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 عام توزیع 

 عربي
 ةنكلیزیاإلاألصل: 

 نشـرة إعالمیــة

 
 

رسالة وردت من البعثة الدائمة لجمھوریة األرجنتین لدى الوكالة الدولیة  
یتعلق بالمبادئ التوجیھیة لبعض الدول األعضاء بشأن  للطاقة الذریة فیما  

عملیات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبیة المزدوجة االستخدام ذات  
 الصلة بالمجال النووي والتكنولوجیا المتصلة بھا 

 

 
 

دائـمة لجمھورـیة األرجنتین، مؤرـخة   -1 ة اـل ة ـمذكرة شـــــفوـیة من البعـث اـن ھ    20تلقـّت األـم ،  2022تموز/یولـی
م على جمیع الدول األعضــاء رســالة مؤرخة  ھھا رئیس  2022تموز/یولیھ   20تطلب فیھا من الوكالة أن تعّمِ ، وجَّ
ــیل، إلى المدیر العام   ــتافو أنش ــفیر غوس دین النوویین، الس ــي   االتحادبالنیابة عن حكومات مجموعة الموّرِ ،  الروس

ــبانیا، واألرجنتینو ــترالیا، وإســ ــتونیا، وأســ ــلندا، وآیرلندا، وأوكرانیا، وألمانیا، واســ ،  البرازیل ، وإیطالیا، وآیســ
ــیا، وبولندا، وبلغاریا، وبلجیكا، والبرتغالو ــیكیة، وتركیا، وبیالروس جنوب  ، وجمھوریة كوریا، والجمھوریة التش

لوفاكیا، ورومانیا، والدانمرك، وأفریقیا لوفینیا، وـس وید، وـس ویـسرا، والـس ا، والصـین، وصـربیا، وـس ،  فنلندا ، وفرنـس
المملكة المتحدة  ، والمكســیك، ومالطة، ولیتوانیا، ولكســمبرغ، والتفیا، وكندا، وكرواتیا، وكازاخســتان، وقبرصو

الوالـیات المتـحدة  ، وھولـندا، وھنـغارـیا، وـندانیوزیل، والنمســـــا، والنرویج، ولبریـطانـیا العظمى وآیرلـندا الشــــــمالـیة
م معلومات إـضافیة عن المبادئ التوجیھیة لتلك الحكومات بـشأن عملیات النقل    ب  ،الیونان، والیابان، واألمریكیة تقّدِ
 النووي.

وعلى ضــوء الرغبة المعَرب عنھا في المذكرة الشــفویة المذكورة أعاله، جرى فیما یلي اســتنســاخ نص   -2
الشفویة، وكذلك نص الرسالة وملحقاتھا، على سبیل إعالم جمیع الدول األعضاء.المذكرة  

 
 ، بصیغتھا المعدَّلة، مبادئ توجیھیة بشأن تصدیر المواد والمعدات والتكنولوجیا النوویة. INFCIRC/254/Part 1تتضمـّن الوثیقة  أ 
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 البعثة الدائمة
 لدى المنظمات الدولیة

 في فیینا
 

 2022تموز/یولیھ   20فیینا، 

 OIEA/135/22المرجع:  

 

ة  اـل ا إلى الوـك اتـھ ا تحـی ة التي یوـجد مقرـھا في فییـن دائـمة لجمھورـیة األرجنتین ـلدى المنظـمات اـلدولـی ة اـل تـھدي البعـث
خة  ــالة مؤرَّ فھا أن تحیل إلیھا رس ــّرِ ــید    2022تموز/یولیھ   20الدولیة للطاقة الذریة (الوكالة)، ویش وردت من الس

تافو إدواردو أنـشیل، الـسفیر والممثل الدائم لج مھوریة األرجنتین لدى المنظمات الدولیة التي یوجد مقرھا في غوـس
اـلوـثـیقـــة   ـعـلى  إدخـــاـلھـــا  ـعـلى  اـلـمـتـفق  اـلـتعـــدـیالت  ـحول  اـلـنووـیـین،  دـین  اـلـموّرِ ـمـجـموعـــة  رـئـیس  وـھو  ـفـیـینـــا، 

INFCIRC/254/Part 2    ك مرفقھـا،    2(الجزء دین النوویین)، بمـا في ذـل ة لمجموعـة الموّرِ ادئ التوجیھـی من المـب
 ا إلى المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، السید رافائیل ماریانو غروسي.وذلك إلحالتھ

كما تتشـرف البعثة الدائمة لجمھوریة األرجنتین لدى المنظمات الدولیة التي یوجد مقرھا في فیینا بأن تطلب تعمیم  
ة التغییرات، إلى جانب رـسالة  ، بما في ذلك مرفقھا وجدول توـضیح ومقارنINFCIRC/254/Part 2الوثیقة المعدلة  

 السفیر غوستافو إدواردو أنشیل، على الدول األعضاء في الوكالة.

وتغتنم البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة األرجنتین ـلدى المنظـمات اـلدولـیة التي یوـجد مقرـھا في فییـنا ـھذه الفرصـــــة لكي 
 تعرب مجدداً للوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 

 الختم] [التوقیع][

 

 

 

 

 

 

  إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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 رئیس مجموعة الموّردین النوویین

 2022تموز/یولیھ   20فیینا، 

 صاحب السعادة،

ــا، وألمانیا، وأوكرانیا، وآیرلندا،   بالنیابة عن حكومات االتحاد الروسي، واألرجنتین، وإسبانیا، وأسترالیا، وإستونی
ــا، والجمھوریة   ــ ــا، وبولندا، وبیالروس، وتركی ــ ــا، وبلغاری ــا، والبرازیل، والبرتغــال، وبلجیكــ ــ ــدا، وإیطالی وأیسلن

یا، والدانمـرك، ورومانیــا، وسلوفاكیا، وسلوفینیا، والسوید، وسویسرا،  التشیكیة، وجمھوریة كوریا، وجنوب أفریق
وصربیا، والصین، وفرنسا، وفنلندا، وقبــــــرص، وكازاخستان، وكرواتیــــــا، وكنـــــــــدا، والتفیــــــا، ولكسمبورغ،  

ــــــا، وھولنــــــدا،  ولیتوانیــــــا، ومالطـــة، والمكسیك، والمملكة المتحدة، والنرویج، والنمسا، ونیوزیلنــــــدا، وھنغاری
، یشـّرفني أن أشـیر إلى جمیع المراسـالت السـابقة ذات الصـلة الواردة من  1والوالیات المتحدة، والیابان، والیونان

تلك الحكومات فیما یتعلق بقراراتھا التصـــرف وفقاً للمبادئ التوجیھیة بشـــأن عملیات النقل النووي التي تنشـــرھا  
،  INFCIRC/254/Rev.11/Part 2وكالة) حالیاً في شــكل نشــرة إعالمیة في الوثیقة  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة (ال

 بما في ذلك مرفقھا.
رت الحكوـمات الـمذكورة أعاله تـعدـیل مرفق الجزء   دین النوویین    2وـقد قرَّ من المـبادئ التوجیھـیة لمجموـعة الموِرّ

لتنفیذ الذي تعتبره جمیع الحكومات المـشاِركة  (قائمة البنود المزدوجة االـستخدام)، لكي تحّدد بـشكل أوـضح معیار ا
 في المجموعة أداة أساسیة للوفاء بالمبادئ التوجیھیة، وذلك على النحو التالي:

ــتخدامھا   "آالت مولدة للتدفق".   - 1- باء - 1 − ــألة أنَّ اآلالت المولدة للتدفق التي یمكن اسـ ــمن ھذا التعدیل تغطیة مسـ یضـ
 لغازیة متسقة مع البارامترات المحكومة للطاردات المركزیة. إلنتاج دوارات الطاردات المركزیة ا 

ارة". -2-باء-3 − یضــمن ھذا التعدیل تغطیة مســألة أنَّ أبعاد دوارات   "معدات تصــنیع أو تجمیع األجزاء الدَّوَّ
 الطاردات المركزیة الغازیة متسقة مع البارامترات المحكومة للطاردات المركزیة.

ــویبات تحریریة: − ــم ا تصـ ــتخدم الحرف الكبیر  في قسـ ــتخدام، یُسـ لتعاریف في قائمة البنود المزدوجة االسـ
’U‘ بالخطأ كاختصــار للداللة على المصــطلح  unified atomic mass unit   في النســخة اإلنكلیزیة، ومقابلھ

‘ كاختصــار للداللة على ذلك  uالعربي ھو وحدة الكتلة الذریة الموحدة؛ وینبغي اســتخدام الحرف الصــغیر ’
 صطلح.الم

تنـسخاً في الملحق النص الكامل للمبادئ التوجیھیة المعدَّلة ومرفقاتھا، باإلضـافة إلى   ـس ــُ وتوخیاً للوضـوح یَِرُد، مــــ
 "جدول توضیح ومقارنة التغییرات في المبادئ التوجیھیة بشأن عملیات النقل النووي."

التوجیھـیة المنقـحة على ـھذا النحو، وأن تنفـّذ ـھذه  وـقد قررت الحكوـمات الواردة أعاله أن تتصـــــرف وفـقاً للمـبادئ  
 المبادئ التوجیھیة وفقاً للتشریعات الوطنیة الخاصة بكّلٍ منھا.

تدرك إدراكاً تاماً ضرورة اإلسھام في التنمیة االقتصادیة مع تفادي    -عند اتخاذھا ھذا القرار -والحكومات المعنیة  
ســلحة النوویة أو غیرھا من األجھزة المتفجرة النوویة األخرى أو  اإلســھام بأي شــكل من األشــكال في انتشــار األ

ــار أو عدم التحریف عن مجال  ــألة تأكیدات عدم االنتشـ ــرورة تنحیة مسـ تحریفھا إلى أعمال إرھاب نووي، وضـ
 المنافسة التجاریة.

 

 السید رافائیل ماریانو غروسي سعادة 
 المدیر العام 

  الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
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وفیما یتعلق بالتجارة داخل نطاق االتحاد األوروبي، ستقوم الحكومات التي ھي دول أعضاء في االتحاد األوروبي  
 بتـنفیذ ھذا القرار على ضوء التزاماتھا كدول أعضاء في االتحاد.

ــاء في الوكالة الطالعھا علیھا، باع تبارھا  وأرجو منكم تعمیم نص ھذه المذكرة وملحقھا على جمیع الدول األعضـ
 .INFCIRC/254/Rev.12/Part 2الوثیقة  

 وبالنیابة عن الحكومات المذكورة أعاله، أود أن أغتنم ھذه الفرصة ألعرب لكم مجدداً عن أسمى آیات التقدیر.

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،

 [توقـیع]

 غوستافو غوستافو أنشیل
 سفیر األرجنتین

 الممثل الدائم لألرجنتین
 المنظمات الدولیة التي یوجد مقرھا في فیینالدى  

دین النوویین    2023-2022رئیس مجموعة الموِرّ
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المبادئ التوجیھیة لعملیات نقل المعدات والمواد والبرامج الحاسوبیة المزدوجة االستخدام 
 والتكنولوجیا المتصلة بھا ذات الصلة بالمجال النووي 

 
 الھدف

 
بغـیة تـفادي انتشـــــار األســـــلـحة النووـیة والوـقاـیة من أعـمال اإلرـھاب النووي، أـخذ الموردون بعین االعتـبار   -1

إجراءات تتعلق بنقل معدات ومواد وبرامج حاسوبیة معینة، والتكنولوجیا المتصلة بھا، یمكن أن تسھم بدرجة  
ــع  ــاط غیر خاضـ ــاط یتعلق بالمتفجرات النوویة"، أو في "نشـ ــمانات یتعلق بدورة الوقود  كبیرة في "نشـ للضـ

یلي من مبادئ وتعاریف   النووي"، أو في أعمال اإلرھاب النووي. وفي ھذا الصــدد، اتفق الموردون على ما
ــلة بھا ألغراض مراقبة   ــوبیة والتكنولوجیا المتصـ ــتركة، وعلى قائمة بالمعدات والمواد والبرامج الحاسـ مشـ

ھم في  لعرقلة التعاون الدولي ما  الصـادرات. ولم توضـع ھذه المبادئ التوجیھیة اط ”دام ھذا التعاون لن یـس نـش
ــمانات یتعلق بدورة الوقود النووي”أو في  “یتعلق بالمتفجرات النوویة ــع للضـ ــاط غیر خاضـ أو أعمال  “نشـ

دون تنفیذ المبادئ التوجیھیة وفقا للتشــــریع الوطني وااللتزامات الدولیة ذات   اإلرھاب النووي. ویعتزم الموّرِ
 لة.الص

 
 المبدأ األساسي

 
دون بعملیات نقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاســوبیة أو التكنولوجیا المتصــلة بھا،  -2 ینبغي أال� یأذن الموّرِ

 كما ھو مبیَّن في المرفق:
 

أو الســتخدامھا في دولة غیر حائزة ألســلحة نوویة في نشــاط یتعلق بالمتفجرات النوویة أو في نشــاط غیر  -
 خاضع للضمانات یتعلق بدورة الوقود النووي،

 
ــاط كھذا، أو عندما تتعارض عملیات  - ــكل عام، عندما یكون ھناك خطر تحریف غیر مقبول نحو نشـ أو بشـ

 النقل مع ھدف تفادي انتشار األسلحة النوویة،
 
 أو عندما یكون ھناك خطر تحریف ال یمكن قبولھ نحو أعمال اإلرھاب النووي. -

 
 المصطلحات شرح 

 
كل ما یجرى من بحوث أو تطویر أو تصــمیم أو   “النشــاط المتعلق بالمتفجرات النوویة”یشــمل  (أ) 3

 تصنیع أو تشیید أو اختبار أو صیانة بشأن أي جھاز متفجر نووي أو مكوناتھ أو نظمھ الفرعیة. 
 

