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R-1 

 
 اللوائح

 1المادة 

 السلطة

ذونتل قةفذغشأنودلذفنذذل2وذ17ذتةدرذوثساطفذوإلشهو ةفذه اذ"وثايوئح"ذغم تضىذوثم دة
ذ16/11/2001،ذوثميقتفذ طذكةبذت بنذ طذوثضم ال مذوثدبثةفذعاىذوثمتدومذوثمن يثف
ذوثث فنفذعشهةذفنذ وثاهبتيكيلذغشأنذوثمس ئلذوثتطذتدصذفتدومذو"ونتل قةف"لذبوثم دة

ذ،ذوثميقعذ طذكةبوثط ئهومذوثماحقذغ تل قةفذوثضم ال مذوثدبثةفذعاىذوثمتدومذوثمن يثف
ذو"وثاهبتيكيل"ل.ذ16/11/2001ت بنذ طذ

 2المادة 

 التعاريف
بوثاهبتيكيلذاللسذوثمت الطذ طذتكينذثالصطالح مذوثمته فذ طذونتل قةفذذ2-1

ذ:بو إلض  فذإثىذذثك،ذتكينذثالصطالح مذوثت ثةفذوثمت الطذوثماةنفذأدال اذه اذوثايوئح.
ذيتنطذوثشدصذوث يذثديهذوثساطفذثاتةهفذغ ثنة غفذعنذهةئفذذ2-1-1 "إدوري"

وثس لذوثدبثط،ذوثمس لذبذفنتلتةنذغ ثس لذغشأنذوثمس ئلذوإلدوررفذ طذوثمت فالمذفعذ
ذ.ذ1-4ثام دةذذدوريذغ ثنة غفذعنهذوث يذ ّيضهذياط تهذب    ذبرشملذوإل

،ذغم ذ طذذثكذأيذتاةةهذ طذوثمتايف مذوثمسّ اف"تتديل"ذيتنطذأيذتاةةهذ طذذ2-1-2
ذوثتس ةل،ذبثكنهذنذيشملذوثتحيرلذأبذوثحايلذأبذوثتاتةف.ذت ررخذوالته ءذيهر ن

نتلتةنذوثمتت فاةنذ"تهخةص"ذيتنطذتهخةة ذوثكتهبالة ذفنحهذإدوريذهةئفذثامذ2-1-3
إثىذأحدذفنتلتةه ذوثمتت فاةنذأبذإثىذفنتلعذوختة صطذإلري لذوثمتايف مذإثىذوثس لذ

ذاةن.وثدبثطذإلجهوءذتس ةلذأبذوثميو  فذعاةهذغ ثنة غفذعنذتاكذوثهةئفذثامنتلتةنذوثمتت ف
"ال طفذدخيلذفهخةف"ذتتنطذهةئفذتتةنه ذدبثفذفتت قدةذعاىذوثنحيذوثماةنذذ2-1-4

ذوأل.ذ1-12ذ طذوثم دة



وثس لذوثدبثطذبإجهوءوتهذنئحف  R-2 

 

ذ"فيو  ف"ذتتنطذفيو  فذوثكتهبالةفذعاىذوثتس ةل.ذ2-1-5

فتايف مذوتة ل"ذتتنط،ذ ةم ذيدصذوثهةئفذأبذوثشدصذوثطاةتطذوث يذ"ذ2-1-6
ذ،ذبويمذوإلدوريذتتتاقذغهذفثلذه اذوثمتايف م،ذويمذفثلذه اذوثهةئفذأبذوثشدصذوثطاةتط

ذبرقمذه تلهذبعنيواله.

ذتتنط"ذ2-1-7 هةئفذأعم لذأبذوئتم نذأبذروغطفذفنذأيذذهةئفذخ ضتفذثاهق غف"
اليع،ذأي ذك التذعهر فذإالش ئه ،ذيمكنذأنذتسمىذعه  ذ طذعماة مذوثتس ةل،ذحةثذت يمذ

لذأبذهةئفذثامنتلتةنذوثمتت فاةنذغ إلعالنذوثكتهبالة ذأاله ذتسةطهذعاىذتاكذوثهةئفذثألعم 
ذونئتم نذأبذوثهوغطفذأبذت يمذبتسةةهذأعم ثه ذأبذإدورته .

ذال طفذوثدخيلذوثما شه"ذتتنطذكة ال ذتتةنهذدبثفذفتت قدةذب   ذثنصذوثم دة"ذ2-1-8
وبل،ذ"بفنتلعذال طفذوثدخيلذوثما شه"ذيتنطذأيذفسؤبلذأبذفيظفذأبذعضيذأبذذ12-1

ذشهركذإلحدىذال  طذوثدخيلذوثما شه.

ذوثضم الفذذ2-1-9 ذأن ذك فل ذغشكل ذتثات ذوثتط ذوثيق ئق ذتتنط ذوثيق ئ ّةف" "وألدّثف
ذغميجبذق الينذوثدبثفذوثمتت قدةذوثمحددةذ طذوثمتايف مذإلجهوءذوثمس افذقدذتمذف نحه 

ذوثتس ةل،ذغم ذ طذذثكذفستندومذوإلقا مذوثتطذتةدره ذوث ه مذوثحكيفةف.

ذفتتذ2-1-10 ذدبثف ذتتةنه  ذتتنطذهةئف ذدخيل" ذوثماةنذ طذ"ال طف ذعاىذوثنحي  قدة
ذ.ذ1-12ذوثم دة

غ ثهةئفذأبذوثشدصذوثطاةتطذذ"فتايف مذوثهيرف"ذتتنطذف ذياطذ ةم ذيتتاقذ2-1-11
ذوث يذتكينذوثمتايف مذوثمحددةذثاهيرفذعنهذفطايوف:

ونيمذبوثتنيونذوثم ديذوثهئةسطذبت ررخذوثمةالدذغ ثنسافذثاشدصذذوأل
ذوثطاةتط.

ونيمذغ ثنسافذثاهةئفذبدبثفذتأيةسه ذأبذتشكةاه ذبوثتنيونذوثم ديذذوبل
ذوثهئةسطذألعم ثه .

ذوثمسّ لذعاىذالحيذفت يل.أيذفتايف مذأخهىذيطااه ذذوجل

ذ"عهفذفسمى"ذيتنطذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوثمسم ةذ طذتس ةل.ذ2-1-12



R-3 وثايوئح 

ذ

هىذهةئفذفنتلتةنذوختة صةةن"ذتتنطذشهكفذأبذف ميعفذأشد صذأخ"ذ2-1-13
ذوثددف مذذوفثل ذت دم ذوثمتت فاةنل ذوثمنتلتةن ذهةئ م ذإلحدى ذدوخاةف ذق اليالةف إدورة

ذوثمتت فاةنذ ةم ذيتةلذغإري لذوثمتايف مذوثمتتا فذونختة صةفذإثىذهةئ مذوثمنتلتةن
ذأبذ ذفنلهدو ذيتنطذفيظل  ذوختة صط" ذب"فنتلع ذوثدبثط، غتماة مذوثتس ةلذإثىذوثس ل

ذثامنتلتةنذونختة صةةن.ذعضيوذأبذشهرك ذ طذهةئف

-5بذ1-5وثم دتةنذألغهوضذتحديدذوثمتدومذوثم دفف"ذ"فتايف مذتتنطذذ2-1-14
ذنتلعذغ ثس لذغ نختة رذفنه وثمثة يمذدفه ذوثس لذوثدبثطذوجل،ذوثمتايف مذوثتطذي ذ3

ذوثشدصذوث  ئمذغ ثتس ةلذوثتطذي دفه وثمتايف مذفنذذثكذبرستثنطذذ،تس ةلإجهوءذعندذ
ذ. طذشكلذفدتاف

ذتتنطذ ئفذوثتس ةل،ذإثىذج البذوثمتايف مذوثمدخافذ 2-1-15 "فتايف مذفسّ اف"
وبلذبوجلذبودلذبوزلذ3-5ذثاميودذ طذوثس لذوثدبثطذإلجهوءذفثلذه وذوثتس ةلذب    ذ

ذ9-5ودلذبذ8-5وألذبوجلذبودلذبذ6-5وألذبوجلذبذ5-5بوألذبوبلذبوجلذذ4-5ب
-5بذ14-5وألذبوجلذبودلذبذ11-5وألذبوبلذب10-5بذبوبلذلهوألذبوجلذبودلذبو

وألذبوبل،ذ طذكلذح ثفذحسام ذذ20-5وألذبوجلذبودلذبذ19-5بذ18-5لذب2وألذوذ16
س ةل،ذبتشملذأيذتةحةحذأبذشطبذثاتس ةلذب    ذثام دةذينطاقذعاىذفثلذه اذوثلئفذثات

ذبفتايف مذ5-17 ذونثكتهبالط، ذبتيقةته ذغ ثتس ةل ذوثشدصذوث  ئم ذويم ذي تتاه ذبن .
ونتة لذغ ألشد صذوث ينذفنذوثمطايبذأنذيهيلذثهمذوثس لذوثدبثطذإشت رومذب    ذ

-5بذ10-5بذ4-5،ذفتايف مذفسّ اف.ذبألغهوضذوثتس ةلذغميجبذوثميودذ6ثام دةذ
ذ.،ذ إنذويمذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذت هيذوثتس ةلذية تتاهذفتايف مذفس اف.20

بألغهوضذذتس ةل"ذيتنطذضم الفذفس افذوثكتهبالة ذثدىذوثس لذوثدبثط."ذ2-1-16
-6،ذثالصطالحذوثمتنىذوثمييعذوثماةنذ طذوثم دةذ4-12بذ6بذ21-5بذ4-4وثميودذ

ذوثمتت فلذأبذوثمنتلعذونختة صطذأبذوثمنتلعب"شدصذق ئمذغ ثتس ةل"ذيتنطذوثمنتلعذذ.1
ذ.تن لذوثمتايف مذإثىذوثس لذوثدبثطذإلجهوءذتس ةلذوثت غعذثن طفذوثدخيلذوثما شهذوث ي

ذ"هةئفذفنتلتةنذغ ثس ل"ذتتنط:ذذ2-1-17

ذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةن؛ذوأل
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ذأبذهةئفذفنتلتةنذوختة صةةن؛ذوبل
ذال طفذدخيلذفا شه.ذوجل

ذأبذفنتلعذال طفذدخيلذفا شه.ذفتت فال ذذنتلت  ذ"فنتلعذغ ثس ل"ذيتنطذف
رمكنهذوثاحثذ طذوثس لذبذضةفذذفنتلعيتنطذوثشدصذوث يذثديهذحس بذ"فنتلعذضةف"ذ

ذوثدبثط،ذبثكنذثةسذثديهذوثحقذ طذوثميو  فذعاىذوثتس ةل.
لذتتنطذR-NCRI"وثح يقذأبذوثضم ال مذغةهذوثهض ئةفذوث  بافذثاتس ةل"ذوذذ2-1-18

ئةفذق بافذثاتس ةلذ طذفتدومذفمنيحفذغميجبذق الينذوثدبثفذحّقذأبذضم الفذغةهذرض 
ذوددلذ1وثمتت قدةذوثتطذالشأذ ةه ذوثحقذأبذوثل ئدة،ذكم ذهيذفنةيصذعاةهذ طذوثم دتةنذ

 فنذونتل قةف.ذ40ب

رض ئةفذق بافذغةهذأبذضم ال مذح يقذ"ذيتنطذتهخةصذR-NCRI"تهخةصذذ2-1-19
وثم دةذذعاىذوثنحيذوثمنةيصذعاةهذ طيمنحذوإلذنذغإجهوءذأبذتتديلذتس ةلذثاتس ةل،ذ

ذ.5-4
فنذه اذذ7ذ"شدصذغ حث"ذيتنطذشدة ذي يمذغتماةفذغحثذب   ذثام دةذ2-1-20

ذوثايوئح.
عاىذوثنحيذوثمنةيصذعاةهذ"ذتتنطذوثميودذتدومتحديدذوثمثذفتكمةاةفيودذ"ذ2-1-21

ذ .2-5 طذوثم دةذ
هذشدة ذعاةتة ذأبذأكثهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةن"ذتتنطذهةئفذق اليالةفذأبذ"ذ2-1-22

فنذوثس ثفذذكههمذينييذأنذيسمىذعه  ذ طذعماةفذتس ةلذأبذأكثه،ذب"فنتلعذفتت فل"ذ
شهرك ذ طذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذأبذفؤيسفذفنتسافذذيتنطذفيظل ذفنلهدوذأبذعضيوذأب

ذإثىذتاكذوثهةئف.
ذيتنطذوثتس ةلذغميجبذوثل هةذذ2-1-23 أبذذ10-5أبذذ4-5"وثتس ةلذوألح دي"
ذ.5-20
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ذ

أبذذ،وثشهكفذوثمةنتف يمذوثمتايف مذوثمتنةفذغ"ذتتنطذفدتالف"فتايف مذذ2-1-24
يدذتحدوثميودذوثتكمةاةفذث طذفدتالفذمتايف مذكذةرفلذوثطهوز،ذأبذوثهقمذوثمتساسلذوثمحدد

ذ.تدوموثم
ذونصطالحذأبذونصطالح مذوثت ثةف:ذ2-2

ذ؛1-15ه ذوثمتنىذوثماةنذ طذوثم دةذثذ"وإلجهوءوم"ذوأل
ذغحثذعاىذياةلذوألبثيرف"غح"ذوبل ذب"شه دة ذثذعاىذياةلذوألبثيرف"

ذوثمتايف م" ذوثدبثفذذب"غحث ذب"غحث ذوثمتايف م" ذغحث ب"ق ئمف
ب"غحثذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت قدة"ذب"شه دةذغحثذوثدبثفذوثمتت قدة"ذ

ذ.ذ7ذكينذثه ذوثمت الطذوثماةنفذ طذوثم دةتب"وثاحثذوث وتط"ذذغ ثس ل"

 3المادة 

 أحكام عامة
مذإالش ءذوثس لذوثدبثطذكمه قذدبثطذإلجهوءذعماة مذوثتس ةلذبوثاحثذيتذ3-1

ذعنه ذغم تضىذونتل قةفذبوثاهبتيكيل.
ذألنذوثس لذوثدبثطذنذي دمذييىذإشت رذغتماة مذوثتس ةل،ذ إنذذ3-2 ال هو

وثح  ئقذوثتطذيستندذإثةه ذأيذتس ةلذكه وذأبذضم الفذفس افذي بذأنذتحددذف ذإذوذك نذ
 ئقذبودبنذوثحدذفم ذت دم،ذ اةنم ذنذييجدذعذتل قةفذأبذوثاهبتيكيل.يندرجذضمنذالط قذون

 نطذثتس ةلذوثح يقذبوثضم ال مذوثس غ فذأبذإح ثته ،ذنذيكينذثتماة مذوثتس ةلذكه اذ
أقهذق اليالطذغم تضىذونتل قةفذبوثاهبتيكيل،ذإنذعندف ذيكينذتس ةاه ذفطايو ذغميجبذ

بر بذأنذيتهضذوثس لذوثدبثطذفحتير مذذ.لذفنذونتل قةف3وذ60ذإعالنذغم تضىذوثم دة
ةفذاذوثم دة،ذبنذوثمه مذوثلننذه ذ. طذفك نذغ رزذكم كهةذتح يهذع ففذ2-3ه اذوثم دةذ
ي بذإجهوؤا،ذذف ذك نغةهذصحةحذأبذ ةلذيسةهذ طذإجهوءومذتستلطذأيذعهفذثاس لذت ذ

 .س ريذفنذوثمسؤبثةفذغميجبذوث  الينذوث

ددةذ طذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذبه اذي بذأنذيؤديذوثمس لذفه فهذوثمحذ3-3
ذوثايوئحذبوإلجهوءوم.
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ذ7ي عفذ طذوثةيمذبذ24ي بذأنذيكينذويتددومذوثس لذوثدبثطذفت ح ذذ3-4
أي مذ طذوأليايعذإنذإذوذح ثتذدبنذذثكذوثةة الفذوثتطذت هىذخ رجذ تهومذوث ربة،ذأبذ

ذ.وإلجهوءومفشكالمذ نةفذأبذأفنةفذحسام ذهيذفاةنذ طذ
دمذوثدعمذوثلنطذإثىذوألشد صذوث  ئمةنذغ ثتس ةلذبوألشد صذي بذأنذي ذ3-5

ذ ذت غعذثاس لذوثدبثط،ذبر بذأنذيكينذفت ح  ذ24وثا حثةنذبوإلدوررةنذفكتبذفس عدة
أي مذ طذوأليايعذعنذعهرقذوثه تفذب/أبذوثاهردذونثكتهبالط،ذبذثكذذ7ي عفذ طذوثةيمذب

ذ.وإلجهوءومعاىذوثنحيذوثماةنذ طذ
ثس لذوثدبثطذأليذغهضذغةهذوثاهضذوثماةنذ طذنذي يزذويتددومذوذ3-6

ذ،ذف ذثمذتيو قذوثساطفذوإلشهو ةفذعاىذذثكذفسا  ذبفعذفهوع ةذشهبط2-3بذ1-3وثم دتةنذ
ذتاكذوثميو  ف.

نذي يزذويتددومذوثمتايف مذوثتطذيتمذوثحةيلذعاةه ذفنذوثس لذوثدبثطذذ3-7
ةفذأبذألغهوضذأبذفنذخالثهذعنذهةئفذأبذشدصذعاةتطذألغهوضذتسير ةفذأبذتهبر 

ذت  ررفذأخهىذنذصافذثه ذغ يتددومذوثس لذوثدبثط.
ذبتدلرنذ3-8 ذجمع ذثامس ل ذبوثس المذي المذي يز ذوثلنّةفذوثمت فالم

ذغشكٍلذيتسمذغ ثكل ءةذبوألف ن.ذثس لذوثدبثطوبي المذوثد عذوثالزففذثتشاةلذ

 4المادة 

 استخدام السجل الدولي
دوريذثتاكذوثهةئفذويتددومذوثس لذنذي يزذثهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذأبذإذ4-1

وثدبثطذف ذثمذييو قذوثمس لذأبنذعاىذتاكذوثهةئفذبوإلدوريذغةلتهم ذتاكذبوشهطذأنذ
ذبألغهوضذوث مافذوثس غ ف،ذي بذيكيال ذغدالفذذثكذفمتثاةنذثه اذوثايوئحذبوإلجهوءوم.

ذفت يثف،ذدبنذإجهوءذتحاةلذ ذيداصذوثمس لذغةيرة ذوثميو  فذعندف  إعط ءذفثلذه ا
ذ اليالطذفحدد،ذإثىذف ذياط:ق

ذوثهةئفذبوإلدوريذهم ذف ذيدعة اله؛ذأنذتاكذوأل
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ذ

ذأنذوألذوبل ذوثتةهفذعاىذأي سذوثمتايف مذوثم دفف، ذيحقذثه خةه
ذكإدوريذثألبثى؛

 طذكلذح ثف،ذفعذإتا عذوث يوعدذوث ة يةفذبوإلجهوءومذوثمنةيصذعاةه ذ طذوإلجهوءوم.ذ
ذعاىذشدصذغ حث.بنذينطاقذوقتض ءذوثميو  فذوثم كيرةذآالل  ذ

أبذضم نذغةهذذتس ةلذأبذتتديلذتس ةلذحقدوريذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذنذيحقذإل
أبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذذحقذإصدورذتهخةصرض ئطذق بلذثاتس ةلذأبذ
نتجذستعندف ذيبر منحذه وذونعتم دذثه وذوثاهض.ذثدىذوثمس لذذو ذف ذثمذيكنذوإلدوريذفتتمد

أنذوإلدوريذإجهوءذتحاةلذق اليالطذفحدد،ذح جفذإثىذ،ذدبنذعاىذالحيذفت يلوثمس لذ
دتةنذب    ذثم تضىذوثم شه دةذبونتل قذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذثتملذوثجهفذفديلذفنذ

ذعاىذوثتيوثط.وبلذذ4-5ودلذبذ5-4

ذ ذبوثميود ذت دم ذيتتاقذغم  ذيحقذثامسّ لذجمعذوثمتايف مذعنذوثهيرفذ7بذ6بذ5 ةم  ،
كلذهةئفذفنتلتةنذغ ثس ل.ذبر يزذثكلذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذبفتايف مذونتة لذفنذ

عنيواله ذذ6-7أنذتدت رذأنذتستثنطذفنذوثمتايف مذوثن ت فذعنذغحثذغم تضىذوثم دةذ
ذب طذح ثفذشدصذعاةتط،ذت ررخذفةالدا.ذ،وثه تفذوثد صذغ إلدوريذوثم ديذبرقمذ

ذتت  ذن ذثلتهوم ذآلخه ذبقت ذبفن ذيليضذوثكتهبالة ، ذأن ذإدوري ذألي قالقفذذ بزي يز
ذذل3و ذوثم دة ذغشهبط ذب  ء ذغ ثنة غف" ذ"إدوري ذإثى ذياط ته/ياط ته  فنذذ2-5أشهه،

ذوإلجهوءوم.

غتدذأنذذوثهيرفأبذفتايف مذذونتة لي يزذإجهوءذأيذتاةةهذفطايبذثتل صةلذفتايف مذ
ذيستنتجذوثمسّ لذعاىذالحيذفت يلذأنذفثلذه وذوثتاةةهذوثمطايبذدقةق.

ذوذ4-2 ذغ ثس ل ذثمنتلع ذي يز ذعاةهذن ذييو ق ذثم ذف  ذوثدبثط ذوثس ل يتددوم
ذغةلتهذتاكذإدوريذهةئفذوثمنتلتةنذغس لذوثميضيعذبأنذيكينذغدالفذذثكذ وثكتهبالة 
ذفمتثالذثه اذوثايوئحذبوإلجهوءوم.ذبنذيحقذثمنتلعذفيو قذعاةهذغ ثس لذأنذيهيلذفتايف م

ثك.ذبألغهوضذإثىذوثس لذوثدبثطذإلجهوءذتس ةلذف ذثمذيحةلذأبنذعاىذتهخةصذثا ة مذب 
وث مافذوثس غ ف،ذي يزذإعط ءذفثلذه اذوثميو  فذونثكتهبالةفذبوثتهخةصذبن ءذعاىذت ديهذ
وإلدوريذوثمدتصذ  طذبر يزذثمثلذه وذوإلدوريذإثا ؤهم ذ طذأيذبقت.ذبر يزذثامنتلعذ
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بر يزذإلدوريذهةئفذفنتلتةنذوختة صةةنذذغ ثس لذصهفذوثن هذعنهم ذ طذأيذبقت.
ذخةصذوثممنيحفذث مةعذفنتلتطذتاكذوثهةئفذالة غف ذعنهم.صهفذوثن هذعنذوثتهو

ذنذيحقذألّيذفنتلعذضةفذويتددومذوثس لذوثدبثطذف ذثمذي ّدمذأبن ذعنيوال  ذذ4-2-1
ذإثكتهبالة  ذص ثح  ذيمكنذونتة لذغه/به ذعاةهذبرتّمذوثتح قذفنهذتا  ئة  .

