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عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

رسالة وردت من البعثة الدائمة لجمھورية كوريا لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشأن المبادئ التوجيھية لبعض الدول 

والبرامج األعضاء فيما يتعلق بعمليات نقل المعدات والمواد 
 النووي بالمجال الصلة ذات االستخدام المزدوجة الحاسوبية

 والتكنولوجيا المتصلة بھا

 

 

ة  -١ فوية، مؤرخ ذكرة ش ة م ت األمان وبر  ٢٤تلّق رين األول/أكت ة ٢٠١٦تش ة لجمھوري ة الدائم ن البعث ، م
ة  الة مؤرخ دول األعضاء رس ع ال ى جمي م عل ة أن تعمِّ ن الوكال ا م ب فيھ ا تطل وبر  ٢١كوري رين األول/أكت تش

غ وان٢٠١٦ وويِّين، السفير يون دين الن ورِّ يس مجموعة الم ة عن -، موجھة إلى المدير العام من رئ سونغ، بالنياب
تراليا، وحكومات  بانيا، وأس ا، وإاالتحاد الروسي، واألرجنتين، وإس تونيا، وألماني ا، وأس لندا، آوكراني دا، وآيس يرلن

ل، والبر ا، والبرازي يكية، وإيطالي ة التش ا، والجمھوري يا، وتركي دا، وبيالروس ا، وبولن ا، وبلغاري ال، وبلجيك تغ
وجمھورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، 

ا، ولكسمبرغ، و دا، والتفي ا، وكن تان، وكرواتي رص، وكازاخس دا، وقب ا، وفنلن ا، ومالطة،والصين، وفرنس  ليتواني
يك، ا،  والمكس دا، وھنغاري ا، ونيوزيلن رويج، والنمس مالية، والن دا الش ى وآيرلن ا العظم دة لبريطاني ة المتح والمملك

ك (ب)اليوناناليابان، و، ووھولندا، والواليات المتحدة األمريكية ة لتل ادئ التوجيھي م معلومات إضافية عن المب ، تقدِّ
  .الحكومات بشأن عمليات النقل النووي

ّص   -٢ اخ ن ي استنس ا يل ّم فيم ذكورة أعاله، ت فوية الم ذكرة الش ي الم ا ف َرب عنھ ة المع ى ضوء الرغب وعل
  المذكرة الشفوية، وكذلك نّص الرسالة ومالحقھا، على سبيل إعالم جميع الدول األعضاء.

 

  
ة   (أ) ـّن الوثيق أن تصديرINFCIRC/254/Part 1تتضم ة بش ادئ توجيھي ة، مب يغتھا المعّدل ا  ، بص دات والتكنولوجي واد والمع الم

 النووية.

تشارك المفوضية األوروبية ورئيس لجنة تزانغر بصفة مراقبين.  (ب)
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 حقالمل

 

  البعثة الدائمة لجمھورية كوريا
  فيينا

  
KPM-2016-302  

  

ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل ا تحياتھ ة في فيين دى المنظمات الدولي ة تھدي البعثة الدائمة لجمھورية كوريا ل
وبر  ٢١(الوكالة)، ويشّرفھا أن تحيل إليھا رسالة مؤرخة  غ ٢٠١٦تشرين األول/أكت وان -وردت من السفير يون

يين، حول  ووِّ دين الن ورِّ سونغ، الممثل الدائم لجمھورية كوريا لدى المنظمات الدولية في فيينا، رئيس مجموعة الم
ة لمجموعة  ٢(الجزء  INFCIRC/254/Part 2التعديالت المتفق عليھا إلدخالھا على الوثيقة  ادئ التوجيھي من المب

يد  ة، الس ة الذري ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع ى الم ا إل ك إلحالتھ ا، وذل ك مرفقھ يين)، بما في ذل دين النووِّ المورِّ
  يوكيا أمانو.

ة  ل ة المعدَّ يم الوثيق ا فINFCIRC/254/Part 2كما يشرِّف البعثة الدائمة أن تطلب تعم ا وجدول ، بم ك مرفقاتھ ي ذل
  وان سونغ، على الدول األعضاء في الوكالة.-مقارنة التغييرات، إلى جانب رسالة السفير يونغ

ة  دًدا للوكال ذه الفرصة لكي تعرب مج ا ھ ة في فيين دى المنظمات الدولي ا ل ة كوري وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوري
  الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  

  لتوقـيع][ا

  [الختم]

  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٤فيينا، 

  



 

Mr Yukiya Amano 
Director General 
IAEA 

  رئيس مجموعة الموّردين النوويين

  وزارة الخارجية
  سول، جمھورية كوريا

  
  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١

  
  صاحب السعادة،

ا، وأو ـا، وألماني تراليا، وإستوني بانيا، وأس ين، وإس ي، واألرجنت ـِّحاد الروس ات االت ن حكوم ة ع ا، بالنياب كراني
دا، و ـا، آوآيرلن يالروس، وتركيـ دا، وب ـا، وبولن ـا، وبلغاريـ ـال، وبلجيكـ ل، والبرتغ ـا، والبرازي ـدا، وإيطاليـ يسلن

لوفينيا،  لوفاكيا، وس ـا، وس ـرك، ورومانيـ ا، والدانم وب أفريقي ا، وجن ة كوري يكية، وجمھوري ة التش والجمھوري
ا،  ين، وفرنس ربيا، والص را، وص ويد، وسويس ـدا، والس ـا، وكنــ تان، وكرواتيـ ـرص، وكازاخس دا، وقبـ وفنلن

ـدا،  ا، ونيوزيلنـ رويج، والنمس دة، والن ة المتح يك، والمملك ـة، والمكس ـا، ومالط مبورغ، وليتوانيـ ـا، ولكس والتفيـ
لمراسالت ، يشّرفني أن أشير إلى جميع ا١، واليابان، واليوناناألمريكيةوھنغاريــا، وھولنــدا، والواليات المتحدة 

ل  ات النق ة لعملي ادئ التوجيھي ا للمب ا بالتصرف وفًق ك الحكومات بشأن قراراتھ السابقة ذات الصلة الواردة من تل
ة  ة في الوثيق ة) في شكل نشرة إعالمي ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي ا من طرف الوكال ووي المنشورة حالًي الن

INFCIRC/254/Rev.9/Part 2.بما في ذلك مرفقھا ،  

رتين  ديل الفق دين  ٨و  ٤وقد قررت ھذه الحكومات تع ورِّ ة لمجموعة الم ادئ التوجيھي اني من المب من الجزء الث
  النوويين. وفيما يلي النص الجديد:

  بداية النص:

  وضع إجراءات الترخيص للصادرات

ا  -٤ ة، بم ادئ التوجيھي ـّال للمب ذ الفع ة لضمان التنفي دابير قانوني وردين وضع ت ي للم وائح  ينبغ ك ل ي ذل ف
د النظر في أمر التصريح  ترخيص عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، والعقوبات على االنتھاكات. وعن
دأ األساسي، ووضع العوامل ذات  ق المب بعمليات النقل، ينبغي للموردين مراعاة الحكمة في سبيل تطبي

  الصلة في االعتبار، ومن بينھا:

ية طرفاً في معاھدة عدم االنتشار النووي، أو في معاھدة حظر األسلحة ما إذا كانت الدولة المتلق  (أ)  
اء  دة إنش و)، أو معاھ دة تالتيلولك اريبي (معاھ ر الك ة البح ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك ة ف النووي
دة  ا)، أو معاھ دة راروتونغ ادئ (معاھ وب المحيط الھ ة في جن منطقة خالية من األسلحة النووي

ة من  ة خالي دة إنشاء منطق انكوك)، أو معاھ دة ب يا (معاھ وب شرق آس ة في جن األسلحة النووي
ة  دة إنشاء منطق دابا)، أو معاھ دة بلين ا (معاھ ة في أفريقي إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووي
ي  اق دول دة سيميباالتينسك)، أو في أي اتف يا الوسطى (معاھ ة في آس خالية من األسلحة النووي

 
  تشارك المفوضية األوروبية ورئيس لجنة تزانغر بصفة مراقبين. ١



 

 

ول، مماثل وملزم قانوناً لعد ة ساري المفع اق ضمانات مع الوكال ديھا اتف م االنتشار النووي، ول
  وقابل للتطبيق على جميع أنشطتھا النووية السلمية؛

و، أو   (ب)   دة تالتيلولك دة عدم االنتشار، أو معاھ اً في معاھ وما إذا كانت أية دولة متلقية ليست طرف
دة بلين انكوك، أو معاھ دة ب ا، أو معاھ دة راروتونغ ك، أو أي معاھ دة سيميباالتينس دابا، أو معاھ

ديھا أي مرافق أو منشآت مدرجة في  ووي، ل اتفاق دولي مماثل وملزم قانوناً لعدم االنتشار الن
تخضع لضمانات الوكالة، أو لن  (ب) أعاله يجري تشغيلھا أو تصميمھا أو تشييدھا وال٣الفقرة 

  تخضع لھذه الضمانات؛

د لنفسه بحق   -٨ ـة يحتفظ المورِّ تقرير ما إذا كانت المبادئ التوجيھية تنطبق على أصناف أخرى ذات أھميـ
ة  ى عملي ق عل اك شروط أخرى تنطب ا إذا كانت ھن ق، وم باإلضافة إلى تلك األصناف المبينة في المرف

رة  ي الفق ا ف روط المنصوص عليھ ك الش ى تل افة إل ا ضرورية باإلض رى أنھ ل وي ادئ  ٦النق ن المب م
  التوجيھية.

  ة النص:نھاي

ق الجزء  ديل مرف ذكورة أعاله أيضاً تع ات الم رت الحكوم رَّ د ق وردي  ٢وق ة م ة لمجموع ادئ التوجيھي من المب
ع  ره جمي ذي تعتب ذ ال ار التنفي كل أوضح معي ّدد بش ي تح تخدام)، لك ة االس ود المزدوج ة البن ة (قائم واد النووي الم

  لمبادئ التوجيھية، وذلك على النحو التالي.الحكومات المشاِركة في المجموعة أداة أساسية للوفاء با

 ي اآلالت  -ج-٢-ب-١ تحكم ف اق ال ح نط ر يوض ذا التغيي يخ". ھ ي التجل تخدمة ف ة مس "آالت مكني
  المكنية المستخدمة في التجليخ.

 ايير المالحظة  -٣-باء-١ ر يوضح مع اء-١من  ١"آالت التفتيش الُبعدي". ھذا التغيي تثني  ٣-ب ويس
  أي ازدواجية.

 ا-١ ران السبك وصھر  -٧-ءب ي أف تحكم ف ة ال ر يوضح لغ ذا التغيي اج". ھ ار واإلنت دات االختب "مع
ات  ا وقاذف ا، ويضيف مشاعل بالزم المعادن، الخوائية أو المحكومة الضغط والمعدات المتصلة بھ

  حزم إلكترونية كمعدات تحكم.

 والت الضغط وفق تعريف "محوالت الضغط". ھذا التغيير يعّدل القيم المعيارية لمح -ج-٧-ألف-٣
  "الدقة" في قائمة المراقبة. 

 اء-٣ ي آالت  -٣-ب ة ف ر يوضح اللغ ذا التغيي ددةُ األسطح". ھ الطرد المركزي متع ٍة ب "آالت مواَزن
  التوازن بالطرد المركزي.

 ة  -٥-باء-٥ ادة بديل ح اسم م "تجارب ھيدرودينامية بالبولي فينيل ثنائي الفلوريد". ھذا التغيير يصحِّ
  داد ضغط الصدمات.لع

  د ال التوحي بيل المث ى س ة؛ عل زي][في األصل اإلتصويبات تحريري ة  نكلي ة اإلنكليزي ة باللغ للتھجئ
البريطانية؛ وتغييرات في الوحدات لتحقيق االتساق مع الممارسة المعيارية؛ وتغييرات لإلشارة إلى 



 

 

ات ر صرامة للعالم تخدام أكث ع؛ واس ن الجم اً ع ر أيض رد يعّب دة  أن المف دَّ ي المصطلحات المح ف
  عالمياً.

ى  ا، باإلضافة إل ة ومرفقاتھ ل ة المعدَّ ادئ التوجيھي نّص الكامل للمب وتوخياً للوضوح َيِرُد، مـُستنسخاً في الملحق ال
  "جدول مقارنة التغييرات التي أُدخـِلت على المبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي".

ذه وقد قررت الحكومات الواردة أعاله  ذ ھ ذا النحو، وأن تنّف ى ھ ة المنقحة عل ادئ التوجيھي أن تتصرف وفقاً للمب
  المبادئ التوجيھية وفقاً للتشريعات الوطنية الخاصة بكلٍّ منھا.

ة  رار -والحكومات المعني ذا الق ا ھ د اتخاذھ ع  -عن ة االقتصادية م اً ضرورة اإلسھام في التنمي اً تام درك إدراك ت
ن األشكال في انتشار األسلحة النووية أو غيرھا من األجھزة المتفجرة النووية األخرى تفادي اإلسھام بأي شكل م

أو تحريفھا إلى أعمال إرھاب نووي، وضرورة تنحية مسألة تأكيدات عدم االنتشار أو عدم التحريف عن مجال 
  المنافسة التجارية.

تقوم الحكوم ي، س اد األوروب اق االتح ل نط ارة داخ ق بالتج ا يتعل اد وفيم ي االتح اء ف ي دول أعض ي ھ ات الت
  األوروبي بتـنفيذ ھذا القرار على ضوء التزاماتھا كدول أعضاء في االتحاد.

ا  ا، باعتبارھ ا عليھ وأرجو منكم تعميم نص ھذه المذكرة وملحقھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة الطالعھ
  .INFCIRC/254/Rev.13/Part 2الوثيقة 

  ات المذكورة أعاله، أود أن أغتنم ھذه الفرصة ألعرب لكم مجدداً عن أسمى آيات التقدير.وبالنيابة عن الحكوم

  مع خالص التقدير واالحترام،

  

  [التوقـيع]

  وان سونغ-السفير يونغ
  رئيس مجموعة موّردي المواد النووية

  



NSG Part 2 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 

’١‘ 

المبادئ التوجيھية لعمليات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية المزدوجة 
  تخدام ذات الصلة بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھااالس

  الھدف

ار   -١ ين االعتب وردون بع ووي، أخذ الم بغية تفادي انتشار األسلحة النووية والوقاية من أعمال اإلرھاب الن
ا، يمكن أن تسھم  ا المتصلة بھ ة، والتكنولوجي إجراءات تتعلق بنقل معدات ومواد وبرامج حاسوبية معين

دورة بدرج ق ب ة كبيرة في "نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية"، أو في "نشاط غير خاضع للضمانات يتعل
ا ى م وردون عل ق الم ذا الصدد، اتف ي ھ ووي. وف ال اإلرھاب الن ي أعم ووي"، أو ف ود الن ي من  الوق يل
ا ا ا مبادئ وتعاريف مشتركة، وعلى قائمة بالمعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجي لمتصلة بھ

ا دولي م اون ال ة التع ة لعرقل ادئ التوجيھي ذه المب م توضع ھ ادرات. ول ة الص راض مراقب ذا  ألغ دام ھ
ن يسھم في  ة”التعاون ل المتفجرات النووي ق ب ق ”أو في  “نشاط يتعل ر خاضع للضمانات يتعل نشاط غي
ووي ود الن دورة الوق ذ  “ب دون تنفي ورِّ زم الم ووي. ويعت اب الن ال اإلرھ ا أو أعم ة وفق ادئ التوجيھي المب

  للتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة.

  المبدأ األساسي

ا المتصلة   -٢ دين أاّل يأذنوا بعمليات نقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجي ينبغي للمورِّ
  بھا، كما ھو مبيَّن في المرفق:

ة أو في نشاط أو الستخدامھا في دولة غير حائزة ألسل - حة نووية في نشاط يتعلق بالمتفجرات النووي
  غير خاضع للضمانات يتعلق بدورة الوقود النووي، 

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

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

  شرح المصطلحات

ا يجرى من بحوث أو تطوير أو تصميم أو  “النشاط المتعلق بالمتفجرات النووية”يشمل   (أ)  -٣ كل م
  تصنيع أو تشييد أو اختبار أو صيانة بشأن أي جھاز متفجر نووي أو مكوناته أو نظمه الفرعية.

يجرى من بحوث  كل ما “ضع للضمانات المتعلق بدورة الوقود النوويالنشاط غير الخا”يشمل   (ب)  
أو تطوير أو تصميم أو تصنيع أو تشييد أو تشغيل أو صيانة بشأن أي مفاعل أو مرفق حرج، 
واد  ادة معالجة، أو مصنع لفصل نظائر الم أو مصنع تحويل، أو مصنع تصنيع، أو مصنع إع

زام  المصدرية أو المواد االنشطارية الخاصة، اك الت أو منشأة خزن منفصل، عندما ال يكون ھن
ة أو  ى المرافق أو المنشآت ذات الصلة، القائم بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عل
ادة انشطارية خاصة؛ أو بشأن أي محطة  ادة مصدرية أو م ى أي م وي عل دما تحت المقبلة، عن

ة إلنتاج الماء الثقيل عندما ال يكون ھنــــــ ة الذري اك التزام بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاق
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على أي مادة نووية تنتج عن أي كمية من الماء الثقيل الذي تنتجه ھذه المحطة، أو تستخدم في 
  نشاط يتعلق بھذا الماء الثقيل؛ أو في حالة عدم تنفيذ ھذا االلتزام.  

  وضع إجراءات الترخيص للصادرات

وردين وضع  -٤ ي للم وائح  ينبغ ك ل ي ذل ا ف ة، بم ادئ التوجيھي ـّال للمب ذ الفع ة لضمان التنفي دابير قانوني ت
د النظر في أمر التصريح  ترخيص عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، والعقوبات على االنتھاكات. وعن
دأ األساسي، ووضع العوامل ذات ق المب  بعمليات النقل، ينبغي للموردين مراعاة الحكمة في سبيل تطبي

  الصلة في االعتبار، ومن بينھا:

ما إذا كانت الدولة المتلقية طرفاً في معاھدة عدم االنتشار النووي، أو في معاھدة حظر األسلحة   (أ)  
اء  دة إنش و)، أو معاھ دة تالتيلولك اريبي (معاھ ر الك ة البح ة ومنطق ا الالتيني ي أمريك ة ف النووي

وب المح ة في جن دة منطقة خالية من األسلحة النووي ا)، أو معاھ دة راروتونغ ادئ (معاھ يط الھ
دة  انكوك)، أو معاھ دة ب يا (معاھ وب شرق آس ة في جن ة من األسلحة النووي ة خالي إنشاء منطق
ة  دة إنشاء منطق دابا)، أو معاھ دة بلين ا (معاھ ة في أفريقي إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووي

د يا الوسطى (معاھ ة في آس ي خالية من األسلحة النووي اق دول ة سيميباالتينسك)، أو في أي اتف
ول،  ة ساري المفع اق ضمانات مع الوكال ديھا اتف مماثل وملزم قانوناً لعدم االنتشار النووي، ول

  وقابل للتطبيق على جميع أنشطتھا النووية السلمية؛

دة تالت  (ب)   دة عدم االنتشار، أو معاھ اً في معاھ و، أو وما إذا كانت أية دولة متلقية ليست طرف يلولك
ك، أو أي  دة سيميباالتينس دابا، أو معاھ دة بلين انكوك، أو معاھ دة ب ا، أو معاھ دة راروتونغ معاھ
ديھا أي مرافق أو منشآت مدرجة في  ووي، ل اتفاق دولي مماثل وملزم قانوناً لعدم االنتشار الن

وكالة، أو لن تخضع لضمانات ال (ب) أعاله يجري تشغيلھا أو تصميمھا أو تشييدھا وال٣الفقرة 
  تخضع لھذه الضمانات؛

ا   (ج)   راد نقلھ ا الم ا المتصلة بھ وما إذا كانت المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجي
ا للمستخدم  ن مالئم ائي المعل ذا االستخدام النھ ان ھ ا إذا ك مالئمة لالستخدام النھائي المعلن، وم

  النھائي؛

ا وما إذا كانت المعدات أ  (د)   راد نقلھ ا الم ا المتصلة بھ و المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجي
سوف تستخدم في إجراء بحوث أو في تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو تشييد أو تشغيل أو صيانة 

  بشأن أي مرفق إلعادة المعالجة أو لإلثراء؛

ة للدول  (ھـ)   ات والسياسات الحكومي ـار وما إذا كانت اإلجراءات والبيان د عدم االنتشــ ة تؤي ة المتلقي
  النووي، وما إذا كانت الدولة المتلقية تمتثل لتعھداتھا الدولية في مجال عدم االنتشار؛

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

ا إذ  (ز)   ائي، أو م ى المستخدم النھ د وما إذا كان لم يصرح بعملية النقل إل ائي ق ان المستخدم النھ ا ك
  انحرف بعملية نقل سبق التصريح بھا نحو أغراض ال تتفق مع المبادئ التوجيھية؛
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  وما إذا كان ھناك سبب يدعو إلى االعتقاد بوجود خطر تحريف نحو أعمال إرھاب نووي؛  (ح)  

رامج   (ط)   واد أو الب دات أو الم ل المع ادة نق ي إع ل ف ر يتمث اك خط ان ھن ا إذا ك وبية أو وم الحاس
دأ األساسي،  ا للمب ا خالًف التكنولوجيا المتصلة بھا المحددة في المرفق أو خطر نقل أي نسخ منھ
ى  ة عل بة وفعال ة مناس وابط رقابي ة ض وير وممارس ن تط ة ع ة المتلقي ف الدول ة لتخل كنتيج
رار مجلس األمن  الصادرات وعمليات الشحن من وسيلة نقل إلى أخرى، كما ھي معرفة في ق

  ١٥٤٠٫التابع لألمم المتحدة رقم 

ر   -٥ ل أصناف غي رخيص لنق ى ت ة تقتضي الحصول عل د من أن تشريعاتھم الوطني وردين التأك ينبغي للم
ا، في إطار  ا أو جزئي مسرودة في المرفق إذا كانت األصناف المعنية ستستخدم أو يمكن أن ُتستخدم، كلي

  "نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية".

  لموردون شرط التصريح ھذا وفقاً لممارسات الترخيص المحلية المطبقة في بلد كل منھم.ا  وُينفِّذ  

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

  شروط عمليات النقل

يق عند اتخاذ قرار بأن عملية النقل لن تشكل أي خطر غير مقبول للتحريف، وفقا للمبدأ األساسي، ولتحق  -٦
ة تتفق مع  ل، وبطريق أھداف المبادئ التوجيھية، ينبغي للمورد الحصول على ما يلي قبل التصريح بالنق

  القوانين والممارسات الوطنية المعمول بھا لديه:

ل   (أ)   ات النق ائي لعملي تخدام النھ ع االس تخدامات ومواق دد االس ائي يح تخدم النھ ن المس ان م بي
  المقترحة؛

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

  حقوق الموافقة على عمليات إعادة النقل

ين في قبل التصريح بنقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة   -٧ بھا كما ھو مب
أن  دات تقضي ب ى تأكي وردين الحصول عل ي للم ة، ينبغ ادئ التوجيھي د بالمب ر متقي د غي ى بل ق إل المرف
ديھم،  ا ل ة المعمول بھ وانين والممارسات الوطني يحصل ھذا البلد على موافقتھــم، بطريقــة تتفق مع الق

ا، أو قبل القيام بأي عملية إعادة نقل للمعدات أو المواد أو ال ا المتصلة بھ برامج الحاسوبية أو التكنولوجي
  أي نـَسخ منھا إلى بلد ثالث.

  أحكام ختامية

ـة   -٨ يحتفظ المورد لنفسه بحق تقرير ما إذا كانت المبادئ التوجيھية تنطبق على أصناف أخرى ذات أھميـ
اك شروط أخرى ت ا إذا كانت ھن ق، وم ة باإلضافة إلى تلك األصناف المبينة في المرف ى عملي نطبق عل

رة  ي الفق ا ف روط المنصوص عليھ ك الش ى تل افة إل ا ضرورية باإلض رى أنھ ل وي ادئ  ٦النق ن المب م
  التوجيھية.
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ادلوا   -٩ د الضرورة وحسب االقتضاء، أن يتب وردين، عن ة، ينبغي للم ودعماً لفعالية تنفيذ المبادئ التوجيھي
  المتقيدة بالمبادئ التوجيھية. المعلومات ذات الصلة وأن يتشاوروا مع الدول األخرى

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

  
  قائمة المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية

  ذات الصلة المزدوجة االستخدام
  بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھا



NSG Part 2 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 

’٦‘ 

  المرفق

دات (  ملحوظة: دولي للوح ام ال ة SIالنظ ار الكمي ي اعتب وال ينبغ ع األح ي جمي ق. وف ذا المرف ي ھ تخدم ف ) مس
َد  المادية المعّرفة في وحدات النظام الدولي على أساس أنھا القيمة الرسمية الموصى بھا للضوابط. بي

  حدات دولية.أن بعض بارامترات اآلالت المكنية معطاة بوحداتھا المألوفة، وھي ليست و

ذه  الي (تقتصر ھ ى النحو الت المختصرات المتكررة االستخدام (مع بوادئھا الدالة على الحجم) في ھذا المرفق عل
  :المختصرات على النسخة اإلنكليزية)

A  -  ampere(s)  - Electric current 
CAS - Chemical Abstracts Service - 
cm - centimetre(s) - Length  
cm2 - square centimetre(s) - Area 
cm3 - cubic centimetre(s) - Volume  
° - degree(s) - Angle 
°C - degree(s) Celsius - Temperature 
g - gram(s)  - Mass 
g0 - acceleration of gravity (9.80665 m/s2) -  Acceleration 
GBq  -  gigabecquerel(s)  -  Activity (radioactive) 
GPa - gigapascal(s) - Pressure 
Gy  -  gray(s)  -  Absorbed ionising radiation 
h -  hour(s)  -  Time 
Hz - hertz - Frequency 
J  -  joule(s)  -  Energy, work, heat 
keV  -  kiloelectron volt(s)  -  Energy, electrical 
kg  -  kilogram(s)  -  Mass 
kHz  -  kilohertz  -  Frequency 
kN  -  kilonewton(s)  -  Force 
kPa  -  kilopascal(s)  -  Pressure 
kV - kilovolt(s) - Electrical potential 
kW  -  kilowatt(s)  -  Power 
K  -   kelvin  -  Thermodynamic  
        temperature 
l  -  litre(s)  -  Volume (liquids) 
MeV -  megaelectron volt(s)  -  Energy, electrical 
MPa  -  megapascal(s)  -  Pressure 
MPE - Maximum Permissible Error -  Length measurement 
MW  -  megawatt(s)  -  Power 
m  -  metre(s)  -  Length 
m2

 -  square metre(s)  -  Area 
m3 - cubic metre(s) - Volume  
mA  -  milliampere(s)  -  Electric current 
ml  -  millilitre(s)  -  Volume (liquids) 
mm  -  millimetre(s)  -  Length 
mPa - millipascal(s) - Pressure 
μF  -  microfarad(s)  -  Electric capacitance 
μm  -  micrometre(s)  -  Length 
μs  -  microsecond(s)  -  Time 
N  -  newton(s)  -  Force 
nF - nanofarad(s) - Electrical capacitance 
nH  -  nanohenry(s)  -  Electrical inductance 
nm  -  nanometre(s)  -  Length 
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ns  -  nanosecond(s)  -  Time 
Ω -  ohm(s)  -  Electric resistance 
Pa - pascal(s) - Pressure 
ps  -  picosecond(s)  -  Time 
rpm  -  revolution(s) per minute  -  Angular velocity 
s  -  second(s)  - Time 
"  -  second(s) of arc  -  Angle 
T - tesla(s)   - Magnetic flux density 
V  -  volt(s)    -  Electrical potential 
W  -  watt(s)    -  Power 
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  ملحوظة عامة

ة ى قائم ة عل رات التالي ق الفق زدوج،  تنطب تخدام الم ة ذات االس وبية النووي رامج الحاس واد والب دات والم المع
  والتكنولوجيا المتصلة بھا.

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

واردة في في حالة عدم ورود أية مواصفات أو خصائص محددة في وصف أي صنف من األصناف ا  -٢ ل
ي  ة ھ ات المختلف روح الخاصة بالفئ ه. والش ة أنواع ذلك الصنف بكاف امال ل ر الوصف ش ة، يعتب القائم

  للتيسير فقط من الناحية المرجعية وال تخّل بتفسير التعاريف المتصلة بكل صنف.

ا في ذ  -٣ ر خاضع للضوابط (بم ل أي صنف غي ك ينبغي أال ينتفي الھدف من ھذه الضوابط من جراء نق ل
ات  ون أو المكون ان المك وابط إذا ك عة للض ات الخاض ن المكون ر م دا أو أكث من واح انع) يتض المص
ا أو استخدامھا في  ة نقلھ ة العملي الخاضعة للضوابط ھي العنصر الرئيسي للصنف، ويمكن من الناحي

  أغراض أخرى.

ات الخاضعة للضوابط ُتع  ملحوظة:   ر العنصر الرئيسي، عند البت فيما إذا كان المكون أو المكون تب
ة  ة التكنولوجي ة والدراي ة والقيم ل الكمي ار عوام ي االعتب ع ف ات أن تض ي للحكوم ينبغ
وغيرھا من الظروف االستثنائية التي قد تؤكد أن المكون أو المكونات الخاضعة للضوابط 

  ھي العنصر الرئيسي للصنف الذي يجري شراؤه.

ذه الضوابط  -٤ ة أن تتخذ  ينبغي أال ينتفي الھدف من ھ ى كل حكوم ين عل ات. ويتع ل المكون من جراء نق
ات  ي ألجزاء المكون اإلجراء الذي تقدر على اتخاذه  لبلوغ ھذا الھدف، وأن تواصل التماس تعريف عمل

  يمكن استخدامه من جانب جميع الموردين.

  ضوابط التكنولوجيا

ة  ادئ التوجيھي ذه المب ا لھ ين في كل قسم من المرفق. يخضع نقل "التكنولوجيا" للضوابط طبق ى النحو المب وعل
در من  نفس الق واردة في المرفق ل وستخضع "التكنولوجيا" المرتبطة ارتباطا مباشرا بأي صنف من األصناف ال

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

واردة في المرفق تشمل أيضا اإلذن بتصدير الحد األدنى من الموافقة على تصدير أي صنف من األصنا ف ال
  "التكنولوجيا" المطلوبة لتركيب وتشغيل وصيانة وإصالح ذلك الصنف، لنفس المستخدم النھائي.