یجرى من بحوث   اكل م  “النـشاط غیر الخاـضع للـضمانات المتعلق بدورة الوقود النووي”یـشمل   (ب) 
أن أي مفاعل أو مرفق حرج،   غیل أو صـیانة بـش یید أو تـش أو تطویر أو تصـمیم أو تصـنیع أو تـش
أو مصـنع تحویل، أو مصـنع تصـنیع، أو مصـنع إعادة معالجة، أو مصـنع لفصـل نظائر المواد  

أة خزن منفصـل، عندما ال یكون ھناك التزا  م  المصـدریة أو المواد االنـشطاریة الخاصـة، أو منـش
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بقبول ضــمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على المرافق أو المنشــآت ذات الصــلة، القائمة أو 
المقبلة، عندما تحتوي على أي مادة مصــدریة أو مادة انشــطاریة خاصــة؛ أو بشــأن أي محطة  

ــــــــاك التزام بقبول ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة ــ الذریة    إلنتاج الماء الثقیل عندما ال یكون ھنــ
ــتخدم في   على أي مادة نوویة تنتج عن أي كمیة من الماء الثقیل الذي تنتجھ ھذه المحطة، أو تس

 نشاط یتعلق بھذا الماء الثقیل؛ أو في حالة عدم تنفیذ ھذا االلتزام.
 

 وضع إجراءات الترخیص للصادرات 
 
ال للمبادئ التوجیھیة، بما في ذلك لوائح ترخیص  ینبغي للموردین وـضع تدابیر قانونیة لـضمان التنفیذ   -4 ــّ الفعــــ

عملیات التصـدیر، وتدابیر اإلنفاذ، والعقوبات على االنتھاكات. وعند النظر في أمر التصـریح بعملیات النقل،  
ینبغي للموردین مراعاة الحكمة في سـبیل تطبیق المبدأ األسـاسـي، ووضـع العوامل ذات الصـلة في االعتبار،  

 ومن بینھا:
 

ــلحة   ) أ( ــار النووي، أو في معاھدة حظر األسـ ما إذا كانت الدولة المتلقیة طرفاً في معاھدة عدم االنتشـ
النوویة في أمریـكا الالتینـیة ومنطـقة البحر الـكاریبي (مـعاھدة تالتیلولكو)، أو مـعاھدة إنشـــــاء منطـقة 

عاھدة إنشـاء منطقة خالیة من األسـلحة النوویة في جنوب المحیط الھادئ (معاھدة راروتونغا)، أو م
خالیة من األســلحة النوویة في جنوب شــرق آســیا (معاھدة بانكوك)، أو معاھدة إنشــاء منطقة خالیة  
من األسلحة النوویة في أفریقیا (معاھدة بلیندابا)، أو معاھدة إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة  

ولي مماثل وملزم قانوناً لعدم االنتـشار  في آـسیا الوـسطى (معاھدة ـسیمیباالتینـسك)، أو في أي اتفاق د
ــطتھا   ــاري المفعول، وقابل للتطبیق على جمیع أنشـ ــمانات مع الوكالة سـ النووي، ولدیھا اتفاق ضـ

 النوویة السلمیة؛
 

ما إذا كانت أیة دولة متلقیة لیســــت طرفاً في معاھدة عدم االنتشــــار، أو في معاھدة تالتیلولكو، أو   (ب)
ــیمیباالتینســــك، أو في أي    معاھدة راروتونغا، أو معاھدة بانكوك، أو معاھدة بلیندابا، أو معاھدة ســ

اتفاق دولي مماثل وملزم قانونا لعدم االنتـشار النووي، لدیھا أي مرافق أو منشآت مدرجة في الفقرة  
تخضـع لضـمانات الوكالة، أو لن تخضـع   (ب) أعاله یجري تشـغیلھا أو تصـمیمھا أو تشـییدھا وال3

 ات؛لھذه الضمان
 

ما إذا كانت المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبیة أو التكنولوجیا المتصلة بھا المراد نقلھا مالئمة  (ج)
 لالستخدام النھائي المعلن، وما إذا كان ھذا االستخدام النھائي المعلن مالئما للمستخدم النھائي؛

 
و التكنولوجیا المتـصلة بھا المراد نقلھا ـسوف  ما إذا كانت المعدات أو المواد أو البرامج الحاـسوبیة أ (د)

أن أي   غیل أو صـیانة بـش یید أو تـش تـستخدم في إجراء بحوث أو في تطویر أو تصـنیع أو إنتاج أو تـش
 مرفق إلعادة المعالجة أو لإلثراء؛

 
النووي،  ما إذا كانت اإلجراءات والبیانات والسیاسات الحكومیة للدولة المتلقیة تؤید عدم االنتشــــار   (ھـ)

 وما إذا كانت الدولة المتلقیة تمتثل لتعھداتھا الدولیة في مجال عدم االنتشار؛
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 ما إذا كانت الجھات المتلقیة تقوم بأنشطة شراء سریة أو غیر قانونیة؛ (و)
 

انحرف  ما إذا كان لم یـصرح بعملیة النقل إلى المـستخدم النھائي، أو ما إذا كان المـستخدم النھائي قد  ز)(
 بعملیة نقل سبق التصریح بھا نحو أغراض ال تتفق مع المبادئ التوجیھیة؛

 
 ما إذا كان ھناك سبب یدعو إلى االعتقاد بوجود خطر تحریف نحو أعمال إرھاب نووي. (ح)

 
وما إذا كان ھناك خطر یتمثل في إعادة نقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبیة أو التكنولوجیا   (ط)

تصـلة بھا المحددة في المرفق أو خطر نقل أي نسـخ منھا خالفًا للمبدأ األسـاسـي، كنتیجة لتخلف  الم
الدولة المتلقیة عن تطویر وممارسة ضوابط رقابیة مناسبة وفعالة على الصادرات وعملیات الشحن  

 .1540من وسیلة نقل إلى أخرى، كما ھي معرفة في قرار مجلس األمن رقم 
 
التأكد من أن تـشریعاتھم الوطنیة تقتـضي الحـصول على ترخیص لنقل أـصناف غیر مـسرودة    ینبغي للموردین -5

اط یتعلق   تخدم، كلیا أو جزئیا، في إطار "نـش تخدم أو یمكن أن تـُس تـس في المرفق إذا كانت األصـناف المعنیة ـس
 بالمتفجرات النوویة".

 الترخیص المحلیة المطبقة في بلد كل منھم. ویستجیب الموردون لشرط التصریح ھذا وفقاً لممارسات  
 
 والموردون مدعوون إلى تقاسم المعلومات عن عملیات الرفض "الجامعة". 
 

 شروط عملیات النقل
 
ولتحقیق   -6 األساسي،  للمبدأ  وفقا  للتحریف،  مقبول  لن تشكل أي خطر غیر  النقل  بأن عملیة  قرار  اتخاذ  عند 

التوجیھیة، ینبغي للمورد الحصول على ما یلي قبل التصریح بالنقل، وبطریقة تتفق مع القوانین  أھداف المبادئ  
 والممارسات الوطنیة المعمول بھا لدیھ:

 
 بیان من المستخدم النھائي یحدد االستخدامات ومواقع االستخدام النھائي لعملیات النقل المقترحة؛  ) أ(

 
ي استنساخ لھ لن یستخدم في أي "نشاط یتعلق بالمتفجرات  وتأكید یعلن صراحة أن النقل المقترح أو أ  )ب(

 النوویة"، أو في "نشاط غیر خاضع للضمانات یتعلق بدورة الوقود النووي". 
 

 حقوق الموافقة على عملیات اعادة النقل 
 
في المرفق   قبل التصریح بنقل المعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبیة أو التكنولوجیا المتصلة بھا كما ھو مبین -7

إلى بلد غیر متقید بالمبادئ التوجیھیة، ینبغي للموردین الحصول على تأكیدات تقضي بأن یحصل ھذا البلد  
على موافقتھــم، بطریقــة تتفق مع القوانین والممارسات الوطنیة المعمول بھا لدیھم، قبل القیام بأي عملیة  

 أو التكنولوجیا المتصلة بھا، أو أي نـَسخ منھا إلى بلد ثالث.   إعادة نقل للمعدات أو المواد أو البرامج الحاسوبیة
 
 



INFCIRC/254/Rev.12/Part 2 

’4 ‘ 

 أحكام ختامیة 
 
أھمیــة   -8 ذات  أخرى  أصناف  على  تنطبق  التوجیھیة  المبادئ  كانت  إذا  ما  تقریر  بحق  لنفسھ  المورد  یحتفظ 

عملیة النقل  باإلضافة إلى تلك األصناف المبینة في المرفق، وما إذا كانت ھناك شروط أخرى تنطبق على  
 من المبادئ التوجیھیة.  6ویرى أنھا ضروریة باإلضافة إلى تلك الشروط المنصوص علیھا في الفقرة 

 
یتبادلوا   -9 أن  االقتضاء،  وحسب  الضرورة  عند  للموردین،  ینبغي  التوجیھیة،  المبادئ  تنفیذ  لفعالیة  ودعماً 

 ة بالمبادئ التوجیھیة. المعلومات ذات الصلة وأن یتشاوروا مع الدول األخرى المتقید 
 

 ولمصلحة السلم واألمن الدولیین، سوف یكون تقید جمیع الدول بالمبادئ التوجیھیة موضع ترحیب.  -10
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 المرفق 
 

 قائمة المعدات والمواد والبرامج الحاسوبیة النوویة 
 ذات االستخدام المزدوج، 
 والتكنولوجیا المتصلة بھا 
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 المرفق 
 

) مستخدم في ھذا المرفق. وفي جمیع األحوال، ینبغي اعتبار الكمیة SIالنظام الدولي للوحدات ( ملحوظة:  
المادیة المعّرفة في وحدات النظام الدولي على أساس أنھا القیمة الرسمیة الموصى بھا للضوابط.  

 وھي لیست وحدات دولیة.بیَد أن بعض بارامترات اآلالت المكنیة معطاة بوحداتھا المألوفة، 
 
ترد المختصرات المتكررة االستخدام (مع بوادئھا الدالة على الحجم) في ھذا المرفق على النحو التالي (تُستخدم  

 ھذه المختصرات في النسخة اإلنكلیزیة، وفیما یلي مقابلھا العربي):
A - ampere(s) -  (األمبیر) التیار الكھربائي 

CAS - Chemical Abstracts Service -  دائرة المستخلصات الكیمیائیة 
cm - centimetre(s) -  الطول  سنتیمتر)  -(سم 

2cm - square centimetre(s) -  سنتیمتر مربَّع)  - 2 (سم
 المنطقة  

3cm - cubic centimetre(s) -  الحجم سنتیمتر مكعَّب) - 3(سم 
° - degree(s) -  (درجة) الزاویة 
°C - degree(s) Celsius - (درجة مئویة) درجة الحرارة 
g  -  gram(s)   - (غرام)  الُكتلة 

g0 - acceleration of gravity (9.80665 m/s2) - (تسارع الجاذبیة)  السرعة 
GBq  -  gigabecquerel(s)   - (اإلشعاعي) (غیغابكریل) النشاط 
GPa - gigapascal(s) - (غیغاباسكال) الضغط 

Gy  -  gray(s)   - )غراي) اإلشعاع المؤین الممتص 
h -  hour(s)   -  (ساعة/ساعات) الوقت 

Hz - hertz -  (ھرتز) التردد 
J  -  joule(s)   - (جول) الطاقة، العمل، الحرارة 

keV  -  kiloelectron volt(s)   -  (كیلو الكترون فولط)   ،الطاقة
 الكھربائیة 

kg  -  kilogram(s)   -  الُكتلةكیلوغرام)   -(كغ 
kHz  -  kilohertz   -  (كیلوھیرتز) التردد 
kN  -  kilonewton(s)   - (كیلونیوتون) القوة 

kPa  -  kilopascal(s)   -  (كیلوباسكال) الضغط 
kV - kilovolt(s) - (كیلوفولط) اإلمكانیة الكھربائیة 
kW   -  kilowatt(s)   - (كیلوواط) القدرة 

