
 

 

INFCIRC/254/Rev.10/Part 2أ (Corrected) 

٢٠١٨ تموز/يوليه ٣
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

رسالة وردت من البعثة الدائمة لسويسرا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 بشأن المبادئ التوجيهية لبعض الدول األعضاء فيما يتعلق بعمليات نقل

مواد والبرامج الحاسوبية المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجالالمعدات وال
 النووي والتكنولوجيا المتصلة بها

 

  

، تطلب فيها ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ٢٣تلقّت األمانة مذكرة شفوية من البعثة الدائمة لسويسرا، مؤّرخة   -١
ن  بة م وَّ خة مص دول نس ع ال ة من الوكالة أن تعيد التعميم على جمي ي INFCIRC/254/Rev.10/Part 2الوثيق ا ف ، بم

دين  وّرِ ة الم ابق لمجموع رئيس الس ن ال لية م الة األص رات، والرس ة التغيي حاً لمقارن حَّ دوالً مص ا، وج ك مرفقه ذل
هة إلى المدير العام.٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١النوويين، المؤّرخة   ، والموجَّ

ي ال  -٢ ا ف َرب عنه ة المع وء الرغب ى ض ّص وعل اخ ن ي استنس ا يل ّم فيم اله، ت ذكورة أع فوية الم ذكرة الش م
 المذكرة الشفوية، وكذلك نّص الرسالة ومالحقها، على سبيل إعالم جميع الدول األعضاء.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جيا النووية.، بصيغتها المعدَّلة، مبادئ توجيهية بشأن تصدير المواد والمعدات والتكنولو/1Part /254INFCIRCتتضمـّن الوثيقة   أ
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 الملحق

 

 البعثة الدائمة لسويسرا لدى منظمة األمن 
 والتعاون في أوروبا، واألمم المتحدة، 

 والمنظمات الدولية في فيينا
  

  UN/IO-02/2018المذكرة رقم 

  

ي فيينا تهدي البعثة الدائمة لسويسرا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا، واألمم المتحدة، والمنظمات الدولية ف
فه ة) ويشّرِ ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل ب تحياته ـأطي ـا أن تشيــــــــ ـر إلــــــ ـى الوثيقــــ ة ــ

INFCIRC 254/Rev.10/Part 2 اني/نوفمبر  ٨، المؤّرخة رئيس ٢٠١٦تشرين الث ن ال ب م ا بطل م تعميمه ي ت ، الت
دين النوويين في رسال دير  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١ته المؤّرخة السابق لمجموعة الموّرِ ى الم ة إل والموّجه

  العام للوكالة.

د تعمي ة أن تعي ة الوكال ن أمان ب م ة أن تطل ة الدائم ف البعث ّرِ ـويش ـم الوثيقـــــ حة ــــ ـالمصحَّ ـالمرفق ةــــ ة ــــ
2Part /10Rev./254INFCIRC  ا، والجدول ح، بما في ذلك مرفقه ة ا المصحَّ الة األصلية لمقارن رات، والرس لتغيي

وويين المؤّرخة  دين الن وّرِ ابق لمجموعة الم رئيس الس اً لل ا آنف وبر  ٢١المشار إليه ى  ٢٠١٦تشرين األول/أكت عل
ح يصّحح خطأَ  نّص المصحَّ أن ال ة ب ة الوكال ف البعثة الدائمة أن تُخطر أمان الدول األعضاء في الوكالة. كما يشّرِ

  من المرفق، حيث لم يُحذف رمزا الزائد/الناقص األخضران. ٤-٣تنسيٍق ورد في الصفحتين 

ا  ي فيين ة ف وتغتنم البعثة الدائمة لسويسرا لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا واألمم المتحدة والمنظمات الدولي
  هذه الفرصة لكي تعرب مجدداً للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرها.

  

  

  توقيع][الختم] [ال

  ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ٢٣فيينا، في 

  

  

  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  



 

 

  رئيس مجموعة الموّردين النوويين

  وزارة الشؤون الخارجية
  سول، جمهورية كوريا

  
  

  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١

  
  

  السيد المدير العام،

ب ين، وإس ي، واألرجنت ـِّحاد الروس ات االت ن حكوم ة ع ا، بالنياب ا، وأوكراني ـا، وألماني تراليا، وإستوني انيا، وأس
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، وجمهوري ة التش والجمهوري
ـدا، و ـا، وكنــ تان، وكرواتيـ ـرص، وكازاخس دا، وقبـ ا، وفنلن ين، وفرنس ربيا، والص را، وص ويد، وسويس الس

ـدا،  ا، ونيوزيلنـ رويج، والنمس دة، والن ة المتح يك، والمملك ـة، والمكس ـا، ومالط مبورغ، وليتوانيـ ـا، ولكس والتفيـ
ابقة ١نانوهنغاريــا، وهولنــدا، والواليات المتحدة ، واليابان، واليو ع المراسالت الس ى جمي ّرفني أن أشير إل ، يش

ووي  ل الن ات النق ة لعملي ادئ التوجيهي ا للمب ا بالتصرف وفقً ذات الصلة الواردة من تلك الحكومات بشأن قراراته
ة  ي الوثيق ة ف رة إعالمي كل نش ي ش ة) ف ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي رف الوكال ن ط ا م ورة حاليً المنش

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

رتين  ديل الفق دين  ٨و  ٤وقد قررت هذه الحكومات تع وّرِ ة لمجموعة الم ادئ التوجيهي ن المب اني م ن الجزء الث م
  النوويين. وفيما يلي النص الجديد:

  بداية النص:

  وضع إجراءات الترخيص للصادرات

ذ  -٤ مان التنفي ة لض دابير قانوني ع ت وردين وض ي للم وائح  ينبغ ك ل ي ذل ا ف ة، بم ادئ التوجيهي ـّال للمب الفع
ر التصريح  ي أم د النظر ف ترخيص عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، والعقوبات على االنتهاكات. وعن
ل ذات  دأ األساسي، ووضع العوام ق المب بيل تطبي ي س بعمليات النقل، ينبغي للموردين مراعاة الحكمة ف

  :الصلة في االعتبار، ومن بينها

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

ا)،  دة راروتونغ ادئ (معاه يط اله وب المح ي جن ة ف لحة النووي ن األس ة م ة خالي اء منطق دة إنش أو معاه

 
  تشارك المفوضية األوروبية ورئيس لجنة زانغر بصفة مراقبَْين.  ١

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

لحة  ن األس ة م ة خالي اء منطق دة إنش انكوك)، أو معاه دة ب يا (معاه وب شرق آس ي جن ة ف األسلحة النووي
النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)، أو معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في آسيا الوسطى 

اق (معاهدة سيميباالتينسك)، أو في أي اتف ديها اتف ووي، ول اق دولي مماثل وملزم قانوناً لعدم االنتشار الن
  ضمانات مع الوكالة ساري المفعول، وقابل للتطبيق على جميع أنشطتها النووية السلمية؛

دة    (ب) و، أو معاه دة تالتيلولك دة عدم االنتشار، أو معاه ي معاه اً ف ة ليست طرف وما إذا كانت أية دولة متلقي
ل راروتونغا، أ ي مماث اق دول دة سيميباالتينسك، أو أي اتف دابا، أو معاه و معاهدة بانكوك، أو معاهدة بلين

رة  ي الفق ق أو منشآت مدرجة ف ديها أي مراف ووي، ل (ب) أعاله يجري ٣وملزم قانوناً لعدم االنتشار الن
  ت؛تخضع لضمانات الوكالة، أو لن تخضع لهذه الضمانا تشغيلها أو تصميمها أو تشييدها وال

ـة   -٨ د لنفسه بحق تقرير ما إذا كانت المبادئ التوجيهية تنطبق على أصناف أخرى ذات أهميـ يحتفظ الموّرِ
ة  ى عملي ق عل اك شروط أخرى تنطب ت هن ا إذا كان ق، وم ي المرف باإلضافة إلى تلك األصناف المبينة ف

ي الفق ا ف وص عليه روط المنص ك الش ى تل افة إل رورية باإلض ا ض رى أنه ل وي ادئ  ٦رة النق ن المب م
  التوجيهية.

  نهاية النص:

ق الجزء  ديل مرف اً تع اله أيض ذكورة أع ات الم رت الحكوم رَّ د ق وردي  ٢وق ة م ة لمجموع ادئ التوجيهي ن المب م
ع  ره جمي ذي تعتب ذ ال ار التنفي ح معي كل أوض ّدد بش ي تح تخدام)، لك ة االس ود المزدوج ة البن ة (قائم واد النووي الم

  المجموعة أداة أساسية للوفاء بالمبادئ التوجيهية، وذلك على النحو التالي: الحكومات المشاِركة في

 ة -٢-باء-١ ي اآلالت المكني تحكم ف ر يوضح نطاق ال ذا التغيي يخ". ه ي التجل ة مستخدمة ف ج "آالت مكني
  المستخدمة في التجليخ.

 اء-١ ايير المالحظة  -٣-ب ر يوضح مع ذا التغيي دي". ه يش البُع ن  ١"آالت التفت اء-١م تثني أي  ٣-ب ويس
  ازدواجية.

 ادن،  -٧-باء-١ ران السبك وصهر المع ي أف "معدات االختبار واإلنتاج" هذا التغيير يوضح لغة التحكم ف
ة  ات حزم إلكتروني ا وقاذف الخوائية أو المحكومة الضغط والمعدات المتصلة بها، ويضيف مشاعل بالزم

  كمعدات تحكم.

 يير يعّدل القيم المعيارية لمحوالت الضغط وفق تعيريف "الدقة" ج "محوالت الضغط" هذا التغ-٧-ألف-٣
  في قائمة المراقبة.

 وازن  ٣-باء-٣ ي آالت الت ة ف ر يوضح اللغ ذا التغيي ددةُ األسطح" ه "آالت مواَزنٍة بالطرد المركزي متع
  بالطرد المركزي.

 ط الصدمات."تجارب هيدرودينامية" هذا التغيير يصحح اسم مادة بديلة لعداد ضغ ٥-باء-٥  

  د ال التوحي بيل المث ى س ة؛ عل ويبات تحريري زي]تص ل االنكلي ي األص ة  [ف ة اإلنكليزي ة باللغ للتهجئ
ى أن  رات لإلشارة إل ة؛ وتغيي البريطانية؛ وتغييرات في الوحدات لتحقيق االتساق مع الممارسة المعياري

  مصطلحات المحدَّدة عالمياً.المفرد يعبّر أيضاً عن الجمع؛ واستخدام أكثر صرامة للعالمات في ال



 

 

ى  ا، باإلضافة إل ة ومرفقاته ة المعدَّل ادئ التوجيهي ل للمب نّص الكام وتوخياً للوضوح يَِرُد، مـُستنسخاً في الملحق ال
  "جدول مقارنة التغييرات التي أُدخـِلت على المبادئ التوجيهية لعمليات النقل النووي".

ذه وقد قررت الحكومات الواردة أعاله أن تتص ذ ه ذا النحو، وأن تنفّ ى ه ة المنقحة عل ادئ التوجيهي رف وفقاً للمب
  المبادئ التوجيهية وفقاً للتشريعات الوطنية الخاصة بكّلٍ منها.

ة  ات المعني رار -والحكوم ذا الق ا ه د اتخاذه ع  -عن ة االقتصادية م ي التنمي اً ضرورة اإلسهام ف اً تام درك إدراك ت
كال في انتشار األسلحة النووية أو غيرها من األجهزة المتفجرة النووية األخرى تفادي اإلسهام بأي شكل من األش

ف عن مجال  أو تحريفها إلى أعمال إرهاب نووي، وضرورة تنحية مسألة تأكيدات عدم االنتشار أو عدم التحري
  المنافسة التجارية.

ات الت 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 ه
  األوروبي بتـنفيذ هذا القرار على ضوء التزاماتها كدول أعضاء في االتحاد.

ا  ا، باعتباره ا عليه ة الطالعه ي الوكال أرجو منكم تعميم نص هذه المذكرة وملحقها على جميع الدول األعضاء ف
  .INFCIRC/254/Rev.13/Part 2الوثيقة 

  كورة أعاله، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب لكم مجدداً عن أسمى آيات التقدير.وبالنيابة عن الحكومات المذ

  

  مع خالص التقدير واالحترام،

  [التوقـيع]

  وان سونغ-السفير يونغ
  رئيس مجموعة موّردي المواد النووية
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المبادئ التوجيهية لعمليات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية المزدوجة 

  ذات الصلة بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بهااالستخدام 
  

  الهدف
  
ار   -١ ين االعتب وردون بع ذ الم ووي، أخ اب الن ال اإلره ن أعم ة م بغية تفادي انتشار األسلحة النووية والوقاي

ن أن تسهم  ا، يمك ا المتصلة به ة، والتكنولوجي رامج حاسوبية معين واد وب دات وم إجراءات تتعلق بنقل مع
دورة بدرجة كب ق ب ر خاضع للضمانات يتعل ي "نشاط غي يرة في "نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية"، أو ف

ادئ  الوقود النووي"، أو في أعمال اإلرهاب النووي. وفي هذا الصدد، اتفق الموردون على ما ن مب يلي م
لة بها ألغراض وتعاريف مشتركة، وعلى قائمة بالمعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتص

ن يسهم  مراقبة الصادرات. ولم توضع هذه المبادئ التوجيهية لعرقلة التعاون الدولي ما اون ل ذا التع دام ه
ووي”أو في  “نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية”في  ود الن دورة الوق  “نشاط غير خاضع للضمانات يتعلق ب

دون تنفيذ المب ات أو أعمال اإلرهاب النووي. ويعتزم الموّرِ وطني وااللتزام ا للتشريع ال ادئ التوجيهية وفق
  الدولية ذات الصلة.

  
  المبدأ األساسي

  
ا المتصلة   -٢ رامج الحاسوبية أو التكنولوجي واد أو الب دات أو الم ل المع دين أّال يأذنوا بعمليات نق ينبغي للموّرِ

  بها، كما هو مبيَّن في المرفق:
  

ر أو الستخدامها في دولة غير حائزة ألس  - لحة نووية في نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية أو في نشاط غي
  خاضع للضمانات يتعلق بدورة الوقود النووي،

  
ات   - أو بشكل عام، عندما يكون هناك خطر تحريف غير مقبول نحو نشاط كهذا، أو عندما تتعارض عملي

  النقل مع هدف تفادي انتشار األسلحة النووية،
  
  ر تحريف ال يمكن قبوله نحو أعمال اإلرهاب النووي.أو عندما يكون هناك خط  -

  
  شرح المصطلحات

  
مل   (أ)  -٣ ة”يش المتفجرات النووي ق ب اط المتعل ميم أو  “النش وير أو تص وث أو تط ن بح رى م ا يج ل م ك

  تصنيع أو تشييد أو اختبار أو صيانة بشأن أي جهاز متفجر نووي أو مكوناته أو نظمه الفرعية.
  

ن بحوث أو  كل ما “غير الخاضع للضمانات المتعلق بدورة الوقود النوويالنشاط ”يشمل   (ب) يجرى م
رج، أو  ق ح ل أو مرف أن أي مفاع يانة بش غيل أو ص ييد أو تش نيع أو تش ميم أو تص وير أو تص تط
واد  ائر الم ل نظ نع لفص ة، أو مص ادة معالج نع إع نيع، أو مص نع تص ل، أو مص نع تحوي مص

طارية واد االنش زام  المصدرية أو الم اك الت ون هن دما ال يك ل، عن أة خزن منفص ة، أو منش الخاص
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ة أو  لة، القائم آت ذات الص ق أو المنش ى المراف ة عل ة الذري ة للطاق ة الدولي مانات الوكال ول ض بقب
اج  المقبلة، عندما تحتوي على أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة؛ أو بشأن أي محطة إلنت

ى أي الماء الثقيل عندما ال يكون  ة عل ة الذري ة للطاق ة الدولي هنــــــاك التزام بقبول ضمانات الوكال
ق  ي نشاط يتعل مادة نووية تنتج عن أي كمية من الماء الثقيل الذي تنتجه هذه المحطة، أو تستخدم ف

  بهذا الماء الثقيل؛ أو في حالة عدم تنفيذ هذا االلتزام.
  

  وضع إجراءات الترخيص للصادرات
  
رخيص ينبغي للمو  -٤ ردين وضع تدابير قانونية لضمان التنفيذ الفعـّال للمبادئ التوجيهية، بما في ذلك لوائح ت

ات  ر التصريح بعملي ي أم د النظر ف ات. وعن ى االنتهاك ات عل اذ، والعقوب دابير اإلنف عمليات التصدير، وت
دأ األساسي، ووضع الع ق المب ي النقل، ينبغي للموردين مراعاة الحكمة في سبيل تطبي ل ذات الصلة ف وام

  االعتبار، ومن بينها:
  

دة حظر األسلحة   (أ) ي معاه ووي، أو ف ار الن دة عدم االنتش ما إذا كانت الدولة المتلقية طرفاً في معاه
ة  اء منطق دة إنش و)، أو معاه دة تالتيلولك اريبي (معاه النووية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك

ة خالية من األسلحة النووية في ج اء منطق نوب المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا)، أو معاهدة إنش
ة  ة خالي اء منطق دة إنش انكوك)، أو معاه دة ب خالية من األسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاه
من األسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)، أو معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية 

ى (معاهدة سيميباالتينسك)، أو في أي اتفاق دولي مماثل وملزم قانوناً لعدم االنتشار في آسيا الوسط
ع أنشطتها  ى جمي ق عل ل للتطبي ول، وقاب ة ساري المفع ع الوكال اق ضمانات م ديها اتف ووي، ول الن

  النووية السلمية؛
  

ار، أو معا  (ب) دم االنتش دة ع ي معاه اً ف ت طرف ة ليس ة متلقي ة دول ت أي ا إذا كان و، أو وم دة تالتيلولك ه
اق  دة سيميباالتينسك، أو أي اتف دابا، أو معاه دة بلين معاهدة راروتونغا، أو معاهدة بانكوك، أو معاه
رة  ي الفق ة ف ق أو منشآت مدرج ديها أي مراف ووي، ل ار الن دم االنتش اً لع زم قانون ل ومل ي مماث دول

ييدها وال٣ ن تخضع تخضع لض (ب) أعاله يجري تشغيلها أو تصميمها أو تش ة، أو ل مانات الوكال
  لهذه الضمانات؛

  
ا   (ج) راد نقله ا الم لة به ا المتص وبية أو التكنولوجي رامج الحاس واد أو الب دات أو الم ت المع ا إذا كان وم

تخدم  ا للمس ن مالئم ائي المعل تخدام النه ذا االس ان ه ا إذا ك ن، وم ائي المعل تخدام النه ة لالس مالئم
  النهائي؛

  
ت ا  (د) ا إذا كان ا وم راد نقله ا الم لة به ا المتص وبية أو التكنولوجي رامج الحاس واد أو الب دات أو الم لمع

ييد أو تشغيل أو صيانة  اج أو تش ي تطوير أو تصنيع أو إنت ي إجراء بحوث أو ف سوف تستخدم ف
  بشأن أي مرفق إلعادة المعالجة أو لإلثراء؛

  
ات الحكوم  (هـ) ات والسياس راءات والبيان ت اإلج ا إذا كان ـار وم دم االنتشــ د ع ة تؤي ة المتلقي ة للدول ي

  النووي، وما إذا كانت الدولة المتلقية تمتثل لتعهداتها الدولية في مجال عدم االنتشار؛
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  وما إذا كانت الجهات المتلقية تقوم بأنشطة شراء سرية أو غير قانونية؛   (و)

  
ائي،   (ز) تخدم النه ى المس ل إل ة النق رح بعملي م يص ان ل ا إذا ك د وم ائي ق تخدم النه ان المس ا إذا ك أو م

  انحرف بعملية نقل سبق التصريح بها نحو أغراض ال تتفق مع المبادئ التوجيهية؛
  

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

لبرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا وما إذا كان هناك خطر يتمثل في إعادة نقل المعدات أو المواد أو ا  (ط)
ف  دأ األساسي، كنتيجة لتخل ا للمب المتصلة بها المحددة في المرفق أو خطر نقل أي نسخ منها خالفً
ات  ادرات وعملي ى الص ة عل بة وفعال ة مناس وابط رقابي ة ض وير وممارس ن تط ة ع ة المتلقي الدول

ن  الشحن من وسيلة نقل إلى أخرى، كما هي معرفة في قرار مجلس م المتحدة األم ابع لألم م الت رق
١٥٤٠.  

  
ر   -٥ ناف غي ل أص رخيص لنق ى ت ول عل ي الحص ة تقتض ريعاتهم الوطني ن أن تش د م وردين التأك ي للم ينبغ

ي إطار  ا، ف ا أو جزئي تخدم، كلي ن أن تُس ة ستستخدم أو يمك مسرودة في المرفق إذا كانت األصناف المعني
  "نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية".

  
  ستجيب الموردون لشرط التصريح هذا وفقاً لممارسات الترخيص المحلية المطبقة في بلد كل منهم.وي  

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

  
  شروط عمليات النقل

  
دأ األ  -٦ ا للمب ق عند اتخاذ قرار بأن عملية النقل لن تشكل أي خطر غير مقبول للتحريف، وفق ساسي، ولتحقي

ع  ق م ة تتف ل، وبطريق ل التصريح بالنق ي قب ا يل أهداف المبادئ التوجيهية، ينبغي للمورد الحصول على م
  القوانين والممارسات الوطنية المعمول بها لديه:

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

  
ي أي وتأ  (ب) تخدم ف ن يس ه ل اخ ل رح أو أي استنس ل المقت راحة أن النق ن ص د يعل اط"كي ق  نش يتعل

  ."غير خاضع للضمانات يتعلق بدورة الوقود النووي بالمتفجرات النووية" أو في "نشاط
  

  حقوق الموافقة على عمليات اعادة النقل
  
ي قبل التصريح بنقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو   -٧ ين ف و مب ا ه ا كم التكنولوجيا المتصلة به

المرفق إلى بلد غير متقيد بالمبادئ التوجيهية، ينبغي للموردين الحصول على تأكيدات تقضي بأن يحصل 
ام  ل القي ديهم، قب ا ل ول به ة المعم هذا البلد على موافقتهــم، بطريقــة تتفق مع القوانين والممارسات الوطني
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ل للم ـَسخ بأي عملية إعادة نق ا، أو أي ن ا المتصلة به رامج الحاسوبية أو التكنولوجي واد أو الب دات أو الم ع
  منها إلى بلد ثالث.

  
  أحكام ختامية

  
ـة   -٨ ى أصناف أخرى ذات أهميـ ق عل ة تنطب ادئ التوجيهي يحتفظ المورد لنفسه بحق تقرير ما إذا كانت المب

كانت هناك شروط أخرى تنطبق على عملية النقل  باإلضافة إلى تلك األصناف المبينة في المرفق، وما إذا
  من المبادئ التوجيهية. ٦ويرى أنها ضرورية باإلضافة إلى تلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  
ادلوا   -٩ د الضرورة وحسب االقتضاء، أن يتب وردين، عن ي للم ة، ينبغ ادئ التوجيهي ذ المب ة تنفي اً لفعالي ودعم

  تشاوروا مع الدول األخرى المتقيدة بالمبادئ التوجيهية.المعلومات ذات الصلة وأن ي
  
  ولمصلحة السلم واألمن الدوليين، سوف يكون تقيد جميع الدول بالمبادئ التوجيهية موضع ترحيب.  -١٠
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  المرفق
  

  قائمة المعدات والمواد والبرامج الحاسوبية 
  المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجال النووي 

  كنولوجيا المتصلة بهاوالت
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  المرفق
  

) مستخدم في هذا المرفق. وفي جميع األحوال، ينبغي اعتبار الكمية المادية SIالنظام الدولي للوحدات (  ملحوظة:
المعّرفة في وحدات النظام الدولي على أساس أنها القيمة الرسمية الموصى بها للضوابط. بيَد أن بعض 

  ة بوحداتها المألوفة، وهي ليست وحدات دولية.بارامترات اآلالت المكنية معطا
  

ذه  الي (تقتصر ه ى النحو الت ق عل المختصرات المتكررة االستخدام (مع بوادئها الدالة على الحجم) في هذا المرف
  :المختصرات على النسخة اإلنجليزية)

  
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 
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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 
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
  

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

  
  يشمل وصف أي صنف من األصناف الواردة في القائمة ذلك الصنف في حالته الجديدة أو المستعملة.  -١
  
ي في حالة عدم ورود أية مواصفات أو خصا  -٢ واردة ف ن األصناف ال ي وصف أي صنف م ئص محددة ف

ة هي للتيسير  ات المختلف القائمة، يعتبر الوصف شامال لذلك الصنف بكافة أنواعه. والشروح الخاصة بالفئ
  فقط من الناحية المرجعية وال تخّل بتفسير التعاريف المتصلة بكل صنف.

  
ن جراء ن  -٣ ذه الضوابط م ن ه ك ينبغي أال ينتفي الهدف م ي ذل ا ف ر خاضع للضوابط (بم ل أي صنف غي ق

ات الخاضعة  المصانع) يتضمن واحدا أو أكثر من المكونات الخاضعة للضوابط إذا كان المكون أو المكون
  للضوابط هي العنصر الرئيسي للصنف، ويمكن من الناحية العملية نقلها أو استخدامها في أغراض أخرى.

  
مكون أو المكونات الخاضعة للضوابط تعتبر العنصر الرئيسي، ينبغي عند البت فيما إذا كان ال  ملحوظة:

ن  ا م ة وغيره ة التكنولوجي ة والدراي ة والقيم ل الكمي ار عوام ي االعتب ع ف ات أن تض للحكوم
ر  ي العنص وابط ه عة للض ات الخاض ون أو المكون د أن المك د تؤك ي ق تثنائية الت روف االس الظ

  الرئيسي للصنف الذي يجري شراؤه.
  
ذ   -٤ ة أن تتخ ل حكوم ى ك ين عل ات. ويتع ل المكون راء نق ن ج وابط م ذه الض ن ه دف م ي اله ي أال ينتف ينبغ

ات  ي ألجزاء المكون ف عمل اس تعري دف، وأن تواصل التم اإلجراء الذي تقدر على اتخاذه  لبلوغ هذا اله
  يمكن استخدامه من جانب جميع الموردين.

  
  ضوابط التكنولوجيا

  
ق. يخضع نقل "التكنولوجيا ن المرف ل قسم م ي ك ين ف ى النحو المب ة وعل ادئ التوجيهي ذه المب ا له " للضوابط طبق

ن  در م نفس الق ق ل ي المرف واردة ف وستخضع "التكنولوجيا" المرتبطة ارتباطا مباشرا بأي صنف من األصناف ال
  ة.التدقيق والرقابة الذي يخضع له الصنف ذاته، وذلك بالقدر الذي تسمح به التشريعات الوطني

  
ن  ى م ق تشمل أيضا إجازة تصدير الحد األدن ي المرف واردة ف ن األصناف ال الموافقة على تصدير أي صنف م

  "التكنولوجيا" المطلوبة لتركيب وتشغيل وصيانة وإصالح ذلك الصنف، لنفس المستخدم النهائي.
  

من المل  ملحوظة: دخل "ض ي ت ات الت ى المعلوم ا" عل ل "التكنولوجي وابط نق ق ض ة"، ال تنطب ة العام كي
  على "البحوث العلمية األساسية". وال
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  ملحوظة بشأن البرامج الحاسوبية العامة
  

  يخضع نقل "البرامج الحاسوبية" للضوابط طبقا لهذه المبادئ التوجيهية وعلى النحو المبين في المرفق.
  

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

  البرامج الحاسوبية المتاحة للجمهور بشكل عام على النحو التالي:  -١
  المبيعة من المخزون في مواقع البيع بالتجزئة دون قيد؛  -أ

د؛   -ب   والمصممة بحيث يمكن للمستخدم تركيبها دون دعم إضافي يعتد به من جانب الموّرِ
  أو

  "ضمن الملكية العامة".   -٢
  

  التعاريف
  
  --لدقة" "ا
  

ار    ة، عن معي ة مبيّن لبي، لقيم ابي أو س تُقاس عادةً من حيث عدم الدقة، وتعّرف بأنها أقصى انحراف، إيج
  مقبول أو قيمة حقيقية.

  
  --"االنحراف الموضعي الزاوي" 

  
ة    د انحراف لوح ة بع ة بالغ يس بدق ي، المق زاوي الفعل ع ال زاوي والموض ع ال ين الموض تالف ب أقصى اخ

  ة الشغل عن موضعها األصلي. تحميل قطع

  
  --"البحوث العلمية األساسية"  

  
دة    ة جدي اب معرف ية الكتس فة رئيس ا بص طالع به ري االض ي يج ة الت ة أو النظري ال التجريبي ي األعم تعن

ي  ق هدف عمل ا لتحقي بالمبادئ األساسية للظواهر والشواهد الممكن مالحظتها دون أن تكون موجهة أساس
  دة.محدد أو غاية محد

  
  --"التحكم الكنتوري"  

  
ات    ن الحرك ر م ا عدديا”حركتان أو أكث تحكم فيه الي  “الم ي تحدد الموضع الت ات الت ا للتعليم دارة وفق الم

ون  ث يتك ا بحي ا بينه ك فيم ة تل دالت التغذي المطلوب ومعدالت التغذية المطلوبة لذلك الموضع. وتتباين مع
ع. المنظ ـه. (المرج ور المرغوب فيــ اييس الكنت د المق ة لتوحي ة الدولي ي صيغته  2806 (1994) (ISO)م ف

   المعدلة)
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  --"التطوير"

  
  يتعلق بجميع مراحل ما قبل "اإلنتاج" مثل:  

  
  التصميم  
 بحوث التصميم  
 تحليل التصميم  
 مفاهيم التصميم  
 تجميع النماذج األولية واختبارها  
 خطط اإلنتاج التجريبية  
 بيانات التصميم  
 نات التصميم إلى منتَجعملية تحويل بيا  
 تصميم األنساق  
  التصميم التكاملي  
 التراتيب النسقية  

  
  --"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

  

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

  

  -- “الفتلة المسحوبة”  -٢

  

  شبه المتوازية. ’ الجدائل’عادة) من  ١٢٠-١٢هي حزمة (    

  

  -- “الجديلة”  -٣
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’١١‘ 

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

  
  --‘ الشريط’  -٤
  
ك،  ‘أوبار’أو  ‘نساالت’ أو ‘فتل مسحوبة’أو  ‘جدائل’أو  ‘يوطخ’هو مادة مركبة من      ، أو ما إلى ذل

  متحابكة أو أحادية االتجاه، تتم تقويتها تمهيديا بالراتنج عادة. 
  
  -- "نسالة"ال  -٥
  
  ، وتكون شبه متوازية عادة. ’الخيوط’هي حزمة من     

  
  --‘  الغزل’  -٦
  
  المفتولة.’ الجدائل’هو حزمة من     

  

  --’ يطالخ’
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  

  "ضمن الملكية العامة". 
  