ة"، وال  ملحوظة: ة العام دخل "ضمن الملكي ى  ال تنطبق ضوابط نقل "التكنولوجيا" على المعلومات التي ت عل
  ساسية"."البحوث العلمية األ
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  ملحوظة بشأن البرامج الحاسوبية العامة

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

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

  حة للجمھور بشكل عام على النحو التالي:البرامج الحاسوبية المتا  -١

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

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

  أو  

  "ضمن الملكية العامة".   -٢
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  التعاريف

  --"الدقة" 

ار ُتقاس عادًة من حيث عدم الدقة، وت   عّرف بأنھا أقصى انحراف، إيجابي أو سلبي، لقيمة مبّينة، عن معي
  مقبول أو قيمة حقيقية.

  --"االنحراف الموضعي الزاوي" 

د انحراف لوحة    ة بع ة بالغ يس بدق ي، المق زاوي الفعل زاوي والموضع ال أقصى اختالف بين الموضع ال
  تحميل قطعة الشغل عن موضعھا األصلي. 

  --ساسية"  "البحوث العلمية األ

دة    ة جدي ا بصفة رئيسية الكتساب معرف ي يجري االضطالع بھ ة الت تعني األعمال التجريبية أو النظري
بالمبادئ األساسية للظواھر والشواھد الممكن مالحظتھا دون أن تكون موجھة أساسا لتحقيق ھدف عملي 

  محدد أو غاية محددة.

  --"التحكم الكنتوري"  

ا عدديا”حركات حركتان أو أكثر من ال   الي  “المتحكم فيھ ي تحدد الموضع الت ا للتعليمات الت دارة وفق الم
ا بحيث يتكون  المطلوب ومعدالت التغذية المطلوبة لذلك الموضع. وتتباين معدالت التغذية تلك فيما بينھ

اييس  د المق ة لتوحي ة الدولي ـه. (المرجع. المنظم ور المرغوب فيــ ي صيISO 2806 (1994)الكنت غته ) ف
  المعدلة) 

  --"التطوير"

  يتعلق بجميع مراحل ما قبل "اإلنتاج" مثل:  

 التصميم  
 بحوث التصميم  
 تحليل التصميم  
 مفاھيم التصميم  
 تجميع النماذج األولية واختبارھا  
 خطط اإلنتاج التجريبية  
 بيانات التصميم  
 عملية تحويل بيانات التصميم إلى منَتج  
 تصميم األنساق  
  التصميم التكاملي  
 التراتيب النسقية  
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  --"مواد ليفية أو خيطية"  

  يعني ذلك "مادة خيطية أحادية" أو "أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو "نساالت" أو "شرائط" مستمرة.   

  حاشية:  

  -- ‘مادة خيطية أحادية’أو  ‘آلة لف الخيوط’  -١  

  مترات في المعتاد.ھو أقل زيادة في األلياف، ويبلغ قطره عدة ميكرو      

  -- ‘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  

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

  -- ‘النسالة’  -٥  

  ، وتكون شبه متوازية عادة. ’الخيوط’ھي حزمة من       

  --‘  الغزل’  -٦  

  المفتولة.’ الجدائل’ھو حزمة من       

  -- ‘الخيط’

  .“يةالمواد الليفية أو الخيط”انظر   

  "ضمن الملكية العامة". 

ود    وفَّرة دون قي رامج الحاسوبية" الم ا" أو "الب ذا السياق "التكنولوجي ي في ھ ة" تعن "ضمن الملكية العام
رامج الحاسوبية" ل نشرھا على نطاق أوسع. (القيود المتعلقة بحقوق النشر ال ُتخِرج "التكنولوجيا" أو "الب

  من نطاق الملكية العامة).

  

  



NSG Part 2 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 

’١٢‘ 

  --خطيــة" "ال

ا    راءات القياسات العلي ة (متوسط ق ة) ھي أقصى انحراف للخاصية الفعلي (ُتقاس عادة بمقياس الالخطي
ات  ة أقصى انحراف والقياسات السفلى)، إيجاباً أو سلباً، عن خط مستقيم متواجد في موضع يتيح له معادل

  وتقليلھا إلى الحد األدنى. 

  --  "ال محققية القياس"

رة  البارامتر   ة المتغي ة الصحيحة للكمي اتج تكمن القيم ة الن د في أي مدى تقريبي من قيم المميز الذي يحدِّ
ر المصححة، والحركات ٩٥القابلة للقياس بمستوى ثقة تبلغ نسبته  ررة غي %. ويشمل االنحرافات المتك

  االرتجاعية غير المصححة، واالنحرافات العشوائية. 

  --  "البرنامج الدقيق"

متتابعة من التعليمات األساسية، محفوظة في مستودع خاص، ويبدأ تنفيذ ھذه التعليمات بإدراج مجموعة   
  تعليمات البرنامج المرجعية في سجل التعليمات. 

  --‘ المادة الخيطية األحادية’

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر   

  -- "التحكم العددي"

اء سير المراقبة األوتوماتية لعملية تتم بواسطة جھ   ادة أثن ا ع تم إدخالھ ي ي ة الت از يستخدم البيانات العددي
  )ISO 2382 (2015)العملية. (المرجع: 

  -- "دقة تحديد المواضع"

ة    آلالت المكني دديا”ل ا ع تحكم فيھ د الفرعي “الم ا للبن ديمھا وفق دھا وتق تم تحدي اء-١، ي اة ٢-ب ع مراع ، م
  الشروط المذكورة أدناه: 

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

اء القياسات في نفس  ١٢تستبقى اآللة المكنية وجھاز قياس الدقة لمدة   )١(     ل وأثن ساعة قب
دوير  تمرة ت فة مس تم بص اس، ي ل القي ا قب رة م الل فت ة. وخ رارة المحيط ة الح درج

  منزلقات اآللة بطريقة تماثل تدويرھا أثناء قياسات تحديد الدقة؛

ة تج  )٢(     ھز اآللة بأية وسائل، يتم تصديرھا مع اآللة، لضبط التعادل، سواء كانت ميكانيكي
  أو إٍلكترونية أو تعمل بالبرامج الحاسوبية؛ 

ة   )٣(     ة لآلل ة المتوقع ال الدق ة أمث ادل أربع ة تع ن الدق ة م ى درج اس عل دات القي ون مع تك
  المكنية على األقل؛ 
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  ر المنزلقات كما يلي:يكون منبع القدرة لوسائل تدوي  )٤(    

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

  ھرتز من التذبذب العادي؛ ٢±ال يزيد تغير التذبذب عن   "٢"      

  ال يسمح بحدوث قفالت كھربائية أو انقطاع للتيار.  "٣"      

  ): ٤البرنامج االختباري (الفقرة   (ب)  

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

ون   حاشية:       دة، يك ة جي د أسطحاً بصرية ذات نوعي ي تولِّ ة الت ة اآلالت المكني ي حال ف
  ملم في الدقيقة الواحدة أو أقّل؛  ٥٠معدل التغذية مساوياً لـ

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

افة   )٣(     د منتصف مس اس عن ر الخاضعة للقي اور غي تبقى المح ور، تس ار المح اء اختب أثن
  تحركھا. 

  ):٢عرض نتائج االختبار (الفقرة   (ج)  

  يجب أن تشمل نتائج القياسات ما يلي:    

  (ألف)، "دقة تحديد المواضع"  )١(    

  والخطأ االنعكاسي المتوسط (باء).   )٢(    

  -- "إنتاج"

  يعني جميع مراحل اإلنتاج مثل:  

 التشييد  
  ھندسة اإلنتاج  
 التصنيع  
 اإلدماج  
 (التركيب) التجميع  
 التفتيش  
 االختبار  
 توكيد الجودة  
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  --  "البرنامج"

ي، أو يمكن مجموعة متتابعة من التعليمات    لتنفيذ عملية على شكل قابل للتنفيذ بواسطة حاسوب إلكترون
  تحويلھا إلى شكل قابل للتنفيذ على ھذا النحو. 

  -- "دقة االستبانة"

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

  -- ‘الفتلة المسحوبة’

  ."المواد الليفية أو الخيطية"انظر   

  -- "البرامج الحاسوبية"

ة”أو  “البرامج”مجموعة مكونة من واحد أو أكثر من    رامج الدقيق ة في أي وسط ملموس من  “الب المثبت
  وسائط التعبير.

  -- ‘الجديلة’

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر   

  --‘ لشريطا’

  ."المواد الليفية أو الخيطية"انظر   

  -- "المساعدة التقنية"

ة"   ة، والخدمات  "المساعدة التقني ة العملي دريب، والمعرف ارات، والت يم، والمھ ل: التعل د تأخذ أشكاالً مث ق
  االستشارية.

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

  -- "البيانات التقنية"

ة"   ات التقني اذج،  "البيان ة، والنم وم البياني ة، والخطط، والرس ل المخططات النموذجي كاالً مث ذ أش د تأخ ق
والمعادالت، والتصميمات والمواصفات الھندسية، والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط 

  أو أجھزة أخرى مثل األسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط.

  -- "التكنولوجيا"

ة لغرض    اج”أو  “تطوير”تعني المعلومات المحددة الالزم أي صنف من األصناف  “استخدام”أو  “إنت
  .“مساعدة تقنية”أو  “بيانات تقنية”الواردة في القائمة. ويمكن أن تكون ھذه المعلومات على شكل 
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  -- "النسالة"

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر   

  -- "االستخدام"

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

  --"الغزل"  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر   
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  محتويات المرفق

 المعدات الصناعية  -١

 المعدات والمجمعات والمكونات  -لفأ-١     
 ١ - ١ ع اإلشعاعي ذات الكثافة العاليةنوافذ التدري -١-ألف-١ 
 ١ - ١ الكاميرات التلفزيونية المقاومة لإلشعاعات، أو العدسات المستخدمة فيھا -٢-ألف-١ 
 ١ - ١ ووحدات التحكم‘ أدوات االستجابة النھائية’الروبوتات و -٣-ألف-١ 
 ٣ - ١ آليات المناولة عن بعد -٤-ألف-١ 

   ار واإلنتاجمعدات االختب  -باء-١     
  ، وآالت مولـِّدة للحركة الدورانية )Flow-formingآالت مولـِّدة للتدفق ( -١-باء-١ 

)spin-formingقادرة على أداء وظائف توليد التدفق، وقوالب تشكيل ( 
٣ - ١ 

 ٤ - ١ اآلالت المكنية -٢-باء-١ 
 ٦ - ١ آالت أو أجھزة أو نظم التفتيش البعدية -٣-باء-١ 
 ٧ - ١ أفران حثية محكومة الضغط الجوي، ومنابع القدرة المستخدمة فيھا -٤-ءبا-١ 
 ٨ - ١ مكابس متوازنة التضاغط، والمعدات المتصلة بھا -٥-باء-١ 
 ٨ - ١ نظم ومعدات ومكونات تتعلق باالختبارات االھتزازية -٦-باء-١ 
  لضغط الجوي أفران السبك وصھر المعادن، الخوائية أو المحكومة ا -٧-باء-١ 

 والمعدات المتصلة بھا
٨ - ١ 

 ٩ - ١ المواد  -جيم-١     
 ٩ - ١ البرامج الحاسوبية  -دال-١     

 ٩ - ١ "البرامج الحاسوبية المصّممة خصيصاً أو المعّدلة بغرض "استخدام" المعدات -١-دال-١ 
مة خصيصاً أو المعّدلة بغرض  “البرامج الحاسوبية” -٢-دال-١  اج”..... أو  “تطوير”المصمَّ  “إنت

 المعدات “استخدام”أو 
٩ - ١ 

ذا  -٣-دال-١  ل ھ يح عمل مث ة أو نظام يت "البرامج الحاسوبية" ألي توليفة من األجھزة اإللكتروني
 في األدوات اآللية “تحكم عددي”الجھاز أو ھذه األجھزة كوحدة 

٩ - ١ 

  التكنولوجيا  -ھاء-١     
" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" "التكنولوجيا -١-ھاء-١ 

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"
٩ - ١ 

    
    



NSG Part 2 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 

’١٧‘ 

  محتويات المرفق

 المواد  -٢

 المعدات والمجمعات والمكونات  -لفأ-٢     
 ١ - ٢ بوتقات مصنوعة من مواد مقاومة للمعادن األكتينية السائلة -١-ألف-٢ 
 ١ - ٢ مواد حفازة بالتينية -٢-ألف-٢ 
 ٢ - ٢ ھياكل مركبة على شكل أنابيب -٣-ألف-٢ 

 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٢     
 ٢ - ٢ مرافق أو مصانع التريتيوم، والمعدات التي تخصھا -١-باء-٢ 
 ٢ - ٢ تخصھامرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم، والنظم والمعدات التي  -٢-باء-٢ 

 المواد   -جيم-٢     
 ٢ - ٢ األلومينيوم -١-جيم-٢ 
 ٣ - ٢ الِبريليوم -٢-جيم-٢ 
 ٣ - ٢ الِبزموث -٣-جيم-٢ 
 ٣ - ٢ البورون -٤-جيم-٢ 
 ٣ - ٢ الكالسيوم -٥-جيم-٢ 
 ٣ - ٢ ثالث فلوريد الكلور -٦-جيم-٢ 
 ٣ - ٢ مواد ليفية أو خيطية، ومواد تقوية تمھيدية -٧-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ الَھفنيوم -٨-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ الليثيوم -٩-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ المغنسيوم -١٠-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ فوالذ التقوية -١١-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ ٢٢٦-الراديوم  -١٢-جيم-٢ 
 ٥ - ٢ التيتانيوم -١٣-جيم-٢ 
 ٥ - ٢ التنجستن -١٤-جيم-٢ 
 ٥ - ٢ الِزركونيوم -١٥-جيم-٢ 
 ٥ - ٢ النيكل ومعدن النيكل المساميمسحوق  -١٦-جيم-٢ 
 ٦ - ٢ التريتيوم -١٧-جيم-٢ 
 ٦ - ٢ ٣-الھليوم -١٨-جيم-٢ 
  -١٩-جيم-٢ 

 -٢٠-جيم-٢
  النويدات المشعة

 الِرنيوم
٦ - ٢  
٦ - ٢ 

 ٦ - ٢ البرامج الحاسوبية  -دال-٢     
 ٦ - ٢ التكنولوجيا  -ھاء-٢     

اج" أو "استخدام"  "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط -١-ھاء-٢  التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنت
 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"

٦ - ٢ 
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  محتويات المرفق

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

   المعدات والمجمعات والمكونات  -لفأ-٣     
 ١ - ٣ مغيرات التردد أو المولِّدات -١-ألف-٣ 
 ١ - ٣ الليزر، ومضخمات الليزر، والمذبذبات -٢-ألف-٣ 
 ٣ - ٣ صمامات -٣-ألف-٣ 
 ٣ - ٣ مغنطيسات كھربائية ملفية فائقة التوصيل -٤-ألف-٣ 
 ٤ - ٣ مصادر للتيار الكھربائي المستمر بقدرة عالية -٥-ألف-٣ 
 ٤ - ٣ الكھربائي المستمر ذات فلطية عالية مصادر للتيار -٦-ألف-٣ 
 ٤ - ٣ محوالت ضغط -٧-ألف-٣ 
 ٤ - ٣ مضخات تفريغ -٨-ألف-٣ 
 ٥ - ٣ الضاغطات المزودة بسدادات منفاخية ذات الشكل اللولبي والمضخات الفراغية -٩-ألف-٣ 

 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٣     
 ٥ - ٣ ج الفلورخاليا إلكتروليتية إلنتا -١-باء-٣ 
ب  -٢-باء-٣  ارة، وقوال وَّ دَّ زاء ال دات ضبط األج ارة ومع وَّ دَّ زاء ال ع األج دات تصنيع أو تجمي مع

 تشكيل وصّب الوصالت المنفاخية
٥ - ٣ 

 ٦ - ٣ آالُت مواَزنٍة بالطرد المركزي متعددةُ األسطح -٣-باء-٣ 
 ٦ - ٣ آالت لف األسالك والمعدات المتصلة بھا -٤-باء-٣ 
 ٧ - ٣ أجھزة كھرمغنطيسية لفصل النظائر -٥-باء-٣ 
 ٧ - ٣ المطيافات الكتلية -٦-باء-٣ 

 ٨ - ٣ المواد  -جيم-٣     
  البرامج الحاسوبية  -دال-٣     

 ٨ - ٣ "البرامج الحاسوبية المصّممة خصيصاً أو المعّدلة بغرض "استخدام" المعدات -١-دال-٣ 
رامج الحاس -٢-دال-٣  اء "الب ز أو إعف اً لتعزي ّممة خصيص فير المص اتيح/رموز التش وبية" أو مف

-٣خصائص أداء المعدات غير الخاضعة للضوابط المنصوص عليھا في البند الفرعي 
 .١-ألف

٨ - ٣ 

دات  -٣-دال-٣  ائص أداء المع اء خص ز أو إعف اً لتعزي ّممة خصيص وبية" المص رامج الحاس "الب
 ١-ألف-٣في البند الفرعي  الخاضعة للضوابط المنصوص عليھا

٨ - ٣ 

 ٨ - ٣ التكنولوجيا  -ھاء-٣     
اج" أو "استخدام"  -١-ھاء-٣  "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنت

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"
٨ - ٣ 
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  محتويات المرفق

  قيل معدات متصلة بمصانع إنتاج الماء الث  -٤
 (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)  

 المعدات والمجمعات والمكونات  -لفأ-٤     
 ١ - ٤ عبوات خاصة -١-ألف-٤ 
 ١ - ٤ مضخات -٢-ألف-٤ 
 ١ - ٤ أطقم ضاغطات-ممددات توربينية أو ممدد توربيني -٣-ألف-٤ 

 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٤     
 ١ - ٤ أعمدة أحواض تباُدل الماء وكبريتيد الھيدروجين ومفاتيح التالمس الداخلية -١-باء-٤ 
 ٢ - ٤ أعمدة تقطير الھيدروجين عند درجات حرارة منخفضة -٢-باء-٤ 
 ٢ - ٤ ]٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –لم تعد ُتستخَدم [ -٣-باء-٤ 

 ٢ - ٤ المواد  -جيم-٤     
 ٢ - ٤ سوبيةالبرامج الحا  -دال-٤     
 ٢ - ٤ التكنولوجيا  -ھاء-٤     

اج" أو "استخدام"  -١-ھاء-٤  "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنت
 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"

٢ - ٤ 
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  محتويات المرفق

 معدات اختبار وقياس لتطوير أجھزة متفجرة نووية  -٥

 المعدات والمجمعات والمكونات  -لفأ-٥     
 ١ - ٥ صمامات المضاعفات الضوئية -١-ألف-٥ 

 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٥     
 ١ - ٥ مولِّدات األشعة السينية الوميضية أو المعجالت اإللكترونية النبضية -١-باء-٥ 
 ١ - ٥ ُنظم إطالق فائقة السرعة -٢-باء-٥ 
 ١ - ٥ ات وأجھزة التصوير العالية السرعةالكامير -٣-باء-٥ 
 ٢ - ٥ ]٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –لم تعد ُتستخَدم [ -٤-باء-٥ 
 ٢ - ٥ أجھزة دقيقة متخصصة إلجراء التجارب الھيدرودينامية -٥-باء-٥ 
 ٣ - ٥ مولِّدات النبضات العالية السرعة -٦-باء-٥ 
 ٣ - ٥ ة االنفجار أوعية احتواء المتفجرات الشديد -٧-باء-٥ 

 ٣ - ٥ المواد  -جيم-٥     
 ٣ - ٥ البرامج الحاسوبية  -دال-٥     

اء  -١-دال-٥  ز أو إعف اً لتعزي ّممة خصيص فير المص اتيح/رموز التش وبية" أو مف رامج الحاس "الب
-٥خصائص أداء المعدات غير الخاضعة للضوابط المنصوص عليھا في البند الفرعي 

 .٣-باء

٣ - ٥ 

اء  -٢-دال-٥  ز أو إعف اً لتعزي ّممة خصيص فير المص اتيح/رموز التش وبية" أو مف رامج الحاس "الب
د الفرعي  اء-٥خصائص أداء المعدات الخاضعة للضوابط المنصوص عليھا في البن -ب

٣. 

٣ - ٥ 

 ٣ - ٥ التكنولوجيا  -ھاء-٥     
اج" أو "استخدام" "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخّص " -١-ھاء-٥  تطوير" أو "إنت

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"
٣ - ٥ 
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  محتويات المرفق

 مكونات األجھزة المتفجرة النووية  -٦

 المعدات والمجمعات والمكونات  -لفأ-٦     
 ١ - ٦ المفجرات ونظم البدء المتعددة النقاط -١-ألف-٦ 
 ١ - ٦ دات النبض العاملة بالتيار العالي المناظرة لھاأطقم اإلطالق ومولِّ  -٢-ألف-٦ 
 ٢ - ٦ أجھزة التحويل -٣-ألف-٦ 
 ٢ - ٦ مكثفات التفريغ النبضي -٤-ألف-٦ 
 ٣ - ٦ نظم مولِّدات النيوترونات -٥-ألف-٦ 
 ٣ - ٦ خطوط التفكيك -٦-ألف-٦ 

 ٣ - ٦ معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٦     
 اد المو  -جيم-٦     

 ٣ - ٦ مواد أو مخاليط شديدة االنفجار -١-جيم-٦ 
 ٤ - ٦ البرامج الحاسوبية  -دال-٦     
 ٤ - ٦ التكنولوجيا  -ھاء-٦     

اج" أو "استخدام"  -١-ھاء-٦  "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنت
 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"

٤ - ٦ 
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 المعدات الصناعية  - ١

  
  المعدات والمجمعات والمكونات    -ألف -١

ة الخصائص   -١-ألف-١ ي تتسم بكاف نوافذ التدريع اإلشعاعي ذات الكثافة العالية (الزجاج الرصاصي أو غيره) الت
  الواردة أدناه، واإلطارات المصممة خصيصا لھا: 

   ؛٢مربع متر  ٠٫٠٩على ‘ مساحتھا الباردة’تزيد   -أ    

  ؛٣غرام/سم ٣وتزيد كثافتھا على   -ب    

   مم أو أكثر. ١٠٠ويبلغ سمكھا   -ج    

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

المقاومة لإلشعاعات أو العدسات المستخدمة فيھا، المصممة خصيصا أو المصنفة الكاميرات التلفزيونية   -٢-ألف-١
غراي (السليكون) دون حدوث ١٠٤×  ٥كمقاِومة لإلشعاعات لكي تتحمل جرعة إشعاعية إجمالية تفوق 

  تدھور في التشغيل. 

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

  إلشعاعات مؤينة. 

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

  اليتين:التي تتسم بإحدى الخاصيتين الت‘ أدوات االستجابة النھائية’أو ‘ الروبوتات’  -أ    

ة   -١       ات مناول ى عملي ة عل ة المطبق ان الوطني ايير األم ل لمع اً لتمتث مة خصيص مَّ مص
ديدة  ة للمتفجرات الش فرة الكھربائي ايير الش تيفاء مع المتفجرات الشديدة االنفجار (كاس

  االنفجار مثالً)؛

مة خصيصاً لتقاوم اإلشعاعات، أو مصنفة على أنھا مقاومة  -٢       ات بشكل لإلشعاع أو مصمَّ
وق  ة تف عاعية إجمالي ة إش ل جرع ا تحم يح لھ ليكون)، دون ٤ ١٠ × ٥يت راي (الس غ

  حدوث تدھور في التشغيل؛

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

  إلشعاعات مؤينة.
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ن   -ب     ع أّي م ب م اً لتتناس ممة خصيص تحكم المص دات ال ات´وح تجابة ´أو ´ الروبوت أدوات االس
  أ.-٣-ألف-١المحددة في البند ´ النھائية

د   ملحوظة:     ى  -٣-ألف-١البن ات’ال يسري عل ر ‘ الروبوت ات الصناعية غي مة خصيصاً للتطبيق المصمَّ
  لسيارات. النووية مثل حجيرات طالء ا

  ‘الروبوتات’  -١  ملحوظات تقنية:    

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

  وتتميز بجميع الخصائص التالية:‘ أجھزة استشعار’تستخدم 

  ائف؛تعددية الوظ  (أ)          

ي   (ب)       زة الخاصة ف َدَد أو األجھ واد أو األجزاء أو الِع ى وضع الم درة عل الق
  أماكنھا أو توجيھھا من خالل حركات متغايرة في حيز ثالثي األبعاد؛ 

تضم ثالثة أو أكثر من أجھزة المؤازرة ذات المنظومات الذاتية اإلرجاع   (ج)      
  أو المفتوحة التي قد تشمل محركات تدريج؛

ة   (د)       طة طريق تخدمين" بواس رة للمس ة ميس ة للبرمج ا "قابلي لھ
ازا  ي يمكن أن يكون جھ التعليم/االسترجاع أو بواسطة حاسوب إلكترون

  للتحكم بمنطق قابل للبرمجة، أي دون تدخل ميكانيكي. 

  :١الحاشية       

ة‘ أجھزة االستشعار’في التعريف المذكور أعاله تعني        ي يكون مكاشيف الظواھر الطبيعي ، الت
د  ى تولي تحكم تفسيرھا) عل ى إشارة يمكن لوحدة ال ه إل د تحويل رامج”خرجھا قادراً (بع أو  “ب

ات  ة أو البيان ات المبرمج ديل التعليم ة”تع ـك  “البرنامجي ـل ذلــ ة. ويشمـ زة ’العددي أجھ
عار راء، أو ال‘ االستش عة دون الحم ة، أو التصوير باألش ة اآللي درات للرؤي دة بق زوَّ تصوير الم

د المدى البصري أو  ذاتي، أو تحدي ع بالقصور ال اس المواق اللمس، أو قي الصوتي، أو الحس ب
  الصوتي، أو قياس القوة أو عزم التدوير.

  :٢الحاشية       

ي        اله تعن ذكور أع ف الم ي التعري تخدمين’ف رة للمس ة ميسَّ ة للبرمج يح ‘ قابلي ي تت يلة الت الوس
  لھا أو االستعاضة عنھا بوسيلة أخرى غير ما يلي: أو تعدي “برامج”للمستخدم إدخال 

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

  أو وضع ضوابط وظيفية، بما في ذلك إدخال بارامترات.   (ب)      
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  :٣الحاشية       

  التعريف المذكور أعاله ال يشمل األجھزة التالية:       

  ال يمكن التحكم فيھا إالّ يدوياً/أو بمشّغل عن ُبعد؛  آليات المناولة التي  (أ)      

آليات مناولة ثابتة التواتر، وھي أجھزة تحريك أوتوماتية تعمل وفقاً لحركات مبرمجة   (ب)      
اً. امير أو الكامات.  مثبتة ميكانيكي ل المس ة مث ات ثابت اً بوقف د ميكانيكي امج" مقيَّ و"البرن

ارات أو الزوايا غير قابلة للتغير أو التبديل بالوسائل والتواترات الحركية واختيار المس
  الميكانيكية أو اإللكترونية أو الكھربائية؛ 

ة   (ج)       زة تحريك أوتوماتي ا، وھي أجھ ة ميكانيكي واتر المحكوم ايرة الت ة المتغ ات المناول آلي
وقفات ثابتة، مقيَّد ميكانيكياً ب “البرنامج”و تعمل وفقاً لحركات مبرمجة مثبتة ميكانيكياً.

ار المسارات  واتر الحركي واختي ولكنھا قابلة للتعديل، مثل المسامير أو الكامات. والت
ات  “البرنامج”أو الزوايا قابالن للتغير في إطار نمط  الثابت. وتجري عن طريق عملي

ديل  امير أو تب ر المس ميكانيكية فقط، التغييرات أو التعديالت في نمط "البرنامج" (كتغي
  ات مثالً) في واحد أو أكثر من محاور الحركة؛الكام

زة تحريك   (د)       ؤازرة، وھي أجھ أجھزة م آليات المناولة المتغايرة التواتر غير المحكومة ب
 ً ا ة ميكانيكي ة مثبت ات مبرمج ا لحرك ل وفق ة تعم ن  .أوتوماتي اير ولك امج" متغ و"البرن
ة من  ة المنبعث ة التواتر يحدث فقط بواسطة اإلشارة الثنائي ة مثبت ة ثنائي زة كھربائي أجھ

  ميكانيكيا أو من أجھزة وقف قابلة للتعديل؛ 

ة مصنوعة كجزء   (ھـ)       داثيات الديكارتي فة بوصفھا نظم مناولة باإلح رافعات الرّص  المعرَّ
ك  ات تل ى محتوي ة ومصممة للوصول إل ال يتجزأ من صفوف صناديق تخزين عمودي

   الصناديق إما للتخزين أو لالسترداد.

  "أدوات االستجابة النھائية"  -٢    

َدَد ´ھي القوابض و´ أدوات االستجابة النھائية´ -٣-ألف-١في البند الفرعي        د بالِع وحدات التزوي
طة ة النش ة ذراع ´ الالزم ي نھاي ودة ف ة الموج ة بالصفيحة القاعدي َدَد المرتبط ن الِع ا م وغيرھ

   ´.للروبوت´التحكم 

  حاشية:       

ة ´ وحدات التزويد بالِعَدَد الالزمة النشطة´لمذكور أعاله، في التعريف ا       د قطع ھي أجھزة لتزوي
   الشغل بقدرة محركة أو طاقة معالجة أو استشعار.

ات   -٤-ألف-١ د في إطار عملي ذھا عن بع وب تنفي ال مطل آليات المناولة عن بعد التي يمكن أن تستخدم ألداء أعم
  الساخنة، التي تتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:  الخاليا الفصل الكيميائي اإلشعاعي أو

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

ل  ملحوظة تقنية:     د تنق ن بع ة ع ات المناول د  آلي ن بع غيل ع ى ذراع التش ري إل غل البش ات المش حرك
ية  أداة رئيس غيلھا ب ن تش ي يمك ات الت وع اآللي ن ن ون م ن أن تك ة. ويمك واألداة النھائي

   وأخرى تابعة، أو عن طريق ذراع توجيه، أو باستخدام لوحة مفاتيح.

  معدات االختبار واإلنتاج    -باء-١

دفق، وآالت مولِّ  -١-باء-١ دة للت ب آالت مولِّ دفق، وقوال د الت ائف تولي ى أداء وظ ادرة عل ة ق ة الدوراني دة للحرك
  تشكيل، مسرودة على النحو التالي:

  آالت تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -أ    

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

دھا ب  -٢       انع، تزوي ن الص ادرة ع ة الص فات التقني اً للمواص ن، وفق م ويمك دات "تحكُّ وح
م حاسوبي؛   عددي" أو بجھاز تحكُّ

ي   -ب     طوانية الت ارة االس وَّ دَّ زة ال كيل األجھ ل تش ن أج ارة مصممة م وَّ دَّ زة ال كيل لألجھ ب تش قوال
  مم. ٤٠٠مم و ٧٥يتراوح قطرھا الداخلي بين 

دة ببكرة وحيدة مصممة من أج -أ-١-باء-١البند الفرعي   ملحوظة:     ر شكل يتضمن اآلالت المزوَّ ل تغيي
المعدن عالوة على بكرتين ثانويتين يرتكز عليھما قالب التشكيل، لكنھما ال تشاركان مشاركة 

  مباشرة في عملية تغيير الشكل.