K  -  kelvin   -  (كلفن)   الدینامیكیةالحرارة 
l  -  litre(s)   -  (لتر) (السوائل) الحجم 

MeV -  megaelectron volt(s)   - (میغاإلكترون) الطاقة الكھربائیة 
MPa   -  megapascal(s)   - (میغاباسكال) الضغط 
MPE - Maximum Permissible Error -  (الخطأ األقصى المسموح بھ)

 قیاس الطول  
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MW   -  megawatt(s)   -  (میغاواط) القدرة 
m   -  metre(s)  -   (متر)  الطول 

2m -  square metre(s)   -  (متر مربَّع) المنطقة  2 متر 
3m - cubic metre(s) - (متر مكعَّب) الحجم 3متر 

mA  -  milliampere(s)   -  (مللي أمبیر)  التیار الكھربائي 
ml   -  millilitre(s)   -   الحجم (السوائل)  (ملیلتر)مل 

mm   -  millimetre(s)   -  (ملیمتر) الطول  ملم 
mPa - millipascal(s) -   (میللیباسكال) الضغط 

μF  -  microfarad(s)   -  (میكروفاراد) السعة الكھربائیة 
μm  -  micrometre(s)   -   (میكرومتر) الطول 
μs  -  microsecond(s)   -   (میكروثانیة) الوقت 
N  -  newton(s)   -  (نیوتن) القوة 

nF - nanofarad(s) -  (نانوفاراد) السعة الكھربائیة 
nH  -  nanohenry(s)   -  (نانوھنري)  المحاثة الكھربائیة 
nm   -  nanometre(s)   -  (نانومتر) الطول 
ns  -  nanosecond(s)  -   (نانوثانیة) الوقت 
Ω -  ohm(s)   -   (أوم) المقاومة الكھربائیة 

Pa - pascal(s) -  (باسكال) الضغط 
ps  -  picosecond(s)   -   (بیكوثانیة) الوقت 

rpm   -  revolution(s) per minute   -   (اللفة في كل دقیقة) السرعة
 الزاویة

s  -  second(s)   - (الثانیة)  الوقت 
  " -  second(s) of arc  -   (الثانیة من القوس) الزاویة 
T - tesla(s) - (تیسال) كثافة التدفق المغناطیسي 
u - unified atomic mass unit -   (وحدة الكتلة الذریة الموحدة)

 الكتلة على مقیاس ذري أو جزیئي  
V  -  volt(s)   -  )(اإلمكانیة الكھربائیة  فولط 
W  -  watt(s)   -  (واط) القدرة 
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 ملحوظة عامة 
 

التالیة على قائمة المعدات والمواد والبرامج الحاسوبیة النوویة ذات االستخدام المزدوج،  تنطبق الفقرات 
 والتكنولوجیا المتصلة بھا. 

 
 یشمل وصف أي صنف من األصناف الواردة في القائمة ذلك الصنف في حالتھ الجدیدة أو المستعملة.  -1
 
أي صنف من األصناف الواردة في  في حالة عدم ورود أیة مواصفات أو خصائص محددة في وصف   -2

القائمة، یعتبر الوصف شامال لذلك الصنف بكافة أنواعھ. والشروح الخاصة بالفئات المختلفة ھي للتیسیر  
 فقط من الناحیة المرجعیة وال تخّل بتفسیر التعاریف المتصلة بكل صنف. 

 
ضع للضوابط (بما في ذلك  ینبغي أال ینتفي الھدف من ھذه الضوابط من جراء نقل أي صنف غیر خا -3

المصانع) یتضمن واحدا أو أكثر من المكونات الخاضعة للضوابط إذا كان المكون أو المكونات الخاضعة 
 للضوابط ھي العنصر الرئیسي للصنف، ویمكن من الناحیة العملیة نقلھا أو استخدامھا في أغراض أخرى. 

 
الخاضعة للضوابط تعتبر العنصر الرئیسي، ینبغي   عند البت فیما إذا كان المكون أو المكونات ملحوظة:

للحكومات أن تضع في االعتبار عوامل الكمیة والقیمة والدرایة التكنولوجیة وغیرھا من الظروف 
االستثنائیة التي قد تؤكد أن المكون أو المكونات الخاضعة للضوابط ھي العنصر الرئیسي للصنف  

 الذي یجري شراؤه. 
 
الھدف من ھذه الضوابط من جراء نقل المكونات. ویتعین على كل حكومة أن تتخذ اإلجراء ینبغي أال ینتفي  -4

الذي تقدر على اتخاذه  لبلوغ ھذا الھدف، وأن تواصل التماس تعریف عملي ألجزاء المكونات یمكن 
 استخدامھ من جانب جمیع الموردین. 

 
 ضوابط التكنولوجیا 

 
ھذه المبادئ التوجیھیة وعلى النحو المبین في كل قسم من المرفق.  یخضع نقل "التكنولوجیا" للضوابط طبقا ل

وستخضع "التكنولوجیا" المرتبطة ارتباطا مباشرا بأي صنف من األصناف الواردة في المرفق لنفس القدر من  
 التدقیق والرقابة الذي یخضع لھ الصنف ذاتھ، وذلك بالقدر الذي تسمح بھ التشریعات الوطنیة.

 
تصدیر أي صنف من األصناف الواردة في المرفق تشمل أیضا إجازة تصدیر الحد األدنى من   الموافقة على

 "التكنولوجیا" المطلوبة لتركیب وتشغیل وصیانة وإصالح ذلك الصنف، لنفس المستخدم النھائي. 
 

على  العامة"، والال تنطبق ضوابط نقل "التكنولوجیا" على المعلومات التي تدخل "ضمن الملكیة   ملحوظة:
 "البحوث العلمیة األساسیة". 
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 ملحوظة بشأن البرامج الحاسوبیة العامة 
 

یخضع نقل "البرامج الحاسوبیة" للضوابط طبقا لھذه المبادئ التوجیھیة وعلى النحو المبین في المرفق. الموافقة  
و نقل، الحد األدنى من "البرامج  على تصدیر أي بند من البنود الواردة في المرفق تشمل أیضا إجازة تصدیر، أ

الحاسوبیة"، باستثناء شفرة المصدر، المطلوبة لتركیب أو تشغیل أو صیانة أو إصالح ذلك البند، لنفس المستخدم  
 النھائي. 

 
تشمل الملحوظة بشأن البرامج الحاسوبیة العامة أیضاً إجازة تصدیر "البرامج الحاسوبیة"، باستثناء  ملحوظة: 

التي تستھدف فقط تصویب العیوب (إصالحات العلل) في بند ُمصدَّر سابقاً بصورة    شفرة المصدر،
 مشروعة، شریطة أال یجري تعزیز قدرة و/أو أداء البند بوسیلة أخرى. 

 
 ال تنطبق ضوابط عملیات نقل "البرامج الحاسوبیة" على "البرامج الحاسوبیة" التالیة: ملحوظة:

 
 المتاحة للجمھور بشكل عام على النحو التالي: البرامج الحاسوبیة  -1

 المبیعة من المخزون في مواقع البیع بالتجزئة دون قید؛  - أ
د؛  -ب  والمصممة بحیث یمكن للمستخدم تركیبھا دون دعم إضافي یعتد بھ من جانب الموّرِ
 أو

 "ضمن الملكیة العامة". -2
 التعاریف 

 -- "الدقة" 
 

وتعّرف بأنھا أقصى انحراف، إیجابي أو سلبي، لقیمة مبیّنة، عن معیار  تُقاس عادةً من حیث عدم الدقة، 
 مقبول أو قیمة حقیقیة. 

 
 -- "االنحراف الموضعي الزاوي" 

 
أقصى اختالف بین الموضع الزاوي والموضع الزاوي الفعلي، المقیس بدقة بالغة بعد انحراف لوحة تحمیل  

 قطعة الشغل عن موضعھا األصلي. 

 
 -- األساسیة"   "البحوث العلمیة

 
تعني األعمال التجریبیة أو النظریة التي یجري االضطالع بھا بصفة رئیسیة الكتساب معرفة جدیدة بالمبادئ  
األساسیة للظواھر والشواھد الممكن مالحظتھا دون أن تكون موجھة أساسا لتحقیق ھدف عملي محدد أو غایة  

 محددة. 
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 -- "التحكم الكنتوري"  
 

المدارة وفقا للتعلیمات التي تحدد الموضع التالي   “المتحكم فیھا عددیا”حركتان أو أكثر من الحركات 
المطلوب ومعدالت التغذیة المطلوبة لذلك الموضع. وتتباین معدالت التغذیة تلك فیما بینھا بحیث یتكون 

 في صیغتھ المعدلة)  2806 (1994) (ISO)الكنتور المرغوب فیـــھ. (المرجع. المنظمة الدولیة لتوحید المقاییس 
 

 -- "التطویر" 
 
 یتعلق بجمیع مراحل ما قبل "اإلنتاج" مثل:  
 

 التصمیم  •
 بحوث التصمیم  •
 تحلیل التصمیم  •
 مفاھیم التصمیم  •
 تجمیع النماذج األولیة واختبارھا  •
 خطط اإلنتاج التجریبیة   •
 بیانات التصمیم  •
 عملیة تحویل بیانات التصمیم إلى منتَج   •
 تصمیم األنساق   •
 التصمیم التكاملي  •
 التراتیب النسقیة   •

 
 -- "مواد لیفیة أو خیطیة" 

 
 یعني ذلك "مادة خیطیة أحادیة" أو "أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو "نساالت" أو "شرائط" مستمرة. 

 
 حاشیة: 

 
 -- أحادیة‘ ’آلة لف الخیوط‘ أو ’مادة خیطیة  1
 
 ھو أقل زیادة في األلیاف، ویبلغ قطره عدة میكرومترات في المعتاد.  
 
 -- ’الفتلة المسحوبة‘  -2
 
 عادة) من ’الجدائل‘ شبھ المتوازیة.  120-12ھي حزمة ( 
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 -- ’الجدیلة‘  -3

 

 خیط عادة) مرتبة على شكل شبھ متواز.  200ھي حزمة من ’الخیوط’ (أكثر من  

 
 -- ’الشریط‘  -4

 
ھو مادة مركبة من ’خیوط‘ أو ’جدائل‘ أو ’فتل مسحوبة‘ أو ’نساالت‘ أو ’أوبار‘، أو ما إلى ذلك،  

 متحابكة أو أحادیة االتجاه، تتم تقویتھا تمھیدیا بالراتنج عادة. 
 

 --’النسالة‘  -5
 

 ھي حزمة من ’الخیوط‘، وتكون شبھ متوازیة عادة.  

 
 -- ’الغزل‘  -6

 
 حزمة من ’الجدائل’ المفتولة.ھو  

 

 -- ’الخیط‘ 
 

 . “المواد اللیفیة أو الخیطیة”انظر 
 

 --"ضمن الملكیة العامة" 
 

"ضــمن الملكیة العامة" تعني في ھذا الســیاق "التكنولوجیا" أو "البرامج الحاســوبیة" الموفَّرة دون قیود على 
تُخِرج "التكنولوجیا" أو "البرامج الحاسـوبیة" من  نشـرھا على نطاق أوسـع. (القیود المتعلقة بحقوق النشـر ال 

 نطاق الملكیة العامة).

 
 -- "الخطیــة" 

 
(تُقاس عادة بمقیاس الالخطیة) ھي أقصى انحراف للخاصیة الفعلیة (متوسط قراءات القیاسات العلیا  

قصى انحرافات  والقیاسات السفلى)، إیجاباً أو سلباً، عن خط مستقیم متواجد في موضع یتیح لھ معادلة أ
 وتقلیلھا إلى الحد األدنى. 
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 -- “ال محققیة القیاس”
 

د في أي مدى تقریبي من قیمة الناتج تكمن القیمة الصحیحة للكمیة المتغیرة القابلة   البارامتر الممیز الذي یحّدِ
االرتجاعیة غیر المصححة،  . ویشمل االنحرافات المتكررة غیر المصححة، والحركات  ٪95للقیاس بنسبة ثقة  

 واالنحرافات العشوائیة. 

 
 --  “البرنامج الدقیق”
 

بإدراج   التعلیمات  ھذه  تنفیذ  ویبدأ  خاص،  مستودع  في  محفوظة  األساسیة،  التعلیمات  من  متتابعة  مجموعة 
 تعلیمات البرنامج المرجعیة في سجل التعلیمات. 

