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  رسالة وردت من البعثة الدائمة للجمھورية التشيكية
  الذرية بشأن المبادئ التوجيھية لدى الوكالة الدولية للطاقة
  داتفيما يتعلق بعمليات نقل المع لبعض الدول األعضاء

  المزدوجة االستخدام والمواد والبرامج الحاسوبية
 والتكنولوجيا المتصلة بھا ذات الصلة بالمجال النووي

 

  

ة   -١ فوية، مؤرخ ذكرة ش ة م ت األمان وبر  ١٨تلّق رين األول/أكت ة ٢٠١٣تش ة للجمھوري ة الدائم ن البعث ، م
دول األعضاء ع ال ى جمي م عل ة أن تعم ا من الوكال يكية تطلب فيھ الة مؤرخة  التش وبر  ١٨رس تشرين األول/أكت

ينوفا  ٢٠١٣ ا كوتش فيرة فيرونيك ة، الس واد النووي وردي الم ة م يس مجموع ن رئ ام م دير الع ى الم ة إل موجھ
ات  ة عن حكوم ميغولوفا، بالنياب اد الروسيس ينو االتح بانياو األرجنت ترالياو إس تونياو أس ا وألمانو إس اي  أوكراني

يكيةو تركياوبيالروس و بولنداو بلغارياو بلجيكاو البرتغالو البرازيلو إيطاليايسلندا وآو يرلنداآو ة التش  الجمھوري
 الصينو صربياو سويسراو السويدو سلوفينياو سلوفاكياو رومانياو الدانمركو جنوب أفريقياو جمھورية كورياو
داو فرنساو تانو قبرصو فنلن او كازاخس داو كرواتي او كن او لكسمبرغو التفي ة المو المكسيكو الطةمو ليتواني ملك

دا الشماليةوآ المتحدة لبريطانيا العظمى رويجو يرلن داو النمساو الن ا و نيوزيلن داوھنغاري ات المتحدة و ھولن الوالي
انو األمريكية ان الياب ق بواليون ا يتعل ك الحكومات فيم ة لتل ادئ التوجيھي ا معلومات إضافية عن المب ّدم فيھ ، وتق

 بعمليات النقل النووي.

ي نص   -٢ ا يل خاً فيم رد مستنس اله، ي ذكورة أع فوية الم ذكرة الش ي الم ِديت ف ي أُب ة الت ى ضوء الرغب وعل
 المذكرة الشفوية وكذلك نص الرسالة وملحقاتھا لكي يّطلع عليھا جميع الدول األعضاء.
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 الملحق

 البعثة الدائمة للجمھورية التشيكية لدى األمم المتحدة
 ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا وسائر المنظمات الدولية في فيينا

 

 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨فيينا، في 

 

 1572/2013 الرقم المرجعي:

ائر  ا وس اون في أوروب ة األمن والتع م المتحدة ومنظم دى مكتب األم يكية ل ة التش ة للجمھوري ة الدائم تھدي البعث
المنظمات الدولية في فيينا تحياتھا إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشّرفھا أن تحيل إليھا رسالة، مؤرخة 

وبر تشرين األول ١٨ وّردين  ٢٠١٣/أكت ينوفا سميغولوفا، رئيسة مجموعة الم ا كوتش يدة فيرونيك وردت من الس
ة  ٢(الجزء  INFCIRC/254/Part2النوويين، حول التعديالت المتفق على إدخالھا في الوثيقة  من المبادئ التوجيھي

دير ى الم ا إل ك لنقلھ ا، وذل ك مرفقاتھ ي ذل ا ف ة، بم واد النووي وردي الم ة م ة  لمجموع ة للطاق ة الدولي ام للوكال الع
 الذرية، السيد يوكيا أمانو.

ائر  ا وس اون في أوروب ة األمن والتع م المتحدة ومنظم دى األم يكية ل ة التش ة للجمھوري ة الدائم كما تتشرف البعث
ة  ة المعدل يم الوثيق ك مرفقاتINFCIRC/254/Part 2المنظمات الدولية في فيينا كذلك بأن تطلب تعم ا في ذل ا ، بم ھ

دول األعضاء في  وجدول المقارنة بين التغييرات، جنباً إلى جنب مع رسالة السيدة كوتشينوفا سميغولوفا، على ال
 الوكالة.

ائر  ا وس اون في أوروب ة األمن والتع م المتحدة ومنظم دى مكتب األم يكية ل وتغتنم البعثة الدائمة للجمھورية التش
 تعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أسمى آيات تقديرھا. المنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة لكي

 

 [ختم] 

 

 

 المرفقات

 

 

 
 األمانة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

 

 ٢٠١٤-٢٠١٣رئيسة مجموعة موردي المواد النووية، 

 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨براغ، في 

 صاحب السعادة،

يال ا وب ترالي والنمس ين وأس ات األرجنت ن حكوم ة ع ا بالنياب دا والصين وكرواتي ا وكن ل وبلغاري ا والبرازي روس وبلجيك
ا و ان وھنغاري ا واليون ا وألماني دا وفرنس لندا وآوقبرص والجمھورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وفنلن ا آيس دا وإيطالي يرلن

دا وني يك وھولن ة والمكس مبرغ ومالط ا ولكس ا وليتواني ا والتفي ة كوري تان وجمھوري ان وكازاخس رويج والياب دا والن وزيلن
بانيا والسويد وسويسرا  ا وإس وب أفريقي لوفينيا وجن لوفاكيا وس وبولندا والبرتغال ورومانيا واالتحاد الروسي وصربيا وس

دة ات المتح دة والوالي ة المتح ا والمملك ا وأوكراني لة ١وتركي ابقة ذات الص ع المراسالت الس ى جمي ل إل ّرفني أن أحي ، يش
بشأن قراراتھا بالتصرف وفقاً للمبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي المنشورة حالياً بواسطة  الواردة من تلك الحكومات

 ، بما في ذلك مرفقاتھا.INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 يـــالوكالة ضمن وثيقة التعميم اإلعالم

ديل مرفق الجزء  ذكورة تع ة لمجموعة موردي ٢وقد قررت الحكومات الم ادئ التوجيھي ة  من المب ة (قائم واد النووي الم
اِركة في المجموعة  البنود المزدوجة االستخدام)، لكي تحّدد بشكل أوضح معيار التنفيذ الذي تعتبره جميع الحكومات المش

 أداة أساسية للوفاء بالمبادئ التوجيھية، وذلك على النحو التالي:

 معيار إلى إشارة يحذف الزاوي الموضعي االنحراف تعريف تغيير ".الزاوي الموضعي االنحراف’ تعريف -
ه الحصول باإلمكان يعد ولم ٢٠٠٥ عام منتصف في المعيار ھذا ُسِحب ).VDI/VDE 2617( عتيق  من علي
 .الجمھور قَِبل

اء-١ - يش آالت" -أ-٣-ب رات من الغرض ".الُبعدي التفت ي التغيي ذا ف دخل ھ و الم تبَعد أال ضمان ھ  آالت ُتس
 على جداً  ثقيالً  للضوابط االمتثال عبء يكون وأال االختبارات، دقة عدم بببس الضوابط من الُبعدي التفتيش
 .الصناعة

اس أجھزة" -ب-٣-باء-١ - ر ".الخطي التفاضلي القي ذا تغيي دخل ھ رك الم ا الضبط نطاق يت ان، كم ه ك  ولكن
رة التفاضلية المحوالت نظم أن صراحةً  يوضح ً  المتغي ا ي خطي دو ال الت ة تتجاوز أن تع ى ددةالمح العتب  عل
 .مستثناة") الھادئة البقعة" يسمى ما وبھا( جداً  ضئيل قياس نطاق

ر يضيف ".الصناعية بالمعدات الخاصة الحاسوبية البرامج" -١-دال-١ - ارة التغيي ة أو" عب  لتوضيح" المعدل
ً  ينبغي األصلي غرضھا عن بعيداً  تكييفھا تم التي الحاسوبية البرامج أن  .لضوابط تخضع أن أيضا

األدوات الخاصة الحاسوبية البرامج" -٣-دال-١و -٢-دال-١ - ة ب ارة إضافة من الھدف ".اآللي  األدوات" عب
ة ي" اآللي د ف ة وإضافة -٣-دال-١ البن ي مالحظ د ف و -٢-دال-١ البن ود أن توضيح ھ ى المفروضة القي  عل
ر أخرى أجھزة في المستخدمة تلك على تنطبق ال الحاسوبية البرامج ة، األدوات غي  أخرى وألغراض اآللي
 .األجزاء ميكنة غير
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ف-٢ - واد" -١-أل ات م ود ".البوتق ن المقص ر م ذا تغيي دخل ھ و الم يح ھ دخلأن  توض ي  الم اتيغط  البوتق
 .المواد من مزيج من المصنوعة

اء-٢ - وم، نظائر فصل مصانع أو مرافق" -٢-ب دات الليثي ي والمع رات ".تخصھا الت ذا في التغيي دخل ھ  الم
 .السابق النص كتابة منذ طرأت التي تكنولوجيةال التغييرات تعكس

ة يخّفض المدخل ھذا تغيير ".التقوية فوالذ" -١١-جيم-٢ - وة عتب والذ القصوى الشد ق ة لف ا التقوي  يضمن بم
 .الغازي المركزي الطرد أجھزة في استخدامھا يمكن التي ،٣٠٠-بدرجة التقوية فوالذ سبائك تغطية

يم-٢ - دات" -١٩-ج عة النوي بةالم المش نع ناس ادر لص ة مص ى نيوتروني اس عل ل أس وترون تفاع ا-ني  ".ألف
 .التسلح بأغراض الصلة ذات المشعة النويدات جميع دقة أكثر بطريقة تحدد المدخل ھذا في التغييرات

وم" -٢٠-جيم-٢ - ذه ".الِرني ى اإلضافة ھ ة إل ود قائم وم تضيف االستخدام المزدوجة البن بائكه الِرني ى وس  إل
وائم ن بحيث الضبط، ق تخدم أن يمك ذات ُتس ة ب نفس الطريق ة وب ل الفعالي تن مث بائكه، التنغس ي وس  تمت الت

 .بالفعل تغطيتھا

دخل ھذا في بالتغييرات المقصود ".المولدات أو التردد مغيِّرات" -١-ألف-٣ -  النص وتوسيع تحديث ھو الم
ً  المعروفة( االستخدام المزدوجة التردد لمغيرات أفضل ضبط لضمان  ).العواكس/المحوالت باسم أيضا

زة" -أ-٢-ألف-٣ - زر أجھ ة اللي ر ".النحاس ببخار العامل ي التغيي ذا ف دخل ھ ة يخفض الم اتج متوسط عتب  ن
 .فعالية أكثر الضوابط من النوع ھذا لجعل والمذبِذبات والمضخمات الليزر أجھزة من الطاقة

يد ثاني ليزر يضبط -ز-٢-ألف-٣ المدخل ".النبضي الكربون أكسيد أول ليزر" -ي-٢-ألف-٣ - ون أكس  الكرب
ة أطوال على يعمل الذي النبضي راوح موجي ين تت انومتر ١١٠٠٠و ٩٠٠٠ ب ذا .ن دخل وھ  اآلن يضبط الم

 ً  .أقل موجية أطوال على عادةً  يعمل الذي الكربون أكسيد أول ليزر أيضا

ذا في التغييرات من عدد أُجري "الضغط محوالت" -٧-ألف-٣ - دخل ھ ه، لتوضيحه الم  أن ولضمان وتحديث
 .االنتشار بشأن القلق إلثارة المستھدفة البنود أحد اإلمكان قدر يكون

ة بسدادات المزودة الضواغط" -٩-ألف-٣ - ولبي الشكل ذات منفاخي ة والمضخات الل ذا ".الفراغي دخل ھ  الم
د ة والمضخات الضواغط يغطي الجدي زودة الفراغي دادات الم ة بس كل ذات منفاخي ولبي الش ي الل ن الت  يمك

 .اليورانيوم فلوريد سادس معالجة عمليات في استخدامھا

وط لف آالت" -٤-باء-٣ - ر من الھدف ".الخي  األنابيب أو القصيرة األنابيب استخدام أن توضيح ھو التغيي
 .الضابط النص في مشمول الكبيرة األقطار ذات

اء-٣ - ات" -٦-ب ة المطياف ر "الكتلي ي التغيي ذا ف دخل ھ و الم يحت لغرض ھ يط الضوابط وض ايا وتبس  القض
 .التراخيص منح عملية بتفسير المتصلة

 جديدة مدخالت إضافة تمت ".التردد بمغيرات الخاصة الحاسوبية البرامج" -٣-دال-٣ ،٢-دال-٣ ،١-دال-٣ -
رامج لضبط ً  المصممة" الحاسوبية الب رات استخدام بغرض" خصيصا ردد مغي ة، ت ً  محكوم  لضبط وأيضا
ً  المصممة" يةالحاسوب البرامج  التردد مغيرات أداء خصائص تكييف أو تحسين أو تعزيز أجل من" خصيصا
 .المحكومة بالخصائص تفي أن يمكنھا بحيث



 

 

 تخّفض المدخل ھذا في التغييرات ".جداً  منخفضة حرارة درجات عند الھيدروجين تقطير أعمدة" -٢-باء-٤ -
ات داخلي القطر عتب تعكس والطول ال رات ل ي التغي ال ف ا، مج ة وتضيف التكنولوجي ة ملحوظ د تقني  لتحدي

 .التوضيح بغرض" الفعال الطول"

ر ھذا ".الضمانات لتطبيق الموِجبة القائمة من ٩-٦ والبند األمونيا توليف محوالت" -٣-باء-٤ -  يحذف التغيي
والت ف مح ا تولي ن األموني ة م ود قائم ة البن تخدام المزدوج يفھا االس ى ويض ة إل ة القائم قلتط الموِجب  بي
مة تكون عندما الضمانات ً  مصمَّ  .الثقيل الماء إلنتاج ُمَعّدة أو خصيصا

اء-٥ - رات "اإلطالق نظم" -٢-ب ي التغيي ذا ف دخل ھ ه توسع الم ة اإلطالق نظم ليغطي نطاق  السرعة الفائق
يعكس السرعة، َمعلَم تعدل وھي الخفيفة، بالغازات تعمل التي المرحلة الوحيدة اإلطالق وأجھزة  راتالتغي ل

 .التكنولوجيا مجال في

بعض المتعلقة الضوابط توضيح" -٣-باء-٥ - اميرات ب التغييرات المقصود ".السريعة الك ا المتفق ب  في عليھ
 .الضابط النص كتابة منذ المجال ھذا في طرأت التي التكنولوجية التطورات تعكس أن ھو المدخل ھذا

 يمكن أال ضمان إلى التغيير ھذا يسعى ".السرعة عاليةال بالكاميرات الخاصة اإلضافية المكونات" -٣-باء-٥ -
رة أو السريعة الكاميرات تحديث الحق وقت في ؤطِّ ي الم ر الضبط تتالشى الت ك بغي ى ذل  أداء مستويات إل

 .للضبط خاضعة تكون

اء-٥ - زة" -٥-ب اس أجھ داخل السرعة قي ى ".بالت ة، التطورات ضوء عل ذكر التكنولوجي ي اآلن صراحةً  ُت  ف
ر أجھزة المدخل ھذا ضمن الواردة وظةالملح اس دوبل ي الضوئية، السرعة لقي زة محل تحل الت اس أجھ  قي

 .بالفعل المشمولة بالتداخل السرعة

وم عّدادات" -٥-باء-٥ - ر من الغرض ".اإليتربي ذا في التغيي دخل ھ دخل توضيح ھو الم  ليغطي الحالي الم
 .المنغانين من المصنوعة العدادات

ه يوسع المدخل ھذا في التغيير ".السرعة العالية النبض تمولدا" -٦-باء-٥ - رؤوس ليشمل نطاق  .النبضية ال
رؤوس ي النبضية ال د ھ ات أح ة المكون ة الحرج دد لغرض المبني ي مح دات ف بض مول ة الن رعة العالي  الس
 .المدخل بھذا المشمولة

اء-٥ - ة" -٧-ب رف األوعي ات والغ ّدة والحاوي واء المع رات الحت ديد المتفج ار ةالش زة االنفج واء وأجھ  االحت
ة رى المماثل ذه ".األخ افة ھ ى اإلض ة إل ود قائم ة البن تخدام المزدوج دِخل االس ً  ُت ا ن نوع ى الضوابط م  عل
 .المتفجرة واألجھزة المتفجرات اختبار عند استخدامھا يمكن التي االنفجار من الواقية والغرف األوعية

الم’ -٢-ألف-٦ - م ووصف مع راتالتغ ".اإلطالق أطق ذا في يي دخل ھ ه توضح الم ذا .نطاق دخل ھ  يشمل الم
 ً  .المصغرة اإلطالق وحدات اآلن أيضا

ف-٦ - م" -٥-أل دات نظ ات مول ر ".النيوترون ي التغيي ذا ف دخل ھ ع الم اق يوس وابط نط ى. الض وء وعل  ض
ينات ي التحس اتج ف م ن دات نظ ات مول ديوتيريوم نيوترون ديوتيريوم،-ال إن ال ذه ف زة ھ ً  ھي األجھ ا  اآلن أيض

 .الجديد الضابط النص في وتندرج محتمل قلق مصدر

ى اإلضافة ھذه ".التفكيك خطوط" -٦-ألف-٦ - ة إل ود قائم  .التفكيك خطوط تغطي االستخدام المزدوجة البن
ً  ترتبط التكنولوجيا ھذه ً  ارتباطا ً  ضبطھا يتم ولم النووي بالتسلح وثيقا  .سابقا



 

اليط أو المواد" -١-جيم-٦ - ذا ".نفجاراال الشديدة المخ ر ھ دِخل التغيي دداً  ُي ي اإلضافية المتفجرات من ع  الت
 .نووية متفجرة أجھزة بتطوير يتعلق للضمانات خاضع غير نشاط في بفعالية استخدامھا يمكن

ى ولدواعي الوضوح يرد، مستنسخاً في ا، باإلضافة إل ة ومرفقھ ة المعدل ادئ التوجيھي "جدول  الملحق، النص الكامل للمب
 للتغييرات التي أُدخـِلت على المبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي". مقارنة 

ى  اًء عل ذھا بن ذا النحو، وأن تنّف وقد قررت الحكومات المذكورة أعاله أن تتصرف وفقاً للمبادئ التوجيھية المنقحة على ھ
 التشريعات الوطنية الخاصة بكلٍّ منھا.

ادي اإلسھام وتدرك الحكومات المعنية إدراكاً تاماً،  ة االقتصادية مع تف وھي تتخذ ھذا القرار، ضرورة اإلسھام في التنمي
ال إرھاب  ى أعم ا إل بأي شكل من األشكال في انتشار األسلحة النووية أو غيرھا من األجھزة المتفجرة النووية أو تحريفھ

 فسة التجارية.نووي، وضرورة تنحية مسألة ضمانات عدم االنتشار أو عدم التحريف عن مجال المنا

ذ  وبالقدر الذي يتعلق بالتجارة داخل االتحاد األوروبي، ستقوم الحكومات التي ھي دول أعضاء في االتحاد األوروبي بتنفي
 ھذا القرار على ضوء ما يترتب عليھا من التزامات كدول أعضاء في االتحاد.

دول ع ال ى جمي ا عل ذكرة وملحقھ ذه الم يم نص ھ نكم التفضل بتعم ة  وأرجو م ة الذري ة للطاق ة الدولي األعضاء في الوكال
 .INFCIRC/254/Rev.9/Part 2إلطالعھا عليھما، ضمن الوثيقة 

ك  دير من تل ات التق م مجدداً عن أسمى آي وبالنيابة عن الحكومات المذكورة أعاله، أود أن أغتنم ھذه الفرصة ألعرب لك
 الحكومات.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

  

 قـيع][تو                

 فيرونيكا كوتشينوفا سميغولوفا السفيرة                

 رئيسة مجموعة موّردي المواد النووية                
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  المعدات والمواد والبرامج المبادئ التوجيھية لعمليات نقل
 والتكنولوجيا المتصلة بھا الحاسوبية المزدوجة االستخدام

  الھدف

ووي، اإلرھاب أعمال من ةوالوقاي النووية األسلحة انتشار تفادي بغية -١ وردون أخذ الن ين الم ار بع  إجراءات االعتب
دات بنقل تتعلق واد مع رامج وم ة، حاسوبية وب ا معين ا، المتصلة والتكنولوجي رة بدرجة تسھم أن يمكن بھ  في كبي

ق نشاط" المتفجرات يتعل ة ب ر نشاط" في أو ،"النووي ق للضمانات خاضع غي دورة يتعل ود ب ووي الوق  يف أو ،"الن
ى مشتركة، وتعاريف مبادئ من يلي ما على الموردون اتفق الصدد، ھذا وفي .النووي اإلرھاب أعمال ة وعل  قائم

دات واد بالمع رامج والم ا الحاسوبية والب ا المتصلة والتكنولوجي ة ألغراض بھ م .الصادرات مراقب ذه توضع ول  ھ
ق نشاط في يسھم لن التعاون ھذا دام ما الدولي التعاون لعرقلة التوجيھية المبادئ المتفجرات يتعل ة ب  في أو النووي
ر نشاط ق للضمانات خاضع غي دورة يتعل ود ب ووي الوق ال أو الن ووي اإلرھاب أعم زم .الن وردون ويعت ذ الم  تنفي
  .الصلة ذات الدولية وااللتزامات الوطني للتشريع وفقا التوجيھية المبادئ

  األساسي المبدأ

رامج أو المواد أو المعدات نقل بعمليات يأذنوا أال للموردين ينبغي -٢ ا أو الحاسوبية الب ا، المتصلة التكنولوجي ا بھ  كم
  :المرفق في مبين ھو

تخدامھا -   ي الس ة ف ر دول ائزة غي لحة ح ة ألس ي نووي اط ف ق نش المتفجرات يتعل ة ب ي أو النووي اط ف ر نش  غي
  النووي، الوقود بدورة يتعلق للضمانات خاضع

اك يكون اعندم عام بشكل أو -   ر تحريف خطر ھن ول غي ذا، نشاط نحو مقب دما أو كھ ات تتعارض عن  عملي
  النووية، األسلحة انتشار تفادي ھدف مع النقل

  .النووي اإلرھاب أعمال نحو قبوله يمكن ال تحريف خطر ھناك يكون عندما أو -  

  المصطلحات شرح

ق النشاط" يشمل  )أ( -٣ المتفجرات المتعل ة ب ا كل" النووي  أو تصنيع أو تصميم أو تطوير أو بحوث من ىيجر م
  .الفرعية نظمه أو مكوناته أو نووي متفجر جھاز أي بشأن صيانة أو اختبار أو تشييد

ا كل" النووي الوقود بدورة المتعلق للضمانات الخاضع غير النشاط" يشمل )ب(    تطوير أو بحوث من يجرى م
ل، مصنع أو حرج، مرفق أو مفاعل أي بشأن صيانة أو تشغيل أو تشييد أو تصنيع أو تصميم أو  أو تحوي

ادة مصنع أو تصنيع، مصنع واد نظائر لفصل مصنع أو معالجة، إع واد أو المصدرية الم  االنشطارية الم
ة ضمانات بقبول التزام ھناك يكون ال عندما منفصل، خزن منشأة أو الخاصة، ة الوكال ة الدولي ة للطاق  الذري

ى ق عل آت أو المراف ة الصلة، ذات المنش ة، أو القائم دما المقبل وي عن ى تحت ادة أي عل ادة أو مصدرية م  م
اج محطة أي بشأن أو خاصة؛ انشطارية اء إلنت ل الم دما الثقي ـاك يكون ال عن زام ھنـــــ ول الت  ضمانات بقب
ة ة الوكال ة الدولي ة للطاق ى الذري ادة أي عل ة م تج نووي ن تن ة أي ع ن كمي اء م ل الم ذي الثقي ه ال ذه تنتج  ھ
  .االلتزام ھذا تنفيذ عدم حالة في أو الثقيل؛ الماء بھذا يتعلق نشاط في تستخدم أو المحطة،
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  للصادرات الترخيص إجراءات وضع

ات ترخيص لوائح ذلك في بما التوجيھية، للمبادئ الفعـّال التنفيذ لضمان قانونية تدابير وضع للموردين ينبغي -٤  عملي
زال اإلنفاذ، وتدابير التصدير، ات وإن ة في العقوب د .االنتھاكات حال ات التصريح أمر في النظر وعن ل، بعملي  النق

ار، في الصلة ذات العوامل ووضع األساسي، المبدأ تطبيق سبيل في الحكمة مراعاة للموردين ينبغي  ومن االعتب
  :بينھا

ة األسلحة حظر معاھدة في أو النووي االنتشار عدم معاھدة في طرفا المتلقية الدولة كانت إذا ما )أ(    في النووي
ا ة أمريك دة( الالتيني و معاھ ي أو ،)تالتيلولك اق أي ف ي اتف ل دول زم مماث ا ومل دم قانون ار لع ووي، االنتش  الن
  السلمية؛ النووية أنشطتھا جميع على للتطبيق وقابل المفعول، ساري الوكالة مع ضمانات اتفاق ولديھا

ً  ليست متلقية دولة أية كانت إذا وما )ب(   اق أي في أو تالتيلولكو معاھدة في أو االنتشار عدم معاھدة في طرفا  اتف
رة في مدرجة منشآت أو مرافق أي لديھا النووي، االنتشار لعدم قانونا وملزم مماثل دولي  أعاله) ب(٣ الفق
  ؛الضمانات لھذه تخضع لن أو الوكالة، لضمانات تخضع وال تشييدھا أو تصميمھا أو تشغيلھا يجري

ا )ج(   ت إذا وم دات كان واد أو المع رامج أو الم وبية الب ا أو الحاس لة التكنولوجي ا المتص راد بھ ا الم ة نقلھ  مالئم
  النھائي؛ للمستخدم مالئما المعلن النھائي االستخدام ھذا كان إذا وما المعلن، النھائي لالستخدام

ا )د(   ت إذا وم دات كان واد أو المع رامج أو الم وبية الب ا وأ الحاس لة التكنولوجي ا المتص راد بھ ا الم وف نقلھ  س
اج أوتصميم  أو تطوير في أو بحوث إجراء في تستخدم ييد أو إنت  مرفق أي بشأن صيانة أو تشغيل أو تش
  لإلثراء؛ أو المعالجة إلعادة

ة الحكومية والسياسات والبيانات اإلجراءات كانت إذا وما )ھـ(   ة للدول د المتلقي ـار عدم تؤي ووي، االنتشــ ا الن  وم
  االنتشار؛ عدم مجال في الدولية لتعھداتھا تمتثل المتلقية الدولة كانت إذا

  قانونية؛ غير أو سرية شراء بأنشطة تقوم المتلقية الجھات كانت إذا وما )و(  

ة انحرف قد النھائي المستخدم كان إذا ما أو النھائي، المستخدم إلى النقل بعملية يصرح لم كان إذا وما )ز(    بعملي
  التوجيھية؛ المبادئ مع تتفق ال أغراض نحو بھا التصريح سبق نقل

  .نووي إرھاب أعمال نحو تحريف خطر بوجود االعتقاد إلى يدعو سبب ھناك كان إذا وما )ح(  

ا (ط)   ان إذا وم اك ك ر ھن ل خط ي يتمث ادة ف ل إع دات نق واد أو المع رامج أو الم وبية الب ا أو الحاس  التكنولوجي
ل خطر أو المرفق في المحددة بھا المتصلة ا نسخ أي نق ا منھ دأ خالًف ة لتخلف كنتيجة األساسي، للمب  الدول
 نقل وسيلة من الشحن وعمليات الصادرات على وفعالة مناسبة رقابية ضوابط وممارسة تطوير عن المتلقية
  .١٥٤٠ رقم األمن مجلس قرار في معرفة ھي كما أخرى، إلى

ر مسرودة في ينبغي للموردين التأك -٥ ل أصناف غي رخيص لنق ى ت د من أن تشريعاتھم الوطنية تقتضي الحصول عل
ق  اط يتعل ار "نش ي إط ا، ف ا أو جزئي تخدم، كلي ن أن ُتس تخدم أو يمك ة ستس ناف المعني ت األص ق إذا كان المرف

  بالمتفجرات النووية".
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ً  ھذا التصريح لشرط الموردون ويستجيب    .منھم كل بلد في المطبقة المحلية الترخيص لممارسات وفقا

  ".الجامعة" الرفض عمليات عن المعلومات تقاسم إلى مدعوون والموردون 

  النقل عمليات شروط

ر خطر أي تشكل لن النقل عملية بأن قرار اتخاذ عند -٦ ول غي ف، مقب ا للتحري دأ وفق ق األساسي، للمب  أھداف ولتحقي
ادئ ة، المب ي التوجيھي ورد ينبغ ول للم ى الحص ا عل ي م ل يل ريح قب ل، التص ة بالنق ق وبطريق ع تتف وانين م  الق

  :لديه بھا المعمول الوطنية والممارسات

  المقترحة؛ النقل لعمليات النھائي االستخدام ومواقع االستخدامات يحدد النھائي المستخدم من بيان )أ(  

ن له استنساخ أي أو المقترح النقل أن صراحة يعلن وتأكيد )ب(   ر نشاط أي في يستخدم ل  للضمانات خاضع غي
  .النووي الوقود بدورة يتعلق نشاط أو النووية بالمتفجرات يتعلق

  النقل عادةإ عمليات على الموافقة حقوق

ا أو الحاسوبية البرامج أو المواد أو المعدات بنقل التصريح قبل -٧ ا المتصلة التكنولوجي ا بھ ين ھو كم  المرفق في مب
دات على الحصول للموردين ينبغي لتوجيھية،ا بالمبادئ متقيد غير بلد إلى أن تقضي تأكي ذا يحصل ب د ھ ى البل  عل

ة والممارسات القوانين مع تتفق بطريقــة موافقتھــم، ا المعمول الوطني ديھم، بھ ل ل ام قب أي القي ة ب ادة عملي ل إع  نق
  .ثالث بلد إلى منھا خنـَس أي أو بھا، المتصلة التكنولوجيا أو الحاسوبية البرامج أو المواد أو للمعدات

  ختامية أحكام

ـة ذات أخرى أصناف على تنطبق التوجيھية المبادئ كانت إذا ما تقرير بحق لنفسه المورد يحتفظ -٨  باإلضافة أھميـ
ى ك إل ة األصناف تل ي المبين ق، ف ا المرف اك كانت إذا وم ق أخرى شروط ھن ى تنطب ة عل ل عملي رى النق ا وي  أنھ

  .التوجيھية المبادئ من ٥ الفقرة في عليھا المنصوص الشروط تلك إلى باإلضافة ضرورية

ادلوا أن االقتضاء، وحسب الضرورة عند للموردين، ينبغي التوجيھية، المبادئ تنفيذ لفعالية اودعمً  -٩  المعلومات يتب
  .التوجيھية بالمبادئ المتقيدة األخرى الدول مع يتشاوروا وأن الصلة ذات