ات   -٢-باء-١ ات أو التركيب ادن أو الخزفي ع المع ة أو تقطي ة إلزال ا، الالزم اآلالت المكنية التالية، أو أي مزيج منھ
ن تزوي ي يمك رى، والت ة األخ أجھزة إلكتروني انع، ب ن الص ادرة ع ة الص فات التقني ا للمواص دھا، وفق

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

وبية"   حاشية:   رامج الحاس ق "الب ن طري ا ع تحكم فيھ ري ال ي يج ددي" الت تحكم الع دات "ال ا يخص وح فيم
  .٣-دال-١المتصلة بھا، أنظر البند الفرعي 

وافر اآل  -أ   د المواضع"، مع ت ة في تحدي ي تتسم بدرجة من "الدق الت المكنية المستخدمة في الخراطة الت
على امتداد  ISO 230/2 (1988)ميكرومتر طبقا للمعيار  ٦جميع وسائل ضبط التعادل، أفضل (أقل) من 

د أي محور خطي (التحديد الموضعي الشامل)، وذلك في اآلالت القادرة على استيعاب أقطار  ة تزي مكني
  مم؛  ٣٥على 

ي   ملحوظة:   د الفرع ري البن اء-١ال يس رية)، -٢-ب ارط السويس بان (المخ ة القض ات خراط ى مكن أ عل
المقصورة على التشغيل المكني لمغذيات القضبان، إذا كان أقصى قطر للقضيب يساوي أو يقل 

وافر في اآل ٤٢عن  د تت درات الثقب مم وال تتوافر فيھا القدرة على تركيب األظرف. وق الت ق
  مم. ٤٢و/أو التفريز بالنسبة ألجزاء التشغيل المكني التي تقل أقطارھا عن 

  اآلالت المكنية المستخدمة في التفريز، والتي تتسم بإحدى الخصائص التالية:   -ب  
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ل) من   -١     ادل، أفضل (أق  ٦درجة "الدقة في تحديد المواضع"، مع توافر جميع وسائل ضبط التع
ر ً  ميكرومت ا ار  طبق د موضعي  ISO 230/2 (1988)للمعي ي (تحدي ور خط داد أي مح ى امت عل

  شامل)؛ 

اران كنتوريان أو أكثر؛ أو  -٢       لھا محوران دوَّ

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

  لتفريز التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:على مكنات ا -ب-٢-باء-١ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:    

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

ن   -٢     ر) م وأ (أكث ور (س) أس ى المح امل عل عي" الش د الموض ي التحدي ة ف ة "الدق  ٣٠ودرج
 ً   . ISO 230/2 (1988)للمعيار  ميكرومتر طبقا

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

ل) من   -١     ادل، أفضل (أق  ٤درجة "الدقة في تحديد المواضع"، مع توافر جميع وسائل ضبط التع
ار  ا للمعي ر طبق د موضعي  ISO 230/2 (1988)ميكرومت ي (تحدي ور خط داد أي مح ى امت عل

  شامل)؛

اران كنتوريان أو أكثر؛ أو  -٢       لھا محوران دوَّ

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

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

ة  -١     ـة والخارجي ة والداخليــ طوانية الخارجي يخ االس ات التجل ع -مكن م بجمي ي تتس ة الت الداخلي
  الخصائص التالية:

ّدىالمح  -أ       تيعاب قطع شغل ال يتع ى اس ا  دودة بقدرة عل ا الخارجي أو طولھ  ١٥٠قطرھ
  مم؛

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

د   -٢     ة في تحدي ي تتسم بدرجة من الدق زّودة بمحور (ع) أو بمحور (ث) والت الجالخات غير الم
  .ISO 230/2 (1988)ميكرومتر وفق المعيار  ٤المواضع الشاملة أقل (أفضل) من 

ر ويمكن  -د  ان أو أكث اران كنتوري ا محوران دوَّ ي لھ ي ال تغذى باألسالك والت آالت التفريغ الكھربائي الت
  تنسيقھا في آن واحد ألغراض "التحكم الكنتوري".

د المواضع"، ُتشتق في إطار اإلجراءات   -١  ملحوظتان:  ة تحدي ة "لدق يجوز استخدام مستويات معين
ن ا ة م ار التالي ا للمعي رى طبًق ي تج ات الت ات  ISO 230/2 (1988)لقياس أو المكافئ
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مَّ  ة، في حال ت ة مكني الوطنية، بداًل من اختبارات اآلالت الفردية بالنسبة لكل نموذج آل
  لتھا.تقديمھا إلى السلطات الوطنية وقبِ 

  يتّم اشتقاق مستويات "دقة تحديد المواضع" المعينة على النحو التالي:      

  اختيار خمس آالت من نموذج ُيراد تقييمه؛ -أ     

  ؛ ISO 230/2 (1988)قياس قِيم دقة المحور الخطي طبًقا للمعيار  -ب     

) بالنسبة لكلِّ محور في كل آلة. وَيِرُد وصف طريقة حساب Aتحديد قِيم الدقة ( -ج  
  ؛ISO 230/2 (1988)قيمة الدقة في المعيار 

ة  متوسطة لكل محور. وتصبح ھذه القيمة المتوسطةتحديد قيمة الدقة ال -د   ھي "دق
  ؛)… Âx, Âyتحديد المواضع" المعينة لكل محور بالنسبة للنموذج (

إن  -٢-باء-١بما أن البند الفرعي   -ھـ     ة، ف لِّ محور من المحاور الخطي يشير إلى ك
  ية؛عدد قيم "دقة تحديد المواضع" المعينة المذكورة سيماثل عدد المحاور الخط

ا   -و     ة ال تسري عليھ ة مكني ة ألي محور آل د المواضع" المعين إذا بلغت "دقة تحدي
ة  ود الفرعي اء-١البن اء-١أو  -أ-٢-ب اء-١أو  -ب-٢-ب ر أو  ٦ -ج-٢-ب ميكرومت

يخ، و  ات التجل بة لمكن ل) بالنس ر (أق بة  ٨أكث ل) بالنس ر (أق ر أو أكث ميكرومت
ار  ا للمعي ة، طبق ز والخراط ات التفري التين،  ISO 230/2 (1988)لمكن ي الح ف

  يشترط إعادة التثبت من مستوى الدقة في القياس مرة كل ثمانية عشر شھراً.  

تعملة فقط  -٢-باء-١ال يسري البند الفرعي   -٢     ة ذات األغراض الخاصة المس على اآلالت المكني
  لتصنيع أي من القطع التالية:

  األقراص المسّننة  -أ      

  فقية أو أعمدة الحدباتاألعمدة المر  -ب      

  الِعَدد أو القواطع  -ج      

  اللوالب الباثقة  -د      

دولي   -١  ملحوظات تقنية:   ار ال اً للمعي تم وفق اور ت مية المح ددي ISO 841(2001)تس تحكم الع  -، " آالت ال
 تسمية المحاور والحركات".

ور   -٢       ثالً المح ة (م ة الثانوي ة المتوازي اور الكنتوري ي مخ» ث«المح ب أو ف ارط الثق
ار) ال  المحور الدّوار الثانوي الذي وَّ دَّ يكون خطه المركزي موازيا للمحور األساسي ال

  تحتسب ضمن العدد اإلجمالي للمحاور الكنتورية.
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ارة ال تدور بالضرورة أكثر من   -٣       ار  ٣٦٠المحاور الدوَّ درجة. ويمكن تشغيل محور َدوَّ
  دة المسننة والترس.بواسطة أداة خطية كاللولب أو الجري

ي   -٤       د الفرع راض البن اء-١ألغ زامن ٢-ب يق المت ة للتنس اور القابل دد المح ون ع ، يك
اء » التحكم الكنتوري«ألغراض  ا، أثن ا أو حولھ ى طولھ ھو عدد المحاور التي يتم عل

ة الشغل وأي  ين قطع ة ومترابطة ب ذ حركات متزامن عملية معالجة قطعة الشغل، تنفي
لمستعملة.  وال يشمل ذلك أي محاور إضافية يتم، على طولھا أو حولھا، من األدوات ا

  تنفيذ حركات نسبية أخرى ضمن نطاق المكنة، مثل:

  نظم شحذ األسطوانات في مكنات التجليخ؛  -أ          

  المحاور الدّوارة المتوازية المصممة لتركيب قطع شغل منفصلة؛  -ب          

تر  -ج     ة المش دّوارة الخطي اور ال ا عن المح غل ذاتھ ة الش ة قطع كة المصممة لمناول
  طريق مسكھا بواسطة لواقط خارجية من أطراف مختلفة.

ة: الخراطة أو   -٥       ثالث التالي درات ال ان من الق ل اثنت ى األق ديھا عل يجب تقييم آلة مكنية ل
ود  ى كل من البن تناًدا إل ة) اس درة تجليخي ة خراطة ذات ق ل مكن يخ (مث الثقب أو التجل

  المنطبقة. -ج-٢-باء-١و -ب-٢-باء-١و -أ-٢-باء-١ية الفرع

ان   -٦       دان الفرعي اء-١يطبق البن اء-١و -٣-ب-٢-ب ى  -٣-ج-٢-ب ة عل ات القائم ى المكن عل
ي تتضمن  ثالً) والت يقان م ات السداسية الس أساس تصميم متواٍز خطي حركي (كالمكن

  ًرا.خمسة محاور أو أكثر من دون أن يكون أي من ھذه المحاور دّوا

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

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

ى طول أي محور   -١       اس الطول عل ه لقي أ أقصى مسموح ب ا خط ذات محورين فقط ولھ
، ويساوي ‘E0x MPE, E0y MPE or E0z MPE’ د على أنه أي توليفة من(أحادي البعد)، ُيحدَّ 

يس ١٠٠٠+ط/١٫٢٥أو أقل (أفضل) من ( ل "ط" الطول المق ر (حيث يمّث ) ميكرومت
ة (أي ضمن طول المحور)،  بالملليمترات) عند أي نقطة ضمن المدى التشغيلي لآلل

  ؛ISO 10360-2(2009)طبقا للمعيار 

اس الطول ثالثي أو ثالثة محاور   -٢       ه في قي أ المسموح ب ا حد أقصى للخط أو أكثر ولھ
ل (أفضل) من (E0, MPEاألبعاد (حجمي) ( ر ٨٠٠+ط/١٫٧، ويساوي أو أق ) ميكرومت

د أي نقطة ضمن المدى التشغيلي  الملليمترات) عن يس ب ل "ط" الطول المق (حيث يمّث
  . ISO 10360-2(2009)لآللة (أي ضمن طول المحور)، طبقاً للمعيار 
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ي  E0, MPE  ملحوظة تقنية:   ق األدق ف ن النس اً للمعي CMMم داً طبق دَّ ار ـمح
ISO 10360-2(2009)  ،بار ي: المس ا يل من ِقَبل المصنِّع (أي أفضل م

ع كل المعاوضات  ة) وم ة، البيئ ارامترات الحرك م السمة، ب طول قل
  ميكرومتر. ٨٠٠+ ط/  ١٫٧المتاحة يقاَرن بالعتبة 

  اس اإلزاحة الخطية، على النحو التالي: أجھزة قي  -ب    

تبانة”نظم القياس من النوع غير المالمس   -١       ة اس ل) من  “بدق  ٠٫٢تساوي أو أفضل (أق
  مم؛  ٠٫٢ميكرومتر في حدود مدى قياس أقصاه 

ة (  -٢       ايرة الخطي لية المتغ والت التفاض م المح يتين LVDTنظ ا الخاص م بكلت ي تتس ) الت
  التاليتين:

% تقاس من صفر إلى مدى التشغيل ٠٫١"خطية" تساوي أو أقّل (أفضل) من   -١-أ      
ي يصل أقصى  ة الت رة الخطي الكامل، فيما يخص المحوالت التفاضلية المتغي

  مم؛ ٥مدى لتشغيلھا إلى 

ى ٠٫١"خطية" تساوي أو أقّل (أفضل) من   -٢         اس من صفر إل ا  ٥% تق م فيم م
الخطية التي يصل أقصى مدى لتشغيلھا  يخص المحوالت التفاضلية المتغايرة

  مم؛ ٥إلى 

ن   -ب       ل) م ل (أق اوي أو أفض راف يس ة ٠٫١وانح د درج وم عن ي الي % ف
غ  الحرارة امش اختالف يبل ع ھ ار م ة االختب ي غرف ية المحيطة ف  ١± القياس

  درجة مئوية)؛ ١(± كلفن 

  نظم القياس التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -٣      

  تحتوي على ليزر؛  -أ          

دة   -ب       ل، ضمن مدى حرارة من  ١٢تحتفظ لم ى األق ن حول  ١± ساعة عل كلف
  درجات حرارة قياسية وعند ضغط قياسي:

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

ن (  -٢     ل) م ل (أق اوي أو أفض اس" تس ة قي ) ٢٠٠٠+ ط/ ٠٫٢و"ال محققي
  ر (ط يمثل الطول المقيس بالملليمترات)؛ميكرومت

اء-١ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:     ر  -٣-ب-٣-ب داخل غي اس بالت ى نظم القي عل
زر"  ى "لي وي عل ي تحت ة أو مفتوحة، والت المجّھزة بأنشوطة تعقيب مغلق
يش البعدي  ة أو آالت التفت لقياس أخطاء الحركة االنزالقية لآلالت المكني

  المعدات.أو مثيالتھا من 
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ي   ملحوظة تقنية:     د الفرع ي البن اء-١ف ر -ب-٣-ب ة" تغي ة الخطي ي "اإلزاح ، تعن
  المسافة بين مسبار القياس والجسم المقيس. 

ة ذات "انحراف موضعي زاوي" يساوي أو أفضل   -ج       أجھزة قياس إزاحة زاوي
  درجة؛ ٠٫٠٠٠٢٥(أقل) من 

ي   ملحوظة:     د الفرع ري البن اء-١ال يس ل عل -ج-٣-ب رية، مث زة البص ى األجھ
وء  ه (كض وء الموج تخدم الض ي تس ة، الت عة األوتوماتي ات األش موجھ

  الليزر مثالً) لكشف اإلزاحة الزاوية للمرايا.

ا   -د       نظم التفتيش الزاوي الخطي المتزامن لألغلفة نصف الكروية، التي تتسم بكلت
  الخاصيتين التاليتين:

ى طول أي   -١     ل) "ال محققية قياس" عل محور خطي تساوي أو أفضل (أق
  مم؛ ٥ميكرومتر لكل  ٣٫٥من 

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

اء-١يشمل البند الفرعي   -١  ملحوظتان:     ّددة  -٣-ب ك المح ر تل ة، غي اآلالت المكني
اس إذا كانت ٢-باء-١في البند  آالت قي ي يمكن استخدامھا ك ، الت

  تتجاوز المعايير المخصصة لوظيفة آالت القياس.تستوفي أو 

ي   -٢       د الفرع ي البن ا ف وارد ذكرھ ع اآلالت ال اء-١تخض  -٣-ب
ة المحددة في أي موضع ضمن  للضوابط إذا كانت تتجاوز العتب

  مداھا التشغيلي.

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

ا،   -٤-باء-١ تخدمة فيھ درة المس ابع الق ل)، ومن از خام ل بغ ة أو تعم ة الضغط الجوي (خوائي ة محكوم ران حثي أف
  تسرد على النحو التالي:

  أفران تتسم بجميع الخصائص التالية:  -أ    

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

  مم أو أقل؛ ٦٠٠ومجھزة بملفات حثية قطرھا   -٢      

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

باه -٤-باء-١ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:       ات أش أ على األفران المصممة لتجھيز رقاق
  الموصالت.
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غ   -ب     ددة تبل درة خرج مح ل بق درة، تعم ابع ق ر، مصم ٥من وواط أو أكث ً كيل ا ران  مة خصيص لألف
  أ.-٤-باء-١المحددة في البند الفرعي 

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

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

  ميغابسكال أو أكثر؛ ٦٩قادرة على إحداث ضغط شغل أقصى يبلغ   -١      

  مم؛ ١٥٢ولھا تجويف حجرة بقطر داخلي يتجاوز   -٢      

ـ   -ب     ا ل ممة خصيص كيل وضوابط مص ب تش ب صب وقوال ة التضاغط´قوال ابس المتوازن ´ المك
  أ.-٥-باء-١المذكورة في البند الفرعي 

  -أ-٥-باء-١  

د الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:   ي البن اء-١ف ة التضاغط’، ٥-ب ابس متوازن ا ا‘ مك دات لھ ي مع ى تعن درة عل لق
ازات، أو السوائل،  ة (كالغ ق وسائط مختلف تكييف الضغط داخل تجويف مغلق عن طري
أو الجزيئات الصلبة أو ما إلى ذلك ...) إلحداث ضغط متساٍو في جميع االتجاھات داخل 

  التجويف على قطعة الشغل أو المادة.

ّل ، الُبعد الداخلي للحجرة ھو ُبعد ٥-باء-١في البند الفرعي   -٢       وغ ك ا بل الحجرة التي يتم فيھ
ات.  د ھي من درجة حرارة الشغل وضغط الشغل وال تشمل التثبيت ذا الُبع ة ھ وتكون قيم

رن  داخلي لحجرة الف ر ال أصغر القيمتين التاليتين: القُطر الداخلي لحجرة الضغط أو القُط
  المعزولة، ويتوقف ذلك على أي حجرة من االثنتين تقع داخل األخرى.

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

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

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

ى وتكون قادرة على توليد اھت  -٢       ج أو  ١٠زازات يصل جذر متوسط مربعات سرعتھا إل
  ھرتز؛ ٢٠٠٠ھرتز و  ٢٠أكثر بين 

  ؛“لوحة كاشفة”كيلونيوتن أو أكثر، مقيسة على  ٥٠قادرة على توليد قوة تبلغ شدتھا   -٣      

ع   -ب     ة م ة مدمج م رقمي دات تحك وبية”وح رامج حاس ارات  “ب ل االختب ن أج اً م مَّمة خصيص مص
د عن  االھتزازية، في ظل ي يزي نظم  ٥نطاق ترددي فعل م تصميمھا ال ى أن يالئ وھرتز، عل كيل

  أ؛-٦-باء-١المحددة في البند الفرعي 
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ادرة   -ج     ا، ق زة بمضخمات مرتبطة بھ ر مجھ زة أو غي ة (وحدات رّجاجة)، مجھ دسرات اھتزازي
ى  ٥٠على توليد قوة تبلغ  ستخدام مع ، وصالحة لال‘لوحة كاشفة’كيلونيوتن أو أكثر مقيسة عل

  ؛-أ-٦-باء-١األجھزة المذكورة في البند الفرعي 

ة   -د     دات الرّجاج دمج الوح ث ت ة مصممة بحي دات إلكتروني ة ووح ع االختباري ة للقط ل داعم ھياك
ـغ  ـة تبلـ ر،  ٥٠المتعددة في نظام رّجاج كامل قادر على توليد قوة مدمجة فعليـ وتن أو أكث كيلوني

ھياكل ووحدات صالحة لالستخدام مع النظم المذكورة في البند  ، وھي‘لوحة كاشفة’مقيسة على 
  أ.-٦-باء-١الفرعي 

ات  “لوحة كاشفة” -٦-باء-١في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:     تعني لوحة مسطحة، أو سطحاً، بال تثبيت
  أو تركيبات.

دات  -٧-باء-١ ة الضغط الجوي والمع ة أو المحكوم ادن، الخوائي ا، وتسرد  أفران السبك وصھر المع المتصلة بھ
  على النحو التالي:

ي   -أ     ية والسبك الت ران الصھر القوس ية، وأف ران الصھر القوس ية، وأف ادة الصھر القوس ران إع أف
  تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:

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

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

ا الخاصيتين   -ب     ي تتسم بكلت ا الت ة البالزم ران صھر وتذري ة وأف أفران الصھر باألشعة اإللكتروني
  التاليتين:

  كيلوواط أو أكثر؛ ٥٠تعمل بقدرة   -١      

ا  -٢       رارة انصھار تتج ات ح ي درج ل ف ى العم ادرة عل ون ق ن ( ١٤٧٣وز تك  ١٢٠٠كلف
  درجة مئوية)؛

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

ب التي تتسم بكلتا -٧-باء-١مشاعل بالزما مصمَّمة خصيصاً لألفران المحدَّدة في الفقرة الفرعية   -د    
  ن التاليتين:الخاصيتي

  كيلوواط؛  ٥٠تعمل بقدرة أكبر من   -١      

  درجة مئوية). ١٢٠٠كلفن ( ١٤٧٣قادرة على العمل عند درجة حرارة تتجاوز   -٢      

ي   -ھـ     دَّدة ف ران المح ة المصممة خصيصاً لألف ة اإللكتروني اذف الحزم اء-١ق درة -٧-ب ل بق ب تعم
  كيلوواط. ٥٠تتجاوز 



NSG Part 2 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 

١٢-١ 

  المواد    -جيم-١

  ال شيء.    

  البرامج الحاسوبية    -دال-١

ـود   -١-دال-١ ـورة في البنـــــ لة بغــرض "استخدام" المعـــدات المذكـ "برامج حاسوبية" مصممة خصيصاً أو معدَّ
اء-١أو  ٥-باء-١أو  ٣-باء-١أو  ١-باء-١أو  ٣-ألف-١الفرعية  اء-١أ أو -٦-ب اء-١ب أو -٦-ب د أو -٦-ب

  .٧-باء-١

د الفرعي تشمل "البرامج الح  ملحوظة:     ذكورة في البن نظم الم ة لل ل اسوبية" المصممة خصيصاً أو المعدَّ
  "البرامج الحاسوبية" المعّدة لقياس السمك الجداري والكنتور بشكل متزامن. -د-٣-باء-١

دات   -٢-دال-١ اج" أو "استخدام" المع ة بغرض "استحداث" أو "إنت "برامج حاسوبية" مصممة خصيصاً أو معدل
  .٢-باء-١بند الفرعي المذكورة في ال

رامج الحاسوبية" لبرمجة  -٢-دال-١ال تنطبق الضوابط المنصوص عليھا في البند.   ملحوظة:     على "الب
دات  األجزاء التي تولِّد رموز أوامر "التحكم العددي" ولكنھا ال تسمح باالستخدام المباشر لمع

  التشغيل اآللي لألجزاء المختلفة.

وبية"   -٣-دال-١ رامج حاس ذه "ب از أو ھ ذا الجھ ل ھ ل مث يح عم ام يت ة أو نظ زة اإللكتروني ن األجھ ة م ألي توليف
ة  ر قابل تحكم في خمسة محاور أو أكث ى ال ادرة عل ة ق األجھزة كوحدة "تحكم عددي" في اآلالت المكني

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

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

رامج الحاسوبية المصممة خصيصا  -٣-دال-١ال تسري أحكام البند الفرعي   -٢       على "الب
ة لتش ة المكني تحكم أو اآلل دة ال انعي وح طة ص ة بواس ر أو المعدل ة غي ة مكني غيل آل

  .٢-باء-١مذكورة في البند الفرعي 

  التكنولوجيا    -ھاء-١

ا”  -١-ھاء-١ ي تخص  “التكنولوجي ا الت ا لضوابط التكنولوجي وير”طبق اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت دات أو  “اس المع
  دال.-١ألف إلى -١المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المواد أو 
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  ادالمو  -٢

  
  المعدات والمجمعات والمكونات   -أ-٢

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

  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -أ    

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

ة، بنسبة ومصنوعة أو مطلية   -٢       واد التالي بإحدى المواد التالية، أو بتوليفة من الم
  % من وزنھا أو أقّل: ٢شوائب إجمالية تبلغ 

  فلوريد الكالسيوم؛  -أ          

  زركونات الكالسيوم (ميتازركونات)؛  -ب          

  كبريتيد السيريوم؛  -ج          

  أكسيد األربيوم (إربيا)؛  -د          

  ا)؛كسيد الھافنيوم (الھافني  -ھـ          

  أكسيد المغنسيوم؛  -و          

وم  -ز     بيكة نيوبي انيوم-س والي -تيت د (ح ة بالنيتري تن معالج % ٥٠تنجس
  % تنجستن)؛٢٠ % تيتانيوم، و٣٠ نيوبيوم، و

  أكسيد اليتريوم (يتريا)؛  -ح          

  أكسيد الزركونيوم (زركونيا)؛  -ط          

  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -ب    

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

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

  بوتقات تتسم بجميع الخصائص التالية:  -ج    

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

  % من وزنھا أو أكثر؛٩٨بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ ومصنوعة أو مبطنة   -٢      

  ومطلية بكربيد أو نيتريد أو بوريد التنتالوم، أو أي خليط من تلك المركبات.  -٣      
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ين   -٢-ألف-٢ دروجين ب ر الھي ادل نظي دة لتشجيع تفاعل تب ة مصممة خصيصا أو مع ازة بالتيني واد حف م
  الماء الثقيل أو إلنتاج الماء الثقيل.  الھيدروجين والماء الستخالص التريتيوم من

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

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

د الفرعي   -ب     يم-٢ومصنوعة من أي من "المواد الليفية أو الخيطية" المذكورة في البن -ج
  ج.-٧-جيم-٢ھيدية الكربونية، المذكورة في البند الفرعي أو مواد التقوية التم -أ-٧

  معدات االختبار واإلنتاج    -باء-٢

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

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

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

ـل   -١       درجات تصــ د ل ى التبري ادرة عل وم الق دروجين أو الھيلي د الھي وحدات تبري
ى  ـن ( ٢٣إل ى  ٢٥٠كلفــ درة عل ع ق ل، م فر) أو أق ت الص ة تح ة مئوي درج

  واط؛  ١٥٠التخلص من الحرارة تتجاوز 

ر ا  -٢       ة نظي ادن بوصفھا نظم تخزين أوتنقي دات المع دروجين باستخدام ھيدري لھي
  وسائط للتخزين أو التنقية. 

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

ة   حاشية:     ا ھي أيضاً قابل ة فصل البالزم ات عملي وم ومكون ائر الليثي دات فصل نظ بعض مع
ا في  للتطبيق مباشرةً  على فصل نظائر اليورانيوم وتخضع للضوابط المنصوص عليھ

  (بصيغتھا المعدلة). INFCIRC/254 Part 1الوثيقة 

  مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم؛   -أ    

وم  -ب     م الليثي ى -المعدات الالزمة لفصل نظائر الليثيوم على أساس معالجة ملغ ق، عل الزئب
  النحو التالي: 

  لّفة لتبادل السوائل، مصممة خصيصاً لَمالِغم الليثيوم؛ أعمدة مغ  -١      

  مضخات لَملَغم الزئبق أو الليثيوم؛   -٢      

  خاليا لتحليل َملَغم الليثيوم كھربائياً؛   -٣      

  َمباِخر لمحلول ھيدروكسيد الليثيوم المركـّز.  -٤      
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وم، وأ  -ج     ائر الليثي اً لفصل نظ ّممة خصيص وني المص ادل األي م التب ات نظ زاء المكون ج
  المصّممة خصيصاً لھا؛

ق)   -د     ر الوھ د، أو إثي اجي، أو الكريبتان ر الت تخدم اإلثي ي تس ائي (الت ادل الكيمي م التب نظ
  المصّممة خصيصاً لفصل نظائر الليثيوم، وأجزاء المكونات المصّممة خصيصاً لھا.

  المواد    -جيم-٢

  يتين التاليتين:سبائك األلومنيوم التي تتسم بكلتا الخاص  -١-جيم-٢

ميغابسكال أو أكثر في درجات حرارة  ٤٦٠مقاومة شد قصوى مقدارھا  ‘قادرة على’  -أ    
  درجة مئوية)؛ ٢٠كلفن ( ٢٩٣تبلغ 

ر   -ب     كلة) بقط بائك المش ك الس ي ذل ا ف طوانية (بم كال صلبة اس ب أو أش كل أنابي ي ش وف
  مم. ٧٥خارجي يتجاوز 

ل ´ قادرة على´، عبارة -١-يمج-٢في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:     وم قب بائك األلومني تشمل س
  المعالجة الحرارية أو بعدھا.

وق   -٢-جيم-٢ وم بنسبة تف ات ٥٠معدن البريليوم، والسبائك التي تحتوي على بريلي ا، ومركب % من وزنھ
  البريليوم ومصنوعاتھا، ونفايات أو خردة أي مادة من المواد السابقة.

  على ما يلي: -٢-جيم-٢د الفرعي ال يسري البن  ملحوظة:    

زة تسجيل النشاط اإلشعاعي   -أ       ينية أو ألجھ الفتحات المعدنية آلالت األشعة الس
  في حفر التنقيب؛

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

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

  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. ١٠ويحتوي على أقل من   -ب    

ى  ١٠-ى نظيريا بالبورونالبورون المثر  -٤-جيم-٢ ة، عل ه النظائري ة لوفرت بمعدل يتجاوز النسبة الطبيعي
ورون، أو  ى الب وي عل ي تحت اليط الت ات، أو المخ دائي، والمركب ورون االبت الي: الب و الت النح

  المنتجات المصنوعة منھا، أو نفايات أو خردة أي من المواد السابقة.

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

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

ة بخالف جزء في ا ١٠٠٠يحتوي على أقل من   -أ     لمليون من وزنه من الشوائب المعدني
  المغنسيوم؛

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

  ثالث فلوريد الكلور.  -٦-جيم-٢

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

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

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

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

د الفرعي   ملحوظة:       يم-٢ال يسري البن ة"  -أ-٧-ج ة أو الخيطي واد الليفي ى "الم عل
وي ي تحت ى  األراميدية الت ل  ٠٫٢٥عل دِّ ر من مع ا أو أكث % من وزنھ

  سطوح ليفي يعتمد على اإلستر.

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

  متر أو أكثر؛  ١٠٦×  ٣٫١٨مقداره ´ معامل نوعي´لھا   -١      

  ؛متر أو أكثر  ١٠٤×  ٧٫٦٢مقدارھا ´ مقاومة شد نوعية´وتكون ذات   -٢      

الراتنج المصلد   -ج     بة ب "أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو "نساالت" أو "شرائـط" متصلة مشرَّ
ة  ١٥بالحرارة، عرضھا  واد الليفي مم أو أقل (مواد تقوية تمھيدية)، مصنوعة من "الم

د الفرعي  أو ي البن ذكورة ف ة الم ة أو الزجاجي ة" الكربوني يم-٢الخيطي د -٧-ج أ أو البن
  .ب-٧-جيم-٢ يــالفرع

  يشكل الراتنج النسيج الغشائي للمركب.  ملحوظة تقنية:    

د الفرعي   -١  ملحوظتان تقنيتان:     ي البن يم-٢ف وعي´ -٧-ج ل الن ونج" ´ المعام ل "ي و معام ھ
النيوتن/متر مكعب  وعي ب وزن الن ى ال بالنيوتن/متر مربع مقسوما عل

رارة  ة ح ي درج اس ف دما يق ن ( ٢±  ٢٩٦عن ة  ٢ ± ٢٣كلف درج
  %.٥ ± ٥٠ورطوبة نسبية قدرھا مئوية) 
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ة الشد ´ مقاومة الشد النوعية´، -٧-جيم-٢في البند الفرعي   -٢       ھي مقاوم
النيوتن/متر  وعي ب النھائية بالنيوتن/متر مربع مقسومة على الوزن الن

رارة  ة ح ي درج اس ف دما تق ب عن ة  ٢ ± ٢٣( ٢±  ٢٩٦مكع درج
  %.٥ ± ٥٠مئوية) ورطوبة نسبية قدرھا 

ى   -٨-جيم-٢ ا عل وم فيھ بة الھفني د نس ي تزي بائك الت وم، والس دن الھفني ات ٦٠مع ا، ومركب ن وزنھ % م
ى  ا عل وم فيھ بة الھفني د نس ي تزي وم الت ا، ٦٠الھفني ات المصنوعة منھ ا، والمنتج ن وزنھ % م
  ونفايات أو خردة أي مادة من المواد السابقة.