 
 -- ’المادة الخیطیة األحادیة‘ 

 
 . “المواد اللیفیة أو الخیطیة”انظر 

 
 --  “التحكم العددي”
 

لعملیة تتم بواسطة جھاز یستخدم البیانات العددیة التي یتم إدخالھا عادة أثناء سیر العملیة.    المراقبة األوتوماتیة
 ) ISO 2382 (2015)(المرجع: 

 
 --  “دقة تحدید المواضع”
 

، مع مراعاة الشروط  2-باء-1، یتم تحدیدھا وتقدیمھا وفقا للبند الفرعي  “المتحكم فیھا عددیا”لآلالت المكنیة  
 : المذكورة أدناه 

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

 
ساعة قبل وأثناء القیاسات في نفس درجة الحرارة    12تستبقى اآللة المكنیة وجھاز قیاس الدقة لمدة  )1(

المحیطة. وخالل فترة ما قبل القیاس، یتم بصفة مستمرة تدویر منزلقات اآللة بطریقة تماثل تدویرھا  
 تحدید الدقة؛ أثناء قیاسات  

 
تجھز اآللة بأیة وسائل، یتم تصدیرھا مع اآللة، لضبط التعادل، سواء كانت میكانیكیة أو إٍلكترونیة   )2(

 أو تعمل بالبرامج الحاسوبیة؛ 
 

 تكون معدات القیاس على درجة من الدقة تعادل أربعة أمثال الدقة المتوقعة لآللة المكنیة على األقل؛  )3(
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 لوسائل تدویر المنزلقات: یكون منبع القدرة  )4(

 
 من الفولطیة االسمیة المقدرة؛  ٪10 ‘ ال یزید تغیر فولطیة الخط عن 1±’

 
 ھرتز من التذبذب العادي؛  2 ‘ ال یزید تغیر التذبذب عن 2±’

 
 ‘ ال یسمح بحدوث قفالت كھربائیة أو انقطاع للتیار. 3’

 
 ): 4(ب) البرنامج االختباري (الفقرة 

 
 التغذیة (سرعة االنزالقات) أثناء القیاس ھو معدل العبور السریع؛ یكون معدل  )1(

 
في حالة اآلالت المكنیة التي تولِّد أسطحاً بصریة ذات نوعیة جیدة، یكون معدل   حاشیة: 

 ملم في الدقیقة الواحدة أو أقّل؛  50التغذیة مساویاً لـ
 

من أحد أطراف المسافة التي یقطعھا المحور إلى الطرف اآلخر   تجرى القیاسات بطریقة تزایدیة )2(
 دون العودة إلى نقطة البدایة لكل تحرك في اتجاه موقع الھدف؛ 

 
 أثناء اختبار المحور، تستبقى المحاور غیر الخاضعة للقیاس عند منتصف مسافة تحركھا. )3(

 
 ):2عرض نتائج االختبار (الفقرة   (ج)

 
 نتائج القیاسات ما یلي:یجب أن تشمل 

 
 (ألف)،   “دقة تحدید المواضع” )1(
 
 والخطأ االنعكاسي المتوسط (باء). )2(

 
 --إنتاج‘‘” 
 

 یعني جمیع مراحل اإلنتاج مثل:

 
 التشیید   •
 ھندسة اإلنتاج   •
 التصنیع   •
 اإلدماج   •
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 التجمیع (التركیب)   •
 التفتیش   •
 االختبار   •
 توكید الجودة  •

 
 --  “البرنامج”
 

مجموعة متتابعة من التعلیمات لتنفیذ عملیة على شكل قابل للتنفیذ بواسطة حاسوب إلكتروني، أو یمكن  
 تحویلھا إلى شكل قابل للتنفیذ على ھذا النحو. 

 
 -- ’دقة االستبانة‘ 

 
 ھي أصغر مقدار من وحدة القیاس المحددة لجھاز قیاس معیّن وأقل األجزاء قیمة في األجھزة الرقمیة.  

 )B-89.1.12(المرجع. المعھد الوطني األمریكي للمعاییر 

 
 --  “الفتلة المسحوبة”
 

 . “المواد اللیفیة أو الخیطیة”انظر 

 
 --  “البرامج الحاسوبیة”
 

المثبتة في أي وسط ملموس من وسائط  “البرامج الدقیقة”أو  “البرامج”مجموعة مكونة من واحد أو أكثر من 
 التعبیر. 

 
 -- ’الجدیلة‘ 

 
 . “المواد اللیفیة أو الخیطیة”انظر 

 
 -- ’الشریط‘ 

 
 . “المواد اللیفیة أو الخیطیة”انظر 

 
 --  “المساعدة التقنیة”
 

أشكاالً مثل: التعلیم، والمھارات، والتدریب، والمعرفة العملیة، والخدمات  قد تأخذ  “المساعدة التقنیة”
 االستشاریة. 
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 .“بیانات تقنیة”قد تنطوي على نقل  “المساعدة التقنیة”ملحوظة: 

 
 -- “البیانات التقنیة”
 

البیانیة، والنماذج،  قد تأخذ أشكاالً مثل المخططات النموذجیة، والخطط، والرسوم   “البیانات التقنیة”
والمعادالت، والتصمیمات والمواصفات الھندسیة، والكتیبات والتعلیمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط أو  

 أجھزة أخرى مثل األسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط. 

 
 -- “التكنولوجیا”
 

أي صنف من األصناف الواردة   “تخدام اس”أو  “إنتاج ”أو  “تطویر”تعني المعلومات المحددة الالزمة لغرض 
 .“مساعدة تقنیة”أو  “بیانات تقنیة”في القائمة. ویمكن أن تكون ھذه المعلومات على شكل 

 
 -- ’النسالة‘ 

 
 . “المواد اللیفیة أو الخیطیة”انظر 

 
 --  “االستخدام ”
 

(الفحص)، واإلصالح، والترمیم،  یعني التشغیل، والتركیب (بما في ذلك التركیب في الموقع)، والصیانة 
 والتجدید. 

 
 -- ’الغزل‘ 

 
 . “المواد اللیفیة أو الخیطیة”انظر 
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 محتویات المرفق 
 

 المعدات الصناعیة  - 1
 

  المعدات والمجمعات والمكونات - ألف-1
 1 - 1 نوافذ التدریع اإلشعاعي ذات الكثافة العالیة  - 1-ألف-1 
 1 - 1 التلفزیونیة المقاومة لإلشعاعات، أو العدسات المستخدمة فیھاالكامیرات   - 2-ألف-1 
 1 - 1 الروبوتات و’أدوات االستجابة النھائیة‘ ووحدات التحكم - 3-ألف-1 
 4 - 1 آلیات المناولة عن بعد  - 4-ألف-1 

  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-1
 مولـِّدة للحركة الدورانیة قادرة على أداء آالت مولـِّدة للتدفق وآالت  - 1-باء-1 

 وظائف تولید التدفق، وقوالب تشكیل 
1 - 4 

 5 - 1 اآلالت المكنیة - 2-باء-1 
 8 - 1 آالت أو أجھزة أو نظم التفتیش البُعدي  - 3-باء-1 
 11 - 1 أفران حثیة محكومة الضغط الجوي، ومنابع القدرة المستخدمة فیھا - 4-باء-1 
 11 - 1 مكابس متوازنة التضاغط، والمعدات المتصلة بھا  - 5-باء-1 
 12 - 1 نظم ومعدات ومكونات تتعلق باالختبارات االھتزازیة - 6-باء-1 
 أفران السبك وصھر المعادن، الخوائیة أو المحكومة الضغط الجوي  - 7-باء-1 

 والمعدات المتصلة بھا 
1 - 12 

 13 - 1 المواد  - جیم -1
 13 - 1 البرامج الحاسوبیة - دال-1

 "برامج حاسوبیة" مصممة خصیصاً أو معدَّلة بغــرض "استخدام" المعـــدات  - 1-دال-1
"برامج حاسوبیة" مصممة خصیصاً أو معدلة بغرض "استحداث" أو "إنتاج" أو   - 2-دال-1

 "استخدام" المعدات 
 

األجھزة اإللكترونیة أو نظام یتیح عمل مثل ھذا  "برامج حاسوبیة" ألي تولیفة من  - 3-دال-1
 الجھاز (ھذه األجھزة) كوحدة "تحكم عددي" في اآلالت 

 
 

 التكنولوجیا  -ھاء-1
أو "إنتاج" أو "استخدام"   "التكنولوجیا" طبقاً لضوابط التكنولوجیا التي تخص "تطویر"، -1-ھاء-1

 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبیة" 
 

1 - 13 
1 - 13 

 
 

1 – 14 
 
 

1 – 14 
 
 

1 - 14 
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 محتویات المرفق 
 المواد  2
  

  المعدات والمجمعات والمكونات - ألف-2
 1 - 2 بوتقات مصنوعة من مواد مقاِومة للمعادن األكتینیة السائلة - 1-ألف-2 
 1 - 2 مواد حفازة بالتینیة  - 2-ألف-2 
 - 3-ألف-2 

 - 4-ألف-2
 أنابیبھیاكل مركبة على شكل 

نات المستھدفة إلنتاج التریتیوم   عات والمكِوّ   المجمَّ
2 - 2 
2 - 2 

 
  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-2

 2 - 2 مرافق أو مصانع التریتیوم، والمعدات التي تخصھا  - 1-باء-2 
 3 - 2  مرافق أو مصانع فصل نظائر اللیثیوم، والنظم والمعدات التي تخصھا  - 2-باء-2 

  المواد   - جیم -2
 4 - 2 األلومینیوم - 1-جیم -2    
 4 - 2 البِریلیوم - 2-جیم -2 
 4 - 2 البِزموث  - 3-جیم -2 
 4 - 2 البورون  - 4-جیم -2 
 5 - 2 الكالسیوم - 5-جیم -2 
 5 - 2 ثالث فلورید الكلور  - 6-جیم -2 
 5 - 2 مواد لیفیة أو خیطیة، ومواد تقویة تمھیدیة  - 7-جیم -2 
 6 - 2 الَھفنیوم - 8-جیم -2 
 6 - 2 اللیثیوم - 9-جیم -2 
 6 - 2 المغنسیوم - 10-جیم -2 
 7 - 2 فوالذ التقویة  - 11-جیم -2 
 7 - 2 226-الرادیوم  - 12-جیم -2 
 7 - 2 التیتانیوم - 13-جیم -2 
 7 - 2 التنجستن  - 14-جیم -2 
 8 - 2 الِزركونیوم - 15-جیم -2 
 8 - 2 النیكل ومعدن النیكل المساميمسحوق  - 16-جیم -2 
 9 - 2 التریتیوم - 17-جیم -2 
 9 - 2 3- الھیلیوم  - 18-جیم -2 
 - 19-جیم -2 

 - 20-جیم -2
 النویدات المشعة

  الِرنیوم
2 - 9 
2 - 10 

 10 - 2 البرامج الحاسوبیة - دال-2
 10 - 2 التكنولوجیا  -ھاء-2

 لضوابط التكنولوجیا التي تخّص "تطویر" أو "إنتاج" أو "استخدام" "التكنولوجیا" طبقاً   -1-ھاء-2     
 المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبیة"                    

2 - 10 
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 محتویات المرفق 
 

 للیورانیوم (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة)  معدات ومكونات الفصل النظیري  3
  

  المعدات والمجمعات والمكونات - ألف-3
 1 - 3 مغیرات التردد أو المولِّدات  - 1-ألف-3 
 2 - 3 اللیزر، ومضخمات اللیزر، والمذبذبات  - 2-ألف-3 
 4 - 3 صمامات - 3-ألف-3 
 5 - 3 كھربائیة ملفیة فائقة التوصیل  مغنطیسات - 4-ألف-3 
 5 - 3 مصادر للتیار الكھربائي المستمر بقدرة عالیة - 5-ألف-3 
 5 - 3 مصادر للتیار الكھربائي المستمر ذات فلطیة عالیة  - 6-ألف-3 
 6 - 3 محّوِالت الضغط - 7-ألف-3 
 6 - 3 مضخات تفریغ  - 8-ألف-3 
 7 - 3 الضواغط المزودة بسدادات منفاخیة ذات الشكل اللولبي والمضخات الفراغیة  - 9-ألف-3 

  معدات االختبار واإلنتاج  -باء-3
 8 - 3 خالیا إلكترولیتیة إلنتاج الفلورین - 1-باء-3 
ارة، وقوالب   - 2-باء-3  ارة ومعدات ضبط األجزاء الدَّوَّ معدات تصنیع أو تجمیع األجزاء الدَّوَّ

 تشكیل وصب الوصالت المنفاخیة
3 - 8 

 8 - 3 آالت التوازن المتعددة األسطح بالطرد المركزي  - 3-باء-3 
 9 - 3 آالت لف الخیوط والمعدات المتصلة بھا  - 4-باء-3 
 10 - 3 مغنطیسیة كھربائیة لفصل النظائر أجھزة  - 5-باء-3 
 10 - 3 المطیافات الكتلیة  - 6-باء-3 