ى  "ضمن الملكية العامة" تعني في هذا السياق "التكنولوجيا" أو "البرامج الحاسوبية" الموفَّرة دون قيود عل
رامج الح ا" أو "الب ِرج "التكنولوجي وق النشر ال تُخ ة بحق ود المتعلق اسوبية" نشرها على نطاق أوسع. (القي

  من نطاق الملكية العامة).
  
  --" الخطيــة"
  

ا  ات العلي راءات القياس ط ق ة (متوس ية الفعلي راف للخاص ى انح ي أقص ة) ه اس الالخطي ادة بمقي اس ع (تُق
ات  ة أقصى انحراف ه معادل يح ل ي موضع يت والقياسات السفلى)، إيجاباً أو سلباً، عن خط مستقيم متواجد ف

  ى. وتقليلها إلى الحد األدن

  

  --  “ال محققية القياس”
  

رة  ة المتغي ة الصحيحة للكمي ن القيم اتج تكم ة الن ن قيم ي م دى تقريب ي أي م د ف ّدِ البارامتر المميز الذي يح
ر %٩٥القابلة للقياس بنسبة ثقة  . ويشمل االنحرافات المتكررة غير المصححة، والحركات االرتجاعية غي

  المصححة، واالنحرافات العشوائية. 
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  --  “برنامج الدقيقال”
  

إدراج  ات ب ذه التعليم ذ ه دأ تنفي مجموعة متتابعة من التعليمات األساسية، محفوظة في مستودع خاص، ويب
  تعليمات البرنامج المرجعية في سجل التعليمات. 

  
  -- ‘‘المادة الخيطية األحادية’’
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
  -- “التحكم العددي”
  

اء سير المراقبة ا ادة أثن ا ع تم إدخاله ي ي ة الت ات العددي از يستخدم البيان تم بواسطة جه ألوتوماتية لعملية ت
  ) ISO 2382 (2015)العملية. (المرجع: 

  
  -- “دقة تحديد المواضع”
  

ة  آلالت المكني دديا”ل ا ع تحكم فيه ي “الم د الفرع ا للبن ديمها وفق دها وتق تم تحدي اء-١، ي اة ٢-ب ع مراع ، م
  ذكورة أدناه: الشروط الم

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

  
ي نفس درجة  ١٢تستبقى اآللة المكنية وجهاز قياس الدقة لمدة   )١( اء القياسات ف ساعة قبل وأثن

ة  ات اآلل دوير منزلق تمرة ت فة مس تم بص اس، ي ل القي ا قب رة م الل فت ة. وخ رارة المحيط الح
  اء قياسات تحديد الدقة؛بطريقة تماثل تدويرها أثن

  
ة أو   )٢( ت ميكانيكي ادل، سواء كان ة، لضبط التع ع اآلل تم تصديرها م ائل، ي تجهز اآللة بأية وس

  إٍلكترونية أو تعمل بالبرامج الحاسوبية؛ 
  
ة   )٣( ة المكني ة لآلل ة المتوقع ال الدق ة أمث ادل أربع ة تع ن الدق تكون معدات القياس على درجة م

  على األقل؛ 
  
  كون منبع القدرة لوسائل تدوير المنزلقات:ي  )٤(
  

  من الفولطية االسمية المقدرة؛ %١٠ ال يزيد تغير فولطية الخط عن   "١"
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  هرتز من التذبذب العادي؛ ٢ ال يزيد تغير التذبذب عن   "٢"
  
  ال يسمح بحدوث قفالت كهربائية أو انقطاع للتيار.  "٣"

  
  ): ٤البرنامج االختباري (الفقرة   (ب)

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

  
ون   حاشية: دة، يك ة جي رية ذات نوعي طحاً بص د أس ي تولِّ ة الت ة اآلالت المكني ي حال ف

   .ملم في الدقيقة الواحدة أو أقلّ  ٥٠معدل التغذية مساوياً لـ
  

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

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

  
  ):٢عرض نتائج االختبار (الفقرة   (ج)

  
  لي:يجب أن تشمل نتائج القياسات ما ي

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

  
  -- “إنتاج”
  

  يعني جميع مراحل اإلنتاج مثل:

  
  التشييد  
   هندسة اإلنتاج  
  التصنيع  
  اإلدماج  
  (التركيب) التجميع  
  التفتيش  
  االختبار  
  توكيد الجودة  
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  --  “البرنامج”
  

ن مجموعة متتابعة من ا ي، أو يمك ذ بواسطة حاسوب إلكترون ل للتنفي ى شكل قاب لتعليمات لتنفيذ عملية عل
  تحويلها إلى شكل قابل للتنفيذ على هذا النحو. 

  
  -- “دقة االستبانة”
  

  هي أصغر مقدار من وحدة القياس المحددة لجهاز قياس معيّن وأقل األجزاء قيمة في األجهزة الرقمية. 

  ) B-89.1.12األمريكي للمعايير (المرجع. المعهد الوطني 

  
  -- “الفتلة المسحوبة”
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
  -- “البرامج الحاسوبية”
  

ن  ر م رامج”مجموعة مكونة من واحد أو أكث ة”أو  “الب رامج الدقيق ن  “الب ي أي وسط ملموس م ة ف المثبت
  وسائط التعبير.

  
  -- “الجديلة”
  

  .“الخيطيةالمواد الليفية أو ”انظر 

  
  --‘ الشريط’

  
  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
  -- “المساعدة التقنية”
  

ة” اعدة التقني دمات  “المس ة، والخ ة العملي دريب، والمعرف ارات، والت يم، والمه ل: التعل كاالً مث ذ أش د تأخ ق
  االستشارية.

  
  .“بيانات تقنية”قد تنطوي على نقل  “المساعدة التقنية”ملحوظة: 
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  -- “بيانات التقنيةال”
  

ة” ات التقني اذج،  “البيان ة، والنم وم البياني ط، والرس ة، والخط ات النموذجي ل المخطط كاالً مث ذ أش د تأخ ق
ائط  ي وس ة أو المسجلة ف ات المكتوب والمعادالت، والتصميمات والمواصفات الهندسية، والكتيبات والتعليم

  ات القراءة فقط.أو أجهزة أخرى مثل األسطوانات أو الشرائط أو ذاكر

  
  -- “التكنولوجيا”
  

رض  ة لغ ددة الالزم ات المح ي المعلوم وير”تعن اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت ناف  “اس ن األص نف م أي ص
  .“مساعدة تقنية”أو  “بيانات تقنية”الواردة في القائمة. ويمكن أن تكون هذه المعلومات على شكل 

  
  -- “النسالة”
  

  .“ةالمواد الليفية أو الخيطي”انظر 

  
  -- “االستخدام”
  

رميم،  ع)، والصيانة (الفحص)، واإلصالح، والت يعني التشغيل، والتركيب (بما في ذلك التركيب في الموق
  والتجديد. 

  
  --  ‘‘الغزل’’
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
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  محتويات المرفق
  
  

 المعدات الصناعية  -١
  
   المعدات والمجمعات والمكونات  -ألف-١
 ١ - ١ نوافذ التدريع اإلشعاعي ذات الكثافة العالية -١-ألف-١ 
 ١ - ١ الكاميرات التلفزيونية المقاومة لإلشعاعات، أو العدسات المستخدمة فيها -٢-ألف-١ 
 ١ - ١ ووحدات التحكم‘ أدوات االستجابة النهائية’الروبوتات و -٣-ألف-١ 
 ٤ - ١ آليات المناولة عن بعد -٤-ألف-١ 
   معدات االختبار واإلنتاج  -باء-١
ة ـــــة الدورانيـــــ، وآالت مولـِّدة للحرك)forming-flowآالت مولـِّدة للتدفق ( -١-باء-١ 

)forming- spin٤ - ١ ) قادرة على أداء وظائف توليد التدفق، وقوالب تشكيل 
 ٥ - ١ اآلالت المكنية -٢-باء-١ 
 ٨ - ١ تفتيش البعديةآالت أو أجهزة أو نظم ال -٣-باء-١ 
 ١١ - ١ أفران حثية محكومة الضغط الجوي، ومنابع القدرة المستخدمة فيها -٤-باء-١ 
 ١١ - ١ مكابس متوازنة التضاغط، والمعدات المتصلة بها -٥-باء-١ 
 ١٢ - ١ نظم ومعدات ومكونات تتعلق باالختبارات االهتزازية -٦-باء-١ 
  الخوائية أو المحكومة الضغط الجوي أفران السبك وصهر المعادن،  -٧-باء-١ 

 ١٢ - ١ والمعدات المتصلة بها
 ١٣ - ١ المواد  -جيم-١
 ١٣ - ١ البرامج الحاسوبية  - دال-١
 ١٣ - ١ معّدلة بغرض "استخدام" المعداتمصّممة خصيصاً أو  "حاسوبيةبرامج " -١-دال-١ 
رامج " -٢-دال-١  وبيةب اً أو  "حاس مة خصيص مَّ ةمص رض  معّدل تحداثا"بغ اج"أو  "س أو  "إنت

 المعدات "استخدام"
١٤ - ١ 

رامج " -٣-دال-١  ذا ب ل ه ل مث يح عم ام يت ة أو نظ زة اإللكتروني ن األجه ة م وبية" ألي توليف حاس
  آلالتافي  "تحكم عددي"كوحدة  )هذه األجهزة(الجهاز 

 

١٤ - ١ 

  التكنولوجيا  -هاء-١
ً  -١-هاء-١  لضوابط التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام"  "التكنولوجيا" طبقا

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"
١٤ - ١ 
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  محتويات المرفق
  

 المواد  -٢
  
 المعدات والمجمعات والمكونات  -ألف-٢
 ١ - ٢ بوتقات مصنوعة من مواد مقاومة للمعادن األكتينية السائلة -١-ألف-٢ 
 ٢ - ٢ مواد حفازة بالتينية -٢-ألف-٢ 
 ٢ - ٢ هياكل مركبة على شكل أنابيب -٣-ألف-٢ 
 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٢
 ٢ - ٢ مرافق أو مصانع التريتيوم، والمعدات التي تخصها -١-باء-٢ 
  مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم، والنظم والمعدات التي تخصها -٢-باء-٢ 

 
٢ - ٢ 

 المواد   -جيم-٢
 ٣ - ٢ األلومينيوم -١-جيم-٢ 
 ٣ - ٢ البِريليوم -٢-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ البِزموث -٣-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ البورون -٤-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ الكالسيوم -٥-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ ثالث فلوريد الكلور -٦-جيم-٢ 
 ٤ - ٢ مواد ليفية أو خيطية، ومواد تقوية تمهيدية -٧-جيم-٢ 
 ٥ - ٢ فنيومالهَ  -٨-جيم-٢ 
 ٦ - ٢ الليثيوم -٩-جيم-٢ 
 ٦ - ٢ المغنسيوم -١٠-جيم-٢ 
 ٦ - ٢ فوالذ التقوية -١١-جيم-٢ 
 ٦ - ٢ ٢٢٦-الراديوم  -١٢-جيم-٢ 
 ٧ - ٢ التيتانيوم -١٣-جيم-٢ 
 ٧ - ٢ التنجستن -١٤-جيم-٢ 
 ٧ - ٢ الِزركونيوم -١٥-جيم-٢ 
 ٧ - ٢ لمساميمسحوق النيكل ومعدن النيكل ا -١٦-جيم-٢ 
 ٨ - ٢ التريتيوم -١٧-جيم-٢ 
 ٨ - ٢ ٣-الهليوم -١٨-جيم-٢ 
  -١٩-جيم-٢ 

 -٢٠-جيم-٢
  النويدات المشعة

  الِرنيوم
 

٨ - ٢  
٩ - ٢ 

 ٩ - ٢ البرامج الحاسوبية  -دال-٢
 ٩ - ٢ التكنولوجيا  -هاء-٢
اج" أو "استخدام" "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أ -١-هاء-٢  و "إنت

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"
٩ - ٢ 
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  محتويات المرفق
  

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

  
   المعدات والمجمعات والمكونات  -ألف-٣
 ١ - ٣ مغيرات التردد أو المولِّدات -١-ألف-٣ 
 ٢ - ٣ ، ومضخمات الليزر، والمذبذباتاتالليزر -٢-ألف-٣ 
 ٥ - ٣ صمامات -٣-ألف-٣ 
 ٥ - ٣ مغنطيسات كهربائية ملفية فائقة التوصيل -٤-ألف-٣ 
 ٥ - ٣ مصادر للتيار الكهربائي المستمر بقدرة عالية -٥-ألف-٣ 
 ٦ - ٣ مصادر للتيار الكهربائي المستمر ذات فلطية عالية -٦-ألف-٣ 
 ٦ - ٣ ضغطالمحوالت  -٧-ألف-٣ 
 ٦ - ٣ مضخات تفريغ -٨-ألف-٣ 
 ٧ - ٣ المزودة بسدادات منفاخية ذات الشكل اللولبي والمضخات الفراغية غطلضواا -٩-ألف-٣ 
 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٣
 ٨ - ٣ ينخاليا إلكتروليتية إلنتاج الفلور -١-باء-٣ 
نيع أو تج -٢-باء-٣  دات تص ب مع ارة، وقوال دَّوَّ زاء ال بط األج دات ض ارة ومع دَّوَّ زاء ال ع األج مي

 ٨ - ٣ تشكيل وصّب الوصالت المنفاخية
 ٩ - ٣ آالُت مواَزنٍة بالطرد المركزي متعددةُ األسطح -٣-باء-٣ 
 ٩ - ٣ آالت لف األسالك والمعدات المتصلة بها -٤-باء-٣ 
 ١٠ - ٣ لفصل النظائر غنطيسية كهربائيةمأجهزة  -٥-باء-٣ 
 ١٠ - ٣ المطيافات الكتلية -٦-باء-٣ 
 ١١ - ٣ المواد  -جيم-٣
  البرامج الحاسوبية  -دال-٣
 ١١ - ٣ بغرض "استخدام" المعداتالمصّممة خصيصاً  ""البرامج الحاسوبية -١-دال-٣ 
ز أو  -٢-دال-٣  اً لتعزي ّممة خصيص فير المص اتيح/رموز التش وبية" أو مف رامج الحاس اء "الب إعف

د الفرع ي البن ا ف ـخصائص أداء المعدات غير الخاضعة للضوابط المنصوص عليه ي ـ
 ١-ألف-٣

١٢ - ٣ 

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

١٢ - ٣ 

 ١٢ - ٣ التكنولوجيا  -هاء-٣
اج" أو "استخدام"  -١-هاء-٣  "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنت

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"
١٢ - ٣ 
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  محتويات المرفق
  

  معدات متصلة بمصانع إنتاج الماء الثقيل   -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 ممددات توربينية-ممددات توربينية أو أطقم ضاغطات -٣-ألف-٤ 
 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٤
 ١ - ٤ الموصالت الداخليةوأعمدة أحواض تباُدل الماء وكبريتيد الهيدروجين  -١-باء-٤ 
 ٢ - ٤ أعمدة تقطير الهيدروجين عند درجات حرارة منخفضة -٢-باء-٤ 
 ٣ - ٤  ]٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –لم تعد تُستخَدم [ -٣-باء-٤ 
 ٣ - ٤ المواد  -جيم-٤
 ٣ - ٤ البرامج الحاسوبية  -دال-٤
 ٣ - ٤ التكنولوجيا  -هاء-٤
اج" أو "استخدام" "التكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكن -١-هاء-٤  ولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنت

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"
٣ - ٤ 
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  محتويات المرفق
  

 معدات اختبار وقياس لتطوير أجهزة متفجرة نووية  -٥

  
 المعدات والمجمعات والمكونات  -ألف-٥
 ١ - ٥ صمامات المضاعفات الضوئية -١-ألف-٥ 
 االختبار واإلنتاجمعدات   -باء-٥
 ١ - ٥ مولِّدات األشعة السينية الوميضية أو المعجالت اإللكترونية النبضية -١-باء-٥ 
 ٢ - ٥ إطالق متعددة المراحلجهزة أ -٢-باء-٥ 
 ٢ - ٥ الكاميرات وأجهزة التصوير العالية السرعة -٣-باء-٥ 
 ٤ - ٥ ] ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –[لم تعد تُستخَدم  -٤-باء-٥ 
 ٤ - ٥ متخصصة إلجراء التجارب الهيدروديناميةأجهزة  -٥-باء-٥ 
 ٤ - ٥ مولِّدات نبض عالية السرعة -٦-باء-٥ 
 ٥ - ٥  حجرات وحاويات المتفجرات الشديدة االنفجاروأوعية  -٧-باء-٥ 
 ٥ - ٥ المواد  -جيم-٥
 ٥ - ٥ البرامج الحاسوبية  -دال-٥
أو مفاتيح/رموز التشفير المصّممة خصيصاً لتعزيز أو إعفاء "البرامج الحاسوبية"  -١-دال-٥ 

ي ـــخصائص أداء المعدات غير الخاضعة للضوابط المنصوص عليها في البند الفرع
 ٣-باء-٥

٥ - ٥ 

"البرامج الحاسوبية" أو مفاتيح/رموز التشفير المصّممة خصيصاً لتعزيز أو إعفاء  -٢-دال-٥ 
ي ــــد الفرعــــي البنـــضوابط المنصوص عليها فخصائص أداء المعدات الخاضعة لل

 ٣-باء-٥

٥ - ٥ 

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

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

 ألجهزة المتفجرة النوويةمكونات ا  -٦
  
 المعدات والمجمعات والمكونات  -لفأ-٦
 ١ - ٦ المفجرات ونظم البدء المتعددة النقاط -١-ألف-٦ 
 ١ - ٦ أطقم اإلطالق ومولِّدات النبض العاملة بالتيار العالي المناظرة لها -٢-ألف-٦ 
 ٢ - ٦ لتشغيلاأجهزة  -٣-ألف-٦ 
 ٣ - ٦ نبضيمكثفات التفريغ ال -٤-ألف-٦ 
 ٤ - ٦ نظم مولِّدات النيوترونات -٥-ألف-٦ 
 ٤ - ٦ الكهرمغنطيسيإلرسال اخطوط  -٦-ألف-٦ 
 ٤ - ٦ معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٦
 المواد   -جيم-٦
 ٤ - ٦ مواد أو مخاليط شديدة االنفجار -١-جيم-٦ 
 ٥ - ٦ البرامج الحاسوبية  -دال-٦
 ٥ - ٦ التكنولوجيا  -هاء-٦
اج" أو "استخدام" "ال -١-هاء-٦  تكنولوجيا" طبقاً لضوابط التكنولوجيا التي تخّص "تطوير" أو "إنت

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبية"
٥ - ٦ 
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 المعدات الصناعية  -١
  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -ألف-١
  
ي  -١-ألف-١ اج الرصاص ة (الزج ة العالي عاعي ذات الكثاف دريع اإلش ذ الت ة  نواف م بكاف ي تتس ره) الت أو غي

  الخصائص الواردة أدناه، واإلطارات المصممة خصيصا لها: 
  

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

  ؛٣غرام/سم ٣وتزيد كثافتها على   -ب
  

   مم أو أكثر. ١٠٠ويبلغ سمكها   -ج
  

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

  
ا أو   -٢-ألف-١ ممة خصيص ا، المص تخدمة فيه ات المس عاعات أو العدس ة لإلش ة المقاوم اميرات التلفزيوني الك

وق  ة تف عاعية إجمالي ة إش ل جرع ي تتحم عاعات لك ة لإلش نفة كمقاِوم راي ١٠٤×  ٥المص غ
  لسليكون) دون حدوث تدهور في التشغيل. (ا

  
دة   ملحوظة تقنية: ا بوح ر عنه ة، المعبّ دار الطاق ى مق ليكون) إل راي (الس طلح غ ير مص يش

ليكون  ن الس "جول في الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصها عينة غير مدّرعة م
  عند تعريضها إلشعاعات مؤينة. 

  
  ووحدات التحكم على النحو التالي: ‘نهائيةأدوات االستجابة ال’و  ‘الروبوتات’  -٣-ألف-١
  

  التي تتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:‘ أدوات االستجابة النهائية’أو ‘ الروبوتات’  -أ
  

ة المتفجرات   -١ ات مناول ى عملي ة عل ة المطبق مة خصيصاً لتمتثل لمعايير األمان الوطني مصمَّ
  ئية للمتفجرات الشديدة االنفجار مثالً)؛الشديدة االنفجار (كاستيفاء معايير الشفرة الكهربا

  
ة لإلشعاعات بشكل   -٢ ا مقاوم ى أنه اوم اإلشعاعات، أو مصنفة عل مة خصيصاً لتق أو مصمَّ

وق  ة تف ليكون)، دون حدوث ٤ ١٠×  ٥يتيح لها تحمل جرعة إشعاعية إجمالي غراي (الس
  تدهور في التشغيل؛

  



NSG Part 2 Guidelines – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 (Corrected) 

٢-١ 

ى  ملحوظة تقنية: ليكون) إل راي (الس طلح غ ير مص دة  يش ا بوح ر عنه ة، المعبّ دار الطاق مق
ليكون  ن الس "جول في الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصها عينة غير مدّرعة م

  عند تعريضها إلشعاعات مؤينة.
  

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-١ الفرعي المحددة في البند ‘النهائية

  
ر ‘ الروبوتات’ال يسري على  -٣-ألف-١البند   ملحوظة: ات الصناعية غي مة خصيصاً للتطبيق المصمَّ

  النووية مثل حجيرات طالء السيارات. 
  

  ‘الروبوتات’  -١  ملحوظات تقنية:
    

ات’ يعني -٣-ألف-١في البند الفرعي  ن  ‘الروبوت ون م د تك ة ق ة مناول آلي
ين نقطة النوع الذي يعمل في مسار متواصل أو  ذي يصل ب وع ال من الن

  وتتميز بجميع الخصائص التالية:‘ أجهزة استشعار’وأخرى، وقد تستخدم 
  

  (أ) تعددية الوظائف؛
  

زة الخاصة  َدَد أو األجه واد أو األجزاء أو الِع (ب) القدرة على وضع الم
ي  ز ثالث ي حي ايرة ف ات متغ ا من خالل حرك ا أو توجيهه في أماكنه

  األبعاد؛ 
  

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

  
ة  طة طريق تخدمين" بواس رة للمس ة ميس ة للبرمج ا "قابلي (د) له
ون  ن أن يك ي يمك وب إلكترون طة حاس ترجاع أو بواس التعليم/االس

  ل ميكانيكي. جهازا للتحكم بمنطق قابل للبرمجة، أي دون تدخ
  

  :١الحاشية 
  

ي  اله تعن ذكور أع ف الم ي التعري عار’ف زة االستش واهر ‘ أجه يف الظ مكاش
الطبيعية، التي يكون خرجها قادراً (بعد تحويله إلى إشارة يمكن لوحدة التحكم 

د  ى تولي يرها) عل رامج”تفس ات  “ب ة أو البيان ات المبرمج ديل التعليم أو تع
ـك العددية. ويشمـ “البرنامجية” زة االستشعار´ـل ذلــ درات ´ أجه دة بق زوَّ الم

راء، أو التصوير الصوتي، أو  للرؤية اآللية، أو التصوير باألشعة دون الحم
الحس باللمس، أو قياس المواقع بالقصور الذاتي، أو تحديد المدى البصري أو 

  الصوتي، أو قياس القوة أو عزم اللـَّي.
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  :٢الحاشية 

  
الوسيلة ‘ قابلية للبرمجة ميسَّرة للمستخدمين’اله تعني في التعريف المذكور أع

رامج”التي تتيح للمستخدم إدخال  يلة  “ب ا بوس ديلها أو االستعاضة عنه أو تع
  أخرى غير ما يلي: 

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

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

  
  :٣لحاشية ا

  
  التعريف المذكور أعاله ال يشمل األجهزة التالية: 

  
  (أ) آليات المناولة التي ال يمكن التحكم فيها إالّ يدوياً/أو بمشغّل عن بُعد؛ 

  
(ب) آليات مناولة ثابتة التواتر، وهي أجهزة تحريك أوتوماتية تعمل وفقاً 

ميكانيكياً بأدوات  و"البرنامج" مقيَّد لحركات مبرمجة مثبتة ميكانيكياً.
ار  ة واختي واترات الحركي ات. والت وقف ثابتة مثل المسامير أو الكام
المسارات أو الزوايا غير قابلة للتغير أو التبديل بالوسائل الميكانيكية 

  أو اإللكترونية أو الكهربائية؛ 
  

زة  ا، وهي أجه ة ميكانيكي واتر المحكوم ايرة الت ة المتغ ات المناول (ج) آلي
ك أ اً.تحري ة ميكانيكي ة مثبت ات مبرمج اً لحرك ل وفق ة تعم  وتوماتي

مقيَّد ميكانيكياً بأدوات وقف ثابتة، ولكنها قابلة للتعديل،  “البرنامج”و
ار المسارات أو  واتر الحركي واختي ات. والت امير أو الكام مثل المس

ت.  وتجري  “البرنامجي”الزوايا قابالن للتغير في إطار النمط  الثاب
ليات ميكانيكية فقط، التغييرات أو التعديالت في النمط عن طريق عم

ي واحد أو  ثالً) ف ات م ديل الكام "البرنامجي" (كتغير المسامير أو تب
  أكثر من محاور الحركة؛

  
ؤازرة،  أجهزة م ة ب ر المحكوم واتر غي ايرة الت ة المتغ ات المناول (د) آلي

ة مثب ات مبرمج ا لحرك ل وفق ة تعم ك أوتوماتي زة تحري ي أجه ة وه ت
ط بواسطة  ميكانيكيــــا. واتر يحدث فق ن الت اير ولك و"البرنامج" متغ

ا أو  اإلشارة الثنائية المنبعثة من أجهزة كهربائية ثنائية مثبتة ميكانيكي
  من أجهزة وقف قابلة للتعديل؛ 
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رّص ( ات ال ـ) رافع ة Stacker cranes(ه م مناول فها نظ ة بوص ف ) المعرَّ
نو ة مص داثيات الديكارتي فوف باإلح ن ص زأ م زء ال يتج عة كج

ك  ات تل ى محتوي ول إل ممة للوص ة ومص زين عمودي ناديق تخ ص
  الصناديق إما للتخزين أو لالسترداد. 

  
  "أدوات االستجابة النهائية"  -٢

  
ي  د الفرع ي البن ف-١ف ة’ -٣-أل تجابة النهائي وابض  ‘أدوات االس ي الق ه

طة’و ة النش َدَد الالزم د بالِع دات التزوي ا م ‘وح ة وغيره َدَد المرتبط ن الِع
   .‘للروبوت’بالصفيحة القاعدية الموجودة في نهاية ذراع التحكم 

  
  حاشية: 

  
ذكور أعاله، ف الم ي التعري ة النشطة´ ف َدَد الالزم د بالِع دات التزوي ي  ‘وح ه

  أجهزة لتزويد قطعة الشغل بقدرة محركة أو طاقة معالجة أو استشعار. 
  
ات آليات المناولة عن بعد   -٤-ألف-١ التي يمكن أن تستخدم ألداء أعمال مطلوب تنفيذها عن بعد في إطار عملي

  الخاليا الساخنة، التي تتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:  الفصل الكيميائي اإلشعاعي أو
  

  متر أو أكثر من جدار خلية ساخنة (عملية عبر الجدار)؛ ٠٫٦قدرة على اختراق   -أ
  

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

ى ذراع التشغيل عن   ملحوظة تقنية: آليات المناولة عن بعد تنقل حركات المشغل البشري إل
بعد واألداة النهائية. ويمكن أن تكون من نوع اآلليات التي يمكن تشغيلها بأداة 

ة ( رى تابع ية وأخ ن)master/slaveرئيس ه، أو  ، أو ع ق ذراع توجي طري
   باستخدام لوحة مفاتيح.