ى من النسبة الطبيعية لوفرته النظائرية والمنتجات بمعدل أعل ٦-الليثيوم المثرى نظيريا بالليثيوم  -٩-جيم-٢
أو األجھزة التي تحتوي على ليثيوم مثرى، على النحو التالي: الليثيوم االبتدائي، أو السبائك، أو 
ات أو  ا، أو نفاي وم، أو المنتجات المصنوعة منھ المركبات، أو المخاليط التي تحتوي على الليثي

  ة.خردة أي مادة من المواد السابق

اس الجرعات  -٩-جيم-٢ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   ملحوظة:     زة قي ى أجھ عل
  بالوميض الحراري.

وم  ملحوظة تقنية:     ة لليثي وفرة النظائري ة لل بة الطبيعي ي  ٦-النس ً ٦٫٥ھ ا ه  % تقريب ن وزن م
  % ذرات).٧٫٥(بنسبة 

  ين:المغنسيوم الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليت  -١٠-جيم-٢

ة بخالف  ٢٠٠يحتوي على أقل من   -أ     ه من الشوائب المعدني ون من وزن جزء في الملي
  الكالسيوم؛

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

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

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

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

وم  -١٢-جيم-٢ بائ٢٢٦-الرادي وم، وس وم ٢٢٦-ك الرادي ات الرادي ـوي ٢٢٦-ومركب ي تحتـ اليط الت ، والمخ
ى ٢٢٦-علـــى الراديوم وي عل ي تحت زة الت ا، والمنتجات أو األجھ ، والمنتجات المصنوعة منھ

  أي من المواد السابقة.

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

  المطابيق الطبية؛  -أ        
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ل من المنتجات   -ب       ى أق ـوي عل ي تحتـــ زة الت ـل مـغيغابكري ٠٫٣٧أو األجھ ن ــ
  ٢٢٦٫-ومـــالرادي

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

ميغابسكال أو أكثر في درجات حرارة  ٩٠٠"قادرة على" مقاومة شد قصوى مقدارھا   -أ    
  درجة مئوية)؛ ٢٠كلفن (  ٢٩٣تبلغ 

ر وف  -ب     كلة) بقط بائك المش ك الس ي ذل ا ف طوانية (بم كال صلبة اس ب أو أش كل أنابي ي ش
  مم. ٧٥خارجي يتجاوز 

ل ´ قادرة على´عبارة  -١٣-جيم-٢في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:     انيوم قب بائك التيت تشمل س
  المعالجة الحرارية أو بعدھا.

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

ي   -أ     ك األجزاء االسطوانية) بقطر داخل ا في ذل أشكال ذات تناظر اسطواني أجوف (بم
  مم؛ ٣٠٠مم و ١٠٠يتراوح بين 

  كيلوغراماً. ٢٠وبكتلة أكبر من   -ب    

ي   ملحوظة:     د الفرع ري البن يم-٢ال يس اً  -١٤-ج ممة خصيص نوعات المص ى المص عل
  الستخدامھا كأوزان أو كموجھات ألشعة غاما.

ى  ١عن  -مقاسا بالوزن-الزركونيوم الذي يقل محتوى الھفنيوم فيه   -١٥-جيم-٢ وم إل جزء  ٥٠٠جزء ھفني
ن  ا ع وم فيھ د وزن الزركوني بائك يزي ادن أو س الي:  مع و الت ى النح وم، عل %، ٥٠زركوني

  صنوعة منھا؛ ونفايات أو خردة أي من المواد السابقة.ومركبات ومنتجات م

ي   ملحوظة:     د الفرع يم-٢البن ائق  -١٥-ج كل رق ى ش ود عل وم الموج ى الزركوني ري عل ال يس
  مم أو أقّل. ٠٫١٠بسمك يبلغ 

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

دَّ   حاشية:     احيق النيكل المع ا يخص مس ي م ازات، انظر ف ار الغ ع انتش ة خصيصاً لصنع موان
  (بصيغتھا المعدلة).  INFCIRC/254/Part 1الوثيقة 

  مسحوق النيكل الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -أ      

ه    -١       ل في اء النيك وى نق غ محت ذي يبل ه أو ٩٩٫٠المسحوق ال ن وزن % م
  أكثر؛
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ه  وال    -٢     ط في يم المتوس م الجس اوز حج ار  ١٠يتج ب معي ر حس ميكرومت
ASTM B 330 الصادر عن الجمعية األمريكية لالختبار والمواد؛  

د الفرعي   -ب       ذكورة في البن واد الم تج من الم يم-٢معدن النيكل المسامي المن -ج
  .-أ-١٦

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

  الخيطية؛مساحيق النيكل   -أ            

غ مساحة كل   -ب       ي تبل ة الت ة األحادي امي المعدني واح النيكل المس أل
  أو أقّل. ٢سم ١٠٠٠منھا 

يم-٢يشير البند الفرعي   ملحوظة تقنية:       ي تتكون  -ب-١٦-ج امية الت ادن المس ى المع إل
ي  د الفرع ي البن ذكورة ف ادة الم ج الم ق دم ن طري يم-٢ع  -أ-١٦-ج

ادة معدن وين م دھا لتك زاء وتلبي ل أج ي ك رابط ف ة تت ام دقيق ة ذات مس ي
  الھيكل.

ا نسبة ذرات   -١٧-جيم-٢ التريتيوم، ومركبات التريتيوم، والخالئط المحتوية على التريتيوم التي تتجاوز فيھ
ى  ١التريتيوم إلى  ذرات الھيدروجين  وي عل ي تحت زة الت جزء في األلف، والمنتجات أو األجھ

  أي مادة من المواد السابقة. 

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

وم٣-الھيليوم  -١٨-جيم-٢ ى أي ٣-، والخالئط المحتوية على الھيلي وي عل ي تحت زة الت ، والمنتجات أو األجھ
  من المواد المذكورة آنفاً. 

ّل  ١٨-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   :ةملحوظ     ى أق وي عل ي تحت زة الت على المنتجات أو األجھ
  . ٣-غرام من الھيليوم ١من 

  :ألفا-ية على أساس تفاعل نيوترونالنويدات المشعة المناسبة لصنع مصادر نيوترون  -١٩-جيم-٢

 )209(Po ٢٠٩-بولونيوم )244(Cm ٢٤٤-كوريوم )Ac)225 ٢٢٥-أكتينيوم
 )210(Po ٢١٠-بولونيوم )253(Es ٢٥٣-اينشتينوم )Ac)227 ٢٢٧-يومأكتين

 )223(Ra ٢٢٣-راديوم )254(Es ٢٥٤-اينشتينوم )Cf)253 ٢٥٣-كاليفورنيوم
 )227(Th ٢٢٧-ثوريوم )148(Gd ١٤٨-جادولينيوم )Cm)240 ٢٤٠-كوريوم
 )228(Th ٢٢٨-ثوريوم )236(Pu ٢٣٦-بلوتونيوم )Cm)241 ٢٤١-كوريوم
 )230(U ٢٣٠-يورانيوم )238(Pu ٢٣٨-بلوتونيوم )Cm)242 ٢٤٢-كوريوم
 )232(U ٢٣٢-يورانيوم )208(Po ٢٠٨-بولونيوم )Cm)243 ٢٤٣-كوريوم
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  باألشكال التالية:   

  نويدات العناصر الخالصة؛   -أ  

  غيغابكريل أو أكثر لكل كيلوغرام؛  ٣٧المرّكبات التي يبلغ إجمالي النشاط بھا   -ب  

  غيغابكريل أو أكثر لكل كيلوغرام؛  ٣٧التي يبلغ إجمالي نشاط بھا  الخالئط  -ج  

  المنتجات أو األجھزة التي تحتوي على أيٍّ من المواد المذكورة آنفاً.   -د  

ّل من  -١٩-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   :ملحوظة   ى أق وي عل ي تحت زة الت على المنتجات أو األجھ
  غيغابكريل من النشاط.  ٣٫٧

ى    -٢٠-جيم-٢ وي عل ي تحت بائك الت وم، والس وم ٩٠الرني بائك الِرني وم؛ وس ن الِرني ا م ن وزنھ ر م ٪ أو أكث
ى  وي عل ي تحت تن، ٩٠والتنغستن الت وم والتنغس ة من الِرني ا من أي توليف ر من وزنھ ٪ أو أكث

  بكلتا الخاصيتين التاليتين:

ك األجزاء االسطوان  -أ     ي ذل ا ف اظر اسطواني أجوف (بم ي أشكال ذات تن ية) بقطر داخل
  مم؛ ٣٠٠مم و ١٠٠يتراوح بين 

  كيلوغراماً. ٢٠وبكتلة أكبر من   -ب    

  البرامج الحاسوبية    -دال-٢

  ال شيء    

  التكنولوجيا    -ھاء-٢

ا”  -١-ھاء-٢ ص  “التكنولوجي ي تخ ا الت وابط التكنولوجي ا لض وير”طبق اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت  “اس
  دال.-٢ألف إلى -٢المذكورة في البنود الفرعية من  “يةالبرامج الحاسوب”المعدات أو المواد أو 
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 معدات ومكونات الفصل النظيري لليورانيوم  - ٣

 (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -أ-٣

تغير أو تردد ثابت، مغيرات التردد أو المولِّدات، الصالحة لالستعمال كمحرك آالت ذات تردد م  -١-ألف-٣
  والتي تتميز بجميع الخصائص التالية: 

ازات   :١الحاشية      ة فصل الغ ة خصيصاً لعملي دَّ دات المصممة أو المع ردد والمولِّ رات الت مغي
ة  ي الوثيق ا ف وص عليھ وابط المنص ع للض زي تخض الطرد المرك ب

INFCIRC/254/Part 1 .(بصيغتھا المعدلة)  

ردد "البرامج الح  :٢الحاشية      رات الت اء أداء مغي ز أو إعف مة خصيصاً لتعزي اسوبية" المصمَّ
أو المولدات بحيث تفي بالخصائص أدناه تخضع للضوابط المنصوص عليھا في 

  .٣-دال-٣و ٢-دال-٣البندين الفرعيين 

غ   -أ     ة تبل وة كھربائي وفر ق دد األطوار ي ائي متع ر أو  ٤٠ذات َخرج كھرب ولط أمبي واط ف
  أكثر؛ 

  ھرتز أو أكثر؛ ٦٠٠ل عند تردد عمت  -ب    

  %.٠٫٢ذات ضبط تردد أفضل (أقّل) من وأيضاً   -ج    

د الفرعي   -١  ملحوظتان:   ردد المخصصة  -١-ألف-٣ال يسري البن رات الت ى مغي سوى عل
ة،  ل اآلالت المكني ددة (مث تھالكية مح لع اس ناعية و/أو لس آلالت ص

ردد  رات الت ت مغي ك) إذا كان ى ذل ا إل ات، وم ي والمركب ن أن تف يمك
  .٣بالخصائص المذكورة أعاله عند إزالتھا، ورھناً بالمالحظة العامة 

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

  األجھزة والبرامج الحاسوبية بعين االعتبار.

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

د الفرعي   -٢       تيفاؤھا في  -١-ألف-٣الخصائص المحددة في البن يمكن اس
ار  دات االختب دات، أو مع ل: المول ويقھا مث دات الجاري تس بعض المع

ة، أو ل ات اإللكتروني ردد، أو محرك ار المت دة بالتي وى المولَّ وازم الق
ر، أو  ردد المتغي ات ذات الت رة، أو المحرك رعة المتغي اآلالت ذات الس
رعة  ات ذات الس ديل، أو المحرك ل للتع ردد القاب ات ذات الت المحرك

  القابلة للتعديل. 
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مات الليزر والمذبِذبات على النحو التالي:   -٢-ألف-٣   الليزرات ومضخِّ

  الليزرات العاملة ببخار النحاس التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -أ    

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

   واط أو أكثر؛ ٣٠وبقدرة َخرج متوسطة تساوي   -٢      

  الليزرات العاملة بأيونات األرغون التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -ب    

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

   واط؛ ٤٠وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز   -٢      

راوح   -ج     ة يت ات خارج ة بموج اج) العامل الف الزج النيوديميوم (بخ واة ب زرات المق اللي
  نانومتر، والتي تتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:  ١١٠٠و  ١٠٠٠طولھا ما بين 

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

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

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

  أو      

تنطوي على قدرة مضاعفة التردد لتولّد موجات خارجة يتراوح طولھا ما بين   -٢      
   واط؛ ٤٠نانومتر بقدرة خرج متوسطة تتجاوز  ٥٥٠ و ٥٠٠

ع   -د     مذبذبات أشعة الليزر الصبغية األحادية النسق النبضية القابلة للضبط التي تتسم بجمي
  الخصائص التالية: 

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

  واط؛  ١وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز   -٢      

  كيلوھرتز؛ ١وبمعدل تكرار أعلى من   -٣      

  نانوثانية؛  ١٠٠وبعرض نبضات أقل من   -٤      

ع   -ھـ     ي تتسم بجمي ة للضبط الت زر الصبغية النبضية القابل مضخمات ومذبذبات أشعة اللي
  :الخصائص التالية

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

  كيلوھرتز؛ ١وبمعدل تكرار أعلى من   -٣      

  نانوثانية؛  ١٠٠وبعرض نبضات أقل من   -٤      

  على المذبذبات األحادية النسق. -ھـ-٢-ألف-٣ال تسري المفردة   : ملحوظة      

  الليزرات العاملة بمعدن األلكسندريت التي تتسم بجميع الخصائص التالية:   -و    

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

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

  ھرتز؛ ١٢٥وبمعدل تكرار أعلى من   -٣      

  واط؛  ٣٠وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز   -٤      

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

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

  ھرتز؛  ٢٥٠وبمعدل تكرار أعلى من   -٢      

  واط؛ ٥٠٠بقدرة خرج متوسطة أكبر من و  -٣      

   ية.نانوثان ٢٠٠وبعرض نبضات أقل من   -٤      

ي   :ملحوظة     د الفرع ي البن واردة ف وابط ال ري الض ف-٣ال تس زر  -ز-٢-أل زة اللي ى أجھ عل
ين  ا ب ادة م الصناعية العاملة بثاني أكسيد الكربون ذات القدرة العالية (التي تتراوح ع

وع من  ٥ و ١ ذا الن ام، إذ أن ھ ل القطع واللح ات مث كيلوواط)، المستخدمة في عملي
كون متواصلة الموجات أو تكون نبضية يزيد عرض نبضاتھا عن أجھزة الليزر إما ت

  نانوثانية.  ٢٠٠

ـبتون)   -ح     الليزرات اإلكسميرية النبضية (فلوريد الزنون، وكلوريد الزنون، وفلوريد الكري
  التي تتسم بجميع الخصائص التالية: 

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

  ھرتز؛ ٢٥٠عدل تكرار أعلى من وبم  -٢      

  واط؛  ٥٠٠وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز   -٣      

ا   -ط     ة طولھ ة خارج ل بموج ممة لتعم ة المص ان الباراھيدروجيني دالت رام  ١٦مب
  ھرتز.  ٢٥٠، وبمعدل تكرار أعلى من ميكرومتر
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ا  -ي     ع الخص م بجمي ي تتس ون الت يد الكرب أول أكس ة ب ية العامل زر النبض زة اللي ئص أجھ
  التالية:

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

  ھرتز؛ ٢٥٠وبمعدل تكرار أعلى من   -٢      

  واط؛ ٢٠٠وبقدرة َخرج متوسطة أكبر من   -٣      

  نانوثانية. ٢٠٠وبعرض نبضات أقل من   -٤      

ي   ملحوظة:       د الفرع ري البن ف-٣ال يس ناع -ي-٢-أل زر الص زة اللي ى أجھ ية عل
ين  ا ب ادًة م راوح ع العاملة بأكسيد الكربون ذات القدرة األعلى (التي تت

ام، إذ أن  ٥ و ١ ل الَقطع واللح ات مث ي تطبيق وواط)، المستخدمة ف كيل
ون  ات أو تك ون متواصلة الموج ا تك زر إم زة اللي ن أجھ وع م ذا الن ھ

  نانوثانية. ٢٠٠نبضية يزيد عرض نبضاتھا عن 

  ميع الخصائص التالية: صمامات تتسم بج  -٣-ألف-٣

  مم أو أكثر؛  ٥يبلغ قياسھا االسمي   -أ    

ً   -ب     دة بسدادة منفاخية؛ وأيضا   مزوَّ

ي   -ج     ل الت بائك النيك ل أو س وم أو النيك بائك األلومني وم أو س ا من األلومني ومصنوعة كلي
  % من وزنھا من النيكل، أو مبطنة بتلك المواد.٦٠تحتوي على أكثر من 

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

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

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

  ؛ ٢وتتجاوز نسبة طولھا إلى قطرھا الداخلي   -ب    

  مم؛ ٣٠٠ويزيد قطرھا الداخلي عن   -ج    

% فوق الخمسين في المئة المركزية ١ولھا مجال مغنطيسي موحد يصل إلى أكثر من   -د    
  من حجمھا الداخلي. 

ى المغنطيسات ال -٤-ألف-٣ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   :ملحوظة     مة عل مصمَّ
ر  ي ُتصدَّ ة والت ووي لألغراض الطبي الرنين المغنطيسي الن خصيصاً لنظم التصوير ب

  ‘.  كجزء من ھذه النظم’
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تيراد ‘ جزء من’تعبير   حاشية:     ا. ويسمح باس اً في الشحنة ذاتھ ي بالضرورة جزءاً مادي ال يعن
لة دير ذات الص ائق التص دد وث رط أن تح ة بش ادر مختلف ن مص لة م حنات منفص  ش

  ‘.جزء من’بوضوح العالقة التي ينطبق عليھا تعبير 

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

غ   -أ     ة تبل رة زمني ط أو  ١٠٠ساعات،  ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فت فل
  أمبير أو أكثر؛ ٥٠٠أكثر بتيار ناتج يبلغ 

  ساعات.  ٨خالل فترة زمنية تبلغ % ٠٫١يار أو ثبات فلطي تزيد على بنسبة ثبات تو  -ب    

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

غ   -أ     ة تبل رة زمني ط  ٢٠ساعات،  ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فت و فل كيل
  أمبير أو أكثر؛ ١اتج يبلغ أو أكثر بتيار ن

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

ق وال  -٧-ألف-٣ اس ضغط مطل ى قي ادرة عل الت الضغط الق ع الخصائص جميع أنواع محوِّ ي تتسم بجمي ت
  التالية:

وم  -أ     دة بعناصر الستشعار الضغط مصنوعة من األلومني وم، أو مزوَّ بائك األلومني ، أو س
د نسبة  ي تزي بائك النيكل الت ل، أو س ا أو الصفير)، أو النيك أكسيد األلومنيوم (األلومين

ل، أو ٦٠النيكل فيھا عن  % من وزنھا، أو البوليمرات الھيدروكربونية المفلورة بالكام
  محمية بھذه المواد؛

ي تتصل اتصاالً األختام، إن ُوجدت، الضرورية لَختم عنصر استشعا  -ب     ر الضغط، والت
بائك  وم، أو س مباشراً بوسيط المعالجة، تكون مصنوعة من أو محمية بواسطة األلومني
األلومنيوم، أو أكسيد األلومنيوم (األلومينا أو الصفير)، أو النيكل أو سبائك النيكل التي 

وليمرات الھيدروكربون٦٠تزيد نسبة النيكل فيھا على  ا، أو الب ورة ٪ من وزنھ ة المفل ي
  بالكامل؛

  وتتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:   -ج    

ا" أفضل من ١٣ال يتجاوز نطاقھا الشامل   -١       % ١ ± كيلوَبسكال و"درجة دقتھ
  من النطاق الشامل؛

امل   -٢       ا الش غ نطاقھ ل  ١٣أو يبل ا" أفض ة دقتھ ر و"درج كال أو أكث كيلوَبس
  لوَبسكال.كي ١٣عند القياس بدرجة َبسكال  ١٣٠ ± من
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ي   -١  ملحوظات تقنية:     د الفرع ي البن ف-٣ف ّول ٧-أل زة تح ي أجھ غط ھ والت الض ، مح
  قياسات الضغط إلى إشارة.

ي   -٢       د الفرع ي البن ف-٣ف ال٧-أل ن ال ال م ة" ك مل "الدق ة،  ، تش خطي
  والتخلفية المغنطيسية، والتكرارية عند درجة الحرارة المحيطة.

  بجميع الخصائص التالية: مضخات تفريغ تتسم   -٨-ألف-٣

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

  متراً مكعباً/ثانية أو أكثر؛ ١٥ولھا سرعة ضخ تبلغ   -ب    

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

روج  -١  ملحوظات تقنية:     از النت تخدام غ اس باس ة القي د نقط خ عن رعة الض دد س ين أو تح
  الھواء.

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

الضواغط المزودة بسدادات منفاخية ذات الشكل اللولبي والمضخات الفراغية المزودة بسدادات   -٩-ألف-٣
  منفاخية ذات الشكل اللولبي التي تتسم بجميع الخصائص التالية:

  /ساعة أو أكبر؛٣م ٥٠جمي عند المدخل يبلغ قادرة على العمل بمعدل تدفق ح  -أ    

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

  وتكون جميع أسطحھا المالِمسة لغاز المعالجة مصنوعة من أيٍّ من المواد التالية:  -ج    
  األلومنيوم أو سبائك األلومنيوم؛  -١      
  أو أكسيد األلومنيوم؛  -٢      
  بل للصدأ؛أو الفوالذ غير القا  -٣      
  أو النيكل أو سبائك النيكل؛  -٤      
  أو البرونز الفسفوري؛  -٥      
  البوليمرات الفلوروكربونية.  -٦      

ّد   -١  ملحوظات تقنية:     تم ص ولبي، ي كل الل ة ذات الش ي الضواغط  أو المضخات الفراغي ف
دّوارات، أو  ر من ال جيوب الغاز الھاللية الشكل بين زوج واحد أو أكث

ب، ا ل اللوال ين تظ ي ح داھا ف رك إح ي تتح ابكة الت ة المتش لحلزوني
ت؛ وال يلف  دور حول اللولب الثاب األخرى ثابتة. واللولب المتحرك ي
ل حجم  ت، يق بالتناوب. ومع دوران اللولب المتحرك حول اللولب الثاب
ي  ذ الخروج ف ا نحو منف اء تحركھ ا تنضغط) أثن از (أي أنھ وب الغ جي

  اآللة.
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ي الضواغط أ  -٢       ة ذات ف دادات منفاخي زودة بس ة الم و المضخات الفراغي
زاء  ن األج اً ع زوالً تمام ة مع از المعالج ون غ ولبي، يك كل الل الش
المشّحمة في المضخة وعن الغالف الجوي الخارجي بواسطة سدادة 
ا يتصل  رك فيم ب المتح دادة باللول راف الس د أط ة. ويتصل أح معدني

  للمضخة. الطرف اآلخر بالعلبة الثابتة الحاوية

واد   -٣       ر، الم ال ال الحص بيل المث ى س ة، عل وليمرات الفلوري مل الب تش
  التالية:

  البوليتترافلوروايثيلين،  -أ            
  وبروبيلين اإليثيلين المفلور،  -ب            
  والبرفلوروالكوكسي،  -ج            
  وثالثي فلورو ايثيل المتعدد الكلور،  -د            
ً   -ھـ               فلوريد الفينيليدين.-فلوروبروبيلينكوبوليمر ھكسا وأيضا

  معدات االختبار واإلنتاج    -باء-٣

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

كيل   -٢-باء-٣ ب تش ارة، وقوال وَّ دَّ زاء ال دات ضبط األج ارة ومع وَّ دَّ زاء ال ع األج نيع أو تجمي دات تص مع
  وصب الوصالت المنفاخية على النحو التالي: 

ة   -أ     ارة للطاردة المركزي وَّ دَّ ة ال ع األجزاء األنبوبي ارة لتجمي وَّ دَّ ع األجزاء ال دات تجمي مع
  الغازية، والعوارض والسدادات الطرفية؛

اء-٣يشمل البند الفرعي   :ملحوظة     ة والمشابك وآالت التوافق  -أ-٢-ب قوالب التشكيل الدقيق
  نكماشي.اال

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

ي   ملحوظة تقنية:     د الفرع ي البن اء-٣ف ابير -ب-٢-ب ن مس دات م ذه المع ألف ھ ا تت ادة م ، ع
ة، بض ة الحق ي مرحل وم، ف وب يق لة بحاس ة متص ات الدقيق ة للقياس بط حرك

ى  ارة عل وَّ دَّ ة ال مكابس الھواء المضغوط المستخدمة لتصفيف األجزاء األنبوبي
  سبيل المثال.

ة   -ج     ة األحادي الت المنفاخي اج الوص ة إلنت الت المنفاخي ّب الوص كيل وَص ب تش قوال
  االلتفاف. 

اء-٣الوصالت المنفاخية المشار إليھا في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:     ّ  -ج-٢-ب ع تتـ ـم بجمي س
   الخصائص التالية:

  مم؛ ٤٠٠مم و  ٧٥يتراوح قطرھا الداخلي بين   -١          
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  مم أو أكثر؛ ١٢٫٧ويبلغ طولھا   -٢          

  مم؛ ٢يتجاوز عمق التفافتھا الواحدة و  -٣          

ة أو   -٤     والذ التقوي ومصنوعة من سبائك األلومنيوم العالية المتانة أو من ف
  عالية المتانة. "مواد ليفية أو خيطية" من

آالت التوازن المتعددة األسطح بالطرد المركزي، الثابتة أو المحمولة، األفقية أو العمودية، على   -٣-باء-٣
  النحو التالي:

غ   -أ     ي يبل ة الت ارة المرن وَّ دَّ زة ال ة األجھ آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازن
  الخصائص التالية: مم أو أكثر والتي تتـّسم بجميع  ٦٠٠طولھا 

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

  كغ؛ ٢٣و ٠٫٩تتراوح مقدرتھا الكتلية بين و  -٢      

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

دَّ   -ب     زة ال ات األجھ ة مكون ممة لموازن زي المص الطرد المرك وازن ب ارة آالت الت وَّ
  االسطوانية المجوفة والتي تتسم بجميع الخصائص التالية: 

  مم؛  ٧٥قطرھا المرتكز العمود يتجاوز   -١      

  كغ؛  ٢٣و ٠٫٩وتتراوح مقدرتھا الكتلية بين   -٢      

ملليمتر/كغ لكل  xغرام  ١٠واختالل توازن متخلف أدنى يساوي أو أقّل من   -٣      
  سطح؛

  ور. ومن النوع المدار بالسي  -٤      

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

  آالت لف الخيوط التي تتسم بجميع الخصائص التالية:   -أ    

ي   -١       اف ف ر لوضع األلي ورين أو أكث ي مح ة ف قة ومبرمج ات منس ـم بحرك تتـّس
  مواضعھا، وتغليفھا، ولفھا؛ 

ل أو و  -٢       اء ھياك اً إلنش ّممة خصيص ة أو مص واد الليفي ن "الم ة م ائق مرّكب رق
  الخيطية"؛

وقادرة على لف أجھزة دوارة أنابيب أسطوانية يتراوح قطرھا الداخلي ما بين   -٣      
  مم أو أكثر؛  ٣٠٠مم ويبلغ طولھا  ٦٥٠و ٧٥
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اء-٣وضوابط تنسيق وبرمجة خاصة بآالت لف الخيوط المذكورة في البند الفرعي   -ب     -ب
  أ؛ -٤

  أ؛-٤-باء-٣لتشكيل دقيقة خاصة بآالت لف الخيوط المذكورة في البند الفرعي وقوالب   -ج    

ادرة   -٥-باء-٣ ددة ق ة أو متع ات أحادي ة لفصل النظائر، مصممة لمصادر أيون أجھزة مغنطيسية كھربائي
  مللي أمبير أو أكثر؛ أو مجھزة بھذه المصادر.  ٥٠على توفير تيار إشعاعي أيوني إجمالي يبلغ 

ي   -١  :ملحوظتان   د الفرع مل البن اء-٣يش ائر  -٥-ب راء النظ ى إث ادرة عل زة الفصل الق أجھ
  المستقرة إلى جانب تلك الخاصة باليورانيوم. 

دة   حاشية:       ارق وح ائر الرصاص بف ى فصل نظ ادر عل از فصل ق جھ
وم  ائر اليوراني راء نظ ى إث مناً عل ادراً ض ون ق دة يك ة واح كتلي

  .بفارق كتلي يتكون من ثالث وحدات

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

  خارج المجال. 

درة   ملحوظة تقنية:     ادي بق وني أح در أي ن لمص ن  ٥٠ال يمك ر م تج أكث ر أن ين ي أمبي  ٣ملل
م الشديد اإلثراء الذي يتم فصله من اليورانيوم غرامات في السنة من اليورانيو

  الطبيعي. 

ة أو  ٢٣٠المطيافات الكتلّية التي لھا قدرة على قياس أيونات تبلغ   -٦-باء-٣ وحدة من وحدات الكتلة الذرّي
رھا األيونية، على النحو ، ومصاد٢٣٠أكبر، ولھا قدرة على التحليل تزيد عن جزأين اثنين في 

  التالي:

ة   حاشية:     واردة في الوثيق ى  INFCIRC/254/Part 1تسري الضوابط ال ة) عل (بصيغتھا المعدل
ادس  ن س رة م ات مباش ل عين اً لتحلي ة خصيص دَّ ّممة أو المع ة المص ات الكتلّي المطياف

  فلوريد اليورانيوم. 