 11 - 3 المواد  - جیم -3
  البرامج الحاسوبیة - دال-3

مة خصیصاً بغرض  “البرامج الحاسوبیة” - 1-دال-3  المعدات  “استخدام ”المصمَّ
المصّممة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء  "البرامج الحاسوبیة" أو مفاتیح/رموز التشفیر   - 2-دال-3

خصائص أداء المعدات غیر الخاضعة للضوابط المنصوص علیھا في البند الفرعي  
 . 1-ألف-3
 

"البرامج الحاسوبیة" المصّممة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء خصائص أداء المعدات   - 3-دال-3
 1- ألف- 3الخاضعة للضوابط المنصوص علیھا في البند الفرعي 

 
 

 تكنولوجیا ال -ھاء-3
 

 "التكنولوجیا" طبقاً لضوابط التكنولوجیا التي تخص "تطویر"،  -1-ھاء-3
 أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبیة"                         

3 - 11 
3 – 11 

 
 
 

3 – 11 
 
 
 
 
 
 

3 - 11 
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 محتویات المرفق 
 

 الماء الثقیل (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة) معدات متصلة بمصانع إنتاج  4
 

 المعدات والمجمعات والمكونات - ألف-4
 1 - 4 عبوات خاصة  - 1-ألف-4 
 1 - 4 مضخات  - 2-ألف-4 
 1 - 4 ممددات توربینیة-ممددات توربینیة أو أطقم ضاغطات - 3-ألف-4 

 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-4
 1 - 4 ] 2017حزیران/یونیھ  23منذ  –[لم تعد تُستخَدم  - 1-باء-4 
 2 - 4 أعمدة تقطیر الھیدروجین عند درجات حرارة منخفضة  - 2-باء-4 
 ] 2013حزیران/یونیھ  14منذ  –[لم تعد تُستخَدم  - 3-باء-4 

 
4 - 2 

 2 - 4 المواد  - جیم -4
 2 - 4 البرامج الحاسوبیة - دال-4
 التكنولوجیا  -ھاء-4
 

 "التكنولوجیا" طبقاً لضوابط التكنولوجیا التي تخص "تطویر"،  - 1-ھاء-4      
 أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبیة"                          

4 – 2 
 
 

4 - 2 
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 محتویات المرفق 
 

 نوویة معدات اختبار وقیاس لتطویر أجھزة متفجرة  5
 

 المعدات والمجمعات والمكونات - ألف-5
 1 - 5 صمامات المضاعفات الضوئیة - 1-ألف-5 

 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-5
 1 - 5 مولِّدات األشعة السینیة الومیضیة أو المعجالت اإللكترونیة النبضیة  - 1-باء-5 
 2 - 5 نُظم إطالق فائقة السرعة - 2-باء-5 
 2 - 5 الكامیرات وأجھزة التصویر العالیة السرعة - 3-باء-5 
 - 4-باء-5 

 - 5-باء-5
 ] 2013حزیران/یونیھ  14منذ  –[لم تعد تُستخَدم 

 أجھزة متخصصة إلجراء التجارب الھیدرودینامیة 
5 - 4 
5 - 4 

 4 - 5 مولِّدات نبض عالیة السرعة  - 6-باء-5 
 5 - 5 المتفجرات الشدیدة االنفجار أوعیة وحجرات وحاویات   - 7-باء-5 

 5 - 5 المواد  - جیم -5
 5 - 5 البرامج الحاسوبیة - دال-5

 "البرامج الحاسوبیة" أو مفاتیح/رموز التشفیر المصّممة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء   - 1-دال-5
 .3-باء-5الفرعي ..............خصائص أداء المعدات غیر الخاضعة للضوابط المنصوص علیھا في البند  

 "البرامج الحاسوبیة" أو مفاتیح/رموز التشفیر المصّممة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء  - 2-دال-5
 . 3-باء-5خصائص أداء المعدات الخاضعة للضوابط المنصوص علیھا في البند الفرعي   

 
 التكنولوجیا  -ھاء-5
 

 "التكنولوجیا" طبقاً لضوابط التكنولوجیا التي تخص "تطویر"،          - 1-ھاء-5       
 أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبیة"                          

5 - 5 
5 - 5 

 
 
 
 
 
 

5 - 5 
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 محتویات المرفق 
 

 مكونات األجھزة المتفجرة النوویة  6
 

 والمجمعات والمكوناتالمعدات  - ألف-6
 1 - 6 المفجرات ونظم البدء المتعددة النقاط  - 1-ألف-6 
 1 - 6 أطقم اإلطالق ومولِّدات النبض العاملة بالتیار العالي المناظرة لھا  - 2-ألف-6 
 2 - 6 أجھزة التشغیل والتحویل  - 3-ألف-6 
 3 - 6 مكثفات التفریغ النبضي  - 4-ألف-6 
 - 5-ألف-6 

             -6-ألف-6
 نظم مولِّدات النیوترونات 

 خطوط اإلرسال الكھرمغنطیسي
6 - 4   
6 - 4  

 4 - 6 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-6
 المواد  - جیم -6

 4 - 6 مواد أو مخالیط شدیدة االنفجار - 1-جیم -6 
 5 - 6 البرامج الحاسوبیة - دال-6
 التكنولوجیا  -ھاء-6
 

 "التكنولوجیا" طبقاً لضوابط التكنولوجیا التي تخص "تطویر"،  -1-ھاء-6     
 أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامج الحاسوبیة"                          

6 – 5 
 
 

6 - 5 
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 المعدات الصناعیة   -1
 

 المعدات والمجمعات والمكونات  - ألف-1
 
نوافذ التدریع اإلشعاعي ذات الكثافة العالیة (الزجاج الرصاصي أو غیره) التي تتسم بكافة  - 1-ألف-1

 الخصائص الواردة أدناه، واإلطارات المصممة خصیصا لھا:
 

 ؛ 2متر مربع  0.09تزید ’مساحتھا الباردة‘ على  -أ 
 

 ؛ 3غرام/سم  3وتزید كثافتھا على  -ب 
 

 مم أو أكثر. 100ویبلغ سمكھا  -ج 
 

یعني مصطلح ’المساحة الباردة‘ مساحة    -أ- 1-ألف-1في البند الفرعي    ملحوظة تقنیة:
 التطبیق التصمیمي. المعاینة بالنافذة، المعرضة ألدنى مستوى إشعاعي في 

 
الكامیرات التلفزیونیة المقاومة لإلشعاعات أو العدسات المستخدمة فیھا، المصممة خصیصا أو  - 2-ألف-1

غراي (السلیكون)  104×   5المصنفة كمقاِومة لإلشعاعات لكي تتحمل جرعة إشعاعیة إجمالیة تفوق 
 دون حدوث تدھور في التشغیل.

 
(السلیكون) إلى مقدار الطاقة، المعبّر عنھا بوحدة   یشیر مصطلح غراي ملحوظة تقنیة: 

"جول في الكیلوغرام الواحد"، التي تمتصھا عینة غیر مدّرعة من السلیكون 
 عند تعریضھا إلشعاعات مؤینة.

 
 ’الروبوتات‘ و ’أدوات االستجابة النھائیة‘ ووحدات التحكم على النحو التالي:  - 3-ألف-1
 

 ستجابة النھائیة‘ التي تتسم بإحدى الخاصیتین التالیتین: ’الروبوتات‘ أو ’أدوات اال  - أ
 

مة خصیصاً لتمتثل لمعاییر األمان الوطنیة المطبقة على عملیات مناولة المتفجرات   -1 مصمَّ
 الشدیدة االنفجار (كاستیفاء معاییر الشفرة الكھربائیة للمتفجرات الشدیدة االنفجار مثالً)؛ 

 
مة خصیصاً لتقاوم اإلشعاعات، أو مصنفة على أنھا مقاومة لإلشعاعات بشكل   -2 أو مصمَّ

غراي (السلیكون)، دون حدوث   104×  5یتیح لھا تحمل جرعة إشعاعیة إجمالیة تفوق 
 تدھور في التشغیل؛ 
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یشیر مصطلح غراي (السلیكون) إلى مقدار الطاقة، المعبّر عنھا بوحدة   ملحوظة تقنیة: 
لكیلوغرام الواحد"، التي تمتصھا عینة غیر مدّرعة من السلیكون "جول في ا

 عند تعریضھا إلشعاعات مؤینة.
 

مة خصیصاً لتتناسب مع أي من ’الروبوتات‘ أو ’أدوات االستجابة  (ب) وحدات التحكم المصمَّ
 أ. -3- ألف-1النھائیة‘ المحددة في البند الفرعي 

 
على الروبوتات المصممة خصیصا للتطبیقات  ال یسري  -3-ألف-1البند الفرعي  ملحوظة:

 الصناعیة غیر النوویة مثل حجیرات طالء السیارات. 
 

 ’الروبوتات‘  1 ملحوظات تقنیة: 
  

یعني ’الروبوت‘ آلیة مناولة قد تكون من    -3-ألف-1في البند الفرعي 
النوع الذي یعمل في مسار متواصل أو من النوع الذي یصل بین نقطة  

 تستخدم ’أجھزة استشعار‘ وتتمیز بجمیع الخصائص التالیة:وأخرى، وقد 
 

 (أ) تعددیة الوظائف؛ 
 

(ب) القدرة على وضع المواد أو األجزاء أو الِعَدَد أو األجھزة الخاصة  
في أماكنھا أو توجیھھا من خالل حركات متغایرة في حیز ثالثي  

 األبعاد؛ 
 

نظومات الذاتیة  (ج) تضم ثالثة أو أكثر من أجھزة المؤازرة ذات الم
 اإلرجاع أو المفتوحة التي قد تشمل محركات تدریج؛ 

 
(د) لھا "قابلیة للبرمجة میسرة للمستخدمین" بواسطة طریقة  

التعلیم/االسترجاع أو بواسطة حاسوب إلكتروني یمكن أن یكون 
 جھازا للتحكم بمنطق قابل للبرمجة، أي دون تدخل میكانیكي.

 
 : 1الحاشیة 

 
ذكور أعاله تعني ’أجھزة االستشعار‘ مكاشیف الظواھر في التعریف الم

الطبیعیة، التي یكون خرجھا قادراً (بعد تحویلھ إلى إشارة یمكن لوحدة التحكم  
أو تعدیل التعلیمات المبرمجة أو البیانات   “برامج”تفسیرھا) على تولید 

دة بق “البرنامجیة” درات  العددیة. ویشمــل ذلـــك ’أجھزة االستشعار‘ المزوَّ
للرؤیة اآللیة، أو التصویر باألشعة دون الحمراء، أو التصویر الصوتي، أو  

الحس باللمس، أو قیاس المواقع بالقصور الذاتي، أو تحدید المدى البصري أو  
 الصوتي، أو قیاس القوة أو عزم اللـَّي. 
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 : 2الحاشیة 

 
في التعریف المذكور أعاله تعني ’قابلیة للبرمجة میسَّرة للمستخدمین‘ الوسیلة  

أو تعدیلھا أو االستعاضة عنھا بوسیلة   “برامج”التي تتیح للمستخدم إدخال 
 أخرى غیر ما یلي: 

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

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

 
 : 3الحاشیة 

 
 التعریف المذكور أعاله ال یشمل األجھزة التالیة: 

 
 (أ) آلیات المناولة التي ال یمكن التحكم فیھا إالّ یدویاً/أو بمشغّل عن بُعد؛ 

 
(ب) آلیات مناولة ثابتة التواتر، وھي أجھزة تحریك أوتوماتیة تعمل وفقاً 

"البرنامج" مقیَّد میكانیكیاً بأدوات  لحركات مبرمجة مثبتة میكانیكیاً. و
وقف ثابتة مثل المسامیر أو الكامات. والتواترات الحركیة واختیار  

المسارات أو الزوایا غیر قابلة للتغیر أو التبدیل بالوسائل المیكانیكیة  
 أو اإللكترونیة أو الكھربائیة؛ 
 

(ج) آلیات المناولة المتغایرة التواتر المحكومة میكانیكیا، وھي أجھزة  
تحریك أوتوماتیة تعمل وفقاً لحركات مبرمجة مثبتة میكانیكیاً.  

مقیَّد میكانیكیاً بأدوات وقف ثابتة، ولكنھا قابلة للتعدیل،   “البرنامج”و
  مثل المسامیر أو الكامات. والتواتر الحركي واختیار المسارات أو

الثابت. وتجري   “البرنامجي”الزوایا قابالن للتغیر في إطار النمط 
عن طریق عملیات میكانیكیة فقط، التغییرات أو التعدیالت في النمط  

"البرنامجي" (كتغیر المسامیر أو تبدیل الكامات مثال) في واحد أو  
 أكثر من محاور الحركة؛ 

 
ومة بأجھزة مؤازرة،  (د) آلیات المناولة المتغایرة التواتر غیر المحك

وھي أجھزة تحریك أوتوماتیة تعمل وفقا لحركات مبرمجة مثبتة  
میكانیكیــــا. و"البرنامج" متغایر ولكن التواتر یحدث فقط بواسطة  

اإلشارة الثنائیة المنبعثة من أجھزة كھربائیة ثنائیة مثبتة میكانیكیا أو  
 من أجھزة وقف قابلة للتعدیل؛ 
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فة بوصفھا نظم مناولة  Stacker cranesالرص ((ھـ) رافعات  ) المعرَّ
باإلحداثیات الدیكارتیة مصنوعة كجزء ال یتجزأ من صفوف  

صنادیق تخزین عمودیة ومصممة للوصول إلى محتویات تلك 
 الصنادیق إما للتخزین أو لالسترداد. 