ذ:2-4بذ1-4عاىذوثهغمذفنذوثم دتةنذذ4-3
ذ لأ ذفنتلتةن ذهةئف ذإلدوري ذأنذي يز ذوثمس ل ذعاةه  ذبو ق فتت فاةن

ييو قذوثكتهبالة ذعاىذهةئفذخ ضتفذثاهق غفذألغهوضذإيهودذويمه ذ
فنذذ1 طذعماة مذوثتس ةلذغتدذد عذوثهيمذوثمحددذ طذوث دبلذ

ذوثهةئفذ ذه ا ذفثل ذأن ذوإلدوري ذذثك ذبتأكةد ذغ إلجهوءوم وثمه ق
غفذثامنتلتةنذوثمتت فاةنذتسةطهذعاىذفثلذه اذوثهةئفذوثد ضتفذثاهق 

 ؛بت يمذبتسةةهذأعم ثه ذبإدورته 

عندذفثلذه اذوثميو  ف،ذ إنذح يقذبياط مذبوثتلوف مذإدوريذهةئفذ لب
ذوثمتت فاةن،ذك لذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوث  ئمفذغ ثميو  فذبفنتلتةه 

وثتطذحةاتذعاىذعاىذحدة،ذتنطاقذعاىذوثهةئفذوثد ضتفذثاهق غفذ
 وثميو  ف؛

ال ذي يزذعنذعهر هذتحيرلذي يزذثاس لذوثدبثطذأنذيي هذتسهةذ لج
وألذ3-4هةئفذخ ضتفذثاهق غفذبحةاتذعاىذوثميو  فذعا   ذثام دةذ

ل،ذغم ذ طذ1و4إثىذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذعندذونفتث لذثام دةذ
ذب    ذ ذوثمطا ف ذوثهييم ذبد ع ذعاةه ذبوثميو  ف ذإدوري ذتتةةن ذثك
ثإلجهوءوم.ذبعندذإكم لذوإلجهوءومذوثمنةيصذعاةه ذ طذوثم دةذ

 ةم ذيتتاقذغمثلذه اذوثهةئفذوثد ضتفذثاهق غف،ذغم ذ طذذثكذذ4-1
لذتتيقفذفثلذه اذوثهةئفذوثد ضتفذ1وثميو  فذفنذقالذوثمس ل:ذو

ثاهق غفذعنذأنذتكينذهةئفذخ ضتفذثاهق غفذبتةاحذفنذذثكذوثيقتذ
لذيماكذإدوريذفثلذه اذوثهةئفذ2 ة عدو ذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذبو

ذعند ذوثمتت فاةن ذبوثساط مذذثامنتلتةن ذوثح يق ذجمةع ذثك
ذبثكنذنذت تةهذ ذوثايوئحذوثتطذتشمل، بونثتلوف مذغم تضىذه ا
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ذ

ذوثحقذ طذإثا ءذجمةعذوثتهوخةصذثامنتلتةنذغ ثس ل وثتطذذعاى،
 ياقذأنذتمتذوثميو  فذعاةه ؛

ذال لذ لد ذعهر ه ذعن ذي يز ذتسهةال  ذييّ ه ذأن ذوثدبثط ذثاس ل ي يز
فنتلتةنذفتت فاةنذوثسةطهةذعاىذهةئفذخ ضتفذثاهق غفذفنذهةئفذ

إثىذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذأخهى.ذبعندذقايلذال لذهةئفذخ ضتفذ
ذيتتيذ ذثاهق غفذعنذخضثاهق غف، ذوثد ضتف ذثاهق غفذقفذوثهةئف يعه 

ذوث يذق مذغ ثميو  فذأبن ذبتنطاقذح يقذبياط مذ بيويطفذإدورره 
ذغ ث ايلذ ذق فت ذوثتط ذوثمتت فاةن ذوثمنتلتةن ذهةئف بوثتلوف مذإدوري

هةئفذوثد ضتفذثاهق غفذوثتطذتمذال لذوثسةطهةذعاةه .ذبعندذعاىذوث
ذثكذتكينذإلدوريذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوثتطذق فتذغ ث ايلذ
ذوثايوئحذ ذح يقذبياط مذبوثتلوف مذوإلدوريذغم تضىذه ا جمةع
ذجمةعذ ذإثا ء ذ ط ذوثحق ذعاى، ذت تةه ذن ذبثكن ذتشمل، وثتط

ذتذوثميو  فذعاةه ؛وثتطذياقذأنذتمذوثتهوخةصذثامنتلتةنذغ ثس ل
فعذفهوع ةذه اذوثايوئحذبب   ذثإلجهوءوم،ذي يزذأنذي هيذوثتس ةلذ  ط،ذذ4-4

بتهخةص،ذشدصذق ئمذغ ثتس ةل،ذغ ثنة غفذعنذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةن،ذهيذعهفذ
فنذونتل قةفذذ20ذفسمىذفطايبذفنهذأبذفسميحذثهذغإجهوءذذثكذوثتس ةلذغم تضىذوثم دة

ذوثث ثثفذفنذو بركينذأيذتس ةلذأبذتحيرلذثحقذ طذوثميو  فذعاىذذثاهبتيكيل.بوثم دة
شطبذتس ةلذص ثح  ذإذوذأجهوءذشدصذعاةتطذأعط اذوثساطفذثا ة مذب ثكذفنتلعذغ ثس لذ
ذعاىذوثشطب. ذثاحقذ طذوثميو  ف ذوثتحيرل ذأب ذوثتس ةل ذه و ذفثل ذغإجهوء ذفهخصذثه

ه،ذبهيذوثتس ةلذيسهيذف ذت دمذعاىذأيذتس ةلذفهيلذبيويطفذال طفذدخيلذفا شذبن
ذ.4-12وث يذي بذأنذيتمذب   ذثام دةذ

ذشدصذذ4-5 ذأي ذيمتثل ذأن ذضةفذغ حثي ب ذفنتلع ذوثايوئحذذبأّي ثه ا
 .بثإلجهوءوم
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 5المادة 

 المعلومات المطلوبة إلجراء التسجيل

 استخدام المعلومات االلكترونية
فٌهذغاةفذإجهوءذتس ةل،ذ إنذويتددومذفتايف مذتحديدذوثمتدومذوثم دففذأذ5-1

ةذإثلوفطذب،ذعندف ذيت حذذثكذعاىذه وذوثنحي،ذهيذوثييةافذوثيحةدةذثاي  ءذغشهبطذوثم د
وجل.ذبو درذف ذنذت دمذفتايف مذتحديدذوثمتدومذوثمت حفذغشأنذفتدومذوثط ئهومذذ5-3

ذوثشدصذوث  ئمذ ذي يم ذي بذأن ذوثدبثط، ذوثس ل ذإثى ذبة ال مذوثتس ةل  طذبقتذت ديم
لذوجلذوثكتهبالة ذغ يتددومذوثشكذ3-5وثتطذت تضةه ذوثم دةذغ ثتس ةلذغإدخ لذوثمتايف مذ
ذ.فنذوإلجهوءومذ12وثمنةيصذعاةهذ طذوثم دةذ

ذتحديدثنذتتأقهذصالحةفذوثتس ةلذياا  ذغ ثتي هذنح   ذثمتايف مذف ّدففذفحّدقفذأبذجديدةذ
ذ.وثمتدوم

 المواد التكميلية لتحديد المعدات
ةفذثتحديدذوثمتدومذوثتطذيدضعذوثميودذوثتكمةاذي يزذثامس لذأنذينشهذ5-2

ذثإلشت رذبوة نذإخالءذوثمسؤبثةفذوثمنشيرذ طذوثس لذوثدبثط.ذويتتم ثه 

ماه ذتشمتل بتفذوثتطذوثتضعذوثمتايف مذوثمتدومذوثتطذجهىذالشهه ذتحديدذوثتكمةاةفذثميودذوث
ذفنوتحديدذوثمتدومذوثم دففذويتددومذفتايف مذتحديدذوثمتدومذوثم دفف.ذبر تدذفتايف مذ

ذوجل.ذ3-5ف تضة مذوثم دةذثتااةفذذة  ذبك  ذ  ذمتل بتفلذضهبرروثبنذأيذفنذوثمتايف مذد

 تسجيل ضمانة دولية أو ضمانة دولية مرتقبة 

ذدبثةفذذ5-3 ذضم الف ذأب ذدبثةف ذضم الف ذتس ةل ذإلجهوء وثمتايف مذوثمطايوف
ذط:هفهت افذ

ذذ؛وثتيقةعذونثكتهبالطذثاشدصذوث  ئمذغ ثتس ةلذوأل
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ذ

ذعهوفذوثمسم ة؛وألذويمذكلذفنذبلو

ذوثمتايف مذوثت ثةفذوثتطذتحددذهيرفذفتدومذوثط ئهوم:ذجلو

ذويمذوثة الع؛ذل1و

ذرفلذوثطهوزذوثت مذثاة الع؛ذل2و

ذ ئهوم؛وثهقمذوثمتساسلذوث يذخةةهذوثة العذثمتدومذوثطذل3و

ذك نذوثتس ةلذذودل يةن ضطذأقهاذقالذإيدوعذإخالءذفدةذوثتس ةل،ذإذو
ذعهف؛

ذ ة،ذوثم دففذغميجبذتهخةص؛وفذوثمسمفيو  فذوألعهذذذلهو

إثةهمذذوثدبثطذوثس لذيةهيلذثألشد صذوث ينوثتن برنذونثكتهبالةفذذوبل
ذ؛6ذغ ثمتايف مذعا  ذثام دةذإشت روم

إذوذتضمنتذوألعهوفذوثمسم ةذأكثهذفنذدوئنذبوحد،ذويمذوثدوئنذذوزلذ
ذ طذوثميو  فذعاىذشطبذذثكذوثتس ةل.وث يذيماكذبحداذوثحقذ

 للتسجيل قابل رضائير ضمان غي أوحق ل ألحادياتسجيل ال
تس ةلذحقذجهوءذوثالزففذإلذ متل قونوثمتايف مذبوثشه دومذبوثيق ئقذبذذ5-4

ذفنذونتل قةفذهط:ذ40رض ئطذق بلذثاتس ةلذغم تضىذوثم دةذغةهذأبذضم نذ
وألذبوبلذبوجلذبودلذذ3-5ودذيذوثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثم لأو

وبل،ذذ3-5 دةذوثمتنةفذغ ثمح ثفذوثبوبلذبذوزل،ذغم ذ طذذثك،ذ طذ
ذوإلثكتهبالطذثام ذوثتنيون ذوألبل ذوثتطذتمذاتلم ذيتتاقذغ نثتلوم  ةم 

ذ ذوث  بلذتأفةنه ذوثهض ئط ذغةه ذوثضم ن ذأب ذوثحق ذه و غم تضى
ذثاتس ةل؛
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ذ لبو ذوثمتت قدة ذوثدبثف ذويم ذوثممنيح ذقيوالةنه  ذأبذغميجب ذوثحق ه و
 وثضم نذغةهذوثهض ئطذوث  بلذثاتس ةل؛

عاىذوثنحيذطذوث  بلذثاتس ةلذوثهض ئغةهذأبذوثضم نذحقذوث ئفذ لجو
وثم دمذفنذوثدبثفذوثمتت قدةذكم ذهيذفحددذ طذعالنذوإلوثيوردذ طذ

وبل،ذوثتطذي عذضمنه ذه وذوثحقذأبذوثضم نذغةهذذ4-5وثم دةذ
ذ؛وث  ريذتس ةاهذوث  بلذثاتس ةلذوثهض ئط

شه دةذغ يمذوثطهفذوثمسمىذ طذوثتس ةلذوث يذيماكذوثحقذأبذ لدو
ذوثضم نذغغأنذووثضم نذغةهذوثهض ئطذ ةهذوثهض ئطذثحقذأب

الحيذصحةحذقدذتمذفنحهذعاىذلذ1ووث  ريذتس ةاهذذوث  بلذثاتس ةل
وبل،ذذ4-5وثم دةذ طذذةقيوالةنذوثدبثفذوثمتت قدةذوثمحددغم تضىذ

ذ2و ذوبذل ذجمةع ذوثأن ذمتايف م ذإلجهوء ذدقة فوثم دفف ذوثتس ةل
 ؛بك فاف

أبذوثضم نذغةهذأدثفذبق ئ ةفذف دففذ طذشكلذإثكتهبالطذثاحقذ لهو
 ؛وث  بلذثاتس ةلذوثهض ئط

وثحقذأبذوثضم نذكم ثكذفيو  فذوثطهفذوثمسمىذ طذوثتس ةلذ لبو
ذوثهض ئط ذثاتس ةلذغةه ذه وذذوث  بل ذغإجهوء ذاللسه، ذيضع غأاله

ذوثمك نذوث يذوثتس ةل،ذتحتذوث ي عذ ةهذينيفذوث ض ئةفذثمح كم
ذثا ذوإلدوري ذوثم ه ذيتتاق ذ ةم  ذوث  اليالةفذغمس ل  إلجهوءوم

تس ةل،ذغشأنذوثفنذونتل قةفذذ44وثمنةيصذعاةه ذ طذوثم دةذ
ذوبذ ذذفسؤبلأاله ذأف م ذوثمس ل ذوثتك ثةفذعن تكاده ذيثتطذوجمةع

ذ ذوإلوثمس ل ذغساب ذذ  اليالةفوثجهوءوم ذتأيةد ذيتم ذثم صحفذف 
ذوثتس ةل.

ضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذإف ذتس ةلذحقذأبذوث  ئمذبوثشدصذأنذيكينذي بذ
ذ.R-NCRIذوثم ثكذأبذوإلدوريذوث يذيحقذثهذإصدورذتهخةص
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ذيتتّاقذبتس ةلذ5-4-1 ذييّ هذوثمسّ لذالسدفذفنذوألدثفذوثيق ئ ةفذوثم ّدففذ ةم 
حّقذأبذضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذ ةم ذيدّصذفتّدومذفتّةنفذألّيذفنذوث ه مذ

ذوثت ثةفذبن ء ذعاىذعااه :
ذوثماتلمذوألي يطذوثمش رذإثةهذ طذذثكذوثتس ةل؛ لأو
وثمشتهيذ طذبةعذص حبذأيذحقذأبذضم نذآخهذفس لذأبذ لبو

ذفس لذثهذعالقفذبتاكذوثمتدوم؛
أيذشدصذأبذكة نذآخهذيثاتذبجيدذأقهذيااطذفحتملذالتة فذ لجو

 ث ثكذوثتس ةلذغم ذيهضطذوثمسّ ل.

ذنذينطاقذف ذت دمذعاىذوثمدىذوث يذيهىذ ةهذوثمس لذأنذت ديمذه اذوألدثفذوثيق ئ ةف
ذيمنتهذوث  الينذوثمتميلذغه.

 تسجيل بيع أو بيع مرتقب

ذمتايف مذوثمطايوفذإلجهوءذتس ةلذبةعذأبذبةعذفهت بذهط:وثذ5-5

وألذبوبلذبوجلذذ3-5وثمتايفُ مذوثمشُ رذإثةهُ ذ ُطذوثمُيودذفنذذألو
ذ؛بوبل

ذوفذوثمسم ة،ذوثمتط ةذغميجبذتهخةص؛فيو  فذوألعهذذبلو

وثتس ةل،ذإذوذك نذذثكذذفيعدذوال ض ءذأقه طذح ثفذوثاةعذوثمهت ب،ذذجلو
ذبقتذإخالءذعهف.وثتس ةلذين ضطذأقهاذقالذ

 تسجيل إحالة

ذوإلح ثفذذ5-6 ذأب ذدبثةف ذضم الف ذإح ثف ذتس ةل ذإلجهوء ذوثمطايوف وثمتايف م
ذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذهط:ذضم نحقذأبذدبثةفذأبذإح ثفذوثمهت افذثضم الفذ
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وألذبوبلذبوجلذذ3-5وثمتايفُ مذوثمشُ رذإثةهُ ذ ُطذوثمُيودذفنذذوأل
ذ؛بوزلذبوبل

 مسم ة،ذوثمتط ةذغميجبذتهخةص؛وفذوثفيو  فذوألعهذذوبل

ذفذوثتطذتتمذإح ثته ذضم الفذفس اف:إذوذك التذوثضم الذوجل

رقمذفافذوثتس ةلذوثمتتاقذبتاكذوثضم الفذو طذح ثفذوإلح ثفذذل1و
ذ؛ذأبوألبثىل

رقمذفافذوإلح ثفذوثمس افذوثتطذوكتسبذوثمحةلذعنذعهر ه ذذل2و
ذح يقهذ طذتاكذوثضم الفذوثمس افذو طذح ثفذجمةعذوإلح نم

ذ؛وثالح فل
ذذثتطذيتمذإح ثته ذضم الفذغةهذفس اف:إذوذك التذوثضم الفذوذدلو

ذفعذذل1و ذغميجاه ، ذوألصاط ذبوثمدين ذوثمح ثف ذوثضم الف بصف
ذح ثفذ ذو ط ذوإلجهوءوم ذتنصذعاةه ذوث ي ذوثشكل ويتددوم

ذأبذذإلح ثفذوألبثىذثضم الفذغةهذفس افل؛و

ه ذرقمذفافذوإلح ثفذوثمس افذوثتطذوكتسبذوثمحةلذعنذعهر ذل2و
ح يقهذ طذتاكذوثضم الفذوثمس افذو طذح ثفذجمةعذوإلح نمذ

ذوثالح فل.

 تسجيل تحويل جماعي
ي يزذثاس لذوثدبثطذأنذيي هذتسهةالذيسمحذبتس ةلذجمةعذوثتحيرالمذذ5-7

  طذ"عابذتس ةلذتحيرلذجم عط".ذبرتضمنذ"عابذتس ةلذوثتحيرلذوث م عط":

 ةهذغأنذجمةعذوثضم ال مذإقهوروذوثكتهبالة ذفنذوث  ئمذغ ثتحيرلذيلةدذذألو
ذويمذ ذوثدبثطذبر كهذ ةه  ذبتس ةالمذ طذوثس ل ذوثمؤكدة وثمتنةف

 ثتذإثىذوثطهفذوثمسمى؛وثطهف،ذقدذحيّذ
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ذفيو  فذوثطهفذوثمسمىذعاىذذثك،ذوبل
ذ طذح ثفذإعط ءذكلذضم الفذغميجبذتهخةص.

 شطب تسجيل

ذوثمتايف مذوثمطايوفذثشطبذتس ةل،ذغةهذوثتس ةلذوثمتتاقذباةعذهط:ذ5-8
ذ؛وألذبوبلذ3-5وثمتايفُ مذوثمشُ رذإثةهُ ذ ُطذوثم دتةنذذألو
ذذبلو ذ طذوثم دة ذوثح نمذوثماةنف ذوألعهوفذ1-8-5غ يتثن ء ذفيو  ف ،

وثمسم ةذوثمستلةدةذفنذوثضم الفذوثمس افذأبذوثطهفذوث يذيماكذ
وثحقذ طذوثميو  فذعاىذشطبذفثلذه اذوثضم الف،ذوثمتط ةذغميجبذ

ذ؛تهخةص
  فذعاىذشطبذتس ةل،ذفيو  فذوثطهفذص حبذعندذال لذحقذوثميوذجلو

ذ؛ه وذوثحق،ذوثمتط ةذغميجبذتهخةص
ذذرقمذفافذوثتس ةلذوث يذيتتةنذشطاه.ذدلو

ذ طذوثم دتةنذوثلهعةتةنذذ5-8-1 ذبوجلذذ8-5نذتشملذوألعهوفذوثم كيرة وبل
وثمدينذأبذوثمحةلذأبذوثشدصذوث يذحلذفحلذآخهذأبذشدصذح هذأدالىذفهتافذفنذ

ذبذوثا ئعذوثمهت بذ طذح ثفذتس ةلذفتتاقذباةعذفهت ب.وثضم الفذوثمس افذأ

وبلذأنذذ8-5يمكنذثطهفذف كيرذأبذأعهوفذف كيرةذ طذوثم دةذوثلهعةفذذ5-8-2
ميو  فذين لذوثكتهبالة ذإثىذهةئفذفنذوثمنتلتةنذغ ثس ل،ذفعذفيو  فذه اذوثهةئف،ذ  طذحقذوث

وثحقذبن لذحقذبرمكنذغتدذذثك،ذأنذي يمذص حبذذثكذذعاىذشطبذفثلذه وذوثتس ةل.
وثميو  فذعاىذوثشطبذبحداذوثىذهةئفذأخهىذفنذهةئ مذوثمنتلتةنذغ ثس لذفعذفيو  فذ

ذه اذوألخةهة.

ذأبذوثطهفذص حبذذ5-8-3 يكينذثاطهفذأبذوألعهوفذوثمستلةدةذفنذتس ةل،
وزلذأب،ذوذوذتمتذإح ثفذفثلذذ3-5غم تضىذوثم دةذذحقذوثميو  فذعاىذشطبذتس ةل

ذفث ذوثمح لذإثةه ذوثحق، ذه و ذوثحق، ذعاىذشطبذذثكذذابحدثهذلذه و وثحقذغ ثميو  ف
ذوثتس ةل.
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ي يزذثاس لذوثدبثطذأنذيي هذتسهةال ذإلدخ لذرفلذتهخةصذص درذعنذذ5-8-4
ال طفذدخيلذفهخةفذ ةم ذيتتاقذغشطبذتس ةل.ذبإذوذك نذرفلذتهخةصذثشطبذفطايو  ذ

وث يذيتتةنذصهوحفذغم تضىذق الينذوثدبثفذوثمتت قدةذوثتطذهطذدبثفذوثس لذ طذوثيقتذ
 ةهذشطبذفثلذه وذوثتس ةل،ذي يزذثاطهفذوث يذيماكذوثحقذ طذوثميو  فذعاىذشطبذ

ذفثلذه وذوثتس ةلذإدخ لذرفلذوثتهخةصذوثمطايب.

،ذثمذيتدذفنذوثممكنذشطبذوثشطب.ذبنذيؤديذ2012ييالةيذذ6وبتدوء ذفنذذ5-8-5
 .شطبذوثشطبذإثىذإع دةذإجهوءذوثتس ةلذوألصاط

 نىتسجيل وضع في مرتبة أد
ذدبثةفذذ5-9 ذثضم الف ذأدالى ذفهتاف ذ ط ذوثتس ةل ذإلجهوء ذوثمطايوف وثمتايف م

ذأبذضم الفذ ذأبذضم الفذبعنةف ذدبثةفذفهت اف ذأبذضم الف ذدبثةف بإح ثفذفهت افذثضم الف
غةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذأبذضم الفذذضم نحقذأبذوثحايلذأبذفكتسافذعنذعهرقذ

غميجبذع دذإي  رذأبذضم الفذثمشتٍهذغميجبذبةعذأبذبةعذفهت بذأبذضم الفذثمستأجهذ
ذثمشتٍهذغميجبذبةعذفشهبطذهط:

وألذبوبلذبوجلذذ3-5وثمتايفُ مذوثمشُ رذإثةهُ ذ ُطذوثمُيودذفنذذألو
ذ ذوثم دة ذإثى ذوثس غ ف ذبألغهوضذوإلش رة ذبوزل. وبلذذ3-5بوبل

وبل،ذتكينذ"وألعهوفذوثمسم ة"ذهطذهةئ مذذ9-5بألغهوضذوثم دةذ
ذ طذفهتافذأدالىذبتسوثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذتضعذضم الت تلةدذه 

ذفنذذثكذوثيضعذ طذفهتافذأدالى؛
ذ طذذبلو ذضم الته ذوث يذتيضع ذوثطهفذوثمسمى ذأدالى،ذفيو  ف فهتاف

ذوثمتط ةذغميجبذتهخةص؛
ذفنذذجلو ذتستلةد ذأدالىذأب ذوثتطذتيضعذ طذفهتاف ذك التذوثضم الف إذو

وثيضعذ طذفهتافذأدالىذهطذضم الفذفس اف،ذبثمذتتمذإح ثته ذأبذ
وثمتتاقذغكلذضم الفذفنذهرقذوثحايل،ذرقمذوثمافذوكتس به ذعنذع

ذه وذوث اةل؛

ذفنذذدلو ذتستلةد ذأدالىذأب ذوثتطذتيضعذ طذفهتاف ذك التذوثضم الف إذو
ذرقمذ ذتمتذإح ثته ، ذفس اف ذأدالىذهطذضم الف ذ طذفهتاف وثيضع
ذوثطهفذوثم الحذ ذوكتسبذعنذعهرق ذوثتط ذوثمس اف فافذوإلح ثف
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فذوثمس افذب،ذعندذثايضعذ طذفهتافذأدالىذح يقهذ طذتاكذوثضم ال
ذوثتطذوكتسبذعنذعهر ه ذ ذوثمس اف ذفافذوإلح ثف ذرقم ونالطا ق،
وثطهفذوثمستلةدذفنذوثيضعذ طذفهتافذأدالىذح يقهذ طذوثضم الفذ

ذثمستلةدةذفنذوثيضعذ طذفهتافذأدالى؛و
ذفنذذلهو ذتستلةد ذأدالىذأب ذوثتطذتيضعذ طذفهتاف ذك التذوثضم الف إذو

وكتس به ذعنذعهرقذذوثيضعذ طذفهتافذأدالىذهطذضم الفذفس افذتم
وثحايل،ذرقمذفافذوثحايلذوثمس لذوث يذوكتسبذعنذعهر هذوثطهفذ
وثم الحذثايضعذ طذفهتافذأدالىذح يقهذ طذتاكذوثضم الفذوثمس افذ
ب،ذعندذونالطا ق،ذرقمذفافذوثحايلذوثمس لذوث يذوكتسبذعنذ
ذأدالىذح يقهذ طذ ذوثطهفذوثمستلةدذفنذوثيضعذ طذفهتاف عهر ه

ذوثيضعذ طذفهتافذأدالى؛ذثمستلةدةذفنوثضم الفذو
ذفنذذإذوذبلو ذتستلةد ذأدالىذأب ذ طذفهتاف ذوثتطذتيضع ك التذوثضم الف

وثيضعذ طذفهتافذأدالىذهطذضم الفذغةهذفس اف،ذبصفذثمثلذ
ه اذوثضم الفذبوثمدينذوألصاطذغميجاه ،ذفعذويتددومذوثشكلذوث يذ

ذتنصذعاةهذوإلجهوءوم.