  مطيافات كتلّية بالزمّية مقرونة بالحث؛  -أ  

  مطيافات كتلّية تعمل بالتفريغ التوّھجي؛  -ب  

  مطيافات كتلية تعمل بالتأّين الحراري؛  -ج  

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

ن   -١    ّددة م عاعية مس ة إش ة يضخ حزم عاعية الجزيئي زم اإلش دخل الح ام لم نظ
ات  أيين الجزيئ ه ت تم في وني ي ة داخل موضع من المصدر األي جزيئات الَحليل

  واسطة حزمة إشعاعية إلكترونية؛ب
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١٠-٣ 

ن  ١٩٣ومزودة بمصيدة باردة واحدة أو أكثر يمكن تبريدھا لدرجة حرارة   -٢       كلف
ة  ٨٠-( ر المؤيَّن ة غي ات الَحليل از جزيئ ل احتج ن أج ل م ة) أو أق ة مئوي درج

  بواسطة الحزمة اإلشعاعية اإللكترونية؛

اج   -ھـ     وني إلنت دة بمصدر أي اً ومصّممة لُتستخدم مطيافات كتلية مزوَّ اً دقيق ورين إنتاج الفل
  مع األكتينات أو مع الفلوريدات األكتينّية. 

ادًة  -د-٦-باء-٣البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:     ي ُتستخدم ع ة الت ات الكتلي يصف المطياف
  بغرض التحليل النظائري لعينات غاز سادس فلوريد اليورانيوم.

ي ت  -٢       ة الت ات الكتلي د المطياف ي البن واردة ف ي، ال الرجم اإللكترون ل ب عم
ي تعمل -د-٦-باء-٣الفرعي  ة الت ات الكتلي ، ُتعَرف أيضاً باسم المطياف

أّين  ل بالت ي تعم ة الت ات الكتلي ي أو المطياف ف اإللكترون بالقص
  اإللكتروني.

ي   -٣       د الفرع ي البن اء-٣ف اردة’، ٢-د-٦-ب يدة الب ّد ‘ المص از يص ي جھ ھ
از ع ات الغ اردة. جزيئ طح ب ى أس دھا عل ا أو تجمي ق تكثيفھ ن طري

د  ي تعمل عن ة الت ر المضخات الفراغي وألغراض ھذا المدخل، ال ُتعتَب
ة  وطة مغلق ا أنش ازي ولھ الھليوم الغ داً ب ة ج رارة منخفض ات ح درج

  بمثابة مصيدة باردة.

  المواد    -جيم-٣

  ال شيء.     

  البرامج الحاسوبية    -دال-٣

رامج الحا”  -١-دال-٣ وبيةالب رض  “س اً بغ مة خصيص مَّ تخدام”المص ود  “اس ي البن ذكورة ف دات الم المع
  . ٤-باء-٣أو  -٣-باء-٣أو  -١-ألف-٣الفرعية 

اء خصائص  “البرامج الحاسوبية”  -٢-دال-٣ ز أو إعف اتيح/رموز التشفير المصّممة خصيصاً لتعزي أو مف
د ال ي البن ا ف ر الخاضعة للضوابط المنصوص عليھ دات غي بحيث  -١-ألف-٣فرعي أداء المع

  ١٫-ألف-٣تلبي أو تتجاوز الخصائص المحددة في البند الفرعي 

وبية”  -٣-دال-٣ رامج الحاس دات الخاضعة  “الب اء خصائص أداء المع ز أو إعف المصّممة خصيصاً لتعزي
  ١٫-ألف-٣للضوابط المنصوص عليھا في البند الفرعي 

  التكنولوجيا    -ھاء-٣

ا”  -١-ھاء-٣ ص طبق “التكنولوجي ي تخ ا الت وابط التكنولوجي وير”ا لض اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت  “اس
  دال.-٣ألف إلى -٣المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المعدات أو المواد أو 
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١-٤ 

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

  
  والمجمعات والمكوناتالمعدات     -أ-٤

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

ة   -أ     ا لتحسين القابلي الج كيميائي ز الفوسفوري المع مصنوعة من نسيج شبكي من البرون
  لالبتالل؛ 

  وائي. مصممة لتستخدم في أبراج التقطير الخو  -ب    

ز أو   -٢-ألف-٤ يوم المرك د البوتاس ن أمي ة م ـّازة مكّون ادة حف ن م ل م ع محالي ى توزي ادرة عل مضخات ق
  ، وتتسم بجميع الخصائص التالية: (KNH2/NH3المخفف في األمونيا السائلة  (

  مسيكة للھواء (مسدودة بإحكام)؛   -أ    

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

  إحدى الخاصيتين التاليتين: تتسم بو  -ج    

زة (  -١       د البوتاسيوم المرك ل أمي ا ١يتراوح ضغط التشغيل لمحالي ر) م % أو أكث
  ميغابسكال؛ ٦٠و  ١٫٥بين 

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

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

غ   -أ     مة للتشغيل عند درجة حرارة خارجة تبل ن ( ٣٥مصمَّ ة تحت  ٢٣٨-كلف درجة مئوي
  الصفر) أو أقّل؛

مة إلنتاجية قدرھا و  -ب       كغم/ساعة أو أكثر من غاز الھيدروجين. ١٠٠٠مصمَّ

  معدات االختبار واإلنتاج    -باء-٤

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

ة   حاشية:     ل، انظر الوثيق اء الثقي اج الم ة خصيصاً إلنت دَّ مة أو المع دة المصمَّ ا يخص األعم فيم
INFCIRC/254/Part 1   .(بصيغتھا المعدلة)  
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٢-٤ 

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

   ميغابسكال أو أكثر؛ ٢يمكنھا أن تعمل في ضغط يبلغ   -١      

ي و  -٢       اس الحبيب ه المق غ في ذي يبل وني ال والذ الكرب ن الف نوعة م  ASTMمص
  أو أكثر؛ ٥األستنيتي (أو المعيار المكافئ له) 

   متر أو أكثر؛ ١٫٨يبلغ قطرھا و  -٣      

دروجين الموص  -ب     د الھي اء وكبريتي ادل الم واض تب دة أح ة ألعم ة الالزم الت الداخلي
  أ. -١-باء-٤المذكورة في البند الفرعي 

الموصالت الداخلية لألعمدة ھي عبارة عن أحواض مجزأة ذات قطر   ملحوظة تقنية:      
ـغ  ال يبلـ ع فع ار  ١٫٨مجم ير تالمس التي ر، مصممة لتيس ر أو أكث مت

اكس ومصنوعة من غ  المع ذي يبل ل للصدأ، ال ر القاب والذ غي واع الف أن
% أو أقل. ويمكن لھذه األحواض أن تكون ٠٫٠٣محتوى الكربون فيه 

ة،  ة، أو أحواض صمامات، أو أحواض فقاعات علوي أحواضاً غربالي
  أو أحواض شبكات توربينية.

ـم  -٢-باء-٤ ي تتـّس داً الت رارة منخفضة ج د درجات ح دروجين عن ر الھي دة تقطي ع الخصائص  أعم بجمي
  التالية: 

غ   -أ     ة تبل رارة داخلي درجات ح ل ب مة للعم مَّ ن ( ٣٥مص ت  ٢٣٨كلف ة تح ة مئوي درج
  الصفر) أو أقّل؛ 

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

  مصنوعة من إحدى المادتين التاليتين:   -ج    

ة ٣٠٠سلة الفوالذ غير القابل للصدأ من السل  -١       ة األمريكي ، حسب معايير الجمعي
ي  اس الحبيب ه المق  ASTMلالختبار والمواد، بمحتوى كبريتي منخفض يبلغ في

  أو أكثر؛ ٥األستنيتي (أو المعيار المكافئ له) 

ع  أو  -٢       ق م ة وتتواف رارة المنخفض ات الح ل درج ة تتحم واد مماثل ن م م
  الھيدروجين؛

  أمتار أو أكثر.  ٤تبلغ ‘ أطوال فعالة’و أكثر، وسم أ ٣٠ذات أقطار داخلية تبلغ و  -د    

وع   ملحوظة تقنية:     ود من الن مصطلح 'طول فعال' يعني االرتفاع الفعلي لمواد التعبئة في عم
وع  ود من الن ة في عم ي للوحات الموصالت الداخلي المعبأ، أو االرتفاع الفعل

  اللوحي.
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٣-٤ 

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

  المواد    -جيم-٤

  ال شيء.     

  البرامج الحاسوبية    -دال-٤

  ال شيء.     

  التكنولوجيا    -ھاء-٤

ا”  -١-ھاء-٤ ص  “التكنولوجي ي تخ ا الت وابط التكنولوجي ا لض وير”طبق اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت  “اس
  دال.-٤ ألف إلى-٤المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المعدات أو المواد أو 
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١-٥ 

  معدات اختبار وقياس لتطوير أجھزة متفجرة نووية  -٥

  
  المعدات والمجمعات والمكونات    -أ-٥

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

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

  نانوثانية.  ١دية فيھا عن يقّل زمن نھوض النبضة األنوو  -ب    

  معدات االختبار واإلنتاج    -باء-٥

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

ر، ٥٠٠أن تكون الطاقة اإللكترونية الذروية للمعجل   -١-أ     ط أو أكث رون فل و إلكت ولكن  كيل
  ميغاإلكترون فلط؛  ٢٥أقل من 

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

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

   ميغاواط. ٥٠والقدرة الذروية أعلى من   -٢      

لى المعجالت التي تعتبر من ع -١-باء-٥ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   :ملحوظة    
رون أو  عاعات اإللكت تخدام ش رى خالف اس راض أخ زة مصممة ألغ ات أجھ مكون
ممة  زة المص ى األجھ ثال)، أو عل ي م ر اإللكترون تخدام المجھ ينية (اس عة الس األش

  لألغراض الطبية: 

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

 ١بماليين اإللكترون فلط.  فإذا كانت مدة نبضة شعاع المعجل أقل من 
ون ة، تك دة  Q ميكروثاني وبة بوح ة محس ة اإلجمالي حنة المعجل ھي الش

ن  ر م ل أكب عاع المعج ة ش دة نبض ت م ا اذا كان ب. أم الكولوم
ة في  Qانية، فتكون ميكروث ١ ة.  ١ھي أقصى شحنة معجل ميكروثاني
Q ) تعادل تكامل الرمزi) بالنسبة للرمز (t على امتداد الفترة األقصر (

اليتين:  دة نبضة الشعاع  ١من بين المدتين الت ة أو م ، idtميكروثاني
ث ( األمبير وiحي وبا ب عة محس ار األش ي تي زمنt( ) تعن ي ال  ) تعن
  بالثواني.

الفلط)   -٢       ذروي ب د ال ة = (الجھ درة الذروي عاع × الق ذروي للش ار ال (التي
  باألمبير).
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٢-٥ 

ى   -٣       د عل ي تعتم ي اآلالت الت عاعية ف ة للنبضة اإلش رة الزمني ون الفت تك
تجاويف التعجيل للموجات الدقيقة، ھي الفترة األقصر من بين الفترتين 

اليتين:  رة  ١الت ة أو الفت عة  ميكروثاني ة األش تغرقھا حزم ي تس الت
  المتجمعة الناشئة عن نبضة تضمينية واحدة للموجة الدقيقة.

ة األشعة   -٤       رة تجمع حزم التيار الذروي لألشعة ھو متوسط التيار في فت
  في اآلالت التي تعتمد على تجاويف التعجيل للموجات الدقيقة.

ازات  -٢-باء-٥ ل بالغ ل تعم ددة المراح زة إطالق متع رعة  أجھ ة الس م إطالق أخرى فائق ة أو نظ الخفيف
ة  ية والحراري واع الكھرومغنطيس ات واألن از وملف ر وغ ود داس طة وق ة بواس واع العامل (األن

ى  ذوفات حت ل المق ى تعجي ادرة عل ة) ق نظم المتقدم ا من ال ومتر في  ١٫٥الكھربائية وغيرھ كيل
  الثانية أو أكثر. 

ة ال يسري ھذا البند على أ  : ملحوظة     ة األسلحة الفائق جھزة اإلطالق المصّممة خصيصاً ألنظم
  السرعة.

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

اميرات أو أجھزة   حاشية:     اء أداء الك مة خصيصاً لتعزيز أو إعف "البرامج الحاسوبية" المصمَّ
دين التصوير بحيث تفي با لخصائص أدناه تخضع للضوابط المنصوص عليھا في البن

  .٢-دال-٥و ١-دال-٥الفرعيين 

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

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

ة أو  ٥٠ة على االستبانة في وقت يبلغ كاميرات إلكترونية سريعة قادر  -٢       نانوثاني
  أقل؛

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

اميرات   -٤       ع الك تخدام م اً لالس ممة خصيص حن مص ادة الش ة إلع ات قابل مكون
ي ُتف ة والت دات تجميعي ن وح ة م ل مكون ى ھياك ة عل ريعة المحتوي ل الس عِّ

  ؛٢-أ-٣-باء-٥أو  ١-أ-٣-باء-٥مواصفات األداء الواردة في البند الفرعي 

ن   -٥       ة م دوارة المكون ات ال ة، والمجمع ات التزامني دات اإللكترون وح
د  توربينات، والمرايا والَمحاِمل المصّممة خصيصاً للكاميرات المحددة في البن

  .١-أ-٣-باء-٥الفرعي 

رة وال  -ب       مكونات الالزمة المصممة خصيصاً لھا على النحو التالي:الكاميرات المؤطِّ

  إطار في الثانية؛ ٢٢٥٫٠٠٠كاميرات مؤطـِّرة ذات معدالت تسجيل أكبر   -١      
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  نانوثانية أو أقل؛ ٥٠كاميرات مؤطِّرة قادرة على التقاط الصور في وقت يبلغ   -٢      

غ سرعة   -٣       باه موصالت تبل ى أش زة تصوير تنطوي عل صمامات مؤطِّرة وأجھ
ا ا ق) فيھ از الصورة (الَغل ل، وھي مصّممة خصيصاً  ٥٠حتج ة أو أق نانوثاني

  ؛٢-ب-٣-باء-٥أو  ١-ب-٣-باء-٥للكاميرات المذكورة في 

اميرات   -٤       ع الك تخدام م اً لالس ممة خصيص حن مص ادة الش ة إلع ات قابل مكون
ل  ي تُفعِّ ة والت دات تجميعي ن وح ة م ل مكون ى ھياك ة عل ؤطِّرة المحتوي الم

  ؛٢-ب-٣-باء-٥أو  ١-ب-٣-باء-٥داء الواردة في البند الفرعي مواصفات األ

ات،   -٥       ن توربين ة م ات دوارة مكون ة، ومجمع ات تزامني دات إلكترون وح
اميرات المحددة في  ومرايا اء-٥وَمحاِمل مصّممة خصيصاً للك أو  ١-ب-٣-ب

  .٢-ب-٣-باء-٥

ة الكاميرات المنطوية على أشباه موصالت أو صمامات إلكترون  -ج     ات الالزم ة والمكون ي
  المصّممة خصيصاً لھا على النحو التالي:

رعة ك  -١       غ س ة تبل باه موصالت أو صمامات إلكتروني ى أش ة عل اميرات منطوي
  نانوثانية أو أقل؛ ٥٠حتجاز الصورة (الَغلق) فيھا ا

غ   -٢       ات الصور تبل أجھزة تصوير منطوية على أشباه موصالت وصمامات لمكثف
ل، ومصممة خصيصاً  ٥٠ورة (الَغلق) فيھا سرعة احتجاز الص نانوثانية أو أق

  ؛١-ج-٣-باء-٥للكاميرات المذكورة في البند الفرعي 

غ سرعة احتجاز -أجھزة َغلق ضوئي  -٣       وكلز) تبل كھربائي (خاليا كير أو خاليا ب
  نانوثانية أو أقل؛ ٥٠الصورة (الَغلق) فيھا 

ممة خصيص  -٤       حن مص ادة الش ة إلع ات قابل اميرات مكون ع الك تخدام م اً لالس
ل مواصفات األداء  المحتوية على ھياكل مكونة من وحدات تجميعية والتي ُتَفعِّ

  .١-ج-٣-باء-٥الواردة في البند الفرعي 

الكاميرات الوحيدة اإلطار ذات السرعة العالية يمكن استخدامھا وحدھا   ملحوظة تقنية:      
وي، أو يمكن ال د من في إنتاج صورة مفردة لحدث حي ين العدي ع ب جم

ل بالتتابع إلنتاج صور متعددة لحدث ما.   ھذه الكاميرات في نظام يشغَّ

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

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

اس السرعات  -أ     داخل لقي اس السرعة بالت زة قي اوز  أجھ ي تتج ة  ١الت ي الثاني ومتر ف كيل
   ميكروثانية؛  ١٠خالل فواصل زمنية أقل من 
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د عن   -ب     ي تزي غيغاَبسكال،  ١٠عدادات ضغط الصدمات القادرة على قياس الضغوط الت
  بما فيھا العدادات المصنوعة من المنغانين واإليتربيوم والبولي فينيل ثنائي الفلوريد؛ 

  غيغاَبسكال.  ١٠لكوارتز للضغوط التي تزيد عن ناقالت الضغط من ا  -ج    

داخل  -أ-٥-باء-٥يشمل البند الفرعي   :ملحوظة     اس ت أجھزة قياس السرعة بالتداخل مثل نظم قي
اس  ر لقي زة دوبل الليزر، وأجھ داخل ب اس الت ر لقي زة دوبل السرعة ألي عاكس، وأجھ

  ن ترّددين.سرعة الفوتونات المعروفة أيضاً باسم أجھزة قياس سرعة اقترا

  مولِّدات النبضات العالية السرعة، ورؤوس النبض الالزمة لھا، 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    

ال النبضة’يعّرف  -ب-٦-باء-٥عيفي البند الفر  -١  ملحوظات تقنية:     ه ‘ زمن انتق بأن
   % من متسع الفلطية.٩٠ % و١٠الفاصل الزمني بيــن 

ة   -٢       ول وظيف مة لقب رؤوس النبض ھي شبكات لتكوين الدافع مصمَّ
كال  ن أش ة م ة متنوع من مجموع كيلھا ض ة وتش ور الفلطي ط
ذي  ث، أو ال تطيل، أو المثل وع المس مل الن ن أن تش بض يمك الن

دورة. يع ادي ال ي، أو األح دافع، أو األُّس الطور، أو بال ل ب م
د  ن مولِّ زأ م زءاً ال يتج ون ج ن أن تك بض يمك ورؤوس الن
النبض، وقد تكون وحدة تجميعية قابلة إلعادة الشحن في الجھاز 

الً من الخارج.   أو جھازاً موصَّ

ز  -٧-باء-٥ ار وأجھ ديدة االنفج رات الش ات المتفج رات وحاوي ة وحج رى أوعي ة األخ واء المماثل ة االحت
ا  م بكلت ي تتس رة والت زة المنفج ار أو األجھ ديدة االنفج رات الش ار المتفج مة الختب مَّ المص

  الخاصيتين التاليتين:

ي) أو  ٢مصمَّمة لتحتوي بالكامل انفجاراً يعادل   -أ     ي إن ت ووين (ت كغ من ثالث النيتروتول
  أكثر؛

اس في توجد بھا عناصر تصميم أو سمات تمكِّ و  -ب     ن من نقل معلومات التشخيص أو القي
  الوقت الحقيقي أو في وقت متأخر.

  المواد    -جيم-٥

  ال شيء.     

  

  



NSG Part 2 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 

٥-٥ 

  البرامج الحاسوبية    -دال-٥

اء خصائص   -١-دال-٥ ز أو إعف اتيح/رموز التشفير المصّممة خصيصاً لتعزي "البرامج الحاسوبية" أو مف
ي  -٣-باء-٥ھا في البند الفرعي أداء المعدات غير الخاضعة للضوابط المنصوص علي بحيث تلب

  .٣-باء-٥أو تتجاوز الخصائص المحددة في البند الفرعي 

اء خصائص   -٢-دال-٥ ز أو إعف اتيح/رموز التشفير المصّممة خصيصاً لتعزي "البرامج الحاسوبية" أو مف
  .٣-باء-٥أداء المعدات الخاضعة للضوابط المنصوص عليھا في البند الفرعي 

  التكنولوجيا    -ھاء-٥

ا”  -١-ھاء-٥ ص  “التكنولوجي ي تخ ا الت وابط التكنولوجي ا لض وير”طبق اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت  “اس
  دال.-٥ألف إلى -٥المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المعدات أو المواد أو 
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  مكونات األجھزة المتفجرة النووية  -٦

  
  ت والمكوناتالمعدات والمجمعا  -أ-٦

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

  المفجرات التي تعمل بالكھرباء، وھي على النحو التالي:   -أ    

  قنطرة التفجير؛   -١      

  سلك قنطرة التفجير؛   -٢      

  الطارق؛   -٣      

  بادئات التفجير الرقائقية؛   -٤      

وق ترتيبات تستخدم مفجرات أ  -ب     ر تف ر سطح متفّج دء تفجي ددة، مصممة لب حادية أو متع
احته  ارة إطالق  ٥٠٠٠مس تخدام إش ة، باس به متزامن ة ش ك بطريق ع وذل ر مرب ملليمت

  ميكروثانية.  ٢٫٥أحادية مع زمن بدء تفجير منتشر على السطح يقل عن 

ي تستخدم على المفجرات  -١-ألف-٦تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي  ال  ملحوظة:     الت
  المتفجرات األولية فقط مثل المشتق األزيدي للرصاص. 

ي   ملحوظة تقنية:     د الفرع ي البن ف-٦ف يلة -١-أل ة توص رات المعني ع المفج تخدم جمي ، تس
ة) تتبخر منفجرًة  ائق معدني كھربائية صغيرة (قنطرة، أو سلك قنطرة، أو رق

ع ار مرتف ة سريعة ذات تي ا نبضة كھربائي ي عندما تمر فيھ واع الت . وفي األن
ة ضمن  ال ر كيميائي ة تفجي ر عملي دأ الموصل المتفّج يستخدم فيھا الطارق، يب

اعي  PETNمادة مالمسة شديدة االنفجار مثـل مادة  ول الرب (خماسي اإلريثريت
ر االنفجاري  تج عن التبّخ النترات). وفي المفجرات التي تستخدم الطارق، ين

طرق" عبر فجوة، ويؤدي تأثير الطارق في للموصل الكھربائي "تطاير" أو "
ي بعض التصميمات  ل الطارق ف ائي. ويعم ر كيمي ى تفجي رة إل ادة المتفج الم
ى  ا إل ة إم ائق تفجيري ر ذي رق ير مصطلح مفج د يش ية. وق القوى المغنطيس ب
مفجر يعمل بقنطرة تفجير أو مفجر يعمل بالطارق. كما أن كلمة بادئ تستخدم 

  فجر.أحيانا بدال من كلمة م

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

م اإلطالق المشحونة   -أ     ا أطق ا فيھ زة إطالق)، بم دء، أجھ رات (نظم ب أطقم إطالق مفجِّ
ر مة لتشغيل المفجِّ ددة إلكترونياً والمدفوعة تفجيرياً والمدفوعة ضوئياً، مصمَّ ات المتع

  أعاله؛  -١-ألف-٦الضوابط المذكورة في البند الفرعي 
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  مولِّدات نبض كھربائية نمطية (نابضات) تتسم بجميع الخصائص التالية:   -ب    

تخدام   -١       ل، أو االس ل أو النق ھولة الحم ب س ة تتطل تخدامھا بطريق مة الس مَّ مص
  الشاق؛ 

ل عن مي ١٥وقادرة على إطالق طاقتھا في أقل من   -٢       ال تق كروثانية ضمن أحم
  أووم؛  ٤٠

  أمبير؛  ١٠٠ولھا قدرة خرج تتجاوز   -٣      

  سم؛  ٣٠ال يتجاوز أيٌّ من أبعادھا   -٤      

  كغ؛ ٣٠يقلُّ وزنھا عن و  -٥      

ين   -٦       راوح ب دة المدى تت ي درجات حرارة ممت ّددة للتشغيل ف  ٣٧٣و ٢٢٣ومح
ئوية فوق الصفر) أو درجة م ١٠٠درجة مئوية تحت الصفر إلى  ٥٠كلفـــن (

  محّددة بما يناسب التطبيقات الفضائية الجوية. 

  وحدات إطالق دقيقة تتسم بجميع الخصائص التالية:  -ج    

  مم؛ ٣٥ال يتجاوز أيٌّ من أبعادھا   -١      

  كيلو فلط؛ ١ودرجة فلطيتھا تساوي أو أكبر من   -٢      

  نانوفاراد. ١٠٠وسعتھا مساوية أو أكبر من   -٣      

دء أطقم اإلط  ملحوظة:       ي تعمل بب م الت الق المدفوعة ضوئياً تشمل كالً من األطق
الليزر أو شحن الليزر. أما أطقم اإلطالق المدفوعة تفجيرياً فتشمل كالً 
رة ذات استقطاب  ي تعمل بمتفجرات متبلِّ م اإلطالق الت من نوعي أطق
د  مل البن ية. يش ة المغنطيس ة اإلنفاذي رات عالي وي، وبمتفج ي عف كھرب

ون  -ب-٢-فأل-٦الفرعي  المصابيح اليدوية التي تعمل بصمامات الزن
  الوميضية. 

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

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

  تتضمن ثالثة إلكترودات أو أكثر؛  -١      

  كيلوفلط أو أكثر؛ ٢٫٥فلطية أنودية ذروية تبلغ و  -٢      

  أمبير أو أكثر؛ ١٠٠تيار أنودي ذروي يبلغ و  -٣      
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  ميكروثانية أو أقّل؛  ١٠عّوق أنودي يبلغ زمن تو  -٤      

ي   ملحوظة:       د الفرع مل البن ف-٦يش ة  -أ-٣-أل رون الغازي مامات الكريت ص
  وصمامات االسبريترون الخوائية. 

  فرجات شرارية مستحثة تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -ب    

  ميكروثانية أو أقل؛ ١٥ذات زمن تعّوق أنودي يبلغ   -١      

  أمبير أو أكثر؛  ٥٠٠وي يبلغ وتيار ذر  -٢      

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

  كيلو فولط؛  ٢فلطية أنودية ذروية تتجاوز   -١      

  أمبير أو أكثر؛ ٥٠٠تيار أنودي ذروي يبلغ و  -٢      

  ميكروثانية أو أقل. ١زمن بدء تشغيل يبلغ و  -٣      

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

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

  جول؛  ١٠وقدرة على تخزين طاقة تتجاوز   -٢      

  ميكروفاراد؛ ٠٫٥مواَسعة تتجاوز و  -٣      

  نانوھنري، ٥٠ومحاثة متوالية أقل من   -٤      

  فلط؛  ٧٥٠أو درجة فلطية تتجاوز  -١  -ب    

  ميكروفاراد؛ ٠٫٢٥مواَسعة تتجاوز و  -٢      

  نانوھنري.  ١٠ومحاثة متوالية أقل من   -٣      

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

مة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛   -أ       مصمَّ

وم و  -١  -ب     ين التريتي ووي ب ل ن داث تفاع تاتي إلح ل اإللكتروس تخدم التعجي تس
  ؛والديوتيريوم

ديوتريوم  أو  -٢       ين ال ووي ب ل ن داث تفاع تاتي إلح ل اإللكتروس تخدم التعجي تس
درة خرج  ة  ٩ ٣x١٠والديوتيريوم وتكون قادرة على العمل بق نيوترونات/ثاني

  أو أكبر.



NSG Part 2 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 

٤-٦ 

وفر مسار حث منخفضاً للمفجرات ذات   -٦-ألف-٦ ي ت خطوط اإلرسال الكھرمغنطيسي المستعرض الت
  الخصائص التالية:

  كيلو فولط؛ ٢درجة فلطيتھا تتجاوز  -أ    

  نانوھنري. ٢٠ومحاثة أقل من   -ب    

  معدات االختبار واإلنتاج    -باء-٦

  ال شيء.     

  المواد    -جيم-٦

ر من مواد أو مخاليط شديدة االنفجار،   -١-جيم-٦ ى أكث ات ٢تحتوي عل ا من أيٍّ من المرّكب % من وزنھ
  التالية: 

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

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

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

ودينيتروبينزو  -د     ان أو -أمين و-٧فوروكس ورازان ٦، ٤-أمين يد -١-نيتروبينزوف أوكس
)ADNBF) (CAS  ؛١-٧٨-٩٧٠٩٦(  

  )؛ FOX7) (CAS 145250-81-3أو DADEدينيتروإيثيلين (-٢،٢-ديامينو– ١،١  -ھـ    

  )؛DNI) (CAS 5213-49-0دينيترويميدازول (-٢،٤  -و    

  )؛DAAF( )CAS 78644-89-0أو   DAAOFديامينوأزوكسيفورازان (  -ز    

  )؛DATB) (CAS 1630-08-6ديامينوترينيتروبينزين (  -ح    

  )؛DINGU) (CAS 55510-04-8أو   DNGUدينيتروغليكولوريل (  -ط    

  )؛ PYX) (CAS 38082-89-2دينيفروفيريدين (-٥.-(بيكريالمينو)  Bis-٢،٦  -ي    

امينو’ -٣،٣  -ك     ي -′٦،٦،′٤،٤، ‘٢،٢-دي د (سداس ل أو ديبيكرامي ) DIPAMاألنيتروبفيني
)CAS 17215-44-0؛؛(  

  )؛DAAzF) (CAS 78644-90-3ديامينوأزوفورازان (  -ل    

  ؛)TNP) (TNPي] بيريدازين (-٤،٥بيريدازينو [-تيترانيترو ٥،٤،١،٨  -م    

   أو ؛)HNS) (CAS 20062-22-0سداسي النيتروستيلبين (  -ن    
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٥-٦ 

ا  ٣غرام/سم ١،٨متفجرة تزيد كثافتھا البلورية على أي مادة   -س     ر فيھ وتزيد سرعة التفجي
  متر/ثانية. ٨٠٠٠على 

  البرامج الحاسوبية    -دال-٦

  ال شيء.     