 
 ’أدوات االستجابة النھائیة‘  -2

 
جابة النھائیة‘ ھي القوابض  ’أدوات االست -3-ألف-1في البند الفرعي 

و’وحدات التزوید بالِعَدَد الالزمة النشطة‘ وغیرھا من الِعَدَد المرتبطة  
 بالصفیحة القاعدیة الموجودة في نھایة ذراع التحكم ’للروبوت‘.

 
 حاشیة: 

 
في التعریف المذكور أعاله، ’وحدات التزوید بالِعَدَد الالزمة النشطة‘ ھي 

 ل بقدرة محركة أو طاقة معالجة أو استشعار. أجھزة لتزوید قطعة الشغ
 
آلیات المناولة عن بعد التي یمكن أن تستخدم ألداء أعمال مطلوب تنفیذھا عن بعد في إطار عملیات   - 4-ألف-1

 الخالیا الساخنة، التي تتسم بإحدى الخاصیتین التالیتین:  الفصل الكیمیائي اإلشعاعي أو 
 

 أكثر من جدار خلیة ساخنة (عملیة عبر الجدار)؛ متر أو  0.6قدرة على اختراق  - أ
 

 متر أو أكثر (عملیة فوق الجدار).  0.6أو قدرة على العبور فوق قمة جدار خلیة ساخنة سمكھ  -ب
 

آلیات المناولة عن بعد تنقل حركات المشغل البشري إلى ذراع التشغیل عن   ملحوظة تقنیة: 
نوع اآللیات التي یمكن تشغیلھا بأداة  بعد واألداة النھائیة. ویمكن أن تكون من 

)، أو عن طریق ذراع توجیھ، أو  master/slaveرئیسیة وأخرى تابعة (
 باستخدام لوحة مفاتیح. 

 
 معدات االختبار واإلنتاج  - باء-1
 
) قادرة على  spin-forming)، وآالت مولِّدة للحركة الدورانیة (Flow-formingآالت مولِّدة للتدفق ( - 1-باء-1

 ء وظائف تولید التدفق، وقوالب تشكیل، مسرودة على النحو التالي: أدا
 

 آالت تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - أ
 

دة بثالث بكرات (عاملة أو موّجھة) أو أكثر؛  -1  مزوَّ
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ویمكن، وفقاً للمواصفات التقنیة الصادرة عن الصانع، تزویدھا بوحدات "تحكُّم عددي" أو   -2
 تحكُّم حاسوبي؛ بجھاز 

 
ارة االسطوانیة التي   -ب ارة مصممة من أجل تشكیل األجھزة الدَّوَّ قوالب تشكیل لألجھزة الدَّوَّ

 مم.  650ومم  75یتراوح قطرھا الداخلي بین  
 

دة ببكرة وحیدة مصممة من أجل  -أ- 1-باء-1البند الفرعي  ملحوظة: یتضمن اآلالت المزوَّ
رتین ثانویتین یرتكز علیھما قالب التشكیل، لكنھما تغییر شكل المعدن عالوة على بك

 ال تشاركان مشاركة مباشرة في عملیة تغییر الشكل.
 
اآلالت المكنیة التالیة، أو أي مزیج منھا، الالزمة إلزالة أو تقطیع المعادن أو الخزفیات أو    - 2-باء-1

لصادرة عن الصانع، بأجھزة  التركیبات األخرى، والتي یمكن تزویدھا، وفقا للمواصفات التقنیة ا 
 إلكترونیة ألغراض "التحكم الكنتوري" في محورین أو أكثر في آن واحد: 

 
فیما یخص وحدات "التحكم العددي" التي یجري التحكم فیھا عن طریق "البرامج   حاشیة:

 . 3-دال-1الحاسوبیة" المتصلة بھا، أنظر البند الفرعي 
 

اآلالت المكنیة المستخدمة في الخراطة التي تتسم بدرجة من "الدقة في تحدید المواضع"،   - أ
میكرومتر طبقا للمعیار   6مع توافر جمیع وسائل ضبط التعادل، أفضل (أقل) من 

ISO 230/2 (1988)  على امتداد أي محور خطي (التحدید الموضعي الشامل)، وذلك في (
 مم؛  35طار مكنیة تزید على اآلالت القادرة على استیعاب أق

 
أ على مكنات خراطة القضبان (المخارط  -2- باء-1ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:

السویسریة)، المقصورة على التشغیل المكني لمغذیات القضبان، إذا كان أقصى قطر  
مم وال تتوافر فیھا القدرة على تركیب األظرف. وقد   42للقضیب یساوي أو یقل عن 

اآلالت قدرات الثقب و/أو التفریز بالنسبة ألجزاء التشغیل المكني التي تقل   تتوافر في
 مم.  42أقطارھا عن 

 
 اآلالت المكنیة المستخدمة في التفریز، والتي تتسم بإحدى الخصائص التالیة: -ب

 
درجة "الدقة في تحدید المواضع"، مع توافر جمیع وسائل ضبط التعادل، أفضل (أقل) من   -1

على امتداد أي محور خطي (تحدید   ISO 230/2 (1988)ر طبقا للمعیار میكرومت 6
 موضعي شامل)؛

 
اران كنتوریان أو أكثر؛  أو -2  لھا محوران دوَّ
 
 أو لھا خمسة محاور أو أكثر یمكن تنسیقھا في آن واحد ألغراض "التحكم الكنتوري".  -3
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التفریز التي تتسم بكلتا الخاصیتین  على مكنات  -ب-2- باء-1ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:
 التالیتین: 

 
 م؛  2المسافة التي یقطعھا المحور (س) أكثر من  -1

 
ودرجة "الدقة في التحدید الموضعي" الشامل على المحور (س) أسوأ (أكثر) من   -2

 . ISO 230/2 (1988)میكرومتر طبقا للمعیار  30
 

 تتسم بإحدى الخصائص التالیة:  اآلالت المكنیة المستخدمة في التجلیخ، والتي -ج
 

درجة "الدقة في تحدید المواضع"، مع توافر جمیع وسائل ضبط التعادل، أفضل (أقل) من   -1
على امتداد أي محور خطي (تحدید   1988) ISO 230/2میكرومتر طبقا للمعیار ( 4

 موضعي شامل)؛
 

اران كنتوریان أو أكثر؛  أو -2  لھا محوران دوَّ
 
 خمسة محاور أو أكثر یمكن تنسیقھا في آن واحد ألغراض "التحكم الكنتوري". أو لھا  -3

 
 على مكنات التجلیخ التالیة: -ج-2- باء-1ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:

 
الداخلیة التي تتسم بجمیع  - مكنات التجلیخ االسطوانیة الخارجیة والداخلیـــة والخارجیة -1

 الخصائص التالیة: 
 

رة على استیعاب قطع شغل ال یتعّدى قطرھا الخارجي أو طولھا  المحدودة بقد - أ
  مم؛  150

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

 
غیر المزّودة بمحور (ع) أو بمحور (ث) والتي تتسم بدرجة من "الدقة في تحدید   الجالخات -2

 . ISO 230/2 (1988)میكرومتر طبقاً للمعیار  4المواضع" الشاملة أقل (أفضل) من 
 

اران كنتوریان أو أكثر  - د آالت التفریغ الكھربائي التي ال تغذى باألسالك والتي لھا محوران دوَّ
 آن واحد ألغراض "التحكم الكنتوري". ویمكن تنسیقھا في 

 
ینبغي اشتقاق "دقة تحدید المواضع" المعینة من القیاسات التي تُجرى طبقاً   -1 ملحوظتان: 

أو المكافئات الوطنیة یمكن أن تُستخدم فیما یتعلق بكل   ISO 230/2 (1988)للمعیار 
طرفھا، بدال من  نموذج آلة مكنیة في حال تقدیمھا إلى السلطات الوطنیة وقبولھا من

 اختبارات اآلالت الفردیة. 
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 یتّم اشتقاق مستویات "دقة تحدید المواضع" المعینة على النحو التالي:

 
 اختیار خمس آالت من نموذج یُراد تقییمھ؛  - أ

 
 ؛ISO 230/2 (1988)قیاس قِیم دقة المحور الخطي طبقًا للمعیار  -ب

 
) بالنسبة لكّلِ محور في كل آلة. ویَِرُد وصف طریقة حساب  Aتحدید قِیم الدقة ( -ج

 ؛ISO 230/2 (1988)قیمة الدقة في المعیار 
 

تحدید قیمة الدقة المتوسطة لكل محور. وتصبح ھذه القیمة المتوسطة ھي "دقة   - د
 ؛y, Âx(Â(...تحدید المواضع" المعینة لكل محور بالنسبة للنموذج 

 
یشیر إلى كّلِ محور من المحاور الخطیة، فإن عدد    -2-باء- 1بما أن البند الفرعي  -ھـ

 قیم "دقة تحدید المواضع" المعینة المذكورة سیماثل عدد المحاور الخطیة؛ 
 

أو   -ب-2-باء- 1أو  -أ- 2-باء- 1أي محور آلة مكنیة ال تسري علیھا البنود الفرعیة  -و
متر أو أكثر (أقل)  میكرو 6بلغت فیھ "دقة تحدید المواضع" المعینة  -ج-2-باء-1

میكرومتر أو أكثر (أقل) بالنسبة لمكنات التفریز   8بالنسبة لمكنات التجلیخ، و
في الحالتین، یُشترط إعادة التثبت   ISO 230/2 (1988)والخراطة، طبقا للمعیار  

 من مستوى الدقة في القیاس مرة كل ثمانیة عشر شھراً.   
 

على اآلالت المكنیة ذات األغراض الخاصة   -2- باء-1ال یسري البند الفرعي  -2
 المستعملة فقط 

 لتصنیع أي من القطع التالیة: 
 
 األقراص المسنّنة؛  - أ
 

 األعمدة المرفقیة أو أعمدة الحدبات؛  -ب
 

 الِعَدد أو القواطع؛  -ج
 
 اللوالب الباثقة.  - د

 
، "آالت التحكم  ISO 841(2001)تسمیة المحاور تتم وفقاً للمعیار الدولي  -1 ملحوظات تقنیة: 

 تسمیة المحاور والحركات".  -العددي 
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المحاور الكنتوریة المتوازیة الثانویة (مثالً المحور «ث» في مخارط  -2
الثقب أو المحور الدّوار الثانوي الذي یكون خطھ المركزي موازیا 

ار) ال تحتسب ضمن العدد اإلجمالي للمحاور  للمحور األساسي الدَّوَّ
 الكنتوریة.

 
ارة ال تدور بالضرورة أكثر من  -3 درجة. ویمكن تشغیل    360المحاور الدوَّ

ار بواسطة أداة خطیة كاللولب أو الجریدة المسننة والترس.   محور َدوَّ
 
، یكون عدد المحاور القابلة للتنسیق  2-باء- 1ألغراض البند الفرعي  -4

ألغراض "التحكم الكنتوري" ھو عدد المحاور التي یتم على   المتزامن
طولھا أو حولھا، أثناء عملیة معالجة قطعة الشغل، تنفیذ حركات متزامنة 
ومترابطة بین قطعة الشغل وأي من األدوات المستعملة.  وال یشمل ذلك  
أي محاور إضافیة یتم، على طولھا أو حولھا، تنفیذ حركات نسبیة أخرى  

 ق المكنة، مثل: ضمن نطا
 
 نظم شحذ األسطوانات في مكنات التجلیخ؛  - أ 
 
 المحاور الدّوارة المتوازیة المصممة لتركیب قطع شغل منفصلة؛  -ب 
 
المحاور الدّوارة الخطیة المشتركة المصممة لمناولة قطعة الشغل   -ج 

 ذاتھا عن طریق مسكھا بواسطة لواقط خارجیة من أطراف مختلفة.
 
یجب تقییم آلة مكنیة لدیھا على األقل اثنتان من القدرات الثالث التالیة:   -5

الخراطة أو الثقب أو التجلیخ (مثل مكنة خراطة ذات قدرة تجلیخیة)  
- 2-باء-1ب و -2-باء- 1أ و -2-باء-1استناًدا إلى كل من البنود الفرعیة 

 المنطبقة.  ج
 
على المكنات   3- ج-2-باء-1و 3-ب-2- باء-1یطبق البندان الفرعیان  -6

القائمة على أساس تصمیم متواٍز خطي حركي (كالمكنات السداسیة  
السیقان مثالً) والتي تتضمن خمسة محاور أو أكثر من دون أن یكون أي  

 من ھذه المحاور دّواًرا. 
 