  
  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-١
  
دفق (  -١-باء-١ دة للت ة ()flow-formingآالت مولِّ ة الدوراني دة للحرك ى spin-forming، وآالت مولِّ ادرة عل ) ق

  أداء وظائف توليد التدفق، وقوالب تشكيل، مسرودة على النحو التالي:
  

  بكلتا الخاصيتين التاليتين:آالت تتسم  -أ
  

دة بثالث بكرات (عاملة أو موّجهة) أو أكثر؛  -١   مزوَّ
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م عددي" أو   -٢ ويمكن، وفقاً للمواصفات التقنية الصادرة عن الصانع، تزويدها بوحدات "تحكُّ
  بجهاز تحكُّم حاسوبي؛

  
دَّوَّ  -ب زة ال كيل األجه ل تش ن أج ممة م ارة مص دَّوَّ زة ال كيل لألجه ب تش ي قوال طوانية الت ارة االس

  مم. ٤٠٠مم و ٧٥يتراوح قطرها الداخلي بين 
  

ر  -أ-١-باء-١البند الفرعي   ملحوظة: دة ببكرة وحيدة مصممة من أجل تغيي يتضمن اآلالت المزوَّ
ا ال  كيل، لكنهم ب التش ا قال ز عليهم انويتين يرتك رتين ث ى بك الوة عل دن ع كل المع ش

  ر الشكل.تشاركان مشاركة مباشرة في عملية تغيي
  
ات أو   -٢-باء-١ ادن أو الخزفي ع المع ة أو تقطي ة إلزال ا، الالزم زيج منه ة، أو أي م ة التالي اآلالت المكني

أجهزة  ة الصادرة عن الصانع، ب ا للمواصفات التقني التركيبات األخرى، والتي يمكن تزويدها، وفق
  د: إلكترونية ألغراض "التحكم الكنتوري" في محورين أو أكثر في آن واح

  
رامج   حاشية: ق "الب ن طري ا ع تحكم فيه ري ال ي يج ددي" الت تحكم الع دات "ال ص وح ا يخ فيم

  .٣-دال-١الحاسوبية" المتصلة بها، أنظر البند الفرعي 
  

ع   -أ د المواضع"، م ي تحدي ة ف ن "الدق اآلالت المكنية المستخدمة في الخراطة التي تتسم بدرجة م
ادل، أفض ائل ضبط التع ع وس وافر جمي ـــت ل) مـــ ـل (أق ر طبق ٦ن ــــ ـميكرومت ـا للمعيـــ ار ـــ

ISO 230/2 (1988)  ي اآلالت على امتداد أي محور خطي (التحديد الموضعي الشامل)، وذلك ف
  مم؛  ٣٥القادرة على استيعاب أقطار مكنية تزيد على 

  
ي   ملحوظة: د الفرع ري البن اء-١ال يس ارط -٢-ب بان (المخ ة القض ات خراط ى مكن أ عل

ان أقصى قطر ا لسويسرية)، المقصورة على التشغيل المكني لمغذيات القضبان، إذا ك
د  ٤٢للقضيب يساوي أو يقل عن  ب األظرف. وق ى تركي مم وال تتوافر فيها القدرة عل

ل  ي تق ي الت تتوافر في اآلالت قدرات الثقب و/أو التفريز بالنسبة ألجزاء التشغيل المكن
  مم. ٤٢أقطارها عن 

  
  المكنية المستخدمة في التفريز، والتي تتسم بإحدى الخصائص التالية:  اآلالت -ب

  
ن   -١ ل) م درجة "الدقة في تحديد المواضع"، مع توافر جميع وسائل ضبط التعادل، أفضل (أق

ار  ٦ ا للمعي ر طبق د  ISO 230/2 (1988)ميكرومت ي (تحدي ور خط داد أي مح ى امت عل
  موضعي شامل)؛ 

  
ا أو  -٢   ران كنتوريان أو أكثر؛لها محوران دوَّ
  
  أو لها خمسة محاور أو أكثر يمكن تنسيقها في آن واحد ألغراض "التحكم الكنتوري".  -٣
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ا الخاصيتين  -ب-٢-باء-١ال يسري البند الفرعي   ملحوظة: ي تتسم بكلت ز الت ات التفري ى مكن عل
  التاليتين:

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

  
ة   -٢ ن ودرج ر) م وأ (أكث ور (س) أس ى المح امل عل عي" الش د الموض ي التحدي ة ف  ٣٠"الدق

  ). ISO 230/2 (1988ميكرومتر طبقا للمعيار 
  

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

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

  موضعي شامل)؛
  

اران كنتوريان أو أكثر؛ أو  -٢   لها محوران دوَّ
  
  أو لها خمسة محاور أو أكثر يمكن تنسيقها في آن واحد ألغراض "التحكم الكنتوري". -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:
  

ا  -أ ا الخارجي أو طوله ّدى قطره تيعاب قطع شغل ال يتع ى اس  ١٥٠المحدودة بقدرة عل
  مم؛

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

  
ن   -٢ ة م م بدرج ي تتس ور (ث) والت ور (ع) أو بمح زّودة بمح ر الم ات غي ي "الجالخ ة ف الدق

  .ISO 230/2 (1988)المعيار  طبقاميكرومتر  ٤الشاملة أقل (أفضل) من  "تحديد المواضع
  

ر  -د ان أو أكث اران كنتوري ا محوران دوَّ ي له ذى باألسالك والت آالت التفريغ الكهربائي التي ال تغ
  سيقها في آن واحد ألغراض "التحكم الكنتوري".ويمكن تن

  
ار   -١  ملحوظتان: ي إط تق ف ع"، تُش د المواض ة تحدي ة "لدق تويات معين تخدام مس وز اس يج

ار  ا للمعي ي تجرى طبقً  ISO 230/2 (1988)اإلجراءات التالية من القياسات الت
بة لك ة بالنس ارات اآلالت الفردي ن اختب وذج أو المكافئات الوطنية، بدًال م ل نم

  آلة مكنية، في حال تمَّ تقديمها إلى السلطات الوطنية وقبلتها.
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  يتّم اشتقاق مستويات "دقة تحديد المواضع" المعينة على النحو التالي: 

  
  اختيار خمس آالت من نموذج يُراد تقييمه؛ -أ

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

  
د قِ -ج ة (تحدي ة Aيم الدق ف طريق ِرُد وص ة. ويَ ل آل ي ك ور ف ّلِ مح بة لك ) بالنس

  ؛ISO 230/2 (1988)حساب قيمة الدقة في المعيار 
  

ي  -د طة ه ة المتوس ذه القيم ور. وتصبح ه ل مح طة لك ة المتوس ة الدق د قيم تحدي
  ؛)y, ÂxÂ …"دقة تحديد المواضع" المعينة لكل محور بالنسبة للنموذج (

  
إن  -٢-باء-١بند الفرعي بما أن ال -هـ ة، ف يشير إلى كّلِ محور من المحاور الخطي

اور  دد المح يماثل ع ذكورة س ة الم ع" المعين د المواض ة تحدي يم "دق دد ق ع
  الخطية؛

  
ا  -و ة ال تسري عليه ة مكني إذا بلغت "دقة تحديد المواضع" المعينة ألي محور آل

ة  اء-١البنود الفرعي اء-١أو  -أ-٢-ب اء-١أو   -ب-٢ب 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 شهراً.  

  
ي   -٢ د الفرع ري البن ة  -٢-اءب-١ال يس راض الخاص ة ذات األغ ى اآلالت المكني عل

  المستعملة فقط لتصنيع أي من القطع التالية:
  
  ؛األقراص المسنّنة  -أ

  
  ؛األعمدة المرفقية أو أعمدة الحدبات  -ب
  
  ؛الِعَدد أو القواطع -ج
  
  .اللوالب الباثقة -د

  
، "آالت  841ISO)2001(تسمية المحاور تتم وفقاً للمعيار الدولي   -١         ملحوظات تقنية:

  تسمية المحاور والحركات". -التحكم العددي 
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ور   -٢ ثالً المح ة (م ة الثانوي ة المتوازي اور الكنتوري ارط  "ث"المح ي مخ ف
ا  زي موازي ه المرك ون خط ذي يك انوي ال دّوار الث ور ال ب أو المح الثق
اور  الي للمح دد اإلجم من الع ب ض ار) ال تحتس دَّوَّ ي ال ور األساس للمح

  رية.الكنتو
  

ن   -٣ ر م رورة أكث دور بالض ارة ال ت دوَّ اور ال ن  ٣٦٠المح ة.  ويمك درج
ننة  دة المس ب أو الجري ة كاللول طة أداة خطي ار بواس ور َدوَّ غيل مح تش

  والترس.
  
ي   -٤ د الفرع راض البن اء-١ألغ يق ٢-ب ة للتنس اور القابل دد المح ون ع ، يك

وري"المتزامن ألغراض  و عدد المحاور ا "التحكم الكنت ى ه تم عل ي ي لت
طولها أو حولها، أثناء عملية معالجة قطعة الشغل، تنفيذ حركات متزامنة 
ك  ومترابطة بين قطعة الشغل وأي من األدوات المستعملة.  وال يشمل ذل
أي محاور إضافية يتم، على طولها أو حولها، تنفيذ حركات نسبية أخرى 

  ضمن نطاق المكنة، مثل:
  

  ت التجليخ؛نظم شحذ األسطوانات في مكنا  -أ
  

غل   -ب ع ش ب قط ممة لتركي ة المص دّوارة المتوازي اور ال المح
  منفصلة؛

  
ة   -ج ة قطع ممة لمناول تركة المص ة المش دّوارة الخطي اور ال المح

ن  ة م واقط خارجي طة ل كها بواس ق مس ن طري ا ع غل ذاته الش
  أطراف مختلفة.

  
ثالث   -٥ درات ال ن الق ان م ل اثنت ة: يجب تقييم آلة مكنية لديها على األق التالي

ة)  درة تجليخي ة ذات ق ة خراط ل مكن يخ (مث ب أو التجل ة أو الثق الخراط
ى ك تناًدا إل ـاس ـل مـــ ـن البـــ ـنود الفرعـــ اء-١ية ــ اء-١أ و -٢-ب ب -٢-ب

  ج المنطبقة.-٢-باء-١و
  
ان   -٦ دان الفرعي ق البن اء-١يطب اء-١و ٣-ب-٢-ب ات  ٣-ج-٢-ب ى المكن عل

واٍز  ميم مت اس تص ى أس ة عل ية القائم ات السداس ي (كالمكن ي حرك خط
السيقان مثالً) والتي تتضمن خمسة محاور أو أكثر من دون أن يكون أي 

  من هذه المحاور دّواًرا.
  
  آالت أو أجهزة أو نظم التفتيش البُعدي، ترد على النحو التالي:  -٣-باء-١
  

دى ال  -أ م بإح ي تتس ددياً والت وبياً أو ع ة حاس ق المراقب اس المنس يتين آالت القي خاص
  التاليتين: 
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ذات محورين فقط ولها خطأ أقصى مسموح به لقياس الطول على طول أي محور (أحادي   -١
ن  ة م ه أي توليف ى أن ويساوي أو  ،,E0z, MPEأو  E0x, MPE, E0y,MPEالبعد)، يُحدَّد عل

ن ( ل) م ل (أفض يس ١٠٠٠+ط/١٫٢٥أق ول المق ل "ط" الط ث يمثّ ر (حي ) ميكرومت
ا بالملليمترات) ع ة (أي ضمن طول المحور)، طبق ند أي نقطة ضمن المدى التشغيلي لآلل

  ؛ISO 10360-2(2009)للمعيار 
  

اد   -٢ ي األبع أو ثالثة محاور أو أكثر ولها حد أقصى للخطأ المسموح به في قياس الطول ثالث
ل ٨٠٠+ط/١٫٧، ويساوي أو أقل (أفضل) من (MPE, 0E(حجمي) ( ث يمثّ ر (حي ) ميكرومت
ة (أي ضمن  "ط" الطول دى التشغيلي لآلل د أي نقطة ضمن الم الملليمترات) عن يس ب المق

  . ISO 10360-2(2009)طول المحور)، طبقاً للمعيار 
  

دَّداً طبق CMMمن النسق األدق في  MPE, 0E  ملحوظة تقنية: ـمح ـاً للمعيـــ  ISOار ـــ

من قِبَل المصنِّع (أي أفضل ما يلي: المسبار، طول  (2009)10360-2
قلم السمة، بارامترات الحركة، البيئة) ومع كل المعاوضات المتاحة 

  ميكرومتر. ٨٠٠+ ط/  ١٫٧يقاَرن بالعتبة 
  

  أجهزة قياس اإلزاحة الخطية، على النحو التالي:  -ب
  

س   -١ ر المالم وع غي ن الن اس م م القي تبانة”نظ ة اس ن  “بدق ل) م ل (أق اوي أو أفض  ٠٫٢تس
  مم؛  ٠٫٢صاه ميكرومتر في حدود مدى قياس أق

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

  
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 لتشغيلها إلى 

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

  مم؛ ٥المحوالت التفاضلية المتغايرة الخطية التي يصل أقصى مدى لتشغيلها إلى 
  

ن  -ب ل) م د درجة الحرارة القياسية  %٠٫١وانحراف يساوي أو أفضل (أق وم عن ي الي ف
  درجة مئوية)؛ ١(± كلفن  ١± تالف يبلغ المحيطة في غرفة االختبار مع هامش اخ

  
  نظم القياس التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -٣

  
  تحتوي على ليزر؛ -أ
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اظ -ب ى االحتف ادرة عل دة  ق ن  ١٢لم دى حرارة م ل، ضمن م ى األق ن  ١± ساعة عل كلف
  حول درجات حرارة قياسية وعند ضغط قياسي:

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

  
ن (  -٢ ل) م اس" تساوي أو أفضل (أق ة قي ر ٢٠٠٠+ ط/ ٠٫٢و"ال محققي ) ميكرومت

  (ط يمثل الطول المقيس بالملليمترات)؛
  

ي   ملحوظة: د الفرع ري البن اء-١ال يس ر  -٣-ب-٣-ب داخل غي اس بالت م القي ى نظ عل
اس المجّهزة بأنشوطة تعقيب مغلقة أو مفتوحة، والتي تحت زر" لقي وي على "لي

ا  دي أو مثيالته يش البع ة أو آالت التفت أخطاء الحركة االنزالقية لآلالت المكني
  من المعدات.

  
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. 
  

راف  -ج ة ذات "انح ة زاوي اس إزاح زة قي ن أجه ل) م ل (أق اوي أو أفض عي زاوي" يس موض
  درجة؛ ٠٫٠٠٠٢٥

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

  الليزر مثالً) لكشف اإلزاحة الزاوية للمرايا.
  

زام -د ي المت زاوي الخط يش ال م التفت يتين نظ ا الخاص م بكلت ي تتس ة، الت ف الكروي ة نص ن لألغلف
  التاليتين:

  
ن   -١ ر  ٣٫٥"ال محققية قياس" على طول أي محور خطي تساوي أو أفضل (أقل) م ميكرومت

  مم؛ ٥لكل 
  

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

ي   -١  ملحوظتان: د الفرع مل البن اء-١يش ة، -٣-ب ي  اآلالت المكني ّددة ف ك المح ر تل غي
، التي يمكن استخدامها كآالت قياس إذا كانت تستوفي أو تتجاوز ٢-باء-١البند 

  المعايير المخصصة لوظيفة آالت القياس.
  

د الفرعي   -٢ ي البن اء-١تخضع اآلالت الوارد ذكرها ف للضوابط إذا  -٣-ب
  كانت تتجاوز العتبة المحددة في أي موضع ضمن مداها التشغيلي.
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د/الناقص،     لحوظة تقنية:م ة بالزائ ل قيم د تمث ذا البن ي ه اس ف يم القي جميع بارامترات ق
  تمثل النطاق اإلجمالي. أي ال

  
ا،   -٤-باء-١ أفران حثية محكومة الضغط الجوي (خوائية أو تعمل بغاز خامل)، ومنابع القدرة المستخدمة فيه

  تسرد على النحو التالي:
  

  التالية: أفران تتسم بجميع الخصائص -أ
  

  درجة مئوية)؛ ٨٥٠كلفن ( ١١٢٣قادرة على العمل في درجات حرارة تتجاوز   -١
  
  مم أو أقل؛ ٦٠٠ومجهزة بملفات حثية قطرها   -٢
  
  كيلوواط أو أكثر؛ ٥ومصممة على أساس قدرة دخل تبلغ   -٣

  
ي   ملحوظة: د الفرع ري البن اء-١ال يس ات -٤-ب ز رقاق ممة لتجهي ران المص ى األف أ عل

  الموصالت. أشباه
  

غ  -ب ددة تبل رج مح درة خ ل بق درة، تعم ابع ق ران  ٥من ا لألف ممة خصيص ر، مص وواط أو أكث كيل
  أ.-٤-باء-١المحددة في البند الفرعي 

  
  ، والمعدات المتصلة بها، تسرد على النحو التالي:‘مكابس متوازنة التضاغط’  -٥-باء-١
  

  التاليتين: تتسم بكلتا الخاصيتين ‘مكابس متوازنة التضاغط’  -أ  
  

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

  مم؛ ١٥٢ولها تجويف حجرة بقطر داخلي يتجاوز   -٢  
  

ـ   -ب   ا ل ممة خصيص وابط مص كيل وض ب تش ب وقوال ب ص ة ’قوال ابس المتوازن المك
  أ.-٥-باء-١المذكورة في البند الفرعي  ‘التضاغط

  
ة التضاغط’، -٥-باء-١لبند الفرعي في ا  -١  ملحوظات تقنية: ابس متوازن دات ‘ مك ي مع تعن

ائط  ق وس ق عن طري لها القدرة على تكييف الضغط داخل تجويف مغل
لبة أو م ات الص وائل، أو الجزيئ ازات، أو الس ة (كالغ ـمختلف ـا إلــ ى ـــ

ف  ات داخل التجوي ع االتجاه ي جمي اٍو ف ك ...) إلحداث ضغط متس ذل
  المادة.على قطعة الشغل أو 
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اء-١في البند الفرعي   -٢ ي ٥-ب د الحجرة الت و بُع داخلي للحجرة ه د ال ، البُع
مل  غل وال تش غط الش غل وض رارة الش ة ح ن درج ّل م وغ ك ا بل تم فيه ي

ات.  ر التثبيت اليتين: القُط ين الت غر القيمت ي أص د ه ذا البُع ة ه ون قيم وتك
رن ا رة الف داخلي لحج ر ال غط أو القُط رة الض داخلي لحج ة، ال لمعزول

  ويتوقف ذلك على أي حجرة من االثنتين تقع داخل األخرى.
  
  نظم ومعدات ومكونات تتعلق باالختبارات االهتزازية، تُسرد على النحو التالي:  -٦-باء-١
  

  نظم اختبارات اهتزازية كهرودينامية، تتسم بجميع الخصائص التالية:  -أ
  

  طات مغلقة وتتضمن وحدة تحكم رقمية؛تستخدم تقنيات تحكم تعقيبية أو بواسطة أنشو  -١
  
ى   -٢ ج أو  ١٠وتكون قادرة على توليد اهتزازات يصل جذر متوسط مربعات سرعتها إل

  هرتز؛ ٢٠٠٠هرتز و  ٢٠أكثر بين 
  
  ؛“لوحة كاشفة”كيلونيوتن أو أكثر، مقيسة على  ٥٠قادرة على توليد قوة تبلغ شدتها   -٣

  
ع   -ب ة م ة مدمج م رقمي دات تحك رامج”وح وبية ب ارات  “حاس ل االختب ن أج اً م مة خصيص مَّ مص

ن  د ع ي يزي رددي فعل نظم  ٥االهتزازية، في ظل نطاق ت ميمها ال م تص ى أن يالئ وهرتز، عل كيل
  أ؛-٦-باء-١المحددة في البند الفرعي 

  
دسرات اهتزازية (وحدات رّجاجة)، مجهزة أو غير مجهزة بمضخمات مرتبطة بها، قادرة على   -ج

غ  وة تبل د ق ى  ٥٠تولي ة عل ر مقيس وتن أو أكث فة’كيلوني ة كاش ع ‘لوح تخدام م الحة لالس ، وص
  ؛-أ-٦-باء-١األجهزة المذكورة في البند الفرعي 

  
ة   -د دات إلكتروني ة ووح ع االختباري ة للقط ل داعم ة هياك دات الرّجاج دمج الوح ث ت ممة بحي مص

ـغ  ـة تبلـ ة فعليـ ر،  ٥٠المتعددة في نظام رّجاج كامل قادر على توليد قوة مدمج وتن أو أكث كيلوني
د ‘لوحة كاشفة’مقيسة على  ، وهي هياكل ووحدات صالحة لالستخدام مع النظم المذكورة في البن

  أ.-٦-باء-١الفرعي 
  

اء-١في البند الفرعي   ملحوظة تقنية: ي لوحة مسطحة، أو سطحاً،  “لوحة كاشفة” -٦-ب تعن
  بال تثبيتات أو تركيبات.

  
أفران السبك وصهر المعادن، الخوائية أو المحكومة الضغط الجوي والمعدات المتصلة بها، وتسرد   -٧-باء-١

  على النحو التالي:
  

قوسية والسبك التي تتسم أفران إعادة الصهر القوسية، وأفران الصهر القوسية، وأفران الصهر ال  -أ
  بكلتا الخاصيتين التاليتين:
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  ؛٣سم ٢٠ ٠٠٠و  ٣سم ١٠٠٠تتراوح سعات إلكتروداتها القابلة لالستهالك ما بين   -١  

  
ي درجات حرارة انصهار تتجاوز   -٢   ل ف ى العم ادرة عل ن ( ١٩٧٣وتكون ق  ١٧٠٠كلف

  درجة مئوية)؛
  

ا  وافران صهر البالزما ذرية البالزماأفران الصهر باألشعة اإللكترونية وأفران ت  -ب م بكلت ي تتس الت
  الخاصيتين التاليتين:

  
  كيلوواط أو أكثر؛ ٥٠تعمل بقدرة   -١
  
اوز   -٢ هار تتج رارة انص ات ح ي درج ل ف ى العم ادرة عل ون ق ن ( ١٤٧٣تك  ١٢٠٠كلف

  درجة مئوية)؛
  

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

  
مة خصيصاً لألفران المحدَّدة في الفقرة الفرعية   -د ب التي تتسم بكلتا -٧-باء-١مشاعل بالزما مصمَّ

  الخاصيتين التاليتين:
  
  كيلوواط؛  ٥٠تعمل بقدرة أكبر من   -١  
  درجة مئوية). ١٢٠٠( كلفن ١٤٧٣قادرة على العمل عند درجة حرارة تتجاوز   -٢  
  
ي   -هـ دَّدة ف ران المح اً لألف ممة خصيص ة المص ة اإللكتروني اذف الحزم اء-١ق درة -٧-ب ل بق ب تعم

  كيلوواط. ٥٠تتجاوز 
  

  
  المواد  -جيم-١
  

  ال يوجد. 
  
  البرامج الحاسوبية  -دال-١
  
ـدات   -١-دال-١ تخدام" المعــ ـرض "اس ة بغـ اً أو معدَّل ممة خصيص وبية" مص رامج حاس ي "ب ـورة ف المذكـ

اء-١أو  ١-باء-١أو  ٣-ألف-١البنــــــود الفرعية  اء-١أو  ٣-ب اء-١أو  ٥-ب اء-١أ أو -٦-ب ب أو -٦-ب
  .٧-باء-١د أو -٦-باء-١
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د   ملحوظة: ي البن ذكورة ف نظم الم ة لل اً أو المعدَّل ممة خصيص وبية" المص رامج الحاس مل "الب تش
دّ  -د-٣-باء-١الفرعي  رامج الحاسوبية" المع ور بشكل "الب اس السمك الجداري والكنت ة لقي
  متزامن.

  
"برامج حاسوبية" مصممة خصيصاً أو معدلة بغرض "استحداث" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات   -٢-دال-١

  .٢-باء-١المذكورة في البند الفرعي 
  

د.   ملحوظة: ي البن ا ف رامج الحاسوبية" -٢-دال-١ال تنطبق الضوابط المنصوص عليه ى "الب  عل
ا ال تسمح باالستخدام  ددي" ولكنه تحكم الع ر "ال لبرمجة األجزاء التي تولِّد رموز أوام

  المباشر لمعدات التشغيل اآللي لألجزاء المختلفة.
  
ذه   -٣-دال-١ از (ه ذا الجه ل ه ل مث يح عم ة أو نظام يت زة اإللكتروني ن األجه ة م رامج حاسوبية" ألي توليف "ب

ي ا م عددي" ف ر األجهزة) كوحدة "تحك ي خمسة محاور أو أكث تحكم ف ى ال ادرة عل ة ق آلالت المكني
  قابلة للتداخل فيما بينها ويمكن تنسيقها على نحو متزامن ألغراض "التحكم الكنتوري".

  
و   -١  ملحوظتان: ى نح ديرها عل رى تص واء ج وابط س وبية" للض رامج الحاس ع "الب تخض

از أ ددي" أو أي جه م ع دة "تحك ي وح ن ف ت تكم ل أو كان ام منفص و نظ
  إلكتروني.

  
د الفرعي   -٢   ام البن رامج الحاسوبية المصممة  -٣-دال-١ال تسري أحك ى "الب عل

ة  خصيصا أو المعدلة بواسطة صانعي وحدة التحكم أو اآللة المكنية لتشغيل آل
  .٢-باء-١مكنية غير مذكورة في البند الفرعي 

  
  التكنولوجيا  -هاء-١
  
ا”  -١-هاء-١ وابط “التكنولوجي ا لض ص  طبق ي تخ ا الت وير”التكنولوجي اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت  “اس

  دال.-١ألف إلى -١المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المعدات أو المواد أو 
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  المواد  -٢

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -ألف-٢
  
  ة، على النحو التالي:بوتقات مصنوعة من مواد مقاِومة للمعادن األكتينية السائل  -١-ألف-٢
  

  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -أ
  

  لترات)؛ ٨( ٣سم ٨٠٠٠ملليلتر) و  ١٥٠( ٣سم ١٥٠سعة تتراوح ما بين   -١
  
بة شوائب   -٢ ة، بنس واد التالي ن الم ومصنوعة أو مطلية بإحدى المواد التالية، أو بتوليفة م

  من وزنها أو أقّل:  %٢إجمالية تبلغ 
  

  وريد الكالسيوم؛فل  -أ
  
  زركونات الكالسيوم (ميتازركونات)؛  -ب
  
  كبريتيد السيريوم؛  -ج
  
  أكسيد األربيوم (إربيا)؛  -د
  
  كسيد الهافنيوم (الهافنيا)؛  -هـ
  
  أكسيد المغنسيوم؛  -و
  
وم  -ز بيكة نيوبي انيوم-س والي -تيت د (ح ة بالنيتري تن معالج وم،  %٥٠تنجس نيوبي

  ؛تنجستن) %٢٠ تيتانيوم، و %٣٠ و
  
  أكسيد اليتريوم (يتريا)؛  -ح
  
  أكسيد الزركونيوم (زركونيا)؛  -ط

  
  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -ب

  
  لتر)؛ ٢( ٣سم ٢٠٠٠ملليلتر) و  ٥٠( ٣سم ٥٠سعة تتراوح ما بين   -١
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  من وزنها أو أكثر؛ %٩٩٫٩مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ و  -٢
  

  م بجميع الخصائص التالية:بوتقات تتس  -ج
  

  لتر)؛ ٢( ٣سم ٢٠٠٠ملليلتر) و  ٥٠( ٣سم ٥٠سعة تتراوح ما بين   -١
  
  من وزنها أو أكثر؛ %٩٨ومصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ   -٢
  
  ومطلية بكربيد أو نيتريد أو بوريد التنتالوم، أو أي خليط من تلك المركبات.  -٣
  

ازة   -٢-ألف-٢ واد حف ين م دروجين ب ر الهي ادل نظي ل تب جيع تفاع دة لتش ا أو مع ممة خصيص ة مص بالتيني
  الهيدروجين والماء الستخالص التريتيوم من الماء الثقيل أو إلنتاج الماء الثقيل. 

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

  مم؛ ٤٠٠و  ٧٥قُطر داخلي يتراوح ما بين   -أ
  
د الفرعي   -ب ي البن ذكورة ف ة" الم ة أو الخيطي واد الليفي أو  -أ-٧-جيم-٢ومصنوعة من أي من "الم

  ج.-٧-جيم-٢مواد التقوية التمهيدية الكربونية، المذكورة في البند الفرعي 
  
  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٢
  
  و التالي: مرافق أو مصانع التريتيوم، والمعدات التي تخصها، على النح  -١-باء-٢
  

  مرافق أو مصانع إنتاج التريتيوم أو استخالصه أو استخراجه أو تركيزه أو معالجته؛   -أ
  
  المعدات الالزمة لمرافق أو مصانع التريتيوم، على النحو التالي:   -ب

  
ى   -١ ـل إل درجات تصــ د ل ى التبري ادرة عل وم الق دروجين أو الهيلي د الهي  ٢٣وحدات تبري

ن الحرارة  درجة ٢٥٠كلفـــن ( تخلص م ى ال مئوية تحت الصفر) أو أقل، مع قدرة عل
  واط؛  ١٥٠تتجاوز 

  
ائط   -٢ ادن بوصفها وس دات المع تخدام هيدري دروجين باس ر الهي ة نظي م تخزين أوتنقي نظ

  للتخزين أو التنقية. 
  
  تالي: مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم، والنظم والمعدات التي تخصها، على النحو ال  -٢-باء-٢
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ة   حاشية:    اً قابل ي أيض ا ه ل البالزم ة فص ات عملي وم ومكون ائر الليثي ل نظ دات فص بعض مع
ي  ا ف للتطبيق مباشرةً على فصل نظائر اليورانيوم وتخضع للضوابط المنصوص عليه

  (بصيغتها المعدلة). INFCIRC/254 Part 1الوثيقة 
  

  مرافق أو مصانع فصل نظائر الليثيوم؛   -أ
  
ومالمعدا  -ب م الليثي ى أساس معالجة ملغ وم عل ة لفصل نظائر الليثي ى النحو -ت الالزم ق، عل الزئب

  التالي: 
  

  أعمدة مغلّفة لتبادل السوائل، مصممة خصيصاً لَمالِغم الليثيوم؛   -١
  
  مضخات لَملغَم الزئبق أو الليثيوم؛   -٢
  
  خاليا لتحليل َملغَم الليثيوم كهربائياً؛   -٣
  
  هيدروكسيد الليثيوم المركـّز.َمباِخر لمحلول   -٤

  
ّممة   -ج ات المص زاء المكون وم، وأج ائر الليثي ل نظ اً لفص ّممة خصيص وني المص ادل األي م التب نظ

  خصيصاً لها؛
  
ّممة   -د ق) المص ر الوه د، أو إثي اجي، أو الكريبتان ر الت تخدم اإلثي ي تس ائي (الت ادل الكيمي م التب نظ

  لمكونات المصّممة خصيصاً لها.خصيصاً لفصل نظائر الليثيوم، وأجزاء ا
  
  المواد  -جيم-٢
  
  سبائك األلومنيوم التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -١-جيم-٢
  

دارها   -أ ة شد قصوى مق ى" مقاوم ادرة عل غ  ٤٦٠"ق ي درجات حرارة تبل ر ف ميغابسكال أو أكث
  درجة مئوية)؛ ٢٠كلفن (  ٢٩٣

  
طواني  -ب لبة اس كال ص ب أو أش كل أنابي ي ش ارجي وف ر خ كلة) بقط بائك المش ك الس ي ذل ا ف ة (بم

  مم. ٧٥يتجاوز 
  

ل ´ قادرة على´، عبارة -١-جيم-٢في البند الفرعي   ملحوظة تقنية: تشمل سبائك األلومنيوم قب
  المعالجة الحرارية أو بعدها.

  
وق   -٢-جيم-٢ بة تف وم بنس ى بريلي وي عل ي تحت بائك الت وم، والس دن البريلي ا، ومرك %٥٠مع ن وزنه ات م ب

  البريليوم ومصنوعاتها، ونفايات أو خردة أي مما سبق.
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  على ما يلي: -٢-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:

  
ر   -أ ي حف زة تسجيل النشاط اإلشعاعي ف ينية أو ألجه الفتحات المعدنية آلالت األشعة الس

  التنقيب؛
  

صيصا ألجزاء أنواع من األكسيدات على أشكال مصنـَّعة أو شبه مصنـَّعة، ومصممة خ  -ب
  المكونات اإللكترونية أو كطبقات تحتية للدوائر اإللكترونية؛

  
  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
  
  زاء في المليون من وزنه من الفضة.أج ١٠ويحتوي على أقل من   -ب

  
ى النحو  ١٠-البورون المثرى نظيريا بالبورون  -٤-جيم-٢ بمعدل يتجاوز النسبة الطبيعية لوفرته النظائرية، عل

ات  ورون، أو المنتج ى الب وي عل ي تحت اليط الت ات، أو المخ دائي، والمركب ورون االبت الي: الب الت
  من المواد السابقة.المصنوعة منها، أو نفايات أو خردة أي 

  
، المخاليط التي تحتوي على البورون تشمل المواد المحملة -٤-جيم-٢في البند الفرعي   ملحوظة:

  بالبورون.
  