  التكنولوجيا    -ھاء-٦

ا”  -١-ھاء-٦ ً  “التكنولوجي ا ص  طبق ي تخ ا الت وابط التكنولوجي وير”لض اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت  “اس
  دال.-٦ألف إلى -٦المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المعدات أو المواد أو 



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

  
  الصيغة الجديدة  )٩الصيغة القديمة (التنقيح 

  وضع إجراءات الترخيص للصادرات
  
ينبغي للموردين وضع تدابير قانونية لضمان التنفيذ الفعـّال للمبادئ   -٤

التوجيھية، بما في ذلك لوائح ترخيص عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، 
والعقوبات على االنتھاكات. وعند النظر في أمر التصريح بعمليات النقل، 

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

  
ً  ) أ( أو  ،في معاھدة عدم االنتشار النووي ما إذا كانت الدولة المتلقية طرفا

في معاھدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية (معاھدة 
تالتيلولكو)، أو في أي اتفاق دولي مماثل وملزم قانونا لعدم االنتشار 
النووي، ولديھا اتفاق ضمانات مع الوكالة ساري المفعول، وقابل 

  للتطبيق على جميع أنشطتھا النووية السلمية؛
  

ية ليست طرفاً في معاھدة عدم االنتشار أو وما إذا كانت أية دولة متلق ) ب(
في معاھدة تالتيلولكو أو في أي اتفاق دولي مماثل وملزم قانونا لعدم 
االنتشار النووي، لديھا أي مرافق أو منشآت مدرجة في الفقرة 

تخضع  (ب) أعاله يجري تشغيلھا أو تصميمھا أو تشييدھا وال٣
  ات؛لضمانات الوكالة، أو لن تخضع لھذه الضمان

  

  وضع إجراءات الترخيص للصادرات
  
ينبغي للموردين وضع تدابير قانونية لضمان التنفيذ الفعـّال للمبادئ   -٤

التوجيھية، بما في ذلك لوائح ترخيص عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، 
النظر في أمر التصريح بعمليات النقل،  والعقوبات على االنتھاكات. وعند

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

  
ً في معاھدة عدم االنتشار النووي، أو  (أ) ما إذا كانت الدولة المتلقية طرفا

ومنطقة البحر في معاھدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية 
أو معاھدة إنشاء منطقة خالية من  (معاھدة تالتيلولكو)،الكاريبي 

األسلحة النووية في جنوب المحيط الھادئ (معاھدة راروتونغا)، أو 
ھدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في جنوب شرق آسيا معا

(معاھدة بانكوك)، أو معاھدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية 
في أفريقيا (معاھدة بليندابا)، أو معاھدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة 

أو في أي اتفاق  النووية في آسيا الوسطى (معاھدة سيميباالتينسك)،
ي مماثل وملزم قانوناً لعدم االنتشار النووي، ولديھا اتفاق ضمانات دول

مع الوكالة ساري المفعول، وقابل للتطبيق على جميع أنشطتھا النووية 
  السلمية؛

  
وما إذا كانت أية دولة متلقية ليست طرفاً في معاھدة عدم االنتشار، أو   (ب)

عاھدة بانكوك، أو معاھدة راروتونغا، أو م أوفي معاھدة تالتيلولكو، 
أو في أي اتفاق دولي مماثل معاھدة بليندابا، أو معاھدة سيميباالتينسك، 

وملزم قانونا لعدم االنتشار النووي، لديھا أي مرافق أو منشآت مدرجة 
(ب) أعاله يجري تشغيلھا أو تصميمھا أو تشييدھا ٣في الفقرة 

  ؛تخضع لضمانات الوكالة، أو لن تخضع لھذه الضمانات وال
  

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



  قانونية؛

وما إذا كان لم يصرح بعملية النقل إلى المستخدم النھائي، أو ما إذا  (ز)
كان المستخدم النھائي قد انحرف بعملية نقل سبق التصريح بھا نحو 

  أغراض ال تتفق مع المبادئ التوجيھية.
  

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

  
وما إذا كان ھناك خطر يتمثل في إعادة نقل المعدات أو المواد أو  (ط)

البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بھا المحددة في المرفق أو 
جة لتخلف الدولة خطر نقل أي نسخ منھا خالًفا للمبدأ األساسي، كنتي

المتلقية عن تطوير وممارسة ضوابط رقابية مناسبة وفعالة على 
الصادرات وعمليات الشحن من وسيلة نقل إلى أخرى، كما ھي 

  .١٥٤٠معرفة في قرار مجلس األمن رقم 
  

ح بعملية النقل إلى المستخدم النھائي، أو ما إذا كان وما إذا كان لم يصر (ز)
المستخدم النھائي قد انحرف بعملية نقل سبق التصريح بھا نحو 

  أغراض ال تتفق مع المبادئ التوجيھية؛
  

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

   
  

وما إذا كان ھناك خطر يتمثل في إعادة نقل المعدات أو المواد أو  (ط)
البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بھا المحددة في المرفق أو 
خطر نقل أي نسخ منھا خالًفا للمبدأ األساسي، كنتيجة لتخلف الدولة 
المتلقية عن تطوير وممارسة ضوابط رقابية مناسبة وفعالة على 

وعمليات الشحن من وسيلة نقل إلى أخرى، كما ھي معرفة الصادرات 
  .١٥٤٠رقم التابع لألمم المتحدة في قرار مجلس األمن 

  

  أحكام ختامية
  
يحتفظ المورد لنفسه بحق تقرير ما إذا كانت المبادئ التوجيھية تنطبق   -٨

على أصناف أخرى ذات أھميــة باإلضافة إلى تلك األصناف المبينة في 
وما إذا كانت ھناك شروط أخرى تنطبق على عملية النقل ويرى المرفق، 

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

  

  أحكام ختامية
  
يحتفظ المورد لنفسه بحق تقرير ما إذا كانت المبادئ التوجيھية تنطبق على   -٨

ة إلى تلك األصناف المبينة في المرفق، أصناف أخرى ذات أھميــة باإلضاف
وما إذا كانت ھناك شروط أخرى تنطبق على عملية النقل ويرى أنھا 

من  ٦٥ضرورية باإلضافة إلى تلك الشروط المنصوص عليھا في الفقرة 
  المبادئ التوجيھية.

  
  المرفق

  
 ) مستخدم في ھذا المرفق.  وفيSIالنظام الدولي للوحدات (  ملحوظة:

جميع األحوال ينبغي اعتبار الكمية المادية المعّرفة في وحدات النظام 
الدولي على أساس أنھا القيمة الرسمية الموصى بھا للضوابط.  بيَد 
أن بعض بارامترات اآلالت المكنية معطاة بوحداتھا المألوفة، وھي 

  ليست وحدات دولية.
  

على الحجم) في ھذا  المختصرات المتكررة االستخدام (مع بوادئھا الدالة

  المرفق
  

) مستخدم في ھذا المرفق. وفي SIالنظام الدولي للوحدات (  ملحوظة:
ينبغي اعتبار الكمية المادية المعّرفة في وحدات النظام  ،جميع األحوال

الدولي على أساس أنھا القيمة الرسمية الموصى بھا للضوابط. بيَد أن 
بعض بارامترات اآلالت المكنية معطاة بوحداتھا المألوفة، وھي ليست 

  وحدات دولية.
  

المختصرات المتكررة االستخدام (مع بوادئھا الدالة على الحجم) في ھذا المرفق 



المرفق على النحو التالي (تقتصر ھذه المختصرات على النسخة 

  اإلنجليزية)

A --- ampere(s) 
Bq --- becquerel(s) 
ºC  --- degree(s) Celsius 
CAS --- chemical abstracts service 
Ci --- curie(s) 
cm --- centimeter(s) 
dB --- decibel(s) 
dBm --- decibel referred to 1 milliwatt 
g --- gram(s); also, acceleration of gravity (9.81 m/s2 ) 
GBq --- gigabecquerel(s) 
GHz --- gigahertz 
GPa --- gigapascal(s) 
Gy --- gray 
h --- hour(s) 
Hz --- hertz 
J --- joule(s) 
K --- kelvin 
keV --- thousand electron volt(s) 
kg --- kilogram(s) 
kHz --- kilohertz 
kN --- kilonewton(s) 
kPa --- kilopascal(s) 
kV --- kilovolt(s) 
kW --- kilowatt(s) 
m --- meter(s) 
mA --- milliampere(s) 
MeV --- million electron volt(s) 
MHz --- megahertz 
ml --- milliliter(s) 
mm --- millimeter(s) 
MPa --- megapascal(s) 
mPa --- millipascal(s) 
MW --- megawatt(s) 
µF --- microfarad(s) 
µm --- micrometer(s) 
µs --- microsecond(s) 

  على النحو التالي (تقتصر ھذه المختصرات على النسخة اإلنجليزية)

A   -  ampere(s)  -    Electric current 
Bq --- becquerel(s) 
ºC  --- degree(s) Celsius 
 
CAS -   Chemical Abstracts Service - 
Ci --- curie(s) 
cm  -   centimetre(s)     - Length 
dB -- decibel(s) 
dBm --- decibel referred to  ١ milliwatt 
cm2  - square centimetre(s) - Area 
cm3   -   cubic centimetre(s) 
   - Volume 
°  -   egree(s)      - Angle 
°C  -   degree(s) Celsius   - Temperature 
g          - gram(s)                                      -  Mass 
GBq  - gigabecquerel(s)   - Activity (radioactive) 
GHz --- gigahertz 
g0 -  acceleration of gravity (9.80665 m/s2) -Acceleration 
GPa  -   gigapascal(s)  - Pressure 
Gy  -  gray(s)   -   Absorbed ionising radiation 
h  -  hour(s)   -  Time 
Hz  -   hertz   -   Frequency 
J           -   joule(s) -  Energy ,work ,heat 
K --- kelvin 
keV     -           kiloelectron volt(s)   -Energy ,electrical 
kg        - kilogram(s)  -  Mass 
kHz  -  kilohertz   -  Frequency 
kN       -  kilonewton(s)  -  Force 
kPa      -  kilopascal(s)  -  Pressure 
kV -           kilovolt(s) -  Electrical potential 
kW  -  kilowatt(s)   -  Power 
K   - kelvin   - Thermodynamic temperature 



N ---  newton(s) 
nm --- nanometer(s) 
ns --- nanosecond(s) 
nH --- nanohenry(ies) 
ps --- picosecond(s) 
RMS --- root mean square 
rpm --- revolutions per minute 
s --- second(s) 
T --- tesla(s) 
TIR --- total indicator reading 
V --- volt(s) 
W --- watt(s) 

  

l   - litre(s)-   Volume) liquids( 
m --- meter(s) 
mA --- milliampere(s) 
MeV -  megaelectron volt(s)    - Energy ,electrical 
MHz --- megahertz 
ml --- milliliter(s) 
mm --- millimeter(s) 
MPa  -  megapascal(s)   -  Pressure 
mPa --- millipascal(s) 
MPE -  Maximum Permissible Error  -Length measurement 
m   - metre(s)    -  Length 
m2  - square metre(s)  -  Area 
m3 - cubic metre(s)-   Volume  
mA - milliampere(s)    -  Electric current 
ml   - millilitre(s)    -  Volume (liquids) 
mm   - millimetre(s)    -  Length 
mPa  -  millipascal(s) - Pressure 
MW  -  megawatt(s)    -  Power 
μF        -  microfarad(s)  -  Electric capacitance 
μm       -  micrometre(s)   -  Length 
μs  -  microsecond(s)   -   Time 
N         -  newton(s)    -  Force 
nF - nanofarad(s) - Electrical capacitance 
nH   - nanohenry(s)  -  Electrical inductance 
nm  -  nanometre(s)    -  Length 
ns        -  nanosecond(s)    - Time 
Ω  - ohm(s) -  Electric resistance 
Pa - pascal(s) -  Pressure 
ps -  picosecond(s)  -   Time 
RMS --- root mean square 
rpm     -           revolution(s) per minute    - Angular velocity 
s         -    second(s)     -  Time 
 "  - second(s) of arc   -      Angle 



T - tesla(s)   -          Magnetic flux density 
TIR --- total indicator reading 
V          -  volt(s)   -            Electrical potential 
W  -  watt(s)     -            Power 

  
  ضوابط التكنولوجيا

  
يخضع نقل "التكنولوجيا" للضوابط طبقا لھذه المبادئ التوجيھية وعلى النحو 

"التكنولوجيا" المرتبطة ارتباطا  المبين في كل قسم من المرفق.  وستخضع
مباشرا بأي صنف من األصناف الواردة في المرفق لنفس القدر من التدقيق 

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

  
الموافقة على تصدير أي صنف من األصناف الواردة في المرفق تشمل أيضا 

حد األدنى من "التكنولوجيا" المطلوبة لتركيب وتشغيل إجازة تصدير ال
  وصيانة وإصالح ذلك الصنف، لنفس المستخدم النھائي.

  

  ضوابط التكنولوجيا
  

يخضع نقل "التكنولوجيا" للضوابط طبقا لھذه المبادئ التوجيھية وعلى النحو 
"التكنولوجيا" المرتبطة ارتباطا  المبين في كل قسم من المرفق. وستخضع

مباشرا بأي صنف من األصناف الواردة في المرفق لنفس القدر من التدقيق 
والرقابة الذي يخضع له الصنف ذاته، وذلك بالقدر الذي تسمح به التشريعات 

  الوطنية.
  

الموافقة على تصدير أي صنف من األصناف الواردة في المرفق تشمل أيضاً 
لحد األدنى من "التكنولوجيا" المطلوبة لتركيب وتشغيل وصيانة إجازة تصدير ا

  وإصالح ذلك الصنف، لنفس المستخدم النھائي.
  

  -- "التحكم الكنتوري"  
  

حركتان أو أكثر من الحركات "المتحكم فيھا عدديا" المدارة وفقا 
للتعليمات التي تحدد الموضع التالي المطلوب ومعدالت التغذية المطلوبة 

الموضع.  وتتباين معدالت التغذية تلك فيما بينھا بحيث يتكون لذلك 
 بصيغته المعدلة).   ISO 2806-1980الكنتور المرغوب فيـــه.  (المرجع  
  

  -- "التحكم الكنتوري"  
  

أو أكثر من الحركات "المتحكم فيھا عدديا" المدارة وفقا للتعليمات التي  حركتان
تحدد الموضع التالي المطلوب ومعدالت التغذية المطلوبة لذلك الموضع. وتتباين 
معدالت التغذية تلك فيما بينھا بحيث يتكون الكنتور المرغوب فيـــه. (المرجع. 

)ISO(  2806–حيد المقاييس لتو مقاييسالمنظمة الدولية لتوحيد الالمنظمة الدولية
  في صيغته المعدلة) )99419801(

  --"مواد ليفية أو خيطية"  
  

يعني ذلك "مادة خيطية أحادية" أو "أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو 
  "نساالت" أو "شرائط" مستمرة. 

  
  حاشية:

  
  --"آلة لف الخيوط" أو "مادة خيطية أحادية"   -١
  

  --"مواد ليفية أو خيطية"  
  

أو  ‘"أوبار" أو "فتل مسحوبة’"أو  "‘خيطية أحاديةمادة ’"يعني ذلك 
  مستمرة.  "‘شرائط’"أو  ‘"نساالت’"
  

  حاشية:
  
  -- "‘مادة خيطية أحادية’"أو  "‘آلة لف الخيوط’"  -١
  



ھو أقل زيادة في األلياف، ويبلغ قطره عدة ميكرومترات في   
  المعتاد.

  
  -- "الفتلة المسحوبة"   -٢
  

  شبه المتوازية. ’ الجدائل’عادة) من  ١٢٠-١٢ھي حزمة (  
  
  --"الجديلة"   -٣
  

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

  
  --"الشريط"   -٤

  
´ فتل مسحوبة´أو ´ جدائل´أو ´ خيوط´ھو مادة مركبة من 

، أو ما إلى ذلك،  متحابكة أو أحادية ´أوبار´أو ´ نساالت´أو
  االتجاه، تتم تقويتھا تمھيديا بالراتنج عادة. 

  
  --  “النسالة”  -٥

  
  ، وتكون شبه متوازية عادة. ’الخيوط’ھي حزمة من   

  
  --   “الوبر”  -٦

  
  المفتولة. ’الجدائل’ھو حزمة من   

  
  --’ الخيط’

  
  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
  "ضمن الملكية العامة". 

  
"ضمن الملكية العامة" تعني في ھذا السياق "التكنولوجيا" أو "البرامج 

ھو أقل زيادة في األلياف، ويبلغ قطره عدة ميكرومترات في   
  المعتاد.

  
  -- “‘الفتلة المسحوبة’”  -٢
  

  شبه المتوازية. ’ الجدائل’عادة) من  ١٢٠-١٢( ھي حزمة  
  
  -- ‘“الجديلة”’  -٣
  

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

  
  -- "‘ الشريط’"  -٤

  
 "´ فتل مسحوبة"´أو  "´ جدائل"´أو  "´ خيوط"´ھو مادة مركبة من 

أو ما إلى ذلك،  متحابكة أو أحادية ، "، ´أوبار"´أو  "´ نساالت"´أو
  االتجاه، تتم تقويتھا تمھيديا بالراتنج عادة. 

  
  -- “‘النسالة”’  -٥

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

  
  --  "‘   الوبر"  ’  -٦

  
  المفتولة. "’  الجدائل"  ’ھو حزمة من   

  
  --  "’  الخيط" ’

  
  .“الخيطيةالمواد الليفية أو ”انظر 

  
  "ضمن الملكية العامة". 

  
"ضمن الملكية العامة" تعني في ھذا السياق "التكنولوجيا" أو "البرامج 



الحاسوبية" الموفَّرة دون قيود على نشرھا على نطاق أوسع.  (القيود 
"التكنولوجيا" أو "البرامج الحاسوبية" من المتعلقة بحقوق النشر ال ُتخِرج 

  نطاق الملكية العامة).
  

  -- "الخطيــة" 
  

(ُتقاس عادة بمقياس الالخطية) ھي أقصى انحراف للخاصية الفعلية 
(متوسط قراءات القياسات العليا والقياسات السفلى)، إيجاباً أو سلباً، عن 
خط مستقيم متواجد في موضع يتيح له معادلة أقصى انحرافات وتقليلھا 

  إلى الحد األدنى. 
  

  

الحاسوبية" الموفَّرة دون قيود على نشرھا على نطاق أوسع. (القيود المتعلقة 
بحقوق النشر ال ُتخِرج "التكنولوجيا" أو "البرامج الحاسوبية" من نطاق 

  الملكية العامة).
  

  -- "الخطيــة" 
  

(ُتقاس عادة بمقياس الالخطية) ھي أقصى انحراف للخاصية الفعلية 
(متوسط قراءات القياسات العليا والقياسات السفلى)، إيجاباً أو سلباً، عن خط 
مستقيم متواجد في موضع يتيح له معادلة أقصى انحرافات وتقليلھا إلى الحد 

  األدنى. 
  

  --’ المادة الخيطية األحادية’
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  
  -- “التحكم العددي”
  

المراقبة األوتوماتية لعملية تتم بواسطة جھاز يستخدم البيانات العددية 
  ). ISO 2382التي يتم إدخالھا عادة أثناء سير العملية.  (المرجع 

  
  -- “دقة تحديد المواضع”
  

، يتم تحديدھا وتقديمھا وفقا للبند “المتحكم فيھا عدديا”لآلالت المكنية 
  ، مع مراعاة الشروط المذكورة أدناه: ٢-باء-١الفرعي 

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

  
ساعة قبل  ١٢) تستبقى اآللة المكنية وجھاز قياس الدقة لمدة ١(

وأثناء القياسات في نفس درجة الحرارة المحيطة.  وخالل 
بل القياس، يتم بصفة مستمرة تدوير منزلقات اآللة فترة ما ق

  بطريقة تماثل تدويرھا أثناء قياسات تحديد الدقة؛
  

  -- "‘  المادة الخيطية األحادية" ’
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  
  -- “التحكم العددي”
  

التي المراقبة األوتوماتية لعملية تتم بواسطة جھاز يستخدم البيانات العددية 
  ) ISO 2382 )2015( يتم إدخالھا عادة أثناء سير العملية. (المرجع:

  
  -- “دقة تحديد المواضع”
  

، يتم تحديدھا وتقديمھا وفقا للبند “المتحكم فيھا عدديا”لآلالت المكنية 
  ، مع مراعاة الشروط المذكورة أدناه: ٢-باء-١الفرعي 

  
  ): ٣ة ، الفقرISO/230/2 (1988)(أ) ظروف االختبار ( 

  
ساعة قبل وأثناء  ١٢) تستبقى اآللة المكنية وجھاز قياس الدقة لمدة ١(

القياسات في نفس درجة الحرارة المحيطة. وخالل فترة ما قبل 
القياس، يتم بصفة مستمرة تدوير منزلقات اآللة بطريقة تماثل 

  تدويرھا أثناء قياسات تحديد الدقة؛
  



  ): ٤(ب) البرنامج االختباري (الفقرة 
  

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

  
في حالة اآلالت المكنية التي تولِّد أسطحاً بصرية   حاشية:

 ٥٠ذات نوعية جيدة، يكون معدل التغذية مساوياً لـ
  ملم في الدقيقة الواحدة أو أقّل؛ 

  
تجرى القياسات بطريقة تزايدية من أحد أطراف المسافة التي ) ٢(

يقطعھا المحور إلى الطرف اآلخر دون العودة إلى نقطة 
  البداية لكل تحرك في اتجاه موقع الھدف؛

  
) أثناء اختبار المحور، تستبقى المحاور غير الخاضعة للقياس عند ٣(

  منتصف مسافة تحركھا. 
  

  ):٢قرة (ج) عرض نتائج االختبار (الف
  

  يجب أن تشمل نتائج القياسات ما يلي:
  

  (ألف)، “دقة تحديد المواضع”) ١(
  
  ) والخطأ االنعكاسي المتوسط (باء). ٢(

  

  ): ٤(ب) البرنامج االختباري (الفقرة 
  

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

  
في حالة اآلالت المكنية التي تولِّد أسطحاً بصرية ذات   حاشية:

ملم في  ٥٠نوعية جيدة، يكون معدل التغذية مساوياً لـ
  الدقيقة الواحدة أو أقّل؛ 

  
) تجرى القياسات بطريقة تزايدية من أحد أطراف المسافة التي ٢(

يقطعھا المحور إلى الطرف اآلخر دون العودة إلى نقطة البداية 
  ي اتجاه موقع الھدف؛لكل تحرك ف

  
) أثناء اختبار المحور، تستبقى المحاور غير الخاضعة للقياس عند ٣(

  منتصف مسافة تحركھا. 
  

  ):٢(ج) عرض نتائج االختبار (الفقرة 
  

  يجب أن تشمل نتائج القياسات ما يلي:
  

  (ألف)، “دقة تحديد المواضع”) ١(
  
  ) والخطأ االنعكاسي المتوسط (باء). ٢(

  
  --دقة االستبانة 

  
ھي أصغر مقدار من وحدة القياس المحددة لجھاز قياس معّين وأقل 

  األجزاء قيمة في األجھزة الرقمية. 
  ) ANSI B-89.1.12(المرجع: 

  
  -- "الفتلة المسحوبة" 

  
  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  -- “دقة االستبانة”
  

أصغر مقدار من وحدة القياس المحددة لجھاز قياس معّين وأقل األجزاء  ھي
  قيمة في األجھزة الرقمية. 

  ) B-89.1.12المعھد الوطني األمريكي للمعايير (المرجع. 
  
  -- “الفتلة المسحوبة”
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 



  
  --  “البرامج الحاسوبية”
  

 “البرامج الدقيقة”أو  “البرامج”مجموعة مكونة من واحد أو أكثر من 
  المثبتة في أي وسط ملموس من وسائط التعبير.

  
  --"الجديلة" 

  
  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
  --"الشريط" 

  
  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
  -- “المساعدة التقنية”
  

التدريب، قد تأخذ أشكاالً مثل: التعليم، والمھارات، و – “المساعدة التقنية”
  والمعرفة العملية، والخدمات االستشارية.

  
  .“بيانات تقنية”قد تنطوي على نقل  “المساعدة التقنية”ملحوظة:  

  
  -- “البيانات التقنية”
  

تأخذ أشكاالً مثل المخططات النموذجية، والخطط،  قد “البيانات التقنية”
والرسوم البيانية، والنماذج، والمعادالت، والتصميمات والمواصفات 

الھندسية، والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط أو أجھزة 
  أخرى مثل األسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط.

  
  -- “التكنولوجيا”
  

أو  “إنتاج”أو  “تطوير”لمعلومات المحددة الالزمة لغرض تعني ا
أي صنف من األصناف الواردة في القائمة.  ويمكن أن تكون  “استخدام”

  .“مساعدة تقنية”أو  “بيانات تقنية”ھذه المعلومات على شكل 

  
  --  “البرامج الحاسوبية”
  

المثبتة  “البرامج الدقيقة”أو  “البرامج”مكونة من واحد أو أكثر من  مجموعة
  في أي وسط ملموس من وسائط التعبير.

  
  -- “الجديلة”
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  
  -- "‘  الشريط" ’

  
  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
  -- “المساعدة التقنية”
  

قد تأخذ أشكاالً مثل: التعليم، والمھارات، والتدريب،  – “المساعدة التقنية”
  والمعرفة العملية، والخدمات االستشارية.

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

  
  -- “البيانات التقنية”
  

قد تأخذ أشكاالً مثل المخططات النموذجية، والخطط،  “البيانات التقنية”
انية، والنماذج، والمعادالت، والتصميمات والمواصفات والرسوم البي

الھندسية، والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط أو أجھزة 
  أخرى مثل األسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط.

  
  -- “التكنولوجيا”
  

 “اماستخد”أو  “إنتاج”أو  “تطوير”تعني المعلومات المحددة الالزمة لغرض 
أي صنف من األصناف الواردة في القائمة. ويمكن أن تكون ھذه المعلومات 

  .“مساعدة تقنية”أو  “بيانات تقنية”على شكل 



  
  --  “النسالة”
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  
  --  “االستخدام”
  

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

  
  --   “الوبر”
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  

  
  --  “النسالة”
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  
  --  “االستخدام”
  

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

  
  --  " ‘  الوبر"  ’

  
  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
الكاميرات التلفزيونية المقاومة لإلشعاعات أو العدسات   -٢-ألف-١

المستخدمة فيھا، المصممة خصيصا أو المصنفة كمقاِومة 
لإلشعاعات لكي تتحمل جرعة إشعاعية إجمالية تفوق 

  غراي (السليكون) دون حدوث تدھور في التشغيل. ٤١٠×٥
  

يشير مصطلح غراي (السليكون) إلى   ملحوظة تقنية:
مقدار الطاقة، المعّبر عنھا بوحدة "جول 

في الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصھا عينة 
غير مدّرعة من السليكون عند تعريضھا 

  إلشعاعات مؤينة. 
  

اومة لإلشعاعات أو العدسات المستخدمة الكاميرات التلفزيونية المق  -٢-ألف-١
فيھا، المصممة خصيصا أو المصنفة كمقاِومة لإلشعاعات لكي 

غراي (السليكون) ٤١٠×٥تتحمل جرعة إشعاعية إجمالية تفوق 
  دون حدوث تدھور في التشغيل. 

  
يشير مصطلح غراي (السليكون) إلى مقدار   ملحوظة تقنية:

ي الطاقة، المعّبر عنھا بوحدة "جول ف
الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصھا عينة غير 

مدّرعة من السليكون عند تعريضھا 
  إلشعاعات مؤينة. 

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

  النحو التالي:
  

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

  
مة خصيصاً لتمتثل لمعايير األمان الوطنية   -١ مصمَّ

المطبقة على عمليات مناولة المتفجرات الشديدة 

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

  
التي تتسم ‘ أدوات االستجابة النھائية’أو ‘ " الروبوتات "’ - أ

  بإحدى الخاصيتين التاليتين:
  

خصيصا لتمتثل لمعايير األمان الوطنية المطبقة  مصممة  -١
على عمليات مناولة المتفجرات الشديدة االنفجار 



االنفجار (كاستيفاء معايير الشفرة الكھربائية للمتفجرات 
  الشديدة االنفجار مثالً)؛

  
أو مصمَّمة خصيصاً لتقاوم اإلشعاعات، أو مصنفة   -٢

لھا تحمل على أنھا مقاومة لإلشعاعات بشكل يتيح 
غراي ٤ ١٠×  ٥جرعة إشعاعية إجمالية تفوق 

  (السليكون)، دون حدوث تدھور في التشغيل؛
  

يشير مصطلح غراي (السليكون) إلى   ملحوظة تقنية:
مقدار الطاقة، المعّبر عنھا بوحدة "جول 

في الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصھا عينة 
غير مدّرعة من السليكون عند تعريضھا 

  مؤينة.إلشعاعات 
  

وحدات التحكم المصممة خصيصا لتتناسب مع أي من  - ب
المحددة في البند ‘ أدوات االستجابة النھائية’أو ‘ الروبوتات’

  الفرعي
  -أ-٣-ألف-١

  
‘ الروبوتات’ال يسري على  -٣- ألف-١البند   ملحوظة:

المصمَّمة خصيصاً للتطبيقات الصناعية غير النووية مثل حجيرات طالء 
  السيارات. 

  

(كاستيفاء معايير الشفرة الكھربائية للمتفجرات الشديدة 
  االنفجار مثال)؛

  
أو مصمَّمة خصيصاً لتقاوم اإلشعاعات، أو مصنفة على   -٢

أنھا مقاومة لإلشعاعات بشكل يتيح لھا تحمل جرعة 
غراي (السليكون)، ٤ ١٠×  ٥إشعاعية إجمالية تفوق 

  دون حدوث تدھور في التشغيل؛
  

يشير مصطلح غراي (السليكون) إلى مقدار   ملحوظة تقنية:
الطاقة، المعّبر عنھا بوحدة "جول في 

لكيلوغرام الواحد"، التي تمتصھا عينة غير ا
مدّرعة من السليكون عند تعريضھا 

  إلشعاعات مؤينة.
  

مة خصيصاً لتتناسب مع أي من  - ب وحدات التحكم المصمَّ
المحددة في البند ‘ أدوات االستجابة النھائية’أو ‘ الروبوتات’

  الفرعي
  -أ-٣-ألف-١

  
المصمَّمة ‘ الروبوتات’ال يسري على  -٣- ألف-١البند   ملحوظة:

  خصيصاً للتطبيقات الصناعية غير النووية مثل حجيرات طالء السيارات. 
  

  
  ‘الروبوتات’  - ١  ملحوظات تقنية:

    
يعني  - ٣-ألف-١في البند الفرعي 

آلية مناولة قد تكون من ´ الروبوت’
النوع الذي يعمل في مسار متواصل 

الذي يصل بين نقطة أو من النوع 
أجھزة ’وأخرى، وقد تستخدم 

وتتميز بجميع الخصائص ‘ استشعار
  التالية:

  ‘الروبوتات’  - ١  ملحوظات تقنية:
    

يعني  - ٣-ألف-١في البند الفرعي 
آلية مناولة قد تكون من ´ الروبوت’

النوع الذي يعمل في مسار متواصل أو 
من النوع الذي يصل بين نقطة وأخرى، 

وتتميز ‘ أجھزة استشعار’وقد تستخدم 
  بجميع الخصائص التالية:

  



  
  (أ) تعددية الوظائف؛

  
  

(ب) القدرة على وضع المواد أو 
األجزاء أو الِعَدَد أو األجھزة 

الخاصة في أماكنھا أو توجيھھا 
من خالل حركات متغايرة في 

   حيز ثالثي األبعاد؛
  

ثالثة أو أكثر من أجھزة  (ج) تضم
المؤازرة ذات المنظومات الذاتية 

اإلرجاع أو المفتوحة التي قد 
  تشمل محركات تدريج؛

  
(د) لھا "قابلية للبرمجة ميسرة 

للمستخدمين" بواسطة طريقة 
التعليم/االسترجاع أو بواسطة 

حاسوب إلكتروني يمكن أن يكون 
جھازا للتحكم بمنطق قابل 

خل للبرمجة، أي دون تد
   ميكانيكي.