 سابقأو ضمان  حقل األحادي تسجيلال
ثمطايوفذإلجهوءذتس ةلذثحقذأبذضم نذي بقذبوثتطذتنطاقذوثمتايف مذوذ5-10

ذفنذونتل قةفذهط:ذ60عاةه ذوثم دةذ
وألذبوبلذبوجلذبودلذذ3-5وثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثميودذ لأو

 بوبلذبوزل؛

بويمذوثدبثفذوثمتت قدةذوثتطذتمذغميجبذقيوالةنه ذتأيةسذوثحقذأبذ لبو
 وثضم نذوثس بق؛

ةلذغةلتهذص حبذوثحقذبشه دةذوثطهفذوثمسمىذ طذذثكذوثتس  لجو
لذغأنذوثحقذأبذ1وثس بقذوث يذيتتاقذغهذوثتس ةل،ذوأبذوثضم نذ

وثضم نذوثس بقذقدذتمذفنحهذغشكلذصحةحذغميجبذقيوالةنذوثدبثفذ
لذغأّنذجمةعذ2ل،ذبو2وذ10-5وثمتت قدةذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ

 بك فاف.فتايف مذوثتس ةلذوثم دففذإلجهوءذوثتس ةلذدقة فذ
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 تعديل تسجيل
لذوثةسذتس ة إنذوثمتايف مذوثمطايوفذثتتديلذذ13-5فعذفهوع ةذوثم دةذذ5-11

تتديلذوثمتايف مذوثمتضمنفذذ،ذأبلق بلذثاتس ةلذتس ةلذحقذأبذضم نذغةهذرض ئط
ذ طذعماةفذتحيرلذأبذحايلذأبذتاتةفذهط:

ذ؛وألذبوبلذبوجلذبوبلذ3-5وثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثميودذذوأل
 ةذوثتطذبو  تذعاىذتتديلذوثتس ةل،ذبعندف ذفيو  فذوألعهوفذوثمسمذبلو

ذتمذال لذحقذوثميو  فذعاىذشطبذوثتس ةل،ذنذبدذفنذ يكينذقد
فيو  فذوثطهفذوث يذيتمتعذبه وذوثحقذفحلذوثن قلذوثما شه،ذوثتطذ

ذ؛ت تطىذ طذكلذح ثفذغميجبذتهخةص
ذمذفافذوثتس ةلذوث يذيتتةنذتتدياه؛رقذجلو
ذوثتتديالمذوثتطذيتتةنذإجهوؤه .ذدلو

 رضائي قابل للتسجيلغير أو ضمان عديل تسجيل حق ت
ذثام دةذذ5-12 أبذ،ذ إنذوثمتايف مذوثمطايوفذثتتديلذتس ةلذحقذ13-5ب    

ذرض ئطذق بلذثاتس ةلذهط:غةهذضم نذ
ذوأل؛ذ4-5وثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ لأو
ذوثمطايبذتتدياه؛رقمذفافذوثتس ةلذ لبو
ذ؛إدخ ثه وثمطايبذوثتتديالمذ لجو
ذودل.ذ4-5غم تضىذوثم دةذايوفذوثشه دةذوثمط لدو

ضم نذغةهذرض ئطذق بلذثاتس ةلذحقذأبذتديلذتس ةلذتوث  ئمذبوثشدصذأنذيكينذي بذ
ذ.R-NCRIإف ذوثم ثكذأبذوإلدوريذوث يذيحقذثهذإصدورذتهخةصذ



R-19 وثايوئح 

ذ

 قواعد التعديالت

ينطاقذف ذياطذغ ثنسافذثاتتديالمذعاىذوثتس ةالمذبعاىذشطبذتتديالمذذ5-13
 وثتس ةالم:

ذوجلذ3-5يف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذلذتس ةلذأيذتتديلذثامتايت فذألو
أبذأيذتاةةهذثلئفذوثتس ةل،ذكتس ةلذجديدذغ ثنسافذثامتدومذأبذ
ذ طذ ذأبثيرف ذإعط ئه ذفع ذوثتس ةلذوثمتّدل، ذإثةه  ذوثتطذيشةه وثلئف
وثمهتافذوعتا رذفنذوثتيقةتذوث يذيةاحذ ةهذوثتس ةلذوثمتدلذق بالذ

بر بذأنذتيو قذوألعهوفذذتس ةلذوثمتّدل.ثااحثذفنذبقتذإتم مذوث
ذبوث يذ ذوثس بقذغميجبذتهخةص، ذعاىذشطبذوثتس ةل وثمسم ة

 ؛نذينل ذتا  ئة  ذي بذأ

ي تضطذتس ةلذأيذتتديلذينطييذعاىذتاةةهذثامتايف مذوثمش رذذبلوذ
وبل،ذي تضطذفيو  فذوألعهوفذوثمسم ةذوثتطذذ3-5إثةه ذ طذوثم دةذ

وثطهفذوثمسمىذوث يذي بذذبو  تذعاىذذثكذوثتس ةلذبفيو  ف
ذ  ذوثمتّدل، ذوثتس ةل ذ ط ذغميجبذذكها ذفنه  ذكل ذإعط ء ذح ل ط

 تهخةص؛

إنذتس ةلذأيذتتديلذينطييذعاىذتاةةهذثامتايف مذوثمش رذإثةه ذذجلو
ودلذنذيؤقهذ طذأبثيرفذوثتس ةلذوألصاطذعيولذذ3-5 طذوثم دةذ

ذوثتس ةل. ذث ثك ذوثمتّدثف ذضم الفذوثمدة ذغإالش ء ذت دم ذف  ذيدل ذبن
 طذوألفهذتس ةاه ذغميجبذونتل قةف؛أي يةفذجديدةذي تض

 طذح ثفذشطبذتس ةل،ذيتتاهذوثطهفذوث يذييو قذعاىذوثشطبذذدلو
ذوث يذ ذوألفه ذوثتس ةل، ذوثتتديالمذث ثك ذكل ذعاىذشطب فيو    

ذيةاحذال   و ذتا  ئة  .

 طذح ثفذيت تةه،ذوألذبذوبل،ذذ13-5وثمنةيصذعاةه ذ طذوثم دةذميو  فذوثفتطاا مذ
وثمسمىذطهفذرض ئطذق بلذثاتس ةل،ذعاىذوثغةهذأبذضم نذبجيدذتتديلذتس ةلذحقذ

ذكم ثكذه وذوثحقذأبذوثضم نذغةهذوثهض ئطذوث  بلذثاتس ةل. طذوثتس ةلذ
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 تسجيل ضمانات كسرية أو جزئية

ذي يزذأنذيحددذأيذتس ةلذف ذياط:ذ5-14

أالهذياططذضم الفذكسهرفذأبذجلئةفذعاىذفتدومذع ئهومذب،ذإذوذ لأ
ذفهذك ثك،ذالط قذفثلذه اذوثضم الف؛ألك نذو

ب/أبذأنذأعهو  ذفسم ةذفتتددةذتحيزذأبذفنحتذضم الفذيشهدذعاةه ذ لب
 وثتس ةل.

 قواعد الضمانات الكسرية أو الجزئية

 وأل:ذ14-5غ ثنسافذثضم الفذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذذ5-15

أيذزر دةذأبذوالدل ضذيحدثذ طذفثلذه اذوثضم الفذغسابذبةعذأبذذألو
أبذذ5-5دبثةفذي بذأنذيس لذك ثكذب   ذثام دةذذتحيرلذضم الف

 عاىذوثتيوثط؛ذ6-5وثم دةذ

مذلوُُُُُفذغسابذد عذوثتُُُُُ ضذيحدثذ طذفثلذه اذوثضم الُُُُُأيذوالدلذبلو
إثىذذ8-5دذفنذثاميوذ  ذُُُُب  ذ  ذُُُُُُأبذكاةذ  ذُُُُُهذجلئةُُُُُُفضمينذي بذشطا

 ذ.5-8-4

 سم الهيئةإتغيير 

ذبثطذأنذي دمذتسهةالذإلعط ءذإشت رذبتاةةهذويمذهةئفذفنتلتةني يزذثاس لذوثدذ5-16
اةةهذبألغهوضذف ذت دم،ذ  نذ"تذفتت فافذوذوذك نذذثكذبوردوذ طذعابذوإلشت رذ"بتاةةهذونيم".

يتنطذإف ذأنذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فافذقدذغّةهمذويمه ،ذبإنذأيذح يقذبضم ال مذذونيم"
افذوثس لذوثدبثطذأصاحتذفمايكفذثهةئفذفنتلتةنذفتت فثهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فافذبوردةذ طذ

 لذأخهىذالتة فذثت دذدفجذأبذتاةةهذ طذشكلذوثهةئفذأبذغحكمذوث  الينذأبذأالهذفنذوثضهبريذإدخ
 ب طذه اذوثح ثف:ذ. نطذأبذإدوريذذخطأذأبذطذويمه تةيربذغسابذخطأذ 



R-21 وثايوئح 

ذ

وثمتايف مذوثمطايوفذثت ديمذإشت رذبتاةةهذونيمذإثىذوثس لذذألو
ذطذهط:وثدبث
ونيمذوثماةنذح ثة  ذ طذوثس لذوثدبثطذثاهةئفذوثمهودذتاةةهذذل1و

 ه ،ذبوثمتايف مذوألخهىذعنذهيرته ؛ويم

ونيمذوثمهودذأنذيحلذفحلذونيمذوث يذي هيذتاةةها،ذب طذذل2و
أيذح ثفذتكينذ ةه ذوثح يقذبوثضم ال مذوثيوردةذ طذوثس لذ
ذفدتالف ذفتت فاف ذفنتلتةن ذهةئف ذوفتاكته  ذقد ،ذوثدبثط

وثمن ظهةذبوثمتايف مذوثمتايف مذوألخهىذعنذهيرفذوثهةئفذ
ذثالتة لذبه ؛

ذوثمنتلتةنذوثمتت فافذذومذذل3و ونيمذبوثتيقةعذونثكتهبالطذثهةئف
ذوثتطذيتةهفذذثكذوثشدصذغ ثنة غفذ ذوث هف ذبوة ن وثةاف
عنه ،ذب طذأيذح ثفذتكينذ ةه ذوثح يقذبوثضم ال مذوثيوردةذ

ذوفتاك ذقد ذوثدبثط ذوثس ل ذ ط ذفتت فافذته  ذفنتلتةن هةئف
ذفدتالف:

ثمثلذه اذوثهةئفذثامنتلتةنذذوإلثكتهبالطونيمذبوثتيقةعذذوأل
ذوثتط ذوث هف ذبوة ن ذوألخهى ذذثكذذوثمتت فاف يتةهف

ذوثشدصذغ ثنة غفذعنه ؛ذ
ذلذوبل؛2وذوجلذ16-5محددذ طذوثم دةذوثدة رذوثذوبل

يؤكدذوثمس لذأنذعابذوإلشت رذبتاةةهذونيمذيلطذغشهبطذه اذذبلو
،ذبأنذتاةةهذ1-4ب   ذثامتة رذوثمحددذ طذوثم دةذ16-5ثم دةذو

ونيمذيسهيذفلتيثهذعندذفثلذه وذوثتأكةدذفنذوثمس لذبإكم لذ
لذأيهم ذحدثذ3وألذوذ16-5وإلجهوءومذوثمطايوفذ طذوثم دةذ

 ؛أخةهو ذ

ذعندذيهر نذفلتيلذتاةةهذنيم:ذجلو
ذجمةعذوثح يقذبوثضم ال مذوثيوردةذ طذوثس لذوثدبثطذوثتطذل1و

ذ16-5ت كهذهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فافذوثمحددةذ طذوثم دةذ
لذغ عتا ره ذعه  ذفسمى،ذي بذبدبنذتتديلذفتايف مذ1وألذو

فس افذأبذتس ةلذإح ثفذثه اذوثح يقذبوثضم ال م،ذأنذتكينذ
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فشليعفذغمالح فذثإلشت رذبتاةةهذونيم،ذعاىذأنذتض فذ
 جمةعذشه دومذوثاحثذذومذوألبثيرف؛ذه اذوثمالح فذ ط

 طذأيذح ثفذوفتاكتذ ةه ذوثح يقذبوثضم ال مذوثيوردةذ طذذل2و
ذذفتت فافذفدتالف:ذوثس لذوثدبثطذهةئفذفنتلتةن

وثمنتلتةنذوثمتت فافذوثتطذوكتساتذفثلذه اذذتحتلظذهةئفذوأل
وثح يقذبوثضم ال مذبيضته ذكهةئفذفنتلتةنذفتت فافذ
ألغهوضذوثس لذوثدبثطذبت لذجمةعذوثتهوخةصذوثتطذ

ثنة غفذعاةه ذأبذتمذوثحةيلذعاةه ذغ أعطةتذأبذحةاتذ
ذعنه ذص ثحفذبال   ةذتم ف  ؛

جمةعذوثتهوخةصذوثتطذأعطةتذأبذحةاتذعاةه ذهةئفذذوبل
لذ1وألذوذ16-5وثمنتلتةنذوثمتت فافذوثمحددةذ طذوثم دةذ

ذإف ذ ذعنه  ذغ ثنة غف ذوثحةيلذعاةه  ذتم ذأعطةتذأب أب
ت لذص ثحفذبال   ةذتم ف  ذبإف ذيتمذإاله ؤه ،ذحسبذف ذ

 ه اذوثهةئفذثامنتلتةنذوثمتت فاف؛ذت راذفثلتد

تاةةهذونيمذنذأقهذثهذعاىذصالحةفذأبذأبثيرفذأيذتس ةلذأبذذدلو
ذح يقذأبذضم ال مذأخهى.

ذفنتلتةنذ ذثهةئف ذثاليم ذبتاةةه ذثإلشت ر ذفن ظهو  ذتسهةال  ذيي ه ذوثدبثطذأن ذثاس ل ي يز
ذوختة صةةنذأبذثإلشت رذبتاةةهذثاليمذثهةئفذخ ضتفذثاسةطهة.

ذي تنعي يمذوثمس لذغتكسذتاةةهذونيمذبإزوثفذي لذتاةةهذونيمذ طذوثح نمذوثتطذقدذ
ذ ةه ذوثمس لذغتدمذحدبثذفثلذه وذوثتاةةه.

 تصحيح خطأ في نظام السجل الدولي
ذ طذتس ةلذأبذعماةفذشطبذأبذذ5-17 ي يزذثامس لذأنذيةححذأيذخطأ

نذفثلذه وذوثدطأذال شئ  ذوثتهتةبذوثلفنطذثتماة مذوثتس ةل،ذأبذيشطبذتس ةال ،ذإذوذك 
عنذخالذ طذوثس لذوثدبثط،ذغشهطذأنذفثلذه وذوثتةحةحذأبذوثشطبذيكينذال   و ذ  طذ
وعتا رو ذفنذبقتذصدبرا،ذبأنذنذيؤقهذعاىذأبثيرفذأيذتس ةلذآخهذبإذوذك نذفثلذه وذ
وثتةحةحذأبذوثشطبذيةاّةهذوثمتايف مذوثمس افذوثتطذغدالفذذثكذيت ههذ طذشه دةذ

ذأبذوثاحثذعاىذيا ذوثتةحةح ذه و ذأجهىذفثل ذوثمس ل ذغأن ذإشت رو  ذ إن ذوألبثيرف، ةل
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ذ

وثشطبذي بذأنذي ههذ طذكلذشه دومذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذوثتطذتتتاقذغ لءذ
ذوثط ئهةذوثمتنط.

وإلشت رذغشأنذأيذتةحةحذأبذشطبذإثىذذإعط ءي بذعاىذوثمس لذأنذيسهعذ طذ
إنذك التذجه مذأخهى،ذوألعهوفذذوألعهوفذوثمسم ةذ طذوثتس ةلذوألصاطذبك ثكذإثى،

وثتطذت يمذغ ثتس ةل،ذبوألعهوفذوألخهىذذومذوثضم ال مذوثمس افذ طذفتدومذوثط ئهوم،ذ
ذوثتس ةلذ ذإجهوء ذفتدومذوثط ئهومذفن  ذغشأن ذذيذأبثيرف ذأجهمذغحث  بوألعهوفذوثتط

ذوألصاط.
إثىذوألعهوفذوثمسم ةذ طذوثتس ةلذوألصاطذأنذت يمذذيطاببر يزذثامس لذأيض ذأنذ

بتتديلذأبذشطبذذثكذوثتس ةل،ذأبذتهكذوثتس ةلذوثمتميلذغهذكم ذهيذفس ل،ذأبذدبنذ
ذ ذوثح ثةف ذذومذذ17-5وثمس سذغ ثم دة ذإحدىذوثمح كم ذفن ذأفه ذعاى عابذوثحةيل

ذلذفنذونتل قةف.ذ1ونختة صذغميجبذوثم دةذوثهوغتفذبوألروتةنذو

 شطب عملية بيع

بوثتشهرنذذوثد فسفوثم دةذي يزذأليذتس ةلذيتتاقذغ ثاةعذتسهيذعاةهذذ5-18
بذلذفنذونتل قةفذأنذي يمذغشطاهذوثمشتهيذأبذوثا ئعذفعذفيو  فذوآلخهذوثم دففذغميج4و

ذتهخةص،ذبذثكذرهن ذغم ذياط:

ي بذأنذيةاحذه وذوثشطبذي رر ذإنذوعتا روذفنذوثت ررخذوث يذتمذذوأل
ذ؛تأقةهذعاىذأبثيرفذأيذتس ةلذآخه ةهذبأنذيكينذثهذأيذ

 ههذوثتس ةلذوألصاطذبوثشطبذوثمتتاقذغهذ طذجمةعذي بذأنذيذوبل
ذشه دومذوثاحثذذومذوألبثيرف.

 تسجيل الحلول

 ةم ذياطذوثمتايف مذوثمطايوفذثتنلة ذتس ةلذحة زةذضم الفذدبثةفذعنذعهرقذذ5-19
ذوثحايل:ذ

ذوألذبوبلذبوجلذبوبل؛ذ3-5وثمتايف مذوثيوردةذ طذوث سمذذوأل
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ذغميجبذتهخةص؛ذفيو  فذفنذحلذفحلذوثاةه،ذوثمتط ةذوبل
إذوذك التذوثضم الفذوثتطذيتمذحة زته ذعنذعهرقذحايلذتتتاهذضم الفذذوجل

فس اف،ذرقمذفافذوثتس ةلذوثمتتاقذغ ثضم الفذو طذح ثفذوثحة زةذ
وألبثةفذعنذعهرقذحايلذأليذضم الفذفس افل،ذأبذإذوذتمذإح ثفذ

ذه اذوثضم الف،ذرقمذوثمافذوثمتتاقذبه اذوإلح ثف؛
ثتطذيتمذحة زته ذعنذعهرقذحايلذغةهذفس اف،ذإذوذك التذوثضم الفذوذودل

ذبوثمدينذ ذحايل ذعهرق ذعن ذحة زته  ذيتم ذوثتط ذوثضم الف بصف
وألصاطذغميجاه ،ذفعذويتددومذوثشكلذوث يذتنصذعاةهذإجهوءومذ

ذوثس لذوثدبثط.

 التسجيل األحادي إلشعار بضمانة وطنية
ذإلذ5-20 ذوثمتايف مذوثالزفف ذغم تضىتس ةلذجهوء ذبعنةف ذإشت رذغضم الف

ذفنذونتل قةفذهط:ذ50وثم دةذ
وألذبوبلذبوجلذبودلذذ3-5ودذيذوثمتايف مذوثمش رذإثةه ذ طذوثم لأو

 ؛بوبلذبوزل

ذ لبو ذوثمتت قدة ذوثدبثف ذويم ذوثممنيحف ذقيوالةنه  ذوثضم الفذغميجب ه ا
 وثيعنةف؛

ذوثضم الفذ لجو ذف ثك ذبيصله ذوثتس ةل ذ ط ذوثمسمى ذوثطهف شه دة
فذوثيعنةفذقدذلذغأنذوثضم ال1وذ،وثيعنةفذوثتطذيتتّاقذبه ذوثتس ةل

ذ ذعاى ذفنحه  ذتم ذصحةح ذالحي ذوثمتت قدةذغم تضى ذوثدبثف قيوالةن
ذذةوثمحدد ذ ط ذبذ20-5وثم دة ذغ2ووبل، ذل ذجمةع متايف مذوثأن

ذبك فاف؛ذوثتس ةلذدقة فوثم دففذإلجهوءذ
 ثاتس ةلذوثيعنطذثاضم الف.أدثفذبق ئ ةفذف دففذ طذشكلذإثكتهبالطذ لدو
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ذ

ذيتتّاقذبتس ةلييّ هذوثمسّ لذالسدفذفنذوألدثفذوثيق ئذ5-20-1 ذ ةفذوثم ّدففذ ةم 
ذعاىذ ذيدّصذفتّدومذفتّةنفذألّيذفنذوث ه مذوثت ثةفذبن ء  إشت رذغضم الفذبعنةفذ ةم 

ذعااه :
 وثمدينذوثمش رذإثةهذ طذذثكذوثتس ةل؛ لأو

أبذوثمشتهيذ طذبةعذفس لذذضم نذآخهذفس لص حبذأيذحقذأبذ لبو
 بتاكذوثمتدوم؛ثهذعالقفذ

يااطذفحتملذالتة فذث ثكذذأيذشدصذأبذكة نذآخهذيثاتذبجيدذأقه لجو
ذوثمسّ ل.وثتس ةلذغم ذيهضطذ

ذئ ةفوثيق وألدثفذذت ديمذه انذينطاقذف ذت دمذعاىذوثمدىذوث يذيهىذ ةهذوثمس لذأنذ
ذيمنتهذوث  الينذوثمتميلذغه.

 غرفة إنهاء المعامالت
ذوثمت فالمذذ5-21 ذإاله ء ذغاه ف ذيتتاق ذتسهةال  ذيي ه ذأن ذوثدبثط ذثاس ل ي يز

ذوثم ذإاله ء ذعاىذو"غه ف ذعاىذفيقته ذغ ثس لذفنذذوإلالتهالتت فالم"ل ذثامنتلتةن يسمح
ت مةعذوثمتايف مذوثمطايوفذثتنلة ذوثتس ةلذقالذإتم مذه وذوثتس ةلذبك ثك،ذ طذح ثفذ
ذبضعذ ذفتدومذوثط ئهوم، ذفن ذأكثه ذأب ذيدصذبوحد ذ ةم  ذوثمتتددة عماة مذوثتس ةل

ءذوثايوئحذبصل ذثاه فذإاله ذوثتهتةبذوثلفنطذثتماة مذوثتس ةلذه ا.ذبر دمذوثمه قذبه ا
ذوثمت فالم،ذغم ذ طذذثكذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثد صفذغم ذياط:

ذت مةعذوثمتايف مذقالذأنذيةاحذأيذتس ةلذي رر ؛ذوأل
ذوثدبثطذوثتطذذوبل ذبة ال مذوثس ل إدخ لذعماة مذوثتس ةلذ طذق عدة

ذتحتييذعاىذه اذوثمتايف م؛
ذثااحثذبتحذوجل ذق باف ذتهتةبذبت ررخذجتلذعماة مذوثتس ةلذه ا ديد

ذط؛بتيقةتذعماة مذوثتس ةلذفنذج البذوثس لذوثدبث
م دةذلذبوث4ب طذوثح ثتةنذوثيوردتةنذ طذوبلذبذوجلذأعالا،ذألغهوضذوثم دةذوثث فنفذعشهةذو

ذذوثت يتفذعشهةذفنذونتل قةف.
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 6المادة 

 تأكيد وإشعار التسجيل
ذيكذ6-1 ذعندف  ذيشمل، ذ"تس ةل" ذونصطالح ذ إن ذوثم دة، ذه ا ذذثكذ ط ين

ذفالئم ،ذتتديلذأبذتمديدذأبذشطبذتس ةلذأبذال لذوثحقذ طذوثميو  فذعاىذشطبذتس ةل.
ذوألعهوفذذ6-2 ذإثى ذثاتس ةل ذيهرت  ذوثكتهبالة  ذتأكةدو ذوثدبثط ذوثس ل يهيل

ذتا طذ ذغ ثتس ةلذبجمةعذوألشد صذوآلخهرنذوث ينذيحقذثهم ذبوثشدصذوث  ئم وثمسم ة
ذوثتأكةدذأنذتسامذأبذذيتنطذبنذ.5ذإشت رذب ثكذوثتس ةلذغميجبذوثم دة عدمذتسامذه و

ذ.ثاحثذذيذوألبثيرفوبيي ئلذثمذيتم،ذإذذأنذه اذوثح ة فذت هرذ حسبذقدذتمذأبذوثتس ةلذ
عندذإجهوءذتس ةلذيتتاقذغأحدذفتدومذوثط ئهوم،ذي بذأنذيهيلذإشت رذذ6-3

ذوثكتهبالطذغهذإثىذوألعهوفذوثمسم ةذبوألشد صذوث  ئمةنذغأيذتس ةلذتمذشطاه،ذبذثك
ذ طذأيذتس ةلذآخهذيتتاقذبتاكذوثمتدوم.

ذ2-6ذنُُُُُ ذ طذوثم دتةُُُُُ رذإثةهمُُُي بذأنذيشتملذوثتأكةدذبوإلشت رذوثمشذ6-4
 ةم ذيتتاقذبهم ذذ5،ذعاىذوثتيوثط،ذعاىذوثمتايف مذوثمس افذوثمحددةذ طذوثم دةذ3-6ب

 برقمذفافذوثتس ةل.

الطذعدمذتسامذوإلشت رومذي يزذثألعهوفذوثمسم ةذأنذتدت رذغإشت رذوثكتهبذذ6-5
يزذبر ذبر بذثألشت رذبه وذوث هورذأنذيحملذتيقةت ذرقمة .ذ.3-6وثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذ

ثمتدةذع ئهومذغ ثنسافذثكتهبالةفذثامنتلتةنذفنذوثس لذأنذيطاايوذعدمذتسامذإشت رومذو
ذأكثه.ذأببوحدةذ

 7المادة 
 عمليات البحث

ذدبثطذعم ذياط:ي يزذإجهوءذعماة مذوثاحثذ طذوثس لذوثذ7-1
ذويمذوثة الع؛ذوأل
ذرفلذوثطهوزذوثت مذثاة الع؛ذوبل
ذوثهقمذوثمتساسلذألحدذفتدومذوثط ئهومذثاة الع.ذذجلو
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ي يزذوثاحثذعنذفثلذه اذوثمتايف مذعنذعهرقذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذغحثذ
بر يزذذ،ذعاىذوثتيوثط.3-7بذ2-7فتايف م،ذعاىذوثنحيذوثمنةيصذعاةهذ طذوثم دتةنذ

ذإج ذوثمتت قدةأيض  ذوثدبثف ذغحث ذبذذهوء ذغ ثس لوحث ذوثمنتلتةن ذوثنحيذهةئف ذعاى ،
عاىذوثتيوثط.ذبر يزذإجهوءذغحثذذوتطذعاىذذ6-7بذ5-7ذوثم دتةنذوثمنةيصذعاةهذ ط

ذي يزذأنذي هيذوثاحثبو يتثن ءذه وذوثاحثذوث وتط،ذذ.7-7وثنحيذوثمحددذغميجبذوثم دةذ
صذوثا حثذأبذثمذتكنذثهذضم الفذأيذشدصذيمتثلذثإلجهوءوم،ذييوءذك التذث ثكذوثشد

وغم ذ طذذثكذأيذفنذثهةئفذفنتلتةنذع فاةنذفحددةذرمكنذإجهوءذوثاحثذوث وتطذبذذفحددة.
عاىذذأبذوإلدوريذوثاديلذثدىذوثهةئفذوثمتنةفوإلدوريذلذفنذقالذمهوقافوثد ضتفذثاهةئ ته ذ

ذة مذوثاحثبر بذإجهوءذجمةعذعماذجهوءوم.أنذيمتثلذه وذوإلدوريذأبذوإلدوريذوثاديلذثإل
ذبيي ئلذوثكتهبالةف.