 .ترحيب موضع التوجيھية بالمبادئ الدول جميع تقيد يكون سوف الدوليين، واألمن السلم ولمصلحة -١٠
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  المرفق

 

  الحاسوبية والبرامج والمواد المعدات قائمة

  المزدوج، االستخدام ذات النووية

  بھا المتصلة والتكنولوجيا
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’٢‘ 

  المرفق

دولي النظام  :ملحوظة ذا في مستخدم (SI) للوحدات ال عجم وفي. المرفق ھ ار ينبغي األحوال ي ة اعتب ة الكمي  المادي
 اآلالت بارامترات بعض أن بيد. للضوابط بھا الموصى الرسمية القيمة أنھا أساس على الدولي النظام وحدات في المعّرفة
  .دولية وحدات ليست وھي المألوفة، بوحداتھا معطاة المكنية

  عامة ملحوظة

رات تنطبق ة الفق ى التالي ة عل دات قائم وادو المع رامج الم ة الحاسوبية والب زدوج، االستخدام ذات النووي ا الم  والتكنولوجي
  .بھا المتصلة

  .المستعملة أو الجديدة حالته في الصنف ذلك القائمة في الواردة األصناف من صنف أي وصف يشمل -١

واردة األصناف من صنف أي وصف في محددة خصائص أو مواصفات أية ورود عدم حالة في -٢ ة، في ال  القائم
ة من فقط للتيسير ھي المختلفة بالفئات الخاصة والشروح. أنواعه بكافة الصنف لذلك شامالً  الوصف يعتبر  الناحي

  .صنف بكل المتصلة التعاريف بتفسير تخل وال المرجعية

ر صنف أي نقل جراء من الضوابط ھذه من الھدف ينتفي أال ينبغي -٣ ا( للضوابط خاضع غي ك في بم ) المصانع ذل
دا يتضمن ر أو واح ات من أكث ان إذا للضوابط الخاضعة المكون ون ك ات أو المك  ھي للضوابط الخاضعة المكون
  .أخرى أغراض في استخدامھا أو نقلھا العملية الناحية من ويمكن للصنف، الرئيسي العنصر

د  :ملحوظة   ت عن ا الب ان إذا فيم ون ك ات أو المك ر للضوابط الخاضعة المكون ي، العنصر تعتب ي الرئيس  ينبغ
ة الكمية عوامل االعتبار في تضع أن للحكومات ة والقيم ة والدراي ا التكنولوجي  الظروف من وغيرھ
 للصنف الرئيسي العنصر ھي للضوابط الخاضعة المكونات أو المكون أن تؤكد قد التي االستثنائية

  .شراؤه يجري الذي

 اإلجراء تتخذ أن حكومة كل على ويتعين. المكونات أجزاء لنق جراء من الضوابط ھذه من الھدف ينتفي أال ينبغي -٤
 من استخدامه يمكن المكونات ألجزاء عملي تعريف التماس تواصل وأن الھدف، ھذا لبلوغ اتخاذه على تقدر الذي
  .الموردين جميع جانب

  التكنولوجيا ضوابط

ين لنحوا وعلى التوجيھية المبادئ لھذه طبقا للضوابط" التكنولوجيا" نقل يخضع  وستخضع .المرفق من قسم كل في المب
 الذي والرقابة التدقيق من القدر لنفس المرفق في الواردة األصناف من صنف بأي مباشرا ارتباطا المرتبطة" التكنولوجيا"

  .الوطنية التشريعات به تسمح الذي بالقدر وذلك ذاته، الصنف له يخضع

ة ى الموافق دير عل نف أي تص ن ص ناف م وا األص ي ردةال ق ف مل المرف ا تش ازة أيض دير إج د تص ى الح ن األدن  م
  .النھائي المستخدم لنفس الصنف، ذلك وإصالح وصيانة وتشغيل لتركيب المطلوبة" التكنولوجيا"

ة" وال ملحوظة: ة العام دخل ضمن "الملكي ي ت ى المعلومات الت ا" عل ل "التكنولوجي ى  ال تنطبق ضوابط نق ق عل تنطب
  ."اسية"البحوث العلمية األس
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  العامة الحاسوبية البرامج بشأن ملحوظة

  .المرفق في المبين النحو وعلى التوجيھية المبادئ لھذه طبقا للضوابط" الحاسوبية البرامج" نقل يخضع

  :التالية" الحاسوبية البرامج" على" الحاسوبية البرامج" نقل عمليات ضوابط تنطبق ال :ملحوظة

 :التالي النحو على عام بشكل لجمھورل المتاحة الحاسوبية البرامج -١  

 قيد؛ دون بالتجزئة البيع مواقع في المخزون من المبيعة -أ    

د؛ جانب من به يعتد إضافي دعم دون تركيبھا للمستخدم يمكن بحيث والمصممة -ب       المورِّ

  أو    

 ".العامة الملكية ضمن تدخل" التي الحاسوبية البرامج -٢  

 تعاريف

  "الدقة"

ول أو تقاس عاد   ار مقب ة، عن معي ة مبين لبي، لقيم ة من حيث عدم الدقة وتعرف بأنھا أقصى انحراف إيجابي أو س
  .قيمة حقيقية

  -- "الزاوي الموضعي االنحراف"

ة    ل قطع د انحراف لوحة تحمي أقصى اختالف بين الموضع الزاوي والموضع الزاوي الفعلي المقيس بدقة بالغة بع
  .الشغل عن موضعھا األصلي

  -- "األساسية العلمية لبحوثا"

ادئ    دة بالمب ة جدي ا بصفة رئيسية الكتساب معرف ي يجري االضطالع بھ ة الت ة أو النظري ال التجريبي تعني األعم
ة  ي محدد أو غاي ق ھدف عمل ا لتحقي ة أساس ا دون أن تكون موجھ األساسية للظواھر والشواھد الممكن مالحظتھ

  محددة.

  -- "الكنتوري التحكم"

وب  حركتان   الي المطل ي تحدد الموضع الت ا للتعليمات الت دارة وفق ا عدديا" الم أو أكثر من الحركات "المتحكم فيھ
ور المرغوب  ومعدالت التغذية المطلوبة لذلك الموضع. ا بحيث يتكون الكنت ا بينھ وتتباين معدالت التغذية تلك فيم

  بصيغته المعدلة). ISO 2806-1980 (المرجع فيـــه.
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’٤‘ 

  -- "التطوير"

  :مثل" اإلنتاج" قبل ما مراحل بجميع يتعلق 

 التصميم  
 التصميم بحوث  
 التصميم تحليل  
 التصميم مفاھيم  
 األولية النماذج واختبار تجميع  
 التجريبية اإلنتاج خطط  
 التصميم بيانات  
 منَتج إلى التصميم بيانات تحويل عملية  
 األشكال تصميم  
 التكاملي التصميم  
 النسقية رتيباتالت  

  -- "خيطية أو ليفية مواد"

  ."الشرائط" أو "النساالت" أو "الفتل المسحوبة" أو "األوبار" المتصلة، أو ‘المواد الخيطية األحادية’ تعني  

  :حاشية  

  -- "المادة الخيطية األحادية" أو "الخيط" -١  

  .ادھو أقل زيادة في األلياف، ويبلغ قطره عدة ميكرومترات في المعت     

  -- "الفتلة المسحوبة" -٢  

  .شبه المتوازية "الجدائل" عادة) من ١٢٠-١٢ھي حزمة (     

  -- "الجديلة" -٣  

  .خيط عادة) مرتبة على شكل شبه متواز ٢٠٠(أكثر من  "الخيوط" ھي حزمة من     

  -- "الشريط" -٤  

 ذلك، إلى ما أو ،"أوبار" أو "نساالت" أو "مسحوبة فتل" أو "جدائل" أو "خيوط" من مركبة مادة ھو      
  .عادة بالراتنج تمھيديا تقويتھا تتم االتجاه، أحادية أو متحابكة

  -- "النسالة" -٥  

  .، وتكون شبه متوازية عادة"الخيوط" ھي حزمة من     
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’٥‘ 

  -- "الوبر" -٦  

  .المفتولة "الجدائل" ھو حزمة من     

  -- "الخيط"

  ".الخيطية أو الليفية المواد" انظر  

   -- "العامة يةالملك ضمن"

وبية"  -١-١-ألف رامج الحاس ا" أو "الب ياق "التكنولوجي ذا الس ي ھ ي ف ى نطاق  تعن رھا عل ى نش ود عل ـَّرة دون قي الموف
ة  أوسع. رامج الحاسوبية" من "نطاق الملكي ا" أو "الب وق النشر ال ُتخِرج "التكنولوجي ة بحق ود المتعلق (القي
  )."العامة

  -- "الخطيــة"

ا والقياسات (تقاس عادة بم   راءات القياسات العلي ة (متوسط ق قياس الال خطية) ھي أقصى انحراف للخاصية الفعلي
ى الحد ا أو سلبً السفلى)، إيجابً  ا إل ات وتقليلھ ة أقصى انحراف ه معادل يح ل تقيم متواجد في موضع يت ا، عن خط مس

 .األدنى

  -- "القياس محققية ال"

ي أي مدى   دد ف ذي يح ز ال ارامتر الممي ة  الب رة القابل ة المتغي ة الصحيحة للكمي اتج تكمن القيم ة الن ي من قيم تقريب
ر المصححة،  %.٩٥للقياس بنسبة ثقة  ة غي ر المصححة، والحركات االرتجاعي ررة غي ات المتك ويشمل االنحراف

  .واالنحرافات العشوائية

  -- "الدقيق البرنامج"

إدراج تعليمات مجموعة متتابعة من التعليمات األساسية، محفوظة في مس   ذه التعليمات ب تودع خاص، ويبدأ تنفيذ ھ
  .البرنامج المرجعية في سجل التعليمات

  -- "األحادية الخيطية المادة"

  ".انظر "المواد الليفية أو الخيطية  

  -- "العددي التحكم"

ا    تم إدخالھ ي ي ة الت ات العددي از يستخدم البيان ة. المراقبة األوتوماتية لعملية تتم بواسطة جھ اء سير العملي ادة أثن ع
  .)ISO 2382(المرجع 

  -- "المواضع تحديد دقة"

دديً    ا ع تحكم فيھ ة "الم آلالت المكني ديمھا وفًقل دھا وتق تم تحدي د الفرعي ا"، ي اء-١ا للبن روط ٢-ب اة الش ع مراع ، م
  :المذكورة أدناه
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’٦‘ 

  :)٣، الفقرة ISO/230/2 (1988)ظروف االختبار ( )(أ  

 الحرارة درجة نفس في القياسات وأثناء قبل ساعة ١٢ لمدة الدقة قياس وجھاز لمكنيةا اآللة تستبقى )١(    
دويرھا تماثل بطريقة اآللة منزلقات تدوير مستمرة بصفة يتم القياس، قبل ما فترة وخالل. المحيطة  ت

  الدقة؛ تحديد قياسات أثناء

ا لضبط اآللة، مع تصديرھا يتم وسائل، بأية اآللة تجھز )٢(     ة كانت سواء دل،التع ة أو ميكانيكي  إٍلكتروني
  الحاسوبية؛ بالبرامج تعمل أو

  األقل؛ على المكنية لآللة المتوقعة الدقة أمثال أربعة تعادل الدقة من درجة على القياس معدات تكون )٣(    

  :المنزلقات تدوير لوسائل القدرة منبع يكون )٤(    

  المقدرة؛ االسمية الفولطية من% ١٠ ± عن الخط فولطية تغير يزيد ال ‘١’      

  العادي؛ التذبذب من ھرتز ٢ ± عن التذبذب تغير يزيد ال ‘٢’      

  .للتيار انقطاع أو كھربائية قفالت بحدوث يسمح ال ‘٣’      

  :)٤ الفقرة( االختباري البرنامج )ب(  

  السريع؛ العبور معدل ھو القياس أثناء) االنزالقات سرعة( التغذية معدل يكون )١(    

ي :حاشية      ة ف ة اآلالت حال ي المكني د الت طحا تولِّ رية أس ة ذات بص دة، نوعي ون جي دل يك  مع
   أقل؛ أو الدقيقة في مم ٥٠ لـ امساويً  التغذية

افة أطراف أحد من تزايدية بطريقة القياسات تجرى )٢(     ي المس ا الت ى المحور يقطعھ  اآلخر الطرف إل
  الھدف؛ موقع اتجاه في تحرك لكل البداية نقطة إلى العودة دون

   .تحركھا مسافة منتصف عند للقياس الخاضعة غير المحاور تستبقى المحور، اختبار أثناء )٣(    

  :)٢ الفقرة( االختبار نتائج عرض )ج(  

  :يلي ما القياسات نتائج تشمل أن يجب    

  ،)ألف" (المواضع تحديد دقة" )١(    

  .)باء( المتوسط االنعكاسي والخطأ )٢(    

  -- "جاإلنتا"

  :يعني جميع مراحل اإلنتاج مثل  

 البناء/ التشييد  
 اإلنتاج ھندسة  
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’٧‘ 

 التصنيع  
 اإلدماج  
 التركيب( التجميع(  
 التفتيش  
 االختبار  
 الجودة توكيد  

  -- "البرنامج"

ي، أو يمكن تح   ذ بواسطة حاسوب إلكترون ل للتنفي ا مجموعة متتابعة من التعليمات لتنفيذ عملية على شكل قاب ويلھ
  .إلى شكل قابل للتنفيذ على ھذا النحو

  --" االستبانة دقة"

  ھي أصغر مقدار من وحدة القياس المحددة لجھاز قياس معّين وأقل األجزاء قيمة في األجھزة الرقمية.  
  ).ANSI B-89.1.12(المرجع 

  -- "المسحوبة الفتلة"

  ".انظر "المواد الليفية أو الخيطية 

  -- "الحاسوبية البرامج"

ة في أي وسط ملموس من وسائط    ة" المثبت رامج الدقيق رامج" أو "الب ر من "الب ة من واحد أو أكث مجموعة مكون
  .التعبير

  -- "الجديلة"

  ".انظر "المواد الليفية أو الخيطية  

  -- "الشريط"

  ".انظر "المواد الليفية أو الخيطية  

  -- "التقنية المساعدة"

  .التعليم، والمھارات، والتدريب، والمعرفة العملية، والخدمات االستشارية مثل: كاالً قد تأخذ "المساعدة التقنية" أش  

  قد تنطوي "المساعدة التقنية" على نقل "بيانات تقنية". ملحوظة:  
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’٨‘ 

  -- "التقنية البيانات"

ادال   اذج والمع ة والنم ل المخططات والخرائط والرسوم البياني ت والتصميمات قد تأخذ "البيانات التقنية" أشكاال مث
ل االسطوانات أو  الھندسية والمواصفات والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في أدوات أو أجھزة أخرى مث

  .الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط

  -- "التكنولوجيا"

وار   اج" أو "استخدام" أي صنف من األصناف ال دة في تعني المعلومات المحددة الالزمة لغرض "تطوير" أو "إنت
  ."القائمة. ويمكن أن تكون ھذه المعلومات على شكل "بيانات تقنية" أو "مساعدة تقنية

  -- "النسالة"

  ".انظر "المواد الليفية أو الخيطية  

  -- "االستخدام"

  .يعني التشغيل، والتركيب (بما في ذلك التركيب في الموقع)، والصيانة (الفحص)، واإلصالح، والترميم، والتجديد  

  -- "برالو"

  ".انظر "المواد الليفية أو الخيطية  
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’٩‘ 

  المرفق محتويات

 الصناعية المعدات -١

 والمكونات والمجمعات المعدات  -ألف-١  

 ١ - ١ العالية الكثافة ذات اإلشعاعي التدريع نوافذ -١-ألف-١ 

 ١ - ١ فيھا المستخدمة العدسات أو لإلشعاعات، المقاومة التلفزيونية الكاميرات -٢-ألف-١ 

 ١ - ١ التحكم ووحدات ‘النھائية االستجابة أدوات’و الروبوتات -٣-ألف-١ 

 ٣ - ١ بعد عن المناولة آليات -٤-ألف-١ 

 واإلنتاج االختبار معدات  -باء-١  

د وظائف أداء على قادرة الدورانية للحركة مولـِّدة وآالت للتدفق مولـِّدة آالت -١-باء-١   تولي
 يلتشك وقوالب التدفق،

٤ - ١ 

 ٤ - ١ المكنية اآلالت -٢-باء-١ 

 ٧ – ١ البعدي التفتيش نظم أو أجھزة أو آالت -٣-باء-١ 

 ٩ - ١ فيھا المستخدمة القدرة ومنابع الجوي، الضغط محكومة حثية أفران -٤-باء-١ 

 ١٠ - ١ بھا المتصلة والمعدات التضاغط، متوازنة مكابس -٥-باء-١ 

 ١٠ - ١ االھتزازية باالختبارات تتعلق كوناتوم ومعدات نظم -٦-باء-١ 

ادن، وصھر السبك أفران -٧-باء-١  ة المع ة أو الخوائي دات الجوي الضغط المحكوم  والمع
 بھا المتصلة

١١ - ١ 

 ١١ - ١  المواد  -جيم-١  

    الحاسوبية البرامج  -دال-١  

ً  مصّممة حاسوبية برامج"  -١-دال-١   ١١ - ١  المعدات تخدام"اس" بغرض معّدلة أو خصيصا

رامج"  -٢-دال-١  وبية ب ّممة حاس ً  مص ا ة أو خصيص رض معّدل وير" بغ اج" أو" تط  أو" إنت
  المعدات" استخدام"

١١ - ١ 

ل عمل يتيح نظام أو اإللكترونية األجھزة من توليفة ألي "حاسوبية برامج"  -٣-دال-١  ذا مث  ھ

  يةالت المكناآل في "يعدد تحكم" كوحدة )األجھزة ھذه( الجھاز
١٢ - ١ 

  ١٢ - ١  التكنولوجيا  -ھاء-١  

ً " التكنولوجيا"   -١-ھاء-١  اج" أو" تطوير" بشأن التكنولوجيا لضوابط طبقا " استخدام" أو" إنت
  "الحاسوبية البرامج" أو المواد أو المعدات

١٢ - ١  
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’١٠‘ 

  المرفق محتويات

 المواد  -٢

 والمكونات والمجمعات المعدات  -ألف-٢  

 ١ - ٢ السائلة األكتينية للمعادن مقاومة مواد من مصنوعة بوتقات -١-ألف-٢ 

 ٢ - ٢ بالتينية حفازة مواد -٢-ألف-٢ 

 ٢ - ٢ أنابيب شكل على مركبة ھياكل -٣-ألف-٢ 

 واإلنتاج االختبار معدات  -باء-٢  

 ٢ - ٢ تخصھا التي والمعدات التريتيوم، مصانع أو مرافق -١-باء-٢ 

 ٢ - ٢ تخصھا التي والمعداتوالنظم  الليثيوم، نظائر فصل مصانع أو مرافق -٢-باء-٢ 

 المواد  -جيم-٢  

 ٣ - ٢ األلومينيوم -١-جيم-٢ 

 ٣ - ٢ البريليوم -٢-جيم-٢ 

 ٣ - ٢ البزموث -٣-جيم-٢ 

 ٣ - ٢ البورون -٤-جيم-٢ 

 ٤ - ٢ الكالسيوم -٥-جيم-٢ 

 ٤ - ٢ الكلور فلوريد ثالث -٦-جيم-٢ 

 ٤ - ٢ تمھيدية تقوية ومواد خيطية، أو ليفية مواد -٧-يمج-٢ 

 ٥ - ٢ الھفنيوم -٨-جيم-٢ 

 ٥ - ٢ الليثيوم -٩-جيم-٢ 

 ٥ - ٢ المغنسيوم -١٠-جيم-٢ 

 ٥ - ٢ التقوية فوالذ -١١-جيم-٢ 

 ٥ - ٢ ٢٢٦-الراديوم -١٢-جيم-٢ 

 ٥ - ٢ التيتانيوم -١٣-جيم-٢ 

 ٦ - ٢ التنجستن -١٤-جيم-٢ 

 ٦ - ٢ الزركونيوم -١٥-جيم-٢ 

 ٦ - ٢ المسامي النيكل ومعدن النيكل مسحوق -١٦-جيم-٢ 

 ٧ - ٢ التريتيوم -١٧-جيم-٢ 

 ٧ - ٢ ٣-الھليوم -١٨-جيم-٢ 
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’١١‘ 

 ٧ - ٢  المشعة النويدات -١٩-جيم-٢ 

  ٧ - ٢  الرنيوم  -٢٠-جيم-٢ 

 ٨ - ٢  الحاسوبية البرامج  -دال-٢  

 ٨ - ٢  التكنولوجيا  -ھاء-٢  

ً " التكنولوجيا"  -١-ھاء-٢  ا ا لضوابط طبق اج" أو" تطوير" بشأن التكنولوجي " استخدام" أو" إنت
  الحاسوبية البرامج" أو المواد أو المعدات

٨ - ٢ 
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’١٢‘ 

  محتويات المرفق

 معدات ومكونات الفصل النظيري لليورانيوم -٣
 (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)  

  والمكونات والمجمعات معداتال  -ألف-٣  

 ١ - ٣ المولِّدات أو التردد مغيرات -١-ألف-٣ 

 ٢ - ٣ والمذبذبات الليزر، ومضخمات الليزر،أجھزة  -٢-ألف-٣ 

 ٤ - ٣ صمامات -٣-ألف-٣ 

 ٤ - ٣ التوصيل فائقة ملفية كھربائية مغنطيسات -٤-ألف-٣ 

 ٥ - ٣ عالية بقدرة المستمر الكھربائي للتيار مصادر -٥-ألف-٣ 

 ٥ - ٣ عالية فلطية ذات المستمر الكھربائي للتيار مصادر -٦-ألف-٣ 

 ٥ - ٣ ضغط محوالت -٧-ألف-٣ 

  ٦ - ٣ تفريغ مضخات -٨-ألف-٣ 

  ٦ - ٣  المزودة بسدادات منفاخية ذات الشكل اللولبي والمضخات الفراغية طواغالض   -٩-ألف-٣ 

 واإلنتاج االختبار معدات  -باء-٣  

 ٧ - ٣ ينالفلور إلنتاج إلكتروليتية خاليا -١-باء-٣ 

ارة، األجزاء تجميع أو تصنيع معدات -٢-باء-٣   وقوالب الدوارة، األجزاء تقويم ومعدات الدوَّ
 لوصالت المنفاخيةا صبو تشكيل

٧ - ٣ 

 ٨ - ٣ المركزي بالطرد لتوازن المتعددة األسطحا آالتُ  -٣-باء-٣ 

 ٨ - ٣ بھا المتصلة والمعدات األسالك لف آالت -٤-باء-٣ 

 ٨ - ٣ النظائر لفصل كھربائية مغنطيسية أجھزة -٥-باء-٣ 

 ٩ - ٣ الكتلية المطيافات -٦-باء-٣ 

 ١٠ - ٣  المواد  -جيم-٣  

  ١٠ - ٣  الحاسوبية البرامج  -دال-٣  

ً  المصّممة "الحاسوبية البرامج"  -١-دال-٣    ١٠ - ٣  المعدات" استخدام" بغرض خصيصا

ً  المصّممة التشفير رموز/مفاتيح أو" الحاسوبية البرامج"  -٢-دال-٣  ز خصيصا اء أو لتعزي  إعف
ائص دات أداء خص ر المع عة غي وابط الخاض وص للض ا المنص ي عليھ د ف  البن
  ١-ألف-٣ الفرعي

١٠ - ٣  

ً  المصّممة" الحاسوبية البرامج"  -٣-دال-٣  ز خصيصا اء أو لتعزي دات أداء خصائص إعف  المع
  ١-ألف-٣ الفرعي البند في عليھا المنصوص للضوابط لخاضعةا

١٠ - ٣  

    التكنولوجيا  -ھاء-٣  

ً " التكنولوجيا"  -١-ھاء-٣  ا لضوابط طبقا اج" أو" تطوير" بشأن التكنولوجي " استخدام" أو" إنت
  "الحاسوبية البرامج" أو المواد أو المعدات

١٠ - ٣  
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’١٣‘ 

  المرفق محتويات

   الثقيل الماء تاجإن بمصانع متصلة معدات -٤
 )الحساسة المواد قائمة في الواردة األصناف بخالف(  

 والمكونات والمجمعات المعدات  -ألف-٤  

 ١ - ٤ اصةخ عبوات -١-ألف-٤ 

 ١ - ٤ مضخات -٢-ألف-٤ 

 ١ - ٤ توربينية ممددات-ضاغطات أطقم أو توربينية ممددات -٣-ألف-٤ 

 واإلنتاج االختبار معدات  -باء-٤  

 ١ - ٤ الداخلية الموصالتو الھيدروجين وكبريتيد الماء تبادل أحواض أعمدة -١-باء-٤ 

 ٢ - ٤ منخفضة حرارة درجات عند الھيدروجين تقطير أعمدة -٢-باء-٤ 

 ٢ - ٤  ]٢٠١٣ يونيه/حزيران ١٤ منذ – ُتستخَدم تعد لم[ -٣-باء-٤ 

 ٢ - ٤ المواد  -جيم-٤  

 ٢ - ٤ وبيةالحاس البرامج -دال-٤  

 ٣ - ٤ التكنولوجيا  -ھاء-٤  

ا" -١-ھاء-٤  ً " التكنولوجي ا وابط طبق ا لض صا التكنولوجي ي تخ وير" لت اج" أو" تط  أو" إنت
  "الحاسوبية البرامج" أو المواد أو المعدات" استخدام"

٣ - ٤ 
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’١٤‘ 

  المرفق محتويات

 نووية متفجرة أجھزة لتطوير وقياس اختبار معدات -٥

 والمكونات والمجمعات المعدات  -ألف-٥  

 ١ - ٥ الضوئية المضاعفات صمامات -١-ألف-٥ 

 واإلنتاج االختبار معدات  -باء-٥  

 ١ - ٥ النبضية اإللكترونية المعجالت أو الوميضية السينية األشعة مولِّدات -١-باء-٥ 

 ٢ - ٥ السرعة ائقةف طالقإ نظم -٢-باء-٥ 

 ٢ - ٥ السرعة عاليةالتصوير الوأجھزة  كاميراتال -٣-باء-٥ 

 ٣ - ٥  ]٢٠١٣ يونيه/حزيران ١٤ منذ – ُتستخَدم تعد لم[ -٤-باء-٥ 

 ٣ - ٥ الھيدرودينامية التجارب إلجراء متخصصة أجھزة -٥-باء-٥ 

 ٤ - ٥ السرعة عالية نبض مولِّدات -٦-باء-٥ 

  ٤ - ٥  احتواء المتفجرات الشديدة االنفجار وحجرات وحاويات أوعية   -٧-باء-٥ 

  ٤ - ٥  موادال  -جيم-٥  

  ٤ - ٥  الحاسوبية البرامج  -دال-٥  

اتيح أو" الحاسوبية البرامج"  -١-دال-٥  ً  المصّممة التشفير رموز/مف ز خصيصا اء أو لتعزي  إعف
ا المنصوص للضوابط الخاضعة غير المعدات أداء خصائص د في عليھ  الفرعي البن

  .٣-باء-٥

٤ - ٥  

رامج"  -٢-دال-٥  وبية الب اتيح أو" الحاس وز/مف فير رم ّممة التش ً  المص ا ز خصيص  أو لتعزي
 الفرعي البند في عليھا المنصوص للضوابط الخاضعة المعدات أداء خصائص إعفاء
  ٣-باء-٥

٤ - ٥  

  ٤ - ٥  التكنولوجيا  -ھاء-٥  

ا"  -١-ھاء-٥  ً " التكنولوجي ا وابط طبق ا لض صا التكنولوجي ي تخ وير" لت اج" أو" تط  أو" إنت
  "الحاسوبية البرامج" أو المواد أو المعدات" استخدام"

٤ - ٥  
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’١٥‘ 

  المرفق محتويات

 النووية المتفجرة األجھزة مكونات -٦

 والمكونات والمجمعات المعدات  -ألف -٦  

 ١ - ٦ النقاط المتعددة البدء ونظم المفجرات -١-ألف-٦ 

 ١ - ٦ لھا المناظرة العالي بالتيار العاملة النبض ومولِّدات اإلطالق أطقم -٢-ألف-٦ 

 ٢ - ٦ التحويل التشغيل أجھزة -٣-ألف-٦ 

 ٣ - ٦ النبضي التفريغ مكثفات -٤-ألف-٦ 

 ٣ - ٦ النيوترونات مولِّدات نظم -٥-ألف-٦ 

  ٣ - ٦  خطوط اإلرسال الكھرمغنطيسي المستعرض  -٦-ألف-٦ 

 ٤ - ٦ واإلنتاج االختبار معدات  -باء-٦  

 ٤ - ٦  المواد  -جيم-٦  

 ٤ - ٦ راالنفجا شديدة مخاليط أو مواد -١-جيم-٦ 

 ٤ - ٦ الحاسوبية البرامج  -دال-٦  

 ٥ - ٦ التكنولوجيا  -ھاء-٦  

ا" -١-ھاء-٦  ً " التكنولوجي ا وابط طبق ا لض صا التكنولوجي ي تخ وير" لت اج" أو" تط  أو" إنت
 "الحاسوبية البرامج" أو المواد أو المعدات" استخدام"

٥ - ٦ 

  

 



NSG Part 2 
 ٢٠١٣ يونيه/حزيران

١-١ 

 الصناعية المعدات -١
 
  والمكونات والمجمعات المعدات -ألف -١

ذ -١-ألف-١ دريع نواف عاعي الت ة ذات اإلش ة الكثاف اج( العالي ره أو الرصاصي الزج ي) غي م الت ة تتس  الخصائص بكاف
   :لھا خصيصا المصممة واإلطارات أدناه، الواردة

  مربع؛ متر ٠٫٠٩ على´ الباردة مساحتھا´ تزيد -أ    

  ؛٣سم/غرام ٣ على كثافتھا وتزيد -ب    

  .أكثر أو مم ١٠٠ سمكھا ويبلغ -ج    

ي  :تقنية ملحوظة     د ف ي البن ف-١ الفرع ي ،-أ-١-أل طلح يعن احة´ مص اردة المس احة´ الب ة مس  المعاين
  .التصميمي التطبيق في إشعاعي مستوى ألدنى المعرضة بالنافذة،

ة الكاميرات -٢-ألف-١ ة التلفزيوني ا، المستخدمة العدسات أو لإلشعاعات المقاوم  المصنفة أو اخصيًص المصممة فيھ
ة إشعاعية جرعة تتحمل لكي لإلشعاعات كمقاِومة وق إجمالي ليكون( غراي ٤١٠×  ٥ تف  حدوث دون) الس
  .التشغيل في تدھور

ليكون( غراي مصطلح يشير :تقنية ملحوظة     ى) الس دار إل ة، مق ر الطاق ا المعّب  في جول" بوحدة عنھ
وغرام د الكيل ي ،"الواح ھا الت ة تمتص ر عين ة غي ن مدّرع ليكونال م د س ھا عن  تعريض
  .مؤينة إلشعاعات