ه  %١٨٫٥هي  ١٠-النسبة الطبيعية للوفرة النظائرية للبورون  ملحوظة تقنية: تقريبا من وزن
  ذرات). %٢٠(بنسبــة 

  
  لخاصيتين التاليتين:الكالسيوم الذي يتسم بكلتا ا  -٥-جيم-٢
  

ن   -أ ل م ى أق وي عل الف  ١٠٠٠يحت ة بخ وائب المعدني ن الش ه م ن وزن ون م ي الملي زء ف ج
  المغنسيوم؛

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

  
  ثالث فلوريد الكلور.  -٦-جيم-٢
  
  التالي:"مواد ليفية أو خيطية"، ومواد تقوية تمهيدية، على النحو   -٧-جيم-٢
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  مواد "ليفية أو خيطية" كربونية أو أراميدية تتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:  -أ
  

  متر أو أكثر؛  ١٠٦×  ١٢٫٧مقداره  ‘معامل نوعي’لها   -١
  
  متر أو أكثر؛ ١٠٤×  ٢٣٫٥مقدارها  ‘مقاومة شد نوعية’وتكون ذات   -٢

  
ي على "المواد الل -أ-٧-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   ملحوظة: ة الت ة" األراميدي ة أو الخيطي يفي

ل سطوح ليفي يعتمد على اإلستر. ٠٫٢٥تحتوي على    % من وزنها أو أكثر من معّدِ
  

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

  متر أو أكثر؛  ١٠٦×  ٣٫١٨مقداره  ‘معامل نوعي’لها   -١
  
  متر أو أكثر؛  ١٠٤×  ٧٫٦٢قدارها م ‘مقاومة شد نوعية’وتكون ذات   -٢

  
لد   -ج الراتنج المص بة ب رَّ لة مش ـط" متص االت" أو "شرائ حوبة" أو "نس ل مس ار" أو "فت "أوب

ها  الحرارة، عرض ة أو  ١٥ب واد الليفي ن "الم نوعة م ة)، مص ة تمهيدي واد تقوي ل (م م أو أق م
د الفرعي  ي البن ذكورة ف د الفرعي-٧-جيم-٢الخيطية" الكربونية أو الزجاجية الم -٢ أ أو البن

  .-ب-٧-جيم
  

  يشكل الراتنج النسيج الغشائي للمركب.  ملحوظة تقنية:
  

ي   -١  ملحوظات تقنية: د الفرع ي البن يم-٢ف وعي’ -٧-ج ل الن ونج"  ‘المعام ل "ي و معام ه
ب  النيوتن/متر مكع وعي ب وزن الن ى ال وما عل ع مقس النيوتن/متر مرب ب

درجة مئوية)  ٢ ± ٢٣ن (كلف ٢±  ٢٩٦عندما يقاس في درجة حرارة 
  .%٥ ± ٥٠ورطوبة نسبية قدرها 

  
ي   -٢ د الفرع ي البن يم-٢ف وعي’، -٧-ج ل الن ونج"  ‘المعام ل "ي و معام ه

ب  النيوتن/متر مكع وعي ب وزن الن ى ال وما عل ع مقس النيوتن/متر مرب ب
ن ( ٢±  ٢٩٦عندما يقاس في درجة حرارة  ة)  ٢ ± ٢٣كلف درجة مئوي

  .%٥ ± ٥٠ورطوبة نسبية قدرها 
  
ى   -٨-جيم-٢ ا عل وم فيه بة الهفني د نس وم  %٦٠معدن الهفنيوم، والسبائك التي تزي ات الهفني ا، ومركب ن وزنه م

ات أو خردة  %٦٠التي تزيد نسبة الهفنيوم فيها على  ا، ونفاي من وزنها، والمنتجات المصنوعة منه
  أي من المواد السابقة.
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ة والمنتجات أو  ٦-الليثيوم المثرى نظيريا بالليثيوم  -٩-جيم-٢ ه النظائري بمعدل أعلى من النسبة الطبيعية لوفرت
بائك، أو  دائي، أو الس وم االبت الي: الليثي و الت ى النح رى، عل وم مث ى ليثي وي عل ي تحت زة الت األجه
المركبات، أو المخاليط التي تحتوي على الليثيوم، أو المنتجات المصنوعة منها، أو نفايات أو خردة 

  سابقة.أي من المواد ال

  
د الفرعي   ملحوظة: اس الجرعات  -٩-جيم-٢ال تسري الضوابط الواردة في البن زة قي ى أجه عل

  بالوميض الحراري.
  

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

  
  ليتين:المغنسيوم الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التا  -١٠-جيم-٢

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

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

  
ي درجة حرارة  ١٩٥٠مقاومة شد قصوى مقدارها  ‘القادر على’فوالذ التقوية   -١١-جيم-٢ ميغابسكال أو أكثر ف

  درجة مئوية). ٢٠كلفن ( ٢٩٣

  
ي   ملحوظة: د الفرع ري البن يم-٢ال يس ة  -١١-ج ا الخطي ع أبعاده غ جمي ي تبل كال الت ى األش عل

  مم أو أقل. ٧٥
  

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

  
وم ٢٢٦-اديوم، وسبائك الر٢٢٦-الراديوم  -١٢-جيم-٢ ات الرادي ـى ٢٢٦-ومركب ـوي علــ ي تحتـ اليط الت ، والمخ

واد ٢٢٦-الراديوم ، والمنتجات المصنوعة منها، والمنتجات أو األجهزة التي تحتوي على أي من الم
  السابقة.

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

  
  المطابيق الطبية؛  -أ

  
ي ت  -ب زة الت ات أو األجه ن المنتج ل م ى أق ـوي عل وم ٠٫٣٧حتـــ ن الرادي ل م -غيغابكري

٢٢٦.  
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  سبائك التيتانيوم التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -١٣-جيم-٢

  
دارها   -أ ة شد قصوى مق ى" مقاوم ادرة عل غ  ٩٠٠"ق ي درجات حرارة تبل ر ف ميغابسكال أو أكث

  درجة مئوية)؛ ٢٠كلفن (  ٢٩٣
  

طو  -ب لبة اس كال ص ب أو أش كل أنابي ي ش ارجي وف ر خ كلة) بقط بائك المش ك الس ي ذل ا ف انية (بم
  مم. ٧٥يتجاوز 

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

  المعالجة الحرارية أو بعدها.
  
ي  من %٩٠التنجستن وكربيد التنجستن والسبائك التي تحتوي على تنجستن بنسبة تفوق   -١٤-جيم-٢ ا والت وزنه

  تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:

  
أشكال ذات تناظر اسطواني أجوف (بما في ذلك األجزاء االسطوانية) بقطر داخلي يتراوح بين   -أ

  مم؛ ٣٠٠مم و ١٠٠
  
  كيلوغراماً. ٢٠وبكتلة أكبر من   -ب

  
على المصنوعات المصممة خصيصاً الستخدامها  -١٤-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:

  كأوزان أو كموجهات ألشعة غاما.
  
ه   -١٥-جيم-٢ وم في وى الهفني ل محت ذي يق وم ال الوزن-الزركوني ا ب ن  -مقاس ى  ١ع وم إل زء هفني زء  ٥٠٠ج ج

ا عن  وم فيه ات %٥٠زركونيوم، على النحو التالي:  معادن أو سبائك يزيد وزن الزركوني ، ومركب
  د السابقة.ومنتجات مصنوعة منها؛ ونفايات أو خردة أي من الموا

  
ال يسري على الزركونيوم الموجود على شكل رقائق بسمك  -١٥-جيم-٢البند الفرعي   ملحوظة:

  مم أو أقّل. ٠٫١٠يبلغ 
  
  مسحوق النيكل ومعدن النيكل المسامي، على النحو التالي:  -١٦-جيم-٢

  
ازات، ان  حاشية: ار الغ ع انتش ة في ما يخص مساحيق النيكل المعدَّة خصيصاً لصنع موان ظر الوثيق

INFCIRC/254/Part 1 .(بصيغتها المعدلة)  
  

  مسحوق النيكل الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -أ
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  من وزنه أو أكثر؛ %٩٩٫٠المسحوق الذي يبلغ محتوى نقاء النيكل فيه    -١
  
ه  وال  -٢ يم المتوسط في ار  ١٠يتجاوز حجم الجس ر حسب معي  B 330 (ASTM)ميكرومت

  ية األمريكية لالختبار والمواد؛الصادر عن الجمع
  

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

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

  مساحيق النيكل الخيطية؛  -أ
  

  أو أقّل. ٢سم ١٠٠٠ة كل منها ألواح النيكل المسامي المعدنية األحادية التي تبلغ مساح  -ب
  

إلى المعادن المسامية التي تتكون عن  -ب-١٦-جيم-٢يشير البند الفرعي   ملحوظة تقنية:
ي  د الفرع ي البن ذكورة ف ادة الم ج الم ق دم يم-٢طري دها  -أ-١٦-ج وتلبي

  لتكوين مادة معدنية ذات مسام دقيقة تترابط في كل أجزاء الهيكل.
  

وم، ومر  -١٧-جيم-٢ بة ذرات التريتي ا نس اوز فيه ي تتج وم الت ى التريتي ة عل ط المحتوي وم، والخالئ ات التريتي كب
ى أي  ١التريتيوم إلى  ذرات الهيدروجين  وي عل ي تحت زة الت جزء في األلف، والمنتجات أو األجه

  مّما سبق. 

  
ى أق ١٧-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   :ملحوظة ّل علــى المنتجــات أو األجهزة التي تحتوي عل

  غيغا بكريل من التريتيوم.  ١٠٣× ١٫٤٨من 
  
وم٣-الهيليوم  -١٨-جيم-٢ ن ٣-، والخالئط المحتوية على الهيلي ى أي م وي عل ي تحت زة الت ، والمنتجات أو األجه

  المواد المذكورة آنفاً. 

  
ّل  ١٨-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   :ملحوظة ى أق وي عل ي تحت زة الت ى المنتجات أو األجه عل

  . ٣-م من الهيليومغرا ١من 
  
  ألفا. -النويدات المشعة المناسبة لصنع مصادر نيوترونية على أساس تفاعل نيوترون  -١٩-جيم-٢

  

 )Po209( ٢٠٩-بولونيوم )Cm244( ٢٤٤-كوريوم )Ac225( ٢٢٥-أكتينيوم
 )Po210( ٢١٠-بولونيوم )Es253( ٢٥٣-اينشتينوم )Ac227( ٢٢٧-أكتينيوم
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 )Ra223( ٢٢٣-راديوم )Es254( ٢٥٤-اينشتينوم )Cf253( ٢٥٣-كاليفورنيوم
 )Th227( ٢٢٧-ثوريوم )Gd148( ١٤٨-جادولينيوم )Cm240( ٢٤٠-كوريوم
 )Th228( ٢٢٨-ثوريوم )Pu236( ٢٣٦-بلوتونيوم )Cm241( ٢٤١-كوريوم
 )U230( ٢٣٠-يورانيوم )Pu238( ٢٣٨-بلوتونيوم )Cm242( ٢٤٢-كوريوم
 )U232( ٢٣٢-يورانيوم )Po208( ٢٠٨-بولونيوم )Cm243( ٢٤٣-كوريوم
  

  باألشكال التالية:    

  
  نويدات العناصر الخالصة؛   -أ

  
  غيغابكريل أو أكثر لكل كيلوغرام؛  ٣٧المرّكبات التي يبلغ إجمالي النشاط بها   -ب
  
  غيغابكريل أو أكثر لكل كيلوغرام؛  ٣٧الخالئط التي يبلغ إجمالي نشاط بها  -ج
  

  تي تحتوي على أّيٍ من المواد المذكورة آنفاً. المنتجات أو األجهزة ال -د
  

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

  
ى   -٢٠-جيم-٢ وي عل ي تحت بائك الت وم، والس وم ٩٠الرني بائك الِرني وم؛ وس ن الِرني ا م ن وزنه ر م ٪ أو أكث

ا ٩٠نغستن التي تحتوي على والت وم والتنغستن، بكلت ن الِرني ة م ن أي توليف ا م ن وزنه ٪ أو أكثر م
  الخاصيتين التاليتين:

  
أشكال ذات تناظر اسطواني أجوف (بما في ذلك األجزاء االسطوانية) بقطر داخلي يتراوح بين   -أ

  مم؛ ٣٠٠مم و ١٠٠
  
  كيلوغراماً. ٢٠وبكتلة أكبر من   -ب
  

  
  اسوبيةالبرامج الح  -دال-٢
  

  ال يوجد  
  
  التكنولوجيا  -هاء-٢
  
اج”أو  “تطوير”طبقا لضوابط التكنولوجيا التي تخص  “التكنولوجيا”  -١-هاء-٢ دات أو  “استخدام”أو  “إنت المع

  دال.-٢ألف إلى -٢المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المواد أو 
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  ممعدات ومكونات الفصل النظيري لليورانيو  -٣
  (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -لفأ-٣
  
ت،   -١-ألف-٣ ردد ثاب ر أو ت ردد متغي تعمال كمحرك آالت ذات ت دات، الصالحة لالس ردد أو المولِّ رات الت مغي

  والتي تتميز بجميع الخصائص التالية: 
  

الطرد  مغيرات التردد والمولِّدات  :١الحاشية  ازات ب المصممة أو المعدَّة خصيصاً لعملية فصل الغ
ة  ي الوثيق ا ف وص عليه وابط المنص ع للض زي تخض   INFCIRC/254/Part 1المرك

  (بصيغتها المعدلة).
  

ردد أو "  :٢الحاشية  رات الت اء أداء مغي ز أو إعف اً لتعزي مة خصيص مَّ وبية" المص رامج الحاس الب
دين المولدات بحيث تفي بالخصائص أدن اه تخضع للضوابط المنصوص عليها في البن

  .٣-دال-٣و ٢-دال-٣الفرعيين 
  

  واط فولط أمبير أو أكثر؛  ٤٠ذات َخرج كهربائي متعدد األطوار يوفر قوة كهربائية تبلغ   -أ
  

  هرتز أو أكثر؛  ٦٠٠تعمل عند تردد   -ب
  

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

ري البن  -١  ملحوظتان: ي ال يس ف-٣د الفرع ة  -١-أل ردد المخصص رات الت ى مغي وى عل س
آلالت صناعية و/أو لسلع استهالكية محددة (مثل اآلالت المكنية، والمركبات، 
ذكورة  ي بالخصائص الم ن أن تف ردد يمك رات الت ت مغي ك) إذا كان وما إلى ذل

  .٣أعاله عند إزالتها، ورهناً بالمالحظة العامة 
  

ين لغرض الرقابة على ال  -٢     ردد مع ر ت ان مغي ا إذا ك ة م صادرات، تحدد الحكوم
ى  ود المفروضة عل ذ القي ع أخ ذكورة أعاله، م ي بالخصائص الم يفي أم ال يف

  األجهزة والبرامج الحاسوبية بعين االعتبار.
  

أيضاً باسم  ١-ألف-٣تُعَرف مغيرات التردد المذكورة في البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:
  مات العكسية.المحوالت أو المقوّ 

  
د الفرعي   -٢       ي البن ف-٣الخصائص المحددة ف ي  -١-أل تيفاؤها ف ن اس يمك

ار  دات االختب دات، أو مع ل: المول ويقها مث اري تس دات الج بعض المع
ات  ردد، أو محرك ار المت دة بالتي وى المولَّ وازم الق ة، أو ل اإللكتروني
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ردد  ات ذات الت رة، أو المحرك رعة المتغي ر، أو اآلالت ذات الس المتغي
رعة  ات ذات الس ديل، أو المحرك ل للتع ردد القاب ات ذات الت المحرك

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

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

  نانومتر؛  ٦٠٠ و ٥٠٠ا ما بين تعمل بموجات يتراوح طوله  -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 طولها ما بين   -١  
  

   واط؛ ٤٠وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز   -٢  
  

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

  
نانوثانية (جزء من  ١أنها مستحثة بنبضات بالغة القوة، وتبلغ فيها مدة النبضة   -١

   تسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:ألف مليون جزء من الثانية) أو أكثر، وت
  
  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 طولها ما بين   -٢

   واط؛ ٤٠تتجاوز نانومتر بقدرة خرج متوسطة  ٥٥٠ و ٥٠٠
  

ع   -د م بجمي ي تتس بط الت ة للض ية القابل ق النبض ة النس بغية األحادي زر الص عة اللي ذبات أش مذب
  الخصائص التالية: 

  
  نانومتر؛  ٨٠٠ و ٣٠٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين    -١
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  واط؛  ١وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز   -٢
  
  كيلوهرتز؛ ١وبمعدل تكرار أعلى من   -٣
  
  نانوثانية؛  ١٠٠عرض نبضات أقل من وب  -٤

  
ع الخصائص   -هـ مضخمات ومذبذبات أشعة الليزر الصبغية النبضية القابلة للضبط التي تتسم بجمي

  التالية:
  

  نانومتر؛  ٨٠٠ و ٣٠٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين   -١
  
  واط؛  ٣٠وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز   -٢
  
  تز؛كيلوهر ١وبمعدل تكرار أعلى من   -٣
  
  نانوثانية؛  ١٠٠وبعرض نبضات أقل من   -٤

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

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

  
  نانومتر؛  ٨٠٠ و ٧٢٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين   -١
  
  نانومتر أو أقل؛  ٠٫٠٠٥يبلغ  وبنطاق ترددي  -٢
  
  هرتز؛ 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 طولها ما بين   -١
  
  هرتز؛  ٢٥٠كرار أعلى من وبمعدل ت  -٢

  
  واط؛ ٥٠٠بقدرة خرج متوسطة أكبر من و  -٣
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   نانوثانية. 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 أجه عل
 ١بين الصناعية العاملة بثاني أكسيد الكربون ذات القدرة العالية (التي تتراوح عادة ما 

كيلوواط)، المستخدمة في عمليات مثل القطع واللحام، إذ أن هذا النوع من أجهزة  ٥ و
د عرض نبضاتها عن  ون نبضية يزي  ٢٠٠الليزر إما تكون متواصلة الموجات أو تك

  نانوثانية. 
  

ي   -ح ـبتون) الت د الكري ون، وفلوري د الزن ون، وكلوري د الزن ميرية النبضية (فلوري زرات اإلكس اللي
  تسم بجميع الخصائص التالية: ت

  
  نانومتر؛  ٣٦٠ و ٢٤٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين   -١
  
  هرتز؛ ٢٥٠وبمعدل تكرار أعلى من   -٢
  
  واط؛  ٥٠٠وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز   -٣

  
ا   -ط ة طوله ة خارج ل بموج ممة لتعم ة المص ان الباراهيدروجيني دالت رام ر ١٦مب ، ميكرومت

  هرتز.  ٢٥٠من وبمعدل تكرار أعلى 
  

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

  نانومتر؛ ٦٠٠٠ و ٥٠٠٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين   -١
  
  هرتز؛ 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 ة  -ز-٢-أل ناعية العامل زر الص زة اللي ى أجه عل
ين  ا ب ادةً م راوح ع ي تت ى (الت درة األعل ون ذات الق يد الكرب  ٥ و ١بأكس

ن  وع م ذا الن ام، إذ أن ه ع واللح ل القَط ات مث ي تطبيق كيلوواط)، المستخدمة ف
لة الم ون متواص ا تك زر إم زة اللي رض أجه د ع ية يزي ون نبض ات أو تك وج

  نانوثانية. ٢٠٠نبضاتها عن 
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  صمامات تتسم بجميع الخصائص التالية:   -٣-ألف-٣
  

  مم أو أكثر؛  ٥يبلغ قياسها االسمي   -أ
  
ً   -ب دة بسدادة منفاخية؛ وأيضا   مزوَّ
  
ى  ومصنوعة كليا من األلومنيوم أو سبائك األلومنيوم أو النيكل أو سبائك النيكل التي تحتوي  -ج عل

  من وزنها من النيكل، أو مبطنة بتلك المواد. %٦٠أكثر من 
  

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

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

  تسالت؛  ٢قادرة على توليد مجاالت مغنطيسية تزيد عن   -أ
  
  ؛ ٢وتتجاوز نسبة طولها إلى قطرها الداخلي   -ب
  
  مم؛ ٣٠٠ويزيد قطرها الداخلي عن   -ج
  
ن   -د ر م ى أكث ة من  %١ولها مجال مغنطيسي موحد يصل إل ة المركزي ي المئ وق الخمسين ف ف

  حجمها الداخلي. 
  

د الفرعي ال تس  :ملحوظة ي البن ف-٣ري الضوابط الواردة ف مة  -٤-أل ى المغنطيسات المصمَّ عل
دَّر  ي تُص ة والت ووي لألغراض الطبي الرنين المغنطيسي الن خصيصاً لنظم التصوير ب

  ‘. كجزء من هذه النظم’
  

ر   حاشية: ن’تعبي زء م مح ‘ ج ا. ويس حنة ذاته ي الش اً ف زءاً مادي رورة ج ي بالض ال يعن
منفصلة من مصادر مختلفة بشرط أن تحدد وثائق التصدير ذات باستيراد شحنات 

  ‘.جزء من’الصلة بوضوح العالقة التي ينطبق عليها تعبير 
  
  مصادر للتيار الكهربائي المستمر بقدرة عالية تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -٥-ألف-٣
  

غ   -أ   ة تبل رة زمني تج بشكل متواصل، خالل فت ى أن تن اعا ٨قادرة عل ط أو  ١٠٠ت، س فل
  أمبير أو أكثر؛ ٥٠٠أكثر بتيار ناتج يبلغ 

  
  ساعات.  ٨خالل فترة زمنية تبلغ   %٠٫١وبنسبة ثبات تيار أو ثبات فلطي تزيد على   -ب  
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  مصادر للتيار الكهربائي المستمر ذات فلطية عالية تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -٦-ألف-٣
  

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

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

  
ع الخصائص   -٧-ألف-٣ ي تتسم بجمي ق والت اس ضغط مطل ى قي ادرة عل الت الضغط الق جميع أنواع محّوِ

  التالية: 
  

دة بعناصر الستشعار الضغط مصنوعة من األلومنيوم، أو سبائك األلومنيوم، أو أكسيد   -أ مزوَّ
ا  ل فيه بة النيك د نس ي تزي ل الت بائك النيك األلومنيوم (األلومينا أو الصفير)، أو النيكل، أو س

ة به %٦٠عن  ل، أو محمي ورة بالكام ة المفل وليمرات الهيدروكربوني ا، أو الب ن وزنه ذه م
  المواد؛

  
االً   -ب   ل اتص ي تتص غط، والت عار الض ر استش تم عنص رورية لَخ دت، الض ام، إن ُوج األخت

بائك  وم، أو س طة األلومني ة بواس ن أو محمي نوعة م ون مص ة، تك يط المعالج راً بوس مباش
ي  ل الت بائك النيك ل أو س فير)، أو النيك ا أو الص وم (األلومين يد األلومني وم، أو أكس األلومني

د  ى تزي ا عل ل فيه بة النيك ورة ٦٠نس ة المفل وليمرات الهيدروكربوني ا، أو الب ن وزنه ٪ م
  بالكامل؛

  
  وتتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:   -ج  

  
ا" أفضل من ١٣ال يتجاوز نطاقها الشامل   -١ كال و"درجة دقته ن النطاق  %١ كيلوبَس م

  الشامل؛
  

نكيلوبَسكال أو أكثر و" ١٣أو يبلغ نطاقها الشامل   -٢ ا" أفضل م كال  ١٣٠ درجة دقته بَس
  كيلوبَسكال. ١٣عند القياس بدرجة 

  
ي   -١  ملحوظات تقنية: د الفرع ي البن ف-٣ف زة -٧-أل ي أجه غط ه والت الض ، مح

  تحّول قياسات الضغط إلى إشارة.
  

ال، -٧-ألف-٣في البند الفرعي   -٢ ن ال ة،  تشمل "الدقة" كال م خطي
  د درجة الحرارة المحيطة.والتخلفية المغنطيسية، والتكرارية عن

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

  مم أو أكثر؛  ٣٨٠يصل طول حلقة الدخل فيها إلى   -أ
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  متراً مكعباً/ثانية أو أكثر؛ ١٥ولها سرعة ضخ تبلغ   -ب
  
  ميليبسكال.  ١٣٫٣وقادرة على إحداث فراغ أقصى يزيد عن   -ج

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

  الهواء.
  

  يحدد الفراغ األقصى عند ُمْدخل المضخة مع سد مدخلها.  -٢
  
دادات   -٩-ألف-٣ زودة بس ة الم خات الفراغي ولبي والمض كل الل ة ذات الش دادات منفاخي زودة بس واغط الم الض

  ائص التالية:منفاخية ذات الشكل اللولبي التي تتسم بجميع الخص
  
  ساعة أو أكبر؛/٣م ٥٠قادرة على العمل بمعدل تدفق حجمي عند المدخل يبلغ   -أ

  
  أو أكبر؛ ١:٢وقادرة على العمل بنسبة ضغط   -ب
  
  وتكون جميع أسطحها المالِمسة لغاز المعالجة مصنوعة من أّيٍ من المواد التالية:  -ج

  األلومنيوم أو سبائك األلومنيوم؛  -١
  األلومنيوم؛أو أكسيد   -٢
  أو الفوالذ غير القابل للصدأ؛  -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 خات الفراغي واغط  أو المض ي الض ف
ن  ر م د أو أكث دّوارات، أو جيوب الغاز الهاللية الشكل بين زوج واح ال

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

  آللة.ا
  

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

  بالعلبة الثابتة الحاوية للمضخة.الطرف اآلخر 
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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

  لوريد الفينيليدين.ف-كوبوليمر هكسافلوروبروبيلين -هـ
  
  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٣
  
  غراماً من الفلورين في الساعة. ٢٥٠خاليا إلكتروليتية إلنتاج الفلورين بطاقة خرج أكبر من   -١-باء-٣
  
ب تشكيل وصب   -٢-باء-٣ ارة، وقوال دَّوَّ دات ضبط األجزاء ال ارة ومع دَّوَّ معدات تصنيع أو تجميع األجزاء ال

  لمنفاخية على النحو التالي: الوصالت ا
  

ة،   -أ ة الغازي ارة للطاردة المركزي دَّوَّ ة ال ع األجزاء األنبوبي ارة لتجمي دَّوَّ ع األجزاء ال معدات تجمي
  والعوارض والسدادات الطرفية؛

  
ي   :ملحوظة د الفرع مل البن اء-٣يش ابك وآالت  -أ-٢-ب ة والمش كيل الدقيق ب التش قوال

  التوافق االنكماشي.
  

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

  
ابير -ب-٢-باء-٣في البند الفرعي   ملحوظة تقنية: ن مس دات م ذه المع ألف ه ، عادة ما تت

ة  ة، بضبط حرك للقياسات الدقيقة متصلة بحاسوب يقوم، في مرحلة الحق
ارة  مكابس الهواء دَّوَّ ة ال المضغوط المستخدمة لتصفيف األجزاء األنبوبي

  على سبيل المثال.
  

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

د الفرعي   ملحوظة تقنية: ي البن ا ف ار إليه ة المش اء-٣الوصالت المنفاخي ـم  -ج-٢-ب تتـّس
   الية:بجميع الخصائص الت

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

  
  مم أو أكثر؛ ١٢٫٧ويبلغ طولها   -٢
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  مم؛ ٢يتجاوز عمق التفافتها الواحدة و  -٣

  
والذ   -٤ ن ف ة أو م ة المتان وم العالي بائك األلومني ن س نوعة م ومص

  التقوية أو من  "مواد ليفية أو خيطية" عالية المتانة.
  
ازن المتعددة األسطح بالطرد المركزي، الثابتة أو المحمولة، األفقية أو العمودية، على آالت التو  -٣-باء-٣

  النحو التالي:
  

ا   -أ غ طوله ي يبل ة الت ارة المرن دَّوَّ زة ال ة األجه ممة لموازن زي المص الطرد المرك وازن ب آالت الت
  مم أو أكثر والتي تتـّسم بجميع الخصائص التالية:  ٦٠٠

  
  مم؛  ٧٥طرها المرتكز العمود يتجاوز قطر تأرجحها أو ق  -١
  
  كيلوغراما؛ ٢٣و ٠٫٩تتراوح مقدرتها الكتلية بين و  -٢
  
   لفة في الدقيقة؛ ٥٠٠٠وقادرة على سرعة دوران للموازنة تتجاوز   -٣

  
طوانية   -ب ارة االس دَّوَّ زة ال ات األجه ة مكون ممة لموازن زي المص الطرد المرك وازن ب آالت الت

  ع الخصائص التالية: المجوفة والتي تتسم بجمي
  

  مم؛  ٧٥قطرها المرتكز العمود يتجاوز   -١
  
  كيلوغراما؛  ٢٣و ٠٫٩وتتراوح مقدرتها الكتلية بين   -٢
  
ن   -٣ ّل م اوي أو أق ى يس ف أدن وازن متخل تالل ت رام  ١٠اخ ل  xغ وغرام لك ملليمتر/كيل

  سطح؛
  
  ومن النوع المدار بالسيور.   -٤

  
  ت المتصلة بها، على النحو التالي:آالت لف الخيوط والمعدا  -٤-باء-٣
  

  آالت لف الخيوط التي تتسم بجميع الخصائص التالية:   -أ
  

ي مواضعها،   -١ اف ف ر لوضع األلي ي محورين أو أكث تتـّسـم بحركات منسقة ومبرمجة ف
  وتغليفها، ولفها؛ 

  
  ة"؛مصّممة خصيصاً إلنشاء هياكل أو رقائق مرّكبة من "المواد الليفية أو الخيطيو  -٢
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ين   -٣ ا ب داخلي م ا ال راوح قطره ب أسطوانية يت زة دوارة أنابي ف أجه ى ل ادرة عل  ٧٥وق

  مم أو أكثر؛  ٣٠٠مم ويبلغ طولها  ٦٥٠و
  

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

  أ؛-٤-باء-٣المذكورة في البند الفرعي وقوالب التشكيل الدقيقة الخاصة بآالت لف الخيوط   -ج
  
ى   -٥-باء-٣ ادرة عل ددة ق ة أو متع ات أحادي أجهزة مغنطيسية كهربائية لفصل النظائر، مصممة لمصادر أيون

  مللي أمبير أو أكثر؛ أو مجهزة بهذه المصادر.  ٥٠توفير تيار إشعاعي أيوني إجمالي يبلغ 
  

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

  
جهاز فصل قادر على فصل نظائر الرصاص بفارق وحدة كتلية واحدة يكون   حاشية:

الث  ن ث ون م ي يتك ارق كتل وم بف ائر اليوراني راء نظ ى إث مناً عل ادراً ض ق
  وحدات.

  
ي   -٢ د الفرع مل البن اء-٣يش ة أج -٥-ب ادر أيوني زة بمص ل المجه زة الفص ه

ا  د فيه ي توج ك األشكال الت ومجمعات موجودة في المجال المغنطيسي وفي تل
  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

ن  له م تم فص ذي ي راء ال ديد اإلث وم الش ن اليوراني نة م ي الس ات ف غرام
  ورانيوم الطبيعي. الي

  
غ   -٦-باء-٣ ات تبل اس أيون ى قي درة عل ا ق ي له ة أو  ٢٣٠المطيافات الكتليّة الت ة الذريّ ن وحدات الكتل وحدة م

ي  ين ف د عن جزءين اثن ل تزي ى النحو ٢٣٠أكبر، ولها قدرة على التحلي ة، عل ، ومصادرها األيوني
  التالي: 

  
ة  حاشية: ي الوثيق واردة ف وابط ال ري الض ى  1Part /254RC/INFCIتس ة) عل يغتها المعدل (بص

د  ن سادس فلوري ات مباشرة م ل عين دَّة خصيصاً لتحلي المطيافات الكتليّة المصّممة أو المع
  اليورانيوم. 