"وثاحثذعاىذياةلذوألبثيرف"ذهيذغحثذعنذوثمتايف مذوثمس افذغ يتددومذذ7-2
لذفنذوثاهبتيكيل،ذعاىذوثنحيذ1وثمت يةهذوثثالقفذوثمنةيصذعاةه ذ طذوثم دةذوثتشهرنذو

برمكنذوثاحثذعنذفثلذه اذوثمتايف مذألغهوضذذوألذإثىذوجل.ذ1-7وثماةنذ طذوثم دةذ
ذلذفنذوثاهبتيكيل.1لذفنذونتل قةفذبوثم دةذوثتشهرنذو6وذ19لذب2وذ19وثم دتةنذ

ذياةلذذ7-3 ذعاى ذوثاحث ذغةه ذوثط ئهة ذفتدوم ذغحث ذهي ذوثمتايف م" "غحث
ذ ذوثم دة ذ ط ذعاةه ذوثمنةيص ذوثمتة ر ذغ يتددوم ذغحثذذ1-7وألبثيرف، ذبالت ئج وجل

ومذوثط ئهومذأنذتكينذق ئمفذغ مةعذفتدذوثمتايف م،ذأيذ"ق ئمفذغحثذوثمتايف م"،ذي ب
وجلذبيهيثفذأدوءذفثلذذ1-7وثم دةذذوثمنةيصذعاةهذ طذوثاندوثمط غ ف،ذفيصي فذحسبذ

وثمتايف مذ"ق بافذثااحثذعنه "ذألغهوضذوثم دتةنذذه وذوثاحثذثامتايف مذنذت تلذتاك
ذلذفنذوثاهبتيكيل.1وذلذفنذونتل قةفذبوثم دةذوثتشهرن6وذ19لذب2وذ19
ثيرف"ذهطذشه دةذص درةذويت  غفذثاحثذ"شه دةذوثاحثذعاىذياةلذوألبذذ7-4

ذعاىذياةلذوألبثةفذبر ب:
ذذألو ذ طذوثم دة ذوثمطايوف بأنذتمتثلذذ5أنذتاةنذوثمتايف مذوثمس اف

ذلذفنذونتل قةف؛3وذ22ثام دةذ
ق ئمفذوألذفنذونتل قةف،ذأنذت دمذذل2وذ22 طذح ثفذوالطا قذوثم دةذذبلو

ذغ ثمتايف مذوثمس افذغكلذفن:
ذ؛وثتهتةبذوثلفنطذل1و
ذثت ررخذوثتت فاطذثكلذضم الفذفس اف؛عهر فذتاةنذوذل2و

أنذت كهذوثة حبذوثح ثطذثاحقذ طذوثميو  فذعاىذشطبذتس ةلذذجلو
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ديدذوألعهوفذوثتطذتحبذفعذتاةةنذوثتساسلذوثلفنطذثتماةفذال لذوثحقذ
 الل مذه وذوثن ل؛

ذ طذذدلو ذوثتنيونذوثاهرديذثكلذعهفذفنذوألعهوفذوثمسم ة أنذتحدد
بذوثح ثطذثاحقذ طذوثميو  فذعاىذشطبذعماة مذوثتس ةلذبوثة ح

وثتس ةلذه ا،ذبر بذأنذتستندذه اذوثتن برنذ طذكلذح ثفذإثىذ
ذأحدثذفتايف مذونتة لذوثم دففذإثىذوثس لذوثدبثط.

ذبوثتتةةن مذذ7-5 ذوإلعالال م ذجمةع ذعن ذغحث ذهي ذوثمتت قدة" ذوثدبثف "غحث
محددةذيكيلذفنذوثدبثفذوثمتت قدةذوثبونالسح غ مذفنه ،ذوثة درةذغم تضىذونتل قةفذبوثاهبت

ذويت  غفذثاحثذدبثفذذ طذوثاحث. ذهطذشه دةذص درة ب"شه دةذغحثذوثدبثفذوثمتت قدة"
 بر بذعاىذشه دةذوثدبثفذوثمتت قدةذف ذياط:ذفتت قدة.

ذذألو ذوثلفنط، ذغ ثتهتةب ذتاةن، ذأن ذبوثتتةةن مذالّص ذوإلعالال م جمةع
 ةذوثمحددة؛نذج البذوثدبثفذوثمتت قدبونالسح غ مذفنه ،ذف

ذأنذت دمذق ئمفذبتيوررخذوثسهر نذثاتةديقذأبذوث ايلذأبذوثميو  فذأبذبلو
ذتتةةن،ذ ذأب ذإعالن ذبكل ذبوثاهبتيكيل، ذونتل قةف ذإثى ونالضم م

 .نذج البذوثدبثفذوثمتت قدةذوثمحددةبونالسح بذفنه،ذف

وثمنتلتةنذذهيرفهيذغحثذعنذفتايف مذغحثذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس ل"ذ"ذ7-6
وثتطذتدت ره ذهةئفذوثمنتلتةنذونيتات دومذتاكذدضعذثيفتايف مذونتة لذوبذغ ثس لذ

ثذالت ئجذوثاحوثمنتلتةنذغ ثس ل،ذ إنذنذقالذإجهوئهذفذعندبذل.ذ1-4غ ثس لذعمال ذغ ثم دةذ
-7بألغهوضذوثم دةذذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذي رر  .ف ذإذوذك نذحس بذي بذأنذتاةِّّنذ

ذةنذغ ثس لذغحيثذوثهةئ مذوثد ضتفذثامهوقاف.،ذي بذأنذيتضمنذغحثذهةئفذوثمنتلت6

،ذبوختة رر  ذ طذهةئفذفنتلتةنذفتت فاةنذفحددة،ذ"ذهيذغحثذط"وثاحثذوث وتذ7-7
 طذهةئ ته ذوثد ضتفذثامهوقاف،ذنيتهج عذشه دةذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذثكلذفتدةذ

ذ ذفنذفتدومذوثط ئهوم، ذوثمنتلتةنذوثمتت فاةأبذف ميعفذ هعةفذفنه ، نذأبذتكينذهةئف
ذبذ ذفسمىذ ةه . ذعه    ذثامهوقاف ذوثد ضتف ذثوثهةئف ذغ ثطهفذار يز أنذيحددذاحثذوث  ئم

ذ ذأبذحسام   ثكذعاىذوثميقعذوإلثكتهبالط.ذثذ  ذخال غهذسمحذي ذوثاحثذغ ثت ررخذأبذوثهةئف
فهةذث هفذونتة لذونحتة عةفذذومذوثةافذ طذكلذإري لذإشت رذإثكتهبالطذذ هيذيةبذ
ذتط.غحثذذوذه ذ طذإجهوءشهعذ ةي ذ
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ذي بذأنذتةدرذكلذشه دةذبق ئمفذغحثذبأنذتي هذ طذشكلذوثكتهبالطذ7-8
شه دةذذبون ءذعاىذوثطاب،ذي بذأنذيي هذوثمس لذالسدفذفطايعفذفنذ.ثاطا عفذق بل

 وثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذشه دةذغحثذوثدبثفذوثمتت قدة.
هذبثيرف،ذتي ةألوذياةلذعاىثت ديها،ذعندذإصدورذشه دةذغحثذذ  ذ،ذب    ذبر يزذثامس لذأيض

ذوألبثيرف،ذغم ذ طذذثك:ذياةلذعاىفتايف مذإض  ةفذثااحثذ

وأل؛ذذ4-7ذثام دةجدبلذفتايف مذيادصذوثمتايف مذوثمس افذب   ذ لأو
 أب

ذوثاحثذ لبو ذ طذالسقذإثكتهبالطذذياةلذعاىفحتير مذشه دة وألبثيرف
 فدتاف،ذفةممفذغحةثذتكينذق بافذثا هوءةذآثة  .

ةلذوألبثيرف،ذحةثم ذت ي ه،ذهطذثاتامذ  طذبوثاهضذوثمتايف مذوإلض  ةفذثااحثذعاىذيا
فنه ذفس عدةذوثمنتلتةنذ طذفهوجتفذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردةذ طذشه دةذوثاحثذعاىذ
ذ طذ ياةلذوألبثيرف.ذبر بذعاىذوثمنتلتةنذفهوجتفذجمةعذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردة

فذطذوثمتايف مذوإلض  ةشه دةذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذبثةسذ  طذوثمتايف مذوثيوردةذ 
طذثااحثذعاىذياةلذوألبثيرف.ذب طذح ثفذعدمذونتس قذبةنذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردةذ 

شه دةذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذبوثمتايف مذوإلض  ةفذثااحثذعاىذياةلذوألبثيرف،ذ
ذتسيدذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردةذ طذشه دةذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرف.ذبر بذوإلبالغ

ذ طذشه دةذعنذ ذبةنذوثمتايف مذوثمس افذوثيوردة ذوكتش  ه ذتم ذدقف أيذتن قضذأبذعدم
ذإثىذ ذوألبثيرف ذياةل ذعاى ذثااحث ذوإلض  ةف ذبوثمتايف م ذوألبثيرف ذياةل ذعاى وثاحث

 ي عفذفنذويتالفه ذفنذقالذوثمنتلع.ذ72وثمس لذ طذغضينذ

 8المادة 

 الشكاوى 
نذتشاةلذوثس لذي يزذأليذشدصذأنذي دمذشكيىذإثىذوثمس لذغشأذ8-1

ذوثمس لذغةيرةذفهضةف،ذي يزذث ثكذوثشدصذأنذي دمذتاكذذوثدبثط. ذثمذيت ث ه  بإذو
 :1-8ألغهوضذوثم دةذذ.وثشكيىذفنذجديدذإثىذوثساطفذوإلشهو ةف
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تكينذأيذفسأثفذ"غشأنذتشاةلذوثس لذوثدبثط"ذعندف ذتتتاقذوثمسأثفذ لأو
فحددذذغ إلجهوءومذبوثسة ي مذوثت ففذثاس لذوثدبثطذبنذتتتاقذغحكم

 أصدراذوثمس لذأبذوثساطفذوإلشهو ةف.

ي بذعاىذأيذشدصذي دمذشكيىذأنذيثاتذودع ءوته/ودع ءوته ذ لبو
 كت غف.

-8ذدة ُُُثامذعا   ذذوثم ّدففذفذ طذوثشك بىذُُُفذوإلشهو ةُُُوثساطذي بذأنذتن هذ8-2
بت هر،ذعاىذأي سذذثكذوثن ه،ذأنذفنذوثمالئمذإجهوءذتاةةهومذ طذوإلجهوءومذأبذذ1

 نذتكافذوثمس لذب ثك.وثسة ي م،ذبر بذأ

برتت دذغشكلذع الالطذذشدصذتأقهذياا  ذغ ثتس ةلذوألح ديي يزذأليذذ8-3
ذ ر عذشكيىذإثىذذ20-5أبذذ10-5أبذذ4-5أنذوثتس ةلذنذيلطذغم تضة مذوثم دة

س لذوثمسّ ل.ذبعندف ذيكينذه وذوثتأقةهذوثسااطذفثات  ذغم ذيهضةهذع الالة  ،ذيتةّهفذوثم
 ذجهوءوم.فنذوإلذ5-14ب    ذثام دةذ

 9المادة 

 السرية

 تكينذجمةعذوثمتايف مذ طذوثس لذوثدبثطذيهرفذإنذعندف :

ذ؛تكينذأدّثفذبق ئ ةفذف دففذإثىذوثمس لذغميجبذه اذوثايوئحذذوأل
 ؛7ذي دفه ذوثمس لذويت  غفذثاحثذغميجبذوثم دةذلبو

يتمذتي ةهه ذوثكتهبالة ذثتمكةنذوثمنتلتةنذغ ثس لذفنذإجهوءذعماة مذذلوج
 أبذتتدياه ذأبذشطاه ؛تس ةلذ

 يتمذت ديمه ذإثىذوثساطفذوإلشهو ةفذبن ءذعاىذعااه ؛ذلود

فنذذ44محكمفذغميجبذوثم دةذوثي دفه ذوثمس لذضمنذإجهوءومذذوهل
 ونتل قةف؛
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ذ.10ذتستددمذألغهوضذوإلحة ءومذوثتطذتتطااه ذوثم دةذلوب

 10ذالمادة

 اإلحصاءات

تس ةلذبأنذينشهه ذ طذي بذأنذيحتلظذوثمس لذغإحة ءومذفحدقفذثاذ10-1
ذبر بذأنذيت حذه وذوثت هرهذوثكتهبالة ذأليذشدص.ذت هرهذينيي.

 عاىذف ذياط:ذ1-10تشتملذإحة ءومذوثتس ةلذغميجبذوثم دةذذ10-2

ذغحسذألو ذح ثف ذكل ذ ط ذف سمف ذوثمت فالم ذبإيهودوم ذاليعذأح  م ب
 وثتس ةلذبوثتيزرعذوث اهو ط؛

ذوثساطفذف ميع مذوثمتايف مذغةهذوثسهرفذوألخهىذوذبلو ثتطذتطااه 
 وإلشهو ةف.

 11المادة 

 التقرير السنوي المقدم

 إلى السلطة اإلشرافية

ذت هرهو ذ ذوثمس ل ذيتد ذ طذينير  ذذي بذأن ذإثةه  ذوثمش ر ذوثاة ال مذوإلحة ئةف ذيتضمن ،
 ،ذبر بذأنذي دفهذإثىذوثساطفذوإلشهو ةف.10ذوثم دة

 12المادة 
 العالقات مع نقاط الدخول

ذدبثذ12-1 ذألي ذدخيلذي يز ذال  ط ذأب ذدخيل ذال طف ذتتةن ذأن ذفتت قدة ف
 لذفنذوثاهبتيكيل:ذ1وثدخيل"لذغم تضىذوثم دةذوثت يتفذعشهةذوذو"ال طف

ي بذأبذي يزذأنذتهخصذغإري لذوثمتايف مذوثمطايوفذثاتس ةلذذألو
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وثدبثطذو"ال طفذوثدخيلذذغم تضىذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذإثىذوثس ل
 وثمهخةف"ل؛

ه ذإري لذوثمتايف مذوثمطايوفذثاتس ةلذي بذأبذي يزذفنذخالثذبلو
ذوثدبثطذ ذوثس ل ذإثى ذفا شهة ذبوثاهبتيكيل ذونتل قةف غم تضى

 وثدخيلذوثما شه"ل.ذو"ال طف

وأل،ذ إنذجمةعذعماة مذوثتس ةلذوثتطذت هيذذ1-12 طذح ثفذوثتتةةنذغميجبذوثم دةذ
فنذذوالطالق  ذذ20-5بذ10-5بذ9-5بذ7-5بذ6-5بذ5-5بذ4-5بذ3-5ب   ذثاميودذ

ذوثتطذتشملذرفلذوثتهخةصذ8-12طفذوثدخيلذه ا،ذي بذأنذتدضعذثام دةذيذال أ ،
ذه ا.ذوثة درذعنذوثدبلذوثمتت قدةذوثمتنةفذغشأنذعماة مذوثتس ةل

ي يزذأليذدبثفذفتت قدةذأنذتتةنذال طفذدخيلذإثلوفةفذ  طذ ةم ذيتتاقذذ12-2
 ياط:ذغم 

يوتهذوثهاةكعماة مذوثتس ةلذوثمتتا فذبهة كلذوثط ئهومذبع ئهومذذألو
 وثتطذهطذدبثفذتس ةاه ؛

ب/أبذعماة مذتس ةلذوثضم ال مذوثدبثةفذوثمهت افذأبذعماة مذوثاةعذذبلو
وثمهت بذأبذوإلح نمذوثمهت افذثاضم ال مذوثدبثةفذعاىذأيذهةكلذ
ذع ئهةذأبذع ئهةذهاةكيوتهذوتد مذغ ثنسافذثهذأبذثه ذتدوبةهذتن ةمةف

 ثتةاحذدبثفذتس ةاهذأبذتس ةاه .

ذوإليدوعذي بذعاىذأذ12-3 ذجهف ذتااغ ذدخيلذأن ذال طف ذتتةن ذفتت قدة يذدبثف
ذبوثساطفذوإلشهو ةفذبه ،ذفعذبة نذف ذإذوذك التذفثلذه اذوثن طفذثادخيلذهطذال طفذدخيل

بر بذعاىذوثساطفذوإلشهو ةفذإح عفذوثمس لذعام ذذفهخةفذأبذال طفذدخيلذفا شه.
لتةنذحدقفذبه ذيت حذثامنتغ الت  مذغتماة مذوثتتةةنذه ا،ذبر بذأنذيحتلظذوثمس لذغ  ئمفذف

ذويتددوفه ذوثكتهبالة .
عاىذال طفذوثدخيلذوثما شهذأنذتهيلذأيذتس ةلذعندذويتةل ءذوثشهبطذذ12-4

ذوثشهبطذفتمشةفذفعذأحك مذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذ وثتطذبضتته ،ذعاىذأنذتكينذه ا
ذوثهةئ مذ ذبةن ذفن ذوثتس ةل ذذثك ذ ط ذوثمسم ة ذوألعهوف ذتكين ذبعندف  ذوثايوئح، به ا

برهن ذغ يتالمذوثس لذوثدبثطذإشت رذغ ثميو  فذفنذكلذعهفذت تضطذذوثمستددففذثاس ل.
ونتل قةفذبوثاهبتيكيلذبه اذوثايوئحذوثحةيلذعاىذفيو  ته،ذغم ذ طذذثكذوألعهوفذوثمسم ةذ
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كلذتس ةلذت حةاهذال طفذدخيلذفا شهةذذبرةاحذي رر  ذذ،عندذونقتض ءذ، طذذثكذوثتس ةل
 لذوثدبثط.غم هدذف ذيتسامهذوثتس ة

،ذي بذأنذيضعذوثمس لذتهتةا مذتنطاقذ4-12دبنذوإلخاللذغ ثم دةذذ12-5
عاىذوإلري لذونثكتهبالطذثمتايف مذوثتس ةلذفن،ذأبذبتهخةصذفن،ذال  طذوثدخيلذإثىذ
ذي بذأنذيحددذ ذدخيلذفتةنف، ذفش برومذفعذكلذال طف ذإجهوء ذغتد ذوثدبثطذب، وثس ل

نذينااطذأنذتلهضذه اذوثتهتةا مذوثتطذذوإلجهوءومذوثمطا فذعاىذتاكذوثن طفذثادخيل.
ذتتمذبةنذال طفذوثدخيلذبوثس لذوثدبثطذأيذتك ثةفذإض  ةفذعاىذوثس لذوثدبثطذبنذينااط

وثس لذفيوردذأنذتؤقهذياا ذعاىذأدوءذعملذال  مذوثس لذوثدبثطذأبذتلهضذعائ ذعاىذ
 وثدبثط.

ةلذنذت هىذي بذأنذيي هذوثس لذوثدبثطذإال وروذوثكتهبالة ذغأيذعماةفذتس ذ12-6
 كم ذياط:

 ذا شهذحةثذيكينذويتددوفه ذإثلوفة ؛فنذخاللذال طفذدخيلذفذألو

 مذوثتطذتتطااه ذال طفذدخيلذفهخةف؛أبذب   ذثإلجهوءوذبلو

ن طفذبذثكذإثىذوثمدىذوثمتلقذعاةهذبةنذوثس لذوثدبثطذبوثدبثفذوثمتت قدةذوثمتانفذثتاكذوث
 ثادخيل.

أب،ذ طذذ1-12نذغم تضىذوثم دةذأيذتس ةلذيتمذغمد ثلفذشهبطذتتةةذ12-7
 ألذبدبنذتهخةصذفنذال طفذوثدخيلذوثمهخةفذيكينذغ عال.ذ1-12ح ثفذوثم دةذ

ذياطلذوثتس ةلذ طذوثح ثتةنذوثت ثةتةن:ذ12-8
ذعاىذرفلذ لأو ذوثحةيل ذتت ر ذوذو ذفهخةف، ذدخيل ذال طف  طذح ثف

 وثتهخةصذغميجبذوإلجهوءومذذومذوثةاف؛

ذوي لبو ذف نع ذوذو ذفا شهة، ذدخيل ذال طف ذوثدخيلذ طذح ثف ذال طف تددوم
 ذ؛وثما شهةذغميجبذوإلجهوءومذذومذوثةاف

 بذثكذب   ذثايق ئعذوثمت فافذذومذوثةاف.
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 13المادة 

 الرسوم

ذوثمتتا فذذ13-1 ذغ ثددف م ذونضطالع ذقال ذريم  ذوثمس ل ذيحةل ذأن ي ب
 وثدبثط.ذغ ثس ل

ي بذيدودذوثهييم،ذغم ذ طذذثكذوثهييمذوثن جمفذعنذعماة مذفنذخاللذذ13-2
ذثمذيتمذونتل قذعاىذخالفذذثكذبةنذال طفذ دخيل،ذثامس لذقالذوثتماةفذوثمطايوفذف 

ذوثمس لذبفثلذه اذوثن طفذثادخيل.
ي بذتحةةلذوثهييمذب   ذث دبلذتةدراذوثساطفذوإلشهو ةفذوثتطذي بذذ13-3

 أنذتاةنذفااغذوثهييمذوثيوجبذوثد عذعنذكلذخدفف.

لذوثهييم،ذبذثكذعاىذوثنحيذي بذأنذت يمذوثساطفذوإلشهو ةفذبتحديدذبتتديذ13-4
 وثمطايبذ طذونتل قةفذبوثاهبتيكيل.

 14المادة 

 المسؤولية والتأمين

لذفنذونتل قةف،ذ إنذ"وثدس ئهذوثتطذيتكاده "ذتتنطذ1وذ28ألغهوضذوثم دةذذ14-1
وثدس رةذأبذوثضهرذوثن ت ةنذغسابذخطأذأبذت ةةهذوثمس لذبوثمسؤبثةنذبوثت فاةنذثديهذ

ذ28ذاةلذال  مذوثتس ةلذوثدبثط،ذغ يتثن ءذف ذتنصذعاةهذوثم دةغسابذعطلذ طذتشذأب
ومذفنذونتل قةف،ذبثكنذنذتشملذوثدس رةذأبذوثضهرذوثن ت ةنذغسابذعدمذوثتمكنذفنذويتدد

 فنذه اذوثايوئح.ذ4-3ذوثس لذوثدبثطذالتة فذثاتدوبةهذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دة

 تل قةف:لذفنذون1وذ28أيذفط ثافذثامس لذغم تضىذوثم دةذذ14-2

ذغميجبذذوأل ذوثمطا ف ذوثلفنةف ذ طذغضينذوثلتهة ذكت غف ي بذت ديمه 
 دبثفذوثتطذي عذ ةه ذوثس لذوثدبثط؛قيوالةنذوث
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 ضعذثمش برومذبةنذوثمط ثبذبوثمس ل؛ي بذأنذتدذوبل

ذثامط ثبذذوجل ذي يز ذوثمش بروم، ذه ا ذفثل ذعهرق ذعن ذتحل ذثم إذو
 فنذونتل قةف.ذ44ته ذب   ذثام دةذفت غت

ذوثمتتا فذذي بذ14-3 ذوثتل صةل ذعاى ذوثدبثط ذوثس ل ذإجهوءوم ذتنص أن
 .ذ2-14غ إلجهوءومذوثمتةيرةذ طذوثم دةذ

ي بذعاىذوثساطفذوإلشهو ةفذأنذتحددذبر يزذثه ذأنذتهوجعذفااغذوثتأفةنذذ14-4
لذ5وذلذفنذونتل قةفذبوثم دةذوثتشهرن4وذ28وثضم نذوثم ثطذوثمطايبذغم تضىذوثم دةذذأب
 وثاهبتيكيل.ذفن

 15المادة 

 إجراءات السجل الدولي

ذوإلشهوذ15-1 ذوثساطف ذتضع ذوثتطذي بذأن ذوثانيد ذتتن بل ذوإلجهوءومذوثتط  ةف
س لذتتطااه ذه اذوثايوئحذأبذتتتاقذعاىذالحيذآخهذغ ثتشاةلذوثلنطذبوثتماة مذوإلدوررفذثا

بوألشد صذذبوثمنتلتينذوثضةيفوثدبثطذبر بذأنذيمتثلذثه ذجمةعذوثمنتلتةنذغ ثس لذ
  ئمينذغ ثاحث.وث 

ي بذأنذتنصذوإلجهوءوم،ذدبنذت ةةدذفضمياله ،ذعاىذوثتماة مذوثلنةفذذ15-2
ذبوإلدوررفذثم ذياط:
اة مذوثاحثذإجهوءذعماة مذوثتس ةلذبتتدياه ذبشطاه ذبإجهوءذعمذوأل

 بوثحةيلذعاىذالسخذفنه ؛

وثحةيلذعاىذوثميو   مذبوثتهوخةصذوثمطايوفذنيتددومذوثس لذذوبل
 وثدبثط.

 16المادة 

 النشر

ي بذالشهذوثنسدفذوألصاةفذفنذه اذوثايوئحذبوإلجهوءومذ طذفطايعذريمطذذ16-1
 ثاساطفذوإلشهو ةف.
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ذفنذذ16-2 ذوثكتهبالةف ذالسدف ذف  ال  ذثا مهير ذيي ه ذأن ذوثمس ل ذعاى ي ب
ذ ذوثم دة ذ ط ذإثةه  ذوثمش ر ذوثنحيذ1-16وثنةيصذوألصاةف ذعاى ذتتدل ذقد ذحسام  ،

 .17ذوثمتةيرذ طذوثم دة

 17المادة 

 التعديالت

ذوإلجهوءومذإثىذذ17-1 ذوثايوئحذأب ذعاا مذتتديالمذثه ا ي يزذثامس لذت ديم
 وثساطفذوإلشهو ةف،ذوثتطذي بذأنذتن هذ طذفثلذه اذوثتتديالم.