  :التالي النحو على التحكم ووحدات´ النھائية االستجابة أدوات´ و´ الروبوتات´ -٣-ألف-١

  :التاليتين الخاصيتين بإحدى تتسم التي´ النھائية االستجابة أدوات´ أو´ الروبوتات´ -أ    

ل خصيصا مصممة -١       ايير لتمتث ان لمع ة األم ة الوطني ى المطبق ات عل ة عملي  المتفجرات مناول
  ؛)مثاًل  االنفجار الشديدة للمتفجرات الكھربائية الشفرة معايير كاستيفاء( االنفجار الشديدة

ً  مصممة أو -٢       ة أنھا على مصنفة أو اإلشعاعات، لتقاوم خصيصا يح بشكل لإلشعاعات مقاوم  يت
 في تدھور حدوث دون ،)ونالسليك( غراي ٤١٠×  ٥ تفوق إجمالية إشعاعية جرعة تحمل لھا

  التشغيل؛

ليكون( غراي مصطلح يشير :تقنية ملحوظة     ى) الس دار إل ة، مق ر الطاق ا المعّب  في جول" بوحدة عنھ
وغرام د الكيل ي ،"الواح ھا الت ة تمتص ر عين ة غي ن مدّرع ليكون م د الس ھا عن  تعريض
  .مؤينة إلشعاعات

ات´ نم أي مع لتتناسب اخصيًص المصممة التحكم وحدات -ب     ة االستجابة أدوات´ أو´ الروبوت ´ النھائي
  .أ-٣-ألف-١ الفرعي البند في المحددة
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ى يسري ال -٣-ألف-١ الفرعي البند :ملحوظة     ات عل ات خصيصا المصممة الروبوت  الصناعية للتطبيق
  .السيارات طالء حجيرات مثل النووية غير

  ´الروبوتات´ -١ :تقنية ملحوظات    

ة´ الروبوت´ يعني ،-٣-ألف-١ يالفرع البند في            ة آلي د مناول وع من تكون ق  الن
د وأخرى، نقطة بين يصل الذي النوع من أو متواصل مسار في يعمل الذي  وق

  :التالية الخصائص بجميع وتتميز" استشعار أجھزة" تستخدم

  الوظائف؛ متعددة )أ(            

واد وضع على وقادرة )ب(             َددَ  أو األجزاء أو الم زة أو الِع  في الخاصة األجھ
  األبعاد؛ ثالثي حيز في متغايرة حركات خالل من توجيھھا أو أماكنھا

م )ج(             ة وتض ر أو ثالث ن أكث زة م ؤازرة أجھ ات ذات الم ة المنظوم  الذاتي
  تدريج؛ محركات تشمل قد التي المفتوحة أو اإلرجاع

ا )د(             ة" ولھ ة قابلي رة للبرمج تخدمين ميس طة" للمس ة بواس  طريق
ي حاسوب بواسطة أو االسترجاع/التعليم ازا يكون أن يمكن إلكترون  جھ
  .ميكانيكي تدخل دون أي للبرمجة، قابل بمنطق للتحكم

  :١ الحاشية          

ذكور التعريف في           ي أعاله الم زة´ تعن ة، الظواھر مكاشيف´ االستشعار أجھ  الطبيعي
د( قادرا خرجھا يكون التي ه بع ى تحويل ني إشارة إل تحكم لوحدة مك ى) تفسيرھا ال  عل
  ويشمــل .العددية" البرنامجية" البيانات أو المبرمجة التعليمات تعديل أو" برامج" توليد
دة´ االستشعار أجھزة´ ذلـــك زوَّ درات الم ة بق ة، للرؤي  دون باألشعة التصوير أو اآللي

اس أو باللمس، الحس أو الصوتي، التصوير أو الحمراء، ع قي ذاتي، لقصوربا المواق  ال
  .اللـَّي عزم أو القوة قياس أو الصوتي، أو البصري المدى تحديد أو

  :٢ الحاشية          

ي أعاله المذكور التعريف في           ة´ تعن رة للبرمجة قابلي يلة´ للمستخدمين ميسَّ ي الوس  الت
ديلھا أو" برامج" إدخال للمستخدم تتيح ا االستعاضة أو تع يلة عنھ ر أخرى بوس ا غي  م
  :يلي

  المشتركة؛ الوصالت أو األسالك شبكة في مادي تغيير إجراء )أ(            

  .بارامترات إدخال ذلك في بما وظيفية، ضوابط وضع أو )ب(            

  :٣ الحاشية          

  :التالية األجھزة يشمل ال أعاله المذكور التعريف          
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  بعد؛ عن بمشغل أو/يدويا إالّ  فيھا التحكم يمكن ال التي المناولة آليات )أ(            

ات )ب(             ة آلي ة مناول واتر، ثابت زة وھي الت ك أجھ ة تحري ل أوتوماتي  اوفًق تعم
ات ة لحرك ة مبرمج ا مثبت امج"و .ميكانيكي د" البرن ا مقيَّ أدوات ميكانيكي  ب
ف ة وق ل ثابت امير مث ات أو المس واترات .الكام ة والت ار الحركي  واختي

ائل التبديل أو للتغير قابلة غير الزوايا أو المسارات ة بالوس  أو الميكانيكي
   الكھربائية؛ أو اإللكترونية

 تحريك أجھزة وھي ميكانيكيا، المحكومة التواتر المتغايرة المناولة آليات )ج(            
" البرنامج"و .ميكانيكيــــا مثبتــــة مبرمجة لحركات وفقا تعمل أوتوماتية

 أو المسامير مثل للتعديل، ابلةق ولكنھا ثابتة، وقف بأدوات ميكانيكيا مقيَّد
 في للتغير قابالن الزوايا أو المسارات واختيار الحركي والتواتر .الكامات
ق عن وتجري .الثابت" البرنامجي" النمط إطار ات طري ة عملي  ميكانيكي
ديالت أو التغييرات فقط، نمط في التع امجي" ال ر" (البرن امير كتغي  المس
  الحركة؛ محاور من أكثر أو دواح في) مثال الكامات تبديل أو

ايرة المناولة آليات )د(             واتر المتغ ر الت ة غي أجھزة المحكوم ؤازرة، ب  وھي م
 .ميكانيكيــــا مثبتة مبرمجة لحركات وفقا تعمل أوتوماتية تحريك أجھزة

امج"و اير" البرن واتر ولكن متغ ة اإلشارة بواسطة فقط يحدث الت  الثنائي
زة من المنبعثة ةكھرب أجھ ة ائي ة ثنائي ا مثبت زة من أو ميكانيكي  وقف أجھ
   للتعديل؛ قابلة

ات )ھـ(             رص رافع ة (Stacker cranes) ال ف فھا المعرَّ م بوص ة نظ  مناول
 صناديق صفوف من يتجزأ ال كجزء مصنوعة الديكارتية باإلحداثيات

زين ة تخ ى للوصول ومصممة عمودي ات إل ك محتوي ناديق تل ا الص  إم
  .ستردادلال أو للتخزين

  ‘النھائية االستجابة أدوات´ -٢          

ي             د ف ي البن ف-١ الفرع تجابة أدوات´ ،-٣-أل ة االس ي´ النھائي وابض ھ  الق
دات´و د وح َددَ  التزوي ة بالِع طة الالزم ا´ النش ن وغيرھ َددَ  م ة الِع  المرتبط

      .´للروبوت´ التحكم ذراع نھاية في الموجودة القاعدية بالصفيحة
ي          :حاشية       ف ف ذكور التعري اله، الم دات´ أع د وح َددَ  التزوي ة بالِع  الالزم

طة ي ´النش زة ھ د أجھ ة لتزوي غل قطع درة الش ة بق ة أو محرك ة طاق  أو معالج
ال ألداء تستخدم أن يمكن التي بعد عن المناولة آليات -٤-ألف-١.استشعار  أعم

 بإحدى تتسم التي الساخنة، الخاليا أو شعاعياإل الكيميائي الفصل عمليات إطار في بعد عن تنفيذھا مطلوب
  :التاليتين الخاصيتين

  

  ؛)الجدار عبر عملية( ساخنة خلية جدار من أكثر أو متر ٠٫٦ اختراق على قدرة -أ    
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  .)الجدار فوق عملية( أكثر أو متر ٠٫٦ سمكه ساخنة خلية جدار قمة فوق العبور على قدرة أو -ب    

ات :تقنية ملحوظة     ةالمن آلي ن اول د ع ل بع ات تنق غل حرك ري المش ى البش غيل ذراع إل ن التش د ع  بع
ة واألداة ن .النھائي ون أن ويمك ن تك وع م ات ن ي اآللي ن الت غيلھا يمك أداة تش ية ب  رئيس
  .مفاتيح لوحة باستخدام أو توجيه، ذراع طريق عن أو ،(master/slave) تابعة وأخرى

  واإلنتاج االختبار معدات  -باء-١

ـِّدة آالت -١-باء-١ دفق مول ـِّدة وآالت ،)forming-flow( للت ة مول ة للحرك ادرة )forming-spin( الدوراني ى ق  أداء عل
  :التالي النحو على مسرودة تشكيل، وقوالب التدفق، توليد وظائف

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم آالت -أ    

دة -١         أكثر؛ أو) موّجھة أو عاملة( بكرات بثالث مزوَّ

ة للمواصفات وفقا- ويمكن -٢       دھا -الصانع عن الصادرة التقني م" بوحدات تزوي  أو" عددي تحك
  حاسوبي؛ تحكم بجھاز

ارة لألجھزة تشكيل قوالب -ب     وَّ دَّ زة تشكيل أجل من مصممة ال ارة األجھ وَّ دَّ ي االسطوانية ال راوح الت  يت
  .مم ٤٠٠و مم ٧٥ بين الداخلي قطرھا

دة اآلالت يتضمن -أ-١-باء-١ الفرعي البند :ملحوظة     ر أجل من مصممة وحيدة ببكرة المزوَّ  شكل تغيي
 مشاركة تشاركان ال لكنھما التشكيل، قالب عليھما يرتكز ثانويتين بكرتين على عالوة المعدن
  .الشكل تغيير عملية في مباشرة

ة اآلالت -٢-باء-١ ة، المكني زيج أي أو التالي ا، م ة منھ ة الالزم ع أو إلزال ادن تقطي ات أو المع ات أو الخزفي  التركيب
أجھزة الصانع، عن الصادرة التقنية للمواصفات وفقا تزويدھا، يمكن والتي األخرى، ة ب  ألغراض إلكتروني

  :واحد آن في أكثر أو محورين في" الكنتوري التحكم"

رامج" طريق عن فيھا التحكم يجري التي" العددي التحكم" وحدات يخص فيما   :حاشية     " الحاسوبية الب
  .٣-دال-١ الفرعي البند أنظر بھا، المتصلة

د في الدقة" من بدرجة تتسم التي الخراطة في المستخدمة المكنية اآلالت -أ     وافر مع ،"المواضع تحدي  ت
ر ٦ من) أقل( أفضل التعادل، ضبط وسائل جميع ار اطبًق ميكرومت ى) ١٩٨٨( ISO 230/2 للمعي  عل
ك ،)الشامل الموضعي دالتحدي( خطي محور أي امتداد ادرة اآلالت في وذل ى الق تيعاب عل  أقطار اس
   مم؛ ٣٥ على تزيد مكنية

ري ال :ملحوظة       د يس ي البن اء-١ الفرع ى أ-٢-ب ات عل ة مكن بان خراط ارط( القض  المخ
ان إذا القضبان، لمغذيات المكني التشغيل على المقصورة ،)السويسرية  قطر أقصى ك
ى القدرة فيھا تتوافر وال مم ٤٢ عن يقل أو يساوي للقضيب د .األظرف تركيب عل  وق
ي التشغيل ألجزاء بالنسبة التفريز أو/و الثقب قدرات اآلالت في تتوافر ي المكن ل الت  تق
  .مم ٤٢ عن أقطارھا
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  :التالية الخصائص بإحدى تتسم والتي التفريز، في المستخدمة المكنية اآلالت -ب    

ل( أفضل التعادل، ضبط وسائل جميع توافر مع ،"اضعالمو تحديد في الدقة" درجة -١        ٦ من) أق
داد على) ١٩٨٨( ISO 230/2 للمعيار اطبقً  ميكرومتر د( خطي محور أي امت  موضعي تحدي

   ؛)شامل

اران محوران لھا أو -٢         أكثر؛ أو كنتوريان دوَّ

  ".الكنتوري التحكم" ألغراض واحد آن في تنسيقھا يمكن أكثر أو محاور خمسة لھا أو -٣      

اء-١ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة       ى ب-٢-ب ات عل ز مكن ي التفري ا تتسم الت  الخاصيتين بكلت
  :التاليتين

  م؛ ٢ من أكثر) س( المحور يقطعھا التي المسافة -١          

ى الشامل" الموضعي التحديد في الدقة" ودرجة -٢           ر( أسوأ) س( المحور عل ) أكث
   ).١٩٨٨( ISO 230/2 للمعيار اطبقً  ميكرومتر ٣٠ من

   :التالية الخصائص بإحدى تتسم والتي التجليخ، في المستخدمة المكنية اآلالت -ج    

ل( أفضل التعادل، ضبط وسائل جميع توافر مع ،"المواضع تحديد في الدقة" درجة -١        ٤ من) أق
داد على) ١٩٨٨( ISO 230/2 للمعيار اطبقً  ميكرومتر دت( خطي محور أي امت  موضعي حدي

  ؛)شامل

اران محوران لھا أو -٢         أكثر؛ أو كنتوريان دوَّ

  ".الكنتوري التحكم" ألغراض واحد آن في تنسيقھا يمكن أكثر أو محاور خمسة لھا أو -٣      

  :التالية التجليخ مكنات على ج-٢-باء-١ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة      

ي الداخلية-والخارجية والداخليـــة ةالخارجي االسطوانية التجليخ مكنات -١            تتسم الت
  :التالية الخصائص بجميع

ّدى ال شغل قطع استيعاب على بقدرة المحدودة -أ             ا يتع  أو الخارجي قطرھ
  مم؛ ١٥٠ طولھا

  ).ج(و) غ(و) س( بـ المحدودة والمحاور -ب            

ر الجالخات -٢           زّودة غي ور الم ور أو) غ( بمح ي) ث( بمح م والت ة تتس ن بدرج  م
ة ي الدق د ف املة المواضع تحدي ل الش ن) أفضل( أق ر ٤ م اس. ميكرومت ة تق  دق
  .)١٩٨٨( ISO 230/2 للمعيار اطبقً  المواضع تحديد

اران محوران لھا والتي باألسالك تغذى ال التي الكھربائي التفريغ آالت -د      ويمكن أكثر أو كنتوريان دوَّ
  ".الكنتوري كمالتح" ألغراض واحد آن في تنسيقھا
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ة مستويات استخدام يجوز -١ :مالحظات     ة" معين د لدق  اإلجراءات إطار في تشتق ،"المواضع تحدي
ة ن التالي ات م ي القياس رى الت ار اطبًق تج ات أو) ١٩٨٨( ISO 230/2 للمعي  المكافئ

دالً  الوطنية، ارات من ب ة اآلالت اختب وذج لكل بالنسبة الفردي ة نم ة، آل ا إذا مكني م م  ت
  .وقبلتھا الوطنية للسلطات وفيرھات

   :التالي النحو على المعينة" المواضع تحديد دقة" اشتقاق ينبغي          

  تقييمه؛ يراد نموذج من آالت خمس تختار -أ          

   ؛)١٩٨٨( ISO 230/2 للمعيار اطبقً  الخطي المحور دقة قيم تقاس -ب          

ة كل في محور لكل بالنسبة (A) الدقة قيم تحدد -ج           رد. آل ة وصف وي  حساب طريق
  ؛)١٩٨٨( ISO 230/2 المعيار في الدقة قيمة

ة ھذه وتصبح. محور لكل المتوسطة الدقة قيمة تحدد -د           ة" ھي المتوسطة القيم  دق
  ؛)… Âx, Ây( للنموذج بالنسبة محور لكل المعينة" المواضع تحديد

اء-١ الفرعي البند أن بما -ھـ           ى يشير ٢-ب ة، المحاور من ورمح كل إل إن الخطي  ف
  الخطية؛ المحاور عدد سيماثل المذكورة المعينة" المواضع تحديد دقة" قيم عدد

د دقة" بلغت إذا -و           ة" المواضع تحدي ة محور ألي المعين ة آل ا تسري ال مكني  عليھ
ود ـالفرعي البن اء-١ ةــــ اء-١ أو أ-٢-ب اء-١ أو ب-٢ب ر ٦  ج-٢-ب  أو ميكرومت
ر ل( أكث بة )أق ات بالنس يخ، لمكن ر ٨ و التجل ر أو ميكرومت ل( أكث بة) أق  بالنس

ات ز لمكن ة، التفري ار اطبًق والخراط ي) ١٩٨٨( ISO 230/2 للمعي التين، ف  الح
   .شھراً  عشر ثمانية كل مرة القياس في الدقة مستوى من التثبت إعادة يشترك

ري ال -٢         د يس ي البن اء-١ الفرع ى -٢-ب ة اآلالت عل راض اتذ المكني ة األغ  الخاص
  :التالية القطع من أي لتصنيع فقط المستعملة

  المسّننة األقراص -أ          

  الحدبات أعمدة أو المرفقية األعمدة -ب          

  القواطع أو الِعَدد -ج          

  الباثقة اللوالب -د          

مية -١ :تقنية ملحوظات     اور تس تم المح ا ت ار وفق دولي للمعي تحك آالت" ،ISO 841 ال ددي مال  – الع
  ".والحركات المحاور تسمية

 أو الثقب مخارط في» ث« المحور مثالً ( الثانوية المتوازية الكنتورية المحاور -٢          
دّوار المحور انوي ال ذي الث ون ال  األساسي للمحور اموازًي المركزي خطه يك
ار وَّ   .الكنتورية للمحاور اإلجمالي العدد ضمن تحتسب ال) الدَّ
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ارة اورالمح -٣           دوَّ دور ال ال رورة ت ر بالض ن أكث ة ٣٦٠ م ن .درج غيل ويمك  تش
ار محور   .والترس المسننة الجريدة أو كاللولب خطية أداة بواسطة َدوَّ

ة المحاور عدد يكون ،٢-باء-١ الفرعي البند ألغراض -٤           زامن للتنسيق القابل  المت
 حولھا، أو طولھا ىعل يتم التي المحاور عدد ھو» الكنتوري التحكم« ألغراض

ذ الشغل، قطعة معالجة عملية أثناء ة حركات تنفي ين ومترابطة متزامن ة ب  قطع
 على يتم، إضافية محاور أي ذلك يشمل وال .المستعملة األدوات من وأي الشغل
  :مثل المكنة، نطاق ضمن أخرى نسبية حركات تنفيذ حولھا، أو طولھا

  لتجليخ؛ا مكنات في األسطوانات شحذ نظم -أ           

  منفصلة؛ شغل قطع لتركيب المصممة المتوازية الدّوارة المحاور -ب           

ة المصممة المشتركة الخطية الدّوارة المحاور -ج            ة لمناول ا الشغل قطع  ذاتھ
  .مختلفة أطراف من خارجية لواقط بواسطة مسكھا طريق عن

ب -٥           يم يج ة تقي ة آل ديھا مكني ى ل ل عل ان األق ن اثنت دراتا م ثالث لق ة ال : التالي
يخ أو الثقب أو الخراطة ل( التجل ة مث درة ذات خراطة مكن ة ق تناًدا) تجليخي  اس

  .المنطبقة ج-٢-باء-١ و ب-٢-باء-١ و أ-٢-باء-١ الفرعية البنود من كل إلى

ق -٦           دان يطب ان البن اء-١ الفرعي اء-١و ٣-ب-٢-ب ى ٣-ج-٢-ب ات عل ة المكن  القائم
ى اس عل و تصميم أس ي خطي ازٍ مت ات( حرك ية كالمكن يقان السداس ثالً  الس ) م
ر أو محاور خمسة تتضمن والتي ذه من أي يكون أن دون من أكث  المحاور ھ
  .دّواًرا

  :التالي النحو على ترد البعدي، التفتيش نظم أو أجھزة أو آالت -٣-باء-١

  :التاليتين الخاصيتينن بأيٍّ م تتسم والتي عدديا أو حاسوبيا المراقبة المنسق القياس آالت -أ    

أ وأقصىفقط  محورين ذات -١       ه مسموح خط ا  ب اسفيھ ى) E0, MPE( الطول لقي  أي طول عل
د ،)البعد أحادي( محور ه على ُيحدَّ ة من  أن  ،MPE E0z أو E0y MPE أو E0x MPEأي توليف

ل حيث( ميكرومتر) ١٠٠٠/ط+١٫٢٥( من )أفضل(أقل  أو ويساوي يس الطول" ط" يمّث  المق
الملليمترات د) ب ة أي عن دى ضمن نقط غيلي الم ة التش  اطبًق ،)المحور طول ضمن أي( لآلل

   .)٢٠٠٩( ISO 10360-2 للمعيار

ه مسموح خطأ وأقصى أكثر أو محاور ثالثة أو  -٢       ا ل ب اسفيھ ي الطول قي اد ثالث ) حجمي( األبع
)E0, MPE( أقل أو يساوي )الطول" ط" ليمثّ  حيث( ميكرومتر) ٨٠٠/ط+١٫٧( من) أفضل 

ة التشغيلي المدى ضمن نقطة أي عند) بالملليمترات المقيس  ،)المحور طول ضمن أي( لآلل
 ً   ) ٢٠٠٩( ISO 10360-2 للمعيار طبقا

ق األدق E0, MPE  :ملحوظة تقنية       ن النس ي  م ار  CMMف اً للمعي داً طبق دَّ  ISO 10360-2مح
ي )٢٠٠٩( ا يل ل م نِّع (أي أفض ل المص ن ِقَب بار: م ول ،المس م ط مة، قل  الس
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ارامترات ة، ب ة الحرك ع) البيئ ل وم ات ك ة المعاوض اَرن المتاح ة يق  بالعتب
  ميكرومتر. ٨٠٠ ط/+١٫٧

  :التالي النحو على الخطية اإلزاحة قياس أجھزة -ب  

م -١    اس نظ ن القي وع م ر الن س غي ة" المالم تبانة بدق اوية" اس ل أو مس ل( أفض ن) أق  ٠٫٢ م
  مم؛ ٠٫٢ أقصاه ياسق مدى حدود في ميكرومتر

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم التي (LVDT) الخطية المتغايرة التفاضلية المحوالت نظم -٢   

تقاس من صفر إلى مدى التشغيل الكامل، % ٠٫١ من )أفضلأقل ( أو تساوي" خطية" -١-أ    
ى فيما يخص المحوالت التفاضلية المتغيرة الخطية التي يصل أقصى مدى لتشغيل ھا إل

  مم؛ ٥

ى ٠٫١خطية" تساوي أو أقل (أفضل) من " أو -٢        ا يخص ٥% تقاس من صفر إل م فيم  م
  مم؛ ٥ عن تشغيلھا مدى يزيد التي الخطية المتغايرة التفاضلية المحوالت

ل( أفضل أو يساوي انحرافو -ب     وم في% ٠٫١ من) أق د الي  القياسية الحرارة درجة عن
  كلفن؛ ١±  يبلغ اختالف ھامش مع باراالخت غرفة في المحيطة

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم التي القياس نظم -٣   

  ؛"ليزر" على تحتوي -أ    

ن ١±  من حرارة مدى ضمن األقل، على ساعة ١٢ لمدة تحتفظو -ب      درجات حول كلف
  :قياسي ضغط وعند قياسية حرارة

  أفضل، أو ميكرومتر ٠٫١ تبلغ ،نطاقھا كامل على ،"استبانة" بقدرة -١     

ر) ٢٠٠٠/ط+  ٠٫٢( من) أقل( أفضل أو تساوي" قياس محققية ال"و -٢       ميكرومت
  ؛)بالملليمترات المقيس الطول يمثل ط(

 المجّھزة غير بالتداخل القياس نظم على -٣-ب-٣-باء-١ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة    
ة تعقيب بأنشوطة ة، أو مغلق وي يوالت مفتوح ى تحت زر" عل اس" لي  أخطاء لقي
ة ة الحرك آلالت االنزالقي ة ل يش آالت أو المكني دي التفت ا أو البع ن مثيالتھ  م
  .المعدات

 مسبار بين المسافة تغير" الخطية اإلزاحة" تعني ب،-٣-باء-١ الفرعي البند في :تقنية ملحوظة   
  .المقيس والجسم القياس

 من) أقل( أفضل أو يساوي" زاوي موضعي انحراف" ذات زاوية إزاحة قياس أجھزة -ج        
  درجة؛ ٠٫٠٠٠٢٥
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ري ال :ملحوظة           د يس ي البن اء-١ الفرع ى ج-٣-ب زة عل رية، األجھ ل البص  مث
ات عة موجھ ة، األش ي األوتوماتي تخدم الت وء تس ه الض وء( الموج  كض
  .للمرايا الزاوية اإلزاحة لكشف) مثالً  الليزر

م -د         يش نظ زاوي التفت يال ال زامن خط ة المت ف لألغلف ة، نص ي الكروي م الت ا تتس  بكلت
  :التاليتين الخاصيتين

 ٣٫٥ من) أقل( أفضل أو تساوي خطي محور أي طول على" قياس محققية ال" -١          
  مم؛ ٥ لكل ميكرومتر

  .درجة ٠٫٠٢ عن يقل أو يساوي" زاوي موضعي انحراف"و -٢          

 كآالت استخدامھا يمكن التي المكنية اآلالت ٣-باء-١ الفرعي البند يشمل -١ :ملحوظتان        
اس ت إذا قي توفي كان اوز أو تس ايير تتج ة المع ة المخصص  آالت لوظيف
  .القياس

وارد اآلالت تخضع -٢             ا ال ي ذكرھ د ف ي البن اء-١ الفرع  إذا للضوابط ٣-ب
  .التشغيلي مداھا ضمن موضع أي في المحددة العتبة تتجاوز كانت

ع :قنيةت ملحوظة           ارامترات جمي يم ب اس ق ي القي ذا ف د ھ ل البن ة تمث  قيم
  .اإلجمالي النطاق تمثل ال أي الناقص،/بالزائد

از تعمل أو خوائية( الجوي الضغط محكومة حثية أفران -٤-باء-١ ابع ،)خامل بغ درة ومن ا، المستخدمة الق  تسرد فيھ
  :التالي النحو على

  :التالية الخصائص بجميع تتسم أفران -أ    

  ؛)مئوية درجة ٨٥٠( كلفن ١١٢٣ تتجاوز حرارة درجات في العمل على قادرة -١      

  أقل؛ أو مم ٦٠٠ قطرھا حثية بملفات مجھزةو -٢      

  أكثر؛ أو كيلوواط ٥ تبلغ دخل قدرة أساس على مصممةو -٣      

  .لموصالتا أشباه رقاقات لتجھيز المصممة األفران على أ-٤-باء-١ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة  

غ محددة خرج بقدرة تعمل قدرة، منابع -ب     وواط ٥ تبل ر، أو كيل ران اخصيًص مصممة أكث  المحددة لألف
  .أ-٤-باء-١ الفرعي البند في

  :التالي النحو على تسرد بھا، المتصلة والمعدات ،´التضاغط متوازنة مكابس´ -٥-باء-١

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم´ التضاغط متوازنة مكابس´ -أ    

  أكثر؛ أو ميغابسكال ٦٩ يبلغ أقصى شغل ضغط إحداث على قادرة -١      
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  مم؛ ١٥٢ يتجاوز داخلي بقطر حجرة تجويف لھاو -٢      

 في المذكورة´ الضغط المتوازنة المكابس´ لـ اخصيصً  مصممة وضوابط تشكيل وقوالب صب قوالب -ب    
  .أ-٥-باء-١ الفرعي البند

د يف -١ :تقنيتان ملحوظتان     ي البن اء-١ الفرع ابس´ ،-٥-ب ة مك ي ´التضاغط متوازن دات تعن ا مع  لھ
درة ى الق ف عل ل الضغط تكيي ف داخ ق تجوي ن مغل ق ع ائط طري ة وس  مختلف

ازات،( وائل، أو كالغ ات أو الس لبة الجزيئ ا أو الص ى م ك إل داث...)  ذل  إلح
  .ةالماد أو الشغل قطعة على التجويف داخل االتجاھات جميع في متساوٍ  ضغط

ي الحجرة بعد ھو للحجرة الداخلي البعد ،٥-باء-١ الفرعي البند في -٢           تم الت ا ي  فيھ
ة وتكون .التثبيتات تشمل وال الشغل وضغط الشغل حرارة درجة بلوغ ذا قيم  ھ
د ي البع ين أصغر ھ اليتين القيمت داخلي القطر: الت رة ال ر أو الضغط لحج  القط

ين من حجرة أي على ذلك قفويتو المعزولة، الفرن لحجرة الداخلي ع االثنت  تق
  .األخرى داخل

  :التالي النحو على ُتسرد االھتزازية، باالختبارات تتعلق ومكونات ومعدات نظم -٦-باء-١

  :التالية الخصائص بجميع تتسم كھرودينامية، اھتزازية اختبارات نظم -أ    

  رقمية؛ تحكم وحدة تتضمنو مغلقة أنشوطات بواسطة أو تعقيبية تحكم تقنيات تستخدم -١      

ى سرعتھا مربعات متوسط جذر يصل اھتزازات توليد على قادرة تكونو -٢       ر أو ج ١٠ إل  أكث
  ھرتز؛ ٢٠٠٠ و ھرتز ٢٠ بين

  ؛´كاشفة لوحة´ على مقيسة أكثر، أو كيلونيوتن ٥٠ شدتھا تبلغ قوة توليد على قادرةو -٣      

دات -ب     م وح ة تحك ة رقمي ع مدمج رامج" م و ب ممة" بيةحاس ن اخصيًص مص ل م ارات أج  االختب
ة، ي االھتزازي ل ف اق ظ رددي نط ي ت د فعل ن يزي وھرتز، ٥ ع ى كيل م أن عل ميمھا يالئ نظم تص  ال

  أ؛-٦-باء-١ الفرعي البند في المحددة

زة ،)رّجاجة وحدات( اھتزازية دسرات -ج     ر أو مجھ زة غي ا، مرتبطة بمضخمات مجھ ادرة بھ ى ق  عل
ى مقيسة أكثر أو لونيوتنكي ٥٠ تبلغ قوة توليد زة مع لالستخدام وصالحة ،´كاشفة لوحة´ عل  األجھ

  أ؛-٦-باء-١ الفرعي البند في المذكورة

دمج بحيث مصممة إلكترونية ووحدات االختبارية للقطع داعمة ھياكل -د     ددة الرّجاجة الوحدات ت  المتع
اج نظام في ادر كامل رّج ى ق د عل وة تولي ـة مدمجة ق ـغ فعليـ وتن ٥٠ تبلـ ـر، أو كيلوني  مقيسة أكثـــ
نظم مع لالستخدام صالحة ووحدات ھياكل وھي ،"كاشفة لوحة" على ذكورة ال د في الم  الفرعي البن
  .أ-٦-باء-١