 آالت أو أجھزة أو نظم التفتیش البُعدي، ترد على النحو التالي: - 3-باء-1
 

 آالت القیاس المنسق المراقبة حاسوبیاً أو عددیاً والتي تتسم بإحدى الخاصیتین التالیتین:  - أ
 

ذات محورین فقط ولھا خطأ أقصى مسموح بھ لقیاس الطول على طول أي محور (أحادي  -1
، ویساوي   E0z،MPE، أو E0x ،MPE ،E0y ،MPEالبعد)، یُحدَّد على أنھ أي تولیفة من 
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) میكرومتر (حیث یمثّل "ط" الطول المقیس  1000+ط/1.25أو أقل (أفضل) من (
تشغیلي لآللة (أي ضمن طول المحور)، طبقا بالمللیمترات) عند أي نقطة ضمن المدى ال

 ؛ISO 10360-2(2009)للمعیار 
 

أو ثالثة محاور أو أكثر ولھا حد أقصى للخطأ المسموح بھ في قیاس الطول ثالثي األبعاد   -2
) میكرومتر (حیث یمثّل 800+ط/1.7، ویساوي أو أقل (أفضل) من (E0, MPE(حجمي) 

د أي نقطة ضمن المدى التشغیلي لآللة (أي ضمن  "ط" الطول المقیس بالمللیمترات) عن
 . ISO 10360-2(2009)طول المحور)، طبقاً للمعیار 

 
محدَّداً طبقاً للمعیار  CMMمن النسق األدق في  E0, MPE ملحوظة تقنیة: 

ISO 10360-2(2009)   ،من قِبَل المصنِّع (أي أفضل ما یلي: المسبار
ئة) ومع كل المعاوضات  طول قلم السمة، بارامترات الحركة، البی 

 میكرومتر.  800+ ط/   1.7المتاحة یقاَرن بالعتبة 
 

 أجھزة قیاس اإلزاحة الخطیة، على النحو التالي:  -ب
 

  0.2تساوي أو أفضل (أقل) من  “بدقة استبانة”نظم القیاس من النوع غیر المالمس  -1
 مم؛  0.2في حدود مدى قیاس أقصاه  میكرومتر

 
 )  التي تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین: LVDTنظم المحوالت التفاضلیة المتغایرة الخطیة ( -2

 
تقاس من صفر إلى مدى التشغیل الكامل،   ٪0.1"خطیة" تساوي أو أقّل (أفضل) من  - 1-أ

فیما یخص المحوالت التفاضلیة المتغیرة الخطیة التي یصل أقصى مدى لتشغیلھا إلى  
 مم؛  5

 
مم فیما یخص   5تقاس من صفر إلى  ٪0.1"خطیة" تساوي أو أقّل (أفضل) من  -2 

 مم؛  5المحوالت التفاضلیة المتغایرة الخطیة التي یصل أقصى مدى لتشغیلھا إلى 
 

في الیوم عند درجة الحرارة القیاسیة   ٪0.1وانحراف یساوي أو أفضل (أقل) من  -ب
 درجة مئویة)؛   1كلفن (±  1المحیطة في غرفة االختبار مع ھامش اختالف یبلغ ± 

 
 نظم القیاس التي تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  -3

 
 تحتوي على لیزر؛  - أ

 
كلفن حول درجات   1ل، ضمن مدى حرارة من ±  ساعة على األق 12تحتفظ لمدة  -ب

 حرارة قیاسیة وعند ضغط قیاسي:
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 میكرومتر أو أفضل،  0.1بقدرة "استبانة"، على كامل نطاقھا، تبلغ  -1
 

(ط   ) میكرومتر2000+ ط/  0.2و"ال محققیة قیاس" تساوي أو أفضل (أقل) من ( -2
 یمثل الطول المقیس بالمللیمترات)؛ 

 
على نظم القیاس بالتداخل غیر المجّھزة    -3-ب-3- باء-1ال یسري البند الفرعي   ملحوظة:

أخطاء   لقیاس  "لیزر"  والتي تحتوي على  مفتوحة،  أو  مغلقة  تعقیب  بأنشوطة 
من   مثیالتھا  أو  البعدي  التفتیش  آالت  أو  المكنیة  لآلالت  االنزالقیة  الحركة 

 معدات. ال
 

، تعني "اإلزاحة الخطیة" تغیر - ب-3-باء-1في البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 
 المسافة بین مسبار القیاس والجسم المقیس. 

 
أجھزة قیاس إزاحة زاویة ذات "انحراف موضعي زاوي" یساوي أو أفضل (أقل) من   -ج

 درجة؛   0.00025
 

على األجھزة البصریة، مثل موجھات األشعة  -ج-3- باء-1ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:
األوتوماتیة، التي تستخدم الضوء الموجھ (كضوء اللیزر مثالً) لكشف اإلزاحة 

 الزاویة للمرایا. 
 

نظم التفتیش الزاوي الخطي المتزامن لألغلفة نصف الكرویة، التي تتسم بكلتا الخاصیتین   - د
 التالیتین: 

 
"ال محققیة قیاس" على طول أي محور خطي تساوي أو أفضل (أقل) من   -1

 مم؛  5میكرومتر لكل  3.5
 
 درجة.  0.02و"انحراف موضعي زاوي" یساوي أو یقل عن  -2 
 

اآلالت المكنیة، غیر تلك المحّددة فـــي البنـــد   -3-باء- 1یشمل البند الفرعي  -1 ملحوظتان: 
استخدامھا كآالت قیاس إذا كانت تستوفي أو تتجاوز المعاییر  ، التي یمكن 2-باء-1

 المخصصة لوظیفة آالت القیاس.
 

للضوابط إذا كانت   -3-باء-1تخضع اآلالت الوارد ذكرھا في البند الفرعي  -2
 تتجاوز العتبة المحددة في أي موضع ضمن مداھا التشغیلي. 

 
ھذا البند تمثل قیمة بالزائد/الناقص، أي  جمیع بارامترات قیم القیاس في   ملحوظة تقنیة: 

 تمثل النطاق اإلجمالي. ال
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 أفران حثیة محكومة الضغط الجوي (خوائیة أو تعمل بغاز خامل)، ومنابع القدرة المستخدمة فیھا،  - 4-باء-1
 على النحو التالي: 

 
 أفران تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  - أ

 
 درجة مئویة)؛  850كلفن (  1123حرارة تتجاوز قادرة على العمل في درجات   -1

 
 مم أو أقل؛  600ومجھزة بملفات حثیة قطرھا  -2

 
 كیلوواط أو أكثر؛  5ومصممة على أساس قدرة دخل تبلغ  -3

 
أ على األفران المصممة لتجھیز رقاقات أشباه  -4- باء-1ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:

 الموصالت. 
 

كیلوواط أو أكثر، مصممة خصیصا لألفران   5رج محددة تبلغ منابع قدرة، تعمل بقدرة خ -ب
 أ. -4-باء- 1المحددة في البند الفرعي 

 ’مكابس متوازنة التضاغط‘، والمعدات المتصلة بھا، تسرد على النحو التالي: - 5-باء-1
 

 ’مكابس متوازنة التضاغط‘ تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - أ
 

 میغابسكال أو أكثر؛  69قادرة على إحداث ضغط شغل أقصى یبلغ  -1
 

 مم؛  152ولھا تجویف حجرة بقطر داخلي یتجاوز  -2
 

قوالب صب وقوالب تشكیل وضوابط مصممة خصیصا لـ ’المكابس المتوازنة التضاغط‘   -ب
 أ. -5-باء-1المذكورة في البند الفرعي 

 
، ’مكابس متوازنة التضاغط‘ تعني معدات لھا  -5-باء-1في البند الفرعي  -1 ملحوظات تقنیة: 

القدرة على تكییف الضغط داخل تجویف مغلق عن طریق وسائط مختلفة  
(كالغازات، أو السوائل، أو الجزیئات الصلبة أو ما إلى ذلك ...) إلحداث  

ضغط متساٍو في جمیع االتجاھات داخل التجویف على قطعة الشغل أو 
 المادة. 

 
، البُعد الداخلي للحجرة ھو بُعد الحجرة التي یتم  5-باء-1في البند الفرعي  -2

فیھا بلوغ كّل من درجة حرارة الشغل وضغط الشغل وال تشمل 
التثبیتات. وتكون قیمة ھذا البُعد ھي أصغر القیمتین التالیتین: القُطر  
الداخلي لحجرة الضغط أو القُطر الداخلي لحجرة الفرن المعزولة، 

 وقف ذلك على أي حجرة من االثنتین تقع داخل األخرى. ویت
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 نظم ومعدات ومكونات تتعلق باالختبارات االھتزازیة، تُسرد على النحو التالي: - 6-باء-1
 

 نظم اختبارات اھتزازیة كھرودینامیة، تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  - أ
 

 تضمن وحدة تحكم رقمیة؛ تستخدم تقنیات تحكم تعقیبیة أو بواسطة أنشوطات مغلقة وت -1
 

ج أو أكثر  10وتكون قادرة على تولید اھتزازات یصل جذر متوسط مربعات سرعتھا إلى  -2
 ھرتز؛  2000ھرتز و  20بین 

 
 كیلونیوتن أو أكثر، مقیسة على ’لوحة كاشفة‘؛  50قادرة على تولید قوة تبلغ شدتھا  -3

 
مة خصیصاً من أجل االختبارات   “برامج حاسوبیة”وحدات تحكم رقمیة مدمجة مع  -ب مصمَّ

كیلوھرتز، على أن یالئم تصمیمھا النظم   5االھتزازیة، في ظل نطاق ترددي فعلي یزید عن 
 أ؛ -6-باء- 1المحددة في البند الفرعي 

 
بطة بھا، قادرة  دسرات اھتزازیة (وحدات رّجاجة)، مجھزة أو غیر مجھزة بمضخمات مرت -ج

كیلونیوتن أو أكثر مقیسة على ’لوحة كاشفة‘، وصالحة لالستخدام مع  50على تولید قوة تبلغ 
 ؛ -أ-6-باء-1األجھزة المذكورة في البند الفرعي 

 
ھیاكل داعمة للقطع االختباریة ووحدات إلكترونیة مصممة بحیث تدمج الوحدات الرّجاجة   - د

كیلونیوتن أو  50ادر على تولید قوة مدمجة فعلیــة تبلــغ المتعددة في نظام رّجاج كامل ق
أكثر، مقیسة على ’لوحة كاشفة‘، وھي ھیاكل ووحدات صالحة لالستخدام مع النظم  

 أ. -6-باء-1المذكورة في البند الفرعي 
 

تعني لوحة مسطحة، أو سطحاً،   “لوحة كاشفة” -6-باء-1في البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 
 و تركیبات. بال تثبیتات أ

 
أفران السبك وصھر المعادن، الخوائیة أو المحكومة الضغط الجوي والمعدات المتصلة بھا،  - 7-باء-1

 وتسرد على النحو التالي: 
 

أفران إعادة الصھر القوسیة، وأفران الصھر القوسیة، وأفران الصھر القوسیة والسبك التي تتسم   - أ
 بكلتا الخاصیتین التالیتین: 

 
 ؛ 3سم   20 000و  3سم   1000تتراوح سعات إلكتروداتھا القابلة لالستھالك ما بین  -1 

 
درجة    1700كلفن ( 1973وتكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصھار تتجاوز  -2

 مئویة)؛ 
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أفران الصھر باألشعة اإللكترونیة وأفران صھر وتذریة البالزما التي تتسم بكلتا الخاصیتین  -ب

 التالیتین: 
 

 كیلوواط أو أكثر؛  50تعمل بقدرة  -1
 

درجة    1200كلفن ( 1473تكون قادرة على العمل في درجات حرارة انصھار تتجاوز  -2
 مئویة)؛ 

 
نظم رصد ومراقبة حاسوبیة مصممة بشكل خاص ألي من األفران المذكـــورة فـــي   -ج

 ب. -7-باء-1أ أو -7-باء-1البندیـــن الفرعیین  
 
مة خصیصاً لألفران المحدَّدة في الفقرة الفرعیة  - د التي تتسم   - ب-7-باء-1مشاعل بالزما مصمَّ

 بكلتا الخاصیتین التالیتین: 
 

 كیلوواط؛  50تعمل بقدرة أكبر من  -1 
 درجة مئویة). 1200كلفن ( 1473قادرة على العمل عند درجة حرارة تتجاوز  -2 
 

ب تعمل بقدرة  - 7-باء-1ترونیة المصممة خصیصاً لألفران المحدَّدة في قاذف الحزمة اإللك  -ھـ
 كیلوواط.  50تتجاوز 

 
 
 المواد  - جیم-1
 

 ال یوجد. 
 