ي بذأنذتنشهذ طذفطايعذريمطذثاساطفذوإلشهو ةفذوثنسدفذوألصاةفذفنذذ17-2
ذثساطفذوإلشهو ةف.أيذتتديالمذثه اذوثايوئحذأبذوإلجهوءومذوثتطذبو  تذعاةه ذو

نذينااطذثةالحةفذبأبثيرفذوثتس ةل،ذبك ثكذوثح يقذبوثضم ال مذوألخهىذذ17-3
 وذهثايوئحذبوإلجهوءومذغ ثةةافذوثس ررفذبقتذإجهوءذذثه اذوثمتةافذغه،ذبوث يذيتمذب    ذ

ذوثتس ةل،ذبفعذفهوع ةذوث درومذوثيظةلةفذثاس لذوثدبثطذ طذه اذوثاح ف،ذأنذيتأقهذغأي
 ثنسافذهوءومذأبذوث درومذوثمتتا فذغ ثس لذوثدبثط،ذبواىذه اذوثايوئحذأبذوإلجتاةةهذنحقذع

ثتي ةهذتسهةلذيمّكنذوألعهوفذفنذوثتس ةلذثتتديلذأبذتاةةهذتس ةلذخال  ذث ثكذغاهضذ
ذونيت  غفذثه اذوثتاةةهومذنذينااطذتلسةهاذعاىذأالهذيلهضذأيذوثتلومذعاىذتنلة ذه و

ذوثتتديلذأبذوثتاةةه.
بوإلجهوءومذذثايوئحوذثه اذتد اذوثمس لذب   ااطذثةالحةفذأيذإجهوءذينذينذ17-4

أبذذغ ثةةافذوثس ررفذبقتذوتد ذذه وذوإلجهوءذأنذتتأقهذغ ثتاةةهومذوثالح فذعاىذوثايوئح
 وإلجهوءوم.

 18المادة 

 تواريخ السريان

شههذت يرمطذفنذت ررخذالشهه ذف ذذبتسهيذأيذتتديالمذثه اذوثايوئحذأبذوإلجهوءومذغتد
ذمذت هرذوثساطفذوإلشهو ةفذخالفذذثك.ث

ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-
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 المرفق

 غرفة إنهاء المعامالت
ذفنذه اذوثايوئحلذ21-5ووثم دةذ

 أحكام عامة -1

ذوثمت فالمذت تةحذثاهةئفذذوثس لي يزذأنذيتضّمنذذ1-1 ذإلاله ء وثدبثطذغه ف
افذ بذوثالزففذغميجيمكنذويتددوفهذ طذت مةعذوثمتايف مذذأنذتنشئذفال  ذذثاس لوثم ستتمِّ

ه اذوثايوئحذإلجهوءذتس ةلذبوحدذأبذأكثهذ طذبقتذي بقذنيتكم لذه اذوثتس ةالم.ذ
ذ" ذوثمتايف م ذه ا ذت سمى ذوثمه ق، ذه و ذ"ذوثتس ةلبألغهوض ذأب مذوثتس ةالوثم سَاق"

ذم".وثتس ةال"ذأبذ"إيا قذوثتس ةلوثم سَا ف"،ذبعماةفذت مةته ذ"إيا قذ

ذإاله ذ1-2 ذغه ف ذ ط ذوثاحث ذيمكن ذأغهوضذن ذخدفف ذأجل ذوثمت فالمذفن ء
جبذفنذونتل قةف.ذبنذيكينذثاّتس ةلذوثم سَاقذأيذأقهذق اليالطذغميذذ19لذب4و18وثم دتةنذ

ذوثدبثطذعمال ذذوثس لونتل قةفذأبذوثاهبتيكيلذإنذغتدذأنذيتمذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذ
دخ ثهذ"ذعاىذإقهذإفنذه وذوثمه ق.ذبوثتس ةلذوثم ساقذي تتاهذ"ف س َّالذ2-7غأحك مذوثل هةذ

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

وثمه قذغ ثيصفذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثمتتا فذغإالش ءذغه فذذيتن بلذه وذ1-3
ه ءذةالمذ طذغه فذإالإاله ءذوثمت فالم،ذبوت مةعذبإدورةذوثمتايف مذوثالزففذإليا قذوثتس 

ةذمذوثم سَا فذبتساةمه ذفنذأجلذإدخ ثه ذ طذق عدوثتس ةالوثمت فالم،ذبو ثميو  فذعاىذ
ذ ذونتل قةفذذوثس لبة ال م ذغميجب ذبص ثحف ذوثاحث ذت ال ذتس ةالم ذثتةاح وثدبثط

ذبوثاهبتيكيل.

 إنشاء غرفة إلنهاء المعامالت -2

افذذ2-1 إلاله ءذوثمت فالمذبتّتاعذذأنذتنشئذغه فذثاس لي يزذثاهةئفذوثم ستتمِّ
ذ.وإلالتهالت طذذثكذوثتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذ
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افذذ2-2 وثتطذت نشئذغه فذإاله ءذوثمت فالم،ذأيذذثاس لتتيثىذوثهةئفذوثم ستتمِّ
ذ"هةئفذوثتنسةق"،ذفسؤبثة مذغه فذإاله ءذوثمت فالمذوثيوردذبصله ذ طذه وذوثمه ق.

يرةذآثةفذبثكلذغه فذفنذغهفذإاله ءذوثمت فالمذوثدبثطذغةذوثس لي تّةنذذ2-3
ذتتهرلة  ذ ذبحةدو ذذرفل و ذثمستتماط ذبر يز ذوثمت فالم"، ذإاله ء ذغه ف ذ"هيرف ذهي ذوثس ل،

ذ.وإلالتهالتوثدبثطذعاىذذوثس لويتددوفهذ طذوثاحثذعنذوثاه فذ طذفيقعذ

ي يزذثهةئفذوثتنسةقذأنذت ااقذغه فذإاله ءذوثمت فالمذبذثكذ طذأيذبقتذذ2-4
ذ.1-7 ذذوإلجهوءذوثمنةيصذعاةهذ طذوثل هةذقالذوتد

 تجميع وإدارة تسجيالت غرفة إنهاء المعامالت  -3

ذعنذ3-1 ذوثمسؤبثةف ذوثتنسةق ذهةئف ذوثمتايف مذجمةعذبإدورةذت مةعذتتيثى
بأعض ءذهةئفذوثّتنسةقذفنذ.ذإاله ءذوثمت فالمذغه فذ طذإليا قذوثتس ةالمذوثمطايوف
.ذمذ طذإدخ لذأبذتاةةهذوثمتايف مذ طذه اذوثاه فثهمذوثحّقذدبنذغةههذوثس لفستتماطذ

،ذبوإلش رومذوثيوردةذ طذه وذوثمه قذإثىذإجهوءومذهةئفذوثتنسةقذتتنطذكلذإجهوءذيّتد ا
ذ.وثس لالة غف ذعنه ،ذفستتمايذ

إليا قذتس ةلذفنذوثتس ةالم،ذي بذعاىذهةئفذوثتنسةقذأنذت دخِّلذكلذذ3-2
ذوثةنفذفنذوثتس ة ذوثمتنةوثمتايف مذوثمتتا فذبه و دةذ طذوثم دة ذفنذه اذفل،ذبوثم حدَّ

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

اقذبوحد،ذهذفنذتس ةلذفسأكثذَفحلهةئفذوثتنسةق،ذإذوذك التذقطتفذفنذقطعذوثط ئهومذ
ساسلذوثلفنطذوث يذيةتمذغميجاهذإدخ لذه اذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذق عدةذتحديدذوثت

ذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذغتدذتسهرحه .

نسةقذفنذت مةعذوثمتايف مذوثالزففذإلجهوءذكلذغتدذأنذتنتهطذهةئفذوثتذ3-3
ذتتاوثتس ةال ذأن ذي يزذثه  ذوثمت فالم، ذإاله ء ذ طذغه ف ذغاهضذإدروجه  عذمذوثمسا ف

بتااطذوثحقذوثمتمثلذ طذذوإلالتهالتوثتتاةم مذوثميجيدةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذ
تتديلذأبذإدخ لذفتايف مذتس ةلذأخهىذوبتسمىذوثاه فذ طذه اذوثح ثفذ"ف اا ف "ل.ذبح ثفذ

وبلذب،ذ1-4إغالقذوثاه فذيت لضطذإثىذوألذوثشهبعذ طذوإلجهوءومذوثمحددةذ طذوثل هةذ
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ذو ذكل ذأّن ذعن ذإاله ءذإثىذوإلعالن ذ طذغه ف ذغ ثتس ةالمذوثمسا ف ثمتايف مذوثمتتا ف
وثمت فالمذقدذتمذت مةته ذبأّنذوثاه فذفلتيحٌفذ طذبجهذكلذفنذتالمذفيو  تهذغميجبذه اذ

دةذ طذوثل هةذحتىذيّتد ذإجهوءذفنذوإلذوثس لوثايوئحذفنذفستتماطذ ذ.2-4جهوءومذوثمحدَّ

 فذووييوءذأ قلاتذأمذثمذي يزذأليذهةئفذتنسةقذ طذأيذبقتذأنذتتةحذوثاهذذ3-4
فذت  َلللذعاىذياةلذ"ف ّهدذونعالع"ذأف مذكلذفستتملذثاس لذفنذوثهةئ مذبوأل هودذغاة
ذقهوءة،ذبثةسذتاةةه،ذوثمتايف مذوثميجيدةذ ةه ذبذثكذغ تا عذوثتتاةم مذوثميجيدةذعاى

ذيتتاقذغ ثتتهرفذبهؤنءذوثمستتماةنذبومسأثفذفنحهمذذوإلالتهالتعاىذذوثس لفيقعذ  ةم 
ذحقذوثدخيل.ذبوتدذإغالقذوثاه ف،ذيتمذغةيرةذآثةفذفنحذحقذوثدخيلذثم ّهدذونعالعذإثى

ذعاىذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذوثاه فذنزفف ذذثاس لكلذهةئفذفستتمافذ تكينذفيو  ته 
فذفنذوثهةئ مذبوأل هودذوث ينذثهمذحقذدخيلذوثاه ذوثس لغميجبذه اذوثايوئح.ذبفستتمايذ

ذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالم".ذي تَه ينذغ يمذ"وثمش ركينذ

ي يزذثهةئفذوثتنسةقذأنذتن لذح يقه ذببوجا ته ذإثىذهةئفذأخهىذف ستتمافذذ3-5
ىذثاس لذتحّلذفحّاه .ذبرادأذالل ذذال لذه اذوثح يقذبوثيوجا مذعندف ذي لةحذوثم شهفذعا

وثهةئفذوثمن يلذإثةه ذعنذقايلذهةئتهذثه اذوثح يقذبوثيوجا مذب قذوثطهر فذوثمنةيصذ
،ذبركينذفلتيلذه وذوثن لذ طذحدبدذف ذوإلالتهالتةه ذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذعا

ذذ.2-5بذ1-5تنصذعاةهذوثل هت نذ

 ت الُمسَبقةالتسجيالالموافقة على  -4

ذغتدذإعالنذهةئفذوثتنسةقذعنذإغالقذغه فذإاله ءذوثمت فالم،ذي يّجهذوثسّ لذ4-1
ذغميجاه:ذوثدبثطذإثىذوثمش ركةنذ طذوثاه فذإعالف  ذ

ذي حددذهيرفذهةئفذوثتنسةق؛ذوأل
 إاله ءذوثمت فالمذبرحّددذهيرفذوثاه ف؛ذغه فذإثىذوثدخيلذيتةحذوبل
ذذوجل ذفستتماف ذهةئف ذثكل ذفت حف ذوثاه ف ذأّن ذعاى تكينذذثاس لينّص

فيو  ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئحذحتىذتّتد ذإجهوءذفنذوإلجهوءومذ
دةذ طذوثل هةذ ذ؛2-4وثمحدَّ
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لذوثتطذيت لذ ةه ذ3-5نةفذوكم ذتنصذعاةه ذوثل هةذيحّددذوثمدةذوثلفذودل
غه فذإاله ءذوثمت فالمذفلتيحف ذألغهوضذت ديمذوثميو  فذأبذفهوجتفذ

ذوثمتايف م؛

وثم سَاق"ذي ههذكلذوثتس ةالمذوثم سا فذذوثتس ةلعنذذي ه قذ"ت هرهذوهل
غم ذ طذذثكذوثتساسلذوثلفنطذوثم حدَّدذأليذتس ةالمذفتتددةذث طتفذ

ذهوم.فنذقطعذوثط ئ

،ذي يزذثكلذهةئفذفستتمافذ1-4ذغتدذتيجةهذوإلعالنذوثم كيرذ طذوثل هةذ4-2
ذ لذتكينذفيو  ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئحذأنذتيو قذأبذنذتيو قذعاىذوثتس ةلثاس

ذ.وإلالتهالتوثم ساقذغتدذوتا عذوثتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذوثس لذوثدبثطذعاىذ

،ذوثتهوجعذ1-7ميجبذأحك مذوثل هةذوثميو  فذعاىذتس ةلذفساقذيمكن،ذغذ4-3
عنه ذ طذأيذبقتذقالذإصدورذذثكذوثتس ةلذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذ

ذوثدبثط.

 لذوثتطذته ضذوثميو  فذأبذتتهوجعذ ةه ذيحقذثه ،ذوثهةئفذوثم ستتمافذثاسذ4-4
اه ذ،ذأنذتاّةهذفيقله ذه وذ طذأيذبقتذقالذأنذيتمذإصدورذتس ة1-7ب قذأحك مذوثل هةذ

ذوثم ساقذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط.

إغط لذوثتليرضذوثمستددمذ طذوثميو  فذعاىذتس ةلذفساق،ذغم ذ طذذثكذذ4-5
هذوثتليرضذوثممنيحذإثىذفستتملذفهنط،ذيكينذثهذفلتيلذوثتهوجعذعنذوثميو  ف.ذبثكطذتاةّذ

 فذ،ذإّف ذوثميو 1-7ثل هةذ،ذب قذأحك مذوثاس لفيقله ذه وذيتتّةنذعاىذوثهةئفذفستتمافذ
ثكطذيتيثىذوثميو  فذذثاس لعاىذه وذوثتس ةلذوثمساقذأبذإع دةذتليرضذفستتملذآخهذ

س ةلذعاةه،ذبنب دذثه وذوإلجهوءذ طذكالذوثح ثتْةنذأنذيتمذ طذأيذبقتذقالذإصدورذذثكذوثت
ذفنذأجلذإدخ ثهذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط.

 يزذإصدورذأيذتس ةلذفساقذإلدخ ثهذنذيذ1-7غميجبذأحك مذوثل هةذذ4-6
وثتطذذثاس ل طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذقالذتتمذوثميو  فذفنذقالذوثهةئفذوثمستتمافذ

تكينذفيو  ته ذنزفف ذغميجبذه اذوثايوئح،ذأبذفنذقالذفنذينيوه .ذبتكينذه اذوثميو  فذ
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ةهذ طذوثل هةذغ إلصدورذوكم ذهيذفنةيصذعاذقذأفهو ذُُُفذوثّتنسةُُُال   ةذعندف ذت ةدرذهةئ
ذل.7-1

 إدخال تعديالت على التسجيالت المسبقة -5

ذفاا فذذ5-1 ذتكين ذوثمت فالمذعندف  ذواله ء ذغه ف ذتتديل ذي يز ذن ذأاله برغم
ذ ذوثل هة ذعاةه ذالةت ذف  ذعاىذ8وغ يتثن ء ذتتديالم ذإدخ ل ذوثتنسةق ذثهةئف ذي يز ل،

ذنذوثمش ركةنذ طوثتس ةالمذوثمسا ف،ذإذوذك نذذثكذغما درةذفنه ذأبذويت  غفذثطاا مذف
ذفنتلتةنذغ ثس لذ ذتنسةقذوثىذهةئف ذكهةئف ذال لذفسؤبثةته  ذأب ذوثمت فالم، ذواله ء غه ف

ةذوثد صذغ ثس لذوثدبثطذإلع دذوإلالتهالتأخهى،ذبيويطفذوتا عذوثتيجةه مذوثيوردةذغميقعذ
ذحقذوث درةذعاىذتاةةهذوثمتايف مذأبذتس ةلذوثملردذفنه ذوبوثمش رذإثةه ذكتتةةنذغه ف

ذت فالمذغةلته ذ"غةهذف لاف"ل.واله ءذوثم

بإذوذك التذغه فذواله ءذوثمت فالمذغةهذف لاف،ذيت ااىذجمةعذح نمذوثهض ذذ5-2
عنذوثتس ةالمذوثمسا فذعاىذوثلير،ذبيتا أذغه فذواله ءذوثمت فالمذوثىذوثيضعذوثيوردذ

ذ ذوثل هة ذواله ءذ3 ط ذغه ف ذ ط ذوثمش ركةن ذث مةع ذإخط رو  ذوثدبثط ذوثس ل ذبيةةدر ،
ذإلبالغهمذغأنذغه فذواله ءذوثمت فالمذأصاحتذغةهذفاا فذبأنذت هرهذوثتس ةلوثمت فالمذ

نسةقذوثمسّاقذ ةم ذيتتاقذغاه فذواله ءذوثمت فالمذقدذأصاحذغحكمذوثمااط.ذبر يزذثهةئفذوثت
ف،ذحةنئ ذتاةةهذوثتس ةالمذوثمسا فذبإغالقذغه فذواله ءذوثمت فالمذفعذوثتتديالمذوثمدخا

ذ.ذ4-4بوثل هةذذ1-4ثل هةذبعندئ ذتنطاقذعاةه ذأحك مذو

ه ذبإذوذثمذيتمذوثسم حذثاتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذواله ءذوثمت فالمذغإدخ ثذ5-3
،ذقالذوال ض ءذعشهةذأي مذ1-7 طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذحسبذف ذبردذ طذوثل هةذ

ذت يرمةفذغتدذت ررخذإغالقذغه فذواله ءذوثمت فالم،ذتةاحذغه فذواله ءذوثمت فالمذفاا ف
ئفذ.ذبوةهفذوثن هذعم ذبردذي غ   ،ذي يزذثهة2-5و ،ذب قذوثتأقةهذوثيوردذ طذوثل هةذ يرذ

ىذإض  ةفذبذإلحدوثتنسةقذتمديدذ تهةذونغالقذثاه فذواله ءذوثمت فالمذثمدةذعشهةذأي مذ
فهةذفتت غتفذكحدذأقةى.ذبرهيلذوثس لذوثدبثطذإخط رو ذعنذأيذتمديدذفثلذذل11عشهةذو

ذواله ءذوثمت فالم.ذه وذوثىذوثمش ركةنذ طذغه ف
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 تسديد الرسوم -6

 طذأيذبقتذغتدذإغالقذغه فذواله ءذوثمت فالم،ذبثكنذقالذإعط ءذتتاةم مذذ6-1
ذ،ذتسددذهةئفذوثتنسةقذوثهييمذ ةم ذيتتاقذغ مةعذوثتس ةالم1-7وإلصدورذغميجبذوثل هةذ

ذاله ءذوثمت فالم.إوثمسا فذ طذغه فذ

 فذتمذإصدورذه اذوثتس ةالمذوثمساذبرتتاهذه وذوثتسديدذتسديدو ذاله ئة  ذإذوذ6-2
ذ.ذ1-7إلدخ ثه ذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثط،ذحسام ذبردذ طذوثل هةذ

بإذوذثمذيتمذإصدورذه اذوثتس ةالمذوثمسا ف،ذيحقذثهةئفذوثتنسةقذويتهج عذذ6-3
ذه اذوثهييم،ذفعذويت ط عذفة ررفذوثمن بثفذثألعهوفذوألخهى.

 دة بيانات السجل الدوليإدخال التسجيالت المسبقة في قاع -7

ذوثت غعذثاس لذوإلالتهالتي يزذثهةئفذوثتنسةق،ذبيويطفذوتا عذتيجةه مذفيقعذذ7-1
ذجمةعذ ذإلدخ ل ذوإلصدور"، ذ"تتاةم م ذوثدبثط، ذوثس ل ذوثى ذتتاةم م ذإعط ء وثدبثط،
ذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذواله ءذوثمت فالمذغ  عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذغ ثتهتةب

دذ طذت هرهذوثتس ةلذوثمسّاقذبجتاه ذفت حفذثااحثذثألغهوضذوثيوردةذ طذوثلفنطذوثمحد
ذفنذونتل قةفذعندذوثي  ءذغ مةعذوثشهبطذوثت ثةف:ذ19لذب4وذ18وثم دتةنذ

ذ؛فاا فذأنذتكينذغه فذواله ءذوثمت فالمذوأل

بأنذتتمذوثميو  فذعاىذجمةعذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذواله ءذذوبل
ذأبذغ ث ذثاس لذي شتهطذوثمت فالمذبيويطف نة غفذعنذأيذفستددم

ذ؛ه اذوثايوئحوثحةيلذعاىذفيو  تهذغميجبذ

ّددمذ1-6 رذإثةه ذ طذوثل هةذبأنذتكينذوثهييمذوثمشذوجل ذ؛قدذي 

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

ذ  
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ذوذ7-2 ذجمةعذب ير ذغإدخ ل ذوثدبثط ذوثس ل ذي يم ذوإلصدور، ذتتاةم م يتالم
وثتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذوثدبثطذب قذ
تهتةبذزفنطذفحددذ طذت هرهذف ذقالذوثتس ةلذوثمسّاقذبجتاه ذق بافذثااحثذألغهوضذ

ال مذبح نمذوثميو  فذ طذفنذونتل قةف.ذبعندذإدخ لذه اذوثاة ذ19لذب4وذ18وثم دتةنذ
ذتس ةال ذ ذيتةاح ذفيو  ف ذفساقذبح ثف ذتس ةل ذكل ذأن ذوثدبثط، ذبة ال مذوثس ل ق عدة
بفيو  فذعاىذه وذوثتس ةل،ذحةثذأنذه اذوثشهبطذفحددةذ طذه اذوثايوئح،ذبرةاحذكلذ

ذتس ةلذ"فسّ ال "ذألغهوضذونتل قةف.
مذ طذق عدةذبوتدذإدخ لذوثتس ةالمذوثمسا فذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالذ7-3

ذبفعذذثكذيحتلظذوثمسّ لذ ذوثمت فالم. ذإاله ء ذإاله ءذغه ف ذيتم بة ال مذوثس لذوثدبثط،
غس لذثت هرهذوثتس ةلذوثمسّاق.ذبر يزذأليذفش ركذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذوثحةيلذ
عاىذالسدفذفنذت هرهذف ذقالذوثتس ةلذوثمسّاقذبيويطفذوتا عذوثتيجةه مذوثيوردةذعاىذ

ذ غعذثاس لذوثدبثط.وثتذوإلالتهالتفيقعذ
ذ72بر يمذوثمش ركينذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذغإبالغذوثمسّ لذخاللذذ7-4

فنذإعط ءذتتاةم مذإصدورذأيذتا ينذبةنذوثتس ةالمذوثمدرجفذ طذق عدةذبة ال مذوثس لذ
ذقالذوثتس ةلذوثمسّاق.ذبتدضعذح نمذوثتا ين ه اذثاتةيربذب    ذذوثدبثطذبت هرهذف 

ذثايوئح.فنذه اذوذ17-5ثا لءذ
 الشروط واإلجراءات الخاصة المنطبقة على نقاط الدخول -8
لذوثشهبطذبوإلجهوءومذوثم كيرةذأعالاذحسام ذالةتذعاةهذوثل هةذذ8-1 ذ8تتدَّ

ذ ذثا لء ذتدضع ذيتتاقذغأيذتس ةالمذفسا ف ذبن  طذذ1-12 ةم  ذوثمتةاف ذوثايوئح فن
ذوثدخيل.

وثايوئحذ ةم ذيتتاقذفنذه اذذ7-12وألذبذ1-12بواةفذونفتث لذثا لأينذذ8-2
بن طفذوثدخيلذوثمهخةف،ذي يزذثهةئفذوثتنسةقذإدخ لذرفلذوثتهخةصذأليذتس ةلذفساقذ
تسهيذعاةهذأحك مذه ينذوث لأينذ طذأيذبقتذقالذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور،ذغةهفذ
ذوثن هذعم ذإذوذك التذغه فذإاله ءذوثمت فالمذقدذأ غاِّ تذأمذن.ذبإذوذوقتضىذأيذتس ةل

ذو ذي بذفساقذ طذغه ف ذبه ينذوث لأين، ذوثمت فالمذإدخ لذرفلذتهخةصذعمال  اله ء
ذإدخ لذرفيزذوثتهخةصذقالذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور.
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 ةم ذيتتاقذبن  طذذ7-12بذ4-12وبلذبذ1-12بواةفذونفتث لذثألجلوءذذ8-3
وثدخيلذوثما شه،ذت تضطذعماةفذإعط ءذتتاةم مذوإلصدورذ ةم ذيتتاقذغأيذتس ةلذفساقذ

مذذ مذتاكذوألجلوءذتهخةة  ذفسّا   ذفنذال طفذوثدخيلتسهيذعاةهذأحك  وذهوثما شهة،ذبر دَّ
ح ثفذإوثت غعذثاس لذوثدبثط.ذبإذوذبجبذذوإلالتهالتوإلذنذب    ذثاتتاةم مذوثيوردةذ طذفيقعذ

أيذتس ةلذفساقذ طذغه فذإاله ءذوثمت فالمذإثىذوثس لذوثدبثطذبيويطفذال طفذدخيلذ
ذط ءذوإلذنذوثالزمذبيويطفذال طفذوثدخيلذوثما شهةفا شهةذعمال ذبه اذوألجلوء،ذي بذإع

قالذإعط ءذتتاةم مذوإلصدور.ذبنذيشملذفةطاحذ"وثمنتلعذغ ثس ل"،ذألغهوضذوثل هةذ
ذوثما شهة.ذ،ذال طفذوثدخيل2-2بوثل هةذذ2-1

ذذ8-4 ذ طذوثل هة ذبرد ذحسام  ذوثتهخةص، ذبشهطذ2-8إنذشهطذإدخ لذرفل ،
،ذيدضت نذ3-8،ذحسام ذبردذ طذوثل هةذوثما شهةذوثحةيلذعاىذإذنذفنذال طفذوثدخيل

ذوثايوئح،ذ طذوث هبفذوثتطذنذيمكنذوثحةيلذ ةه ذعاىذرفلذذ8-12ثا لءذ فنذه ا
ذوثتهخةصذأبذنذيمكنذويتددومذأيذال طفذوثدخيل.