  
  :١الحاشية 

  
أجھزة ’في التعريف المذكور أعاله تعني 

مكاشيف الظواھر الطبيعية، ‘ االستشعار
التي يكون خرجھا قادراً (بعد تحويله إلى 
إشارة يمكن لوحدة التحكم تفسيرھا) على 

أو تعديل التعليمات  “برامج”توليد 
 “البرنامجية”المبرمجة أو البيانات 

أجھزة ’مــل ذلـــك العددية.  ويش
دة بقدرات للرؤية اآللية، ‘ االستشعار المزوَّ

  (أ) تعددية الوظائف؛
  

  
(ب) القدرة على وضع المواد أو 
األجزاء أو الِعَدَد أو األجھزة 

الخاصة في أماكنھا أو توجيھھا من 
يرة في حيز خالل حركات متغا

   ثالثي األبعاد؛
  

(ج) تضم ثالثة أو أكثر من أجھزة 
المؤازرة ذات المنظومات الذاتية 

اإلرجاع أو المفتوحة التي قد تشمل 
  محركات تدريج؛

  
(د) لھا "قابلية للبرمجة ميسرة 

للمستخدمين" بواسطة طريقة 
التعليم/االسترجاع أو بواسطة 

حاسوب إلكتروني يمكن أن يكون 
لتحكم بمنطق قابل للبرمجة، جھازا ل

   أي دون تدخل ميكانيكي.
  

  :١الحاشية 
  

أجھزة ’في التعريف المذكور أعاله تعني 
مكاشيف الظواھر الطبيعية، التي ‘ االستشعار

يكون خرجھا قادراً (بعد تحويله إلى إشارة 
يمكن لوحدة التحكم تفسيرھا) على توليد 

أو تعديل التعليمات المبرمجة أو  “برامج”
العددية. ويشمــل  “البرنامجية”البيانات 
دة بقدرات ´ أجھزة االستشعار´ذلـــك  المزوَّ

للرؤية اآللية، أو التصوير باألشعة دون 
الحمراء، أو التصوير الصوتي، أو الحس 

باللمس، أو قياس المواقع بالقصور الذاتي، 



أو التصوير باألشعة دون الحمراء، أو 
التصوير الصوتي، أو الحس باللمس، أو 
قياس المواقع بالقصور الذاتي، أو تحديد 

المدى البصري أو الصوتي، أو قياس 
  القوة أو عزم اللـَّي.

  
  :٢الحاشية 

  
قابلية ’أعاله تعني في التعريف المذكور 

رة للمستخدمين الوسيلة التي ‘ للبرمجة ميسَّ
أو تعديلھا  “برامج”تتيح للمستخدم إدخال 

أو االستعاضة عنھا بوسيلة أخرى غير ما 
  يلي:

  غير ما يلي: 
  

أو تحديد المدى البصري أو الصوتي، أو 
  .قياس القوة أو عزم اللـَّي

  
  :٢الحاشية 

  
قابلية ’في التعريف المذكور أعاله تعني 

رة للمستخدمين الوسيلة التي ‘ للبرمجة ميسَّ
أو تعديلھا أو  “برامج”تتيح للمستخدم إدخال 

 االستعاضة عنھا بوسيلة أخرى غير ما يلي: 
  

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

  مكنات التجليخ التالية:
  

التجليخ االسطوانية الخارجية  مكنات  - ١
الداخلية التي تتسم -والداخليـــة والخارجية

  بجميع الخصائص التالية:
  

  
المحدودة بقدرة على استيعاب قطع شغل ال  -أ 

 ١٥٠يتعّدى قطرھا الخارجي أو طولھا 
    مم؛

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

    
  

بمحور (ث) والتي تتسم بدرجة الجالخات غير المزّودة بمحور (ع) أو  -٢
ميكرومتر.  تقاس ٤من الدقة في تحديد المواضع الشاملة أقل (أفضل) من 

  
  

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

  
التجليخ االسطوانية الخارجية والداخليـــة  مكنات   -١

  الداخلية التي تتسم بجميع الخصائص التالية:-والخارجية

المحدودة بقدرة على استيعاب قطع شغل ال يتعّدى  -أ
مم؛ ١٥٠قطرھا الخارجي أو طولھا 

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

    

غير المزّودة بمحور (ع) أو بمحور (ث) والتي تتسم  الجالخات  -٢  



  ؛ISO 230/2 (1988)دقة تحديد المواضع طبقا للمعيار 
  

ميكرومتر.   ٤الشاملة أقل (أفضل) من  "الدقة في تحديد المواضع"بدرجة من 
ً تقاس دقة تحديد المواضع   -            ؛ ISO 230/2)1988(للمعيار  طبقا

  
على  ٣-ج- ٢- باء- ١و ٣-ب-٢-باء- ١يطبق البندان الفرعيان   -٦

القائمة على أساس تصميم متواٍز خطي حركي (كالمكنات المكنات 
السداسية السيقان مثالً) والتي تتضمن خمسة محاور أو أكثر من 

  دون أن يكون أي من ھذه المحاور دّواًرا.
  

على المكنات  ٣-ج- ٢- باء- ١و ٣-ب-٢-باء- ١يطبق البندان الفرعيان   -٦
ت السداسية السيقان القائمة على أساس تصميم متواٍز خطي حركي (كالمكنا

مثالً) والتي تتضمن خمسة محاور أو أكثر من دون أن يكون أي من ھذه 
  .دّواًراالمحاور 

  
  أجھزة قياس اإلزاحة الخطية، على النحو التالي:  -ب 

  
 “بدقة استبانة”نظم القياس من النوع غير المالمس   -١

ميكرومتر في حدود  ٠٫٢تساوي أو أفضل (أقل) من 
  مم؛  ٠٫٢مدى قياس أقصاه 

  
)  LVDTنظم المحوالت التفاضلية المتغايرة الخطية (  -٢

  التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:
  

"خطية" تساوي أو أقّل (أفضل) من   -١-أ
% تقاس من صفر إلى مدى التشغيل الكامل، ٠٫١

تفاضلية المتغيرة الخطية فيما يخص المحوالت ال
  مم؛ ٥التي يصل أقصى مدى لتشغيلھا إلى 

  
"خطية" تساوي أو أقّل (أفضل) من   -٢  

مم فيما يخص  ٥% تقاس من صفر إلى ٠٫١
المحوالت التفاضلية المتغايرة الخطية التي يصل 

  مم؛ ٥أقصى مدى لتشغيلھا إلى 
  

% في ٠٫١وانحراف يساوي أو أفضل (أقل) من  -ب
د درجة الحرارة القياسية المحيطة في اليوم عن

  كلفن؛ ١± غرفة االختبار مع ھامش اختالف يبلغ 
  

  أجھزة قياس اإلزاحة الخطية، على النحو التالي:  -ب
  

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

  مم؛  ٠٫٢أقصاه 
  

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

  
% ٠٫١"خطية" تساوي أو أقّل (أفضل) من   -١-أ

تقاس من صفر إلى مدى التشغيل الكامل، فيما يخص 
المحوالت التفاضلية المتغيرة الخطية التي يصل 

  مم؛ ٥أقصى مدى لتشغيلھا إلى 
  
% ٠٫١ي أو أقّل (أفضل) من "خطية" تساو  -٢  

مم فيما يخص المحوالت  ٥تقاس من صفر إلى 
التفاضلية المتغايرة الخطية التي يصل أقصى مدى 

  مم؛ ٥لتشغيلھا إلى 
  

% في ٠٫١وانحراف يساوي أو أفضل (أقل) من  -ب
اليوم عند درجة الحرارة القياسية المحيطة في غرفة 

 ١(±  كلفن ١± االختبار مع ھامش اختالف يبلغ 
  درجة مئوية)؛

  
  نظم القياس التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -٣  نظم القياس التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -٣



  
  تحتوي على ليزر؛ -أ

  
ساعة على األقل، ضمن مدى  ١٢وتحتفظ لمدة  -ب

كلفن حول درجات حرارة قياسية  ١± حرارة من 
  وعند ضغط قياسي:

  
بقدرة "استبانة"، على كامل نطاقھا، تبلغ   -١

  أفضل،ميكرومتر أو  ٠٫١
  

و"ال محققية قياس" تساوي أو أفضل (أقل) من   -٢
) ميكرومتر (ط يمثل ٢٠٠٠+ ط/ ٠٫٢(

  الطول المقيس بالملليمترات)؛
  

  
  تحتوي على ليزر؛ -أ

  
ساعة على  ١٢لمدة  قادرة على االحتفاظتحتفظ  -ب

 درجة ١ ±-( ١± األقل، ضمن مدى حرارة من 
كلفن حول درجات حرارة قياسية وعند ضغط ) مئوية

  قياسي:
  

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

  
قياس" تساوي أو أفضل (أقل) من  و"ال محققية  -٢

) ميكرومتر (ط يمثل الطول ٢٠٠٠+ ط/ ٠٫٢(
  المقيس بالملليمترات)؛

  
نظم التفتيش الزاوي الخطي المتزامن لألغلفة نصف الكروية،  -د

  التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:
  

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

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

  
اآلالت  -٣-باء-١يشمل البند الفرعي   -١  ملحوظتان:

المكنية التي يمكن استخدامھا كآالت قياس إذا كانت 
لوظيفة تستوفي أو تتجاوز المعايير المخصصة 

  آالت القياس.
  

نظم التفتيش الزاوي الخطي المتزامن لألغلفة نصف الكروية،  -د
  التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:

  
"ال محققية قياس" على طول أي محور خطي تساوي أو   -١

  مم؛ ٥ميكرومتر لكل  ٣٫٥أفضل (أقل) من 
  

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

  
 -٣-باء-١يشمل البند الفرعي   -١  ملحوظتان:

 ،٢-باء-١، غير تلك المحّددة في البند اآلالت المكنية
التي يمكن استخدامھا كآالت قياس إذا كانت تستوفي 
  أو تتجاوز المعايير المخصصة لوظيفة آالت القياس.

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

  النحو التالي:
  

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

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

  
الخاصيتين  تتسم بكلتا "´  مكابس متوازنة التضاغط" -´-أ



  
 ٦٩قادرة على إحداث ضغط شغل أقصى يبلغ   -١

  ميغابسكال أو أكثر؛
  

  مم؛ ١٥٢ولھا تجويف حجرة بقطر داخلي يتجاوز   -٢
  

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

مكابس ”، -٥-باء-١في البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:
تعني معدات لھا  “متوازنة التضاغط

القدرة على تكييف الضغط داخل 
تجويف مغلق عن طريق وسائط 

مختلفة (كالغازات، أو السوائل، أو 
الجزيئات الصلبة أو ما إلى ذلك ...) 

إلحداث ضغط متساٍو في جميع 
االتجاھات داخل التجويف على قطعة 

  الشغل أو المادة.
  

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

  
نظم اختبارات اھتزازية كھرودينامية، تتسم بجميع الخصائص  -أ

  التالية:
  

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

  
وتكون قادرة على توليد اھتزازات يصل جذر متوسط   -٢

ھرتز و  ٢٠أو أكثر بين  ج ١٠مربعات سرعتھا إلى 
  ھرتز؛ ٢٠٠٠

  

  التاليتين:
  
 ٦٩قادرة على إحداث ضغط شغل أقصى يبلغ  - أ

  ميغابسكال أو أكثر؛
  

  مم؛ ١٥٢ولھا تجويف حجرة بقطر داخلي يتجاوز   -٢
  
قوالب صب وقوالب تشكيل وضوابط مصممة   -ب

المذكورة في  "´  المكابس المتوازنة التضاغط" ´خصيصا لـ 
  أ.-٥-باء-١البند الفرعي 

  
مكابس " ’، -٥-باء-١في البند الفرعي   -١  تقنية:ملحوظات 

تعني معدات لھا  "‘  متوازنة التضاغط
القدرة على تكييف الضغط داخل 

تجويف مغلق عن طريق وسائط مختلفة 
(كالغازات، أو السوائل، أو الجزيئات 

الصلبة أو ما إلى ذلك ...) إلحداث 
ضغط متساٍو في جميع االتجاھات داخل 

  عة الشغل أو المادة.التجويف على قط
  
نظم ومعدات ومكونات تتعلق باالختبارات االھتزازية، ُتسرد   -٦-باء-١

  على النحو التالي:
  

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

  
تستخدم تقنيات تحكم تعقيبية أو بواسطة أنشوطات مغلقة  - أ

  وتتضمن وحدة تحكم رقمية؛
  

رة على توليد اھتزازات يصل جذر متوسط وتكون قاد  -٢
ھرتز و  ٢٠ج أو أكثر بين  ١٠مربعات سرعتھا إلى 

  ھرتز؛ ٢٠٠٠
  



كيلونيوتن أو أكثر،  ٥٠قادرة على توليد قوة تبلغ شدتھا   -٣
  ؛“لوحة كاشفة”مقيسة على 

  
مصممة  “برامج حاسوبية”وحدات تحكم رقمية مدمجة مع  -ب

خصيصاً من أجل االختبارات االھتزازية، في ظل نطاق 
ئم تصميمھا كيلوھرتز، على أن يال ٥ترددي فعلي يزيد عن 

  أ؛- ٦-باء-١النظم المحددة في البند الفرعي 
  

دسرات اھتزازية (وحدات رّجاجة)، مجھزة أو غير مجھزة  -ج
 ٥٠بمضخمات مرتبطة بھا، قادرة على توليد قوة تبلغ 

، وصالحة “لوحة كاشفة”كيلونيوتن أو أكثر مقيسة على 
-٦-باء- ١لالستخدام مع األجھزة المذكورة في البند الفرعي 

  أ؛
  

ھياكل داعمة للقطع االختبارية ووحدات إلكترونية مصممة  -د
بحيث تدمج الوحدات الرّجاجة المتعددة في نظام رّجاج 

 ٥٠كامل قادر على توليد قوة مدمجة فعليــة تبلــغ 
، وھي ھياكل “لوحة كاشفة”كيلونيوتن أو أكثر، مقيسة على 

لبند ووحدات صالحة لالستخدام مع النظم المذكورة في ا
  أ.-٦-باء-١الفرعي 

  
 “لوحة كاشفة” -٦-باء-١في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:

تعني لوحة مسطحة، أو سطحاً، بال 
  تثبيتات أو تركيبات.

  

كيلونيوتن أو أكثر،  ٥٠قادرة على توليد قوة تبلغ شدتھا   -٣
  ؛“لوحة كاشفة”مقيسة على 

  
مصمَّمة  “برامج حاسوبية”وحدات تحكم رقمية مدمجة مع  -ب

خصيصاً من أجل االختبارات االھتزازية، في ظل نطاق ترددي 
كيلوھرتز، على أن يالئم تصميمھا النظم  ٥فعلي يزيد عن 

  أ؛- ٦- باء- ١المحددة في البند الفرعي 
  

دسرات اھتزازية (وحدات رّجاجة)، مجھزة أو غير مجھزة  -ج
نيوتن كيلو ٥٠بمضخمات مرتبطة بھا، قادرة على توليد قوة تبلغ 

، وصالحة لالستخدام مع ‘لوحة كاشفة’أو أكثر مقيسة على 
  ؛-أ-٦-باء- ١األجھزة المذكورة في البند الفرعي 

  
  

ھياكل داعمة للقطع االختبارية ووحدات إلكترونية مصممة  -د
بحيث تدمج الوحدات الرّجاجة المتعددة في نظام رّجاج كامل 

كيلونيوتن أو أكثر،  ٥٠قادر على توليد قوة مدمجة فعليــة تبلــغ 
، وھي ھياكل ووحدات صالحة ‘لوحة كاشفة’مقيسة على 

  أ.-٦-باء-١لالستخدام مع النظم المذكورة في البند الفرعي 
  

  
 “لوحة كاشفة” -٦-باء-١في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:

تعني لوحة مسطحة، أو سطحاً، بال تثبيتات 
  أو تركيبات.

  
المعادن، الخوائية أو المحكومة الضغط أفران السبك وصھر   -٧-باء-١

  الجوي والمعدات المتصلة بھا، وتسرد على النحو التالي:
  

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

  
تتراوح سعات إلكتروداتھا القابلة لالستھالك ما بين   - ١

  ؛٣سم ٢٠ ٠٠٠و  ٣سم ١٠٠٠

الضغط أفران السبك وصھر المعادن، الخوائية أو المحكومة   -٧-باء-١
  الجوي والمعدات المتصلة بھا، وتسرد على النحو التالي:

  
وأفران الصھر القوسية، ، والسبكأفران إعادة الصھر القوسية   -أ

التي تتسم بكلتا الخاصيتين وأفران الصھر القوسية والسبك 
  التاليتين:

  
القابلة لالستھالك ما بين  تتراوح سعات إلكتروداتھا  -١   



  
وتكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصھار   - ٢

  درجة مئوية)؛ ١٧٠٠كلفن ( ١٩٧٣تتجاوز 
  

أفران الصھر باألشعة اإللكترونية وأفران صھر وتذرية  -ب
  البالزما، التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:

  
  كيلوواط أو أكثر؛ ٥٠تعمل بقدرة   -١

  
تكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصھار   -٢

  درجة مئوية)؛ ١٢٠٠كلفن ( ١٤٧٣تتجاوز 
  

نظم رصد ومراقبة حاسوبية مصممة بشكل خاص ألي من  -ج
أ أو -٧-باء-١األفران المذكـــورة فـــي البنديـــن الفرعيين 

  ب.-٧-باء-١
  

  ؛٣سم ٢٠ ٠٠٠و  ٣سم ١٠٠٠

وتكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصھار   -٢
  درجة مئوية)؛ ١٧٠٠كلفن ( ١٩٧٣تتجاوز 

  
وأفران تذرية البالزما أفران الصھر باألشعة اإللكترونية  -ب

التي تتسم  وأفراد تذرية وصھر البالزما وأفران صھر البالزما
  خاصيتين التاليتين:بكلتا ال

  
  كيلوواط أو أكثر؛ ٥٠تعمل بقدرة   -١

تكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصھار   -٢
  درجة مئوية)؛ ١٢٠٠كلفن ( ١٤٧٣تتجاوز 

  
نظم رصد ومراقبة حاسوبية مصممة بشكل خاص ألي من  -ج

-١أ أو -٧-باء-١األفران المذكـــورة فـــي البنديـــن الفرعيين 
  ب.-٧-باء

  
دة في الفقرة  -د مشاعل بالزما مصمَّمة خصيصاً لألفران المحدَّ

  .ب التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:٧.باء.١الفرعية 
  
  كيلوواط؛  ٥٠تعمل بقدرة أكبر من    - ١  
 ١٤٧٣قادرة على العمل عند درجة حرارة تتجاوز    - ٢  

  درجة مئوية). ١٢٠٠كلفن (
  

ة المصممة خصيصاً لألفران قاذف الحزمة اإللكتروني -ھـ 
دة في    كيلوواط. ٥٠ب تعمل بقدرة تتجاوز -٧-باء-١المحدَّ

  
"برامج حاسوبية" ألي توليفة من األجھزة اإللكترونية أو نظام   -٣-دال-١

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

  ألغراض "التحكم الكنتوري".

توليفة من األجھزة اإللكترونية أو نظام يتيح "برامج حاسوبية" ألي   -٣-دال-١
عمل مثل ھذا الجھاز (ھذه األجھزة) كوحدة "تحكم عددي" في 

اآلالت المكنية قادرة على التحكم في خمسة محاور أو أكثر قابلة 
للتداخل فيما بينھا ويمكن تنسيقھا على نحو متزامن ألغراض 

  "التحكم الكنتوري".



  
تخضع "البرامج الحاسوبية"   -١  ملحوظتان:

للضوابط سواء جرى تصديرھا على نحو 
منفصل أو كانت تكمن في وحدة "تحكم 
  عددي" أو أي جھاز أو نظام إلكتروني.

  

  
مج الحاسوبية" تخضع "البرا  -١  ملحوظتان:

للضوابط سواء جرى تصديرھا على نحو 
منفصل أو كانت تكمن في وحدة "تحكم 
  عددي" أو أي جھاز أو نظام إلكتروني.

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

  النحو التالي:
  

  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: -أ
  

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

  
ومصنوعة أو مطلية بإحدى المواد التالية، أو بتوليفة   - ٢

% من ٢من المواد التالية، بنسبة شوائب إجمالية تبلغ 
  وزنھا أو أقّل: 

  
  فلوريد الكالسيوم؛ -أ

  
  أو زركونات الكالسيوم (الميتازركونات)؛ -ب
  
  د السيريوم؛أو كبريتي -ج
  
  أو أكسيد اإلربيوم (اإلربيا)؛ -د
  
  أو أكسيد الھفنيوم (الھفنيا)؛ - ھـ
  
  أكسيد المغنسيوم؛ -و
  
تنجستن معالجة بالنيتريد -تيتانيوم-سبيكة نيوبيوم -ز

  % تنجستن)؛٢٠  % تيتانيوم، و٣٠  % نيوبيوم، و٥٠(حوالي 
  

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

  
  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: -أ

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

  لترات)؛ ٨( ٣سم
  

ومصنوعة أو مطلية بإحدى المواد التالية، أو بتوليفة من   -٢
% من وزنھا ٢المواد التالية، بنسبة شوائب إجمالية تبلغ 

  أو أقّل: 
  

  فلوريد الكالسيوم؛ -أ
  

  زركونات الكالسيوم (ميتازركونات)؛ -ب
  
  كبريتيد السيريوم؛ -ج
  
  أكسيد األربيوم (إربيا)؛ -د
  
  كسيد الھافنيوم (الھافنيا)؛ - ھـ
  
  أكسيد المغنسيوم؛ -و
  
تنجستن معالجة بالنيتريد -تيتانيوم-سبيكة نيوبيوم -ز

  تنجستن)؛% ٢٠  % تيتانيوم، و٣٠  % نيوبيوم، و٥٠(حوالي 
  



  أكسيد اليتريوم (يتريا)؛ أو -ح
  
  (زركونيا). أو أكسيد الزركونيوم -ط

  
  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -ب

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

  لترات)؛ ٢( ٣سم ٨٠٠٠
  
مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ و  -٢

  % من وزنھا أو أكثر؛٩٩٫٩
  

  بوتقات تتسم بجميع الخصائص التالية: -ج
  

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

  
% ٩٨مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ و  -٢

  من وزنھا أو أكثر؛
  
ومطلية بكربيد أو نيتريد أو بوريد التنتالوم، أو أي خليط   -٣

  من تلك المركبات.
  

  أكسيد اليتريوم (يتريا)؛ -ح
  
  أكسيد الزركونيوم (زركونيا)؛ -ط

  
  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -ب

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

  لتر)؛ ٢(
  
% ٩٩٫٩مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ و  -٢

  من وزنھا أو أكثر؛
  

  بوتقات تتسم بجميع الخصائص التالية: -ج
  

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

  
% ٩٨مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ و  -٢

  من وزنھا أو أكثر؛
  
ومطلية بكربيد أو نيتريد أو بوريد التنتالوم، أو أي خليط   -٣

  من تلك المركبات.
  

مواد حفازة بالتينية مصممة خصيصا أو معدة لتشجيع تفاعل   -٢-ألف-٢
تبادل نظير الھيدروجين بين الھيدروجين والماء الستخالص 

  التريتيوم من الماء الثقيل أو إلنتاج الماء الثقيل. 
  

مواد حفازة بالتينية مصممة خصيصا أو معدة لتشجيع تفاعل تبادل   -٢-ألف-٢
والماء الستخالص التريتيوم  نظير الھيدروجين بين الھيدروجين

  من الماء الثقيل أو إلنتاج الماء الثقيل. 
  

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

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

  
وزنه من  أجزاء في المليون من ١٠ويحتوي على أقل من  -ب

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

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

  
أجزاء في المليون من وزنه من  ١٠ويحتوي على أقل من  -ب



  البورون.
  

  البورون.
  

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

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

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

  أكثر؛
  

×  ٢٣٫٥مقدارھا ´ مقاومة شد نوعية´تكون ذات  أو  -٢
  متر أو أكثر؛  ١٠٤

  
على  -أ-٧-جيم-٢البند الفرعي ال يسري   ملحوظة:

"المواد الليفية أو الخيطية" األراميدية التي 
% من وزنھا أو أكثر  ٠٫٢٥تحتوي على 

ل سطوح ليفي يعتمد على اإلستر.   من معدِّ
  

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

  
أو متر   ٦١٠×  ٣٫١٨مقداره ´ معامل نوعي´لھا   -١

  أكثر؛ 
  

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

  
  

"أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو "نساالت" أو "شرائـط" متصلة  -ج
بة  بالراتنج المصلد بالحرارة، عرضھا  مم أو أقل  ١٥مشرَّ

(مواد تقوية تمھيدية)، مصنوعة من "المواد الليفية أو 
الكربونية أو الزجاجية المذكورة في البند الفرعي الخيطية" 

  .-ب-٧-جيم-٢  أ أو البند الفرعي-٧-جيم-٢

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

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

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

  
  ٤١٠×  ٢٣٫٥مقدارھا ´ مقاومة شد نوعية´وتكون ذات   -٢

  متر أو أكثر؛
  

على  -أ-٧-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:
"المواد الليفية أو الخيطية" األراميدية التي 

% من وزنھا أو أكثر  ٠٫٢٥تحتوي على 
ل سطوح ليفي يعتمد على اإلستر.   من معدِّ

  
ة أو خيطية" زجاجية تتسم بكلتا الخاصيتين أو "مواد ليفي -ب

  التاليتين:
  

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

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

  
  

"أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو "نساالت" أو "شرائـط" متصلة  -ج
بة  بالراتنج المصلد  مم أو أقل  ١٥بالحرارة، عرضھا مشرَّ

(مواد تقوية تمھيدية)، مصنوعة من "المواد الليفية أو 
-٢الخيطية" الكربونية أو الزجاجية المذكورة في البند الفرعي 

  .-ب-٧-جيم- ٢  أ أو البند الفرعي-٧-جيم
  
  



  
يشكل الراتنج النسيج الغشائي     ملحوظة تقنية:

  للمركب.
  

المعامل ´ -٧-جيم-٢في البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:
ھو معامل "يونج" ´ النوعي

بالنيوتن/متر مربع مقسوما على 
بالنيوتن/متر مكعب الوزن النوعي 

±  ٢٩٦عندما يقاس في درجة حرارة 
درجة مئوية)  ٢  ± ٢٣كلفن ( ٢

  %.٥  ± ٥٠ورطوبة نسبية قدرھا 
  

المعامل ´، -٧-جيم-٢في البند الفرعي   -٢
ھو معامل "يونج" ´ النوعي

بالنيوتن/متر مربع مقسوما على 
الوزن النوعي بالنيوتن/متر مكعب 

±  ٢٩٦عندما يقاس في درجة حرارة 
درجة مئوية)  ٢  ± ٢٣كلفن ( ٢

  %.٥  ± ٥٠ورطوبة نسبية قدرھا 
٥±  ٥٠.%  

  

  
يشكل الراتنج النسيج الغشائي     ملحوظة تقنية:

  للمركب.
  

المعامل ´ -٧-جيم-٢في البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:
ھو معامل "يونج" بالنيوتن/متر ´ النوعي

مربع مقسوما على الوزن النوعي 
بالنيوتن/متر مكعب عندما يقاس في 

كلفن  ٢±  ٢٩٦درجة حرارة 
درجة مئوية) ورطوبة نسبية  ٢  ±  ٢٣(

  %.٥ ±  ٥٠قدرھا 
  

المعامل ´، -٧-جيم-٢في البند الفرعي   -٢
امل "يونج" بالنيوتن/متر ھو مع´ النوعي

مربع مقسوما على الوزن النوعي 
بالنيوتن/متر مكعب عندما يقاس في 

كلفن  ٢±  ٢٩٦درجة حرارة 
درجة مئوية) ورطوبة نسبية  ٢  ±  ٢٣(

  %.٥ ±  ٥٠قدرھا 
٥±  ٥٠.%  
  

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

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

  
أجزاء في المليون من وزنه من  ١٠ويحتوي على أقل من  -ب

  البورون.
  

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

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

  
أجزاء في المليون من وزنه من  ١٠ويحتوي على أقل من  -ب

  البورون.
  

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

  ئوية).م
  

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

  مئوية).
  



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

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

تشمل فوالذ التقوية قبل المعالجة ´ على
  الحرارية أو بعدھا.

  

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

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

المعالجة  تشمل فوالذ التقوية قبل´ على
  الحرارية أو بعدھا.

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

ة خصيصاً لصنع   حاشية: في ما يخص مساحيق النيكل المعدَّ
موانع انتشار الغازات، انظر الوثيقة 

INFCIRC/254/Part 1  .(بصيغتھا المعدلة)  
  

  الخاصيتين التاليتين:مسحوق النيكل الذي يتسم بكلتا  -أ
  

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

  
 ١٠يتجاوز حجم الجسيم المتوسط فيه  وال  -٢

  ؛ASTM B 330ميكرومتر حسب معيار 
  

  
  

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

ة خصيصاً لصنع موانع   حاشية: في ما يخص مساحيق النيكل المعدَّ
  INFCIRC/254/Part 1انتشار الغازات، انظر الوثيقة 

  (بصيغتھا المعدلة).
  