 تثبيتات بال سطحا، أو مسطحة، لوحة´ كاشفة لوحة´ تعني ،-٦-باء-١ الفرعي البند في :تقنية ملحوظة    
  .تركيبات أو
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ة أو الخوائية المعادن، ھروص السبك أفران -٧-باء-١ دات الجوي الضغط المحكوم ا، المتصلة والمع ى وتسرد بھ  عل
  :التالي النحو

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم التي القوسية الصھر إعادة ومعدات السبك أفران -أ    

  ؛٣سم ٢٠ ٠٠٠ و ٣سم ١٠٠٠ بين ما لالستھالك القابلة إلكتروداتھا سعات تتراوح -١      

ادرة وتكون -٢       ى ق ن ١٩٧٣ تتجاوز انصھار حرارة درجات في العمل عل  درجة ١٧٠٠( كلف
 ؛)مئوية

ران -ب     ھر أف عة الص ة باألش ران اإللكتروني ھر وأف ة ص ا، وتذري ي البالزم م الت ا تتس يتين بكلت  الخاص
  :التاليتين

  أكثر؛ أو كيلوواط ٥٠ بقدرة تعمل -١      

ادرة تكونو -٢       ى ق ن ١٤٧٣ تتجاوز انصھار حرارة درجات في العمل عل  درجة ١٢٠٠( كلف
  ؛)مئوية

ران من ألي خاص لــبشك ةـــمصمم ةــحاسوبي ومراقبة رصد نظم -ج     ـورة األف ـي المذكــ ـن فــ  البنديــ
  .ب-٧-باء-١ أو أ-٧-باء-١ الفرعيين

  المواد -جيم-١

   .يوجد ال    

  الحاسوبية البرامج -دال-١

رامج" -١-دال-١ وبية ب ممة" حاس ة  اخصيًص مص ـرضأو معدل تخدام" بغـ ـدات" اس ـورة المعــ  المذكـ
 أو ب-٦-اءـب-١ أو أ-٦-اءـب-١ أو ٥-اءـب-١ أو ٣-اءـب-١ أو ١-اءـب-١ أو ٣-ألف-١ الفرعية البنــــــود في
  .٧-باء-١ أو د-٦-باء-١

ً  المصممة" الحاسوبية البرامج" تشمل :ملحوظة     ة  خصيصا ل نظمأو المعدَّ ذكورة لل دال في الم  الفرعي بن
  .متزامن بشكل والكنتور الجداري السمك لقياس المعّدة" الحاسوبية البرامج" د-٣-باء-١

ً  مصممة" حاسوبية برامج" -٢-دال-١ ذكورة المعدات" استخدام" أو" إنتاج" أو" طويرت" بغرض معدلة أو خصيصا  الم
  .٢-باء-١ الفرعي البند في

دليھا في ال تنطبق الضوابط المنصوص ع  ة:ملحوظ     ى -٢-دال-١ البن رامج" عل  لبرمجة" الحاسوبية الب
دات المباشر باالستخدام تسمح ال ولكنھا" العددي التحكم" أوامر رموز تولِّد التي األجزاء  للمع
  .المختلفة لألجزاء اآللي التشغيل بغرض
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يح نظام أو لكترونيةاإل األجھزة من توليفة ألي" حاسوبية برامج" -٣-دال-١ ل عمل يت ذا مث از ھ ذه( الجھ زة ھ ) األجھ
ة " عددي تحكم" كوحدة ادرةفي اآلالت المكني ى ق تحكم عل ر أو محاور خمسة في ال ة أكث داخل قابل ا للت  فيم
  ".الكنتوري التحكم" ألغراض متزامن نحو على تنسيقھا ويمكن بينھا

رامج" تخضع -١ :ملحوظتان     وبية الب واء للضوابط" الحاس ى تصديرھا جرى س و عل  أو منفصل نح
  .إلكتروني نظام أو جھاز أي أو" عددي تحكم" وحدة في تكمن كانت

رامج" على ٣-دال-١ الفرعي البند أحكام تسري ال -٢          اخصيًص المصممة "الحاسوبية الب
ة لتشغيل المكنية اآللة أو مـــالتحك دةـــوح صانعي ةـــبواسط المعدلة أو ة آل ر مكني  غي

  .٢-باء-١ الفرعي البند في مذكورة

  التكنولوجيا -ھاء-١

 المواد أو المعدات" استخدام" أو" إنتاج" أو" ستحداثا" تخص التي التكنولوجيا لضوابط اطبقً " التكنولوجيا" -١-ھاء-١
  .دال-١ إلى ألف-١ من الفرعية البنود في المذكورة" الحاسوبية البرامج" أو
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  المواد -٢

 
  والمكونات والمجمعات المعدات -ألف-٢

  :التالي النحو على السائلة، األكتينية للمعادن مقاومة مواد من مصنوعة بوتقات -١-فأل-٢

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم بوتقات -أ    

  ؛)لترات ٨( ٣سم ٨٠٠٠ و) ملليلتر ١٥٠( ٣سم ١٥٠ بين ما تتراوح سعة -١      

ة شوائب بنسبة التالية، المواد من توليفةب أو، التالية المواد بإحدى مطلية أو مصنوعةو -٢        إجمالي
  :أقل أو وزنھا من% ٢ تبلغ

  الكالسيوم؛ فلوريد -أ        

  ؛)الميتازركونات( الكالسيوم زركونات أو -ب        

  السيريوم؛ كبريتيد أو -ج        

  ؛)اإلربيا( اإلربيوم أكسيد أو -د        

  ؛)الھفنيا( الھفنيوم أكسيد أو -ھـ        

  المغنسيوم؛ أكسيد أو -و        

د معالجة تنجستن-تيتانيوم-نيوبيوم سبيكة أو -ز         وم،% ٥٠ حوالي( بالنيتري % ٣٠ و نيوبي
  ؛)تنجستن% ٢٠ و تيتانيوم،

  ؛)يتريا( اليتريوم أكسيد أو -ح        

  ).زركونيا( الزركونيوم أكسيد أو -ط        

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم بوتقات -ب    

  ؛)لتر ٢( ٣سم ٢٠٠٠ و) ملليلتر ٥٠( ٣سم ٥٠ بين ما تتراوح سعة -١      

  أكثر؛ أو وزنھا من% ٩٩٫٩ تبلغ نقاوة بنسبة بالتنتالوم، مبطنة أو مصنوعة و -٢      

  :التالية الخصائص بجميع تتسم بوتقات -ج    

  ؛)لتر ٢( ٣سم ٢٠٠٠ و) ملليلتر ٥٠( ٣سم ٥٠ بين ما تتراوح سعة -١      

  أكثر؛ أو وزنھا من% ٩٨ تبلغ نقاوة بنسبة بالتنتالوم، مبطنة أو مصنوعةو -٢      
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  .المركبات تلك من خليط أي أو التنتالوم، بوريد أو نيتريد أو بكربيد مطلية و -٣      

دروجين  -٢-ألف-٢ ين الھي دروجين ب ر الھي ادل نظي دة لتشجيع تفاعل تب ة مصممة خصيصا أو مع ازة بالتيني واد حف م
  .ج الماء الثقيلوالماء الستخالص التريتيوم من الماء الثقيل أو إلنتا

  :ھياكل مركبة على شكل أنابيب تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -٣-ألف-٢

  مم؛ ٤٠٠ و ٧٥ بين ما يتراوح داخلي قطر -أ    

ة أو الليفية المواد" من أي من مصنوعةو -ب     ذكورة" الخيطي د في الم يم-٢ الفرعي البن واد أو -أ-٧-ج  م
  .ج-٧-جيم-٢ الفرعي البند في ةالمذكور الكربونية، التمھيدية التقوية

  معدات االختبار واإلنتاج -باء-٢

  :مرافق أو مصانع التريتيوم، والمعدات التي تخصھا، على النحو التالي -١-باء-٢

   معالجته؛ أو تركيزه أو استخراجه أو استخالصه أو التريتيوم إنتاج مصانع أو مرافق -أ    

  :التالي النحو على تريتيوم،ال مصانع أو لمرافق الالزمة المعدات -ب    

ادرة الھيليوم أو الھيدروجين تبريد وحدات -١       ى الق د عل درجات التبري ـل ل ى تصــ ـن ٢٣ إل  كلفــ
ى قدرة مع أقل، أو) الصفر تحت مئوية درجة ٢٥٠( تخلص عل  ١٥٠ تتجاوز الحرارة من ال

  واط؛

دات باستخدام الھيدروجين نظير أوتنقية تخزين نظم -٢       ادن ھيدري  للتخزين وسائط بوصفھا المع
  .التنقية أو

  :والمعدات التي تخصھا، على النحو التاليوالنظم مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم،  -٢-باء-٢

وم نظائر فصل معدات بعض  :حاشية     ات الليثي ة ومكون ا فصل عملي ً  ھي البالزم ة أيضا ق قابل  للتطبي
رةً  ى مباش ل عل ائر فص وم نظ وابط عوتخض اليوراني وص للض ا المنص ي عليھ ة ف  الوثيق

INFCIRC/254 Part 1 )المعدلة بصيغتھا.(  

   الليثيوم؛ نظائر فصل مصانع أو مرافق -أ    

   :التالي النحو على الزئبق،-الليثيوم ملغم معالجة أساس على الليثيوم نظائر لفصل الالزمة المعدات -ب    

   الليثيوم؛ لمالغم اخصيص مصممة السوائل، لتبادل مغلفة أعمدة -١      

   الليثيوم؛ أو الزئبق لملغم مضخات -٢      

   كھربائياً؛ الليثيوم ملغم لتحليل خاليا -٣      

  .المركـّز الليثيوم ھيدروكسيد لمحلول مباخر -٤      
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ً  المصّممة األيوني التبادل نظم  -ج     ً  المصّممة المكونات وأجزاء الليثيوم، نظائر لفصل خصيصا  خصيصا
  لھا؛

ً  المصّممة) الوھق إثير أو الكريبتاند، أو التاجي، اإلثير تستخدم التي( الكيميائي التبادل نظم  -د      خصيصا
ً  المصّممة المكونات وأجزاء الليثيوم، نظائر لفصل   .لھا خصيصا

  المواد -جيم-٢

  :سبائك األلومنيوم التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -١-جيم-٢

ة ‘على القدرة’  -أ     دارھا قصوى شد مقاوم ر أو ميغابسكال ٤٦٠ مق غ حرارة درجات في أكث  ٢٩٣ تبل
  ؛)مئوية درجة ٢٠( كلفن

ك في بما( اسطوانية صلبة أشكال أو أنابيب شكل فيأن تكون و -ب     بائك ذل  خارجي بقطر) المشكلة الس
  .مم ٧٥ يتجاوز

 المعالجة قبل األلومنيوم كسبائ تشمل´ على قادرة´ عبارة ،-١-جيم-٢ الفرعي البند في :تقنية ملحوظة    
  .بعدھا أو الحرارية

وق  -٢-جيم-٢ بة تف وم بنس ى بريلي وي عل ي تحت بائك الت وم، والس دن البريلي وم ٥٠مع ات البريلي ا، ومركب % من وزنھ
  .ومصنوعاتھا، ونفايات أو خردة أي مما سبق

  :يلي ما على -٢-جيم-٢ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة    

ر في اإلشعاعي النشاط تسجيل ألجھزة أو السينية األشعة آلالت دنيةالمع الفتحات -أ          حف
  التنقيب؛

واع -ب         ن أن يدات م ى األكس كال عل ـَّعة أش به أو مصن ـَّعة، ش ممة مصن ا ومص  خصيص
  اإللكترونية؛ للدوائر تحتية كطبقات أو اإللكترونية المكونات ألجزاء

  .زبرجد أو زمرد شكل على) ومواأللومني البريليوم سيليكات( البريل -ج        

  :البزموث الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -٣-جيم-٢

  أكثر؛ أو وزنه من% ٩٩٫٩٩ تبلغ نقاوة نسبة -أ    

  .الفضة من وزنه من المليون في أجزاء ١٠ من أقل على يحتويو -ب    

الي:بمعدل يتجاوز النسبة الطبيع ١٠-البورون المثرى نظيريا بالبورون -٤-جيم-٢ ى النحو الت  ية لوفرته النظائرية، عل
ا، أو  ورون، أو المنتجات المصنوعة منھ ى الب البورون االبتدائي، والمركبات، أو المخاليط التي تحتوي عل

  .نفايات أو خردة أي من المواد السابقة

ي :ملحوظة     د ف ي البن يم-٢ الفرع اليط ،-٤-ج ي المخ وي الت ى تحت ورون عل مل الب واد تش ةالمح الم  مل
  .بالبورون
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ه من تقريبا% ١٨٫٥ ھي ١٠-للبورون النظائرية للوفرة الطبيعية النسبة :تقنية ملحوظة   ـة( وزن % ٢٠ بنسبـ
  ).ذرات

  :الكالسيوم الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -٥-جيم-٢

  وم؛المغنسي بخالف المعدنية الشوائب من وزنه من المليون في جزء ١٠٠٠ من أقل على يحتوي -أ    

  .البورون من وزنه من المليون في أجزاء ١٠ من أقل على يحتويو -ب    

  .ثالث فلوريد الكلور -٦-جيم-٢

  :مواد ليفية أو خيطية"، ومواد تقوية تمھيدية، على النحو التالي" -٧-جيم-٢

  :التاليتين الخاصيتين بإحدى تتسم أراميدية أو كربونية" خيطية أو ليفية" مواد -أ    

  أكثر؛ أو متر ٦١٠×  ١٢٫٧ مقداره´ نوعي معامل´ لھا -١      

  أكثر؛ أو متر ٤١٠×  ٢٣٫٥ مقدارھا´ نوعية شد مقاومة´ ذات تكونو -٢      

يم-٢ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة       ى -أ-٧-ج واد" عل ة الم ة أو الليفي ة" الخيطي ي األراميدي  الت
ل من أكثر أو وزنھا من%  ٠٫٢٥ على تحتوي   .اإلستر على عتمدي ليفي سطوح معدِّ

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم زجاجية" خيطية أو ليفية مواد" أو -ب    

  أكثر؛ أو متر ٦١٠×  ٣٫١٨ مقداره" نوعي معامل" لھا -١      

  أكثر؛ أو متر ٤١٠×  ٧٫٦٢ مقدارھا´ نوعية شد مقاومة´ ذات تكونو -٢      

ار" -ج     ل" أو" أوب حوبة فت االت" أو" مس ـ" أو" نس بة متصلة" طشرائ رَّ الراتنج مش الحرارة، المصلد ب  ب
ة" الخيطية أو الليفية المواد" من مصنوعة ،)تمھيدية تقوية مواد( أقل أو مم ١٥ عرضھا  أو الكربوني
  .ب-٧-جيم-٢ الفرعي البند أو أ-٧-جيم-٢ الفرعي البند في المذكورة الزجاجية

  .كبللمر الغشائي النسيج الراتنج يشكل :تقنية ملحوظة      

ونج" معامل ھو´ النوعي المعامل´ -٧-جيم-٢ الفرعي البند في -١ :تقنيتان ملحوظتان     النيوتن" ي ر/ب  مت
ر/بالنيوتن النوعي الوزن على امقسومً  مربع دما مكعب مت اس عن  درجة في يق

رارة ن ٢±  ٢٩٦ ح ة ٢ ± ٢٣( كلف ة درج ة) مئوي بية ورطوب درھا نس  ق
٥ ± ٥٠.%  

ة" ،-٧-جيم-٢ الفرعي البند في -٢           ة الشد مقاوم ة ھي" النوعي ة الشد مقاوم  النھائي
النيوتن ر/ب ع مت ومة مرب ى مقس وزن عل وعي ال النيوتن الن ر/ب دما مكعب مت  عن
ن  ٢±  ٢٩٦ حرارة درجة في تقاس ة ٢ ± ٢٣( كلف ة درج ة) مئوي  ورطوب
  %.٥ ± ٥٠ قدرھا نسبية
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د ٦٠يوم فيھا على معدن الھفنيوم، والسبائك التي تزيد نسبة الھفن -٨-جيم-٢ ي تزي وم الت % من وزنھا، ومركبات الھفني
ى  ا عل وم فيھ واد ٦٠نسبة الھفني ات أو خردة أي من الم ا، ونفاي ا، والمنتجات المصنوعة منھ % من وزنھ

  .السابقة

زة بمعدل أعلى من النسبة الطبيعية لوفرته النظائرية والمنتجات أ ٦-الليثيوم المثرى نظيريا بالليثيوم -٩-جيم-٢ و األجھ
اليط  التي تحتوي على ليثيوم مثرى، على النحو التالي: ات، أو المخ بائك، أو المركب الليثيوم الخالص، أو الس

  .التي تحتوي على ليثيوم، أو المنتجات المصنوعة منھا، أو نفايات أو خردة أي من المواد السابقة

 بالوميض الجرعات قياس أجھزة على -٩-جيم-٢ الفرعي البند في الواردة الضوابط تسري ال :ملحوظة    
  .الحراري

% ٧٫٥ بنسبة( وزنه من اتقريبً % ٦٫٥ ھي ٦-لليثيوم النظائرية للوفرة الطبيعية النسبة :تقنية ملحوظة    
  ).ذرات

  :المغنسيوم الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -١٠-جيم-٢

  الكالسيوم؛ بخالف المعدنية وائبالش من وزنه من المليون في جزء ٢٠٠ من أقل على يحتوي -أ    

  .البورون من وزنه من المليون في أجزاء ١٠ من أقل على يحتويو -ب    

دارھا ´ القادر على´ فوالذ التقوية -١١-جيم-٢ ر في درجة حرارة  ١٩٥٠مقاومة شد قصوى مق  ٢٩٣ميغابسكال أو أكث
  درجة مئوية). ٢٠كلفن (

يم-٢ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة     ى ١١-ج ي األشكال عل غ الت ع تبل ا جمي ة أبعادھ م ٧٥ الخطي  أو م
  .أقل

ي :تقنية ملحوظة     د ف يم-٢ الفرعي البن ارة -١١-ج ادر´ عب ى ق والذ تشمل´ عل ة ف ل التقوي  المعالجة قب
  .بعدھا أو الحرارية

وم ، والمخاليط التي تحتــوي٢٢٦-ومركبات الراديوم ٢٢٦-، وسبائك الراديوم٢٢٦-الراديوم -١٢-جيم-٢ -علـــى الرادي
  .، والمنتجات المصنوعة منھا، والمنتجات أو األجھزة التي تحتوي على أي من المواد السابقة٢٢٦

  :يلي ما على -١٢-جيم-٢ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة    

  الطبية؛ المطابيق -أ        

زة أو المنتجات -ب         ي األجھ ـوي الت ى تحتـــ ل عل ل ٠٫٣٧ من أق ومالر من غيغابكري -ادي
٢٢٦.  

  :سبائك التيتانيوم التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -١٣-جيم-٢

ـن ٢٩٣ درجة في أكثر، أو ميغابسكال ٩٠٠ مقدارھا نھائية شد مقاومة‘ على قادرة’ -أ      درجة ٢٠( كلف
  ؛)مئوية
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ا( اسطوانية صلبة أشكال أو أنابيب شكل فيو -ب     ك في بم بائك ذل  يتجاوز يخارج بقطر) المشكلة الس
  .مم ٧٥

ل التيتانيوم سبائك تشمل´ على قادرة´ عبارة -١٣-جيم-٢ الفرعي البند في :تقنية ملحوظة      المعالجة قب
  .بعدھا أو الحرارية

وق  -١٤-جيم-٢ ى تنجستن بنسبة تف ي تتسم ٩٠التنجستن وكربيد التنجستن والسبائك التي تحتوي عل ا والت % من وزنھ
  :بكلتا الخاصيتين التاليتين

اظر ذات أشكال -أ     ا( أجوف اسطواني تن ي بم ك ف ي بقطر) االسطوانية األجزاء ذل راوح داخل ين يت  ب
  مم؛ ٣٠٠ و مم ١٠٠

ً  ٢٠ من أكبر كتلةو -ب       .كيلوغراما

 كأوزان الستخدامھا خصيصا المصممة المصنوعات على -١٤-جيم-٢ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة    
  .غاما ألشعة كموجھات أو

ه  -١٥-جيم-٢ وم في وى الھفني ل محت ذي يق وم ال الوزن –الزركوني ا ب ن  – مقاس ى  ١ع وم إل زء ھفني زء  ٥٠٠ج ج
%، ومركبات ومنتجات ٥٠زركونيوم، على النحو التالي: معادن أو سبائك يزيد وزن الزركونيوم فيھا عن 

  .مصنوعة منھا؛ ونفايات أو خردة أي من المواد السابقة

وم على -١٥-جيم-٢ فرعيال البند يسري ال :ملحوظة     ى الموجود الزركوني ائق شكل عل غ بسمك رق  يبل
  .أقل أو مم ٠٫١٠

  :مسحوق النيكل ومعدن النيكل المسامي، على النحو التالي -١٦-جيم-٢

ة النيكل مساحيق يخص ما في   :حاشية     دَّ ً  المع ع لصنع خصيصا ازات، انتشار موان ة انظر الغ  الوثيق

INFCIRC/254/Part 1 )المعدلة ھابصيغت(.  

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا يتسم الذي النيكل مسحوق -أ    

  أكثر؛ أو وزنه من% ٩٩٫٠ فيه النيكل نقاء محتوى يبلغ الذي المسحوق -١      

  ؛ASTM B 330 معيار حسب ميكرومتر ١٠ فيه المتوسط الجسيم حجم يتجاوز ال و -٢      

  .أ-١٦-جيم-٢ الفرعي البند في ذكورةالم المواد من المنتج المسامي النيكل معدن -ب    

  :يلي ما على ١٦-جيم-٢ الفرعي البند في الواردة الضوابط تسري ال :ملحوظة    

  الخيطية؛ النيكل مساحيق -أ        

  .أقل أو ٢سم ١٠٠٠ منھا كل مساحة تبلغ التي األحادية المعدنية المسامي النيكل ألواح -ب        
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ق عن تتكون التي المسامية المعادن إلى ب-١٦-جيم-٢ الفرعي البند يشير :تقنية ملحوظة        طري
 معدنية مادة لتكوين وتلبيدھا أ-١٦-جيم-٢ الفرعي البند في المذكورة المادة دمج
  .الھيكل أجزاء كل في تترابط دقيقة مسام ذات

ي تتجاوز فيھ -١٧-جيم-٢ وم الت ى التريتي ة عل ط المحتوي وم التريتيوم، ومركبات التريتيوم، والخالئ ا نسبة ذرات التريتي
  .جزء في األلف، والمنتجات أو األجھزة التي تحتوي على أي مّما سبق ١إلى ذرات الھيدروجين 

يم-٢ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة     ـى ١٧-ج ـات علـ زة أو المنتجـ ي األجھ وي الت ى تحت ل عل  من أق
  .التريتيوم من بكريل غيغا ٣١٠ ×١٫٤٨

وم، وا٣-الھيليوم -١٨-جيم-٢ ى الھيلي ة عل واد ٣-لخالئط المحتوي ى أي من الم وي عل ي تحت زة الت ، والمنتجات أو األجھ
  .المذكورة آنفا

ري ال :ملحوظة     د يس ي البن يم-٢ الفرع ى ١٨-ج ات عل زة أو المنتج ي األجھ وي الت ى تحت ل عل ن أق  م
  .٣-الھيليوم من غرام ١

  :ألفاي ألشعة نيوترونال تفاعلال استناداً إلى نيةنيوترو مصادر لصنع المناسبةالنويدات المشعة  -١٩-جيم-٢

  ٢٢٥األكتينيوم 
  ٢٢٧األكتينيوم 

  ٢٥٣الَكليفورنيوم 
  ٢٤٠الكوريوم 
  ٢٤١الكوريوم 
  ٢٤٢الكوريوم 
  ٢٤٣الكوريوم 

  ٢٤٤الكوريوم 
  ٢٥٣اآلينشتانيوم 
  ٢٥٤اآلينشتانيوم 
  ١٤٨الغادولينيوم 
  ٢٣٦البلوتونيوم 
  ٢٣٨البلوتونيوم 
  ٢٠٨البولونيوم 

  ٢٠٩البولونيوم 
  ٢١٠البولونيوم 
   ٢٢٣الراديوم 
  ٢٢٧الثوريوم 
  ٢٢٨الثوريوم 

  ٢٣٠اليورانيوم 
  ٢٣٢اليورانيوم 

  
  باألشكال التالية:    

   الخالصة؛ العناصر نويدات -أ    

   كيلوغرام؛ لكل أكثر أو غيغابكريل ٣٧ ھانشاط إجمالي يبلغ التي المركبات -ب    

   كيلوغرام؛ لكل أكثر أو غيغابكريل ٣٧ ھانشاط اليإجم يبلغ التي المخاليط -ج    

  .آنفا المذكورة المواد من أي على تحتوي التي األجھزة أو والمنتجات -د    

 ٣٫٧ من أقل على تحتوي التي األجھزة أو المنتجات على -١٩-جيم-٢ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة   
  .نشاطال من غيغابكريل

وم؛ من وزنھا من أكثر أو٪ ٩٠ على تحتوي لتيا والسبائك الرنيوم،  -٢٠-جيم-٢ بائك الِرني وم وس ي والتنغستن الِرني  الت
  :التاليتين الخاصيتين بكلتا والتنغستن، الِرنيوم من توليفة أي من وزنھا من أكثر أو٪ ٩٠ على تحتوي
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ين داخليلا ھاقطرويتراوح ) االسطوانية األجزاء ذلك في بما( أجوف سطوانيأ تناظر ذات أشكالب  -أ      ب
 مم؛ ٣٠٠و مم ١٠٠

ً  ٢٠ من أكبر كتلةبو  -ب       .كيلوغراما

  الحاسوبية البرامج -دال-٢

  يوجد ال   

  التكنولوجيا -ھاء-٢

التكنولوجيا" طبقا لضوابط التكنولوجيا التي تخص "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو " -١-ھاء-٢
  .دال-٢ألف إلى -٢البنود الفرعية من  "البرامج الحاسوبية" المذكورة في
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  لليورانيوم النظيري الفصل ومكونات معدات -٣
  )الحساسة المواد قائمة في الواردة األصناف بخالف(

 
  والمكونات والمجمعات المعدات -ألف-٣

رات -١-ألف-٣ ردد مغي دات أو الت ردد ثاالمولِّ ر أو ت ردد متغي رك آالت ذات ت تعمال كمح ت،، الصالحة لالس يو ب  الت
  :التالية الخصائص بجميع تتميز

رات :١ حاشيةال     ردد مغي دات الت ممة والمولِّ ة أو المص دَّ ا المع ة خصيص ل لعملي ازات فص الطرد الغ  ب
   ).المعدلة بصيغتھا( INFCIRC/254/Part 1 الوثيقة في عليھا المنصوص للضوابط تخضع المركزي

ً  المصممة" الحاسوبية البرامج"  :٢الحاشية      ز خصيصا اء أو لتعزي رات أداء إعف ردد مغي دات أو الت  المول
تيفاءمن أجل  ذكورة  الخصائص اس اهالم ا المنصوص للضوابط تخضع أدن دين في عليھ  البن
  .٣-دال-٣و ٢-دال-٣ الفرعيين

   أكثر؛ أوفلط أمبير  ٤٠ تبلغ كھربائية قوةيوفر  األطوار متعدد كھربائي خرج ذات -أ    

   ؛أو أكثر ھرتز ٦٠٠يبلغ  ترددتعمل بو -ب    

  .%٠٫٢ من) أقل( أفضل تردد ضبط ذاتو -ج    

ري   -١  ملحوظتان:     دال يس ي البن ف-٣ الفرع وى -١-أل ى  س راتعل ردد مغي ة الت  آلالت المخصص
ى وما والمركبات، ية،الت المكناآل مثل(محددة  استھالكية لسلع أو/و صناعية ك إل ) ذل

ً  إزالتھا، عند أعاله المذكورة الخصائص يتلب أن يمكن التردد مغيرات كانت إذا  ورھنا
  .٣ العامة بالمالحظة

ردد مغير كان إذا ما الحكومة تحدد الصادرات، على الرقابة لغرض  -٢         ين ت  ال أم يفي مع
ود أخذ مع أعاله، المذكورة بالخصائص يفي ى المفروضة القي زة عل رامج األجھ  والب

  .االعتبار في الحاسوبية

رف -١  :قنيتانملحوظتان ت     رات تع ردد مغي ذكورة الت ي الم د ف ي البن ف-٣ الفرع م اأيًض ١-أل  باس
  .العكسية المقومات أو المحوالت

د الفرعي   -٢           ي البن ددة ف ف-٣الخصائص المح ي بعض  -١-أل تيفاؤھا ف ن اس يمك
ل: دات، المعدات الجاري تسويقھا مث دات أو المول ار مع ة، االختب  أو اإللكتروني

وازم دة وىالق ل ار المولَّ ردد، بالتي ات أو المت رعة ذات اآلالت محرك  الس
رة، ات أو المتغي رعة ذات المحرك رة، الس ات أو المتغي ردد ذات المحرك  الت
ردد ذات المحركات أو المتغير، ل الت ديل، القاب  السرعة ذات المحركات أو للتع
  .للتعديل القابلة
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  :التالي النحو على ذباتوالمذب الليزر ومضخمات الليزر أجھزة -٢-ألف-٣

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم التي النحاس ببخار العاملة الليزر أجھزة -أ    

   نانومتر؛ ٦٠٠ و ٥٠٠ بين ما طولھا يتراوح بموجات تعمل -١      

  أكثر؛ أو واط ٣٠ تساوي متوسطة خرج بقدرةو -٢      

  :التاليتين الخاصيتين كلتاب تتسم التي األرجون بأيونات العاملة الليزر أجھزة -ب    

  نانومتر؛ ٥١٥ و ٤٠٠ بين ما طولھا يتراوح بموجات تعمل -١      

  واط؛ ٤٠ تتجاوز متوسطة خرج بقدرةو -٢      

زة -ج     زر أجھ واة لي النيوديميوم مق اج بخالف( ب ل) الزج ات تعم ة بموج راوح خارج ا يت ا طولھ ين م  ب
  :تاليتينال الخاصيتين بإحدى وتتسم نانومتر، ١١٠٠ و ١٠٠٠

 جزء مليون ألف من جزء( نانوثانية ١ النبضة مدة فيھا وتبلغ القوة، بالغة بالنبضات، مستحثة -١      
  :التاليتين الخاصيتين بإحدى وتتسم أكثر، أو) الثانية من

  واط؛ ٤٠ تتجاوز متوسطة خرج بقدرة أحادي مستعرض نسقي خرج -أ        

  واط؛ ٥٠ تتجاوز متوسطة جخر بقدرة متعدد مستعرض نسقي خرج أو -ب        

  أو        

ا يتراوح خارجة موجات لتولّد التردد مضاعفة قدرة على تنطوي -٢       ا طولھ ين م  ٥٥٠ و ٥٠٠ ب
  واط؛ ٤٠ تتجاوز متوسطة خرج بقدرة نانومتر