ذ________________



ذ

P-1 

 اإلجراءات

 1المادة 

 السلطة
 فنذوثايوئحلذ15ووثم دةذ

ذثاس  ذوإلشهو ةف ذوثساطف ذ"وإلجهوءوم" ذه ا ذتةدر ذغم تضى ذوثدبثط ذغشأنذل ونتل قةف
ذ16/11/2001،ذوثميقتفذ طذكةبذت بنذ طذوثدبثةفذعاىذوثمتدومذوثمن يثفذوثضم ال م

ةفذبوثاهبتيكيلذغشأنذوثمس ئلذوثتطذتدصذفتدومذوثط ئهومذوثماحقذغ تل قو"ونتل قةف"ل،ذ
ذ16/11/2001،ذوثميقعذ طذكةبذت بنذ طذوثضم ال مذوثدبثةفذعاىذوثمتدومذوثمن يثف

ثتطذوبهطذتتن بلذوثمس ئلذوإلدوررفذذو"وثايوئح"ل.ذثيوئحذوثس لذوثدبثطو"وثاهبتيكيل"ل،ذب
لنطذتتطااه ذوثايوئحذكشهبطذنيتددومذوثس لذوثدبثطذأبذوثمتتا فذغدالفذذثكذغ ثتشاةلذوث

ذبوثتماة مذوإلدوررفذثاس لذوثدبثط.

 2المادة 

 التعاريف

بتيكيلذبوثايوئحذاللسذوثمتنىذ طذه اذيكينذثالصطالح مذوثمته فذ طذونتل قةفذبوثاهذ
ذبو إلض  فذإثىذذثك،ذتكينذثامةطاح مذوثت ثةفذوثمت الطذوثماةنفذأدال ا:ذوإلجهوءوم.

 "فيو  ف"ذتتنط:ذوأل

ذوثهةئ مذذل1و ذإحدى ذعاى ذوثمس ل، ذفن ذوثكتهبالةف، ذفيو  ف إف 
بيصله ذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذب/أبذعاىذ هدذبيصلهذإدوريذ

 ؛أدال اذ10ذ،ذب   ذثام دةهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس ل

بإف ذفيو  فذوثكتهبالةف،ذفنذوإلدوري،ذعاىذ هدذبيصلهذفنتلت ذذل2و
ذب   ذ ذغ ثس ل، ذثامنتلتةن ذوثهةئف ذه ا ذفثل ذفن غ ثس ل

عا  ذ،ذبر بذتلسةهذ"ييو ق"ذب"فيو قذعاةه"ذأدال اذ11ذثام دة
 ؛ثه و
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ذذوبل ذثام دة ذب    ذف دف  ذوثكتهبالة  ذيتنطذتأكةدو ذوثايوئذ6"تأكةد" ح،ذفن
ذيكينذتس ةلذ ذعندف  ذوثس لذوثدبثطذتا  ئة  أبذتتديلذأبذيةدرا

ذ؛شطبذق بالذثااحثذعنه
يتنطذبة ال ذفنذوثمس لذغشأنذفم ريفذإصدورذوثشه دوم،ذذ”CPS“ذوجل

 ؛وإلالتهالتحسام ذيتهضذغ ثميقعذعاىذ

"شه دةذرقمةف"ذتتنطذشه دةذرقمةفذنيتددوفه ذ طذونتة نمذفعذذودل
دوريذأبذفنتلعذآخهذغ ثس لذفنذوثمس لذوثس لذوثدبثط،ذص درةذإل
 ؛اة نذغشأنذفم ريفذإصدورذوثشه دومب   ذثه اذوإلجهوءومذبوث

ذوألعهوفذذلهو ذآخه ذفن ذونثكتهبالةف ذوثميو  ف ذتتنط ذاله ئةف" "فيو  ف
ذ ذوثم دة ذغميجب ذفطايوف ذفيو  ته ذتكين ذوث ي فنذذ20وثمسم ة

ذ؛يتتاقذبتس ةلذأبذتتديلذأبذشطبذونتل قةفذ ةم 
 ؛لت حذوثد صذوثمهتاطذغشه دةذرقمةفت حذخ ص"ذيتنطذوثم"فلذوبل

ذيتنطذوثميقعذعاىذوإلالتهالت"وثميقعذعاىذذوزل وث يذيي هذذوإلالتهالت"
تيصةلذوث مهيرذغ ثس لذوثدبثطذبوثمحتيىذوثمهتاطذغهذوثم دمذفنذ

 :(URL)وثمس لذ طذإع رذوثمحددذوثميحدذثميوقعذوثميوردذ

http://www.internationalregistry.aero.ذ

 3المادة 

 مهام المسجل
ذفنذوثايوئحلذ3ووثم دةذ

قةفذلذبتشاةلذوثس لذوثدبثطذبأنذيؤديذوثمه مذوثتطذتكالهذبه ذونتل ي بذأنذي يمذوثمس ّذ
ذبوثاهبتيكيلذبوثايوئح.
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 4المادة 

 مهام هيئة المنتفعين بالسجل
ذفنذوثايوئحلذ4ووثم دةذ

ضمنذالط قذفسؤبثةفذكلذهةئفذذألغهوضذويتددومذوثس لذوثدبثط،ذتندرجذوثمه مذوثت ثةف
ذثامنتلتةنذغ ثس ل:
 ؛ه ةتة رذبوثتتةةنذوثساةمةنذإلدوررونخذوأل

ه ،ذغمنذ طذذثكذأيذإدوريذغ ثنة غف،ذبثمنتلتةه ذةأيذتةه  مذإلدوررذوبل
ذ،ذبر بذأنذتتتاهذفهخة  ذوثدبثطغ ثس لذتتمذ ةم ذيتتاقذغ ثس لذ

 ؛ ثس لفنذتاكذوثهةئفذثامنتلتةنذغذبه ذعاىذوثنحيذوثيوجب

 ؛إثىذوثس لذوثدبثطذغ ثنة غفذعنه ذدقفذوثاة ال مذوثمهيافذوجل

ذ طذذودل ذإثةه ذوثمش ر ذثادعم" ذوتة ثه  ذ"فسؤبل ذخالل ذفن وثمط ثاف،
أدال ا،ذغأنذيااطذوثمس لذفيو  فذوإلدوريذغ ثنة غفذعنذذ12-5ذوثم دة

هةئفذفنتلتةنذغ ثس لذإذوذثمذيتدذوإلدوريذفيظل ذثدىذتاكذوثهةئفذ
فهخة ذثهذغ ثتةهفذذ ثس لذأبذثمذيتدذغدالفذذثكثامنتلتةنذغ
 ؛غ ثنة غفذعنه 

ونفتث لذثألحك مذبوثشهبطذوث  بافذثاتطاةقذبوث  ئمفذفنذبقتذآلخهذذلهو
وثتطذتن مذويتددومذوثس لذوثدبثط.ذبرمكنذونعالعذعاىذوألحك مذ

 .وإلالتهالتبوثشهبطذوث  بافذثاتطاةقذغ ثميقعذعاىذ

 5المادة 

 نتفعين بالسجلمهام إداري هيئة الم
ذفنذوثايوئحلذ4ووثم دةذ

ذوثيوجبذبتتةةنذذ5-1 ذفنتلتةنذغ ثس لذعاىذوثنحي ذكلذهةئف يحبذأنذت يم
إدوري،ذي يزذبثكنذنذيتتةنذأنذيكينذفيظل ذثدىذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس ل،ذثهذياطفذ
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وثتةهفذغ ثنة غفذعنه ذألغهوضذوثس لذوثدبثط،ذبر بذتمثةلذفثلذه اذوثساطفذخاللذ
 يو  ف.عماةفذوثم

ينااطذأنذيكينذأيذإدوريذح ئلوذعاىذوثمؤهالمذونختة صةفذوثهيمةفذذ5-2
 بوثمالئمفذوثمت دثفذثمتطاا مذفه مذوإلدوري.

ي يزذثكلذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذأنذيكينذثديه ذإدوريذبوحدذ  طذ طذأيذذ5-3
 بقتذفتةن.

ذوثمس ّذذ5-4 ذعاةه ذبو ق ذوث ي ذوثمتت فاةن، ذوثمنتلتةن ذهةئف ذيكيذإدوري نذل،
طذعماة مذوثتس ةلذوثتغإجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأبذوثميو  فذعاىذذثهذتا  ئة  ذذة  ذفهخّذ

ثتماة مذذبال لذوثحقذ طذوثميو  فذعاىذوثشطبذ،فسمىذتكينذ ةه ذه اذوثهةئ مذعه   ذ
 فسمىذ ةه .ذوثتس ةلذوثتطذتكينذتاكذوثهةئفذعه   ذ

 ي بذعاىذوإلدوري:ذ5-5

ذوثسهذبوثشه دذوأل ذيح  ظذعاىذكامف ذوثهقمأن ذغه/به ذة ذوثد صتةن ةف
ذ؛غةيرةذفأفيالف

هذأنذين لذوثشه دةذوثهقمةفذوثد صفذغه/به ذفنذوثكماةيتهذوث يذالّلثتذ ةذوبل
 ،ذثامهةذوألبثى،ذغ يتثن ءذال اه ذإثىذكماةيتهذبديلذتحتذفهوقاته/فهوقاته

عابذأبنذإثىذوثمس لذث ثكذذب طذه اذوثح ثفذي بذعاةه/عاةه ذت ديم
ذ؛وثاهض

ثه/ثه ذغتملذالسدفذوحتة عةفذفؤفنفذفنذشه دته/شه دته ذذبرسمحذوجل
ذ ذوشتهوع م ذفهوع ة ذفع ذفنذذCPSوثهقمةف ذعاةه  ذيدخل حسام 

ذتتديالمذفنذبقتذآلخه.
ذعندف ذيليضذوإلدوريذوثكتهبالة ذياط ته/ياط ته ذإثىذإدوريذغ ثنة غفذب   ذ5-6

 م.هوضذه اذوإلجهوءوفنذوثايوئح،ذيتتاهذذثكذوإلدوريذغ ثنة غفذوإلدوريذألغذ1-4ثام دةذ

عاىذأنذيتةهفذفنتلعذغ ثس لذغ ثنة غفذذي يزذأنذييو قذإدوريذوثكتهبالة  ذذ5-7
فنذوثايوئح.ذبوتدذه اذوثميو  ف،ذي بذأنذذ2-4عنذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذب   ذثام دةذ
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لذري ثفذغ ثاهردذوإلثكتهبالطذإثىذذثكذوثمنتلعذغ ثس لذوثميو قذعاةهذتتضمنذيهيلذوثمس ّذ
  دةذرقمةفذب   ذثه اذوإلجهوءوم.بصافذغشه

فنذأجلذوثهةئفذأبذوثشدصذوثطاةتطذوث يذإدوري،ذي بذأنذي يمذأيذذ5-8
 ،ذغم ذياط:وإلالتهالتخاللذوثميقعذعاىذذفنيمثاه،ذ

ذفتايف مذونتة لذوثد صفذغهذبضم نذأنذوثمدوبففذعاىذتحديثذوأل
ذغ ثس ل ذفنتلع ذوإلثكتهبالطذذكل ذبهردا ذعاىذتحديثذعنيون يدوبم

 ؛ صةلذوألخهىذوثد صفذغهبوثتل

وث ة مذغسهعفذغإثا ءذوثميو  فذعاىذأنذيمثلذأيذفنتلعذغ ثس لذفثلذذوبل
ذوثمنتلعذ ذه و ذفثل ذتهك ذح ثف ذ ط ذغ ثس ل ذثامنتلتةن ذوثهةئف ه ا
غ ثس لذوثددففذثدىذفثلذه اذوثهةئفذثامنتلتةنذغ ثس لذأبذوالته ءذ

 ؛هةئفذثامنتلتةنذغ ثس لذغدالفذذثكورتا عهذغمثلذه اذوث

وث ة مذغسهعفذغإثا ءذوثتهخةصذأليذفنتلعذغ ثس لذيمثلذفثلذه اذوثهةئفذذوجل
ثامنتلتةنذغ ثس لذ طذح ثفذأنذذثكذوثمنتلعذغ ثس لذثمذيتدذفهخة ذ
ثهذغإجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأبذوثميو  فذعاىذتس ةلذأبذأكثهذتكينذ

 . ةهذتاكذوثهةئفذعه  ذفسمى

لتةنذغ ثس لذوثمهخصذثه/ثه ذ طذح ثفذتهكذأيذإدوريذخدففذهةئفذوثمنتذ5-9
غ ثتةهفذغ ثنة غفذعنه ذأبذإذوذك نذيتتةنذتاةةهذوإلدوري،ذي بذعاىذوإلدوريذإشت رذ

ذب ثكذغسهعف. ذك التذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذتهغبذ طذتتةةنذذوثمس لذوثكتهبالة  بإذو
يمذرذ"إدوريذبديلذثالتهةذوثمتا ةفذفنذفدةذونكتت بذوثس ررف،ذيدضعذفثلذه وذوثتتةةنذإثىذ

 .."ويتادولذوإلدوريذ

أيذهةئفذثامنتلتةنذغ ثس لذوثساطف،ذفنذخاللذوثميقعذعاىذذإلدوريذتكينذذ5-10
ذهةئفذوإلالتهالت ذيمثل ذغ ثس ل ذبقفذتشاةلذحس بذوثمنتلعذأليذفنتلع ذب/أب ذثت مةد ،

 وذهبت عذعاىذع تقذوإلدوريذفسؤبثةفذوتد ذذفثلذذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذيتاع/تتاعذثه .
ذيهرت ذوثمنتلعذوإلجهوء ذه و ذثمثل ذغأيذحس بذفنتلع ذيتتاق ذغ ألفن ذإخالل ذح ثف ذ ط  

غ ثس ل،ذبركينذثديه/ثديه ذفته فذ تاةفذغه،ذبرشملذذثكذبثكنذنذي تةهذعاىذوثمس سذ
 غ ثملت حذوثد صذثمثلذه وذوثمنتلعذغ ثس ل.
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ي بذعاىذإدوريذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذإشت رذوثمس لذغأيذإخاللذذ5-11
خاللذوثم سذغملت حذخ صل،ذيكينذثديه/ثديه ذفته فذ تاةفذغه،ذبفنذغ ألفنذوفثلذوإل

بإذوذك نذوإلخاللذغ ألفنذيتتاقذذوثمتيقعذأنذتنتجذعنهذعماة مذتس ةلذغةهذفهخصذبه .
 غحس بذثمنتلعذغ ثس ل،ذي يزذثإلدوريذت مةدذب/أبذبقفذتشاةلذوثحس ب.

ذتتهضذحس بذأيذإدوريذإلخاللذغ ألفنذيمكنذأنذيتيقعذذ5-12 غةيرةذإذو
فت يثفذأنذينتجذعنهذويتددومذبوالتل عذغةهذفهخصذبهم ذثاس لذوثدبثط،ذي بذأنذيتت بنذ
وثمس لذبهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذعاىذوث ة مذيهرت ذغ تد ذذإجهوءذتةحةحطذفالئمذ طذ

بر بذعاىذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذأنذتتةنذ"فسؤبلذوتة لذثادعم"ذذتاكذوث هبف.
 ثه اذوألغهوض.

بالغذعنذإخاللذغ ألفن،ذي يزذثامس لذت مةدذب/أبذبقفذتشاةلذعندذوإلذ5-13
 أيذحس بذفنتلع.ذ

ي يزذثامس لذإجهوءذف ذيتتاهاذضهبرر ذفنذ حيصذوثهيرفذوثمت يثفذأليذذ5-14
ذذثكذوثشدصذثتاكذوثيظةلف. ذيتتاقذغشال ذإجهوءذذإدوريذف تهحذ ةم  ذثامس ل بر يز

 س لذذثكذضهبرر . حيصذفم قافذأليذفنتلعذغ ثس ل،ذفتىذف ذوعتاهذوثم

يتيثىذوإلدوريذبحداذوثمسؤبثةفذعنذوختة رذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثت غتةنذذ5-15
ذوأل هودذ ذ  ط ذيتةن ذأن ذضم ن ذبعن ذثديه  ذيتمل/تتمل ذوثتط ذغ ثس ل ذوثمنتلتةن ثهةئف
وثمهخصذثهمذعاىذوثنحيذوثيوجبذغ ثتةهفذغ ثنة غفذعنذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذ

 ةنذغ ثس لذفنذبقتذآلخه.يتمل/تتملذثديه ذكمنتلت

 6المادة 

 مهام المنتفع بالسجل
ذفنذوثايوئحلذ4ووثم دةذ

نذي يزذأليذ هدذغةهذوإلدوريذإجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأبذوثميو  فذذ6-1
عاىذعماة مذتس ةلذثدىذوثس لذوثدبثطذإثىذحةنذأنذييو قذعاةه/عاةه ذكمنتلعذغ ثس لذ

 ه ذذثكذوثشدص.وإلدوريذبهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذوثتطذيمثا



P-7 وإلجهوءوم 

 

نذي يزذأليذفنتلعذغ ثس لذإري لذفتايف مذإثىذوثس لذوثدبثطذإلجهوءذذ6-2
أبذتتديلذأبذشطبذتس ةلذ ةم ذيتتاقذغأحدذفتدومذوثط ئهومذف ذثمذيتاقذذثكذوثمنتلعذ

 غ ثس لذأبنذتهخةة ذغ ث ة مذب ثكذ ةم ذيتتاقذغمثلذه وذوثاندذفنذفتدومذوثط ئهوم:

ذوذوأل ذأحد ذح ثف ذ ط ذثهةئفذإف ، ذوإلدوري ذفن ذوثمتت فاةن، ثمنتلتةن
 ذ؛وثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوثتطذتمثاه

بإف ذ طذح ثفذأحدذوثمنتلتةنذونختة صةةن،ذفنذوإلدوريذثهةئفذذوبل
ذوثمنتلعذ ذه و ذفثل ذعمةاف ذهط ذوثتط ذوثمتت فاةن وثمنتلتةن

 ونختة صط.

 ي بذعاىذأيذفنتلعذغ ثس لذف ذياط:ذ6-3

ذبذذوأل ذوثسه ذغكامف ذيحتلظ ذأن ذ طذوثشه دة ذغه/به  ذوثد صتةن وثهقمةف
 ؛فأفن

ذتمذذوبل ذكماةيته ذفن ذغه/به  ذوثد صف ذوثهقمةف ذوثشه دة ذين ل/تن ل أن
ذ ةهذأبن،ذإنذإثىذكماةيتهذبديلذتحتذفهوقاته/فهوقاته ،ذ تنةةاه 

 لذب طذه اذوثح ثفذي بذعاةه/عاةه ذأبنذت ديمذعابذإثىذوثمس
ذ؛ث ثكذوثاهض

دفذوحتة عةفذفؤفنفذفنذشه دته/شه دته ذبرسمحذثه/ثه ذغتملذالسذوجل
حسام ذيدخلذعاةه ذفنذذCPSوثهقمةفذفعذفهوع ةذوشتهوع مذبة نذ

 تتديالمذفنذبقتذآلخه.

ذغأيذذ6-4 ذثه ذإبالغذوإلدوريذوث يذيتاع/تتاع ذغ ثس ل ذفنتلع ي بذعاىذكل
إخاللذغ ألفن،ذيكين/تكينذعاىذعامذغه،ذفنذوثمتيقعذأنذتنتجذعنهذعماة مذتس ةلذ

صذبه ،ذغم ذ طذذثكذونالتل عذغةهذوثمهخصذغهذأبذوإل ش ءذأبذوثمس سذغكامفذغةهذفهخ
 وثسهذأبذوثمل تةحذوثد صفذغه/به .

ي هذكلذفنتلعذغ ثس لذغأنذوإلدوريذوث يذيتاع/تتاعذثهذي يزذثهذإجهوءذذ6-5
لذيتتاهاذوثمس لذضهبرر ذفنذ حيصذوثهيرفذ ةم ذيتتاقذغ ة مذفثلذه وذوثمنتلعذغ ثس ذف 

 وثس لذوثدبثط.غ يتددومذ
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 7المادة 

 استخدام السجل الدولي
ذفنذوثايوئحلذ4ووثم دةذ

ذذ7-1 ذعهرق ذعن ذوثدبثط ذوثس ل ذويتددوم ذإع رذذوإلالتهالتيمكن ذ ط وثت فف
 :(URL)وثمحددذوثميحدذوثت ثطذثميوقعذوثميوردذ

http://www.internationalregistry.aero.ذ
ذغ ثاافذ7-2 ذوثادويف ذ ط ذوثدبثطذفت ح  ذوثس ل ذ  ط.ذيةكين بفنذذوإلال اةلرف

 رذوثمهت بذأنذتض فذثا مذأخهىذعندف ذتتيو هذوثميوردذوثم ثةفذوثضهبررف،ذفعذفهوع ةذآق
 ذثكذبك ثكذفلوي اذغ ثنسافذثامنتلتةن.

ذفنتلعأبذغ ثس لذنيتددومذوثس لذوثدبثط،ذيحت جذأيذإدوريذأبذفنتلعذذ7-3
ذو ق،ذعاىذوثنحيبيويطفذبهال فجذتةلحذفيذذوإلالتهالتأبذشدصذغ حثذثدخيلذذضةف

ذ ذعاى ذوثميقع ذ ط ذيضع/تضذ.وإلالتهالتوثمحدد ذأن ذشدصذكه و ذكل ذعاى عذبر ب
 ياط:ذتهتةا ته/تهتةا ته ذوثد صفذثم 

 ؛وإلالتهالتدخيلذذوأل

 .وإلالتهالتوثتت قدذفعذبد عذرييمذأيذعهفذق ثثذف دمذثددففذذوبل

 ثاليتض  ف.وثك ئنفذغميقعذوثمس لذذوإلالتهالتيمتدذوثس لذوثدبثطذ  طذإثىذال طفذدخيلذ

أي مذ طذذ7ي عفذ طذوثةيمذبذ24ي بذأنذيكينذوثس لذوثدبثطذفت ح ذذ7-4
وأليايع،ذإنذإذوذح ثتذدبنذذثكذصة الفذت هىذ طذغةهذ تهومذوث ربة،ذأبذفشكالمذ نةفذ

بر ب،ذإثىذأقةىذحدذفمكنذعماة ،ذت ديمذإشت رذفساقذعنذعهرقذوثميقعذذأفنةف.ذأب
 بوثيقتذوثمتيقعذنيتئن فذوثددفف.ذغأيذوال ط عذ طذوثدخيلذوإلالتهالتعاىذ

 يدضعذويتددومذوثس لذوثدبثطذثاشهبطذوثت ثةف:ذ7-5

 طذح ثفذأيذإدوريذأبذفنتلعذغ ثس ل،ذحة زةذشه دةذرقمةفذصحةحفذذوأل
ذإصدورذ ذفم ريف ذغشأن ذوثاة ن ذفن ذوثمطاق ذثا لء بونفتث ل

هذوثةحةحفذوثشه دومذوثمتتاقذغ التل عه/غ التل عه ذبإدخ لذكامفذوثس
 ؛م ذيكينذذثكذفطايو حةث
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،ذغم ذوإلالتهالتإتا عذوثدطيومذبوإلجهوءومذوثم دففذغ ثميقعذعاىذذوبل
بوثاة نذغشأنذذوإلالتهالت طذذثكذقايلذأحك مذبشهبطذوثميقعذعاىذ

 ؛صدورذوثشه دومذبونفتث لذثه ذبثهفم ريفذإ

و ةفذبتنشهذوثساطفذوإلشهذذبتنشهه وثد عذف دف ذثاهييمذوثتطذتحدده ذذوجل
 ؛وإلالتهالتاىذغ ثميقعذع

 طذبقتذإصدورذأبذت ديدذشه دةذرقمةفذوثمنتلعذغ ثس لذفيو  فذذودل
 .ثه ذتتديالمأيذوإلجهوءومذبذوثايوئحذبه اذأحك مذعاىذ

إذوذأدخاتذكامفذيهذأيذإدوريذأبذفنتلعذغ ثس لذغطهر فذغةهذصحةحف،ذذ7-6
ذوثنش ط ذإاله ء ذأب ذوثسه ذكامف ذإدخ ل ذإلع دة ذوثشدصذوثلهصف ذث ثك ذتت ح ذ.ي بذأن

ذت مةدذحس بذذبإذو جهمذقالثذفح بنمذ  شافذإلدخ لذكامفذوثسهذوثةحةحف،ذيةتم
وثمن ظهذإثىذحةنذإجهوءذوتة لذفعذفكتبذوثمس عدةذبتةحةحذوثمسأثفذوثتطذالتجذذوثمنتلع

 عنه ذوثلشل.