  
  مطيافات كتليّة بالزميّة مقرونة بالحث؛   -أ

  
  مطيافات كتليّة تعمل بالتفريغ التوّهجي؛   -ب
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١١-٣ 

  ي؛ مطيافات كتلية تعمل بالتأيّن الحرار  -ج
  
  مطيافات كتلية تعمل بالرجم اإللكتروني وتتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -د
  

ة  -١ ة يضخ حزم لها حجرة مصدر مبنية أو مبطنة  نظام لمدخل الحزم اإلشعاعية الجزيئي
أيين  ه ت تم في وني ي ن المصدر األي ة داخل موضع م ات الَحليل إشعاعية مسّددة من جزيئ

  ية إلكترونية؛الجزيئات بواسطة حزمة إشعاع
  
ن ( ١٩٣مزودة بمصيدة باردة واحدة أو أكثر يمكن تبريدها لدرجة حرارة وأيضاً   -٢ -كلف

ة  ٨٠ درجة مئوية) أو أقل من أجل احتجاز جزيئات الَحليلة غير المؤيَّنة بواسطة الحزم
  اإلشعاعية اإللكترونية؛

  
ورين إنتا  -هـ اج الفل وني إلنت در أي دة بمص زوَّ ة م ات كتلي ع مطياف تخدم م ّممة لتُس اً ومص اً دقيق ج

  األكتينات أو مع الفلوريدات األكتينيّة. 
  

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

  
الرجم اإللك  -٢ ل ب ي تعم ة الت ات الكتلي د المطياف ي البن واردة ف ي، ال ترون

ي  اء-٣الفرع ل -د-٦-ب ي تعم ة الت ات الكتلي م المطياف اً باس َرف أيض ، تُع
  بالقصف اإللكتروني أو المطيافات الكتلية التي تعمل بالتأيّن اإللكتروني.

  
ي   -٣ د الفرع ي البن اء-٣ف اردة’، -٢-د-٦-ب يدة الب ّد ‘ المص از يص ي جه ه

ا أو  ق تكثيفه ن طري از ع ات الغ اردة. جزيئ طح ب ى أس دها عل تجمي
د  ل عن ي تعم ة الت خات الفراغي ر المض دخل، ال تُعتبَ ذا الم راض ه وألغ
ة  ة بمثاب درجات حرارة منخفضة جداً بالهليوم الغازي ولها أنشوطة مغلق

  مصيدة باردة.
  
  المواد  -جيم-٣
  

  ال يوجد. 
  
  البرامج الحاسوبية  -دال-٣
  
مة  “البرامج الحاسوبية”  -١-دال-٣ ة  “استخدام”خصيصاً بغرض المصمَّ ود الفرعي ي البن ذكورة ف دات الم المع

  . ٤-باء-٣أو  -٣-باء-٣أو  -١-ألف-٣
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١٢-٣ 

اء خصائص أداء  “البرامج الحاسوبية”  -٢-دال-٣ ز أو إعف فير المصّممة خصيصاً لتعزي أو مفاتيح/رموز التش
ي  د الفرع ي البن ا ف وص عليه وابط المنص عة للض ر الخاض دات غي ف-٣المع ي أو بح -١-أل ث تلب ي

  .١-ألف-٣تتجاوز الخصائص المحددة في البند الفرعي 
  
وبية’’  -٣-دال-٣” رامج الحاس عة  “الب دات الخاض ائص أداء المع اء خص ز أو إعف اً لتعزي ّممة خصيص المص

  .١-ألف-٣للضوابط المنصوص عليها في البند الفرعي 
  
  التكنولوجيا  -هاء-٣
  
اج”أو  “تطوير”كنولوجيا التي تخص طبقا لضوابط الت “التكنولوجيا”  -١-هاء-٣ دات أو  “استخدام”أو  “إنت المع

  دال.-٣ألف إلى -٣المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المواد أو 
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  معدات متصلة بمصانع إنتاج الماء الثقيل  -٤
  (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)

  
  ت والمكوناتالمعدات والمجمعا  -ألف-٤

  
ا الخاصيتين   -١-ألف-٤ ادي، وتتسم بكلت اء الع ن الم ل م اء الثقي ي فصل الم عبوات خاصة يمكن أن تستخدم ف

  التاليتين: 
  

  ومصنوعة من نسيج شبكي من البرونز الفوسفوري المعالج كيميائيا لتحسين القابلية لالبتالل؛   -أ
  
  ). vacuum distillationومصممة لتستخدم في أبراج التقطير الخوائي (  -ب

  
ف   -٢-ألف-٤ ز أو المخف د البوتاسيوم المرك ن أمي ة م مضخات قادرة على توزيع محاليل من مادة حفـّازة مكّون

  ، وتتسم بجميع الخصائص التالية: (KNH2/NH3في األمونيا السائلة  (
  

  مسيكة للهواء (مسدودة بإحكام)؛   -أ
  
  متر مكعب/ساعة؛ ٨٫٥ذات سعة أكبر من   -ب
  
  تتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:   -ج

  
زة (  -١ يوم المرك د البوتاس ل أمي غيل لمحالي غط التش راوح ض ين  %١يت ا ب ر) م أو أكث

  ميغابسكال؛ ٦٠ و ١٫٥
  
ن   -٢ ّل م ين %١أو يتراوح ضغط التشغيل لمحاليل أميد البوتاسيوم المخففة (أق ا ب  ٢٠) م

   ميغابسكال. ٦٠و 
  
  ممددات توربينية تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: -أو أطقم ضاغطاتممددات توربينية   -٣-ألف-٤

  
مة للتشغيل عند درجة حرارة خارجة تبلغ   -أ درجة مئوية تحت الصفر) أو  ٢٣٨-كلفن ( ٣٥مصمَّ

  أقّل؛
  
مة إلنتاجية قدرها   -ب   كغم/ساعة أو أكثر من غاز الهيدروجين. ١٠٠٠ومصمَّ
  

  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٤
  
  أعمدة أحواض تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين والموصالت الداخلية، على النحو التالي:   -١-باء-٤
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ة   حاشية: ر الوثيق ل، انظ اء الثقي اج الم ا إلنت دَّة خصيص ممة أو المع دة المص ص األعم ا يخ فيم

INFCIRC/254/Part 1   .(بصيغتها المعدلة)  
  

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

   ميغابسكال أو أكثر؛ ٢يمكنها أن تعمل في ضغط يبلغ   -١
  
ي   -٢ اس الحبيب ه المق غ في تنيتي (أو  ASTMومصنوعة من الفوالذ الكربوني الذي يبل األس

  أو أكثر؛ ٥المعيار المكافئ له) 
  
   متر أو أكثر؛ ١٫٨يبلغ قطرها و  -٣

  
ي الموصالت ا  -ب ذكورة ف دروجين الم د الهي اء وكبريتي ادل الم دة أحواض تب ة ألعم لداخلية الالزم

  أ. -١-باء-٤البند الفرعي 
  

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

واع الف ن أن نوعة م وى ومص غ محت ذي يبل دأ، ال ل للص ر القاب والذ غي
ون أحواضاً  %٠٫٠٣الكربون فيه  ذه األحواض أن تك أو أقل. ويمكن له

ة، أو أحواض  غربالية، أو أحواض صمامات، أو أحواض فقاعات علوي
  شبكات توربينية.

  
  خصائص التالية: أعمدة تقطير الهيدروجين عند درجات حرارة منخفضة جداً التي تتـّسـم بجميع ال  -٢-باء-٤

  
مة للعمل بدرجات حرارة داخلية تبلغ   -أ   درجة مئوية تحت الصفر) أو أقّل؛  ٢٣٨كلفن ( ٣٥مصمَّ

  
مة لتعمل بضغط داخلي يتراوح ما بين   -ب   ميغابسكال؛  ٥ و ٠٫٥مصمَّ
  
  مصنوعة من إحدى المادتين التاليتين:   -ج
  

ار ، حسب ٣٠٠الفوالذ غير القابل للصدأ من السلسلة   -١ ة لالختب معايير الجمعية األمريكي
ي  اس الحبيب ه المق غ في نخفض يبل ي م وى كبريت واد، بمحت تنيتي (أو  ASTMوالم األس

  أو أكثر؛ ٥المعيار المكافئ له) 
  
  من مواد مماثلة تتحمل درجات الحرارة المنخفضة وتتوافق مع الهيدروجين؛ أو  -٢

  
ً   -د   أمتار أو أكثر.  ٤ر، وأطوال فعالة تبلغ سم أو أكث ٣٠ذات أقطار داخلية تبلغ  وأيضا
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وع   ملحوظة تقنية: ن الن ود م مصطلح 'طول فعال' يعني االرتفاع الفعلي لمواد التعبئة في عم

وع  ن الن ود م ي عم ة ف المعبأ، أو االرتفاع الفعلي للوحات الموصالت الداخلي
  اللوحي.

  
  ] ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –[لم تعد تُستخَدم   -٣-باء-٤
  
  المواد  -جيم-٤

  
  ال يوجد. 

  
  البرامج الحاسوبية  -دال-٤

  
  ال يوجد. 

  
  التكنولوجيا  -هاء-٤

  
اج”أو  “تطوير”طبقا لضوابط التكنولوجيا التي تخص  “التكنولوجيا”  -١-هاء-٤ دات أو  “استخدام”أو  “إنت المع

  ال.د-٤ألف إلى -٤المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المواد أو 
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  معدات اختبار وقياس لتطوير أجهزة متفجرة نووية  -٥

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

  ؛ ٢سم ٢٠تبلغ مساحة الكاثود الضوئي فيها أكثر من   -أ
  
  نانوثانية.  ١ن ويقّل زمن نهوض النبضة األنودية فيها ع  -ب

  
  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٥
  
وعتي   -١-باء-٥ مولِّدات األشعة السينية الوميضية أو المعجالت اإللكترونية النبضية التي تتسم بواحدة من مجم

  الخصائص التالية: 
  

ة للمعجل   -١  -أ ة الذروي ن  ٥٠٠أن تكون الطاقة اإللكتروني ر، ولك ط أو أكث رون فل و إلكت كيل
  ميغاإلكترون فلط؛  ٢٥من  أقل

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

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

  
   ميغاواط. ٥٠والقدرة الذروية أعلى من   -٢

  
اء-٥ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   :ملحوظة ى المعجال -١-ب ن عل ر م ي تعتب ت الت

مكونات أجهزة مصممة ألغراض أخرى خالف استخدام شعاعات اإللكترون أو األشعة 
راض  ممة لألغ زة المص ى األجه ثال)، أو عل ي م ر اإللكترون تخدام المجه ينية (اس الس

  الطبية: 
  

تحقاق (  -١  :ملحوظات تقنية م االس ّرف رق ة: Kيع ة التالي ي المعادل وارد ف و ال ى النح ) عل
K=1.7 x 103 V2.65 Q.  V  ا راً عنه ة معبّ ة الذروي ة اإللكتروني هي الطاق

ن  ل م دة نبضة شعاع المعجل أق ت م إذا كان ط.  ف  ١بماليين اإللكترون فل
ون ة، تك دة  Q ميكروثاني وبة بوح ة محس ة اإلجمالي حنة المعجل ي الش ه

ن  ة،  ١الكولومب. أما اذا كانت مدة نبضة شعاع المعجل أكبر م ميكروثاني
ون ي  Q فتك ة ف حنة معجل ى ش ي أقص ة.  ١ه ل  Qميكروثاني ادل تكام تع

ز (iالرمز ( بة للرم دتين t) بالنس ين الم ن ب رة األقصر م داد الفت ى امت ) عل
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ث (idtميكروثانية أو مدة نبضة الشعاع  ١التاليتين:  ار i، حي ي تي ) تعن
  ) تعني الزمن بالثواني.t( األشعة محسوبا باألمبير و

  
الفلط)   -٢ ذروي ب د ال ة = (الجه درة الذروي عاع × الق ذروي للش ار ال (التي

  باألمبير).
  

ى   -٣ د عل ي تعتم ي اآلالت الت عاعية ف ة اإلش ة للنبض رة الزمني ون الفت تك
رتين  ين الفت ن ب رة األقصر م ة، هي الفت تجاويف التعجيل للموجات الدقيق

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

  
ي   -٤ ة األشعة ف التيار الذروي لألشعة هو متوسط التيار في فترة تجمع حزم

  اآلالت التي تعتمد على تجاويف التعجيل للموجات الدقيقة.
  
واع أجهزة إطالق متعددة المراحل تعمل بالغازات الخفيفة أو ن  -٢-باء-٥ ة السرعة (األن ظم إطالق أخرى فائق

ا  ة وغيره ة الكهربائي العاملة بواسطة وقود داسر وغاز وملفات واألنواع الكهرومغنطيسية والحراري
  كيلومتر في الثانية أو أكثر.   ١٫٥ ٢من النظم المتقدمة) قادرة على تعجيل المقذوفات حتى 

  
ذ  : ملحوظة   ي ه ا ف وص عليه وابط المنص ري الض ّممة ال تس الق المص زة اإلط ى أجه د عل ا البن

  خصيصاً ألنظمة األسلحة الفائقة السرعة.
  
  الكاميرات وأجهزة التصوير العالية السرعة والمكونات الالزمة لها، على النحو التالي:   -٣-باء-٥
  

زة  "البرامج  حاشية: اميرات أو أجه اء أداء الك ز أو إعف مة خصيصاً لتعزي الحاسوبية" المصمَّ
دين الفرعييالتصوي ي البن ا ف ـر بحيث تفي بالخصائص أدناه تخضع للضوابط المنصوص عليه ن ــ

  .٢-دال-٥و ٢-دال-٥
  
  الكاميرات السريعة، والمكونات الالزمة المصممة خصيصاً لها، على النحو التالي:  -أ

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

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

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

  
ريعة   -٤ اميرات الس ع الك تخدام م اً لالس ممة خصيص حن مص ادة الش ة إلع ات قابل مكون

واردة المحتوية على هياكل مكونة من وحدات تجميعية و ل مواصفات األداء ال ي تُفعِّ الت
  ؛٢-ب-٣-باء-٥أو  ١-ب-٣-باء-٥في البند الفرعي 
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ا   -٥ ات، والمراي ن توربين ة م دوارة المكون ات ال ة، والمجمع ات التزامني دات اإللكترون وح

  .١-أ-٣-باء-٥والَمحاِمل المصّممة خصيصاً للكاميرات المحددة في البند الفرعي 
  

  رة والمكونات الالزمة المصممة خصيصاً لها على النحو التالي:الكاميرات المؤطِّ   -ب
  

  إطار في الثانية؛  ٢٢٥٬٠٠٠كاميرات مؤطـِّرة ذات معدالت تسجيل أكبر من  -١
  
رة قادرة على التقاط الصور في وقت يبلغ   -٢   نانوثانية أو أقل؛ ٥٠كاميرات مؤّطِ
  
رة وأجهزة التصوير المنطوية على   -٣ غ سرعة الصمامات المؤّطِ ي تبل باه موصالت الت أش

اميرات  ٥٠احتجاز الصورة (الغَلق) فيها  اً للك ّممة خصيص ي مص ل، وه ة أو أق نانوثاني
  ؛٢-ب-٣-باء-٥أو  ١-ب-٣-باء-٥المذكورة في 

  
رة   -٤ ؤّطِ اميرات الم ع الك تخدام م اً لالس ممة خصيص حن مص ادة الش ة إلع ات قابل مكون

دات ت واردة المحتوية على هياكل مكونة من وح فات األداء ال ل مواص ي تُفعِّ ة والت جميعي
  ؛٢-ب-٣-باء-٥أو  ١-ب-٣-باء-٥في البند الفرعي 

  
ل   -٥ ا وَمحاِم ات، ومراي ن توربين ة م ات دوارة مكون ة، ومجمع ات تزامني دات إلكترون وح

  .٢-ب-٣-باء-٥أو  ١-ب-٣-باء-٥مصّممة خصيصاً للكاميرات المحددة في 
  

أشباه موصالت أو صمامات إلكترونية والمكونات الالزمة المصّممة الكاميرات المنطوية على   -ج
  خصيصاً لها على النحو التالي:

  
از   -١ رعة احتج غ س ة تبل مامات إلكتروني الت أو ص باه موص ى أش ة عل اميرات منطوي ك

  نانوثانية أو أقل؛ ٥٠الصورة (الغَلق) فيها 
  

مامات لمكث  -٢ الت وص باه موص ى أش غ سرعة أجهزة تصوير منطوية عل ات الصور تبل ف
ا  ق) فيه ورة (الغَل از الص اميرات  ٥٠احتج اً للك ممة خصيص ل، ومص ة أو أق نانوثاني

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

ورة -أجهزة َغلق ضوئي  -٣ از الص رعة احتج غ س كهربائي (خاليا كير أو خاليا بوكلز) تبل
  نانوثانية أو أقل؛ ٥٠(الغَلق) فيها 

  
ى مكونات   -٤ ة عل اميرات المحتوي ع الك قابلة إلعادة الشحن مصممة خصيصاً لالستخدام م

ل مواصفات األداء الواردة في البند الفرعي  هياكل مكونة من وحدات تجميعية والتي تُفَعِّ
  .١-ج-٣-باء-٥
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ن استخدامها وحدها   ملحوظة تقنية: ة يمك دة اإلطار ذات السرعة العالي الكاميرات الوحي
ذه في إنتاج صور ن ه د م ة مفردة لحدث حيوي، أو يمكن الجمع بين العدي

  الكاميرات في نظام يشغَّل بالتتابع إلنتاج صور متعددة لحدث ما.
  

  ] ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  –[لم تعد تُستخَدم   -٤-باء-٥
  
  أجهزة متخصصة إلجراء التجارب الهيدرودينامية، على النحو التالي:   -٥-باء-٥
  

كيلومتر في الثانية خالل فواصل  ١السرعة بالتداخل لقياس السرعات التي تتجاوز أجهزة قياس   -أ
  ميكروثانية؛  ١٠زمنية أقل من 

  
د عن   -ب ي تزي ا  ١٠عدادات ضغط الصدمات القادرة على قياس الضغوط الت ا فيه كال، بم غيغابَس

  يد؛ العدادات المصنوعة من المنغانين واإليتربيوم والبولي فينيل ثنائي الفلور
  
  غيغابَسكال.  ١٠ناقالت الضغط من الكوارتز للضغوط التي تزيد عن   -ج

  
داخل  -أ-٥-باء-٥يشمل البند الفرعي   :ملحوظة اس ت ل نظم قي داخل مث اس السرعة بالت زة قي أجه

اس  ر لقي زة دوبل الليزر، وأجه داخل ب اس الت ر لقي زة دوبل اكس، وأجه رعة ألي ع الس
  باسم أجهزة قياس سرعة اقتران ترّددين.سرعة الفوتونات المعروفة أيضاً 

  
  مولِّدات نبض عالية السرعة، ورؤوس النبض الالزمة لها، 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
  

اء-٥في البند الفرعي  -١  ملحوظات تقنية: ّرف  -ب-٦-ب ال النبضة’يع ن انتق ه ‘ زم بأن
   من متسع الفلطية. %٩٠ و %١٠الفاصل الزمني بيــن 

  
ة   -٢ ول وظيف مة لقب دافع مصمَّ رؤوس النبض هي شبكات لتكوين ال

كال  ن أش ة م ة متنوع من مجموع كيلها ض ة وتش ور الفلطي ط
تطيل، أو المثل وع المس مل الن ن أن تش بض يمك ذي الن ث، أو ال

دورة.  ادي ال ي، أو األح دافع، أو األُّس الطور، أو بال ل ب يعم
ورؤوس النبض يمكن أن تكون جزءاً ال يتجزأ من مولِّد النبض، 
از أو  ي الجه حن ف ادة الش ة إلع ة قابل دة تجميعي ون وح د تك وق

  جهازاً موصَّالً من الخارج.
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مة أوعية وحجرات وحاويات المتفجرات الشديدة اال  -٧-باء-٥ نفجار وأجهزة االحتواء المماثلة األخرى المصمَّ
  الختبار المتفجرات الشديدة االنفجار أو األجهزة المنفجرة والتي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:

  
ادل   -أ اراً يع ل انفج مة لتحتوي بالكام ي) أو  ٢مصمَّ ي إن ت ووين (ت ث النيتروتول ن ثال وغرام م كيل

  أكثر؛
  
ت وتوجد بها عناصر تصمي  -ب ي الوق اس ف ات التشخيص أو القي ل معلوم ن نق ن م م أو سمات تمّكِ

  الحقيقي أو في وقت متأخر.
  

  المواد  -جيم-٥
  

  ال يوجد. 
  
  البرامج الحاسوبية  -دال-٥
  
اء خصائص أداء   -١-دال-٥ ز أو إعف فير المصّممة خصيصاً لتعزي اتيح/رموز التش "البرامج الحاسوبية" أو مف

و عة للض ر الخاض دات غي ي المع د الفرع ي البن ا ف وص عليه اء-٥ابط المنص ي أو  -٣-ب ث تلب بحي
  .٣-باء-٥تتجاوز الخصائص المحددة في البند الفرعي 

  
اء خصائص أداء   -٢-دال-٥ ز أو إعف فير المصّممة خصيصاً لتعزي اتيح/رموز التش "البرامج الحاسوبية" أو مف

  .٣-باء-٥المعدات الخاضعة للضوابط المنصوص عليها في البند الفرعي 
  

  التكنولوجيا  -هاء-٥
  
ي تخص  “التكنولوجيا”  -١-هاء-٥ اج”أو  “تطوير”طبقا لضوابط التكنولوجيا الت دات أو  “استخدام”أو  “إنت المع

  دال.-٥ألف إلى -٥المذكورة في البنود الفرعية من  “البرامج الحاسوبية”المواد أو 
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  مكونات األجهزة المتفجرة النووية  -٦

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

  المفجرات التي تعمل بالكهرباء، وهي على النحو التالي:   -أ
  

  قنطرة التفجير؛   -١
  
  سلك قنطرة التفجير؛   -٢
  
  الطارق؛   -٣
  
  بادئات التفجير الرقائقية؛   -٤

  
وق مساحته ترتيبات تستخدم مف  -ب ر تف ر سطح متفّج دء تفجي ددة، مصممة لب جرات أحادية أو متع

دء  ٥٠٠٠ ن ب ملليمتر مربع وذلك بطريقة شبه متزامنة، باستخدام إشارة إطالق أحادية مع زم
  ميكروثانية.  ٢٫٥تفجير منتشر على السطح يقل عن 

  
ف-٦تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي  ال  ملحوظة: ى الم -١-أل ي تستخدم عل فجرات 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 منفجرةً  ائق معدني كهربائية صغيرة (قنطرة، أو سلك قنطرة، أو رق

ار ة سريعة ذات تي ي  عندما تمر فيها نبضة كهربائي واع الت ي األن ع. وف مرتف
ة ضمن  ال ر كيميائي ة تفجي ر عملي يستخدم فيها الطارق، يبدأ الموصل المتفّج

(خماسي اإلريثريتول الرباعي  PETNمادة مالمسة شديدة االنفجار مثـل مادة 
ر االنفجاري  تج عن التبّخ النترات). وفي المفجرات التي تستخدم الطارق، ين

ي  للموصل الكهربائي "تطاير" أو "طرق" عبر فجوة، ويؤدي تأثير الطارق ف
ي بعض التصميمات  ل الطارق ف ائي. ويعم ر كيمي ى تفجي ادة المتفجرة إل الم
ى  ا إل ة إم ائق تفجيري ر ذي رق طلح مفج ير مص د يش ية. وق القوى المغنطيس ب
ادئ  ة ب ا أن كلم ارق. كم ل بالط ر يعم ر أو مفج رة تفجي ل بقنط ر يعم مفج

  لمة مفجر.تستخدم أحيانا بدال من ك
  
  أطقم اإلطالق ومولِّدات النبض العاملة بالتيار العالي الُمناِظرة لها، وهي على النحو التالي:   -٢-ألف-٦
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اً   -أ م اإلطالق المشحونة إلكتروني ا أطق ا فيه زة إطالق)، بم دء، أجه رات (نظم ب أطقم إطالق مفّجِ
مة لتشغيل الم رات المتعددة الضوابط المذكورة والمدفوعة تفجيرياً والمدفوعة ضوئياً، مصمَّ فّجِ

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

مة الستخدامها بطريقة تتطلب سهولة الحمل أو النقل، أو االستخدام الشاق؛   -١   مصمَّ
  
ن   -٢ ل م ي أق ا ف الق طاقته ى إط ادرة عل ن  ١٥وق ل ع ال تق من أحم ة ض  ٤٠ميكروثاني

  أووم؛ 
  
  أمبير؛  ١٠٠ولها قدرة خرج تتجاوز   -٣

  
  سم؛  ٣٠ال يتجاوز أيٌّ من أبعادها   -٤
  
  كيلوغراماً؛ ٣٠يقلُّ وزنها عن و  -٥
  
ين   -٦ راوح ب دى تت دة الم رارة ممت ات ح ي درج غيل ف ّددة للتش ـن  ٣٧٣و ٢٢٣ومح كلفــ

ى  ٥٠( فر إل ت الص ة تح ة مئوي ا  ١٠٠درج ّددة بم فر) أو مح وق الص ة ف ة مئوي درج
  يناسب التطبيقات الفضائية الجوية. 

  
  وحدات إطالق دقيقة تتسم بجميع الخصائص التالية:  -ج
  

  مم؛ ٣٥ال يتجاوز أيٌّ من أبعادها   -١
  

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

  .انوفارادن ١٠٠وسعتها مساوية أو أكبر من  -٣
  

زر أو شحن أطقم اإلطال  ملحوظة: ق المدفوعة ضوئياً تشمل كالً من األطقم التي تعمل ببدء اللي
ي  الليزر. أما أطقم اإلطالق المدفوعة تفجيرياً فتشمل كالً من نوعي أطقم اإلطالق الت
ة  ة اإلنفاذي رات عالي وي، وبمتفج ي عف تقطاب كهرب رة ذات اس رات متبلِّ ل بمتفج تعم

ي  د الفرع مل البن ية. يش ف-٦المغنطيس ل  -ب-٢-أل ي تعم ة الت ابيح اليدوي المص
  بصمامات الزنون الوميضية. 

  
  أجهزة التشغيل والتحويل على النحو التالي:   -٣-ألف-٦
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ل   -أ ل لعم ى نحو مماث ل عل ي تعم از أم ال، الت وءة بالغ ت ممل اردة، سواء كان صمامات الكاثود الب
  فرجة شرارية، وتتسم بجميع الخصائص التالية: 

  
  كترودات أو أكثر؛تتضمن ثالثة إل  -١
  
  كيلوفلط أو أكثر؛ ٢٫٥وفلطية أنودية ذروية تبلغ   -٢
  
  أمبير أو أكثر؛ ١٠٠تيار أنودي ذروي يبلغ و  -٣
  
  ميكروثانية أو أقّل؛  ١٠وزمن تعّوق أنودي يبلغ   -٤

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

  االسبريترون الخوائية. 
  

  فرجات شرارية مستحثة تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:   -ب
  

  ميكروثانية أو أقل؛ ١٥ذات زمن تعّوق أنودي يبلغ   -١
  
  أمبير أو أكثر؛  ٥٠٠وتيار ذروي يبلغ   -٢

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

  
  يلو فولط؛ ك ٢فلطية أنودية ذروية تتجاوز   -١

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

  
  ميكروثانية أو أقل. ١وزمن بدء تشغيل يبلغ   -٣

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

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

  ل؛ جو ١٠وقدرة على تخزين طاقة تتجاوز   -٢
  
  ميكروفاراد؛ ٠٫٥مواَسعة تتجاوز و  -٣
  
  نانوهنري، ٥٠ومحاثة متوالية أقل من   -٤
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  فلط؛  ٧٥٠أو درجة فلطية تتجاوز  -١  -ب
  

  ميكروفاراد؛ ٠٫٢٥مواَسعة تتجاوز و  -٢
  

  نانوهنري.  ١٠ومحاثة متوالية أقل من   -٣
  
  تسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: نظم مولِّدات النيوترونات، بما في ذلك الصمامات، التي ت  -٥-ألف-٦
  

مة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛   -أ   مصمَّ
  

  ؛وتستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل نووي بين التريتيوم والديوتيريوم  -١  -ب
ديوتيريوم  أو  -٢ ديوتريوم وال ين ال ووي ب تستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل ن

  نيوترونات/ثانية أو أكبر. 3x 109عمل بقدرة خرج وتكون قادرة على ال
  

ال   -٦-ألف-٦ وط اإلرس يخط رات ذات  الكهرمغنطيس اً للمفج ث منخفض ار ح وفر مس ي ت تعرض الت المس
  الخصائص التالية:

  
  كيلو فولط؛ ٢درجة فلطيتها تتجاوز  -أ

  
  نانوهنري. ٢٠ومحاثة أقل من   -ب

  
  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-٦
  

  ال يوجد. 
  
  المواد  -جيم-٦
  
  من وزنها من أّيٍ من المرّكبات التالية:  %٢مواد أو مخاليط شديدة االنفجار، تحتوي على أكثر من   -١-جيم-٦
  

  ؛ Cyclotetramethylenetetranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0)  -أ
  
  ؛ Cyclotrimethylenetrinitramine (RDX) (CAS 121-82-4)  -ب
  
  ؛ Triaminotrinitrobenzene (TATB) (CAS 3058-38-6)  -ج
  
 Aminodinitrobenzo-furoxan or 7-amino-4,6 nitrobenzofurazane-1-oxide (ADNBF)  -د

(CAS 97096-78-1)؛  
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  ؛diamino-2,2-dinitroethylene (DADE or FOX7) (CAS 145250-81-3)-1,1  -هـ
  
  ؛dinitroimidazole (DNI) (CAS 5213-49-0)-2,4  -و
  
  ؛Diaminoazoxyfurazan (DAAOF or DAAF) (CAS 78644-89-0)  -ز
  
  ؛Diaminotrinitrobenzene (DATB) (CAS 1630-08-6)  -ح
  
  ؛Dinitroglycoluril (DNGU or DINGU) (CAS 55510-04-8)  -ط
  
  ؛Bis (picrylamino)-3,5-dinitropyridine (PYX) (CAS 38082-89-2)-2,6 -ي
  
-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobiphenyl or dipicramide (DIPAM) (CAS 17215-′3,3  -ك

  ؛(44-0
  
  ؛Diaminoazofurazan (DAAzF) (CAS 78644-90-3)  -ل
  
  ؛tetranitro-pyridazino[4,5-d] pyridazine (TNP) (CAS 229176-04-9)-1,4,5,8  -م
  
   ؛Hexanitrostilbene (HNS) (CAS 20062-22-0)  -ن
  

ى  ٣غرام/سم ١٫٨تزيد كثافتها البلورية على أو أي مادة متفجرة   -س ا عل ر فيه د سرعة التفجي وتزي
  متر/ثانية. ٨٠٠٠

  
  البرامج الحاسوبية  -دال-٦
  

  ال يوجد. 
  