ة النبضية النسق األحادية الصبغية الليزر أشعة مذبذبات -د     ي للضبط القابل ع تتسم الت  الخصائص بجمي
  :التالية

  نانومتر؛ ٨٠٠ و ٣٠٠ بين ما طولھا يتراوح بموجات تعمل -١      

  واط؛ ١ تتجاوز متوسطة خرج بقدرةو -٢      

  كيلوھرتز؛ ١ من أعلى تكرار بمعدلو -٣      

  نانوثانية؛ ١٠٠ من أقل نبضات بعرضو -٤      

ذبات مضخمات -ھـ     عة ومذب زر أش ة النبضية الصبغية اللي ي للضبط القابل م الت ع تتس  الخصائص بجمي
  :التالية

  نانومتر؛ ٨٠٠ و ٣٠٠ بين ما طولھا يتراوح بموجات تعمل -١      
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  واط؛ ٣٠ تتجاوز متوسطة خرج بقدرةو -٢      

  كيلوھرتز؛ ١ من أعلى تكرار بمعدلو -٣      

  نانوثانية؛ ١٠٠ من أقل نبضات بعرضو -٤      

  .النسق يةاألحاد المذبذبات على -ھـ-٢-ألف-٣ الفرعي البند يسري ال :ملحوظة      

  :التالية الخصائص بجميع تتسم التي األلكسندريت بمعدن العاملة الليزر أجھزة -و    

  نانومتر؛ ٨٠٠ و ٧٢٠ بين ما طولھا يتراوح بموجات تعمل -١      

  أقل؛ أو نانومتر ٠٫٠٠٥ يبلغ ترددي بنطاقو -٢      

  ھرتز؛ ١٢٥ من أعلى تكرار بمعدلو -٣      

  واط؛ ٣٠ وزتتجا متوسطة خرج بقدرةو -٤      

  :التالية الخصائص بجميع تتسم التي الكربون أكسيد بثاني العاملة النبضية الليزر أجھزة -ز    

  نانومتر؛ ١١٠٠٠ و ٩٠٠٠ بين ما طولھا يتراوح بموجات تعمل -١      

  ھرتز؛ ٢٥٠ من أعلى تكرار بمعدلو -٢      

  واط؛ ٥٠٠ من أكبر متوسطة خرج بقدرةو -٣      

  نانوثانية؛ ٢٠٠ من قلأ نبضات بعرضو -٤      

ري ال :ملحوظة       وابط تس واردة الض ي ال د ف ي البن ف-٣ الفرع ى -ز-٢-أل زة عل زر أجھ  اللي
 ١ بين ما عادة تتراوح التي( العالية القدرة ذات الكربون أكسيد بثاني العاملة الصناعية

 جھزةأ من النوع ھذا أن إذ واللحام، القطع مثل عمليات في المستخدمة ،)كيلوواط ٥ و
د نبضية تكون أو الموجات متواصلة تكون إما الليزر  ٢٠٠ عن نبضاتھا عرض يزي

  .نانوثانية

 تتسم التي) الكريـبتون وفلوريد الزنون، وكلوريد الزنون، فلوريد( النبضية االكسميرية الليزر أجھزة -ح    
  :التالية الخصائص بجميع

  نانومتر؛ ٣٦٠ و ٢٤٠ بين ما طولھا يتراوح بموجات تعمل -١      

  ھرتز؛ ٢٥٠ من أعلى تكرار بمعدلو -٢      

  واط؛ ٥٠٠ تتجاوز متوسطة خرج بقدرةو -٣      

ا بموجة خرج في لتعمل المصممة الباراھيدروجينية رامان مبدالت -ط     ر، ١٦ طولھ دل  ميكرومت وبمع
  ھرتز؛ ٢٥٠تكرار أعلى من 
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  :التالية الخصائص بجميع تتسم يالت الكربون أكسيد بأول العاملة النبضية الليزر أجھزة  -ي    

 ؛نانومتر ٦٠٠٠ و ٥٠٠٠ بين ما طولھا يتراوح بموجات تعمل  -١  

 ھرتز؛ ٢٥٠ من أعلى تكرار بمعدلو  -٢      

 واط؛ ٢٠٠ من أكبر متوسطة خرج بقدرةو  -٣      

  .نانوثانية ٢٠٠ من أقل نبضات بعرضو  -٤      

ريي ال  :ملحوظة       د س ي البن ف-٣ الفرع ى -ز-٢-أل ز عل زر ةأجھ ناعية اللي ة الص يد العامل  بأكس
ادةً  تتراوح التي( األعلى القدرة ذات الكربون ا ع ين م وواط ٥ و ١ ب  المستخدمة ،)كيل

 متواصلة تكون إما الليزر أجھزة من النوع ھذا أن إذ واللحام، الَقطع مثل تطبيقات في
  .نانوثانية ٢٠٠ عن نبضاتھا عرض ويزيد نبضية تكون أو الموجات

   :التالية الخصائص بجميع تتسم صمامات -٣-ألف-٣

   أكثر؛ أو مم ٥ االسمي قياسھا يبلغ -أ    

دةو -ب       منفاخية؛ بسدادة مزوَّ

ر على تحتوي التي النيكل سبائك أو النيكل أو األلومنيوم سبائك أو األلومنيوم من كليا مصنوعةو -ج      أكث
  .المواد بتلك مبطنة أو النيكل، من وزنھا من% ٦٠ من

بة :تقنية ملحوظة     مامات بالنس ي للص اوت الت ر يتف داخلھا قط ا، م ير ومخارجھ ارامتر يش اس ب  القي
  .األصغر القطر إلى -أ-٣-ألف-٣ الفرعي البند في االسمي

  :التالية الخصائص بجميع تتسم التوصيل فائقة ملفية كھربائية مغنطيسات -٤-ألف-٣

   تسالت؛ ٢ عن تزيد مغنطيسية مجاالت توليد على قادرة -أ    

   ؛٢ الداخلي قطرھا إلى طولھا نسبة تتجاوزو -ب    

  مم؛ ٣٠٠ عن الداخلي قطرھا يزيدو -ج    

ة في الخمسين فوق% ١ من أكثر إلى يصل موحد مغنطيسي مجال لھاو -د     ة المئ ا من المركزي  حجمھ
   .الداخلي

 اخصيًص المصممة مغنطيساتال على -٤-ألف-٣ الفرعي البند في الواردة الضوابط تسري ال :ملحوظة    
ي الطبية لألغراض النووي المغنطيسي بالرنين التصوير لنظم ر والت ـَُصدَّ أجزاء تـ ذه من ك  ھ
   .النظم
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ر    :حاشية         ن جزء" تعبي ي ال "م زءاً  بالضرورة يعن ً  ج ا ي مادي حنة ف ا الش  ويسمح .ذاتھ
ة مصادر من منفصلة شحنات باستيراد ائق تحدد أن بشرط مختلف  صديرالت وث

  ."من جزء" تعبير عليھا ينطبق التي العالقة بوضوح الصلة ذات

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم عالية بقدرة المستمر الكھربائي للتيار مصادر -٥-ألف-٣

ر أو فلط ١٠٠ ساعات، ٨ تبلغ زمنية فترة خالل متواصل، بشكل تنتج أن على قادرة -أ     ار أكث اتج بتي  ن
  أكثر؛ وأ أمبير ٥٠٠ يبلغ

  .ساعات ٨ تبلغ زمنية فترة خالل% ٠٫١ على تزيد فلطي ثبات أو تيار ثبات بنسبةو -ب    

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم عالية فلطية ذات المستمر الكھربائي للتيار مصادر -٦-ألف-٣

اتج وبتيار صلةمتوا بصفة ساعات، ٨ تبلغ زمنية فترة خالل أكثر أو كيلوفلط ٢٠ نتاجإ على قادرة -أ      ن
  أكثر؛ أو أمبير ١ يبلغ

  .ساعات ٨ تبلغ زمنية فترة خالل% ٠٫١ على تزيد فلطي ثبات أو تيار ثبات بنسبةو -ب    

   بجميع الخصائص التالية: تتسمالتي و مطلق ضغط قياس على قادرةال ضغطال محوالتجميع أنواع  -٧-ألف-٣

دة  -أ      األلومنيوم، سبائك أو األلومنيوم،أو محمية بواسطة  من مصنوعة الضغط الستشعار بعناصر مزوَّ
ل، أوأو أكسيد األلومنيوم (األلومينا أو الصفير)،  بائك أو النيك ي النيكل س د الت ا النيكل نسبة تزي  فيھ

  أو البوليمرات الھيدروكربونية المفلورة بالكامل؛ وزنھا، من% ٦٠ عن

 بوسيط مباشراً  اتصاالً  تتصلالتي و الضغط، استشعار عنصر لَختم ةضروريال ُوجدت، إن األختام،و  -ب    
ة، ون  المعالج نوعتك ن ةمص طة م ة بواس وم، أو محمي بائك أو األلومني وم، س يد أو األلومني  أكس

ي النيكل سبائك أو النيكل أو ،)الصفير أو األلومينا( منيومواألل د الت ا النيكل نسبة تزي ى فيھ ٪ ٦٠ عل
   بالكامل؛ المفلورة روكربونيةالھيد البوليمرات أو وزنھا، من

  :التاليتين الخاصيتين بإحدى تتسمو  -ج    

اوز ال -١       ا يتج امل نطاقھ كال ١٣ الش ة"و كيلوبس ا درج ل" دقتھ ن أفض ن% ١ ± م اق م  النط
  الشامل؛

د بسكال ١٣٠ ± من أفضل" دقتھا درجة"و أكثر أو كيلوبسكال ١٣ الشامل نطاقھا يبلغ أو -٢        عن
  .كيلوَبسكال ١٣ بدرجة القياس

 الضغط قياسات تحّول أجھزة ھي الضغط محوالت ،٧-ألف-٣ الفرعي البند في -١ :تقنيتان ملحوظتان    
  .إشارة إلى

ي -٢           د ف ي البن ف-٣ الفرع مل ،٧-أل ة" تش ال" الدق ن ك ال م ة، ال ة خطي  والتخلفي
  .المحيطة الحرارة درجة في والتكرارية المغنطيسية،
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  :التالية الخصائص بجميع تتسم ريغتف مضخات -٨-ألف-٣

   أكثر؛ أو مم ٣٨٠ إلى فيھا الدخل حلقة طول يصل -أ    

ً  متراً  ١٥ تبلغ ضخ سرعة لھاو -ب       أكثر؛ أو ثانية/مكعبا

  .ميليبسكال ١٣٫٣ عن يزيد أقصى فراغ إحداث على قادرةو -ج    

  .الھواء أو النتروجين غاز باستخدام القياس نقطة عند الضخ سرعة تحدد -١ :تقنيتان ملحوظتان    

  .مدخلھا سد مع المضخة ُمْدخل عند األقصى الفراغ يحدد -٢          

زودة الضواغط  -٩-ألف-٣ ة بسدادات الم ولبي الشكل ذات منفاخي ة والمضخات الل زودة الفراغي ة بسدادات الم  منفاخي
  :التالية الخصائص بجميع تتسم التي اللولبي الشكل ذات

  أكبر؛ أو ساعة/٣م ٥٠ يبلغ المدخل عند حجمي تدفق بمعدل لالعم على قادرة  -أ    

  أكبر؛ أو ١:٢ ضغط بنسبة العمل على قادرةو  -ب    

  :التالية المواد من أيٍّ  من مصنوعة المعالجة لغاز المالِمسة أسطحھا جميع تكونو  -ج    
 األلومنيوم؛ سبائك أو األلومنيوم  -١      
 األلومنيوم؛ أكسيد أو  -٢      
 للصدأ؛ القابل غير لفوالذا أو  -٣      
 النيكل؛ سبائك أو النيكل أو  -٤      
 الفسفوري؛ البرونز أو  -٥      
 .الفلورية البوليمرات أو  -٦      

از يتم صّد  في الضواغط أو المضخات الفراغية ذات الشكل اللولبي،  -١  ملحوظتان تقنيتان:     جيوب الغ
دّوارات، ر من ال ين زوج واحد أو أكث ة الشكل ب ة  الھاللي ب، الحلزوني أو اللوال

ة. واللولب المتحرك  المتشابكة التي تتحرك إحداھا في حين تظل األخرى ثابت
ت؛ ب الثاب ول اللول دور ح ف بال وال ي اوب.يل ع تن ب دوران وم رك اللول  المتح

ت، اللولب حول ل الثاب وب حجم يق از جي ا أي( الغ اء) تنضغط أنھ ا أثن  تحركھ
  .اآللة في الخروج منفذ نحو

كل   -٢           ة ذات الش دادات منفاخي زودة بس ة الم ي الضواغط أو المضخات الفراغي ف
اللولبي، يكون غاز المعالجة معزوالً تماماً عن األجزاء المشّحمة في المضخة 

ة. دادة معدني ارجي بواسطة س د ويتصل وعن الغالف الجوي الخ  أطراف أح
دادة ب الس رك باللول ا المتح رف يتصل فيم ر الط ة اآلخ ة بالعلب ة الثابت  الحاوي
  .للمضخة
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 :التالية المواد الحصر، ال المثال سبيل على الفلورية، البوليمرات تشمل  -٣          
 ،البوليتترافلوروايثيلين  -أ            
 المفلور، اإليثيلين وبروبيلين  -ب            
  ،والبرفلوروالكوكسي  -ج            
  الكلور؛ المتعدد ايثيل فلورو وثالثي  -د            
  .الفينيليدين فلوريد-ھكسافلوروبروبيلين وكوبوليمر  -ھـ            

  واإلنتاج االختبار معدات  -باء-٣

ً  ٢٥٠ من أكبر خرج بطاقة الفلورين إلنتاج إلكتروليتية خاليا -١-باء-٣   .الساعة في الفلورين من غراما

ارة األجزاء تجميع أو تصنيع معدات -٢-باء-٣ وَّ ارة، األجزاء ضبط ومعدات الدَّ وَّ  الوصالت وصب تشكيل وقوالب الدَّ
  :التالي النحو على المنفاخية

دات -أ     ع مع زاء تجمي ارة األج وَّ دَّ ع ال زاء لتجمي ة األج ارة األنبوبي وَّ دَّ اردة ال ة للط ة، المركزي  الغازي
  الطرفية؛ والسدادات والعوارض

مل :ملحوظة       د يش ي البن اء-٣ الفرع ب -أ-٢-ب كيل قوال ة التش ابك الدقيق ق توآال والمش  التواف
  .االنكماشي

ارة األجزاء ضبط معدات -ب     وَّ دَّ ة األجزاء لتصفيف ال ارة األنبوبي وَّ دَّ ة للطاردة ال ة المركزي  حول الغازي
   مشترك؛ محور

ي :تقنية ملحوظة       د ف ي البن اء-٣ الفرع ادة ،-ب-٢-ب ا ع ألف م ذه تت دات ھ ن المع ابير م  مس
 مكابس حركة بضبط الحقة، مرحلة في يقوم، بحاسوب متصلة الدقيقة للقياسات
واء تخدمة المضغوط الھ زاء لتصفيف المس ة األج ارة األنبوبي وَّ دَّ ى ال بيل عل  س
  .المثال

  .االلتفاف األحادية المنفاخية الوصالت إلنتاج المنفاخية الوصالت وَصبّ  تشكيل قوالب -ج    

ا المشار المنفاخية الوصالت :تقنية ملحوظة       د في إليھ اء-٣ يالفرع البن ـم -ج-٢-ب ع تتـّس  بجمي
  :التالية الخصائص

  مم؛ ٤٠٠ و مم ٧٥ بين الداخلي قطرھا يتراوح -١            

  أكثر؛ أو مم ١٢٫٧ طولھا يبلغو -٢            

  مم؛ ٢ الواحدة التفافتھا عمق يتجاوزو -٣            

وم سبائك من مصنوعةو -٤             ة األلومني ة العالي والذ من أو المتان ة ف  أو التقوي
  .المتانة عالية" خيطية أو ليفية مواد" من
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وازن آالت -٣-باء-٣ ددة الت طح المتع الطرد األس زي، ب ة المرك ة، أو الثابت ة المحمول ة، أو األفقي ى العمودي و عل  النح
  :التالي

ارة األجھزة لموازنة المصممة المركزي بالطرد التوازن آالت -أ     وَّ ا يبلغ التي المرنة الدَّ م ٦٠٠ طولھ  م
  :التالية الخصائص بجميع تتـّسم والتي رأكث أو

   مم؛ ٧٥ يتجاوز العمود المرتكز قطرھا أو تأرجحھا قطر -١      

  كيلوغراما؛ ٢٣و ٠٫٩ بين الكتلية مقدرتھا تتراوحو -٢      

  الدقيقة؛ في لفة ٥٠٠٠ تتجاوز للموازنة دوران سرعة على قادرةو -٣      

وازن آالت -ب     الطرد الت زي ب ةل المصممة المرك ات موازن زة مكون ارة األجھ وَّ دَّ ة االسطوانية ال  المجوف
  :التالية الخصائص بجميع تتسم والتي

   مم؛ ٧٥ يتجاوز العمود المرتكز قطرھا -١      

   كيلوغراما؛ ٢٣و ٠٫٩ بين الكتلية مقدرتھا تتراوحو -٢      

وغرام ٠٫٠١٠ يساوي متخلف توازن اختالل ضبط على قادرةو -٣       ر×  كيل وغرامك/ملليمت  أو يل
  سطح؛ لكل أقل

  .بالسيور المدار النوع منو -٤      

  :التالي النحو على بھا، المتصلة والمعدات الخيوط لف آالت -٤-باء-٣

  :التالية الخصائص بجميع تتسم التي الخيوط لف آالت -أ    

  ليفھا،وتغ مواضعھا، في األلياف لوضع أكثر أو محورين في ومبرمجة منسقة بحركات تتـّسـم -١      
  ولفھا؛

  ؛"الخيطية أو الليفية المواد" من مركبة رقائق أو ھياكل إلنشاء خصيصا مصممةو -٢      

راوح أسطوانيةأنابيب  لف على قادرةو -٣       ا يت داخلي  قطرھ اال ين م م ٧٥ ب م ٦٥٠ و م غ م  ويبل
  أكثر؛ أو مم ٣٠٠  طولھا

  أ؛-٤-باء-٣ الفرعي البند في مذكورةال الخيوط لف بآالت الخاصة والبرمجة التنسيق وضوابط -ب    

  أ؛-٤-باء-٣ الفرعي البند في المذكورة الخيوط لف بآالت الخاصة الدقيقة التشكيل وقوالب -ج    

 تيار توفير على قادرة متعددة أو أحادية أيونات لمصادر مصممة النظائر، لفصل كھربائية مغنطيسية أجھزة -٥-باء-٣
  .المصادر بھذه مجھزة أو أكثر؛ أو أمبير لليم ٥٠ يبلغ إجمالي أيوني إشعاعي
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ى القادرة الفصل أجھزة -٥-باء-٣ الفرعي البند يشمل -١ :مالحظات     راء عل تقرة النظائر إث ى المس  إل
  .باليورانيوم الخاصة تلك جانب

ارق الرصاص نظائر فصل على قادر فصل جھاز :حاشية           ة وحدة بف  يكون واحدة كتلي
ً  قادراً    .وحدات ثالث من يتكون كتلي بفارق اليورانيوم نظائر إثراء على ضمنا

مل -٢         د يش ي البن اء-٣ الفرع زة -٥-ب ل أجھ زة الفص ادر المجھ ة بمص ات أيوني  ومجمع
  .المجال خارج فيھا توجد التي األشكال تلك وفي المغنطيسي المجال في موجودة

ن ال :تقنية ملحوظة       در يمك وني لمص ادي أي درة أح يم ٥٠ بق ر لل تج أن أمبي ر ين ن أكث  ٣ م
تم الذي اإلثراء الشديد اليورانيوم من السنة في غرامات وم من فصله ي  اليوراني
  .الطبيعي

ة وحدات من وحدة ٢٣٠ تبلغ أيونات قياس على قدرة لھا التي الكتلية المطيافات -٦-باء-٣ ة الكتل ر، أو الذري ا أكب  ولھ
  :التالي النحو على األيونية، ومصادرھا ،٢٣٠ يف اثنين جزأين عن تزيد التحليل على قدرة

ري :حاشية     واردة الضوابط تس ي ال ة ف يغتھا( INFCIRC/254/Part 1 الوثيق ة بص ى) المعدل ات عل  المطياف
ة أو المصممة الكتلية   .اليورانيوم فلوريد سادس من مباشرة عينات لتحليل خصيصا المعدَّ

   ؛بالحث مقرونة بالزمية كتلية مطيافات -أ    

   التوھجي؛ بالتفريغ تعمل كتلية مطيافات -ب    

   الحراري؛ بالتأين تعمل كتلية مطيافات -ج    

 : التاليتين الخاصيتين بكلتا وتتسم اإللكتروني بالرجم تعمل كتلية مطيافات -د    

ّددة إشعاعية حزمة يضخ الجزيئية اإلشعاعية الحزم لمدخل نظامبھا   -١       ات من مس ة جزيئ  الَحليل
 إلكترونية؛ إشعاعية حزمة بواسطة الجزيئات تأيين فيه يتم األيوني المصدر من موضع لداخ

ر أو واحدة باردة بمصيدة مزودةو  -٢       دھا يمكن أكث ن ١٩٣ حرارة لدرجة تبري  درجة ٨٠-( كلف
ة ل أو) مئوي ن أق ل م دّ  أج ات ص ة جزيئ ر الَحليل ة غي طة المؤيَّن ة بواس عاعية الحزم  اإلش

 اإللكترونية؛

ات أو   -ھـ     مة لُتستخَدم مع األكتين دة بمصدر أيوني إلنتاج الفلورين إنتاجاً دقيقاً ومصمَّ مطيافات كتلية مزوَّ
  مع الفلوريدات األكتينية.

اء-٣ الفرعي البند  -١  :ملحوظات تقنية     ات يصف د-٦-ب ة المطياف ي الكتلي ادةً  ُتستخدم الت  بغرض ع
  .اليورانيوم يدفلور سادس غاز لعينات النظائري التحليل

ي الكتلية المطيافات  -٢           الرجم تعمل الت ي، ب واردة اإللكترون ـالفرع دـالبن في ال  يــ
اء-٣ َرف د،-٦-ب ً  ُتع ا م أيض ات باس ة المطياف ي الكتلي ل الت ف تعم  بالقص

  .اإللكتروني بالتأّين تعمل التي الكتلية المطيافات أو اإللكتروني
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د الفرعي   -٣           ي البن اء-٣ف اردة’، ٢-د-٦-ب از ي‘ المصيدة الب ي جھ ات  صدّ ھ جزيئ
اردة. طح ب ى أس دھا عل ا أو تجمي ق تكثيفھ ن طري از ع راضو الغ ذا ألغ  ھ

 منخفضة حرارة درجات عند تعمل التي الفراغية المضخاتال ُتعتَبر  ،المدخل
  .باردة مصيدة بمثابة مغلقة أنشوطة ولھا الغازي بالھليوم جداً 

  المواد -جيم-٣

   .يوجد ال    

  الحاسوبية البرامج -دال-٣

 ١-ألف-٣الفرعية  البنود في المذكورة المعدات" دامـاستخ" بغرض اخصيصً  المصممة" الحاسوبية البرامج" -١-دال-٣
  .٤-باء-٣ أو ٣-اءب-٣أو 

ز اخصيصً  المصّممة التشفير رموز/مفاتيح أو" الحاسوبية البرامج"  -٢-دال-٣ اء أو لتعزي دا أداء خصائص إعف  تالمع
ا المنصوص للضوابط الخاضعة غير د في عليھ ي بحيث ١-ألف-٣ الفرعي البن  الخصائص تتجاوز أو تلب

  .١-ألف-٣ الفرعي البند في المحددة

رامج"  -٣-دال-٣ وبية الب ّممة" الحاس ز اخصيًص المص اء أو لتعزي ائص إعف دات أداء خص عة المع وابط الخاض  للض
  .١-ألف-٣ الفرعي البند في عليھا المنصوص

  التكنولوجيا -ھاء-٣

 أو المواد أو المعدات" استخدام" أو" إنتاج" أو" تطوير" تخص التي التكنولوجيا لضوابط اطبقً " التكنولوجيا" -١-ھاء-٣
  .دال-٣ إلى ألف-٣ من الفرعية البنود في المذكورة" الحاسوبية البرامج"
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  الثقيل الماء إنتاج بمصانع متصلة معدات -٤
  )الحساسة المواد قائمة في واردةال األصناف بخالف(

 
  والمكونات والمجمعات المعدات -ألف-٤

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا وتتسم العادي، الماء من الثقيل الماء فصل في تستخدم أن يمكن خاصة عبوات -١-ألف-٤

  الل؛لالبت القابلية لتحسين كيميائيا المعالج الفوسفوري البرونز من شبكي نسيج من مصنوعة -أ    

   .(vacuum distillation) الخوائي التقطير أبراج في لتستخدم مصممةو -ب    

ادرة مضخات -٢-ألف-٤ ى ق ع عل ل توزي ادة من محالي ـّازة م ة حف د من مكّون يوم أمي ز البوتاس ي المخفف أو المرك  ف
  :التالية الخصائص بجميع وتتسم ،(KNH2/NH3) السائلة األمونيا

   ؛)بإحكام ةمسدود( للھواء مسيكة -أ    

  ساعة؛/مكعب متر ٨٫٥ من أكبر سعة ذاتو -ب    

  :التاليتين الخاصيتين بإحدى تتسمو -ج    

ـراوح -١       ـط يتــ غيل ضغـ ـل التش د لمحاليـ يوم أمي ـزة البوتاس ر أو% ١( المركـ ـا) أكث ـن مـ  بيـــ
  ميغابسكال؛ ٦٠ - ١ر٥

ل( المخففة البوتاسيوم أميد لمحاليل التشغيل ضغط يتراوح أو -٢       ا%) ١ من أق ين م  ٦٠ و ٢٠ ب
  .ميغابسكال

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم توربينية ممددات-ضاغطات أطقم أو توربينية ممددات -٣-ألف-٤

  أقل؛ أو) الصفر تحت مئوية درجة ٢٣٨( كلفن ٣٥ تبلغ خارجة حرارة درجة عند للتشغيل مصممة -أ    

  .الھيدروجين غاز من أكثر أو ساعة/غمك ١٠٠٠ قدرھا إلنتاجية مصممةو -ب    

  واإلنتاج االختبار معدات -باء-٤

  :التالي النحو على الداخلية، والموصالت الھيدروجين وكبريتيد الماء تبادل أحواض أعمدة -١-باء-٤

ا :حاشية     ص فيم دة يخ ممة األعم ة أو المص دَّ اج اخصيًص المع اء إلنت ل، الم ر الثقي ة انظ  الوثيق
INFCIRC/254/Part 1 )المعدلة بصيغتھا.(   

  :التالية الخصائص بجميع تتسم التي الھيدروجين وكبريتيد الماء تبادل أحواض أعمدة -أ    

  أكثر؛ أو ميغابسكال ٢ يبلغ ضغط في تعمل أن يمكنھا -١      
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ي المقاس فيه يبلغ الذي الكربوني الفوالذ من مصنوعةو -٢       تنيتي ASTM الحبيب ار أو( األس  المعي
  أكثر؛ أو ٥) له كافئالم

  أكثر؛ أو متر ١٫٨ قطرھا يبلغو -٣      

د في المذكورة الھيدروجين وكبريتيد الماء تبادل واضــأح دةـــألعم الالزمة الداخلية الموصالت -ب      البن
  .أ-١-باء-٤ الفرعي

ال مجمع قطر ذات مجزأة أحواض عن عبارة لألعمدة الداخلية الموصالت :تقنية ملحوظة        فع
 من ومصنوعة المعاكس التيار تالمس لتيسير مصممة أكثر، أو متر ١٫٨ لــغيب

ر الفوالذ أنواع ل غي ذي للصدأ، القاب غ ال وى يبل ون محت ه الكرب  أو% ٠٫٠٣ في
ة، أحواضا تكون أن األحواض لھذه ويمكن .أقل  صمامات، أحواض أو غربالي
  .توربينية شبكات أحواض أو علوية، فقاعات أحواض أو

  :التالية الخصائص بجميع تتـّسـم جداً  منخفضة حرارة درجات عند الھيدروجين تقطير أعمدة -٢-باء-٤

   أقل؛ أو) الصفر تحت مئوية درجة ٢٣٨( كلفن ٣٥ تبلغ داخلية حرارة بدرجات للعمل مصممة -أ    

   ميغابسكال؛ ٥ و ٠٫٥ بين ما يتراوح داخلي بضغط لتعمل ومصممة -ب    

  :التاليتين لمادتينا إحدى من ومصنوعة -ج    

 الحبيبي المقاس فيه يبلغ منخفض كبريتي بمحتوى ٣٠٠ السلسلة من للصدأ القابل غير الفوالذ -١      

ASTM أكثر؛ أو ٥) له المكافئ المعيار أو( األستنيتي  

  الھيدروجين؛ مع وتتوافق منخفضة حرارة درجات تتحمل مماثلة مواد من أو -٢      

  .أكثر أو أمتار ٤ تبلغ ‘فعالة أطوال’و أكثر، أوسنتيمتراً  ٣٠ لغتب داخلية أقطار ذاتو -د    

 أو المعبأ، النوع من عمود في التعبئة لمواد الفعلي االرتفاع يعني' فعال طول' مصطلح  :ملحوظة تقنية    
  .اللوحي النوع من عمود في الداخلية الموصالت للوحات الفعلي االرتفاع

  .]٢٠١٣ يونيه/حزيران ١٤ منذ – ُتستخَدم تعد لم[ -٣-باء-٤

  المواد -جيم-٤

   .يوجد ال    

  الحاسوبية البرامج -دال-٤

   .يوجد ال    
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  التكنولوجيا -ھاء-٤

 أو المواد أو المعدات" استخدام" أو" إنتاج" أو" تطوير" تخص التي التكنولوجيا لضوابط اطبقً " التكنولوجيا" -١-ھاء-٤
  .دال-٤ إلى ألف-٤ من لفرعيةا البنود في المذكورة" الحاسوبية البرامج"
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  نووية متفجرة أجھزة لتطوير وقياس اختبار معدات -٥

 
  والمكونات والمجمعات المعدات -ألف-٥

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم التي الضوئية المضاعفات صمامات -١-ألف-٥

   ؛٢سم ٢٠ من أكثر فيھا الضوئي الكاثود مساحة تبلغ -أ    

  .نانوثانية ١ عن فيھا األنودية النبضة نھوض زمن يقلو -ب    

  واإلنتاج االختبار معدات -باء-٥

دات -١-باء-٥ عة مولِّ ينية األش ية الس الت أو الوميض ة المعج ية اإللكتروني ي النبض م الت دة تتس ن بواح وعتي م  مجم
  :التالية الخصائص

ون أن -١ -أ     ة تك ة الطاق ة اإللكتروني ل الذروي و ٥٠٠ للمعج رون كيل ر، أو طفل إلكت ن أكث ل ولك  أق
   فلط؛ ميغاإلكترون ٢٥ من