 8المادة 

 نقاط الدخول
ذفنذوثايوئحلذ12ووثم دةذ

ذونثذ8-1 ذوإلري ل ذعاى ذتطاق ذتهتةا م ذوثمس ل ذيضع ذأن كتهبالطذي ب
فن،ذأبذبتهخةصذفن،ذال  طذوثدخيلذإثىذوثس لذوثدبثطذوثمتةنفذوثمس افذثامتايف مذ

فنذوثايوئحذبر بذعاةه،ذذ12ذلذفنذوثاهبتيكيلذبوثم دة1وذغم تضىذوثم دةذوثت يتفذعشهة
غتدذإجهوءذفش برومذفعذكلذال طفذدخيلذفتةنف،ذأنذيحددذوثتهتةا مذوثمطا فذعاىذال طفذ

وثتهتةا مذوثمطا ف،ذبوثتطذتهدفذذوإلالتهالتشهذغ ثميقعذعاىذبر بذأنذتنذوثدخيلذتاك.
 إثىذتتلرلذونالتل عذوثلت لذغ ثس لذوثدبثطذفنذج البذال  طذوثدخيل.

ي بذعاىذجمةعذوثمنتلتةنذغ ثس لذوث ينذي هبنذعماة مذتس ةلذفنذذ8-2
ذعشهة ذوثت يتف ذوثم دة ذغم تضى ذفتةنف ذدخيل ذال  ط ذأب ذدخيل ذال طف ذفنذ1وذخالل ل

 .1-8ونفتث لذثاتهتةا مذوثمش رذإثةه ذ طذوثم دةذوثس غ فذوثاهبتيكيلذ
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 9المادة 

 مكتب المساعدة والدعم الفني
ذفنذوثايوئحلذ5-3ووثم دةذ

ذوثلنطذثاس لذوثدبثط،ذي يزذأليذإدوريذأبذذ9-1 ثايصيلذإثىذفهمفذوثدعم
أبذشدصذغ حثذإري لذري ثفذغ ثاهردذونثكتهبالطذأبذذأبذفنتلعذضةفذفنتلعذغ ثس ل

بريصىذذ.وإلالتهالت لذه تلة ذغمكتبذوثمس عدة،ذعاىذوثنحيذوثمحددذغ ثميقعذعاىذونتة
ذبوثاهردذونثكتهبالط،ذحةثم ذأفكنذوإلالتهالتغ يتددومذصلح مذ"وثمس عدة"ذغ ثميقعذعاىذ

بوثمطايبذفنذأيذشدصذيتةلذغمكتبذوثمس عدةذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالطذذذثك.
 وث ة مذغم ذياط:

 ؛افذأبذوثمسأثفتحديدذعاةتفذوثمشكذوأل

 ؛مذويمه/ويمه ذوثك فلذبويمذوثشهكفت ديذوبل

ذإدوذوجل ذوفثال، ذهي/هط ذثامنتلتةن ذاليع ذأي ذفن ذفنتلعذتحديد ذأب ري
 ؛ذأبذشدصذغ حثلذأبذفنتلعذضةفذغ ثس ل

 ت ديمذرقمذه تفذرئةسطذثالتة ل.ذودل

ي يزذثامس ل،ذغ درذف ذيتيو قذذثكذفعذق الينذوثدةيصةفذوثمطاق،ذوثتح قذفنذهيرفذ
 جمةعذوثمتةاةنذه تلة ذبتدبرنذبتس ةلذجمةعذونتة نمذوثه تلةفذغمكتبذوثمس عدة.

جهوءومذفنذه اذوإلذ4-7فنذوثايوئحذبوثم دةذذ4-3تطاقذأحك مذوثم دةذذ9-2
 ياط:ذعاىذف 

 ؛كتبذوثمس عدة،ذبونيتثن ءومذفنه فيوعةدذتشاةلذفذوأل

ذوثمس عدذوبل ذفكتب ذوثى ذوثيصيل ذبويتئن ف ذغ ال ط ع ةذوإلشت ر
 بخدف ته.

يتكينذثا مذعملذفكتبذوثمس عدةذ طذوثادويفذهطذوإلال اةلرفذبوثلهالسةفذذ9-3
،ذبفنذوثمهت بذأنذثا مذأخهىذيتض فذعندذتيو هذوثميوردذوثم ثةفذوثضهبررفذبونيا الةف.

ذفعذفهوع ةذآق رذذثكذبك ثكذفلوي اذغ ثنسافذثامنتلتةن.
بذبث ثكذنذيمكنذيتتيقفذأبق مذويت  غفذفكتبذوثمس عدةذعاىذوثطاذ9-4

 ضم اله .
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فكتبذوثمس عدةذهيذفنذأجلذوثدعمذوثلنطذ  طذبنذيمكنهذت ديمذوثدعمذذ9-5
بذبفكتبذوثمس عدةذنذيمكنهذأنذي ةذغشأنذفس ئلذأخهى،ذغم ذ طذذثكذوثمس ئلذوث  اليالةف.

تتتاقذذوثتطذأبذشدصذغ حثذضةفذأبذفنتلعذرةنذأبذفنتلعذغ ثس لأحدذوإلدورذذعنذأيئاف
 غم ذياط:

 ؛كماةيتهذأبذال  مذشاكفذوأل

 ؛ية ي مذأفنذوثن  مأبذذوبل

 ؛،ذغم ذ طذذثكذتيصةاه ذبأدوؤه وإلالتهالتدخيلذأبذذوجل

 .بهال فجذوثتةلحأبذذودل

 10المادة 

 هيئة المنتفعين بالسجل وإداريها —االكتتاب والموافقة 
ذفنذوثايوئحلذ4ووثم دةذ

ذذ10-1 ذيتتاقذغتماة مذوثميو قذغم تضىذوثم دة ذي بذذ1-4 ةم  فنذوثايوئح،
 ذعاىذوإلدوريذوثمتتلمذأليذهةئفذفتتلففذثامنتلتةنذغ ثس لذأنذيستكملذبر دمذوثكتهبالة

 ،ذوثنميذجذثاميو  فذعاىذف ذياط:وإلالتهالتس ل،ذفنذخاللذوثميقعذعاىذوثىذوثم

 ؛هةئفذفنتلتةنذغ ثس لذوأل

 إدوريذثتاكذوثهةئف.ذوبل

بر يزذت ديمذوثمتايف مذذي بذت ديمذوثمتايف مذوثمتةنفذ طذوثنميذجذبيصله ذإثلوفةف.
ذوختة ررف. ذ طذوثنميذجذبيصله  ذوثهةئ مذبوألشذوثمتةنف د صذبر بذأنذتكينذأيم ء

ذوثةحةحف. ذوث  اليالةف ذ طذذأيم ءهم ذوثد الف ذحةثذتكين ذوفثال، ذح نمذويتثن ئةف ب ط
وثنميذجذغةهذك  ةفل،ذي بذوثستطذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالطذثاحةيلذعاىذفيو  فذ

بر بذعاىذأيذذفسا فذفنذوثمس لذعاىذويتددومذويمذغةهذونيمذوث  اليالطذوثةحةح.
أنذت دمذوثكتهبالة ذإثىذوثمس ل،ذفعذوثتيقةعذوثمالئم،ذهةئفذفتتلففذثامنتلتةنذغ ثس لذأيض ذ

بون ءذعاىذوثطابذوثمحددذفنذذتأكةدذأنذإدورر ذفتتلف ذيحقذثهذوثتةهفذبتاكذوثةلف.
وثمس ل،ذي بذت ديمذفثلذه وذوثتأكةدذ طذالسدفذبرقةفذعاىذوثيرقذوثهيمطذوث يذعاىذ
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وثميو  فذعاىذقايلذبر بذأنذتشتملذجمةعذعاا مذذرأيهذويمذوثهةئفذفعذتيقةعذفالئم.
ذوثتطذتن مذونالتل عذغ ثس لذوثدبثط.ذوإلالتهالته اذوإلجهوءومذبأحك مذبشهبطذوثميقعذعاىذ

وغ نكتل ءذي بذأنذتكينذجمةعذعاا مذوثميو  فذفةحيوفذغ ثد عذوثك فلذذ10-2
ذلذثاهيمذوثمالئمذغةهغ يتددومذعهقذوثد عذوثتطذيسمحذبه ذوثمس لذبةنذوثلةنفذبوألخهىذ

ذ.،ذإذوذك التذفطايوفذق اليال (VAT)يتهدود،ذإثىذج البذضهرافذوث ةمفذوثمض  فذوث  بلذثال
ذوث يذيتتةنذد ته ذإثىذوإلدوريذوثمتتلمذفادصذثامااغذوغ ثدبنرومذوألفهركةفل ذبية دم

بوثتح قذفنذذوثد عبوم هدذت ديمذتل صةلذذ.وثد عذوثمطايوفبيةطابذفنهذإدخ لذتل صةلذ
متنطذبية دمذإثىذذثكذوثشدصذتأكةدذعاىذصحته ،ذيةسحبذوثمااغذفنذوثحس بذوث

ذوثش شفذبخة رذونحتل ظذبنسدفذرقمةفذفنذوثل تيرة.
ذوثاهردذذ10-3 ذإثىذعنيون ذبهي ثف ذعاا مذوثميو  ف ذجمةع ذغ يتالم ذوإلقهور يةتم

 ونثكتهبالطذوثم دمذعاىذالميذجذوثطابذوث يذتمذت ديمه.

ذوذ10-4 ذعاا م ذعاى ذغسهعف ذيهد ذأن ذوثمتتلم ذوإلدوري ذعاى ثمتايف مذي ب
بفثلذه اذوثطاا م،ذوثم دففذبن ءذعاىذذوإلض  ةفذفنذوثمس لذغةددذعماةفذوثميو  ف.

 وثدةيصةفذوثمطا ف.ذق الينذت ديهذوثمس لذبحدا،ذي بذأنذتكينذفتيو  فذفعذ

إذوذك نذوثمس لذروضة ذعنذوثمتايف مذوثم دفف،ذ ة بذعاةهذأنذيةدرذذ10-5
ذوثمس لذبإشت روذغ ثمحددذوثميحدذثميوقعذثإلدوريذوثمتتلم،ذ طذشكلذوثكتهبالط،ذفيو  ف

وث يذيمكنذأنذيتيصلذوإلدوريذ ةهذإثىذشه دته/شه دته ذوثهقمةف،ذإثىذذ(URL)وثميوردذ
 ج البذوثتتاةم مذوثمالئمفذغشأنذويتددوفه .

ذأعطةتلذ طذأقهبذبقتذفمكنذذ10-6 ي بذأنذيةدرذوثمس لذفيو  تهذوإذو
ي عفذذ48عماةفذوثميو  فذ طذغضينذذغةيرةذعماةفذفت يثفذبييفذيستىذإثىذويتكم ل

 فنذويتالمذوثطاب.

ذوختا رذذ10-7 ذوإلدوري ذعاى ذي ب ذفيو  ته، ذوثمس ل ذيةدر ذأن غم هد
 .وإلالتهالتقدرته/قدرته ذعاىذدخيلذوثميقعذعاىذ

ي بذعاىذوثمس لذأنذييو قذعاىذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذأبذإدوريذعندف ذذ10-8
ح ثف،ذب طذفثلذه اذوثذفنذوثايوئح.ذ1-4 مذوثم دةذيتت دذوثمس لذأالهذثمذيتمذوثي  ءذغمتطاا

 ي بذعاىذوثمس ل،ذإذوذعابذفنهذذثكذكت غف،ذف ذياط:
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بذعدمذوثي  ءذ،ذأيا طأنذيحددذكت غف،ذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالذوأل
 ذ؛غمثلذه اذوثمتطاا م

 أنذيتةحذثم دمذوثطابذ هصفذفت يثفذنتد ذذإجهوءذتةحةحط.ذوبل

بر ضذأيذذمس لذبحدا،ذر ضذوثطابذإذوذثمذيتمذتةحةحه.ي ب،ذبن ءذعاىذت ديهذوث
عابذي بذأنذيمنعذف دمذوثطابذفنذت ديمذعابذنحقذثاميو  ف،ذغشهطذونفتث لذوثت مذ

مفذثمتطاا مذه اذوإلجهوءومذ ةم ذيتتاقذغه،ذبد عذوثهيمذوثمالئمذإثىذج البذضهرافذوث ة
 وثمض  فذوإذوذك التذفطا فل.

تلتةنذغ ثس لذوثهيمذإلصدورذشه دةذرقمةفذي بذأنذتتحملذهةئفذوثمنذ10-9
بر بذعاىذأيذشدصذيستىذثاحةيلذعاىذشه دةذرقمةفذبديافذأنذي دمذعاا ذذبدياف.

 .ذوإلالتهالتإثىذوثمس لذبأنذيتاعذوثتتاةم مذوثمحددةذغ ثميقعذعاىذ

أبذأبذي تّطلذأبذيااطذوثميو  فذذأنذييقفي يزذثامس لذ طذأيذبقتذذ10-10
دذ ذ:ذوثح نمذوثت ثةف طذذأيذفنتلعأبذثهةئفذفنذوثمنتلتةنذغ ثس لذذحس بذأيذإدوريذي مِّّ

إذوذرأىذأالهذييجدذخطهذف ديذإلجهوءذعماة مذتس ةلذعنذعهرقذذوألذ
ونحتة لذأبذإي ءةذويتددومذأخهى،ذغم ذ طذذثكذإي ءةذويتددومذ

ذ؛فنذوثايوئحذ7-3وثمتايف مذوثيوردةذ طذوث سمذ
نتلتةنذغ ثس لذأبذأيذفنتلعذغهذوبلذإذوذثمذي ددذأيذإدوريذثهةئفذفنذوثمذ

ذ؛حس غهذبشه دتهذوثهقمةفذب   ذثايوئحذبوإلجهوءوم
أيذإدوريذثهةئفذفنذوثمنتلتةنذغ ثس لذأبذأيذفنتلعذأبذإذوذأخلقذذوجلذ

ذوثهةئفذأبذثامهوقافذوثت ففذ أيذفنتلعذفتت فلذيدضعذثمهوقافذه ا
ذغسدود،ذفنذوثايوئحوبلذذ4-5عمال ذغ ثم دةذوثتلوفه،ذفته ،ذ طذتنلة ذ

طابذوثمس لذت ثة  ذثت يرمة  ذذييف  ذذ21تك ثةفذوثمس لذ طذغضينذ
ذثاسدود.

ذوثح نمذب ط ذغ ثس لذجمةعذأيذفنذه ا ذوثمنتلتةن ذوثمس لذبهةئف ذي بذأنذيتد  ،
وثتدوبةهذوثمت يثفذثاتت بنذثامس رعفذغ تد ذذإجهوءذتةحةحطذفالئمذ طذتاكذوث هبف،ذ
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دعمذوثمتةنذغم تضىذوثم دةذؤبلذونتة لذثاعاىذوثنحيذوثمطايبذغمسذبر يزذونيتت الف
ذ.ذ5-12

ذ10-10ذوثم دةذاعندف ذيتد ذإجهوءذغميجبذه ذوإلشهو ةفي يمذوثمس لذغإبالغذوثساطفذ
ذوثل هةذوألذأبذوجل.ذويت  غف ذثم ذبردذ ط

ويت  غف ذذ10-10ذه اذوثم دةغمهوجتفذقهورذغ تد ذذإجهوءذغميجبذوث ة مذمس لذي يزذثا
 وألذأبذوجلذعندذويتالمذفتايف مذإض  ةف.وثل هةذذثم ذبردذ ط

 11المادة 

 المنتفع بالسجل —االكتتاب والموافقة 
ذفنذوثايوئحلذ4ووثم دةذ

فنذذ2-4 ةم ذيتةلذغ ثميو  فذعاىذوثمنتلتةنذغ ثس لذغم تضىذوثم دةذذ11-1
،ذ إنذأيذفنتلعذفتتلمذغ ثس لذيستىذثاتةهفذفنذه اذوإلجهوءومذ7-5بوث سمذوثايوئحذ
عنذهةئفذفنتلتةنذغ ثس لذتمتذوثميو  فذعاةه ذي بذأنذي دمذعاا ذفنذخاللذذغ ثنة غف

بر بذعاىذ،ذيطابذ ةهذفيو  فذوثكتهبالةفذفنذإدوريذتاكذوثهةئف.ذوإلالتهالتوثميقعذعاىذ
 .توإلالتهالوإلدوريذأنذييضحذإثكتهبالة ذقايثهذأبذر ضهذثه وذوثطابذغ يتددومذوثميقعذعاىذ

ذويتذ11-2 ذوثمبوم هد ذوثمنتلع ذفنذ1 تهحذغ ثس لذوالم ذوإلثكتهبالةف ذوثميو  ف ل
لذبهردذإثكتهبالطذفنذوثس لذوثدبثطذيتضمنذروغط ذ2إدوريذهةئفذوثمنتلةنذغ ثس لذبذو
يقعذنللذوثمنتلعذغ ثس لذفنذوثمينااطذغتدذذثكذأنذي ذذغ ثشه دةذوثهقمةفذثامنتلعذغ ثس ل،

 .وثشه دةذوثهقمةفذوإلالتهالتعاىذ

 12المادة 

 تسجيالتإجراء وتعديل وشطب ال
ذفنذوثايوئحلذ6بذ5ووثم دت نذ

ثن لذوثحقذ طذوثميو  فذعاىذإلجهوءذأبذتتديلذأبذشطبذأيذتس ةلذأبذذ12-1
 ،ذي بذعاىذكلذشدصذق ئمذغ ثتس ةلذف ذياط:شطبذأيذتس ةل
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يعذوثمحددةذغ ثميقعذفت غتفذوثتماةفذبوثتتاةم مذذومذوثةافذغ ثميضذوأل
 ؛وإلالتهالتعاىذ

ذونثكذوبل ذوثنم ذج ذعاىذويتكم ل ذوثميقع ذعاةه  ذيحتيي ذوثتط تهبالةف
غم ذ ةه ذوثمتايف مذ،ذغ ثمتايف مذذومذوثةافذغ ثميضيع،ذوإلالتهالت
 فنذوثايوئح.ذ5ذوثتطذتتطااه ذوثم دةذوثمس اف

ذ ذويتددوم ذغ ثتس ةل ذق ئم ذشدص ذأي ذعاى ذتحديدذوثمتايذي ب ذغشأن ذوثم ّدفف ف م
ذبو درذف ذنذت دمذفثلذوئح.فنذوثايذذ5ذ،ذبذثكذعاىذوثنحيذوثمطايبذ طذوثم دةوثمتدوم

غإتا عذذوثمس افه اذوثمتايف م،ذي بذعاىذأيذشدصذق ئمذغ ثتس ةلذإدروجذوثمتايف مذ
ذ.وإلالتهالتوثتتاةم مذوثمحددةذغ ثميقعذعاىذ

-5ي بذعاىذوثمس لذأنذيستهعطذوالتا اذوثمنتلتةنذغشأنذتطاةقذوثم دةذ 12-2
ذ رذبإعالنذعدمذوثمسؤبثةفذكام فنذوثايوئحذبك ثكذغشأنذوثاافذوثمستددففذ طذوإلشتذ2

ذ ذأحد ذثتحديدذذوثمنتلتةنويتددم ذوثتكمةاةف ذبوثميود ذوثم دفف ذوثمتدوم ذتحديد فتايف م
 .وثمتدوم

كلذعهفذفسمى،ذغدالفذوثطهفذوث  ئمذغ ثتس ةل،ذفطايبذفنهذوثميو  فذذ12-3
ال لذفنذونتل قةفذثكطذيةاحذأيذتس ةلذأبذتتديلذأبذشطبذأبذذ20غم تضىذوثم دةذ

  ذي بذأنذيطابذفنهذوثكتهبالة ذوثميو  فذعاةه،ذب ذي رر  ذذ طذوثميو  فذعاىذوثشطبوثحقذ
ذوألذفنذونتل قةف،ذقالذأنذيةاحذذثكذوثتس ةلذأبذوثتتديلذأبذوثشطبذل1وذ18ثام دةذ

بوم هدذأنذيدرجذوثشدصذذال لذوثحقذ طذوثميو  فذعاىذوثشطبذق بالذثااحثذعنه.ذأب
بريقعذذوإلالتهالتعاىذذوثةافذغ ثميضيعذغ ثميقعذوث  ئمذغ ثتس ةلذفتايف مذفس افذذوم

 عاةه ذرقمة ،ذ إنذكلذعهفذفسمىذفحددذ طذوثتس ةل:

 ؛هردذونثكتهبالطيةتمذإبالغهذب ثكذعنذعهرقذوثاذوأل

يتت حذثهذوثلهصفذ طذوثميو  فذعاىذذثك،ذفنذخاللذوثميقعذعاىذذوبل
 ي عف.ذ36،ذثمدةذوإلالتهالت

ي عف،ذذ36عط ءذفيو  تهذ طذغضينذ تهةذ طذح ثفذإخل قذأيذعهفذفسمىذكه وذ طذإذ
 يةااىذتا  ئة ذوثتس ةلذأبذوثتتديلذأبذوثشطبذأبذال لذوثحقذغ ثميو  فذعاىذوثشطب.
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ذي بذأنذيةدرذذ12-4 ذوثنه ئةف، ذوثحةيلذعاىذوثميو  ف ذوثس لذوثدبثطعند
ذدذثه تا  ئة ذتأكةدوذثه ذغ ثاهردذونثكتهبالطذإثىذجمةعذوألعهوفذوثتطذيحقذثه ذتسامذتأكة

ذطياقذت ديمذعن برنذوثاهردذونثكتهبالذفنذوثايوئح،ذغشهطذأنذيكينذقدذ6غم تضىذوثم دةذ
 ث مةعذفثلذه اذوألعهوف.

بن ءذعاىذت ديهاذبحدا،ذوثتهخةصذثيوحدذأبذأكثهذفنذذ،ي يزذأليذإدوريذذ12-5
ذأبذثمنتلتةنذوختة صةةنذ وثمنتلتةنذغ ثس لذوثح صاةنذعاىذفيو  فذبوثت غتةنذثه/ثه 

ذثحقذ طذوثميو  فذعاىذوثشطبذأليذتس ةل.وال لذتتديلذأبذشطبذأيذتس ةل،ذذغإجهوءذأب
بر يزذوثتهخةصذثتدةذذبر يزذأنذيشملذوثتهخةصذبوحدوذأبذأكثهذفنذفتدومذوثط ئهوم.

بر يزذذاندذأبذوثانيدذفنذفتدومذوثط ئهوم. ثتملذ طذاللسذوثفنتلتةنذغ ثتس ةلذاللسهذغ
فنحتهذبفنحذتهوخةصذأخهىذثمنتلتةنذأليذإدوري،ذ طذأيذبقت،ذإثا ءذتهخةصذفنحه/

ذغ ثس ل ذذ.فؤهاةن ذإلدوري ذعنذبر يز ذوثن ه ذصهف ذوختة صةةن ذفنتلتةن هةئف
 .وثتهوخةصذوثممنيحفذث مةعذفنتلتطذتاكذوثهةئفذالة غف ذعنهم

عندذوثحةيلذعاىذتأكةد،ذ إنذأيذعهفذفسمىذيهغبذ طذوثتأكدذفنذذ12-6
ةحفذي يزذثهذإجهوءذغحثذعاىذياةلذأنذإدروجذوثمتايف مذوثمتةافذغهذقدذتمذغةيرةذصح

 وألبثيرف.

عماة مذوثتس ةلذأبذوثتتديلذأبذوثشطبذوثتطذب دئت،ذبثكنه ذثمذتستكمل،ذذ12-7
 ي بذأنذت ههذ طذأيذالت ئجذغحث.

 13المادة 

 إجراء عمليات البحث والحصول على نتائج البحث
ذفنذوثايوئحلذ7ووثم دةذ

ذوثمطايبذ13-1 ذوثهيم ذد ع ذغتد ذأليذشدص، ذوثس لذذي يز ذياحثذ ط أن
 وثدبثط،ذبر بذعاىذذثكذوثشدصذوثا حثذف ذياط:

يعذوثمحددةذغ ثميقعذإتا عذوثتماةفذبوثتتاةم مذذومذوثةافذغ ثميضذوأل
 ؛وإلالتهالتعاىذ
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ذعاىذذوبل ذوثميقع ذعاةه  ذيحتيي ذوثتط ذونثكتهبالةف ذوثنم ذج ويتكم ل
ذ طذوإلالتهالت ذوثمطايوف ذغ ثميضيع ذوثةاف ذذوم ذغ ثمتايف م ،
 فنذوثايوئح.ذ7ذوثم دة

هدفذأيذغحثذعنذوثمتايف مذهيذتلبردذوثشدصذوثا حثذغمتايف مذذ13-2
 ك  ةفذإلجهوءذغحثذعاىذياةلذوألبثيرف.

ي بذأنذتي هذ طذشكلذوثكتهبالطذثاشدصذوث  ئمذغ ثاحثذق ئمفذغحثذذ13-3
ذثاشك،ذ إنذأيذغحثذعنذوثمتايف مذثنذتةدرذعنهذشه دةذذعنذوثمتايف م. بتل دي 
ذأن ذبر ب ذعنذغحث. ذغحث ذق ئمف ذأي ذغمحتيى ذيتتاق ذ ةم  ذفسؤبن ذوثمس ل ذيكين

 وثمتايف م.

عندذإجهوءذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذغحثذدبثفذفتت قدة،ذي بذعاىذذ13-4
بر بذأنذذوثشدصذوثا حثذبة نذويمذوثشدصذأبذوألشد صذوثمستلةدينذفنذوثاحث.
ةلذوألبثيرفذأبذي ههذويمذفثلذه وذوثشدصذأبذوألشد صذعاىذشه دةذوثاحثذعاىذيا

 ي يزذأنذيشملذوثمنتلتينذف ذياط:ذشه دةذغحثذوثدبثفذوثمتت قدة،ذحسام ذتكينذوثح ثف.