  التكنولوجيا  -هاء-٦
  
ا”  -١-هاء-٦ ص  “التكنولوجي ي تخ ا الت وابط التكنولوجي ا لض وير”طبق اج”أو  “تط تخدام”أو  “إنت  “اس

   دال.-٦ألف إلى -٦المذكورة في البنود الفرعية من  “مج الحاسوبيةالبرا”المعدات أو المواد أو 
  
 



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

  
  الصيغة الجديدة  )٩الصيغة القديمة (التنقيح 

  الهدف
  
ي، بغية تفادي انتشار األسلحة النووية والوقاية من أعمال اإلرهاب النوو  -١

أخذ الموردون بعين االعتبار إجراءات تتعلق بنقل معدات ومواد وبرامج 
حاسوبية معينة، والتكنولوجيا المتصلة بها، يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في 
"نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية"، أو في "نشاط غير خاضع للضمانات 

وفي هذا يتعلق بدورة الوقود النووي"، أو في أعمال اإلرهاب النووي. 
يلي من مبادئ وتعاريف مشتركة، وعلى   الصدد، اتفق الموردون على ما

قائمة بالمعدات والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بها 
ألغراض مراقبة الصادرات. ولم توضع هذه المبادئ التوجيهية لعرقلة 

المتفجرات دام هذا التعاون لن يسهم في نشاط يتعلق ب  التعاون الدولي ما
النووية أو في نشاط غير خاضع للضمانات يتعلق بدورة الوقود النووي أو 
دون تنفيذ المبادئ التوجيهية وفقا  أعمال اإلرهاب النووي. ويعتزم الموّرِ

  للتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة.
   

  الهدف
  
إلرهاب النووي، أخذ بغية تفادي انتشار األسلحة النووية والوقاية من أعمال ا  -١

الموردون بعين االعتبار إجراءات تتعلق بنقل معدات ومواد وبرامج حاسوبية 
معينة، والتكنولوجيا المتصلة بها، يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في "نشاط 
يتعلق بالمتفجرات النووية"، أو في "نشاط غير خاضع للضمانات يتعلق بدورة 

هاب النووي. وفي هذا الصدد، اتفق الوقود النووي"، أو في أعمال اإلر
يلي من مبادئ وتعاريف مشتركة، وعلى قائمة بالمعدات   الموردون على ما

والمواد والبرامج الحاسوبية والتكنولوجيا المتصلة بها ألغراض مراقبة 
دام  الصادرات. ولم توضع هذه المبادئ التوجيهية لعرقلة التعاون الدولي ما

نشاط ”أو في  “نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية”هذا التعاون لن يسهم في 
أو أعمال اإلرهاب  “غير خاضع للضمانات يتعلق بدورة الوقود النووي

دون تنفيذ المبادئ التوجيهية وفقا للتشريع الوطني  النووي. ويعتزم الموّرِ
  وااللتزامات الدولية ذات الصلة.

  
  المبدأ األساسي

  
دين أّال يأذنوا  -٢ بعمليات نقل المعدات أو المواد أو البرامج  ينبغي للموّرِ

  الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها، كما هو مبيَّن في المرفق:
  

الستخدامها في دولة غير حائزة ألسلحة نووية في نشاط يتعلق   -
بالمتفجرات النووية أو في نشاط غير خاضع للضمانات يتعلق بدورة 

  الوقود النووي،
  

  المبدأ األساسي
  
دين أّال يأذنوا بعمليات نقل المعدات أو  -٢ المواد أو البرامج  ينبغي للموّرِ

  الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها، كما هو مبيَّن في المرفق:
  

الستخدامها في دولة غير حائزة ألسلحة نووية في نشاط يتعلق   -
بالمتفجرات النووية أو في نشاط غير خاضع للضمانات يتعلق بدورة 

  الوقود النووي،
  



ما يكون هناك خطر تحريف غير مقبول نحو نشاط أو بشكل عام، عند - 
كهذا، أو عندما تتعارض عمليات النقل مع هدف تفادي انتشار األسلحة 

  النووية،
  
أو عندما يكون هناك خطر تحريف ال يمكن قبوله نحو أعمال اإلرهاب   -

  النووي.

ف غير مقبول نحو نشاط أو بشكل عام، عندما يكون هناك خطر تحري  -
كهذا، أو عندما تتعارض عمليات النقل مع هدف تفادي انتشار األسلحة 

  النووية،
  
أو عندما يكون هناك خطر تحريف ال يمكن قبوله نحو أعمال اإلرهاب   -

  النووي.
  

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

التوجيهية، بما في ذلك لوائح ترخيص عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، 
والعقوبات على االنتهاكات. وعند النظر في أمر التصريح بعمليات النقل، 
ينبغي للموردين مراعاة الحكمة في سبيل تطبيق المبدأ األساسي، ووضع 

  العوامل ذات الصلة في االعتبار، ومن بينها:
  

ً  ما إذا ) أ(  أو  ،في معاهدة عدم االنتشار النووي كانت الدولة المتلقية طرفا
في معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية (معاهدة 
تالتيلولكو)، أو في أي اتفاق دولي مماثل وملزم قانونا لعدم االنتشار 
النووي، ولديها اتفاق ضمانات مع الوكالة ساري المفعول، وقابل 

  جميع أنشطتها النووية السلمية؛ للتطبيق على
  

وما إذا كانت أية دولة متلقية ليست طرفاً في معاهدة عدم االنتشار أو  ) ب( 
في معاهدة تالتيلولكو أو في أي اتفاق دولي مماثل وملزم قانونا لعدم 

(ب) ٣االنتشار النووي، لديها أي مرافق أو منشآت مدرجة في الفقرة 
تخضع لضمانات   و تشييدها والأعاله يجري تشغيلها أو تصميمها أ

  الوكالة، أو لن تخضع لهذه الضمانات؛
  

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

بما في ذلك لوائح ترخيص عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، والعقوبات على 
ند النظر في أمر التصريح بعمليات النقل، ينبغي للموردين االنتهاكات. وع

مراعاة الحكمة في سبيل تطبيق المبدأ األساسي، ووضع العوامل ذات الصلة 
  في االعتبار، ومن بينها:

  
ما إذا كانت الدولة المتلقية طرفاً في معاهدة عدم االنتشار النووي، أو في  (أ)

ومنطقة البحر الكاريبي ا الالتينية معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريك
أو معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية  (معاهدة تالتيلولكو)،

في جنوب المحيط الهادئ (معاهدة راروتونغا)، أو معاهدة إنشاء منطقة 
خالية من األسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)، أو 

األسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة معاهدة إنشاء منطقة خالية من 
بليندابا)، أو معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في آسيا 

أو في أي اتفاق دولي مماثل وملزم  الوسطى (معاهدة سيميباالتينسك)،
ً لعدم االنتشار النووي، ولديها اتفاق ضمانات مع الوكالة ساري  قانونا

  جميع أنشطتها النووية السلمية؛ المفعول، وقابل للتطبيق على
  
ما إذا كانت أية دولة متلقية ليست طرفاً في معاهدة عدم االنتشار، أو    (ب)

معاهدة راروتونغا، أو معاهدة بانكوك، أو  أوفي معاهدة تالتيلولكو، 
أو في أي اتفاق دولي مماثل معاهدة بليندابا، أو معاهدة سيميباالتينسك، 

نتشار النووي، لديها أي مرافق أو منشآت مدرجة وملزم قانونا لعدم اال
تخضع   (ب) أعاله يجري تشغيلها أو تصميمها أو تشييدها وال٣في الفقرة 

  لضمانات الوكالة، أو لن تخضع لهذه الضمانات؛



  

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

ة النقل إلى المستخدم النهائي، أو ما إذا وما إذا كان لم يصرح بعملي (ز)
كان المستخدم النهائي قد انحرف بعملية نقل سبق التصريح بها نحو 

  أغراض ال تتفق مع المبادئ التوجيهية.
  

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

  
ادة نقل المعدات أو المواد أو وما إذا كان هناك خطر يتمثل في إع (ط)

البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها المحددة في المرفق أو 
خطر نقل أي نسخ منها خالفًا للمبدأ األساسي، كنتيجة لتخلف الدولة 
المتلقية عن تطوير وممارسة ضوابط رقابية مناسبة وفعالة على 

خرى، كما هي معرفة الصادرات وعمليات الشحن من وسيلة نقل إلى أ
  .١٥٤٠في قرار مجلس األمن رقم 

  

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

ما إذا كان لم يصرح بعملية النقل إلى المستخدم النهائي، أو ما إذا كان  (ز)
المستخدم النهائي قد انحرف بعملية نقل سبق التصريح بها نحو أغراض 

   تتفق مع المبادئ التوجيهية؛ال
  

إذا كان هناك سبب يدعو إلى االعتقاد بوجود خطر تحريف نحو أعمال  ما (ح)
  ؛إرهاب نووي

  
ما إذا كان هناك خطر يتمثل في إعادة نقل المعدات أو المواد أو البرامج  (ط)

الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها المحددة في المرفق أو خطر نقل 
منها خالفًا للمبدأ األساسي، كنتيجة لتخلف الدولة المتلقية عن أي نسخ 

تطوير وممارسة ضوابط رقابية مناسبة وفعالة على الصادرات 
وعمليات الشحن من وسيلة نقل إلى أخرى، كما هي معرفة في قرار 

  .١٥٤٠رقم التابع لألمم المتحدة مجلس األمن 
  

  شروط عمليات النقل
  
عملية النقل لن تشكل أي خطر غير مقبول للتحريف،  عند اتخاذ قرار بأن  -٦

وفقا للمبدأ األساسي، ولتحقيق أهداف المبادئ التوجيهية، ينبغي للمورد 
الحصول على ما يلي قبل التصريح بالنقل، وبطريقة تتفق مع القوانين 

  والممارسات الوطنية المعمول بها لديه:
  

امات ومواقع االستخدام بيان من المستخدم النهائي يحدد االستخد (أ)
  النهائي لعمليات النقل المقترحة؛

  شروط عمليات النقل
  
ة النقل لن تشكل أي خطر غير مقبول للتحريف، عند اتخاذ قرار بأن عملي  -٦

وفقا للمبدأ األساسي، ولتحقيق أهداف المبادئ التوجيهية، ينبغي للمورد 
الحصول على ما يلي قبل التصريح بالنقل، وبطريقة تتفق مع القوانين 

  والممارسات الوطنية المعمول بها لديه:
  

قع االستخدام النهائي بيان من المستخدم النهائي يحدد االستخدامات وموا ) أ( 
  لعمليات النقل المقترحة؛



وتأكيد يعلن صراحة أن النقل المقترح أو أي استنساخ له لن يستخدم  (ب)
في أي نشاط غير خاضع للضمانات يتعلق بالمتفجرات النووية أو 

  نشاط يتعلق بدورة الوقود النووي.
  

وتأكيد يعلن صراحة أن النقل المقترح أو أي استنساخ له لن يستخدم  ) ب( 
، أو في "نشاط غير خاضع "نشاط يتعلق بالمتفجرات النووية"في أي 

  للضمانات يتعلق بدورة الوقود النووي".

  حقوق الموافقة على عمليات اعادة النقل
  
ريح بنقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوجيا قبل التص  -٧

المتصلة بها كما هو مبين في المرفق إلى بلد غير متقيد بالمبادئ التوجيهية، 
ينبغي للموردين الحصول على تأكيدات تقضي بأن يحصل هذا البلد على 

معمول بها موافقتهــم، بطريقــة تتفق مع القوانين والممارسات الوطنية ال
لديهم، قبل القيام بأي عملية إعادة نقل للمعدات أو المواد أو البرامج 

  الحاسوبية أو التكنولوجيا المتصلة بها، أو أي نـَسخ منها إلى بلد ثالث.
  

  حقوق الموافقة على عمليات اعادة النقل
  
يا قبل التصريح بنقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبية أو التكنولوج  -٧

المتصلة بها كما هو مبين في المرفق إلى بلد غير متقيد بالمبادئ التوجيهية، 
ينبغي للموردين الحصول على تأكيدات تقضي بأن يحصل هذا البلد على 
موافقتهــم، بطريقــة تتفق مع القوانين والممارسات الوطنية المعمول بها 

لمواد أو البرامج الحاسوبية لديهم، قبل القيام بأي عملية إعادة نقل للمعدات أو ا
  أو التكنولوجيا المتصلة بها، أو أي نـَسخ منها إلى بلد ثالث.

  
  أحكام ختامية

  
يحتفظ المورد لنفسه بحق تقرير ما إذا كانت المبادئ التوجيهية تنطبق على   -٨

أصناف أخرى ذات أهميــة باإلضافة إلى تلك األصناف المبينة في المرفق، 
اك شروط أخرى تنطبق على عملية النقل ويرى أنها وما إذا كانت هن

من  ٥ضرورية باإلضافة إلى تلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة 
  المبادئ التوجيهية.

  

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

اف المبينة في المرفق، أصناف أخرى ذات أهميــة باإلضافة إلى تلك األصن
وما إذا كانت هناك شروط أخرى تنطبق على عملية النقل ويرى أنها 

من  ٦٥ضرورية باإلضافة إلى تلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة 
  المبادئ التوجيهية.

  
  المرفق

  
) مستخدم في هذا المرفق.  وفي SIالنظام الدولي للوحدات (  ملحوظة:

بار الكمية المادية المعّرفة في جميع األحوال ينبغي اعت
وحدات النظام الدولي على أساس أنها القيمة الرسمية 

الموصى بها للضوابط.  بيَد أن بعض بارامترات اآلالت 
  المكنية معطاة بوحداتها المألوفة، وهي ليست وحدات دولية.

  

  المرفق
  

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

وحدات النظام الدولي على أساس أنها القيمة الرسمية الموصى 
بها للضوابط. بيَد أن بعض بارامترات اآلالت المكنية معطاة 

  ي ليست وحدات دولية.بوحداتها المألوفة، وه
  



المختصرات المتكررة االستخدام (مع بوادئها الدالة على الحجم) في هذا 

فق على النحو التالي (تقتصر هذه المختصرات على النسخة المر

  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) 

المختصرات المتكررة االستخدام (مع بوادئها الدالة على الحجم) في هذا المرفق 

  على النحو التالي (تقتصر هذه 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 



µm --- micrometer(s) 
µs --- microsecond(s) 
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) 

  

kW  -  kilowatt(s)   -  Power 
K   - kelvin   - Thermodynamic temperature 
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 لهذه المبادئ التوجيهية وعلى النحو 
المبين في كل قسم من المرفق.  وستخضع "التكنولوجيا" المرتبطة ارتباطا 
مباشرا بأي صنف من األصناف الواردة في المرفق لنفس القدر من التدقيق 

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

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

إجازة تصدير الحد األدنى من "التكنولوجيا" المطلوبة لتركيب وتشغيل 
  وصيانة وإصالح ذلك الصنف، لنفس المستخدم النهائي.

  

  ضوابط التكنولوجيا
  

نولوجيا" للضوابط طبقا لهذه المبادئ التوجيهية وعلى النحو يخضع نقل "التك
المبين في كل قسم من المرفق. وستخضع "التكنولوجيا" المرتبطة ارتباطا 

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 
إجازة تصدير الحد األدنى من "التكنولوجيا" المطلوبة لتركيب وتشغيل وصيانة 

  وإصالح ذلك الصنف، لنفس المستخدم النهائي.
  

  --"التحكم الكنتوري"  
  

ديا" المدارة وفقا حركتان أو أكثر من الحركات "المتحكم فيها عد
للتعليمات التي تحدد الموضع التالي المطلوب ومعدالت التغذية المطلوبة 

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

  --"التحكم الكنتوري"  
  

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

)ISO( 2806 –يد المقاييس حلتو المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسالمنظمة 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:

  

  --ة"  "مواد ليفية أو خيطي
  

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

  حاشية:
  



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

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

  
  --"الفتلة المسحوبة"   -٢
  

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

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

  
  --"الشريط"   -٤

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

، أو ما إلى ذلك،  متحابكة أو أحادية ´أوبار´أو ´ نساالت´أو
  االتجاه، تتم تقويتها تمهيديا بالراتنج عادة. 

  
  -- “النسالة”  -٥

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

  
  --  “الوبر”  -٦

  
  المفتولة.’ الجدائل’هو حزمة من   

  
  --’ الخيط’

  
  .“ية أو الخيطيةالمواد الليف”انظر 

  
  "ضمن الملكية العامة". 

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

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

  
  -- “‘الفتلة المسحوبة’”  -٢
  

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

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

  
  -- "‘ الشريط’"  -٤

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

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

  
  -- “‘النسالة”’  -٥

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

  
  --  "‘   الوبر"  ’  -٦

  
  المفتولة. "’  الجدائل"  ’هو حزمة من   

  
  -- "’  الخيط" ’

  
  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 

  
  "ضمن الملكية العامة". 



  
"ضمن الملكية العامة" تعني في هذا السياق "التكنولوجيا" أو "البرامج 
الحاسوبية" الموفَّرة دون قيود على نشرها على نطاق أوسع.  (القيود 

المتعلقة بحقوق النشر ال تُخِرج "التكنولوجيا" أو "البرامج الحاسوبية" من 
  لعامة).نطاق الملكية ا

  
  --"الخطيــة" 

  
(تُقاس عادة بمقياس الالخطية) هي أقصى انحراف للخاصية الفعلية 

(متوسط قراءات القياسات العليا والقياسات السفلى)، إيجاباً أو سلباً، عن 
خط مستقيم متواجد في موضع يتيح له معادلة أقصى انحرافات وتقليلها 

  إلى الحد األدنى. 
  

  

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

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

  الملكية العامة).
  

  --يــة" "الخط
  

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

  األدنى. 
  

  --’ المادة الخيطية األحادية’
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”ر انظ
  
  -- “التحكم العددي”
  

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

  
  -- “دقة تحديد المواضع”
  

وتقديمها وفقا للبند ، يتم تحديدها “المتحكم فيها 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 وجهاز قياس الدقة لمدة ١(

وأثناء القياسات في نفس درجة الحرارة المحيطة.  وخالل 

  -- "‘  المادة الخيطية األحادية" ’
  

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

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

  
  -- “دقة تحديد المواضع”
  

، يتم تحديدها وتقديمها وفقا للبند “المتحكم فيها عدديا”لآلالت المكنية 
  ، مع مراعاة الشروط المذكورة أدناه: ٢-باء-١الفرعي 

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

  
ساعة قبل وأثناء  ١٢ى اآللة المكنية وجهاز قياس الدقة لمدة ) تستبق١(

القياسات في نفس درجة الحرارة المحيطة. وخالل فترة ما قبل 



بصفة مستمرة تدوير منزلقات اآللة  فترة ما قبل القياس، يتم
  بطريقة تماثل تدويرها أثناء قياسات تحديد الدقة؛

  

القياس، يتم بصفة مستمرة تدوير منزلقات اآللة بطريقة تماثل 
  تدويرها أثناء قياسات تحديد الدقة؛

  
  ): ٤(ب) البرنامج االختباري (الفقرة 

  
التغذية (سرعة االنزالقات) أثناء القياس هو معدل  ) يكون معدل١(

  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؛ 
  

تي ) تجرى القياسات بطريقة تزايدية من أحد أطراف المسافة ال٢(
يقطعها المحور إلى الطرف اآلخر دون العودة إلى نقطة 

  البداية لكل تحرك في اتجاه موقع الهدف؛
  

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

  

  ):٢(ج) عرض نتائج االختبار (الفقرة 
  

  يجب أن تشمل نتائج القياسات ما يلي:
  

  (ألف)، “ة تحديد المواضعدق”) ١(
  
  ) والخطأ االنعكاسي المتوسط (باء). ٢(

  

  ): ٤(ب) البرنامج االختباري (الفقرة 
  

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

  
في حالة اآلالت المكنية التي تولِّد أسطحاً بصرية ذات   حاشية:

ملم في  ٥٠ل التغذية مساوياً لـنوعية جيدة، يكون معد
  الدقيقة الواحدة أو أقّل؛ 

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

يقطعها المحور إلى الطرف اآلخر دون العودة إلى نقطة البداية 
  لكل تحرك في اتجاه موقع الهدف؛

  
للقياس عند  ) أثناء اختبار المحور، تستبقى المحاور غير الخاضعة٣(

  منتصف مسافة تحركها. 
  

  ):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 

  
هي أصغر مقدار من وحدة القياس المحددة لجهاز قياس معيّن وأقل 

  جزاء قيمة في األجهزة الرقمية. األ
  ) ANSI B-89.1.12(المرجع: 

  

  -- “دقة االستبانة”
  

المحددة لجهاز قياس معيّن وأقل األجزاء هي أصغر مقدار من وحدة القياس 
  قيمة في األجهزة الرقمية. 

  ) )B )ANSI-89.1.12المعهد 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”
  

قد تأخذ أشكاالً مثل: التعليم، والمهارات، والتدريب،  – “المساعدة التقنية”
  والمعرفة العملية، والخدمات االستشارية.

  
  .“بيانات تقنية”طوي على نقل قد تن “المساعدة التقنية”ملحوظة:  

  
  -- “البيانات التقنية”
  

قد تأخذ أشكاالً مثل المخططات النموذجية، والخطط،  “البيانات التقنية”
والرسوم البيانية، والنماذج، والمعادالت، والتصميمات والمواصفات 

الهندسية، والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط أو أجهزة 
  ثل األسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط.أخرى م

  
  -- “التكنولوجيا”
  

  -- ‘‘ "الفتلة المسحوبة’’"
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  
  -- “البرامج الحاسوبية”
  

المثبتة  “البرامج الدقيقة” أو “البرامج”مجموعة مكونة من واحد أو أكثر من 
  في أي وسط ملموس من وسائط التعبير.

  
  -- “الجديلة”
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  
  -- ‘‘ " الشريط’’ " 
  

  .“المواد الليفية أو الخيطية”انظر 
  
  -- “المساعدة التقنية”
  

دريب، قد تأخذ أشكاالً مثل: التعليم، والمهارات، والت – “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”
فات والرسوم البيانية، والنماذج، والمعادالت، والتصميمات والمواص

الهندسية، والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط أو أجهزة 
  أخرى مثل األسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط.

  
  -- “التكنولوجيا”
  



أو  “إنتاج”أو  “تطوير”تعني المعلومات المحددة الالزمة لغرض 
أي صنف من األصناف الواردة في القائمة.  ويمكن أن تكون  “استخدام”

  .“مساعدة تقنية”أو  “بيانات تقنية”هذه المعلومات 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 
  

 “استخدام”أو  “إنتاج”أو  “تطوير”تعني المعلومات المحددة الالزمة لغرض 
ن أن تكون هذه المعلومات أي صنف من األصناف الواردة في القائمة. ويمك

  .“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 
  

الكاميرات التلفزيونية المقاومة لإلشعاعات أو العدسات   -٢-ألف-١
المستخدمة فيها، المصممة خصيصا أو المصنفة كمقاِومة 

لإلشعاعات لكي تتحمل جرعة إشعاعية إجمالية تفوق 
  غراي (السليكون) دون حدوث تدهور في التشغيل. ١٠٤×٥

  
يشير مصطلح غراي (السليكون) إلى   ملحوظة تقنية:

مقدار الطاقة، المعبّر عنها بوحدة "جول 
في الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصها عينة 

غير مدّرعة من السليكون عند تعريضها 
  إلشعاعات مؤينة. 

  

الكاميرات التلفزيونية المقاومة لإلشعاعات أو العدسات المستخدمة   -٢-ألف-١
المصنفة كمقاِومة لإلشعاعات لكي  فيها، المصممة خصيصا أو

غراي (السليكون) ١٠٤×٥تتحمل جرعة إشعاعية إجمالية تفوق 
  دون حدوث تدهور في التشغيل. 

  
يشير مصطلح غراي (السليكون) إلى مقدار   ملحوظة تقنية:

الطاقة، المعبّر عنها بوحدة "جول في 
الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصها عينة غير 

كون عند تعريضها مدّرعة من السلي
  إلشعاعات مؤينة. 

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

  النحو التالي:
  

التي تتسم بإحدى ‘ أدوات االستجابة النهائية’أو ‘ الروبوتات’ - أ
  الخاصيتين التاليتين:

م على ووحدات التحك‘ أدوات االستجابة النهائية’و ‘ الروبوتات’  -٣-ألف-١
  النحو التالي:

  
التي تتسم بإحدى ‘ أدوات االستجابة النهائية’أو  ‘الروبوتات’ - أ

  الخاصيتين التاليتين:



  
مة خصيصاً لتمتثل لمعايير األمان الوطنية   -١ مصمَّ

ى عمليات مناولة المتفجرات الشديدة المطبقة عل
االنفجار (كاستيفاء معايير الشفرة الكهربائية للمتفجرات 

  الشديدة االنفجار مثالً)؛
  

مة خصيصاً لتقاوم اإلشعاعات، أو مصنفة   -٢ أو مصمَّ
على أنها مقاومة لإلشعاعات بشكل يتيح لها تحمل 

غراي ٤ ١٠×  ٥جرعة إشعاعية إجمالية تفوق 
  ، دون حدوث تدهور في التشغيل؛(السليكون)

  
يشير مصطلح غراي (السليكون) إلى   ملحوظة تقنية:

مقدار الطاقة، المعبّر عنها بوحدة "جول 
في الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصها عينة 

غير مدّرعة من السليكون عند تعريضها 
  إلشعاعات مؤينة.

  
وحدات التحكم المصممة خصيصا لتتناسب مع أي من  - ب

المحددة في البند ‘ أدوات االستجابة النهائية’أو ‘ تاتالروبو’
  الفرعي

  -أ-٣-ألف-١
  

‘ الروبوتات’ال يسري على  -٣-ألف-١البند   ملحوظة:
مة خصيصاً للتطبيقات الصناعية غير النووية مثل حجيرات طالء  المصمَّ

  السيارات. 
  

  
مصممة خصيصا لتمتثل لمعايير األمان الوطنية المطبقة   -١

على عمليات مناولة المتفجرات الشديدة االنفجار 
(كاستيفاء معايير الشفرة الكهربائية للمتفجرات الشديدة 

  فجار مثال)؛االن
  

مة خصيصاً لتقاوم اإلشعاعات، أو مصنفة على   -٢ أو مصمَّ
أنها مقاومة لإلشعاعات بشكل يتيح لها تحمل جرعة 

غراي (السليكون)، ٤ ١٠×  ٥إشعاعية إجمالية تفوق 
  دون حدوث تدهور في التشغيل؛

  
يشير مصطلح غراي (السليكون) إلى مقدار   ملحوظة تقنية:

بوحدة "جول في  الطاقة، المعبّر عنها
الكيلوغرام الواحد"، التي تمتصها عينة غير 

مدّرعة من السليكون عند تعريضها 
  إلشعاعات مؤينة.

  
ً وحدات التحكم  مة خصيصا لتتناسب  المصممة خصيصاالمصمَّ

المحددة في ‘ أدوات االستجابة النهائية’أو ‘ الروبوتات’مع أي من 
  البند الفرعي

  -أ-٣-ألف-١
  

مة ‘ الروبوتات’ال يسري على  -٣-ألف-١البند   ملحوظة: المصمَّ
  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 

صل بين نقطة أو من النوع الذي ي

  ‘الروبوتات’  - ١  ملحوظات تقنية:
    

يعني  -٣-ألف-١في البند الفرعي 
آلية مناولة قد تكون من ´ الروبوت’

مسار متواصل أو  النوع الذي يعمل في
من النوع الذي يصل بين نقطة وأخرى، 



أجهزة ’وأخرى، وقد تستخدم 
وتتميز بجميع الخصائص ‘ استشعار

  التالية:
  

  (أ) تعددية الوظائف؛
  

  
(ب) القدرة على وضع المواد أو 
األجزاء أو الِعَدَد أو األجهزة 

الخاصة في أماكنها أو توجيهها 
من خالل حركات متغايرة في 

   حيز ثالثي األبعاد؛
  

من أجهزة  (ج) تضم ثالثة أو أكثر
المؤازرة ذات المنظومات الذاتية 

اإلرجاع أو المفتوحة التي قد 
  تشمل محركات تدريج؛

  
(د) لها "قابلية للبرمجة ميسرة 

للمستخدمين" بواسطة طريقة 
التعليم/االسترجاع أو بواسطة 

حاسوب إلكتروني يمكن أن يكون 
جهازا للتحكم بمنطق قابل 
للبرمجة، أي دون تدخل 

   ميكانيكي.
  

  :١الحاشية 
  

أجهزة ’في التعريف المذكور أعاله تعني 
مكاشيف الظواهر الطبيعية، ‘ االستشعار

التي يكون خرجها قادراً (بعد تحويله إلى 
إشارة يمكن لوحدة التحكم تفسيرها) على 

أو تعديل التعليمات  “برامج”توليد 

وتتميز ‘ أجهزة استشعار’وقد تستخدم 
  بجميع الخصائص التالية:

  
  (أ) تعددية الوظائف؛

  
  

(ب) القدرة على وضع المواد أو 
األجزاء أو الِعَدَد أو األجهزة 

الخاصة في أماكنها أو توجيهها من 
خالل حركات متغايرة في حيز 

   ألبعاد؛ثالثي ا
  

(ج) تضم ثالثة أو أكثر من أجهزة 
المؤازرة ذات المنظومات الذاتية 

اإلرجاع أو المفتوحة التي قد تشمل 
  محركات تدريج؛

  
(د) لها "قابلية للبرمجة ميسرة 

للمستخدمين" بواسطة طريقة 
التعليم/االسترجاع أو بواسطة 

حاسوب إلكتروني يمكن أن يكون 
لبرمجة، جهازا للتحكم بمنطق قابل ل

   أي دون تدخل ميكانيكي.
  