  أكثر؛ أو ٠٫٢٥ يبلغ (K) استحقاق رقم لھاو -٢      

  أكثر؛ أو فلط ميغاإلكترون ٢٥ للمعجل الذروية اإللكترونية الطاقة تكون أن أو -١ -ب    

  .ميغاواط ٥٠ من أعلى الذروية القدرةو -٢      

ري ال :ملحوظة     وابط تس واردة الض ي ال د ف ي البن اء-٥ الفرع ى -١-ب الت عل ي المعج ر الت ن تعتب  م
ات زة مكون ممة أجھ راض مص رى ألغ تخدام خالف أخ عاعات اس رون ش عة أو اإللكت  األش
  :الطبية لألغراض المصممة األجھزة على أو ،)مثاًل  اإللكتروني المجھر استخدام( السينية

ّرف -١ :تقنية ملحوظات     م يع تحقاق رق ى (K) االس و عل وارد النح ي ال ة ف ة المعادل  :التالي
K=1.7 x 103 V2.65 Q .V ة ھي ة الطاق ة اإللكتروني راً  الذروي ا معّب ين عنھ  بمالي

رون ط اإللكت إذا .فل ت ف دة كان عاع نبضة م ل المعجل ش ن أق ة، ١ م  ميكروثاني
ا .الكولومب بوحدة محسوبة اإلجمالية المعجلة الشحنة ھي Q تكون  كانت اذا أم
رأ المعجل شعاع نبضة مدة ة، ١ من كب  شحنة أقصى ھي Q فتكون ميكروثاني

ة ة ١ في معجل ادل Q. ميكروثاني ى (t) للرمز بالنسبة  (i)الرمز تكامل تع  عل
داد رة امت ن األقصر الفت ين م دتين ب اليتين الم ة ١: الت دة أو ميكروثاني  نبضة م
 تعني  (t)و مبيرباأل محسوبا األشعة تيار تعني  (i) حيث )،=idt  Q( الشعاع
  .بالثواني الزمن

  .)باألمبير للشعاع الذروي التيار) × (بالفلط الذروي الجھد= ( الذروية القدرة -٢          

ون -٣           رة تك ة الفت عاعية للنبضة الزمني ي االش ي اآلالت ف د الت ى تعتم اويف عل  تج
ل ات التعجي ة، للموج ي الدقيق رة ھ ر الفت ن األقص ين م رتين ب الي الفت : تينالت
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ة ١ رة أو ميكروثاني ي الفت تغرقھا الت ة تس عة حزم ة األش ئة المتجمع ن الناش  ع
  .الدقيقة للموجة واحدة تضمينية نبضة

ار -٤           ذروي التي عة ال و لألش ط ھ ار متوس ي التي رة ف ع فت ة تجم عة حزم ي األش  ف
  .الدقيقة للموجات التعجيل تجاويف على تعتمد التي اآلالت

اتوقود داسر وغازات و بواسطة العاملة األنواع( السرعة ائقةف إطالق نظم -٢-باء-٥ واع ملف  الكھرومغنطيسية واألن
ة ة والحراري ا الكھربائي نظم من وغيرھ ة ال ادرة) المتقدم ى ق ل عل ذوفات تعجي ى المق ومتر ١٫٥ حت ي كيل  ف

  .أكثر أو الثانية

ً  المصّممة اإلطالق أجھزة على البند ھذا سريي ال  ملحوظة:       .السرعة الفائقة األسلحة نظمةأل خصيصا

  :التالي النحو على لھا، الالزمة والمكونات السرعة العالية التصوير وأجھزة الكاميرات -٣-باء-٥

ً  المصممة" الحاسوبية البرامج"    :حاشية     زة أو الكاميرات أداء إعفاء أو لتعزيز خصيصا  التصوير أجھ
 الفرعيين البندين فيضوابط المنصوص عليھا تخضع لل أدناه الواردة الخصائص لتلبية المعّدة

  .٢-دال-٥و ١-دال-٥

ً  المصممة الالزمة والمكونات السريعة، الكاميرات  -أ      :التالي النحو على لھا، خصيصا

 الميكروثانية؛ في ملم ٠٫٥ تفوق كتابة سرعة ذات سريعة كاميرات  -١      

 أقل؛ أو نانوثانية ٥٠ يبلغ وقت في االستبانة على قادرة سريعة إلكترونية كاميرات  -٢      

 ؛٢-أ-٣-باء-٥ الفرعي البند في المذكورة بالكاميرات الخاصة السريعة الِصمامات  -٣      

ات  -٤       ة المكون ادة القابل حن إلع ممة الش ً  المص ا تخدام خصيص ع لالس اميرات م ريعة ك ا س  بھ
ل والتيتجميعية  وحدات من مكونة ھياكل واردة األداء مواصفات تفعِّ اء-٥ في ال  أو ١-أ-٣-ب

 ؛٢-أ-٣-باء-٥

 والَمحاِمل والمرايا توربينات، من المكونة الدوارة والمجمعات التزامنية، اإللكترونات وحدات  -٥      
ً  المصّممة  .١-أ-٣-باء-٥ الفرعي البند في المحددة للكاميرات خصيصا

رة الكاميرات  -ب     ً  المصممة الالزمة والمكونات المؤطِّ  :التالي لنحوا على لھا خصيصا

 الثانية؛ في إطار  225,000من أكبر تسجيل معدالت ذات مؤطـِّرة كاميرات  -١      

رة كاميرات  -٢        أقل؛ أو نانوثانية ٥٠ يبلغ وقت في الصور التقاط على قادرة مؤطِّ

رة صمامات  -٣        الصورة احتجاز سرعة تبلغ موصالت أشباه على منطوية تصوير وأجھزة مؤطِّ
ً  ومصّممة أقل، أو نانوثانية ٥٠ يھاف) الَغلق(  ١-ب-٣-باء-٥ في المذكورة للكاميرات خصيصا
 ؛٢-ب-٣-باء-٥ أو
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ات  -٤       ة مكون ادة قابل حن إلع ممة الش ً  مص ا تخدام خصيص ع لالس اميرات م رة الك ؤطِّ  الم
ة  وحدات من مكونة ھياكل على المحتوية يتجميعي ل والت واردة األداء مواصفات ُتَفعِّ ـف ال  يـ

 ؛٢-ب-٣-باء-٥ أو ١-ب-٣-ءبا-٥

ا توربينات، من مكونة دوارة ومجمعات تزامنية، إلكترونات وحدات  -٥       ل ومراي  مصّممة وَمحاِم
 ً  .٢-ب-٣-باء-٥ أو ١-ب-٣-باء-٥ في المحددة للكاميرات خصيصا

اميرات  -ج     ة الك ى المنطوي باه عل مامات أو موصالت أش ة ص ات إلكتروني ة والمكون ّممة الالزم  المص
ً خ   :التالي النحو على لھا صيصا

ة صمامات أو موصالت أشباه على منطوية كاميرات  -١       غ إلكتروني  الصورة احتجاز سرعة تبل
 أقل؛ أو نانوثانية ٥٠ فيھا) الَغلق(

ات وصمامات موصالت أشباه على منطوية تصوير أجھزة  -٢       ي الصور لمكثف غ والت  سرعة تبل
ل، أو نانوثانية ٥٠ فيھا) الَغلق( الصورة احتجاز ً  مصممةو أق اميرات خصيصا ذكورة للك  الم

 ؛١-ج-٣-باء-٥ الفرعي البند في

زة  -٣       ق أجھ وئ َغل ائي-يض ا( كھرب ر خالي ا أو كي وكلز خالي غ) ب رعة تبل از س ورة احتج  الص
 أقل؛ أو نانوثانية ٥٠ فيھا) الَغلق(

ات  -٤       ة مكون ادة قابل حن إلع ممة الش ً  مص ا تخدام خصيص ع لالس اميراتال م ة ك  المحتوي
ى ل عل ة ھياك ن مكون دات م ة وح ي تجميعي ل والت فات ُتَفعِّ واردة األداء مواص ي ال د ف  البن
 .١-ج-٣-باء-٥ يـالفرع

اميرات  :ملحوظة تقنية       دة الك ار الوحي رعة ذات اإلط ة الس ن العالي تخدامھا يمك دھا اس ي وح  ف
 الكاميرات ھذه من العديد بين الجمع يمكن أو حيوي، لحدث مفردة صورة إنتاج
ل نظام في   .ما لحدث متعددة صور إلنتاج بالتتابع يشغَّ

  .]٢٠١٣ يونيه/حزيران ١٤ منذ – ُتستخَدم تعد لم[ -٤-باء-٥

  :التالي النحو على الھيدرودينامية التجارب إلجراء متخصصة أجھزة -٥-باء-٥

داخل السرعة قياس أجھزة -أ     اس بالت ي السرعات لقي ة في ومتركيل ١ تتجاوز الت  فواصل خالل الثاني
  ميكروثانية؛ ١٠ من أقل زمنية

دادات -ب     ادرة الصدمات ضغط ع ى الق اس عل ي الضغوط قي د الت ن تزي كال، ١٠ ع ا غيغابس ا بم  فيھ
  الفلوريد؛ ثنائي فينيل والبولي واإليتربيوم المنغانين من المصنوعة العدادات

  .غيغابسكال ١٠ عن تزيد التي للضغوط الكوارتز من الضغط ناقالت -ج    

مل :ملحوظة     د يش اء-٥ الفرعي البن زة -أ-٥-ب اس أجھ رعة قي داخل الس ل بالت م مث اس نظ رعة قي  أي س
ات سرعة لقياس دوبلر وأجھزة، التداخل لقياس دوبلر وأجھزة عاكس ة الفوتون ً  المعروف  أيضا

  .نترّددي اقتران سرعة قياس أجھزة باسم
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  :نالتاليتي الخاصيتين بكلتا تتسم ،لھا الالزمة النبض ورؤوس ،السرعة عالية نبض مولِّدات -٦-باء-٥

   أووم؛ ٥٥ عن يقل مقاومي حمل ضمن فلط ٦ عن تزيد خارجة فلطية -أ    

  .بيكوثانية ٥٠٠ عن يقل´ نبضات انتقال زمن´و -ب    

ي اصلالف بأنه "النبضة انتقال زمن" يعرف -ب-٦-باء-٥الفرعي البند في  -١  :ملحوظتان تقنيتان      الزمن
  .الفلطية متسع من% ٩٠ و% ١٠ بيــن

ة   -٢           ة طور الفلطي ول وظيف مة لقب دافع مصمَّ وين ال رؤوس النبض ھي شبكات لتك
كيلھا وع  ضمن وتش مل الن ن أن تش بض يمك كال الن ن أش ة م ة متنوع مجموع

ث، أو تطيل، أو المثل ل المس ذي يعم ي، أو بالطور، أو ب ال دافع، أو األُّس ال
ادي دورة األح بض ورؤوس. ال ن الن ون أن يمك زءاً  تك زأ ال ج ن يتج د م  مولِّ
بض، د الن ون وق دة تك ة ةتجميعي وح ادة قابل ي الشحن إلع از ف ازاً  أو الجھ  جھ
الً    .الخارج من موصَّ

مة األخرى المماثلة االحتواء وأجھزة االنفجار الشديدة المتفجرات احتواء وحاويات وحجرات أوعية  -٧-باء-٥  المصمَّ
  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم والتي المتفجرة األجھزة أو االنفجار الشديدة المتفجرات تبارالخ

مة  -أ      أكثر؛ أو تي إن تي مادة من كيلوغرام ٢ يعادل انفجاراً  بالكامل لتحتوي مصمَّ

 حقيقيال الوقت في القياس أو التشخيص معلومات نقل من تمكِّن سمات أو تصميم عناصر بھا توجدو  -ب    
  .متأخر وقت في أو

  المواد -جيم-٥

   .يوجد ال    

  الحاسوبية البرامج -دال-٥

ً  المصّممة التشفير رموز/مفاتيح أو" الحاسوبية البرامج"  -١-دال-٥ ز خصيصا اء أو لتعزي دات أداء خصائص إعف  المع
ا المنصوص للضوابط الخاضعة غير د في عليھ اء-٥ الفرعي البن ي بحيث ٣-ب  الخصائص تتجاوز أو تلب

  .٣-باء-٥ الفرعي البند في المحددة

ً  المصّممة التشفير رموز/مفاتيح أو" الحاسوبية البرامج"  -٢-دال-٥ ز خصيصا اء أو لتعزي دات أداء خصائص إعف  المع
  .٣-باء-٥ الفرعي البند في عليھا المنصوص للضوابط الخاضعة

  التكنولوجيا -ھاء-٥

 أو المواد أو المعدات" استخدام" أو" إنتاج" أو" تطوير" تخص التي كنولوجياالت لضوابط اطبقً " التكنولوجيا" -١-ھاء-٥
  .دال-٥ إلى ألف-٥ من الفرعية البنود في المذكورة" الحاسوبية البرامج"
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  النووية المتفجرة األجھزة مكونات -٦

 
  والمكونات والمجمعات المعدات -ألف-٦

  :التالي النحو على النقاط، المتعددة البدء ونظم المفجرات -١-ألف-٦

  ي:التال النحو على وھي بالكھرباء، تعمل التي المفجرات -أ    

   التفجير؛ قنطرة -١      

   التفجير؛ قنطرة سلك -٢      

   الطارق؛ -٣      

   الرقائقية؛ التفجير بادئات -٤      

وق متفّجر سطح تفجير لبدء مصممة متعددة، أو أحادية مفجرات تستخدم ترتيبات -ب      ٥٠٠٠ مساحته تف
دء زمن مع أحادية إطالق إشارة باستخدام متزامنة، شبه بطريقة وذلك مربع ملليمتر ر ب  منتشر تفجي
  .ميكروثانية ٢٫٥ عن يقل السطح على

ري ال :ملحوظة     وابط تس واردة الض ي ال د ف ي البن ف-٦ الفرع ى -١-أل رات عل ي المفج تخدم الت  تس
  .صاصللر األزيدي المشتق مثل فقط األولية المتفجرات

ي :تقنية ملحوظة     د ف ي البن ف-٦ الفرع تخدم ،-١-أل ع تس رات جمي ة المفج يلة المعني ة توص  كھربائي
لك أو قنطرة،( صغيرة ائق أو قنطرة، س ة رق رةً  تتبخر) معدني دما منفج ر عن ا تم  فيھ
ار ذات سريعة كھربائية نبضة ع تي واع وفي .مرتف ي األن ا يستخدم ال الت  الطارق، فيھ
ادة ضمن كيميائية تفجير عملية متفّجرال الموصل يبدأ ـل االنفجار شديدة مالمسة م  مث
ادة ول خماسي(PETN  م اعي اإلريثريت رات الرب ي ).النت ي المفجرات وف  تستخدم الت

ارق، تج الط ر عن ين اري التبّخ ائي للموصل االنفج اير" الكھرب ر" طرق" أو" تط  عب
 في الطارق ويعمل .كيميائي تفجير إلى المتفجرة المادة في الطارق تأثير ويؤدي فجوة،
د .المغنطيسية بالقوى التصميمات بعض ائق ذي مفجر مصطلح يشير وق ة رق  تفجيري
 تستخدم بادئ كلمة أن كما .بالطارق يعمل مفجر أو تفجير بقنطرة يعمل مفجر إلى إما

  .مفجر كلمة من بداًل  اأحيانً 

  :التالي النحو على وھي لھا، المناظرة العالي ياربالت العاملة النبض ومولِّدات اإلطالق أطقم -٢-ألف-٦

م -أ     الق أطق رات إط م( مفج دء، نظ زة ب الق أجھ ا ،)إط ا بم م فيھ الق أطق حونة اإلط ً  المش ا  إلكتروني
ً  والمدفوعة ُ  والمدفوعة تفجيريا ددة المفجرات لتشغيل مصممة ،ضوئيا ة المتع ذكورة المحكوم  في الم

   أعاله؛ ١-ألف-٦ الفرعي البند

  :التالية الخصائص بجميع تتسم) نابضات( نمطية كھربائية نبض مولِّدات -ب    

   الشاق؛ االستخدام أو النقل، أو الحمل سھولة تتطلب بطريقة الستخدامھا مصممة -١      
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   أووم؛ ٤٠ عن تقل أحمال ضمن ميكروثانية ١٥ من أقل في طاقتھا إطالق على قادرةو -٢      

   أمبير؛ ١٠٠ تتجاوز خرج قدرة لھاو -٣      

   سم؛ ٣٠ أبعادھا من أي يتجاوز الو -٤      

  كيلوغراما؛ ٣٠ عن وزنھا يقلو -٥      

ددةو -٦       غيل مح ي للتش ات ف رارة درج دة ح دى ممت راوح الم ين تت ـن ٣٧٣ و ٢٢٣ ب  ٥٠( كلفــ
ة ة درج فر تحت مئوي ى الص ة ١٠٠ إل ة درج وق مئوي فر ف ددة أو) الص تخدام مح ي لالس  ف

  .الجوية الفضائية التطبيقات

  :التالية الخصائص بجميع تتسم دقيقة إطالق وحدات  -ج    

 مم؛ ٣٥ أبعادھا من أيٌّ  يتجاوز ال  -١      

 ؛طفل كيلو ١ من أكبر أو تساوي تھافلطي ودرجة  -٢      

 .nF ١٠٠ من أكبر أو مساوية تھاوسع  -٣      

ً  المدفوعة اإلطالق أطقم  ملحوظة:       م من كالً  تشمل ضوئيا ي األطق دء لتعم الت زر بب وبشحن  اللي
ي  الليزر. م اإلطالق الت وعي أطق أما أطقم اإلطالق المدفوعة تفجيرياً فتشمل كالً من ن

ة ة اإلنفاذي رات عالي وي، وبمتفج ي عف تقطاب كھرب رة ذات اس رات متبلِّ ل بمتفج . تعم
د شملوي ة المصابيح -ب-٢-ألف-٦ الفرعي البن ي اليدوي ون بصمامات تعمل الت  الزن

  .الوميضية

  :التالي النحو على والتحويل التشغيل أجھزة -٣-ألف-٦

ى تعمل التي ال، أم بالغاز مملوءة كانت سواء الباردة، الكاثود صمامات -أ     ل نحو عل  فرجة لعمل مماث
  :التالية الخصائص بجميع وتتسم شرارية،

  أكثر؛ أو إلكترودات ثالثة تتضمن -١      

  أكثر؛ أو وفلطكيل ٢٫٥ تبلغ ذروية أنودية فلطيةو -٢      

  أكثر؛ أو أمبير ١٠٠ يبلغ ذروي أنودي تيارو -٣      

   أقل؛ أو ميكروثانية ١٠ يبلغ أنودي تعّوق زمنو -٤      

 االسبريترون وصمامات الغازية الكريترون صمامات -أ-٣-ألف-٦ الفرعي البند يشمل :ملحوظة      
  .الخوائية

  :اليتينالت الخاصيتين بكلتا تتسم مستحثة شرارية فرجات -ب    
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  أقل؛ أو ميكروثانية ١٥ يبلغ أنودي تعّوق زمن ذات -١      

   أكثر؛ أو أمبير ٥٠٠ يبلغ ذروي تيارو -٢      

  :التالية الخصائص بجميع تتسم سريعة تحويلية وظيفة ذات مجمعات أو تركيبات -ج    

   كيلوفلط؛ ٢ تتجاوز ذروية أنودية فلطية -١      

  أكثر؛ أو بيرأم ٥٠٠ يبلغ ذروي أنودي تيارو -٢      

  .أقل أو ميكروثانية ١ يبلغ تشغيل بدء زمنو -٣      

  :التالية الخصائص مجموعتي من بواحدة تتسم التي النبضي التفريغ مكثفات -٤-ألف-٦

   كيلوفلط؛ ١٫٤ من أعلى فلطية درجة -١ -أ    

   جول؛ ١٠ تتجاوز طاقة تخزين على قدرةو -٢      

  ؛ميكروفاراد ٠٫٥ تتجاوز مواَسعةو -٣      

  نانوھنري، ٥٠ من أقل متوالية ومحاثة -٤      

   فلط؛ ٧٥٠تتجاوز فلطية درجة أو -١ -ب    

  ميكروفاراد؛ ٠٫٢٥ تتجاوز مواَسعةو -٢      

  .نانوھنري ١٠ من أقل متوالية محاثةو -٣      

  :التاليتين الخاصيتين بكلتا تتسم التي الصمامات، ذلك في بما النيوترونات، مولِّدات نظم -٥-ألف-٦

   خارجي؛ تفريغ نظام بدون لتعمل مصممة -أ    

  ؛والديوتيريوم التريتيوم بين نووي تفاعل إلحداث اإللكتروستاتي التعجيل تستخدمو  -١ -ب    

ديوتيريوم يومديوترال بين نووي تفاعل إلحداث اإللكتروستاتي التعجيل تستخدم أو  -٢        وتكون وال
  .ربأك أو ثانية/تنيوترونا ٩ ١٠ x ٣ خرج بقدرة العمل على قادرة

يخطوط اإلرسال الكھرمغنطيسي المستعرض   -٦-ألف-٦ وفر الت ً  حث مسار ت رات منخفضا  الخصائص ذات للمفجِّ
  :التالية

 فلط؛ كيلو ٢تتجاوز تھافلطي درجة  -أ    

  .نانوھنري ٢٠ من أقل محاثةذات و  -ب    
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  واإلنتاج االختبار معدات -باء-٦

   .يوجد ال    

  المواد -جيم-٦

  :التالية المركبات من أي من وزنھا من% ٢ من أكثر على تحتوي االنفجار، شديدة مخاليط أو مواد -١-جيم-٦

   ؛)HMX)(CAS 2691-41-0( حلقي نترامين رباعي مثيلين رباعي -أ    

   ؛)RDX)(CAS-121-82-4( حلقي نترامين ثالثي مثيلين ثالثي أو -ب    

   ؛)CAS 3058-38-6( (TATB) نتروبنزين ثالثي أمينو ثالثي أو -ج    

ودينتروبنزو أو  -د     ان-أمين و-٧ أو فلوروكس يد 4,6-أمين ورازان أكس  ١-نتروبنزوفي
1)-78-97096 (CAS (ADNBF)؛  

  ؛FOX7( (CAS 145250-81-3) أو DADE( دينتروإيثيلين-2,2-ديامينو-1,1 أو  -ھـ  

  ؛(CAS 5213-49-0) (DNI) دينتروإيميدازول-2,4 أو  -و  

  ؛DAAF ((CAS 78644-89-0) أو DAAOF( أزوكسيفيورازانديامينو أو  -ز  

  ؛(CAS 1630-08-6)  (DATB)ديامينوترينتروبنزين أو  -ح  

  ؛DINGU ((CAS 55510-04-8) أو DNGU( دينتروغاليكلوريل أو  -ط  

  ؛(CAS 38082-89-2) (PYX) دينتروبايريدين-3,5-)بيكرايالمينو( مكرر-2,6 أو  -ي  

  ؛(CAS 17215-44-0) (DIPAM) ديبيكراميد أو نتروبايفينيلسداسي --′6,6,′4,4,′2,2-ديامينو-′3,3 أو  -ك  

  ؛(CAS 78644-90-3) (DAAzF) ديامينوأروفيورازان أو  -ل  

  ؛(CAS 229176-04-9) (TNP) بايريدازين [d-4,5] بايريدازينو-روتتيتران-1,4,5,8 أو  -م  

 ؛)CAS 20062-22-0((HNS)  نتروستلبين سداسي أو  -ن  

ادة أي أو  -س   رة م د متفج ا تزي ة كثافتھ ى البلوري رام ١٫٨ عل م/غ د ٣س رعة وتزي ر س ا التفجي ى فيھ  عل
  .ثانية/متر ٨٠٠٠

  الحاسوبية البرامج -دال-٦

   .يوجد ال  

 



NSG Part 2 
 ٢٠١٣ يونيه/حزيران

٥-٦ 

  التكنولوجيا -ھاء-٦

 أو المواد أو عداتالم" استخدام" أو" إنتاج" أو" تطوير" تخص التي التكنولوجيا لضوابط اطبقً " التكنولوجيا" -١-ھاء-٦
  .دال-٦ إلى ألف-٦ من الفرعية البنود في المذكورة" الحاسوبية البرامج"

  



 

 

 (INFCIRC/254/Part 2)جدول مقارنة التغييرات في المبادئ التوجيھية الخاصة بعمليات النقل المنطوية على مواد نووية 
 

 النص الجديد )٨النص القديم (التنقيح
 التعاريف

 --"الدقة" 

تقاس عادًة من حيث عدم الدقة، وتعّرف بأنھا أقصى انحراف، إيجابي أو سلبي، لقيمة 
 .مبّينة، عن معيار مقبول أو قيمة حقيقية

 -- "النحراف الموضعي الزاوي

أقصى اختالف بين الموضع الزاوي والموضع الزاوي الفعلي، المقيس بدقة بالغة بعد 
 VDI/VDE 2617 (المرجع تحميل قطعة الشغل عن موضعھا األصلي.انحراف لوحة 

ارة آلالت القيــاس المنسق ...المسودة:  ).""لوحة التحميـــل الدوَّ
 

 التعاريف
 --"الدقة" 

تقاس عادًة من حيث عدم الدقة، وتعّرف بأنھا أقصى انحراف، إيجابي أو سلبي، 
 .لقيمة مبّينة، عن معيار مقبول أو قيمة حقيقية

 -- "االنحراف الموضعي الزاوي"

أقصى اختالف بين الموضع الزاوي والموضع الزاوي الفعلي، المقيس بدقة بالغة 
 عـــ(المرج بعد انحراف لوحة تحميل قطعة الشغل عن موضعھا األصلي.

VDI/VDE 2617 :ارة آلالت القيــاس المنسق ...المسودة  ).""لوحة التحميـــل الدوَّ
 

 --  "القياس ال محققية"

د في أي مدى تقريبي من قيمة الناتج تكمن القيمة الصحيحة  البارامتر المميز الذي يحدِّ
ويشمل االنحرافات المتكررة غير  %.٩٥للكمية المتغيرة القابلة للقياس بنسبة ثقة 

(المرجع  المصححة، والحركات االرتجاعية غير المصححة، واالنحرافات العشوائية.
VDI/VDE 2617.(  

 

 --  "ال محققية القياس"

د في أي مدى تقريبي من قيمة الناتج تكمن القيمة  البارامتر المميز الذي يحدِّ
ويشمل االنحرافات  %.٩٥الصحيحة للكمية المتغيرة القابلة للقياس بنسبة ثقة 

المتكررة غير المصححة، والحركات االرتجاعية غير المصححة، واالنحرافات 
  ).VDI/VDE 2617 (المرجع  العشوائية.

 
 :آالت أو أجھزة أو نظم التفتيش الُبعدي، ترد على النحو التالي -٣-باء-١
 

آالت القياس المنسق المراقبة حاسوبياً أو عددياً والتي تتسم بكلتا  -أ 
 :الخاصيتين التاليتين

 
 ذات محورين أو أكثر؛  -١    

 :آالت أو أجھزة أو نظم التفتيش الُبعدي، ترد على النحو التالي -٣-باء-١
 

 بأيٍّ  بكلتاآالت القياس المنسق المراقبة حاسوبياً أو عددياً والتي تتسم  -أ 
 :من الخاصيتين التاليتين

 
 ؛فقط أو أكثر ذات محورين -١    



 

 

 
 أي طول على (E0, MPE) الطول لقياس به مسموح خطأ وأقصى -٢    

د البعد)، (أحادي محور  ،E0zأو E0y أو E0x أنه على وُيحدَّ
 (حيث ) ميكرومتر١٠٠٠ط/+ 1.25أقل (أفضل) من ( أو ويساوي

 المدى ضمن نقطة أي عند (بالملليمترات المقيس الطول "ط"يمّثل 

 للمعيار طبقا وُيخَتبر المحور)، طول ضمن (أي لآللة التشغيلي

ISO 10360-2(2009). 
 

 :أجھزة قياس اإلزاحة الخطية، على النحو التالي -ب  
 

نظم القياس من النوع غير المالمس "بدقة استبانة" مساوية أو  -١    
 ٠٫٢ميكرومتر في حدود مدى قياس أقصاه  ٠٫٢أفضل (أقل) من 

  مم؛
 

التي تتسم  (LVDT) نظم المحوالت التفاضلية المتغايرة الخطية -٢    
 :بكلتا الخاصيتين التاليتين

 
% في حدود مدى قياس أقصاه ٠٫١خطية" تساوي أو أفضل (أقل) من " -أ  

 مم؛ ٥
 

 
على طول  )E0, MPE( وأقصى خطأ مسموح به فيھا لقياس الطول -٢  

د على أنه أي توليفة من   ,E0x MPEأي محور (أحادي البعد)، ُيحدَّ

E0y, MPE E0z, MPE أوE0z, MPE ويساوي أو أقل (أفضل) من ،
(حيث يمّثل "ط" الطول المقيس  ) ميكرومتر١٠٠٠+ط/١٫٢٥(

بالملليمترات) عند أي نقطة ضمن المدى التشغيلي لآللة (أي ضمن 
 ؛ISO 10360-(2009)2طول المحور)، وُيخَتبر طبقا للمعيار 

 
أو ثالثة محاور أو أكثر ويكون أقصى خطأ مسموح به فيھا لقياس   -٢  

يساوي أو أقل (أفضل) من  E0, MPEالطول ثالثي األبعاد (حجمي) (
ميكرومتر (حيث يمّثل "ط" الطول المقيس ) ٨٠٠+ط/١٫٧(

بالملليمترات) عند أي نقطة ضمن المدى التشغيلي لآللة (أي ضمن 
  .ISO 10360-2(2009)طبقاً للمعيار  وُيخَتبرطول المحور)، 

 
داً  CMMمن النسق األدق في   E0, MPE : ملحوظة تقنية     محدَّ

من ِقَبل المصنِّع  ISO 10360-(2009)2طبقاً للمعيار 
المسبار، طول قلم السمة،  (أي أفضل ما يلي:

بارامترات الحركة، البيئة) ومع كل المعاوضات 
 ميكرومتر.  ٨٠٠ ط/ +١٫٧المتاحة يقاَرن بالعتبة 

 
 

 :أجھزة قياس اإلزاحة الخطية، على النحو التالي -ب  
 

نظم القياس من النوع غير المالمس "بدقة استبانة" تساوي أو  -١    
ميكرومتر في حدود مدى قياس أقصاه  ٠٫٢أفضل (أقل) من 

  مم؛ ٠٫٢
 

التي   (LVDT) نظم المحوالت التفاضلية المتغايرة الخطية -٢    



 

 

 :تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين
 

  

من  (أقل)(أفضل)  أقلخطية" تساوي أو " -١" -أ      
   تقاس من صفر إلى في حدود% ٠٫١

مدى التشغيل الكامل، فيما يخص المحوالت 
أقصى التفاضلية المتغيرة الخطية التي يصل 

 مم؛  ٥إلى  لتشغيلھامدى 
 

% ٠٫١خطية" تساوي أو أقل (أفضل) من "أو  -٢       
  مم فيما يخص ٥تقاس من صفر إلى 

يزيد  المحوالت التفاضلية المتغايرة الخطية التي
 مم؛ ٥مدى تشغيلھا عن 

 

 البرامج الحاسوبية -دال-١
 
برامج حاسوبية" مصممة خصيصاً بغــرض "استخدام" المعـــدات " -١-دال-١

أو  ٣-باء-١أو  ١-باء-١أو  ٣-ألف-١المذكــورة في البنــــــود الفرعية 
 .٧-باء-١د أو -٦-باء-١ب أو -٦-باء-١أ أو -٦-باء-١أو  ٥-باء-١

 
تشمل "البرامج الحاسوبية" المصممة خصيصاً للنظم  ملحوظة:    

"البرامج الحاسوبية"  -د-٣-باء-١المذكورة في البند الفرعي 
  المعّدة لقياس السمك الجداري والكنتور بشكل متزامن.