  مسحوق النيكل الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: -أ
  

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

  
ميكرومتر  ١٠حجم الجسيم المتوسط فيه يتجاوز  وال  -٢

  ؛ الصادر عن الجمعية األمريكية لالختبار والمواد ASTM B 330حسب معيار 
  

النويدات المشعة المناسبة لصنع مصادر نيوترونية على أساس   -١٩-جيم-٢
  ألفا. -تفاعل نيوترون

  
  ٢٠٩بولونيوم    ٢٤٤كوريوم     ٢٢٥أكتينيوم 
  ٢١٠بولونيوم   ٢٥٣اينشتينوم     ٢٢٧أكتينيوم 

  ٢٢٣راديوم    ٢٥٤اينشتينوم   ٢٥٣كاليفورنيوم 
  ٢٢٧ثوريوم    ١٤٨جادولينيوم    ٢٤٠كوريوم 
  ٢٢٨ثوريوم    ٢٣٦بلوتونيوم    ٢٤١كوريوم 
  ٢٣٠يورانيوم    ٢٣٨بلوتونيوم    ٢٤٢كوريوم 
  ٢٣٢يورانيوم    ٢٠٨بولونيوم    ٢٤٣كوريوم 

النويدات المشعة المناسبة لصنع مصادر نيوترونية على أساس   -١٩-جيم-٢
  ألفا. -تفاعل نيوترون

  
   )Po209( ٢٠٩بولونيوم  )Cm244(٢٤٤كوريوم  )Ac225(٢٢٥أكتينيوم 
  )Po210( ٢١٠بولونيوم  )Es253( ٢٥٣اينشتينوم  )Ac227( ٢٢٧أكتينيوم 

  )Ra223( ٢٢٣راديوم  )Es254( ٢٥٤اينشتينوم  )Cf253( ٢٥٣كاليفورنيوم 
  )Th227( ٢٢٧ثوريوم  )Gd148( ١٤٨جادولينيوم  )Cm240( ٢٤٠كوريوم 
  )Th228( ٢٢٨ثوريوم   )Pu236( ٢٣٦بلوتونيوم   )Cm241( ٢٤١كوريوم 
  )U230( ٢٣٠يورانيوم   )Pu238( ٢٣٨بلوتونيوم   )Cm242( ٢٤٢كوريوم 
  )U232( ٢٣٢يورانيوم   )Pu208( ٢٠٨بولونيوم   )Cm243( ٢٤٣كوريوم 



  
    

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

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -أ -٣

  

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

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -أ -٣

  
مات الليزر والمذبِذبات على النحو التالي:   -٢-ألف-٣   الليزرات ومضخِّ
  

الليزرات العاملة ببخار النحاس التي تتسم بكلتا الخاصيتين   (أ)
  التاليتين: 

  
 ٦٠٠  و ٥٠٠تعمل بموجات يتراوح طولھا ما بين   -١

  نانومتر؛ 
  

   واط أو أكثر؛ ٣٠وبقدرة َخرج متوسطة تساوي   -٢
  

مات الليزر والمذبِذبات على النحو التالي:   -٢-ألف-٣   الليزرات ومضخِّ
  

الليزرات العاملة ببخار النحاس التي تتسم بكلتا الخاصيتين   (أ)
  التاليتين: 

  
 ٦٠٠  و ٥٠٠تعمل بموجات يتراوح طولھا ما بين   -١

  نانومتر؛ 
  

   واط أو أكثر؛ ٣٠وبقدرة َخرج متوسطة تساوي   -٢
  

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

  
 ١١٠٠٠  و ٩٠٠٠تعمل بموجات يتراوح طولھا ما بين   -١

   نانومتر؛
  

   ھرتز؛ ٢٥٠وبمعدل تكرار أعلى من   -٢
  

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

  
 ١١٠٠٠  و ٩٠٠٠تعمل بموجات يتراوح طولھا ما بين   -١

   نانومتر؛
  

   ھرتز؛ ٢٥٠وبمعدل تكرار أعلى من   -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
  

أجھزة الليزر النبضية العاملة بأول أكسيد الكربون التي تتسم   -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 -ز-٢-ألف-٣ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:
أجھزة الليزر الصناعية العاملة بأكسيد الكربون 

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

واللحام، إذ أن ھذا النوع من أجھزة الليزر إما 
تكون متواصلة الموجات أو تكون نبضية يزيد 

  نانوثانية. ٢٠٠عرض نبضاتھا عن 
  

  واط؛ ٢٠٠وبقدرة َخرج متوسطة أكبر من  -٣
  
  نانوثانية. ٢٠٠وبعرض نبضات أقل من  -٤
  

على  -ز-٢-ألف-٣ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:
أجھزة الليزر الصناعية العاملة بأكسيد الكربون ذات 

 ٥  و ١القدرة األعلى (التي تتراوح عادًة ما بين 
كيلوواط)، المستخدمة في تطبيقات مثل الَقطع 

واللحام، إذ أن ھذا النوع من أجھزة الليزر إما تكون 
بضية يزيد عرض متواصلة الموجات أو تكون ن

  نانوثانية. ٢٠٠نبضاتھا عن 
  

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

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

  
  ؛ ٢وتتجاوز نسبة طولھا إلى قطرھا الداخلي  -ب

  
  مم؛ ٣٠٠ويزيد قطرھا الداخلي عن  -ج

  
% فوق ١ولھا مجال مغنطيسي موحد يصل إلى أكثر من  -د

  الخمسين في المئة المركزية من حجمھا الداخلي. 
  
  

-٣ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   :ملحوظة
مة خصيصاً لنظم  -٤-ألف على المغنطيسات المصمَّ

التصوير بالرنين المغنطيسي النووي لألغراض الطبية 
ر    ھذه النظم.  ء منكجزوالتي ُتصدَّ

  
ال يعني بالضرورة جزءاً  "جزء من"تعبير   حاشية:

مادياً في الشحنة ذاتھا. ويسمح باستيراد 
شحنات منفصلة من مصادر مختلفة بشرط أن 

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

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

  
  ؛ ٢وتتجاوز نسبة طولھا إلى قطرھا الداخلي  -ب

  
  مم؛ ٣٠٠ويزيد قطرھا الداخلي عن  -ج

  
% فوق ١ولھا مجال مغنطيسي موحد يصل إلى أكثر من  -د

  ين في المئة المركزية من حجمھا الداخلي. الخمس
  
  

-ألف-٣ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   :ملحوظة
على المغنطيسات المصمَّمة خصيصاً لنظم التصوير  -٤

بالرنين المغنطيسي النووي لألغراض الطبية والتي 
ر    ‘. كجزء من ھذه النظم’ُتصدَّ

  
ال يعني بالضرورة جزءاً مادياً ‘ جزء من’تعبير   حاشية:

في الشحنة ذاتھا. ويسمح باستيراد شحنات 
منفصلة من مصادر مختلفة بشرط أن تحدد 



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

  

وثائق التصدير ذات الصلة بوضوح العالقة التي 
  ‘.جزء من’ينطبق عليھا تعبير 

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

  
 ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فترة زمنية تبلغ  -أ

أمبير أو  ٥٠٠فلط أو أكثر بتيار ناتج يبلغ  ١٠٠ساعات، 
  أكثر؛

  
%  خالل ٠٫١بنسبة ثبات تيار أو ثبات فلطي تزيد على و -ب

  ساعات.  ٨فترة زمنية تبلغ 
  

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

  
 ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فترة زمنية تبلغ  -١

أمبير أو  ٥٠٠فلط أو أكثر بتيار ناتج يبلغ  ١٠٠ساعات، 
  أكثر؛

  
%  خالل فترة ٠٫١وبنسبة ثبات تيار أو ثبات فلطي تزيد على  -ب

  ساعات.  ٨تبلغ  زمنية
  

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

  
 ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فترة زمنية تبلغ  -أ

أمبير أو  ١كيلوفلط أو أكثر بتيار ناتج يبلغ  ٢٠ساعات، 
  أكثر؛

  
فلطي تزيد على  بنسبة ثبات تيار أو ثباتو -ب      

  ساعات.  ٨%  خالل فترة زمنية تبلغ ٠٫١
  

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

  
 ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فترة زمنية تبلغ  -أ

أمبير أو  ١كيلو فلط أو أكثر بتيار ناتج يبلغ  ٢٠ساعات، 
  أكثر؛

  
وبنسبة ثبات تيار أو ثبات فلطي تزيد على  -ب      

  ساعات.  ٨%  خالل فترة زمنية تبلغ ٠٫١
  

آالت التوازن المتعددة األسطح بالطرد المركزي، الثابتة أو   -٣-باء-٣
  المحمولة، األفقية أو العمودية، على النحو التالي:

  
آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة األجھزة  -أ

ارة المرنة التي يبلغ طولھا  وَّ مم أو أكثر والتي تتسم   ٦٠٠الدَّ
  بجميع الخصائص التالية: 

  
 ٧٥قطر تأرجحھا أو قطرھا المرتكز العمود يتجاوز   -١

  مم؛ 
  

آالت التوازن المتعددة األسطح بالطرد المركزي، الثابتة أو   -٣-باء-٣
  التالي:المحمولة، األفقية أو العمودية، على النحو 

  
آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة األجھزة  -أ

ارة المرنة التي يبلغ طولھا  وَّ مم أو أكثر والتي تتسم   ٦٠٠الدَّ
  بجميع الخصائص التالية: 

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

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



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

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

  
آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة مكونات  -ب

ارة االسطوانية المجوفة والتي تتسم بجميع  وَّ األجھزة الدَّ
  الخصائص التالية: 

  
  مم؛  ٧٥قطرھا المرتكز العمود يتجاوز   -١

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

  
قادرة على ضبط اختالل توازن متخلف يساوي و  -٣

ملليمتر/كيلوغرام أو أقل لكل × كيلوغرام  ٠٫٠١٠
  سطح؛

  
  ومن النوع المدار بالسيور.   -٤

  

  
 ٥٠٠٠وقادرة على سرعة دوران للموازنة تتجاوز   -٣

   لفة في الدقيقة؛
  

آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة مكونات  -ب
ارة االسطوانية المجوفة والتي تتسم بجميع  وَّ األجھزة الدَّ

  الخصائص التالية: 
  

  مم؛  ٧٥قطرھا المرتكز العمود يتجاوز   -١
  

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

 غرام ١٠يساوي أو أقّل من  اختالل توازن متخلف أدنىو  -٣
x لكل سطح؛ ملليمتر/كيلوغرام  

  
  ومن النوع المدار بالسيور.   -٤

  

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

  لف الخيوط التي تتسم بجميع الخصائص التالية:  آالت -أ
  

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

  

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

  آالت لف الخيوط التي تتسم بجميع الخصائص التالية:  -أ
  

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

  
 ٢٣٠المطيافات الكتلّية التي لھا قدرة على قياس أيونات تبلغ   -٦-باء-٣

وحدة من وحدات الكتلة الذرّية أو أكبر، ولھا قدرة على التحليل 
، ومصادرھا األيونية، على ٢٣٠تزيد عن جزءين اثنين في 

  النحو التالي: 
  

تسري الضوابط الواردة في الوثيقة    حاشية:
INFCIRC/254/Part 1دلة) على (بصيغتھا المع

حدة و 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 التالي: ٢٣٠جزءين اثنين في 
  

تسري الضوابط الواردة في   حاشية:
(بصيغتھا المعدلة) على INFCIRC/254/Part 1ةــــالوثيق

ة خصيصاً لتحليل  المطيافات الكتلّية المصّممة أو المعدَّ



ة خصيصاً لتحليل  المطيافات الكتلّية المصّممة أو المعدَّ
  عينات مباشرة من سادس فلوريد اليورانيوم. 

  
  مطيافات كتلّية بالزمّية مقرونة بالحث؛  -أ

  
  مطيافات كتلّية تعمل بالتفريغ التوّھجي؛  -ب

  
  مطيافات كتلية تعمل بالتأّين الحراري؛  -ج

  
بالرجم اإللكتروني وتتسم بكلتا مطيافات كتلية تعمل  -د

  الخاصيتين التاليتين:
  

لھا حجرة مصدر مبنية أو مبطنة  نظام لمدخل   -١
الحزم اإلشعاعية الجزيئية يضخ حزمة إشعاعية 

مسّددة من جزيئات الَحليلة داخل موضع من 
المصدر األيوني يتم فيه تأيين الجزيئات بواسطة 

  حزمة إشعاعية إلكترونية؛
  

بمصيدة باردة واحدة أو أكثر يمكن تبريدھا  ومزودة  -٢
درجة مئوية) أو  ٨٠- كلفن ( ١٩٣لدرجة حرارة 

أقل من أجل احتجاز جزيئات الَحليلة غير المؤيَّنة 
  بواسطة الحزمة اإلشعاعية اإللكترونية؛

  
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  ملحوظات تقنية:
المطيافات الكتلية التي ُتستخدم عادًة 

بغرض التحليل النظائري لعينات غاز 
  سادس فلوريد اليورانيوم.

  
التي تعمل بالرجم  المطيافات الكتلية  -٢

اإللكتروني، الواردة في البند الفرعي 

  عينات مباشرة من سادس فلوريد اليورانيوم. 
  

  مطيافات كتلّية بالزمّية مقرونة بالحث؛  -أ
  

  مطيافات كتلّية تعمل بالتفريغ التوّھجي؛  -ب
  

  مطيافات كتلية تعمل بالتأّين الحراري؛  -ج
  

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

  
لھا حجرة مصدر مبنية أو مبطنة  نظام لمدخل الحزم   -٣

اإلشعاعية الجزيئية يضخ حزمة إشعاعية مسّددة من 
جزيئات الَحليلة داخل موضع من المصدر األيوني 

يتم فيه تأيين الجزيئات بواسطة حزمة إشعاعية 
  كترونية؛إل

  
مزودة بمصيدة باردة واحدة أو أكثر يمكن وأيضاً   -٤

درجة  ٨٠- كلفن ( ١٩٣تبريدھا لدرجة حرارة 
مئوية) أو أقل من أجل احتجاز جزيئات الَحليلة غير 

  المؤيَّنة بواسطة الحزمة اإلشعاعية اإللكترونية؛
  

دة بمصدر أيوني إلنتاج الفلورين إنتاجاً  - ھـ مطيافات كتلية مزوَّ
قيقاً ومصّممة لُتستخدم مع األكتينات أو مع الفلوريدات د

  األكتينّية. 
يصف  - د-٦-باء-٣البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:

المطيافات الكتلية التي ُتستخدم عادًة 
بغرض التحليل النظائري لعينات غاز 

  سادس فلوريد اليورانيوم.
  

التي تعمل بالرجم  المطيافات الكتلية  -٢
اإللكتروني، الواردة في البند الفرعي 

، ُتعَرف أيضاً باسم - د-٦-باء-٣



، ُتعَرف أيضاً باسم - د-٦-باء-٣
المطيافات الكتلية التي تعمل بالقصف 
اإللكتروني أو المطيافات الكتلية التي 

  تعمل بالتأّين اإللكتروني.
  

، -٢-د-٦-باء-٣في البند الفرعي   -٣
ھي جھاز يصّد ‘ المصيدة الباردة’

غاز عن طريق تكثيفھا أو جزيئات ال
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.
  

المطيافات الكتلية التي تعمل بالقصف 
اإللكتروني أو المطيافات الكتلية التي 

  تعمل بالتأّين اإللكتروني.
  

، -٢-د-٦-باء-٣في البند الفرعي   -٣
ھي جھاز يصّد ‘ المصيدة الباردة’

غاز عن طريق تكثيفھا أو جزيئات ال
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.

  

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

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -أ  -٤

  
عبوات خاصة يمكن أن تستخدم في فصل الماء الثقيل من الماء   -١-ألف-٤

  العادي، وتتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: 
  

مصنوعة من نسيج شبكي من البرونز الفوسفوري المعالج  -أ
  وكيميائيا لتحسين القابلية لالبتالل؛ 

  
ومصممة لتستخدم في أبراج التقطير الخوائي  -ب

)vacuum distillation .(  
  

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

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -أ  -٤

  
عبوات خاصة يمكن أن تستخدم في فصل الماء الثقيل من الماء   -١-ألف-٤

  العادي، وتتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: 
  

مصنوعة من نسيج شبكي من البرونز الفوسفوري المعالج  -أ
  وكيميائيا لتحسين القابلية لالبتالل؛ 

  
ومصممة لتستخدم في أبراج التقطير الخوائي  -ب

)vacuum distillation .(  
  

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

  
ة خصيصا إلنتاج   حاشية: فيما يخص األعمدة المصممة أو المعدَّ

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

  
ة خصيصا إلنتاج   حاشية: فيما يخص األعمدة المصممة أو المعدَّ



  INFCIRC/254/Part 1الماء الثقيل، انظر الوثيقة 
  (بصيغتھا المعدلة). 

  
أعمدة أحواض تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين التي تتسم  -أ

  بجميع الخصائص التالية: 
  

   ميغابسكال أو أكثر؛ ٢يمكنھا أن تعمل في ضغط يبلغ   -١
  

ومصنوعة من الفوالذ الكربوني الذي يبلغ فيه المقاس   -٢
أو  ٥األستنيتي (أو المعيار المكافئ له)  ASTMالحبيبي 
  أكثر؛

  
   متر أو أكثر؛ ١٫٨طرھا ويبلغ ق  -٣

  
الموصالت الداخلية الالزمة ألعمدة أحواض تبادل الماء  -ب 

 أ. -١-باء- ٤وكبريتيد الھيدروجين المذكورة في البند الفرعي 
  

  INFCIRC/254/Part 1الماء الثقيل، انظر الوثيقة 
  (بصيغتھا المعدلة). 

  
أعمدة أحواض تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين التي تتسم بجميع 

  الخصائص التالية: 
  

   ميغابسكال أو أكثر؛ ٢يمكنھا أن تعمل في ضغط يبلغ   -١
  

ومصنوعة من الفوالذ الكربوني الذي يبلغ فيه المقاس   -٢
أو  ٥األستنيتي (أو المعيار المكافئ له)  ASTMالحبيبي 
  أكثر؛

  
   متر أو أكثر؛ ١٫٨يبلغ قطرھا و  -٣

  
الموصالت الداخلية الالزمة ألعمدة أحواض تبادل الماء  -ب

  أ. -١-باء- ٤وكبريتيد الھيدروجين المذكورة في البند الفرعي 
  

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

  
 ٢٣٨كلفن ( ٣٥مصمَّمة للعمل بدرجات حرارة داخلية تبلغ  -أ

  درجة مئوية تحت الصفر) أو أقّل؛ 
  

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

  
  عة من إحدى المادتين التاليتين: مصنو -ج
  

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

  أو أكثر؛ ٥األستنيتي (أو المعيار المكافئ له) 
  

من مواد مماثلة تتحمل درجات الحرارة المنخفضة  أو  -٢

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

  
 ٢٣٨( كلفن ٣٥مصمَّمة للعمل بدرجات حرارة داخلية تبلغ  -أ

  درجة مئوية تحت الصفر) أو أقّل؛ 
  

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

  
  مصنوعة من إحدى المادتين التاليتين:  -ج
  

، حسب معايير ٣٠٠الفوالذ غير القابل للصدأ من السلسلة   -١
الجمعية األمريكية لالختبار والمواد، بمحتوى كبريتي 

األستنيتي (أو  ASTMغ فيه المقاس الحبيبي منخفض يبل
  أو أكثر؛ ٥المعيار المكافئ له) 

  



  وتتوافق مع الھيدروجين؛
  

ً  -د سم أو أكثر، وأطوال فعالة  ٣٠ذات أقطار داخلية تبلغ  وأيضا
  أمتار أو أكثر.  ٤تبلغ 

  

من مواد مماثلة تتحمل درجات الحرارة المنخفضة  أو  -٢
  وتتوافق مع الھيدروجين؛

  
ً  -د سم أو أكثر، وأطوال فعالة  ٣٠ذات أقطار داخلية تبلغ  وأيضا

  أمتار أو أكثر.  ٤تبلغ 
  

مولِّدات األشعة السينية الوميضية أو المعجالت اإللكترونية   -١-باء-٥
  النبضية التي تتسم بواحدة من مجموعتي الخصائص التالية: 

  
 ٥٠٠أن تكون الطاقة اإللكترونية الذروية للمعجل   -١-أ

ميغاإلكترون  ٢٥كيلو إلكترون فلط أو أكثر، ولكن أقل من 
  فلط؛ 

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

  
 ٢٥أو أن تكون الطاقة اإللكترونية الذروية للمعجل   -١-ب

  ميغاإلكترون فلط أو أكثر؛
  

   ميغاواط. ٥٠والقدرة الذروية أعلى من   -٢
  

-باء-٥ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   :ملحوظة
على المعجالت التي تعتبر من مكونات أجھزة  -١

مصممة ألغراض أخرى خالف استخدام شعاعات 
اإللكترون أو األشعة السينية (استخدام المجھر 

اإللكتروني مثال)، أو على األجھزة المصممة لألغراض 
  الطبية: 

  
) على Kم االستحقاق (يعّرف رق  -١  ملحوظات تقنية:

النحو الوارد في المعادلة التالية: 
K=1.7 x 103 V2.65 Q.  V  ھي

الطاقة اإللكترونية الذروية معّبراً 
عنھا بماليين اإللكترون فلط.  فإذا 
كانت مدة نبضة شعاع المعجل أقل 

مولِّدات األشعة السينية الوميضية أو المعجالت اإللكترونية   -١-باء-٥
  النبضية التي تتسم بواحدة من مجموعتي الخصائص التالية: 

  
 ٥٠٠أن تكون الطاقة اإللكترونية الذروية للمعجل   -١-أ

ميغاإلكترون  ٢٥ر، ولكن أقل من كيلو إلكترون فلط أو أكث
  فلط؛ 

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

  
 ٢٥أو أن تكون الطاقة اإللكترونية الذروية للمعجل   -١-ب

  ميغاإلكترون فلط أو أكثر؛
  

   ميغاواط. ٥٠والقدرة الذروية أعلى من   -٢
  

 -١-باء-٥ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   :ملحوظة
على المعجالت التي تعتبر من مكونات أجھزة مصممة 
ألغراض أخرى خالف استخدام شعاعات اإللكترون أو 
األشعة السينية (استخدام المجھر اإللكتروني مثال)، أو 

  على األجھزة المصممة لألغراض الطبية: 
  

) على النحو Kرقم االستحقاق (يعّرف   -١  ملحوظات تقنية:
الوارد في المعادلة التالية: 

K=1.7 x 103 V2.65 Q.  V  ھي الطاقة
اإللكترونية الذروية معّبراً عنھا بماليين 

اإللكترون فلط.  فإذا كانت مدة نبضة 
ميكروثانية،  ١شعاع المعجل أقل من 

ھي الشحنة المعجلة اإلجمالية  Q  تكون



ھي  Q ميكروثانية، تكون ١من 
الشحنة المعجلة اإلجمالية محسوبة 

ما اذا كانت مدة بوحدة الكولومب. أ
 ١نبضة شعاع المعجل أكبر من 

ھي أقصى  Qميكروثانية، فتكون 
 Qميكروثانية.  ١شحنة معجلة في 

) بالنسبة للرمز iتعادل تكامل الرمز (
)t على امتداد الفترة األقصر من بين (

ميكروثانية أو مدة  ١المدتين التاليتين: 
تعني ) i، حيث (idtنبضة الشعاع 

) t(  تيار األشعة محسوبا باألمبير و
  تعني الزمن بالثواني.

  

أما اذا كانت  محسوبة بوحدة الكولومب.
 ١مدة نبضة شعاع المعجل أكبر من 

ھي أقصى شحنة  Qميكروثانية، فتكون 
تعادل  Qميكروثانية.  ١معجلة في 

) على t) بالنسبة للرمز (iتكامل الرمز (
امتداد الفترة األقصر من بين المدتين 

ميكروثانية أو مدة نبضة  ١التاليتين: 
) تعني تيار i، حيث (idtالشعاع 

) تعني t(  األشعة محسوبا باألمبير و
  الزمن بالثواني.

  

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

  
 ١أجھزة قياس السرعة بالتداخل لقياس السرعات التي تتجاوز  -أ

 ١٠كيلومتر في الثانية خالل فواصل زمنية أقل من 
   ميكروثانية؛ 

  
عدادات ضغط الصدمات القادرة على قياس الضغوط التي  -ب

غيغاَبسكال، بما فيھا العدادات المصنوعة من  ١٠تزيد عن 
  المنغانين واإليتربيوم والبولي فينيل ثنائي الفلوريد؛ 

  

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

  
 ١أجھزة قياس السرعة بالتداخل لقياس السرعات التي تتجاوز  -أ

 ١٠كيلومتر في الثانية خالل فواصل زمنية أقل من 
   ميكروثانية؛ 

  
عدادات ضغط الصدمات القادرة على قياس الضغوط التي  -ب

غيغاَبسكال، بما فيھا العدادات المصنوعة من  ١٠تزيد عن 
فلوريد  نيل ثنائي الفلوريدوالبولي فيالمنغانين واإليتربيوم 

  . البولي فينيل/البولي فينيل ثنائي الفلوريد
  

مولِّدات نبض عالية السرعة، ورؤوس النبض الالزمة لھا،   -٦-باء-٥
  تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: 

  
فلط ضمن حمل مقاِومي يقل عن  ٦فلطية خارجة تزيد عن  -أ

  أووم؛  ٥٥
  

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

مولِّدات نبض عالية السرعة، ورؤوس النبض الالزمة لھا، تتسم   -٦-باء-٥
  بكلتا الخاصيتين التاليتين: 

  
 ٥٥فلط ضمن حمل مقاِومي يقل عن  ٦فلطية خارجة تزيد عن  -أ

  أووم؛ 
  

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



    
أوعية وحجرات وحاويات المتفجرات الشديدة االنفجار وأجھزة   -٧-باء-٥

  االحتواء المماثلة األخرى
مة الختبار المتفجرات الشديدة االنفجار أو األجھزة  المصمَّ

  المتفجرة والتي تتسم بكلتا
  الخاصيتين التاليتين:

  
مة لتحتوي بالكامل انفجاراً يعادل  -أ    كيلوغرام من مادة تي ٢مصمَّ

  إن تي أو أكثر؛

أوعية وحجرات وحاويات المتفجرات الشديدة االنفجار وأجھزة   -٧-باء-٥
  االحتواء المماثلة األخرى

مة الختبار المتفجرات الشديدة االنفجار أو األجھزة المتفجرة  المصمَّ
  والتي تتسم بكلتا

  الخاصيتين التاليتين:
  
ثالث كيلوغرام من  ٢مصمَّمة لتحتوي بالكامل انفجاراً يعادل  -أ

  و(تي إن تي) أو أكثر؛  النيتروتولووين
  

  
-٦تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   ال  ملحوظة:

على المفجرات التي تستخدم المتفجرات األولية  -١-ألف
  فقط مثل المشتق األزيدي للرصاص. 

  
، تستخدم - ١-ألف-٦في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:

جميع المفجرات المعنية توصيلة كھربائية 
صغيرة (قنطرة، أو سلك قنطرة، أو رقائق 

معدنية) تتبخر منفجرًة عندما تمر فيھا 
نبضة كھربائية سريعة ذات تيار مرتفع.  

يستخدم فيھا الطارق،   وفي األنواع التي ال
يبدأ الموصل المتفّجر عملية تفجير 

يميائية ضمن مادة مالمسة شديدة ك
(خماسي   PETNاالنفجار مثـل مادة 

اإلريثريتول الرباعي النترات).  وفي 
المفجرات التي تستخدم الطارق، ينتج عن 

التبّخر االنفجاري للموصل الكھربائي 
"تطاير" أو "طرق" عبر فجوة، ويؤدي 

تأثير الطارق في المادة المتفجرة إلى 
مل الطارق في بعض تفجير كيميائي. ويع

التصميمات بالقوى المغنطيسية. وقد يشير 
مصطلح مفجر ذي رقائق تفجيرية إما إلى 
مفجر يعمل بقنطرة تفجير أو مفجر يعمل 

-ألف-٦تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   ال  ملحوظة:
على المفجرات التي تستخدم المتفجرات األولية فقط  -١

  مثل المشتق األزيدي للرصاص. 
  

، تستخدم جميع - ١-ألف-٦في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:
المفجرات المعنية توصيلة كھربائية صغيرة 
(قنطرة، أو سلك قنطرة، أو رقائق معدنية) 

تبخر منفجرًة عندما تمر فيھا نبضة ت
كھربائية سريعة ذات تيار مرتفع. وفي 

يستخدم فيھا الطارق، يبدأ   األنواع التي ال
الموصل المتفّجر عملية تفجير كيميائية 

ضمن مادة مالمسة شديدة االنفجار مثـل 
(خماسي اإلريثريتول الرباعي   PETNمادة 

النترات). وفي المفجرات التي تستخدم 
الطارق، ينتج عن التبّخر االنفجاري 

للموصل الكھربائي "تطاير" أو "طرق" عبر 
فجوة، ويؤدي تأثير الطارق في المادة 

المتفجرة إلى تفجير كيميائي. ويعمل الطارق 
في بعض التصميمات بالقوى المغنطيسية. 

مصطلح مفجر ذي رقائق تفجيرية  وقد يشير
إما إلى مفجر يعمل بقنطرة تفجير أو مفجر 
يعمل بالطارق. كما أن كلمة بادئ تستخدم 



بالطارق. كما أن كلمة بادئ تستخدم أحيانا 
  بدال من كلمة مفجر.

  

  أحيانا بدال من كلمة مفجر.
  

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

  
رات (نظم بدء، أجھزة إطالق)، بما فيھا أطقم  أطقم -أ إطالق مفجِّ

اإلطالق المشحونة إلكترونياً والمدفوعة تفجيرياً والمدفوعة 
رات المتعددة الضوابط  ضوئياً، مصمَّمة لتشغيل المفجِّ

  أعاله؛  -١-ألف-٦المذكورة في البند الفرعي 
  

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

  
مة الستخدامھا بطريقة تتطلب سھولة الحمل أو   -١ مصمَّ

  النقل، أو االستخدام الشاق؛ 
  

ميكروثانية  ١٥وقادرة على إطالق طاقتھا في أقل من   -٢
  أووم؛  ٤٠ضمن أحمال تقل عن 

  
  أمبير؛  ١٠٠ولھا قدرة خرج تتجاوز   -٣

  
  
  

  سم؛  ٣٠ال يتجاوز أيٌّ من أبعادھا   -٤
  

  كيلوغراماً؛ ٣٠يقلُّ وزنھا عن و  -٥
  

ومحّددة للتشغيل في درجات حرارة ممتدة المدى   -٦
درجة مئوية  ٥٠كلفـــن ( ٣٧٣و ٢٢٣تتراوح بين 

درجة مئوية فوق الصفر) أو  ١٠٠تحت الصفر إلى 
  محّددة بما يناسب التطبيقات الفضائية الجوية. 

  

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

  
رات (نظم بدء، أجھزة إطالق)، بما فيھا أطقم  -أ أطقم إطالق مفجِّ

اإلطالق المشحونة إلكترونياً والمدفوعة تفجيرياً والمدفوعة 
رات المتعددة الض مة لتشغيل المفجِّ وابط ضوئياً، مصمَّ

  أعاله؛  -١-ألف-٦المذكورة في البند الفرعي 
  

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

  
مة الستخدامھا بطريقة تتطلب سھولة الحمل أو   -١ مصمَّ

  النقل، أو االستخدام الشاق؛ 
  

ميكروثانية  ١٥وقادرة على إطالق طاقتھا في أقل من   -٢
  أووم؛  ٤٠ل تقل عن ضمن أحما

  
  أمبير؛  ١٠٠ولھا قدرة خرج تتجاوز   -٣

  
  

  سم؛  ٣٠ال يتجاوز أيٌّ من أبعادھا   -٤
  

  كيلوغراماً؛ ٣٠يقلُّ وزنھا عن و  -٥
  

للتشغيل في درجات حرارة ممتدة المدى تتراوح  ومحّددة  -٦
درجة مئوية تحت الصفر  ٥٠كلفـــن ( ٣٧٣و ٢٢٣بين 
درجة مئوية فوق الصفر) أو محّددة بما يناسب  ١٠٠إلى 

  التطبيقات الفضائية الجوية.



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

  
  مصمَّمة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛ 

  
وتستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل   -١-ب

  ؛نووي بين التريتيوم والديوتيريوم
تستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل  أو  - ٢

نووي بين الديوتريوم والديوتيريوم وتكون قادرة على العمل 
  نيوترونات/ثانية أو أكبر. x 109 ٣بقدرة خرج 

  

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

  
  مصمَّمة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛ 

  
وتستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل نووي   -١-ب

  ؛بين التريتيوم والديوتيريوم
تستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل  أو  - ٢

نووي بين الديوتريوم والديوتيريوم وتكون قادرة على العمل 
  نيوترونات/ثانية أو أكبر. x 109 ٣بقدرة خرج 
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