  :١الحاشية 
  

أجهزة ’في التعريف المذكور أعاله تعني 
مكاشيف الظواهر الطبيعية، التي ‘ االستشعار

يكون خرجها قادراً (بعد تحويله إلى إشارة 
يمكن لوحدة التحكم تفسيرها) على توليد 

أو تعديل التعليمات المبرمجة أو  “برامج”
العددية. ويشمــل  “يةالبرنامج”البيانات 
دة بقدرات ´ أجهزة االستشعار´ذلـــك  المزوَّ



 “البرنامجية”المبرمجة أو البيانات 
جهزة أ’العددية.  ويشمــل ذلـــك 

دة بقدرات للرؤية اآللية، ‘ االستشعار المزوَّ
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 

  
بلية قا’في التعريف المذكور أعاله تعني 

الوسيلة التي ‘ للبرمجة ميسَّرة للمستخدمين
أو تعديلها  “برامج”تتيح للمستخدم إدخال 

أو االستعاضة عنها بوسيلة أخرى غير ما 
  يلي:

  غير ما يلي: 
  

للرؤية اآللية، 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 ’التعريف المذكور أعاله تعني في 
الوسيلة التي ‘ للبرمجة ميسَّرة للمستخدمين

أو تعديلها أو  “برامج”تتيح للمستخدم إدخال 
 االستعاضة عنها بوسيلة أخرى غير ما يلي: 

  غير ما يلي:

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

  مكنات التجليخ التالية:
  

خ االسطوانية الخارجية مكنات التجلي  - ١
الداخلية التي تتسم -والداخليـــة والخارجية

  بجميع الخصائص التالية:
  

  
المحدودة بقدرة على استيعاب قطع شغل ال  -أ 

 ١٥٠يتعّدى قطرها الخارجي أو طولها 
    مم؛

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

    

  
  

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

  
مكنات التجليخ االسطوانية الخارجية والداخليـــة    -١

  الداخلية التي تتسم بجميع الخصائص التالية:-والخارجية

المحدودة بقدرة على استيعاب قطع شغل ال يتعّدى  -أ
مم؛ ١٥٠قطرها الخارجي أو طولها 

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



  
(ث) والتي تتسم بدرجةالجالخات غير المزّودة بمحور (ع) أو بمحور   -٢

ميكرومتر.  تقاس ٤من الدقة في تحديد المواضع الشاملة أقل (أفضل) من 
  ؛ISO 230/2 (1988)دقة تحديد المواضع طبقا للمعيار 

  
آالت التفريغ الكهربائي التي ال تغذى باألسالك والتي لها  -د

اران كنتوريان أو أكثر ويمكن تنسيقها في آن  محوران دوَّ
  راض "التحكم الكنتوري".واحد ألغ

  
ينبغي اشتقاق "دقة تحديد المواضع" المعينة   -١  ملحوظتان:

  على النحو التالي:    
  من القياسات التي تُجرى طبقاً للمعيار                      

  )  أو المكافئات الوطنية ١٩٨٨( ٢٣٠/٢      
بدًال من اختبارات اآلالت الفردية بالنسبة لكل نموذج 

  مكنية آلة 
  في حال تمَّ تقديمها إلى السلطات الوطنية وقبلتها.

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

    

الجالخات غير المزّودة بمحور (ع) أو بمحور (ث) والتي تتسم   -٢  
ميكرومتر.   ٤الشاملة أقل (أفضل) من  "واضعالدقة في تحديد الم"بدرجة من 

ً تقاس دقة تحديد المواضع   -            ؛ 230/2ISO )1988(للمعيار  طبقا
  

آالت التفريغ الكهربائي التي ال تغذى باألسالك والتي لها  -د
اران كنتوريان أو أكثر ويمكن تنسيقها في آن واحد  محوران دوَّ

  ألغراض "التحكم الكنتوري".
  

ينبغي اشتقاق "دقة تحديد المواضع" المعينة   -١  ملحوظتان:
  على النحو التالي:    

  من القياسات التي تُجرى طبقاً للمعيار                      
  )  أو المكافئات الوطنية ١٩٨٨( ٢٣٠/٢      

بدًال من اختبارات اآلالت الفردية بالنسبة لكل نموذج 
  آلة مكنية 

  ها إلى السلطات الوطنية وقبلتها.في حال تمَّ تقديم
  

  اشتقاق مستويات "دقة تحديد المواضع" المعينة على النحو التالي:  يتمّ   
على اآلالت  -٢-باء-١ال يسري البند الفرعي   -٢

  المكنية ذات األغراض الخاصة المستعملة فقط 
  لتصنيع أي من القطع التالية:

  
  األقراص المسنّنة -أ 
  

  قية أو أعمدة الحدباتاألعمدة المرف -ب 
  

  الِعَدد أو القواطع -ج 
  

على اآلالت المكنية  -٢-باء-١الفرعي  ال يسري البند  -٢
  ذات األغراض الخاصة المستعملة فقط 

  لتصنيع أي من القطع التالية:
  
  األقراص المسنّنة -أ 
  

  األعمدة المرفقية أو أعمدة الحدبات -ب 
  

  الِعَدد أو القواطع -ج 
  



  اللوالب الباثقة -د 
  

تسمية المحاور تتم وفقا للمعيار   -١  ملحوظات تقنية:
، " آالت التحكم ISO 841الدولي 
 تسمية المحاور والحركات". -العددي 

  
المحاور الكنتورية المتوازية الثانوية   -٢

في مخارط » ث«(مثالً المحور 
المحور الدّوار الثانوي الذي  الثقب أو

يكون خطه المركزي موازيا للمحور 
ار) ال تحتسب ضمن  األساسي الدَّوَّ
  العدد اإلجمالي للمحاور الكنتورية.

  
ارة ال تدور بالضرورة   -٣ المحاور الدوَّ

درجة.  ويمكن تشغيل  ٣٦٠أكثر من 
ار بواسطة أداة خطية  محور َدوَّ
  لترس.كاللولب أو الجريدة المسننة وا

  
، ٢-باء-١ألغراض البند الفرعي   -٤

يكون عدد المحاور القابلة للتنسيق 
التحكم «المتزامن ألغراض 

هو عدد المحاور التي يتم » الكنتوري
على طولها أو حولها، أثناء عملية 

معالجة قطعة الشغل، تنفيذ حركات 
متزامنة ومترابطة بين قطعة الشغل 

وأي من األدوات المستعملة.  وال 
يشمل ذلك أي محاور إضافية يتم، 

  اللوالب الباثقة -د 
  

دولي تسمية المحاور تتم وفقا للمعيار ال  -١  ملحوظات تقنية:
ISO 841 آالت التحكم العددي " ،- 

  تسمية المحاور والحركات".
  

المحاور الكنتورية المتوازية الثانوية   -٢
في مخارط الثقب » ث«(مثالً المحور 

أو المحور الدّوار الثانوي الذي يكون 
خطه المركزي موازيا للمحور األساسي 
ار) ال تحتسب ضمن العدد اإلجمالي  الدَّوَّ

  كنتورية.للمحاور ال
  

ارة ال تدور بالضرورة   -٣ المحاور الدوَّ
درجة.  ويمكن تشغيل  ٣٦٠أكثر من 

ار بواسطة أداة خطية كاللولب  محور َدوَّ
  أو الجريدة المسننة والترس.

  
، يكون ٢-باء-١ألغراض البند الفرعي   -٤

عدد المحاور القابلة للتنسيق المتزامن 
هو عدد » التحكم الكنتوري«ألغراض 

ور التي يتم على طولها أو حولها، المحا
أثناء عملية معالجة قطعة الشغل، تنفيذ 
حركات متزامنة ومترابطة بين قطعة 

الشغل وأي من األدوات المستعملة.  وال 
يشمل ذلك أي محاور إضافية يتم، على 



على طولها أو حولها، تنفيذ حركات 
نسبية أخرى ضمن نطاق المكنة، 

  مثل:
  

نظم شحذ األسطوانات في مكنات  -أ   
  التجليخ؛

  
المحاور الدّوارة المتوازية  - ب  

 المصممة لتركيب قطع شغل منفصلة؛
  

المحاور الدّوارة الخطية المشتركة  -ج   
   قطعة الشغل ذاتها المصممة لمناولة

عن طريق مسكها بواسطة لواقط     
  خارجية من أطراف مختلفة.

  
يجب تقييم آلة مكنية لديها على األقل   -٥

اثنتان من القدرات الثالث التالية: 
الخراطة أو الثقب أو التجليخ (مثل 
مكنة خراطة ذات قدرة تجليخية) 
-١استناًدا إلى كل من البنود الفرعية 

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

  
 ٣-ب-٢-باء-١يطبق البندان الفرعيان   -٦

على المكنات القائمة  ٣-ج-٢-باء-١و
على أساس تصميم متواٍز خطي 

حركي (كالمكنات السداسية السيقان 

طولها أو حولها، تنفيذ حركات نسبية 
  أخرى ضمن نطاق المكنة، مثل:

  
ت في مكنات نظم شحذ األسطوانا -أ   

  التجليخ؛
  

المحاور الدّوارة المتوازية  - ب  
  المصممة لتركيب قطع شغل منفصلة؛

  
المحاور الدّوارة الخطية المشتركة  -ج   

   المصممة لمناولة قطعة الشغل ذاتها
عن طريق مسكها بواسطة لواقط     

  خارجية من أطراف مختلفة.
  
يجب تقييم آلة مكنية لديها على األقل   -٥

من القدرات الثالث التالية:  اثنتان
الخراطة أو الثقب أو التجليخ (مثل مكنة 
خراطة ذات قدرة تجليخية) استناًدا إلى 

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

  
-٢-باء-١يطبق البندان الفرعيان   -٦

على المكنات  ٣-ج-٢-باء-١و ٣-ب
واٍز القائمة على أساس تصميم مت

خطي حركي (كالمكنات السداسية 
السيقان مثالً) والتي تتضمن خمسة 
محاور أو أكثر من دون أن يكون 

  .دّواًراأي من هذه المحاور 



مثالً) والتي تتضمن خمسة محاور أو 
أكثر من دون أن يكون أي من هذه 

  المحاور دّواًرا.
  

  أجهزة قياس اإلزاحة الخطية، على النحو التالي:  -ب 
  

 “بدقة استبانة”نظم القياس من النوع غير المالمس   -١
تر في حدود ميكروم 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
فيما يخص المحوالت التفاضلية المتغيرة الخطية 

  مم؛ ٥قصى مدى لتشغيلها إلى التي يصل أ
  
"خطية" تساوي أو أقّل (أفضل) من   -٢  

مم فيما يخص  ٥تقاس من صفر إلى  %٠٫١
المحوالت التفاضلية المتغايرة الخطية التي يصل 

  مم؛ ٥أقصى مدى لتشغيلها إلى 
  

في  %٠٫١وانحراف يساوي أو أفضل (أقل) من  -ب
 اليوم عند درجة الحرارة القياسية المحيطة في

  كلفن؛ ١± غرفة االختبار مع هامش اختالف يبلغ 
  

  أجهزة 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 
  

)  LVDTة (نظم المحوالت التفاضلية المتغايرة الخطي  -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 لتشغيلها إلى 
  
 %٠٫١"خطية" تساوي أو أقّل (أفضل) من   -٢  

مم فيما يخص المحوالت  ٥فر إلى تقاس من ص
التفاضلية المتغايرة الخطية التي يصل أقصى مدى 

  مم؛ ٥لتشغيلها إلى 
  

في  %٠٫١وانحراف يساوي أو أفضل (أقل) من  -ب
اليوم عند درجة الحرارة القياسية المحيطة في غرفة 

 ١(± كلفن  ١± االختبار مع هامش اختالف يبلغ 
  ؛درجة مئوية)

  
  التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  نظم القياس  -٣

  
  تحتوي على ليزر؛ -أ

  

  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 نطاقها، تبلغ   -١
  ميكرومتر أو أفضل، ٠٫١

  
فضل (أقل) من و"ال محققية قياس" تساوي أو أ  -٢

) ميكرومتر (ط يمثل ٢٠٠٠+ ط/ ٠٫٢(
  الطول المقيس بالملليمترات)؛

  

ساعة على  ١٢لمدة  قادرة على االحتفاظتحتفظ  -ب
 درجة ١ ±-( ١± األقل، ضمن مدى حرارة من 

رة قياسية وعند ضغط كلفن حول درجات حرا) مئوية
  قياسي:

  
بقدرة "استبانة"، على كامل نطاقها، تبلغ   -١

  ميكرومتر أو أفضل، ٠٫١
  

و"ال محققية قياس" تساوي أو أفضل (أقل) من   -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:

  
"ال محققية قياس" على طول أي محور خطي تساوي   -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:

ت قياس إذا كانت المكنية التي يمكن استخدامها كآال
تستوفي أو تتجاوز المعايير المخصصة لوظيفة 

  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 استخدامها كآالت قياس إذا كانت تستوفي 
  أو تتجاوز المعايير المخصصة لوظيفة آالت القياس.

  
، والمعدات المتصلة بها، تسرد على ´توازنة التضاغطمكابس م´  -٥-باء-١

  النحو التالي:
  

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

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

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

  
تتسم بكلتا الخاصيتين  "´  مكابس متوازنة التضاغط" -´-أ

  التاليتين:
  



  
  مم؛ ١٥٢ولها تجويف حجرة بقطر داخلي يتجاوز   -٢

  
وابط مصممة خصيصا لـ قوالب صب وقوالب تشكيل وض -ب

المذكورة في البند الفرعي ´ المكابس المتوازنة التضاغط´
  أ.-٥-باء-١
  

مكابس ”، -٥-باء-١في البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:
تعني معدات لها  “متوازنة التضاغط

القدرة على تكييف الضغط داخل 
تجويف مغلق عن طريق وسائط 

مختلفة (كالغازات، أو السوائل، أو 
جزيئات الصلبة أو ما إلى ذلك ...) ال

إلحداث ضغط متساٍو في جميع 
االتجاهات داخل التجويف على قطعة 

  الشغل أو المادة.
  

نظم ومعدات ومكونات تتعلق باالختبارات االهتزازية، تُسرد   -٦-باء-١
  على النحو التالي:

  
نظم اختبارات اهتزازية كهرودينامية، تتسم بجميع الخصائص  -أ

  :التالية
  

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

  
وتكون قادرة على توليد اهتزازات يصل جذر متوسط   -٢

هرتز و  ٢٠ج أو أكثر بين  ١٠مربعات سرعتها إلى 
  هرتز؛ ٢٠٠٠

  
كيلونيوتن أو أكثر،  ٥٠قادرة على توليد قوة تبلغ شدتها   -٣

  ؛“حة كاشفةلو”مقيسة على 
  

 ٦٩غ قادرة على إحداث ضغط شغل أقصى يبل - أ
  ميغابسكال أو أكثر؛

  
  مم؛ ١٥٢ولها 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  ملحوظات تقنية:

تعني معدات لها  "‘  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 االتجاهات داخل 

  التجويف على قطعة الشغل أو المادة.
  
تبارات االهتزازية، تُسرد نظم ومعدات ومكونات تتعلق باالخ  -٦-باء-١

  على النحو التالي:
  

نظم اختبارات اهتزازية كهرودينامية، تتسم بجميع  - أ
  الخصائص التالية:

  
تستخدم تقنيات تحكم تعقيبية أو بواسطة أنشوطات مغلقة  - ١

  وتتضمن وحدة تحكم رقمية؛
  

وتكون قادرة على توليد اهتزازات يصل جذر متوسط   -٢
هرتز  ٢٠و أكثر بين ج أ ١٠مربعات سرعتها إلى 

  هرتز؛ ٢٠٠٠و
  

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



مصممة  “برامج حاسوبية”وحدات تحكم رقمية مدمجة مع  -ب
خصيصاً من أجل االختبارات االهتزازية، في ظل نطاق 

كيلوهرتز، على أن يالئم تصميمها  ٥ترددي فعلي يزيد عن 
  أ؛-٦-باء-١النظم المحددة في البند الفرعي 

  
دسرات اهتزازية (وحدات رّجاجة)، مجهزة أو غير مجهزة  -ج

 ٥٠بمضخمات مرتبطة بها، قادرة على توليد قوة تبلغ 
، وصالحة “لوحة كاشفة”كيلونيوتن أو أكثر مقيسة على 

-٦-باء-١لالستخدام مع األجهزة المذكورة في البند الفرعي 
  أ؛

  
صممة هياكل داعمة للقطع االختبارية ووحدات إلكترونية م -د

بحيث تدمج الوحدات الرّجاجة المتعددة في نظام رّجاج 
 ٥٠كامل قادر على توليد قوة مدمجة فعليــة تبلــغ 

، وهي هياكل “لوحة كاشفة”كيلونيوتن أو أكثر، مقيسة على 
ووحدات صالحة لالستخدام مع النظم المذكورة في البند 

  أ.-٦-باء-١الفرعي 
  

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

  تثبيتات أو تركيبات.
  

  
مة  “برامج حاسوبية”وحدات تحكم رقمية مدمجة مع  -ب مصمَّ

خصيصاً من أجل االختبارات االهتزازية، في ظل نطاق 
ئم تصميمها كيلوهرتز، على أن يال ٥ترددي فعلي يزيد عن 

  أ؛-٦-باء-١النظم المحددة في البند الفرعي 
  

دسرات اهتزازية (وحدات رّجاجة)، مجهزة أو غير مجهزة  -ج
 ٥٠بمضخمات مرتبطة بها، قادرة على توليد قوة تبلغ 

، وصالحة ‘‘لوحة كاشفة’’كيلونيوتن أو أكثر مقيسة على 
  ؛-أ-٦-باء-١لالستخدام مع األجهزة المذكورة في البند الفرعي 

  
  

هياكل داعمة للقطع االختبارية ووحدات إلكترونية مصممة  -د
بحيث تدمج الوحدات الرّجاجة المتعددة في نظام رّجاج كامل 

كيلونيوتن أو  ٥٠قادر على توليد قوة مدمجة فعليــة تبلــغ 
، وهي هياكل ووحدات ‘‘لوحة كاشفة’’أكثر، مقيسة على 

-باء-١ة في البند الفرعي صالحة لالستخدام مع النظم المذكور
  أ.-٦

  
  

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

  أو تركيبات.
  

أفران السبك وصهر المعادن، الخوائية أو المحكومة الضغط   -٧-باء-١
  الجوي والمعدات المتصلة بها، وتسرد على النحو التالي:

  
فران السبك ومعدات إعادة الصهر القوسية التي تتسم بكلتا أ –أ 

  الخاصيتين التاليتين:
  

تتراوح سعات إلكتروداتها القابلة لالستهالك ما بين   - ١
  ؛٣سم ٢٠ ٠٠٠و  ٣سم ١٠٠٠

  

أفران السبك وصهر المعادن، الخوائية أو المحكومة الضغط   -٧-باء-١
  الجوي والمعدات المتصلة بها، وتسرد على النحو التالي:

  
وأفران الصهر القوسية، ، والسبكأفران إعادة الصهر القوسية   -أ

التي تتسم بكلتا الخاصيتين سية والسبك وأفران الصهر القو
  التاليتين:

  
تتراوح سعات إلكتروداتها القابلة لالستهالك ما بين   -١   

  ؛٣سم ٢٠ ٠٠٠و  ٣سم ١٠٠٠



وتكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصهار   - ٢
  درجة مئوية)؛ ١٧٠٠كلفن ( ١٩٧٣تتجاوز 

  
شعة اإللكترونية وأفران صهر وتذرية أفران الصهر باأل -ب

  البالزما، التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:
  

  كيلوواط أو أكثر؛ ٥٠تعمل بقدرة   -١
  

تكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصهار   -٢
  درجة مئوية)؛ ١٢٠٠كلفن ( ١٤٧٣تتجاوز 

  
نظم رصد ومراقبة حاسوبية مصممة بشكل خاص ألي من  -ج

أ أو -٧-باء-١ن المذكـــورة فـــي البنديـــن الفرعيين األفرا
  ب.-٧-باء-١

  

وتكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصهار   -٢
  درجة مئوية)؛ ١٧٠٠كلفن ( ١٩٧٣تتجاوز 

  
ية البالزما وأفران تذرأفران الصهر باألشعة اإللكترونية  -ب

التي تتسم  وأفراد تذرية وصهر البالزما وأفران صهر البالزما
  بكلتا الخاصيتين التاليتين:

  
  كيلوواط أو أكثر؛ ٥٠تعمل بقدرة   -١

تكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصهار   -٢
  درجة مئوية)؛ ١٢٠٠كلفن ( ١٤٧٣تتجاوز 

  
ألي من  نظم رصد ومراقبة حاسوبية مصممة بشكل خاص -ج

-١أ أو -٧-باء-١األفران المذكـــورة فـــي البنديـــن الفرعيين 
  ب.-٧-باء

  
مة خصيصاً لألفران المحدَّدة في الفقرة  -د مشاعل بالزما مصمَّ

  ب التي تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:-٧-باء-١الفرعية 
  
  كيلوواط؛  ٥٠تعمل بقدرة أكبر من    - ١  
 ١٤٧٣د درجة حرارة تتجاوز قادرة على العمل عن   - ٢  

  درجة مئوية). ١٢٠٠كلفن (
  

اإللكترونية المصممة خصيصاً لألفران  الُحزم قاذفات -هـ 
  كيلوواط. ٥٠ب تعمل بقدرة تتجاوز -٧-باء-١المحدَّدة في 

  
"برامج حاسوبية" ألي توليفة من األجهزة اإللكترونية أو نظام   -٣-دال-١

ألجهزة) كوحدة "تحكم عددي" يتيح عمل مثل هذا الجهاز (هذه ا
في اآلالت المكنية قادرة على التحكم في خمسة محاور أو أكثر 

قابلة للتداخل فيما بينها ويمكن تنسيقها على نحو متزامن 
  ألغراض "التحكم الكنتوري".

  

"برامج حاسوبية" ألي توليفة من األجهزة اإللكترونية أو نظام يتيح   -٣-دال-١
كوحدة "تحكم عددي"  )هذه األجهزة(مثلأو عمل مثل هذا الجهاز 

في اآلالت المكنية قادرة على التحكم في خمسة محاور أو أكثر 
كن تنسيقها على نحو متزامن ألغراض قابلة للتداخل فيما بينها ويم

  "التحكم الكنتوري".
  



تخضع "البرامج الحاسوبية"   -١  ملحوظتان:
للضوابط سواء جرى تصديرها على نحو 

وحدة "تحكم  منفصل أو كانت تكمن في
  عددي" أو أي جهاز أو نظام إلكتروني.

  

تخضع "البرامج الحاسوبية"   -١  ملحوظتان:
للضوابط سواء جرى تصديرها على نحو 

منفصل أو كانت تكمن في وحدة "تحكم 
  عددي" أو أي جهاز أو نظام إلكتروني.

  
لة، على بوتقات مصنوعة من مواد مقاِومة للمعادن األكتينية السائ  -١-ألف-٢

  النحو التالي:
  

  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: -أ
  

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

  
ومصنوعة أو مطلية بإحدى المواد التالية، أو بتوليفة   - ٢

من  %٢من المواد التالية، بنسبة شوائب إجمالية تبلغ 
  وزنها أو أقّل: 

  
  فلوريد الكالسيوم؛ -أ

  
  أو زركونات الكالسيوم (الميتازركونات)؛ -ب
  
  أو كبريتيد السيريوم؛ -ج
  
  أو أكسيد اإلربيوم (اإلربيا)؛ -د
  
  أو أكسيد الهفنيوم (الهفنيا)؛ -هـ
  
  أكسيد المغنسيوم؛ -و
  
تنجستن معالجة بالنيتريد -تيتانيوم-سبيكة نيوبيوم -ز

يوم، تيتان %٣٠  نيوبيوم، و %٥٠(حوالي 
  تنجستن)؛ %٢٠  و

  

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

  
  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: -أ

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

  لترات)؛ ٨( ٣سم
  

ن ومصنوعة أو مطلية بإحدى المواد التالية، أو بتوليفة م  -٢
من وزنها  %٢المواد التالية، بنسبة شوائب إجمالية تبلغ 

  أو أقّل: 
  

  فلوريد الكالسيوم؛ -أ
  

  ميتازركونات)؛الزركونات الكالسيوم (أو  -ب 
  

  كبريتيد السيريوم؛أو  -ج 
  
  )؛اإلربيوم (اإلربيااألربيوم (إربياأكسيد أو  -د 
  

  )؛هفنياأو أكسيد الهفنيوم (الكسيد الهافنيوم (الهافنيا -هـ 
  
  أكسيد المغنسيوم؛ -و
  
تنجستن معالجة بالنيتريد -تيتانيوم-سبيكة نيوبيوم -ز

 %٢٠  تيتانيوم، و %٣٠  نيوبيوم، و %٥٠(حوالي 
  تنجستن)؛



  أكسيد اليتريوم (يتريا)؛ أو -ح
  
  أو أكسيد الزركونيوم (زركونيا). -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

  زنها أو أكثر؛من و %٩٩٫٩
  

  بوتقات تتسم بجميع الخصائص التالية: -ج
  

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

  
 %٩٨مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ و  -٢

  من وزنها أو أكثر؛
  
ومطلية بكربيد أو نيتريد أو بوريد التنتالوم، أو أي خليط   -٣

  ركبات.من تلك الم
  

  
  أكسيد اليتريوم (يتريا)؛ أو -ح 
  

  ).)؛أكسيد الزركونيوم (زركونياأو  -ط 
  

  بوتقات تتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:  -ب
  

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

  
 %٩٩٫٩مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ و  -٢

  من وزنها أو أكثر؛
  

  بوتقات تتسم بجميع الخصائص التالية: -ج
  

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

  
 %٩٨م، بنسبة نقاوة تبلغ مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوو  -٢

  من وزنها 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 الهيدروجين بين الهيدروجين والماء الستخالص 

  ثقيل أو إلنتاج الماء الثقيل. التريتيوم من الماء ال
  

مواد حفازة بالتينية مصممة خصيصا أو معدة لتشجيع تفاعل تبادل   -٢-ألف-٢
نظير الهيدروجين بين الهيدروجين والماء الستخالص التريتيوم 

  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؛

  

  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.

  

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

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

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

  
متر أو   ٦١٠×  ١٢٫٧مقداره ´ معامل نوعي´لها   - ١

  أكثر؛
  

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

  
على  -أ-٧-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:

"المواد الليفية أو الخيطية" األراميدية التي 
% من وزنها أو أكثر  ٠٫٢٥تحتوي على 

ل سطوح ليفي ي   عتمد على اإلستر.من معّدِ
  

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

  
متر أو   ١٠٦×  ٣٫١٨مقداره ´ معامل نوعي´لها   -١

  أكثر؛ 
  

مقدارها ´ مقاومة شد نوعية´تكون ذات  -أ   -٢
  متر أو أكثر؛  ١٠٤×٧٫٦٢

  
  

ط" متصلة "أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو "نساالت" أو "شرائـ -ج
بة  بالراتنج المصلد بالحرارة، عرضها  مم أو أقل  ١٥مشرَّ

(مواد تقوية تمهيدية)، مصنوعة من "المواد الليفية أو 

  الي:"مواد ليفية أو خيطية"، ومواد تقوية تمهيدية، على النحو الت  -٧-جيم-٢
  

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

  
متر أو   ٦١٠×  ١٢٫٧مقداره  ‘´ معامل نوعي’´لها   -١

  أكثر؛
  

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

  
على  -أ-٧-جيم-٢ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:

واد الليفية أو الخيطية" األراميدية التي "الم
% من وزنها أو أكثر  ٠٫٢٥تحتوي على 

ل سطوح ليفي يعتمد على اإلستر.   من معّدِ
  

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

  
متر أو   ١٠٦×  ٣٫١٨مقداره  ‘´ معامل نوعي’´لها   -١

  أكثر؛
  

مقدارها  ‘´ مة شد نوعيةمقاو’´وتكون ذات   -٢
  متر أو أكثر؛  ١٠٤×٧٫٦٢

  
  

"أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو "نساالت" أو "شرائـط" متصلة  -ج
بة  مم أو أقل  ١٥بالراتنج المصلد بالحرارة، عرضها  مشرَّ

(مواد تقوية تمهيدية)، مصنوعة من "المواد الليفية أو 



الخيطية" الكربونية أو الزجاجية المذكورة في البند الفرعي 
  .-ب-٧-جيم-٢  أ أو البند الفرعي-٧-جيم-٢

  
يشكل الراتنج النسيج الغشائي     ملحوظة تقنية:

  كب.للمر
  

المعامل ´ -٧-جيم-٢في البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:
هو 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 قدرها 
  

المعامل ´ ،-٧-جيم-٢في البند الفرعي   -٢
هو 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 قدرها 
٥±  ٥٠%.  

  

-٢بند الفرعي الخيطية" الكربونية أو الزجاجية المذكورة في ال
  .-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:

هو معامل "يونج" بالنيوتن/متر ´ النوعي
مربع مقسوما على الوزن النوعي 

بالنيوتن/متر مكعب عندما يقاس في 
كلفن  ٢±  ٢٩٦جة حرارة در
درجة مئوية) ورطوبة نسبية  ٢  ±  ٢٣(

  .%٥  ±  ٥٠قدرها 
  

المعامل ’´، -٧-جيم-٢في البند الفرعي   -٢
هو معامل "يونج"  ‘´ النوعي

بالنيوتن/متر مربع مقسوما على الوزن 
النوعي بالنيوتن/متر مكعب عندما يقاس 

كلفن  ٢±  ٢٩٦في درجة حرارة 
طوبة نسبية درجة مئوية) ور ٢  ±  ٢٣(

  .%٥  ±  ٥٠قدرها 
٥±  ٥٠%.  
  

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

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

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

  البورون.
  

  نسيوم الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين:المغ  -١٠-جيم-٢
  

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

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

  البورون.
  



 ١٩٥٠مقاومة شد قصوى مقدارها ´ 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 أبعادها الخطية 

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

تشمل فوالذ التقوية قبل المعالجة ´ على
  بعدها. الحرارية أو

  

 ١٩٥٠مقاومة شد قصوى مقدارها ´ 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 أبعادها الخطية 

  
قادر ´عبارة  -١١-جيم-٢عي في البند الفر  ملحوظة تقنية:

تشمل فوالذ التقوية قبل المعالجة ´ على
  الحرارية أو بعدها.

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

في ما يخص مساحيق النيكل المعدَّة خصيصاً لصنع   حاشية:
موانع انتشار الغازات، انظر الوثيقة 

INFCIRC/254/Part 1  صيغتها المعدلة).(ب  
  

  مسحوق النيكل الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: -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 
  

  
  

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

في ما يخص مساحيق النيكل المعدَّة خصيصاً لصنع موانع   حاشية:
  INFCIRC/254/Part 1انتشار الغازات، انظر الوثيقة 

  (بصيغتها المعدلة).
  