 
  
 

 البرامج الحاسوبية -دال-١
 
لةبرامج حاسوبية" مصممة خصيصاً " -١-دال-١ بغــرض "استخدام"  أو معدَّ

أو  ١-باء-١أو  ٣-ألف-١المعـــدات المذكــورة في البنــــــود الفرعية 
د أو -٦-باء- ١ب أو -٦-باء-١أ أو -٦-باء-١أو  ٥-باء-١أو  ٣-باء-١
 .٧-باء-١

 
أو تشمل "البرامج الحاسوبية" المصممة خصيصاً  ملحوظة:    

لة "البرامج  -د- ٣- باء- ١للنظم المذكورة في البند الفرعي  المعدَّ
الحاسوبية" المعّدة لقياس السمك الجداري والكنتور بشكل 

 متزامن.



 

 

برامج حاسوبية" مصممة خصيصاً أو معدلة بغرض "استحداث" أو " -٢-دال-١
 .٢-باء-١"إنتاج" أو "استخدام" المعدات المذكورة في البند الفرعي 

 
االلكترونية أو نظام يتيح عمل برامج حاسوبية" ألي توليفة من األجھزة " -٣-دال-١

مثل ھذا الجھاز (ھذه األجھزة) كوحدة "تحكم عددي" قادرة على التحكم 
في خمسة محاور أو أكثر قابلة للتداخل فيما بينھا ويمكن تنسيقھا على 

 ."نحو متزامن ألغراض "التحكم الكنتوري
 

" أو برامج حاسوبية" مصممة خصيصاً أو معدلة بغرض "استحداث" -٢-دال-١
 .٢-باء-١"إنتاج" أو "استخدام" المعدات المذكورة في البند الفرعي 

 
-دال-١في البند.  ال تنطبق الضوابط المنصوص عليھا ملحوظة:    

على "البرامج الحاسوبية" لبرمجة األجزاء التي تولِّد رموز  -٢
أوامر "التحكم العددي" ولكنھا ال تسمح باالستخدام المباشر 

 لمعدات التشغيل اآللي لألجزاء المختلفة.
 
برامج حاسوبية" ألي توليفة من األجھزة اإللكترونية أو نظام يتيح " -٣-دال-١

في اآلالت الجھاز (ھذه األجھزة) كوحدة "تحكم عددي" عمل مثل ھذا 
قادرة على التحكم في خمسة محاور أو أكثر قابلة للتداخل فيما  المكنية

 ."بينھا ويمكن تنسيقھا على نحو متزامن ألغراض "التحكم الكنتوري
 

السائلة، على النحو  بوتقات مصنوعة من مواد مقاِومة للمعادن األكتينية -١-ألف-٢
 :التالي

 
 :بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -أ    

 
 ٨٠٠٠ملليلتر) و  ١٥٠( ٣سم ١٥٠سعة تتراوح ما بين  -١      

 لترات)؛ ٨( ٣سم
 

مصنوعة أو مطلية بإحدى المواد التالية، بنسبة نقاوة تبلغ و -٢      
  :% من وزنھا أو أكثر٩٨

 

بوتقات مصنوعة من مواد مقاِومة للمعادن األكتينية السائلة، على  -١-ألف-٢
 :النحو التالي

 
 :بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -أ    

 
ملليلتر) و  ١٥٠( ٣سم ١٥٠سعة تتراوح ما بين  -  ١      

 ؛))لتراتل ( ٨( ٣سم ٨٠٠٠
 

أو بتوليفة مصنوعة أو مطلية بإحدى المواد التالية، و -٢      
 ٩٨تبلغ  شوائب إجمالية نقاوة، بنسبة المواد التاليةمن 
  أقل: أكثر% من وزنھا أو ٢

  
 



 

 

مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم، والمعدات التي تخصھا، على  -٢-باء-٢
 :النحو التالي

 
  مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم؛ -أ
 
 :التاليالمعدات الالزمة لفصل نظائر الليثيوم، على النحو  -ب

 
أعمدة مغلّفة لتبادل السوائل، مصممة خصيصاً لَمالِغم  -١

  الليثيوم؛
 
  مضخات لَملَغم الزئبق أو الليثيوم؛ -٢
 
  خاليا لتحليل َملَغم الليثيوم كھربائياً؛ -٣
 
 .َمباِخر لمحلول ھيدروكسيد الليثيوم المركـّز -٤

 

المعدات التي النظم ومرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم، و -٢-باء-٢
 :تخصھا، على النحو التالي

 
بعض معدات فصل نظائر الليثيوم ومكونات عملية   :حاشية   

فصل البالزما ھي أيضاً قابلة للتطبيق مباشرًة على فصل نظائر 
اليورانيوم وتخضع للضوابط المنصوص عليھا في 

 (بصيغتھا المعدلة).  INFCIRC/254 Partالوثيقة
 

  مصانع فصل نظائر الليثيوم؛مرافق أو  -أ
 

على أساس معالجة ملغم المعدات الالزمة لفصل نظائر الليثيوم  -ب
  ، على النحو التالي:الزئبق-الليثيوم

 
أعمدة مغلّفة لتبادل السوائل، مصممة خصيصاً لَمالِغم  -١

  الليثيوم؛
 
  مضخات لَملَغم الزئبق أو الليثيوم؛ -٢
 
  الليثيوم كھربائياً؛خاليا لتحليل َملَغم  -٣
 
 ؛.َمباِخر لمحلول ھيدروكسيد الليثيوم المركـّز -٤

 
نظم التبادل األيوني المصّممة خصيصاً لفصل نظائر الليثيوم، وأجزاء   -ج

 المكونات المصّممة خصيصاً لھا؛
  
 



 

 

نظم التبادل الكيميائي (التي تستخدم اإلثير التاجي، أو الكريبتاند، أو   -د
الوھق) المصّممة خصيصاً لفصل نظائر الليثيوم، وأجزاء  إثير

 المكونات المصّممة خصيصاً لھا.
 

 :البزموث الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -٣-جيم-٢
 

 % من وزنه أو أكثر؛٩٩٫٩٩نسبة نقاوة تبلغ  -أ
 
.أجزاء في المليون من وزنه من الفضة ١٠يحتوي على أقل من و -ب

 

 :البزموث الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -٣-جيم-٢
 

 % من وزنه أو أكثر؛٩٩٫٩٩نسبة نقاوة تبلغ  -أ
 
من وزنه  )أجزاء في المليون(  ١٠ppmويحتوي على أقل من  -ب

 .من الفضة
 

 ٢٠٥٠مقاومة شد قصوى مقدارھا ´ القادر على´ فوالذ التقوية -١١-جيم-٢
 درجة مئوية). ٢٠كلفن ( ٢٩٣أو أكثر في درجة حرارة  ميغابسكال

 
على األشكال التي تبلغ جميع  -١١-جيم-٢ال يسري البند الفرعي  ملحوظة:
 .مم أو أقل ٧٥أبعادھا الخطية 

 
تشمل ´ قادر على´عبارة  -١١-جيم-٢في البند الفرعي  :ملحوظة تقنية

 .فوالذ التقوية قبل المعالجة الحرارية أو بعدھا
 

 ١٩٥٠ ٢٠٥٠مقاومة شد قصوى مقدارھا ´ القادر على´فوالذ التقوية  -١١-جيم-٢
 درجة مئوية). ٢٠كلفن ( ٢٩٣ميغابسكال أو أكثر في درجة حرارة 

 
على األشكال التي تبلغ  -١١-جيم-٢ال يسري البند الفرعي  ملحوظة:

 .مم أو أقل ٧٥جميع أبعادھا الخطية 
 

تشمل ´ قادر على´عبارة  -١١-جيم-٢في البند الفرعي  :ملحوظة تقنية
 .فوالذ التقوية قبل المعالجة الحرارية أو بعدھا

 

النويدات المشعة الباعثة ألشعة ألفا التي يبلغ العمر النصفي ألشعة ألفا  -١٩-جيم-٢
 :سنة، باألشكال التالية ٢٠٠أيام أو أكثر ولكنه يقل عن  ١٠فيھا 

 
  نويدات العناصر الخالصة؛ -أ
 
غيغابكريل أو  ٣٧المرّكبات التي يبلغ إجمالي نشاط أشعة ألفا بھا  -ب

النويدات المشعة  النويدات المشعة الباعثة ألشعة ألفا التي يبلغ ال -١٩-جيم-٢
التي  :فاألشعة أل المناسبة لصنع مصادر نيوترونية استناداً إلى التفاعل النيوتروني

  سنة، ٢٠٠أيام أو أكثر ولكنه يقل عن  ١٠يبلغ العمر النصفي ألشعة ألفا فيھا 
 

   ٢٤٤الكوريوم   ٢٢٥األكتينيوم 
 ٢٠٩البولونيوم  



 

 

  أكثر لكل كيلوغرام؛
 
غيغابكريل أو  ٣٧المخاليط التي يبلغ إجمالي نشاط أشعة ألفا بھا  -ج

  أكثر لكل كيلوغرام؛
 
والمنتجات أو األجھزة التي تحتوي على أيٍّ من المواد المذكورة  -د

 ً  . آنفا
  

على المنتجات أو  -١٩-جيم-٢ال يسري البند الفرعي  :ملحوظة
غيغابكريل من نشاط  ٣٫٧األجھزة التي تحتوي على أقل من 

 . أشعة ألفا
 

    ٢٥٣اآلينشتانيوم   ٢٢٧األكتينيوم
 ٢١٠البولونيوم   

      ٢٥٤اآلينشتانيوم  ٢٥٣الَكليفورنيوم 
 ٢٢٣الراديوم   

  ١٤٨الغادولينيوم    ٢٤٠الكوريوم 
 ٢٢٧الثوريوم  

  ٢٣٦البلوتونيوم    ٢٤١الكوريوم 
 ٢٢٨الثوريوم  

  ٢٣٨البلوتونيوم    ٢٤٢الكوريوم 
 ٢٣٠اليورانيوم  

  ٢٠٨البولونيوم    ٢٤٣الكوريوم 
 ٢٣٢اليورانيوم  

 
  باألشكال التالية: 

 
  نويدات العناصر الخالصة؛ -أ
 
غيغابكريل أو  ٣٧ أشعة ألفا بھا ھانشاط المرّكبات التي يبلغ إجمالي -ب

  أكثر لكل كيلوغرام؛
 
غيغابكريل أو  ٣٧ أشعة ألفا بھا ھاالمخاليط التي يبلغ إجمالي نشاط -ج

  أكثر لكل كيلوغرام؛
 

ً  -د . والمنتجات أو األجھزة التي تحتوي على أيٍّ من المواد المذكورة آنفا
   

 



 

 

على المنتجات أو األجھزة  -١٩-جيم-٢ال يسري البند الفرعي  :ملحوظة
 . أشعة ألفانشاط. الغيغابكريل من  ٣٫٧التي تحتوي على أقل من 

 
٪ أو أكثر من وزنھا من ٩٠الرنيوم، والسبائك التي تحتوي على  -٢٠-جيم-٢ 

٪ أو أكثر من ٩٠التي تحتوي على  الِرنيوم؛ وسبائك الِرنيوم والتنغستن
 وزنھا من أي توليفة من الِرنيوم والتنغستن، بكلتا الخاصيتين التاليتين:

 
بأشكال ذات تناظر أسطواني أجوف (بما في ذلك األجزاء  -أ

 مم؛ ٣٠٠مم و ١٠٠االسطوانية) ويتراوح قطرھا الداخلي بين 
 

ً  ٢٠وبكتلة أكبر من  -ب  .كيلوغراما
 

 :مغيرات التردد أو المولِّدات التي تتميز بجميع الخصائص التالية -١-ألف-٣
 

ة خصيصاً لعملية  :حاشية مغيرات التردد والمولِّدات المصممة أو المعدَّ
فصل الغازات بالطرد المركزي تخضع للضوابط المنصوص 

  (بصيغتھا المعدلة). INFCIRC/254/Part 1 عليھا في الوثيقة
 

متعدد األطوار وقادر على توفير قوة كھربائية تبلغ ذات َخرج كھربائي  -أ
  واط أو أكثر؛ ٤٠

 
  ھرتز؛ ٢٠٠٠ و ٦٠٠وقادرة على العمل في مدى تردد يتراوح ما بين  -ب
 
 %؛١٠وذات تشّوه توافقي إجمالي أفضل (أقل) من  -ج
 
 %.٠٫١ذات ضبط تردد أفضل (أقل) من و -د

  
 

الصالحة لالستعمال كمحرك آالت ذات مغيرات التردد أو المولِّدات،  -١-ألف-٣
 :التي تتميز بجميع الخصائص التاليةتردد متغير أو تردد ثابت، و

 
ة خصيصاً لعملية  مغيرات التردد والمولِّدات المصممة أو :١الحاشية  المعدَّ

فصل الغازات بالطرد المركزي تخضع للضوابط المنصوص عليھا 
  (بصيغتھا المعدلة).  INFCIRC/254/Part 1 في الوثيقة

 
"البرامج الحاسوبية" المصممة خصيصاً لتعزيز أو إعفاء أداء  :٢الحاشية 

مغيرات التردد أو المولدات بحيث تفي بالخصائص أدناه تخضع 
.٣-دال-٣و ٢-دال-٣للضوابط المنصوص عليھا في البندين الفرعيين 

 
قوة  يوفر وقادر على توفيرذات َخرج كھربائي متعدد األطوار  -أ

  أو أكثر؛ فلط أمبير واط ٤٠كھربائية تبلغ 
 
 في مدى تردد يتراوح ما بين وتعمل بتردد يبلغ وقادرة على العمل -ب

  ؛أو أكثرھرتز  ٢٠٠٠ و ٦٠٠



 

 

-ألف- ٣المذكورة في البند الفرعي ُتعَرف مغيرات التردد  :ملحوظة تقنية
 . أيضاً باسم المحوالت أو المقّومات العكسية ١

 

 %؛١٠وذات تشّوه توافقي إجمالي أفضل (أقل) من  -ج
 
 .%٢٫٠ذات ضبط تردد أفضل (أقل) من و -د
 

سوى على مغيرات  -١-ألف-٣ال يسري البند الفرعي  %١ ملحوظتان:
التردد المخصصة آلالت صناعية و/أو لسلع استھالكية محددة (مثل 

التردد اآلالت المكنية، والمركبات، وما إلى ذلك) إذا كانت مغيرات 
يمكن أن تفي بالخصائص المذكورة أعاله عند إزالتھا، ورھناً 

 .٣بالمالحظة العامة 
 

لغرض الرقابة على الصادرات، تحدد الحكومة ما إذا  -٢ 
كان مغير تردد معين يفي أم ال يفي بالخصائص 
المذكورة أعاله، مع أخذ القيود المفروضة على 

 االعتبار.األجھزة والبرامج الحاسوبية بعين 
 

ُتعَرف مغيرات التردد المذكورة  -١ :ملحوظتان تقنيتان ملحوظة تقنية
أيضاً باسم المحوالت أو المقّومات  ١-ألف-٣في البند الفرعي 

 .العكسية
 

يمكن  -١-ألف-٣الخصائص المحددة في البند الفرعي  -٢ 
 استيفاؤھا في بعض المعدات الجاري تسويقھا مثل:

االختبار اإللكترونية، أو لوازم المولدات، أو معدات 
القوى المولَّدة بالتيار المتردد، أو محركات اآلالت ذات 
السرعة المتغيرة، أو المحركات ذات التردد المتغير، أو 

المحركات ذات التردد القابل للتعديل، أو المحركات 
  ذات السرعة القابلة للتعديل.

  
 



 

 

مات الليزر  -٢-ألف-٣  :والمذبِذبات على النحو التاليأجھزة الليزر ومضخِّ
 

أجھزة الليزر العاملة ببخار النحاس التي تتسم بكلتا الخاصيتين  -أ
 :التاليتين

 
 ٦٠٠ و ٥٠٠تعمل بموجات يتراوح طولھا ما بين  -١

  نانومتر؛
 
  واط أو أكثر؛ ٤٠بقدرة َخرج متوسطة تساوي و -٢

 

مات الليزر  -٢-ألف-٣  :والمذبِذبات على النحو التاليأجھزة الليزر ومضخِّ
 

أجھزة الليزر العاملة ببخار النحاس التي تتسم بكلتا الخاصيتين  -أ
 :التاليتين

 
 ٦٠٠ و ٥٠٠تعمل بموجات يتراوح طولھا ما بين  -١

  نانومتر؛
 
  واط أو أكثر؛ ٣٠ ٤٠بقدرة َخرج متوسطة تساوي و -٢

الكربون التي تتسم  أجھزة الليزر النبضية العاملة بأول أكسيد -ي 
 :بجميع الخصائص التالية

 
 ٦٠٠٠ و ٥٠٠٠تعمل بموجات يتراوح طولھا ما بين   -١

 نانومتر؛
 
 ھرتز؛ ٢٥٠وبمعدل تكرار أعلى من   -٢
 
 واط؛ ٢٠٠وبقدرة َخرج متوسطة أكبر من   -٣
 
 نانوثانية. ٢٠٠وبعرض نبضات أقل من   -٤

 
على أجھزة الليزر  -ز-٢-ألف-٣ال يسري البند الفرعي  ملحوظة:  

الصناعية العاملة بأكسيد الكربون ذات القدرة األعلى (التي تتراوح 
كيلوواط)، المستخدمة في تطبيقات مثل الَقطع  ٥ و ١عادًة ما بين 

واللحام، إذ أن ھذا النوع من أجھزة الليزر إما تكون متواصلة 



 

 

 .نانوثانية ٢٠٠د عرض نبضاتھا عن الموجات أو تكون نبضية يزي

محوالت ضغط قادرة على قياس ضغط مطلق عند أي نقطة في مدى  -٧-ألف-٣
 :كيلوَبسكال وتتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين ١٣ يتراوح بين صفر و

 
دة بعناصر الستشعار الضغط مصنوعة من أو محمية  -أ مزوَّ

النيكل، أو سبائك بواسطة األلومنيوم، أو سبائك األلومنيوم، أو 
 % من وزنھا؛٦٠النيكل التي تزيد نسبة النيكل فيھا عن 

 
 :تتسم بإحدى الخاصيتين التاليتينو -ب
 

كيلوَبسكال و"درجة دقتھا"  ١٣ال يتجاوز نطاقھا الشامل  -١
 % من النطاق الشامل؛١  ±  أفضل من

 
أو أكثر و"درجة  كيلوَبسكال ١٣يبلغ نطاقھا الشامل  أو -٢

 . َبسكال ١٣٠ ± دقتھا" أفضل من
 

، محوالت - ٧-ألف-٣في البند الفرعي  -١ ملحوظتان تقنيتان:
 .الضغط ھي أجھزة تحّول قياسات الضغط إلى إشارة كھربائية

 

قادرة على قياس ضغط مطلق ال ضغط جميع أنواع محوالت الضغط -٧-ألف-٣
تتسم  التيو كيلوَبسكال ١٣ عند أي نقطة في مدى يتراوح بين صفر و

  :بكلتا الخاصيتين التاليتينبجميع الخصائص التالية: 
 

دة بعناصر الستشعار الضغط مصنوعة من أو محمية  -أ مزوَّ
أو أكسيد األلومنيوم بواسطة األلومنيوم، أو سبائك األلومنيوم، 

، أو النيكل، أو سبائك النيكل التي تزيد (األلومينا أو الصفير)
أو البوليمرات % من وزنھا، ٦٠نسبة النيكل فيھا عن 

 ؛الھيدروكربونية المفلورة بالكامل
 
 -ب
األختام، إن ُوجدت، الضرورية لَختم عنصر استشعار الضغط،   -ب

والتي تتصل اتصاالً مباشراً بوسيط المعالجة، تكون مصنوعة 
أللومنيوم، أو سبائك األلومنيوم، أو من أو محمية بواسطة ا

أكسيد األلومنيوم (األلومينا أو الصفير)، أو النيكل أو سبائك 
٪ من وزنھا، أو ٦٠النيكل التي تزيد نسبة النيكل فيھا على 

 البوليمرات الھيدروكربونية المفلورة بالكامل؛ 
 

 :تتسم بإحدى الخاصيتين التاليتينو -ج
 

كيلوَبسكال و"درجة دقتھا"  ١٣ال يتجاوز نطاقھا الشامل  -١
 % من النطاق الشامل؛١  ±  أفضل من

 
كيلوَبسكال أو أكثر و"درجة دقتھا"  ١٣يبلغ نطاقھا الشامل  أو -٢

 .كيلوَبسكال ١٣عند القياس بدرجة َبسكال  ١٣٠  ±  أفضل من



 

 

 
ضغط ، محوالت ال- ٧-ألف-٣في البند الفرعي  -١ ملحوظتان تقنيتان:  

 .ةكھربائيھي أجھزة تحّول قياسات الضغط إلى إشارة. 
 

الضواغط المزودة بسدادات منفاخية ذات الشكل اللولبي والمضخات  -٩-ألف-٣ 
الفراغية المزودة بسدادات منفاخية ذات الشكل اللولبي التي تتسم 

 بجميع الخصائص التالية:
 

على العمل بمعدل تدفق حجمي عند المدخل يبلغ  قادرة  -أ
 /ساعة أو أكبر؛٣م ٥٠

 
 أو أكبر؛ ٢:١وقادرة على العمل بنسبة ضغط   -ب
 
وتكون جميع أسطحھا المالِمسة لغاز المعالجة مصنوعة من   -ج

 أيٍّ من المواد التالية: 
 األلومنيوم أو سبائك األلومنيوم؛ -١
 أو أكسيد األلومنيوم؛ -٢
 الفوالذ غير القابل للصدأ؛أو  -٣
 أو النيكل أو سبائك النيكل؛ -٤
 أو البرونز الفسفوري؛ -٥
 أو البوليمرات الفلورية.  -٧

 
المضخات الفراغية ذات  في الضواغط  أو -١ ملحوظتان تقنيتان:  

الشكل اللولبي، يتم صّد جيوب الغاز الھاللية الشكل بين زوج واحد أو 
أكثر من الدّوارات، أو اللوالب، الحلزونية المتشابكة التي تتحرك 

واللولب المتحرك يدور حول  إحداھا في حين تظل األخرى ثابتة.



 

 

المتحرك حول ومع دوران اللولب  اللولب الثابت؛ وال يلف بالتناوب.
اللولب الثابت، يقل حجم جيوب الغاز (أي أنھا تنضغط) أثناء تحركھا 

 نحو منفذ الخروج في اآللة.
 

المزودة في الضواغط أو المضخات الفراغية  -٢
، يكون غاز بسدادات منفاخية ذات الشكل اللولبي

المعالجة معزوالً تماماً عن األجزاء المشّحمة في 
وي الخارجي بواسطة المضخة وعن الغالف الج

ويتصل أحد أطراف السدادة  سدادة معدنية.
باللولب المتحرك فيما يتصل الطرف اآلخر 

 بالعلبة الثابتة الحاوية للمضخة.
 
تشمل البوليمرات الفلورية، على سبيل المثال ال  -٣

 الحصر، المواد التالية:
 البوليتترافلوروايثيلين، -أ
 وبروبيلين اإليثيلين المفلور، -ب
 والبرفلوروالكوكسي، -ج
 ،وثالثي فلورو ايثيل المتعدد الكلور -د
فلوريد -وكوبوليمر ھكسافلوروبروبيلين - ھـ

 الفينيليدين.
 

 

 :آالت لف الخيوط والمعدات المتصلة بھا، على النحو التالي -٤-باء-٣
 

 :آالت لف الخيوط التي تتسم بجميع الخصائص التالية -أ
 

 :آالت لف الخيوط والمعدات المتصلة بھا، على النحو التالي -٤-باء-٣
 

 :آالت لف الخيوط التي تتسم بجميع الخصائص التالية -أ
 



 

 

بحركات منسقة ومبرمجة في محورين أو أكثر  تتـّسـم -١
  لوضع األلياف في مواضعھا، وتغليفھا، ولفھا؛

 
مصّممة خصيصاً إلنشاء ھياكل أو رقائق مرّكبة من و -٢

 "المواد الليفية أو الخيطية"؛
 
قادرة على لف أجھزة دوارة أسطوانية يتراوح قطرھا ما و -٣

  أو أكثر؛ مم ٦٠٠مم ويبلغ طولھا  ٤٠٠  مم و ٧٥بين 
 

تتـّسـم بحركات منسقة ومبرمجة في محورين أو أكثر  -١
  لوضع األلياف في مواضعھا، وتغليفھا، ولفھا؛

 
رقائق مرّكبة من  مصّممة خصيصاً إلنشاء ھياكل أوو -٢

 "المواد الليفية أو الخيطية"؛
 
أسطوانية يتراوح  أنابيب أجھزة دوارةقادرة على لف و -٣

مم ويبلغ  ٦٥٠ ٤٠٠ مم و ٧٥ما بين  الداخليقطرھا 
  مم أو أكثر؛ ٣٠٠ ٦٠٠طولھا 

 

وحدة من  ٢٣٠المطيافات الكتلية التي لھا قدرة على قياس أيونات تبلغ  -٦-باء-٣
كتلة الذرية أو أكبر، ولھا قدرة على التحليل تزيد عن جزءين وحدات ال
 :، ومصادرھا األيونية، على النحو التالي٢٣٠اثنين في 

 
 ةــــتسري الضوابط الواردة في الوثيق :حاشية

INFCIRC/254/Part 1 (بصيغتھا المعدلة) على المطيافات الكتلّية 
ة خصيصا لتحليل عينات مباشرة من سادس  المصّممة أو المعدَّ

 . فلوريد اليورانيوم
 

  مطيافات كتلّية بالزمية مقرونة بالحث؛ -أ
     

  مطيافات كتلّية تعمل بالتفريغ التوّھجي؛ -ب
 
  مطيافات كتلّية تعمل بالتأّين الحراري؛ -ج
 
كتلّية تعمل بالرجم اإللكتروني ولھا حجرة  مطيافات -د

وحدة  ٢٣٠المطيافات الكتلّية التي لھا قدرة على قياس أيونات تبلغ  -٦-باء-٣
من وحدات الكتلة الذرّية أو أكبر، ولھا قدرة على التحليل تزيد عن 

 :، ومصادرھا األيونية، على النحو التالي٢٣٠ءين اثنين في جز
 

 ةـــــي الوثيقـــــتسري الضوابط الواردة ف :حاشية
INFCIRC/254/Part 1  (بصيغتھا المعدلة) على المطيافات

ة خصيصاً لتحليل عينات مباشرة من  الكتلّية المصّممة أو المعدَّ
 . سادس فلوريد اليورانيوم

 
  كتلّية بالزمّية مقرونة بالحث؛ مطيافات -أ
 
  مطيافات كتلّية تعمل بالتفريغ التوّھجي؛ -ب
 
  مطيافات كتلية تعمل بالتأّين الحراري؛ -ج
 
ولھا حجرة مطيافات كتلّية تعمل بالرجم اإللكتروني   -د



 

 

مصدر مبنّية أو مبّطنة أو مطلّية بمواد مقاِومة لسادس
  فلوريد اليورانيوم؛

 
مطيافات كتلّية تعمل باألشعة الجزيئية تتسم بإحدى  - ھـ

 :الخاصيتين التاليتين
 

لھا حجرة مصدر مبنّية بالصلب غير القابل  -١
مبّطنة أو مطلّية للصدأ أو الموليبدينوم، أو 

دة بمصيدة باردة قادرة  بأيٍّ منھما، ومزوَّ
درجة  ٨٠-كلفن ( ١٩٣على التبريد لدرجة 

 مئوية) أو أقل؛
 
لھا حجرة مصدر مبنّية أو مبّطنة أو  أو -٢

مطلّية بمواد مقاِومة لسادس فلوريد 
  اليورانيوم؛

 
دة بمصدر أيوني إلنتاج الفلورين إنتاجاً  مطيافات -و كتلية مزوَّ

دقيقاً ومصّممة لُتستخدم مع األكتينات أو مع الفلوريدات 
 . األكتينّية

 

مصدر مبنّية أو مبّطنة أو مطلّية بمواد مقاِومة لسادس 
 :الخاصيتين التاليتينوتتسم بكلتا فلوريد اليورانيوم؛ 

 
مطيافات كتلّية تعمل باألشعة الجزيئية تتسم بإحدى  - ھـ

 :الخاصيتين التاليتين
 

 لمدخل نظام بھا  مبطنة أو مبنية مصدر حجرة لھا -  -١  -٣
 جزيئات من مسّددة إشعاعية حزمة يضخ الجزيئية اإلشعاعية الحزم
 الجزيئات تأيين فيه يتم األيوني المصدر من موضع داخل الَحليلة
 إلكترونية؛ إشعاعية حزمة بواسطة

 
لھا حجرة مصدر مبنية بالصلب غير القابل للصدأ، أو الموليبدينوم أو مبطنة 

دة بمصيدة باردة  أو مطلية بأيٍّ منھما قادرة على  واحدة أو أكثرومزوَّ
درجة مئوية)  ٨٠-كلفن ( ١٩٣ يمكن تبريدھا لدرجة حرارة التبريد
 ؛أو أقل

 
 مقاومة بمواد مطلية أو مبطنة أو مبنية مصدر حجرة لھا أو -٢  -٤

 المؤيَّنة غير الَحليلة جزيئات صدّ  أجل من اليورانيوم فلوريد لسادس
 ؛اإللكترونية اإلشعاعية الحزمة بواسطة

 
 -و

دة بمصدر أيوني إلنتاج الفلورين إنتاجاً  - ھـ مطيافات كتلية مزوَّ
األكتينات أو مع الفلوريدات دقيقاً ومصّممة لُتستخدم مع 

 . األكتينّية
يصف  - د-٦-باء-٣البند الفرعي  -١ ملحوظتان تقنيتان:

المطيافات الكتلية التي ُتستخدم عادًة بغرض التحليل النظائري 



 

 

 لعينات غاز سادس فلوريد اليورانيوم.
 

التي تعمل بالرجم اإللكتروني،  المطيافات الكتلية -٢        
، ُتعَرف -د- ٦- باء- ٣الواردة في البند الفرعي 

أيضاً باسم المطيافات الكتلية التي تعمل بالقصف 
اإللكتروني أو المطيافات الكتلية التي تعمل 

 بالتأّين اإللكتروني.
 