ذفت فالمذذوأل ذعن ذيمتنتين ذأب ذيلفتين ذأب ذي هبن وألعهوفذوث ين
 ؛ت  ررفذيشتهكذ ةه ذعهفذفسمىذألحدذفتدومذوثط ئهوم

خهىذوألعهوفذوث ينذيسدبنذوثمشيرةذوث  اليالةفذأبذونختة صةفذوألذوبل
لذوثس بقذفا شهةذأبذوث ينذيي هبنذ1وذثألعهوفذوثمحددينذ طذوثاند

 ثهمذوثتأفةن.

ي بذأنذيكينذذغحثذوثدبلشه دومذوثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذبشه دومذذ13-5
ذوثمس لذرقمة ذبر بذوثتيقةعذعاةه ذبه اذوثةيرةذثكطذتكينذصحةحف.ذفيقعذعاةه ذفن

ذوثكتهبالة . ذبإت حته ذذبر بذبر بذعاىذوثمس لذتدلرنه  ذفنه  ذوثكتهبالةف إصدورذالسدف
بر بذإت حفذالسدفذفطايعفذفنذأيذفنذفثلذه تةنذوثشه دتةنذعندذد عذذثاشدصذوثا حث.
ذ.وثهيمذوثمطايب

ذوثتطذت هره ذذ13-6 ذثتماة مذغحثذوثدبلذوثمتت قدة ي بذوثتن زلذعنذوثهييم
مذثتماة مذبر يزذوثتن زلذعنذوثهييذذياط مذحكيفةفذ طذدبلذفتت قدةذألغهوضذريمةف.

ذغحثذأخهىذت هره ذفثلذه اذوثساط مذعا  ذثتهتةا مذتيضعذفعذوثمس ل.
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س لذنذغحثذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثس لذهيذتمكةنذوثمنتلتةنذغ ثوثهدفذفذ13-7
ذ ذبذوثدبثط ذتس ةالم، ذبإجهوء ذحس غ م، ذثتمل ذوثت دم ذتهوخةصذثفن ذبفنح تملذعاب

ذتس ةالم،ذبثةسذأليذغهضذآخه.وث
وغم ذثهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذوث وتطذهيذوثسم حذبوثهدفذفنذوثاحثذذ13-8

ذفنذ طذذثكذأيذ ذثاهةئ ته  ذلمهوقافوثد ضتف ذفنذخاللذ، تملذغوإلدوريذوثمتنطذبه ،
أبذف ميعفذ هعةفذشه دةذغحثذعاىذياةلذوألبثيرفذفنذأجلذجمةعذفتدومذوثط ئهوم،ذ

ذثإلدوريذوثمتنطذأف ذوثاحثذوث وتط،ذ ةكينذفت ح  ذ  طذيكينذعه   ذفسمىذ ةه .ذ، فنه
 .عاةه ذبن ءذبهةئفذوثمنتلتةنذوثمتت فاةنذأبذوثهةئفذوثد ضتفذثامهوقافذوثتطذي هيذتنلة ذذثك

 14المادة 

 الشكاوى 
ذفنذوثايوئحلذ8ووثم دةذ

ذفنذوثايوئح،ذي يزذأليذشدصذأنذي دمذشكيىذإثىذوثمس لذ8ب   ذثام دةذذ14-1
ذتوإلالتهالسمذ"وثشك بىذ"ذغ ثميقعذعاىذفنذخاللذقذفنذوثايوئحذ3-8أبذذ1-8عمال ذغ ثم دةذ

بر بذعاىذذ.وإلالتهالتعاىذذأبذعنذعهرقذوثاهردذونثكتهبالطذعاىذوثنحيذوثمحددذغ ثميقع
 مذأيذشكيى.بتساّذذوثمس لذوإل  دةذيهرت  ذ

يحتييذعاىذوثتل صةلذوثك فافذذفكتيو  ذذبة ال  ذكلذشكيىذي بذأنذتتضمنذذ14-2
 ثايق ئعذوثتطذي  لذأاله ذالت تذعنه ذوثشكيى.

ي بذعاىذوثمس لذأنذيست ةبذثاشكيىذأبذياةنذيابذعدمذقدرتهذعاىذذ14-3
ييف ذت يرمة ذفنذويتالمذوثشكيىذأب،ذإذوذك نذذثكذ طذبقتذذ15وث ة مذب ثك،ذ طذغضينذ

فنذوثشكيىذذبر بذعاىذوثمس لذأنذيهيلذالسدفذنحق،ذويتالمذبة نذوثيق ئعذوثك فاف.
 ةف. فنذرداذإثىذوثساطفذوإلشهوبذ

ذفنذوثايوئح:ذ1-8يمذشكيىذب    ذثام دةذثدىذت دذ14-4
ذ لأو ذ طذغضين ذوثشدص، ذك ن ذوثشكيى،ذذ30إذو ذت ديم ذفن ذت يرمة  ييف 

غةيرةذفهضةف،ذي يزذوثشكيىذيتتاهذأنذوثمس لذع ثجذأبذيت ثجذذن
وثشكيىذإثىذوثساطفذوإلشهو ةفذوفعذالسدفذثامس للذذث ثكذوثشدصذت ديم

ذ ةه . ذوثن ه ذفن ذوثملرد ذأجل ذوثشذفن ذوثساطفذبر بذت ديم ذإثى كيى
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ذوثاهردذ ذعهرق ذعن ذإف  ذثا ضةف ذوثك فاف ذوثيق ئع ذبة ن ذفع وإلشهو ةف
 أبذعنذعهرقذخط بذأبذري ثفذغ ثل كسذإثى:ونثكتهبالطذ

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 

إذوذقهرمذوثساطفذوإلشهو ةفذأالهذفنذوثمالئمذإجهوءذتاةةهومذ طذإجهوءومذ لبو
 فثلذه اذوثتاةةهوم.ذغ ث ة مأبذية ي مذوثس لذوثدبثط،ذيتكافذوثمس لذ

ذفنذوثايوئح:ذ3-8ذوثم دة ذتلطذوثشكيىذغمتطاا مذعندفذ14-5
 ثطهفذغ،ذونختالفي يزذثامس لذأنذيتةلذغ ثطهفذوثمس ل،ذب طذح ثفذ لأو

وثتس ةلذوألح دي،ذثطابذفتايف مذإض  ةفذذص حبعاىذأالهذذوثمدرجذوثمسمى
 تتتاقذغم ذياط:

قدذتمذوثي  ءذذ20-5أبذذ10-5أبذذ4-5ذوثم دةف ذإذوذك التذفتطاا مذ ل1و
 به ؛

 بتس ةلذفيضيعه ؛ذأبذوثشكيىذ ل2و

 ت ةةمذوثمس لذثه اذوثشكيى. ل3و

ذر بذت ديمذوثهدذإثىذوثمس لذ طذغضينذخمسفذأي مذت يرمةف؛بذ
ذ لبو ذإذو ذثامس ل، ذضهبريذي يز ذذثك ذأّن ذياتمسذذرأى ذأن ألغهوضذوثت ةةم،

 وثمتايف مذوثمتتا فذغ ثتس ةلذفنذال طفذوثدخيلذذومذوثةاف؛

ذبوثمتايف مذوألخهىذذومذوثيق ئ ةفعندف ذي يمذوثمس ل،ذعندذويتتهوضذوألدثفذوجلذ
وثةافذوثيوردةذغميجبذوثايوئحذبه اذوإلجهوءوم،ذبتحديدذبجيدذفد عهةذف ديفذ

ذ؛10-10ذثام دةب    ذذومغإي ءةذويتددومذوثن  م،ذي يزذثهذوتد ذذإجهوء
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جمةعذوثمهويالمذبوألدثفذ ةم ذيتتاقذغشكيىذغميجبذذإت حفبر يزذثامس لذودلذ
ذثامحكمف.ذفنذوثايوئحذ3-8وثم دةذ

ذفنذوثايوئحذإثىذوثساطفذوإلشهو ةف.ذ3-8نذي يزذت ديمذأيذشكيىذغميجبذوثم دةذبذ

 15المادة 

 لمسجلا ضد مطالبات
ذفنذوثايوئحلذ14ووثم دةذ

ذعنفنذونتل قةفذذ28ذثمس لذغم تضىذوثم دةوذضدذي يزذت ديمذفط ثا مذ15-1
ل،ذ2وذ28ثام دةذذبب    ذذوئح.فنذوثايذذ14ذفذ طذوثم دةثادس ئهذوثمتكادةذعاىذوثنحيذوثمتهّذ

وثتطذذوثتس ةلوثيق ئتةفذ طذفتايف مذذح نمذعدمذوثدقفعنذذلذفسؤبن ذيكينذوثمس ّذذن
ذوثمس ّذ ذوثمس ّذتا  ه  ذيكين ذبن ذغه، ذتسامه  ذوث ي ذغ ثشكل ذأرياه  ذأب ذبوثمسؤبثينذل ل

ذل ةمذفتايف مذوثتسبوثت فاينذثديهذفسؤبثةنذعنذوأل ت لذأبذوث هبفذوثتطذتنشأذقالذتساّذ
 وثدبثط.ذ طذوثس ل

وثاهردذذلذغ مةعذفثلذه اذوثمط ثا مذبذثكذعنذعهرقوثمس ّذذإخط ري بذذ15-2
 عاىذوثتنيونذوثت ثط:ذوإلثكتهبالطذأبذوثل كس،ذبعنذعهرقذوثاهرد

Aviareto Ltd. 
Suite 5 
Plaza 255 
Blanchardstown Corporate Park 2 
Blanchardstown 
Dublin 15 
Ireland 
Email: registryofficials@aviareto.aero 
Fax.: +353 (0) 829 3508 

فنذذ28بر بذأنذتتضمنذبة ال ذك فالذثايق ئعذوثتطذالت تذعنه ذوثشكيىذعا  ذثام دةذ
ذوثاة نذإثىذوثمس لذ طذغضينذقالقفذذونتل قةف. أشههذفنذلذ3وي بذت ديمذفثلذه و

 إدروكذوثشدصذثيجيدذوثمط ثاف.
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مذثلتهةذتش برذيح بلذخالثه ذوثمط ثبذتدضعذجمةعذفثلذه اذوثمط ثا ذ15-3
أشههذفنذذل3قالثذوبر بذأنذتكينذ تهةذوثتش برذذبوثمس لذغحسنذالةفذحلذوثمط ثاف.

مديدذبر يزذتذت ررخذتسامذوثمس لذثإلشت رذغ ثمط ثاف،ذأبذثاة نذوثيق ئعذوإذوذك نذنح  ل.
  تهةذوألشههذوثثالقفذغ نتل قذبةنذوثطه ةن.

ف،ذع بذ تهةذوثتش بر،ذتش عذوألعهوفذعاىذوثا يءذإذوذثمذتحلذوثمط ثاذ15-4
ذإثىذوثيي عفذأبذوثتي ةقذأبذوثتحكةمذأبذعماةفذأخهىذثحلذوثنلوعذبثكنذي يزذثامط ثب،

ذوثمس لذذفع ذضد ذإجهوءوم ذ ط ذوثادء ذوثمطاق، ذثا  الين ذوإلجهوئةف ذوثمتطاا م فهوع ة
 فنذونتل قةف.ذ44بذ28ثام دتةنذذب   

  طذه اذوإلجهوءومذإثىذف ذياط:ي بذأنذيؤديذأيذشطءذذ15-5

ذت  لأو ذ تهة ذأي ذتمديد ذفلتيثه ذيكين ذوث  الينذأن ذغم تضى ذفطا ف  دم
 ؛وثمطاق

أنذيؤقهذعاىذحقذأيذعهفذ طذوثادءذ طذإجهوءومذحةثذتن ضطذذوبل
 غدالفذذثكذ تهةذت  دم.

 16المادة 

 السرية
ذفنذوثايوئحلذ9ووثم دةذ

مذ طذوثس لذوثدبثط،ذإنذ طذي بذعاىذوثمس لذأنذيح  ظذعاىذيهرفذجمةعذوثمتايف 
 وثح نمذوثت ثةف:

 ؛وثايوئحغميجبذذأدّثفذبق ئ ةفذإذوذق دفتذإثىذوثمس لذوأل

إذوذقدفتذويت  غفذثاحثذعاىذياةلذوألبثيرفذأبذغحثذدبثفذفتت قدةذذلبو
أبذغحثذعنذوثمتايف مذأبذغحثذعنذهةئفذوثمنتلتةنذغ ثتس ةل،ذ

ذثتمكةنذوثمنتلت ذوثكتهبالة  ةنذغ ثس لذفنذإجهوءذأبذأبذتمذتي ةهه 
 ؛تتديلذأبذشطبذعماة مذتس ةل
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فنذونتل قةفذأبذقدفتذذ27فنذوثم دةذذ5إذوذعااتذغم تضىذوثل هةذذلجو
 ؛إثىذوثساطفذوإلشهو ةفذبن ءذعاىذعااه 

ذ44ق دفتذفنذوثمس لذضمنذإجهوءومذوثمحكمفذغم تضىذوثم دةذذودل
ذفنذونتل قةف؛

ذ10ذطايوفذغم تضىذوثم دةإذوذويتددفتذألغهوضذوإلحة ءومذوثمذلهو
 فنذثيوئحذوثس لذوثدبثط.

 17 المادة

 اإلشعارات

ي يزذثامس لذإشت رذأيذإدوريذأبذهةئفذفنتلتةنذغ ثس ل،ذعنذعهرقذري ثفذغ ثاهردذ
غ ثنة غفذذونثكتهبالطذإثىذعنيونذوثاهردذونثكتهبالطذوثح ثطذوثم دمذفنذذثكذوثشدصذأب

رلتهضذأنذأيذإشت رذفثلذه وذقدذويتامذبذذعنه،ذغأيذفس ئلذتؤقهذعاىذوثس لذوثدبثط.
 ي عف.ذ24غتدذإري ثهذبُ

 18المادة 

 الرسوم
ذفنذوثايوئحلذ13ووثم دةذ

ي بذد عذجمةعذوثهييمذوثمطا فذف دف .ذبرهدذجدبلذوثهييمذوثح ثطذ طذوثمه قذبه اذ
وإلجهوءومذبر يزذأنذتتدثهذوثساطفذوإلشهو ةفذفنذبقتذآلخه،ذعاىذوثنحيذوثمنةيصذ

 ل قةفذبوثاهبتيكيل.عاةهذ طذونت
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 19المادة 

 النشر
ذفنذوثايوئحلذ19ووثم دةذ

ي بذأنذتنشهذوثنسدفذوألصاةفذفنذه اذوإلجهوءومذ طذفطايعذريمطذذ19-1
 ثاساطفذوإلشهو ةف.

ي بذعاىذوثمس لذتي ةهذالسدفذوثكتهبالةفذفنذه اذوإلجهوءوم،ذحسام ذذ19-2
 .وإلالتهالتعاىذيتمذتتدياه ،ذثا مهيرذف  ال ذعنذعهرقذالشهه ذغ ثميقعذذقد

 20المادة 

 التعديالت
ذفنذوثايوئحلذ17ووثم دةذ

ي يزذثامس لذت ديمذعاا مذتتديالمذثه اذوإلجهوءومذإثىذوثساطفذوإلشهو ةف،ذذ20-1
 وثتطذي بذأنذتن هذ طذفثلذه اذوثتتديالم.

ذوإلجهوءومذبو  تذذ20-2 ذفنذأيذتتديالمذثه ا ذوألصاةف ذوثنسدف ي بذالشه
  طذفطايعذريمطذثاساطفذوإلشهو ةف.عاةه ذوثهةئفذوإلشهو ةفذ

 21المادة 

 تواريخ السريان
ذفنذوثايوئحلذ18ووثم دةذ

برسهيذفلتيلذأيذتتديالمذثه اذوإلجهوءومذغتدذالشهه ذغشههذت يرمطذبوحدذف ذثمذت هرذ
ذوثساطفذوإلشهو ةفذخالفذذثك.

ذ_ذ_ذ_ذ_ذ_ذ_ذ_ذ_ذ



ذ

P-24 

 المرفق
 جدول الرسوم

 رسوم استخدام السجل الدولي   -1

 إلنتفاع المقرررسم ا

نذي يزذأليذشُُُُدصذوثتسُُُُ ةلذثدىذوثسُُُُ لذوثدبثطذبدبنذأنذيكينذقدذذ1-1
ذذد عذ"ريمذوالتل عذف هر".

،ذ"ريمذونالتل عذوثم هرذغ ثنسافذثهةئفذخ ضتفذثاسةطهةذريمذيدودذبر بذ1-2
ةذغتدذفيو  فذوإلدوريذعاىذهةئفذوالتل عذفتت فافذفتتمدذف هرذثاهةئفذوثد ضُُُُتفذثاسُُُُةطهة"

 ذثهةئ مذوثد ضتفذثاسةطهةذوثمتتمدة طذح ثفذو

بتشملذه اذوثهييمذتي ةهذذل.1وذرييمذبدءذونالتل عذوثمحددةذ طذوث دبلذ1-3
ب طذح ثفذذشُُُُُُه دةذتحديدذهيرفذفلت حذخ صذيتمذتنةُُُُُُةاه ذ طذوثيحدةذوثطه ةفذثامنتلع.

ىذ  دونذه اذوثشه دةذأبذإتال ه ،ذيتي هذشه دةذجديدةذغتدذد عذ"ريمذشه دةذفل يدة"ذعا
 وأل.ذثنحيذوثماةنذ طذوث دبلو

 رسم التسجيل

ي بذتحةُُُُُةلذريُُُُُمذتسُُُُُ ةلذبحةدذعنذجمةعذعماة مذوثتسُُُُُ ةلذوثتطذذ1-4
غ درذإثىذإجهوئه ذاللسذوثطهفذوث  ئمذغ ثتسُُُُُُ ةلذوثتطذت هىذخاللذأيذ"دبرةذتسُُُُُُ ةل"،ذ
 ذتتهفذغأاله ذدبرةذبوحدةذثدىذوثس لذوثدبثطذتتةحذ"جمةعذعماة مذوثتس ةل"ذوثمتتا فذغم

 ياط:

هةكلذع ئهةذبوحدذبجمةعذوثمحهك مذوثمسُُُُُُُُُُُُُتتمافذعاةهذع دةذوأبذذألو
 ؛عفذ هعةفذفنه ذأبذأيذفحهكذفنلهدلأيذف ميذ

 ع ئهةذهاةكيوتهذبوحدة.ذوبل
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ثه وذوثاهض،ذ إنذ"جمةعذعماة مذوثتسُُ ةل"ذتتنطذجمةعذعماة مذوثتسُُ ةلذوثمتاهةذعنذ
يلذأبذشُُُُُُُُطبذشُُُُُُُُطب،ذأبذتتدذ طذوثميو  فذعاىوثمت فالم،ذبوثتطذتشُُُُُُُُملذال لذوثحقذ

وألذأبذوبلذذ4-1وثلهعةتةنذذوثل هتةنفتتاقذغُُأحُُدذوثمتُُدومذأبذغُُ ثمتُُدومذوثماةنُُفذ طذ
يُُُ عفذفنذبقتذفا شُُُهةذدبرةذوثتسُُُ ةل،ذغم ذ طذذثكذتاكذذ24أبهفتذ طذغضُُُينذ تهةذ

هةذعنذأاليوعذفدتالفذأبذفتتددةذفنذعماة مذوثتسُُُُُُُُُ ةلذوثمسُُُُُُُُُميحذبه ذغم تضُُُُُُُُُىذوثمتاّذ
حديدذعدده ذوفثلذضُُُُُُُم الفذدبثةفذوع دذتأجةهلذبضُُُُُُُم الفذونتل قةفذبوثاهبتيكيلذبدبنذت

دبثةفذق الةفذوع دذضُُُُُم نلذبضُُُُُم الفذدبثةفذق ثثفذوع دذضُُُُُم نذق نلذببضُُُُُعذ طذفهتافذ
ذأدالىذوبضعذوثضم الفذوثدبثةفذوثث الةفذ طذبضعذأدالىذفنذوألبثىلذبإح ثفذبوحدةذأبذأكثه

اهضذ"ريُُُمذيُُُُ عفذثذ24فنذوثضُُُُم ال مذوثدبثةفل.ذبيُُُُتسُُُُتمهذأيذ"دبرةذتسُُُُ ةل"ذثمدةذ
 وثتس ةل".

ي تّهفذريُُُُُُُُمذوثتسُُُُُُُُ ةلذوثيحةدذغأالهذ"ريُُُُُُُُمذوثتسُُُُُُُُ ةل"،ذبرهدذفاااهذ طذذ1-5
 ل.1وذوث دبل

وثمحهكُُ مذونحتةُُ عةُُفذوأيذوثمحهكُُ مذوألخهىذوثلوئُُدةذعنذعُُددذوثمحهكُُ مذذ1-6
ذوثتطذتهكبذع دةذعاىذهةكلذوثط ئهةلذوثتطذتس لذفعذهةكلذوثط ئهةذخاللذدبرةذتس ةلذبوحدة

 .ل1وذيمذفحهكذوحتة عط"ذوض  ط،ذيحددذفاااهذ طذوث دبليتدضعذإثىذ"رذ

 رسم البحث ذي األولوية

برهدذفااغذ"ريُُُُُُمذوثاحثذعاىذأيُُُُُُ سذوألبثيرف"ذثكلذشُُُُُُه دةذغحثذعاىذذ1-7
ذل.1وذأي سذوألبثيرفذ طذوث دبل

ثشه دةذوثاحثذعاىذياةلذذلذ"ريمذوثشكلذوثم هبءذآثة  ذ1يهدذ طذوث دبلذوذ1-7-1
ذعاىذياةلذوألبثيرفذغ ثشكلذوثم هبءذآثة .ذوألبثيرف"ذثكلذشه دةذغحث

 رسم تغيير اسم الهيئة

ذعاىذكلذعابذإشت رذف دمذثتاةةهذونيم.ذ"ريمذتاةةهذويمذوثهةئف"يلهضذذ1-8
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 الرسوم   –( 1الجدول )

ذوثيصف
ذوثهيم

ذوغ ثدبنرومذوألفهركةفل
ذثاسةطهة ذوثد ضتف ذوثمنتلتةن ذثهةئف ذوثم هر ذوثهيم

ذوينفذبوحدةل
ذ180

ذ200ذنالتل عذوثم هرذوينفذبوحدةلريمذو
ذ100ذريمذوثتس ةل

ذ50ذريمذويتادولذوإلدوريذ
ذ200ذريمذتاةةهذويمذوثهةئف

ذ50ذريمذوثمحهكذونحتة عط
ذ22ذريمذوثاحثذعاىذأي سذوألبثيرف

ثشه دةذوثاحثذعاىذياةلذذريمذوثشكلذوثم هبءذآثة  ذ
ذوألبثيرف

ذ10

ذ10ذريمذوثشه دةذوثمل يدة

 ل الرسومإجراءات تعدي   -2

،ذغ ثتشُُُُُُ برذفعذي بذأنذتسُُُُُُتتهضذوثسُُُُُُاطفذوإلشُُُُُُهو ةفذوثهيُُُُُُيمذدبرر  ذذ2-1
ل.ذبر يزذحةنئ ذثاسُُُُُاطفذوإلشُُُُُهو ةفذتحديدذريُُُُُيمذجديدةذغ نيُُُُُتن دذإثىذوثح مذوثمسُُُُُ ّذ

 وثمهت بذ طذذثكذوثيقت،ذفعذفهوع ةذف ذياط:

 ؛رأسذوثم لذوثت فلذونحتة عة مذوثن ديفذثامس لذفنذأجلذوأل

 ؛ةنذوث يذتتطااهذوثساطفذوإلشهو ةفففستيىذوثتأذوبل

أيذفةلوالةفذت  ضُُُُُطذتتطااه ذوثسُُُُُاطفذوإلشُُُُُهو ةفذأبذوثمسُُُُُ لذغم ذذوجل
 ؛بزذتاكذوثيوردةذ طذجدبلذوثتك ثةفيت  

ذ؛تك ثةفذوثساطفذوإلشهو ةفذودل
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أيذتتلرلومذثادُُدفُُفذتطااهُُ ذوثسُُُُُُُُُُُُُاطُُفذوإلشُُُُُُُُُُُُُهو ةُُفذأبذي تهحهُُ ذذلهو
 ؛وثمس ل

ح مذ لذوثدبثطذبونختالفذعنذح مذوثمت فالمذوث يذح  هذوثسُُُُذوبل
 ؛وثمت فالمذوث يذتيقتهذوثمس ل

 أيذعيوفلذأخهىذذومذصافذغ ثميضيع.ذوزل

 يرلنديةاالضريبة القيمة المضافة    -3

ذيةدعىذوثمنتلتينذإثىذبة نذدبثفذإق فتهمذك لءذفنذفالفحذوالتل عهمذب،ذإذوذك نذف ههم
وثمض  فذثاشهكفذوث يذيةحددذ طذوإلتح دذوألبربوط،ذيةطابذفنهمذرقمذضهرافذوث ةمفذ

تح دذتطاةقذضهرافذوث ةمفذوثمض  فذونيهثنديفذوتنطاقذعاىذونيهثنديةنذبوثمنتلتةنذ طذون
ذب طذظلذوثتشهرعذوثح ثط،ذ إنذضهرافذوث ةمفذوثمض  فذوألبربوةفذنذتنطاقذوألبربوطل.

ذخ رذ ذوثمنتلتين ذيدضع ذوث ثكذن ذأبربو  ذأعهوفذخ رج ذإثى ذوثددف مذوثم دفف جذعاى
 ونتح دذوألبربوطذثضهرافذوث ةمفذوثمض  فل.

 

 —انتهـــى  —




	Doc9864.FrontCover.pdf
	Page 1

	Blank Page
	Doc9864.FrontCover.pdf
	Page 1

	Blank Page