  مسحوق النيكل الذي يتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: -أ
  

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

  
ميكرومتر  ١٠يتجاوز حجم الجسيم المتوسط فيه   وال  -٢

 الصادر عن الجمعية األمريكية لالختبار والمواد )330B  )ASTMحسب معيار 
  ؛

  

النويدات المشعة المناسبة لصنع مصادر نيوترونية على أساس   -١٩-جيم-٢
  ألفا. -تفاعل نيوترون

  
  ٢٠٩نيوم بولو   ٢٤٤كوريوم     ٢٢٥أكتينيوم 
  ٢١٠بولونيوم   ٢٥٣اينشتينوم     ٢٢٧أكتينيوم 

  ٢٢٣راديوم    ٢٥٤اينشتينوم   ٢٥٣كاليفورنيوم 

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 



  ٢٢٧ثوريوم    ١٤٨جادولينيوم    ٢٤٠كوريوم 
  ٢٢٨ثوريوم    ٢٣٦بلوتونيوم    ٢٤١كوريوم 
  ٢٣٠يورانيوم    ٢٣٨بلوتونيوم    ٢٤٢كوريوم 
  ٢٣٢ يورانيوم   ٢٠٨بولونيوم    ٢٤٣كوريوم 

  
    

  )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)

  
  لمجمعات والمكوناتالمعدات وا  -أ -٣

  
مات الليزر والمذبِذبات على النحو التالي:   -٢-ألف-٣   الليزرات ومضّخِ
  

الليزرات العاملة ببخار النحاس التي تتسم بكلتا الخاصيتين   (أ)
  التاليتين: 

  
 ٦٠٠  و ٥٠٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين   -١

  نانومتر؛ 
  

   ثر؛واط أو أك ٣٠وبقدرة َخرج متوسطة تساوي   -٢
  

مات الليزر والمذبِذبات على النحو التالي:   -٢-ألف-٣   الليزرات ومضّخِ
  

الليزرات العاملة ببخار النحاس التي تتسم بكلتا الخاصيتين   (أ)
  التاليتين: 

  
 ٦٠٠  و ٥٠٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين   -١

  نانومتر؛ 
  

   واط أو أكثر؛ ٣٠وبقدرة َخرج متوسطة تساوي   -٢
  

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

  
 ١١٠٠٠  و ٩٠٠٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين   -١

   نانومتر؛
  

   هرتز؛ ٢٥٠وبمعدل تكرار أعلى من   -٢
  

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

  
 ١١٠٠٠  و ٩٠٠٠تعمل بموجات يتراوح طولها ما بين   -١

   نانومتر؛
  

   هرتز؛ ٢٥٠وبمعدل تكرار أعلى من   -٢
  

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

  

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

  



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

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

على  -ز-٢-ألف-٣ال يسري البند الفرعي   ملحوظة:
أجهزة الليزر الصناعية العاملة بأكسيد الكربون 

 ١ذات القدرة األعلى (التي تتراوح عادةً ما بين 
طبيقات مثل القَطع كيلوواط)، المستخدمة في ت ٥  و

واللحام، إذ أن هذا النوع من أجهزة الليزر إما 
تكون متواصلة الموجات أو تكون نبضية يزيد 

  نانوثانية. ٢٠٠عرض نبضاتها عن 
  

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

  
  هرتز؛ 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:
أجهزة الليزر الصناعية العاملة بأكسيد الكربون ذات 

 ٥  و ١ةً ما بين القدرة األعلى (التي تتراوح عاد
كيلوواط)، المستخدمة في تطبيقات مثل القَطع 

واللحام، إذ أن هذا النوع من أجهزة الليزر إما تكون 
متواصلة الموجات أو تكون نبضية يزيد عرض 

  نانوثانية. ٢٠٠نبضاتها عن 
  

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

  
  تسالت؛  ٢ادرة على توليد مجاالت مغنطيسية تزيد عن ق -أ

  
  ؛ ٢وتتجاوز نسبة طولها إلى قطرها الداخلي  -ب

  
  مم؛ ٣٠٠ويزيد قطرها الداخلي عن  -ج

  
فوق  %١ولها مجال مغنطيسي موحد يصل إلى أكثر من  -د

  الخمسين في المئة المركزية من حجمها الداخلي. 
  
  

-٣دة في البند الفرعي ال تسري الضوابط الوار  :ملحوظة
مة خصيصاً لنظم  -٤-ألف على المغنطيسات المصمَّ

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

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

  
  ؛ ٢اخلي وتتجاوز نسبة طولها إلى قطرها الد -ب

  
  مم؛ ٣٠٠ويزيد قطرها الداخلي عن  -ج

  
فوق  %١ولها مجال مغنطيسي موحد يصل إلى أكثر من  -د

  الخمسين في المئة المركزية من حجمها الداخلي. 
  
  

-ألف-٣ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   :ملحوظة
مة خصيصاً لنظم التصوير  -٤ على المغنطيسات المصمَّ



التصوير بالرنين المغنطيسي النووي لألغراض الطبية 
  هذه النظم.  كجزء منوالتي تُصدَّر 

  
ال يعني بالضرورة جزءاً  "جزء من"تعبير   حاشية:

مادياً في الشحنة ذاتها. ويسمح باستيراد 
تلفة بشرط أن شحنات منفصلة من مصادر مخ

تحدد وثائق التصدير ذات الصلة بوضوح 
  العالقة التي ينطبق عليها تعبير "جزء من".

  

نطيسي النووي لألغراض الطبية والتي بالرنين المغ
  . ‘كجزء من هذه النظم’تُصدَّر 

  
ال يعني بالضرورة جزءاً  ‘ "جزء من’" تعبير  حاشية:

مادياً في الشحنة ذاتها. ويسمح باستيراد شحنات 
 منفصلة من مصادر مختلفة بشرط أن تحدد

وثائق التصدير ذات الصلة بوضوح العالقة التي 
  ‘.جزء من’ينطبق عليها تعبير 

  
مصادر للتيار الكهربائي المستمر بقدرة عالية تتسم بكلتا   -٥-ألف-٣

  الخاصيتين التاليتين: 
  

 ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فترة زمنية تبلغ  -أ
أمبير أو  ٥٠٠فلط أو أكثر بتيار ناتج يبلغ  ١٠٠ساعات، 

  أكثر؛
  

خالل   %٫١٠بنسبة ثبات تيار أو ثبات فلطي تزيد على و -ب
  ساعات.  ٨فترة زمنية تبلغ 

  

مصادر للتيار الكهربائي 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   %٠٫١ار أو ثبات فلطي تزيد على وبنسبة ثبات تي -ب

  ساعات.  ٨زمنية تبلغ 
  

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

  
 ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فترة زمنية تبلغ  -أ

مبير أو أ ١كيلوفلط أو أكثر بتيار ناتج يبلغ  ٢٠ساعات، 
  أكثر؛

  
بنسبة ثبات تيار أو ثبات فلطي تزيد على و -ب      

  ساعات.  ٨خالل فترة زمنية تبلغ   %٠٫١
  

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

  
 ٨قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فترة زمنية تبلغ  -أ

أمبير أو  ١يلو فلط أو أكثر بتيار ناتج يبلغ ك ٢٠ساعات، 
  أكثر؛

  
وبنسبة ثبات تيار أو ثبات فلطي تزيد على  -ب      

  ساعات.  ٨خالل فترة زمنية تبلغ   %٠٫١
  

جميع أنواع محّوِالت الضغط القادرة على قياس ضغط مطلق   -٧-ألف-٣
  والتي تتسم بجميع الخصائص التالية: 

  

الت الضغط القادرة على قياس ضغط مطلق   -٧-ألف-٣ جميع أنواع محّوِ
  والتي تتسم بجميع الخصائص التالية: 

  



دة بعناصر الستشعا -أ ر الضغط مصنوعة من األلومنيوم، مزوَّ
أو سبائك األلومنيوم، أو أكسيد األلومنيوم (األلومينا أو 

الصفير)، أو النيكل، أو سبائك النيكل التي تزيد نسبة النيكل 
من وزنها، أو البوليمرات الهيدروكربونية  %٦٠فيها عن 

  المفلورة بالكامل، أو محمية بهذه المواد؛
  
الضرورية لَختم عنصر استشعار  األختام، إن ُوجدت، -ب

الضغط، والتي تتصل اتصاالً مباشراً بوسيط المعالجة، 
تكون مصنوعة من أو محمية بواسطة األلومنيوم، أو سبائك 

األلومنيوم، أو أكسيد األلومنيوم (األلومينا أو الصفير)، أو 
النيكل أو سبائك النيكل التي تزيد نسبة النيكل فيها على 

أو البوليمرات الهيدروكربونية المفلورة  ٪ من وزنها،٦٠
  بالكامل؛

  
  وتتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:  -ج

  
كيلوبَسكال و"درجة  ١٣ال يتجاوز نطاقها الشامل   -١

  من النطاق الشامل؛ %١  ±  دقتها" أفضل من
  

كيلوبَسكال أو أكثر و"درجة  ١٣أو يبلغ نطاقها الشامل   -٢
 ١٣عند القياس بدرجة بَسكال  ١٣٠  ±  دقتها" أفضل من

  كيلوبَسكال.
  

، محوالت -٧-ألف-٣في البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:
الضغط هي أجهزة تحّول قياسات 

  الضغط إلى إشارة.
  

دة بعناصر الستشعار الضغط مصنوعة من األلومنيوم، أو  -أ مزوَّ
سبائك األلومنيوم، أو أكسيد األلومنيوم (األلومينا أو الصفير)، 

كل فيها عن أو النيكل، أو سبائك النيكل التي تزيد نسبة الني
من وزنها، أو البوليمرات الهيدروكربونية المفلورة  %٦٠

  بالكامل، أو محمية بهذه المواد؛
  
األختام، إن ُوجدت، الضرورية لَختم عنصر استشعار الضغط،  -ب

والتي تتصل اتصاالً مباشراً بوسيط المعالجة، تكون مصنوعة 
م، أو من أو محمية بواسطة األلومنيوم، أو سبائك األلومنيو

أكسيد األلومنيوم (األلومينا أو الصفير)، أو النيكل أو سبائك 
٪ من وزنها، أو ٦٠النيكل التي تزيد نسبة النيكل فيها على 

  البوليمرات الهيدروكربونية المفلورة بالكامل؛
  

  وتتسم بإحدى الخاصيتين التاليتين:  -ج
  

" كيلوبَسكال و"درجة دقتها ١٣ال يتجاوز نطاقها الشامل   -١
  من النطاق الشامل؛ %١  ±  أفضل من

  
كيلوبَسكال أو أكثر و"درجة  ١٣أو يبلغ نطاقها الشامل   -٢

 ١٣بَسكال عند القياس بدرجة  ١٣٠  ±  دقتها" أفضل من
  كيلوبَسكال.

  
، محوالت -٧-ألف-٣في البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:

الضغط هي أجهزة تحّول قياسات 
  الضغط إلى إشارة.

  
تشمل ، -٧-ألف-٣د الفرعي في البن  -٢

خطية،   "الدقة" كال من الال



، -٧-ألف-٣في البند الفرعي   -٢  
خطية،   تشمل "الدقة" كال من الال

والتخلفية المغنطيسية، والتكرارية 
  عند درجة الحرارة المحيطة.

والتخلفية المغنطيسية، والتكرارية 
  عند درجة الحرارة المحيطة.

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

  
المصممة لموازنة األجهزة آالت التوازن بالطرد المركزي  -أ

ارة المرنة التي يبلغ طولها  مم أو أكثر والتي تتسم   ٦٠٠الدَّوَّ
  بجميع الخصائص التالية: 

  
 ٧٥قطر تأرجحها أو قطرها المرتكز العمود يتجاوز   -١

  مم؛ 
  

  كيلوغراما؛ ٢٣و ٠٫٩تتراوح مقدرتها الكتلية بين و  -٢
  

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

  
آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة مكونات  -ب

ارة االسطوانية المجوفة والتي تتسم بجميع  األجهزة الدَّوَّ
  الخصائص التالية: 

  
  مم؛  ٧٥قطرها المرتكز العمود يتجاوز   -١

  
  كيلوغراما؛  ٢٣و ٠٫٩وتتراوح مقدرتها الكتلية بين   -٢

  
لى ضبط اختالل توازن متخلف يساوي قادرة عو  -٣

ملليمتر/كيلوغرام أو أقل لكل × كيلوغرام  ٠٫٠١٠
  سطح؛

  
  ومن النوع المدار بالسيور.   -٤

  

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

  
كزي المصممة لموازنة األجهزة آالت التوازن بالطرد المر -أ

ارة المرنة التي يبلغ طولها  مم أو أكثر والتي تتسم   ٦٠٠الدَّوَّ
  بجميع الخصائص التالية: 

  
 مم؛  ٧٥قطر تأرجحها أو قطرها المرتكز العمود يتجاوز   -١

  
  كيلوغراما؛ ٢٣و ٠٫٩تتراوح مقدرتها الكتلية بين و  -٢

  
 ٥٠٠٠جاوز وقادرة على سرعة دوران للموازنة تت  -٣

   لفة في الدقيقة؛
  

آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة مكونات  -ب
ارة االسطوانية المجوفة والتي تتسم بجميع  األجهزة الدَّوَّ

  الخصائص التالية: 
  

  مم؛  ٧٥قطرها المرتكز العمود يتجاوز   -١
  

  كيلوغراما؛  ٢٣و ٠٫٩وتتراوح مقدرتها الكتلية بين   -٢
  

 أدنىاختالل توازن متخلف درة على ضبط قاو  -٣٣
 ×كيلوغرام  x٠٫٠١٠ غرام ١٠أو أقّل من يساوي 

  لكل سطح؛أو أقل ملليمتر/كيلوغرام 
  

  ومن النوع المدار بالسيور.   -٤
  



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

  لية: آالت لف الخيوط التي تتسم بجميع الخصائص التا -أ
  

تتـّسـم بحركات منسقة ومبرمجة في محورين أو أكثر   -١
  لوضع األلياف في مواضعها، وتغليفها، ولفها؛ 

  

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

  آالت لف الخيوط التي تتسم بجميع الخصائص التالية:  -أ
  

ورين أو أكثر تتـّسـم بحركات منسقة ومبرمجة في مح  -١
  لوضع األلياف في مواضعها، وتغليفها، ولفها؛ 

  
 ٢٣٠المطيافات الكتليّة التي لها قدرة على قياس أيونات تبلغ   -٦-باء-٣

وحدة من وحدات الكتلة الذريّة أو أكبر، ولها قدرة على التحليل 
، ومصادرها األيونية، على ٢٣٠تزيد عن جزءين اثنين في 

  النحو التالي: 
  

تسري الضوابط الواردة في الوثيقة    ة:حاشي
INFCIRC/254/Part 1 (بصيغتها المعدلة) على

المطيافات الكتليّة المصّممة أو المعدَّة خصيصاً لتحليل 
  عينات مباشرة من سادس فلوريد اليورانيوم. 

  
  مطيافات كتليّة بالزميّة مقرونة بالحث؛  -أ

  
   مطيافات كتليّة تعمل بالتفريغ التوّهجي؛ -ب

  
  مطيافات كتلية تعمل بالتأيّن الحراري؛  -ج

  
مطيافات كتلية تعمل بالرجم اإللكتروني وتتسم بكلتا  -د

  الخاصيتين التاليتين:
  

لها حجرة مصدر مبنية أو مبطنة  نظام لمدخل   -١
الحزم اإلشعاعية الجزيئية يضخ حزمة إشعاعية 

مسّددة من جزيئات الَحليلة داخل موضع من 
ني يتم فيه تأيين الجزيئات بواسطة المصدر األيو

  حزمة إشعاعية إلكترونية؛
  

ومزودة بمصيدة باردة واحدة أو أكثر يمكن تبريدها   -٢

وحدة  ٢٣٠نات تبلغ المطيافات الكتليّة التي لها قدرة على قياس أيو  -٦-باء-٣
من وحدات الكتلة الذريّة أو أكبر، ولها قدرة على التحليل تزيد عن 

  ، ومصادرها األيونية، على النحو التالي: ٢٣٠جزءين اثنين في 
  

تسري الضوابط الواردة في   حاشية:
(بصيغتها المعدلة) على  /1Part /254INFCIRCةــــالوثيق

معدَّة خصيصاً لتحليل المطيافات الكتليّة المصّممة أو ال
  عينات مباشرة من سادس فلوريد اليورانيوم. 

  
  مطيافات كتليّة بالزميّة مقرونة بالحث؛  -أ

  
  مطيافات كتليّة تعمل بالتفريغ التوّهجي؛  -ب

  
  مطيافات كتلية تعمل بالتأيّن الحراري؛  -ج

  
مطيافات كتلية تعمل بالرجم اإللكتروني وتتسم بكلتا الخاصيتين  -د

  تاليتين:ال
  

لها 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 
  إلكترونية؛

  
مزودة بمصيدة باردة واحدة أو أكثر يمكن وأيضاً   -٤

درجة  ٨٠-كلفن ( ١٩٣يدها لدرجة حرارة تبر



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 مطيافات كتلية مزوَّ  -هـ
دقيقاً ومصّممة لتُستخدم مع األكتينات أو مع الفلوريدات 

  األكتينيّة. 
يصف  -د-٦-باء-٣البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:

المطيافات الكتلية التي تُستخدم عادةً 
بغرض التحليل النظائري لعينات غاز 

  سادس فلوريد اليورانيوم.
  

طيافات الكتلية التي تعمل بالرجم الم  -٢
اإللكتروني، الواردة في البند الفرعي 

، تُعَرف أيضاً باسم -د-٦-باء-٣
المطيافات الكتلية التي تعمل بالقصف 
اإللكتروني أو المطيافات الكتلية التي 

  تعمل بالتأيّن اإللكتروني.
  

، -٢-د-٦-باء-٣في البند الفرعي   -٣
يصّد هي جهاز ‘ المصيدة الباردة’

جزيئات الغاز عن طريق تكثيفها أو 
تجميدها على أسطح باردة. 

وألغراض هذا المدخل، ال تُعتبَر 
المضخات الفراغية التي تعمل عند 

درجات حرارة منخفضة جداً بالهليوم 
الغازي ولها أنشوطة مغلقة بمثابة 

  مصيدة باردة.
  

مئوية) أو أقل من أجل احتجاز جزيئات الَحليلة غير 
  المؤيَّنة بواسطة الحزمة اإلشعاعية اإللكترونية؛

  
دة بمصدر أيوني إلنتاج الفلورين إنتاجاً  -هـ مطيافات كتلية مزوَّ

دقيقاً ومصّممة لتُستخدم مع األكتينات أو مع الفلوريدات 
  ة. األكتينيّ 

يصف  -د-٦-باء-٣البند الفرعي   -١  ملحوظات تقنية:
المطيافات الكتلية التي تُستخدم عادةً 

بغرض التحليل النظائري لعينات غاز 
  سادس فلوريد اليورانيوم.

  
المطيافات الكتلية التي تعمل بالرجم   -٢

اإللكتروني، الواردة في البند الفرعي 
، تُعَرف أيضاً باسم -د-٦-باء-٣

افات الكتلية التي تعمل بالقصف المطي
اإللكتروني أو المطيافات الكتلية التي 

  تعمل بالتأيّن اإللكتروني.
  

، -٢-د-٦-باء-٣في البند الفرعي   -٣
هي جهاز يصّد ‘ المصيدة الباردة’

جزيئات الغاز عن طريق تكثيفها أو 
تجميدها على أسطح باردة. وألغراض 

هذا المدخل، ال تُعتبَر المضخات 
راغية التي تعمل عند درجات حرارة الف

منخفضة جداً بالهليوم الغازي ولها 
  أنشوطة مغلقة بمثابة مصيدة باردة.

  

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

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -أ  -٤

  نع إنتاج الماء الثقيلمعدات متصلة بمصا  -٤
  (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)

  
  المعدات والمجمعات والمكونات  -أ  -٤



  
ستخدم في فصل الماء الثقيل من الماء عبوات خاصة يمكن أن ت  -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 .(  
  

  
عبوات خاصة يمكن أن تستخدم في فصل الماء الثقيل من الماء   -١-ألف-٤

  العادي، وتتسم بكلتا الخاصيتين التاليتين: 
  

ي المعالج مصنوعة من نسيج شبكي من البرونز الفوسفور -أ
  وكيميائيا لتحسين القابلية لالبتالل؛ 

  
ومصممة لتستخدم في أبراج التقطير الخوائي  -ب

)vacuum distillation .(  
  

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

  
يصا إلنتاج فيما يخص األعمدة المصممة أو المعدَّة خص  حاشية:

  INFCIRC/254/Part 1الماء الثقيل، انظر الوثيقة 
  (بصيغتها المعدلة). 

  
أعمدة أحواض تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين التي تتسم  -أ

  بجميع الخصائص التالية: 
  

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

يه المقاس ومصنوعة من الفوالذ الكربوني الذي يبلغ ف  -٢
أو  ٥األستنيتي (أو المعيار المكافئ له)  ASTMالحبيبي 

  أكثر؛
  

   متر أو أكثر؛ ١٫٨ويبلغ قطرها   -٣
  

الموصالت الداخلية الالزمة ألعمدة أحواض تبادل الماء  -ب 
 أ. -١-باء-٤وكبريتيد الهيدروجين المذكورة في البند الفرعي 

  

يد الهيدروجين والموصالت أعمدة أحواض تبادل الماء وكبريت  -١-باء-٤
  الداخلية، على النحو التالي: 

  
فيما يخص األعمدة المصممة أو المعدَّة خصيصا إلنتاج   حاشية:

  INFCIRC/254/Part 1الماء الثقيل، انظر الوثيقة 
  (بصيغتها المعدلة). 

  
أعمدة أحواض تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين التي تتسم بجميع 

  الخصائص التالية: 
  

   ميغابسكال أو أكثر؛ ٢يمكنها 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 قطرها و  -٣
  

الموصالت الداخلية الالزمة ألعمدة أحواض تبادل الماء  -ب
  أ. -١-باء-٤كبريتيد الهيدروجين المذكورة في البند الفرعي و

  
أعمدة تقطير الهيدروجين عند درجات حرارة منخفضة جداً التي   -٢-باء-٤

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

  تتـّسـم بجميع الخصائص التالية: 



  
مة للعمل بدرجات حرارة داخلية تبلغ  -أ  ٢٣٨كلفن ( ٣٥مصمَّ

  درجة مئوية تحت الصفر) أو أقّل؛ 
  

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

  
  مصنوعة من إحدى المادتين التاليتين:  -ج
  

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

 أو أكثر؛ ٥األستنيتي (أو المعيار المكافئ له) 
  

درجات الحرارة المنخفضة من مواد مماثلة تتحمل  أو  -٢
  وتتوافق مع الهيدروجين؛

  
ً  -د سم أو أكثر، وأطوال فعالة  ٣٠ذات أقطار داخلية تبلغ  وأيضا

  أمتار أو أكثر.  ٤تبلغ 
  

  
مة للعمل بدرجات حرا -أ  ٢٣٨كلفن ( ٣٥رة داخلية تبلغ مصمَّ

  درجة مئوية تحت الصفر) أو أقّل؛ 
  

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

  
  مصنوعة من إحدى المادتين التاليتين:  -ج
  

، حسب معايير ٣٠٠الفوالذ غير القابل للصدأ من السلسلة   -١
توى كبريتي بمح الجمعية الدولية لمهندسي السيارات،

األستنيتي (أو  ASTMمنخفض يبلغ فيه المقاس الحبيبي 
  أو أكثر؛ ٥المعيار المكافئ له) 

  
من مواد مماثلة تتحمل درجات الحرارة المنخفضة  أو  -٢

  وتتوافق مع الهيدروجين؛
  

ً  -د سم أو أكثر، وأطوال فعالة  ٣٠ذات أقطار داخلية تبلغ  وأيضا
  أمتار أو أكثر.  ٤تبلغ 

  
أجهزة متخصصة إلجراء التجارب الهيدرودينامية، على النحو   -٥-باء-٥

  التالي: 
  

 ١أجهزة 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
سكال، بما فيها العدادات المصنوعة من غيغابَ  ١٠تزيد عن 

  المنغانين واإليتربيوم والبولي فينيل ثنائي الفلوريد؛ 
  

أجهزة متخصصة إلجراء التجارب الهيدرودينامية، على النحو   -٥-باء-٥
  التالي: 

  
 ١أجهزة قياس السرعة بالتداخل لقياس السرعات التي تتجاوز  -أ

 ١٠أقل من  كيلومتر في الثانية خالل فواصل زمنية
   ميكروثانية؛ 

  
عدادات ضغط الصدمات القادرة على قياس الضغوط التي  -ب

غيغابَسكال، بما فيها العدادات المصنوعة من  ١٠تزيد عن 
فلوريد  والبولي فينيل ثنائي الفلوريدالمنغانين واإليتربيوم 

  . البولي فينيل/البولي فينيل ثنائي الفلوريد
  



عالية السرعة، ورؤوس النبض الالزمة لها، مولِّدات نبض   -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 لها، تتسم   -٦-باء-٥
  لخاصيتين التاليتين: بكلتا ا

  
 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 وأجهزة   -٧-باء-٥
  االحتواء المماثلة األخرى

مة الختبار المتفجرات الشديد ة االنفجار أو األجهزة 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 وأجهزة   -٧-باء-٥
  االحتواء المماثلة األخرى

مة الختبار  المتفجرات الشديدة االنفجار أو األجهزة المتفجرة المصمَّ
  والتي تتسم بكلتا

  الخاصيتين التاليتين:
  
مة لتحتوي بالكامل انفجاراً يعادل  -أ ثالث كيلوغرام من  ٢مصمَّ

  و أو أكثر؛ )تي إن تيمادة النيتروتولووين (
  

  
-٦تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي   ال  ملحوظة:

جرات التي تستخدم المتفجرات األولية على المف -١-ألف
  فقط مثل المشتق األزيدي للرصاص. 

  
، تستخدم -١-ألف-٦في البند الفرعي   ملحوظة تقنية:

جميع المفجرات المعنية توصيلة كهربائية 
صغيرة (قنطرة، أو سلك قنطرة، أو رقائق 

معدنية) تتبخر منفجرةً عندما تمر فيها 
مرتفع.  نبضة كهربائية سريعة ذات تيار 

يستخدم فيها الطارق،   وفي األنواع التي ال
يبدأ الموصل المتفّجر عملية تفجير 
كيميائية ضمن مادة مالمسة شديدة 

(خماسي   PETNاالنفجار مثـل مادة 
اإلريثريتول الرباعي النترات).  وفي 

المفجرات التي تستخدم الطارق، ينتج عن 

-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 كهربائية صغيرة 

ة، أو رقائق معدنية) (قنطرة، أو سلك قنطر
تتبخر منفجرةً عندما تمر فيها نبضة 

كهربائية سريعة ذات تيار مرتفع. وفي 
يستخدم فيها الطارق، يبدأ   األنواع التي ال

الموصل المتفّجر عملية تفجير كيميائية 
ضمن مادة مالمسة شديدة االنفجار مثـل 

(خماسي اإلريثريتول الرباعي   PETNمادة 
لمفجرات التي تستخدم النترات). وفي ا

الطارق، ينتج عن التبّخر االنفجاري 



التبّخر االنفجاري للموصل الكهربائي 
ر" أو "طرق" عبر فجوة، ويؤدي "تطاي

تأثير الطارق في المادة المتفجرة إلى 
تفجير كيميائي. ويعمل الطارق في بعض 
التصميمات بالقوى المغنطيسية. وقد يشير 
مصطلح مفجر ذي رقائق تفجيرية إما إلى 
مفجر يعمل بقنطرة تفجير أو مفجر يعمل 

بالطارق. كما أن كلمة بادئ تستخدم أحيانا 
  كلمة مفجر. بدال من

  

للموصل الكهربائي "تطاير" أو "طرق" عبر 
فجوة، ويؤدي تأثير الطارق في المادة 

المتفجرة إلى تفجير كيميائي. ويعمل الطارق 
في بعض التصميمات بالقوى المغنطيسية. 

وقد يشير مصطلح مفجر ذي رقائق تفجيرية 
مل بقنطرة تفجير أو مفجر إما إلى مفجر يع

يعمل بالطارق. كما أن كلمة بادئ تستخدم 
  أحيانا بدال من كلمة مفجر.

  

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

  
رات (نظم بدء، أجهزة إطالق)، بما فيها أطقم  -أ أطقم إطالق مفّجِ

الق المشحونة إلكترونياً والمدفوعة تفجيرياً والمدفوعة اإلط
رات المتعددة الضوابط  مة لتشغيل المفّجِ ضوئياً، مصمَّ

  أعاله؛  -١-ألف-٦المذكورة في البند الفرعي 
  

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

  
مة الستخدامها بطريقة تتطلب سهول  -١ ة الحمل أو مصمَّ

  النقل، أو االستخدام الشاق؛ 
  

ميكروثانية  ١٥وقادرة على إطالق طاقتها في أقل من   -٢
  أووم؛  ٤٠ضمن أحمال تقل عن 

  
  أمبير؛  ١٠٠ولها قدرة خرج تتجاوز   -٣

  
  
  

  سم؛  ٣٠ال يتجاوز أيٌّ من أبعادها   -٤
  

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

  
رات (نظم بدء، أجهزة إطالق)، بما فيها أطقم  -أ أطقم إطالق مفّجِ

اإلطالق المشحونة إلكترونياً والمدفوعة تفجيرياً والمدفوعة 
رات المتعددة الضوابط  مة لتشغيل المفّجِ ضوئياً، مصمَّ

  أعاله؛  -١-ألف-٦المذكورة في البند الفرعي 
  

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

  
مة الستخدامها بطريقة تتطلب سهولة الحمل أو   -١ مصمَّ

  النقل، أو االستخدام الشاق؛ 
  

ميكروثانية  ١٥وقادرة على إطالق طاقتها في أقل من   -٢
  ؛ أووم ٤٠ضمن أحمال تقل عن 

  
  أمبير؛  ١٠٠ولها قدرة خرج تتجاوز   -٣

  
  

  ؛ سم ٣٠ال يتجاوز أيٌّ من أبعادها   -٤
  

  كيلوغراماً؛ ٣٠يقلُّ وزنها عن و  -٥



  كيلوغراماً؛ ٣٠يقلُّ وزنها عن و  -٥
  

جات حرارة ممتدة المدى ومحّددة للتشغيل في در  -٦
درجة مئوية  ٥٠كلفـــن ( ٣٧٣و ٢٢٣تتراوح بين 

درجة مئوية فوق الصفر) أو  ١٠٠تحت الصفر إلى 
  محّددة بما يناسب التطبيقات الفضائية الجوية. 

  

  
ومحّددة للتشغيل في درجات حرارة ممتدة المدى تتراوح   -٦

درجة مئوية تحت الصفر  ٥٠كلفـــن ( ٣٧٣و ٢٢٣بين 
درجة مئوية فوق الصفر) أو محّددة بما يناسب  ١٠٠إلى 

  التطبيقات الفضائية الجوية.

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

  
مة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛    مصمَّ

  
وتستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل   -١-ب

  ؛نووي بين التريتيوم والديوتيريوم
تستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل  أو  - ٢

وتكون قادرة على العمل  نووي بين الديوتريوم والديوتيريوم
  نيوترونات/ثانية أو أكبر. x 109 ٣بقدرة خرج 

  

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

  
مة لتعمل بدون نظام تفريغ خارجي؛    مصمَّ

  
وتستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل نووي   -١-ب

  ؛ن التريتيوم والديوتيريومبي
تستخدم التعجيل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل  أو  - ٢

نووي بين الديوتريوم والديوتيريوم وتكون قادرة على العمل 
  نيوترونات/ثانية أو أكبر. x 109 ٣بقدرة خرج 

  
  