المصيدة ’، -٢-د-٦-باء-٣في البند الفرعي  -٣        
ت الغاز عن ھي جھاز يصّد جزيئا‘ الباردة

 طريق تكثيفھا أو تجميدھا على أسطح باردة.

وألغراض ھذا المدخل، ال ُتعتَبر المضخات 
الفراغية التي تعمل عند درجات حرارة 

منخفضة جداً بالھليوم الغازي ولھا أنشوطة 
 .مغلقة بمثابة مصيدة باردة

 

 البرامج الحاسوبية -دال-٣
 
خصيصاً بغرض "استخدام" المعدات البرامج الحاسوبية" المصممة " -١-دال-٣

 . ٤-باء-٣أو  -٣-بـــاء-٣المذكورة في البنــد الفرعي 
 

 البرامج الحاسوبية -دال-٣
 
البرامج الحاسوبية" المصممة خصيصاً بغرض "استخدام" المعدات " -١-دال-٣

 -٣-بـــاء-٣أو  -١-ألف-٣البنود الفرعية  البنــد الفرعيالمذكورة في 
 . ٤-باء-٣أو 

 
"البرامج الحاسوبية" أو مفاتيح/رموز التشفير المصّممة خصيصاً  -٢-دال-٣

لتعزيز أو إعفاء خصائص أداء المعدات غير الخاضعة للضوابط 
بحيث تلبي أو تتجاوز  -١-ألف-٣المنصوص عليھا في البند الفرعي 

 .١-ألف-٣الخصائص المحددة في البند الفرعي 



 

 

 
صّممة خصيصاً لتعزيز أو إعفاء خصائص "البرامج الحاسوبية" الم -٣-دال-٣

أداء المعدات الخاضعة للضوابط المنصوص عليھا في البند الفرعي 
 .١-ألف-٣

 

أعمدة تقطير الھيدروجين عند درجات حرارة منخفضة جداً التي تتـّسـم  -٢-باء-٤
 :بجميع الخصائص التالية

 
درجة  ٢٣٨( كلفن ٣٥مصّممة للعمل بدرجات حرارة داخلية تبلغ  -أ

  مئوية تحت الصفر) أو أقل؛
 
 ٥ و ٠٫٥ومصّممة لتعمل بضغط داخلي يتراوح ما بين  -ب

  ميغابسكال؛
 
 :ومصنوعة من إحدى المادتين التاليتين -ج
 

بمحتوى  ٣٠٠الفوالذ غير القابل للصدأ من السلسلة  -١
 ASTM كبريتي منخفض يبلغ فيه المقاس الحبيبي

 أو أكثر؛ ٥(أو المعيار المكافئ له)  األستنيتي
 
من مواد مماثلة تتحمل درجات حرارة منخفضة  أو -٢

 وتتوافق مع الھيدروجين؛
 

ذات أقطار داخلية تبلغ متراً واحداً أو أكثر، وأطوال فعالة تبلغ و -د
 . أمتار أو أكثر ٥

 

 أعمدة تقطير الھيدروجين عند درجات حرارة منخفضة جداً التي -٢-باء-٤
 :تتـّسـم بجميع الخصائص التالية

 
 ٢٣٨كلفن ( ٣٥مصّممة للعمل بدرجات حرارة داخلية تبلغ  -أ

  درجة مئوية تحت الصفر) أو أقل؛
 
 ٥ و ٠٫٥ومصّممة لتعمل بضغط داخلي يتراوح ما بين  -ب

  ميغابسكال؛
 
 :ومصنوعة من إحدى المادتين التاليتين -ج
 

بمحتوى  ٣٠٠السلسلة الفوالذ غير القابل للصدأ من  -١
 ASTM كبريتي منخفض يبلغ فيه المقاس الحبيبي

 أو أكثر؛ ٥األستنيتي (أو المعيار المكافئ له) 
 
من مواد مماثلة تتحمل درجات حرارة منخفضة  أو -٢

 وتتوافق مع الھيدروجين؛
 

أو أكثر،  سنتيمتراً  ٣٠ متراً واحداً ذات أقطار داخلية تبلغ و -د
 . أمتار أو أكثر ٤ ٥غ تبل ‘أطوال فعالة’و

  



 

 

 
مصطلح 'طول فعال' يعني االرتفاع الفعلي لمواد التعبئة  :ملحوظة تقنية  

في عمود من النوع المعبأ، أو االرتفاع الفعلي للوحات 
 الموصالت الداخلية في عمود من النوع اللوحي.

 

محوالت توليف األمونيا أو وحدات التوليف التي يتم فيھا سحب غاز  -٣-باء-٤
التوليف (النتروجين والھيدروجين) من عموٍد لتبادل األمونيا/الھيدروجين 

 . ذي ضغٍط عاٍل وحيث ُتعاد األمونيا المولَّفة إلى العمود المذكور
 

  ]٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –لم تعد ُتستخَدم [ -٣-باء-٤
 

أجھزة إطالق متعددة المراحل تعمل بالغازات الخفيفة أو نظم إطالق  -٢-باء-٥
أخرى فائقة السرعة (األنواع العاملة بواسطة ملفات واألنواع 

الكھرومغنطيسية والحرارية الكھربائية وغيرھا من النظم المتقدمة) 
 . كيلومتر في الثانية أو أكثر ٢قادرة على تعجيل المقذوفات حتى 

 

نظم إطالق  أجھزة إطالق متعددة المراحل تعمل بالغازات الخفيفة أو -٢-باء-٥
وقود داسر وغازات فائقة السرعة (األنواع العاملة بواسطة  أخرى

ملفات واألنواع الكھرومغنطيسية والحرارية الكھربائية وغيرھا من و
كيلومتر   ١٫٥ ٢النظم المتقدمة) قادرة على تعجيل المقذوفات حتى 

 . الثانية أو أكثرفي 
 

 
كاميرات المرآة ذات الحركة الدورانية الميكانيكية، على النحو التالي،  -٣-باء-٥

  :والمكونات الالزمة المصممة خصيصاً لھا
 

إطار  ٢٢٥٠٠٠كاميرات مؤطـِّرة ذات معدالت تسجيل أكبر من  -أ
  في الثانية؛

 
ملم في  ٠٫٥ وكاميرات سريعة ذات سرعة كتابة تفوق -ب

  الميكروثانية.
 

، تشمل مكونات ھذا النوع من -٣-باء-٥في البند الفرعي  :ملحوظة

 
كاميرات المرآة ذات الحركة الدورانية الميكانيكية، على النحو التالي،  -٣-باء-٥

 ال يسري ھذا البند على أجھزة اإلطالق  ملحوظة:  و
 .ألنظمة األسلحة الفائقة السرعةالمصّممة خصيصاً 

 
والمكونات الالزمة لھا، الكاميرات وأجھزة التصوير العالية السرعة  -٣-باء-٥

  :على النحو التالي
 

 ٢٢٥٠٠٠كاميرات مؤطـِّرة ذات معدالت تسجيل أكبر من  -أ
  إطار في الثانية؛

  



 

 

الكاميرات وحدات اإللكترونات التزامنية والمجمعات 
الدوارة الخاصة بھا والمكّونة من توربينات ومرايا 

 . ومحامل
 
لكترونية الكاميرات السريعة اإللكترونية والكاميرات المؤطـِّرة اإل -٤-باء-٥

 :والِصمامات واألجھزة، على النحو التالي
 

 ٥٠كاميرات إلكترونية سريعة قادرة على االستبانة في وقت يبلغ  -أ
  نانوثانية أو أقل؛

 
الِصمامات السريعة الخاصة بالكاميرات المذكورة في البند  -ب

  ؛-أ-٤-باء-٥الفرعي 
 
إلكترونية) قادرة على  كاميرات مؤطـِّرة إلكترونية (أو ذات َمغالِق -ج

  نانوثانية أو أقل؛ ٥٠التقاط الصور في وقت يبلغ 
 
رة وأجھزة التصوير المنطوية على أشباه  -د صمامات مؤطِّ

موصالت الستخدامھا مع الكاميرات المذكورة في البند الفرعي 
 :على النحو التالي  ، وھي-ج-٤-باء-٥

 
المجّھزة بكاثود صمامات تكثيف الصور المرّكزة تقاربياً، و -١

لة شفافة لتخفيض  ضوئي موضوع فوق طبقة موصِّ
  المقاومة الصفائحية للكاثود الضوئي؛

 
صمامات فيديكون ذات دريئة لتعزيز السليكون المحتجز،  -٢

حيث يوجد نظام سريع يتيح احتجاز اإللكترونات الضوئية 

 
"البرامج الحاسوبية" المصممة خصيصاً لتعزيز  حاشية: -ب

 أو إعفاء أداء الكاميرات أو
أجھزة التصوير المعّدة لتلبية الخصائص الواردة أدناه     

ن ـــن الفرعييـــفي البندي تخضع للضوابط المنصوص عليھا
 .٢-دال-٥و ١-دال-٥
 

الكاميرات السريعة، والمكونات الالزمة المصممة خصيصاً  -أ
 لھا، على النحو التالي:

 
ملم في  ٠٫٥كاميرات سريعة ذات سرعة كتابة تفوق  -١

 ؛الميكروثانية
 

 
، تشمل مكونات ھذا النوع -٣-باء-٥في البند الفرعي  :ملحوظة

من الكاميرات وحدات اإللكترونات التزامنية 
والمجمعات الدوارة الخاصة بھا والمكّونة من توربينات 

 . ومرايا ومحامل
 

الكاميرات السريعة اإللكترونية  -٤-باء-٥
اإللكترونية  والكاميرات المؤطـِّرة

والِصمامات واألجھزة، على النحو 
 :التالي

 
كاميرات إلكترونية سريعة قادرة على   -٢-ألف

نانوثانية أو  ٥٠االستبانة في وقت يبلغ 



 

 

المنبعثة من الكاثود الضوئي قبل أن ترتطم بلوحة دريئة 
  السليكون؛تعزيز 

 
  الكھربائي لخاليا كير أو خاليا بوكلز؛-الَغلق البصري -٣
 
الصمامات المؤطـِّرة األخرى وأجھزة التصوير المنطوية  -٤

على أشباه موصالت التي تبلغ سرعة احتجاز الصورة 
نانوثانية، وھي مصّممة خصيصاً  ٥٠فيھا أقل من 

 .أعاله ج-٤-باء-٥للكاميرات المذكورة في البند الفرعي 
 

  أقل؛
 

 
الِصمامات السريعة الخاصة بالكاميرات   -٣-ب

-٣—٤-باء-٥ البند الفرعيالمذكورة في 
 ؛٢-أ
 

 
إلكترونية (أو ذات مغالق إلكترونية) قادرة على  كاميرات مؤطـِّرة -ج  

المكونات القابلة إلعادة الشحن المصممة خصيصاً لالستخدام   -٤ التقاط الصور 
 مع كاميرات سريعة بھا 

ل مواصفات األداء الواردة في    ھياكل مكونة من وحدات تجميعية والتي ُتَفعِّ
 ؛٢-أ-٣-باء-٥أو  ١-أ-٣-باء-٥
 

رونات التزامنية، والمجمعات الدوارة المكونة وحدات اإللكت -٥
من توربينات، والمرايا والَمحاِمل المصّممة خصيصاً 

 .١-أ-٣-باء- ٥للكاميرات المحددة في البند الفرعي 
 

 
رة والمكونات الالزمة المصممة خصيصاً لھا على  -ب   الكاميرات المؤطِّ

 النحو التالي:
 

 رــــــأكب تسجيل معدالت ذات مؤطـِّرة كاميرات  -٥
 الثانية؛ في إطار ٢٢٥ ٠٠٠نــــــم

 
رة كاميرات  -٦  ٥٠ يبلغ وقت في الصور التقاط على قادرة مؤطِّ



 

 

  أقل؛ أو نانوثانية
 

رة وأجھزة تصوير منطوية على أشباه    -د صمامات مؤطِّ
الستخدامھا مع الكاميرات المذكورة في البند موصالت 

 :النحو التاليعلى   ، وھي-ج-٤-باء-٥الفرعي 
 

صمامات تكثيف الصور المرّكزة تقاربياً، والمجّھزة  -١
لة شفافة  بكاثود ضوئي موضوع فوق طبقة موصِّ
  لتخفيض المقاومة الصفائحية للكاثود الضوئي؛

 
ذات دريئة لتعزيز السليكون  صمامات فيديكون -٢

المحتجز، حيث يوجد نظام سريع يتيح احتجاز 
اإللكترونات الضوئية المنبعثة من الكاثود الضوئي قبل 

  أن ترتطم بلوحة دريئة تعزيز السليكون؛
 
  الكھربائي لخاليا كير أو خاليا بوكلز؛-الَغلق البصري -٣
 
 التصوير وأجھزة األخرى المؤطـِّرة الصمامات  -٧

 احتجاز سرعة تبلغ التي موصالت أشباه على المنطوية
 فيھا )الَغلق( الصورة احتجاز سرعة تبلغ فيھا الصورة

ً  ومصممة ،أقل أو نانوثانية ٥٠ من أقل  خصيصا
-٣ ج-٤-باء-٥ الفرعي البند في المذكورة للكاميرات

 ؛٢-ب-٣-باء- ٥ أو ١-ب
 
ً  مصممة الشحن إلعادة قابلة مكونات  -٨  خصيصا

رة الكاميرات مع لالستخدام  ھياكل على المحتوية المؤطِّ



 

 

ل والتي تجميعية وحدات من مكونة  مواصفات ُتفعِّ
 أو ١-ب-٣- باء-٥ يـــــالفرع البند في الواردة األداء

 ؛٢-ب-٣-باء-٥
 
وحدات إلكترونات تزامنية، ومجمعات دوارة مكونة   -٥

خصيصاً من توربينات، ومرايا وَمحاِمل مصّممة 
أو  ١-ب- ٣-باء-٥ي ـــــــــددة فـــــــــللكاميرات المح

 .٢-ب-٣-باء-٥
 

الكاميرات المنطوية على أشباه موصالت أو صمامات إلكترونية  -ج
 والمكونات الالزمة المصّممة خصيصاً لھا على النحو التالي:

 
 صمامات أو موصالت أشباه على منطوية كاميرات  -٤

 ٥٠ فيھا) الَغلق( الصورة احتجاز سرعة تبلغ إلكترونية
 أقل؛ أو نانوثانية

 
 وصمامات موصالت أشباه على منطوية تصوير أجھزة  -٥

) الَغلق( الصورة احتجاز سرعة تبلغ الصور لمكثفات
ً  ومصممة أقل، أو نانوثانية ٥٠ فيھا  خصيصا

 ؛١-ج-٣-باء-٥ الفرعي البند في المذكورة للكاميرات
 
) بوكلز خاليا أو كير خاليا( كھربائي-ضوئي َغلق أجھزة-٦

 أقل؛ أو نانوثانية ٥٠ فيھا) الَغلق( الصورة احتجاز سرعة تبلغ
 
مكونات قابلة إلعادة الشحن مصممة خصيصاً  -٤

لالستخدام مع الكاميرات المحتوية على ھياكل مكونة 



 

 

ل مواصفات األداء  من وحدات تجميعية والتي ُتَفعِّ
 .١-ج- ٣- باء- ٥الواردة في البند الفرعي 

 
الكاميرات الوحيدة اإلطار ذات السرعة العالية  :ملحوظة تقنية

يمكن استخدامھا وحدھا في إنتاج صورة مفردة 
لحدث حيوي، أو يمكن الجمع بين العديد من ھذه 
ل بالتتابع إلنتاج صور  الكاميرات في نظام يشغَّ

 متعددة لحدث ما.
 
  ]٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –لم تعد ُتستخَدم [ -٤-باء-٥
 

 :أجھزة متخصصة إلجراء التجارب الھيدرودينامية، على النحو التالي -٥-باء-٥
 

كيلومتر  ١أجھزة قياس السرعة بالتداخل لقياس السرعات التي تتجاوز  -أ
  ميكروثانية؛ ١٠في الثانية خالل فواصل زمنية أقل من 

 
  غيغاَبسكال؛ ١٠عدادات منغانين لقياس الضغوط التي تزيد عن  -ب
 
 . غيغاَبسكال ١٠ناقالت الضغط من الكوارتز للضغوط التي تزيد عن  -ج

 
أجھزة قياس السرعة بالتداخل  -أ-٥-باء-٥يشمل البند الفرعي  :ملحوظة

 .مثل نظم قياس سرعة أي عاكس وأجھزة دوبلر لقياس التداخل
 

 لي:على النحو التاالھيدرودينامية، أجھزة متخصصة إلجراء التجارب  -٥-باء-٥

 
 ١أجھزة قياس السرعة بالتداخل لقياس السرعات التي تتجاوز  -أ

  ميكروثانية؛ ١٠كيلومتر في الثانية خالل فواصل زمنية أقل من 
 
الضغوط التي تزيد عن ضغط الصدمات القادرة على قياس عدادات  -ب

بما فيھا العدادات المصنوعة من المنغانين ، ؛غيغاَبسكال ١٠
  واإليتربيوم والبولي فينيل ثنائي الفلوريد؛

 
. غيغاَبسكال ١٠ناقالت الضغط من الكوارتز للضغوط التي تزيد عن  -ج
 

أجھزة قياس السرعة بالتداخل  -أ-٥-باء-٥يشمل البند الفرعي  :ملحوظة
مثل نظم قياس تداخل السرعة ألي عاكس، وأجھزة دوبلر 

ر لقياس سرعة الفوتونات لقياس التداخل بالليزر، وأجھزة دوبل
  .المعروفة أيضاً باسم أجھزة قياس سرعة اقتران ترّددين



 

 

 

 : مولِّدات نبض عالية السرعة تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين -٦-باء-٥
 

  أووم؛ ٥٥فلط ضمن حمل مقاِومي يقل عن  ٦فلطية خارجة تزيد عن  -أ
 
 . بيكوثانية ٥٠٠يقل عن ´ زمن انتقال نبضات´و -ب
 

‘ زمن انتقال النبضة’يعّرف  - ب-٦-باء- ٥في البند الفرعي :ملحوظة تقنية
 . % من متسع الفولطية٩٠  % و١٠بأنه الفاصل الزمني بيــن 

 

، تتسم بكلتا ورؤوس النبض الالزمة لھامولِّدات نبض عالية السرعة،  -٦-باء-٥
 :الخاصيتين التاليتين

 
 أووم؛ ٥٥فلط ضمن حمل مقاِومي يقل عن  ٦فلطية خارجة تزيد عن  -أ

 
 . بيكوثانية ٥٠٠يقل عن ´ زمن انتقال نبضاتو -ب
 

  :ملحوظتان تقنيتان ملحوظة تقنية
بأنه ‘ زمن انتقال النبضة’يعّرف  - ب-٦-باء- ٥في البند الفرعي -١

 . % من متسع الفلطية٩٠ % و١٠الفاصل الزمني بيــن 
 

مة لقبول وظيفة رؤوس  -٢ النبض ھي شبكات لتكوين الدافع مصمَّ
طور الفلطية وتشكيلھا ضمن مجموعة متنوعة من أشكال 

النبض يمكن أن تشمل النوع المستطيل، أو المثلث، أو الذي 
. يعمل بالطور، أو بالدافع، أو األُّسي، أو األحادي الدورة
 ورؤوس النبض يمكن أن تكون جزءاً ال يتجزأ من مولِّد

النبض، وقد تكون وحدة تجميعية قابلة إلعادة الشحن في 
الً من الخارج.  الجھاز أو جھازاً موصَّ

 

أوعية وحجرات وحاويات المتفجرات الشديدة االنفجار وأجھزة االحتواء  -٧-باء-٥ 
 المماثلة األخرى

مة الختبار المتفجرات الشديدة االنفجار أو األجھزة المتفجرة      المصمَّ
 والتي تتسم بكلتا   

 الخاصيتين التاليتين:    
 



 

 

مة لتحتوي بالكامل انفجاراً يعادل   -أ كيلوغرام من مادة تي إن  ٢مصمَّ
 تي أو أكثر؛

 
وتوجد بھا عناصر تصميم أو سمات تمكِّن من نقل معلومات   -ب

 التشخيص أو القياس في الوقت الحقيقي أو في وقت متأخر.
 

 البرامج الحاسوبية -دال-٥
 

 . ال يوجد
 

 البرامج الحاسوبية -دال-٥
 

 . ال يوجد    
 
"البرامج الحاسوبية" أو مفاتيح/رموز التشفير المصّممة خصيصاً لتعزيز  -١-دال-٥

أو إعفاء خصائص أداء المعدات غير الخاضعة للضوابط المنصوص 
بحيث تلبي أو تتجاوز الخصائص  -٣-باء-٥عليھا في البند الفرعي 

 .٣- باء- ٥الفرعي  المحددة في البند
 
"البرامج الحاسوبية" أو مفاتيح/رموز التشفير المصّممة خصيصاً لتعزيز  -٢-دال-٥

أو إعفاء خصائص أداء المعدات الخاضعة للضوابط المنصوص 
 .٣-باء-٥عليھا في البند الفرعي 

 
 

وھي أطقم اإلطالق ومولِّدات النبض العاملة بالتيار العالي الُمناِظرة لھا، -٢-ألف-٦
 :على النحو التالي

 
رات المتعددة الضوابط  -أ مة لتشغيل المفجِّ رات مصمَّ أطقم تشغيل مفجِّ

  أعاله؛ -١-ألف-٦المذكورة في البند الفرعي 
 
 :مولِّدات نبض كھربائية نمطية (نابضات) تتسم بجميع الخصائص التالية -ب

أطقم اإلطالق ومولِّدات النبض العاملة بالتيار العالي الُمناِظرة لھا،  -٢-ألف-٦
 :وھي على النحو التالي

 
رات -أ رات (نظم بدء، أجھزة إطالق)،  أطقم تشغيل مفجِّ أطقم إطالق مفجِّ

بما فيھا أطقم اإلطالق المشحونة إلكترونياً والمدفوعة تفجيرياً 
 ً مة لتشغيل والمدفوعة ضوئيا رات المتعددة الضوابط ، مصمَّ المفجِّ

  أعاله؛ -١-ألف-٦المذكورة في البند الفرعي 



 

 

 
مة الستخدامھا بطريقة تتطلب سھولة الحمل أو النقل -١ ، أو مصمَّ

  االستخدام الشاق؛
 
  محاطة بغالف مانع لتلّوثھا بالغبار؛و -٢
 
  ميكروثانية؛ ١٥قادرة على إطالق طاقتھا في أقل من و -٣
 
  أمبير؛ ١٠٠لھا قدرة خرج تتجاوز و -٤
 
ميكروثانية ضمن أحمال تقل  ١٠يقل عن ´ زمن نھوض´ لھاو -٥

  أووم؛ ٤٠عن 
 
 
  سم؛ ٢٥٫٤ال يتجاوز أيٌّ من أبعادھا و -٦
 
 كيلوغراماً؛ ٢٥يقل وزنھا عن و -٧
 
محّددة للتشغيل في درجات حرارة ممتدة المدى تتراوح بين و -٨

 ١٠٠درجة مئوية تحت الصفر إلى  ٥٠كلفـــن ( ٣٧٣و ٢٢٣
درجة مئوية فوق الصفر) أو محّددة بما يناسب التطبيقات 

 . الفضائية الجوية
 

المصابيح اليدوية التي تعمل  -ب-٢-ألف-٦يشمل البند الفرعي  ملحوظة:
 . بصمامات الزنون الوميضية

 
زمن ´يعّرف  ، -٥-ب- ٢-ألف-٦في البند الفرعي  : ملحوظة تقنية

على أنه الفاصل الزمني الالزم الرتفاع التيار من ´ النھوض
 . % من قيمته عند مروره في ِحمل مقاِومي٩٠% إلى ١٠

 

 
مولِّدات نبض كھربائية نمطية (نابضات) تتسم بجميع الخصائص  -ب

 :التالية
 

مة الستخدامھا بطريقة تتطلب سھولة الحمل أو النقل، أو  -١ مصمَّ
  االستخدام الشاق؛

 
  لتلّوثھا بالغبار؛ محاطة بغالف مانعو -٢
 
ميكروثانية  ١٥قادرة على إطالق طاقتھا في أقل من و -٢ -٣

  ؛أووم ٤٠ضمن أحمال تقل عن 
 
  أمبير؛ ١٠٠لھا قدرة خرج تتجاوز و -٤-٣
 
ميكروثانية  ضمن أحمال تقل  ١٠يقل عن ´ زمن نھوض´ لھاو -٥

  أووم؛ ٤٠عن 
 
 
٦- 

  سم؛ ٣٠ ٢٥٫٤ال يتجاوز أيٌّ من أبعادھا و -٤
 
 كيلوغراماً؛ ٣٠ ٢٥يقل وزنھا عن و -٥ ٧
 
محّددة للتشغيل في درجات حرارة ممتدة المدى تتراوح بين و -٦ ٨

 ١٠٠درجة مئوية تحت الصفر إلى  ٥٠كلفـــن ( ٣٧٣و ٢٢٣
درجة مئوية فوق الصفر) أو محّددة بما يناسب التطبيقات 

 . الفضائية الجوية
 

 إطالق دقيقة تتسم بجميع الخصائص التالية: وحدات  -ج
 



 

 

 مم؛ ٣٥ال يتجاوز أيٌّ من أبعادھا   -١  
 

 كيلو فلط؛ ١ودرجة فلطيتھا تساوي أو أكبر من   -٢  
 

 .nF ١٠٠وسعتھا مساوية أو أكبر من   -٣  
 

أطقم اإلطالق المدفوعة ضوئياً تشمل كالً من األطقم  ملحوظة:
 التي تعمل ببدء الليزر 

أما أطقم اإلطالق المدفوعة تفجيرياً فتشمل كالً من نوعي . وبشحن الليزر  
أطقم اإلطالق التي تعمل بمتفجرات متبلِّرة ذات استقطاب كھربي 

البند الفرعي ويشمل . عفوي، وبمتفجرات عالية اإلنفاذية المغنطيسية
المصابيح اليدوية التي تعمل بصمامات الزنون  - ب-٢-ألف-٦

 . الوميضية
 

زمن ´، يعّرف -٥-ب- ٢-ألف-٦في البند الفرعي  : ملحوظة تقنية  
على أنه الفاصل الزمني الالزم الرتفاع التيار من ´ النھوض

 . % من قيمته عند مروره في ِحمل مقاِومي٩٠% إلى ١٠
 

نظم مولِّدات النيوترونات، بما في ذلك الصمامات، التي تتسم بكلتا -٥-ألف-٦
 :الخاصيتين التاليتين

 
مة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛ -أ   مصمَّ
 
تستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل نووي بين التريتيوم و -ب

 .والديوتيريوم
 

نظم مولِّدات النيوترونات، بما في ذلك الصمامات، التي تتسم بكلتا  -٥-ألف-٦
 :الخاصيتين التاليتين

 
مة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛ -أ   مصمَّ
 
وتستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل نووي بين  -١ -ب

 ؛التريتيوم والديوتيريوم
أو تستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل نووي بين  -٢

 x١٠٩ ٣الديوتريوم والديوتيريوم وتكون قادرة على العمل بقدرة خرج 

 نيوترونات/ثانية أو أكبر.
 

الكھرمغنطيسي المستعرض التي توفر مسار حث خطوط اإلرسال  -٦-ألف-٦ 



 

 

 منخفضاً للمفجرات ذات الخصائص التالية:
 

 فلط؛ كيلو ٢تتجاوز فلطيتھا درجة  -أ
 
 نانوھنري. ٢٠ من أقل وذات محاثة  -ب

 
% من وزنھا ٢مواد أو مخاليط شديدة االنفجار، تحتوي على أكثر من  -١-جيم-٦

 :من أيٍّ من المرّكبات التالية
 

-HMX) (CAS 2691ي (ـــــرباعي مثيلين رباعي نترامين حلق -أ

  )؛41-0
 
 )؛RDX) (CAS-121-82-4أو ثالثي مثيلين ثالثي نترامين حلقي ( -ب

 
  )؛CAS 3058-38-6( (TATB) أو ثالثي أمينو ثالثي نتروبنزين -ج
 
 )؛CAS 20062-22-0(HNS) أو سداسي نتروستلبين ( -د

 
 ٣غرام/سم ١٫٨تزيد كثافتھا البلورية على أي مادة متفجرة  أو - ھـ

 .متر/ثانية ٨٠٠٠وتزيد سرعة التفجير فيھا على 
 

% من ٢مواد أو مخاليط شديدة االنفجار، تحتوي على أكثر من  -١-جيم-٦
 :وزنھا من أيٍّ من المرّكبات التالية

 
  )؛HMX) (CAS 2691-41-0رباعي مثيلين رباعي نترامين حلقي ( -أ
 
  )؛RDX) (CAS-121-82-4أو ثالثي مثيلين ثالثي نترامين حلقي ( -ب
 
  )؛CAS 3058-38-6( (TATB) أو ثالثي أمينو ثالثي نتروبنزين -ج
 
 )؛0-22-CAS 20062( HNS)سداسي نتروستلبين (أو  -د

أكسيد  ٤٫٦- أمينو-٧فلوروكسان أو -أمينودينتروبنزو 
 (ADNBF) ١-نتروبنزوفيورازان

 
 ؛ CAS)97096-78-(1 - ھـ
 
أو  DADEن (ــــــــــــــدينتروإيثيلي- 2,2-وــديامين- 1,1أو   - ھـ

FOX7(3)-81-(CAS 145250؛ 
 
 ؛0)-49-(CAS 5213 (DNI)دينتروإيميدازول - 2,4أو   -و
 
) DAAFأو  DAAOFورازان (ـــــوأزوكسيفيـــــــــــــــــأو ديامين -ز

0)-89-(CAS 78644؛ 
 
 ؛6)-08-(CAS 1630  (DATB)ديامينوترينتروبنزينأو   -ح



 

 

 
 ؛DINGU (8)-04-(CAS 55510أو  DNGUأو دينتروغاليكلوريل (  -ط
 
 (PYX)ن ــــــروبايريديـــدينت- 3,5-مكرر (بيكرايالمينو)- 2,6أو   -ي

2)-89-(CAS 38082؛ 
 
سداسي نتروبايفينيل أو ديبيكراميد -′6,6,′4,4,′2,2-ديامينو- ′3,3أو   -ك

(DIPAM) 0)-44-(CAS 17215؛ 
 
 ؛3)-90-(CAS 78644 (DAAzF)أو ديامينوأروفيورازان   -ل
 
 (TNP)ن ـــــدازيـــــبايري d]-[4,5 بايريدازينو-تيترانترو- 1,4,5,8أو   -م

)9-04-229176 CAS(؛ 
 
 )؛0-22-CAS 20062( HNS)أو سداسي نتروستلبين ( -ن
 
وتزيد  ٣غرام/سم ١٫٨كثافتھا البلورية على  أي مادة متفجرة تزيد أو -س

 .متر/ثانية ٨٠٠٠سرعة التفجير فيھا على 
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