 البرامج الحاسوبیة  -دال-1
 
"برامج حاسوبیة" مصممة خصیصاً أو معدَّلة بغــرض "استخدام" المعـــدات المذكــورة في  - 1-دال-1

ب أو  -6- باء-1أ أو -6-باء-1أو  5-باء- 1أو  3-باء- 1أو  1-باء-1أو   3-ألف-1البنــــــود الفرعیة 
 . 7-باء-1د أو -6-باء-1

 
تشمل "البرامج الحاسوبیة" المصممة خصیصاً أو المعدَّلة للنظم المذكورة في البند   ملحوظة:

"البرامج الحاسوبیة" المعّدة لقیاس السمك الجداري والكنتور    -د-3-باء- 1الفرعي 
 ل متزامن. بشك

 
"برامج حاسوبیة" مصممة خصیصاً أو معدلة بغرض "استحداث" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات   - 2-دال-1

 .2-باء-1المذكورة في البند الفرعي 
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على "البرامج الحاسوبیة"   -2-دال- 1ال تنطبق الضوابط المنصوص علیھا في البند.  ملحوظة:

امر "التحكم العددي" ولكنھا ال تسمح باالستخدام  لبرمجة األجزاء التي تولِّد رموز أو
 المباشر لمعدات التشغیل اآللي لألجزاء المختلفة. 

 
"برامج حاسوبیة" ألي تولیفة من األجھزة اإللكترونیة أو نظام یتیح عمل مثل ھذا الجھاز (ھذه   - 3-دال-1

مسة محاور أو أكثر  األجھزة) كوحدة "تحكم عددي" في اآلالت المكنیة قادرة على التحكم في خ
 قابلة للتداخل فیما بینھا ویمكن تنسیقھا على نحو متزامن ألغراض "التحكم الكنتوري". 

 
تخضع "البرامج الحاسوبیة" للضوابط سواء جرى تصدیرھا على نحو   - 1 ملحوظتان:

منفصل أو كانت تكمن في وحدة "تحكم عددي" أو أي جھاز أو نظام  
 إلكتروني. 

 
على "البرامج الحاسوبیة المصممة  - 3-دال-1أحكام البند الفرعي  ال تسري   -2

خصیصا أو المعدلة بواسطة صانعي وحدة التحكم أو اآللة المكنیة لتشغیل آلة  
 .2-باء-1مكنیة غیر مذكورة في البند الفرعي 

 
 التكنولوجیا  - ھاء-1
 
المعدات أو   “استخدام ”أو  “إنتاج”أو  “تطویر ”طبقا لضوابط التكنولوجیا التي تخص  “التكنولوجیا” -1-ھاء-1

 دال. -1ألف إلى -1المذكورة في البنود الفرعیة من  “البرامج الحاسوبیة”المواد أو 
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 المواد   -2

 
 المعدات والمجمعات والمكونات  - ألف-2
 
 بوتقات مصنوعة من مواد مقاِومة للمعادن األكتینیة السائلة، على النحو التالي:  - 1-ألف-2
 

 بوتقات تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - أ
 

 لترات)؛  8( 3سم  8000مللیلتر) و  150( 3سم   150سعة تتراوح ما بین  -1
 

مطلیة بإحدى المواد التالیة، أو بتولیفة من المواد التالیة، بنسبة شوائب  ومصنوعة أو  -2
 من وزنھا أو أقّل: ٪2إجمالیة تبلغ 

 
 فلورید الكالسیوم؛  - أ

 
 زركونات الكالسیوم (میتازركونات)؛  -ب
 

 كبریتید السیریوم؛  -ج
 
 أكسید األربیوم (إربیا)؛  - د
 

 كسید الھافنیوم (الھافنیا)؛  -ھـ
 
 وم؛ أكسید المغنسی -و

 
٪  30 ٪ نیوبیوم، و50تنجستن معالجة بالنیترید (حوالي -تیتانیوم-سبیكة نیوبیوم  -ز

 ٪ تنجستن)؛ 20تیتانیوم، و
 

 أكسید الیتریوم (یتریا)؛  -ح
 

 أكسید الزركونیوم (زركونیا)؛  -ط
 

 بوتقات تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  -ب
 

 لتر)؛  2( 3سم   2000مللیلتر) و   50(  3سم   50سعة تتراوح ما بین  -1
 

 ٪ من وزنھا أو أكثر؛ 99.9مصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة نقاوة تبلغ و -2



INFCIRC/254/Rev.12/Part 2 

2-2 
 

 
 بوتقات تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  -ج

 
 لتر)؛  2( 3سم   2000مللیلتر) و   50(  3سم   50سعة تتراوح ما بین  -1

 
 ٪ من وزنھا أو أكثر؛ 98نقاوة تبلغ ومصنوعة أو مبطنة بالتنتالوم، بنسبة  -2

 
 ومطلیة بكربید أو نیترید أو بورید التنتالوم، أو أي خلیط من تلك المركبات.  -3

 
مواد حفازة بالتینیة مصممة خصیصا أو معدة لتشجیع تفاعل تبادل نظیر الھیدروجین بین الھیدروجین   - 2-ألف-2

 نتاج الماء الثقیل. والماء الستخالص التریتیوم من الماء الثقیل أو إل

 
 ھیاكل مركبة على شكل أنابیب تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 3-ألف-2

 
 مم؛  650و 75قُطر داخلي یتراوح ما بین  - أ

 
أو  -أ- 7-جیم -2ومصنوعة من أي من "المواد اللیفیة أو الخیطیة" المذكورة في البند الفرعي  -ب

 ج. -7-جیم -2ورة في البند الفرعي  مواد التقویة التمھیدیة الكربونیة، المذك
 

نات المستھدفة إلنتاج التریتیوم ھي كما یلي: - 4-ألف-2 عات والمكِوّ  المجمَّ
 

عات المستھدفة المصنوعة من اللیثیوم المثرى - أ أو المحتویة علیھ   6-في نظیر اللیثیوم  المجمَّ
مة خصیصاً إلنتاج التریتیوم من خالل التشعیع، بما في ذلك إدراجھ في  وال سیما تلك المصمَّ

 مفاعل نووي؛ 
 

عات المستھدفة المحددة في البند  -ب مة خصیصاً للمجمَّ نات المصمَّ  - أ- 4-ألف-2المكِوّ
 

نات المص ملحوظة تقنیة:    عات المستھدفة إلنتاج    قد تنطوي المكِوّ مة خصیصاً للمجمَّ  مَّ
 التریتیوم على أقراص اللیثیوم، ومستأصالت التریتیوم،           
 والكسوة المغطاة بشكل خاص.       

 
 معدات االختبار واإلنتاج  - باء-2

 
 مرافق أو مصانع التریتیوم، والمعدات التي تخصھا، على النحو التالي:  - 1-باء-2

 
 مرافق أو مصانع إنتاج التریتیوم أو استخالصھ أو استخراجھ أو تركیزه أو معالجتھ؛  - أ
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 المعدات الالزمة لمرافق أو مصانع التریتیوم، على النحو التالي:  -ب

 
كلفـــن  23وحدات تبرید الھیدروجین أو الھیلیوم القادرة على التبرید لدرجات تصـــل إلى  -1

 150أو أقل، مع قدرة على التخلص من الحرارة تتجاوز  درجة مئویة تحت الصفر) 250(
 واط؛ 

 
نظم تخزین أوتنقیة نظیر الھیدروجین باستخدام ھیدریدات المعادن بوصفھا وسائط   -2

 للتخزین أو التنقیة. 
 
 مرافق أو مصانع فصل نظائر اللیثیوم، والنظم والمعدات التي تخصھا، على النحو التالي:  - 2-باء-2

 

بعض معدات فصل نظائر اللیثیوم ومكونات عملیة فصل البالزما ھي أیضاً قابلة للتطبیق  حاشیة:   
الوثیقة  في  علیھا  المنصوص  للضوابط  وتخضع  الیورانیوم  نظائر  فصل  على  مباشرةً 

INFCIRC/254 Part 1  .(بصیغتھا المعدلة) 

 
 مرافق أو مصانع فصل نظائر اللیثیوم؛  - أ

 
الزئبق، على النحو -لفصل نظائر اللیثیوم على أساس معالجة ملغم اللیثیومالمعدات الالزمة  -ب

 التالي:
 

 أعمدة مغلّفة لتبادل السوائل، مصممة خصیصاً لَمالِغم اللیثیوم؛  -1
 
 مضخات لَملغَم الزئبق أو اللیثیوم؛  -2
 
 خالیا لتحلیل َملغَم اللیثیوم كھربائیاً؛  -3
 
 ھیدروكسید اللیثیوم المركـّز. َمباِخر لمحلول  -4
 

نظم التبادل األیوني المصّممة خصیصاً لفصل نظائر اللیثیوم، وأجزاء المكونات المصّممة   -ج
 خصیصاً لھا؛ 

 
الوھق) المصّممة   نظم التبادل الكیمیائي (التي تستخدم اإلثیر التاجي، أو الكریبتاند، أو إثیر - د

 خصیصاً لفصل نظائر اللیثیوم، وأجزاء المكونات المصّممة خصیصاً لھا.
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 المواد  - جیم-2

 
 سبائك األلومنیوم التي تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 1-جیم -2

 
میغابسكال أو أكثر في درجات حرارة تبلغ   460’قادرة على‘ مقاومة شد قصوى مقدارھا  - أ

 درجة مئویة)؛  20كلفن (  293
 

وفي شكل أنابیب أو أشكال صلبة اسطوانیة (بما في ذلك السبائك المشكلة) بقطر خارجي   -ب
 مم.  75یتجاوز 

 
، عبارة ’قادرة على‘ تشمل سبائك األلومنیوم قبل  - 1-جیم -2في البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 

 المعالجة الحراریة أو بعدھا. 
 
٪ من وزنھا، ومركبات البریلیوم  50البریلیوم، والسبائك التي تحتوي على بریلیوم بنسبة تفوق  معدن   - 2-جیم -2

 ومصنوعاتھا، ونفایات أو خردة أي مما سبق. 

 
 على ما یلي:  -2- جیم -2ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:

 
ر  الفتحات المعدنیة آلالت األشعة السینیة أو ألجھزة تسجیل النشاط اإلشعاعي في حف - أ

 التنقیب؛ 
 

أنواع من األكسیدات على أشكال مصنـَّعة أو شبھ مصنـَّعة، ومصممة خصیصا  -ب
 ألجزاء المكونات اإللكترونیة أو كطبقات تحتیة للدوائر اإللكترونیة؛ 

 
 البریلیوم واأللومنیوم) على شكل زمرد أو زبرجد.  البریل (سیلیكات -ج

 
 البزموث الذي یتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 3-جیم -2

 
 ٪ من وزنھ أو أكثر؛ 99.99نسبة نقاوة تبلغ  - أ

 
 أجزاء في الملیون من وزنھ من الفضة. 10ویحتوي على أقل من  -ب

 
بمعدل یتجاوز النسبة الطبیعیة لوفرتھ النظائریة، على النحو    10-بالبورون  البورون المثرى نظیریا  - 4-جیم -2

المنتجات   أو  البورون،  على  تحتوي  التي  المخالیط  أو  والمركبات،  االبتدائي،  البورون  التالي: 
  المصنوعة منھا، أو نفایات أو خردة أي من المواد السابقة.
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التي تحتوي على البورون تشمل المواد  ، المخالیط - 4-جیم -2في البند الفرعي  ملحوظة:

 المحملة بالبورون. 
 

٪ تقریبا من وزنھ  18.5ھي  10-النسبة الطبیعیة للوفرة النظائریة للبورون ملحوظة تقنیة: 
 ٪ ذرات). 20(بنسبــة 

 
 الكالسیوم الذي یتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 5-جیم -2

 
الملیون من وزنھ من الشوائب المعدنیة بخالف  جزء في  1000یحتوي على أقل من  - أ

 المغنسیوم؛ 
 

 أجزاء في الملیون من وزنھ من البورون. 10ویحتوي على أقل من  -ب
 
 ثالث فلورید الكلور.  - 6-جیم -2

 
 "مواد لیفیة أو خیطیة"، ومواد تقویة تمھیدیة، على النحو التالي: - 7-جیم -2

 
 دیة تتسم بإحدى الخاصیتین التالیتین: مواد "لیفیة أو خیطیة" كربونیة أو أرامی  - أ

 
 متر أو أكثر؛  106×  12.7لھا ’معامل نوعي‘ مقداره  -1

 
 متر أو أكثر؛  104×  23.5وتكون ذات ’مقاومة شد نوعیة‘ مقدارھا  -2

 
على "المواد اللیفیة أو الخیطیة" األرامیدیة التي   -أ-7- جیم -2ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:

ل سطوح لیفي یعتمد على اإلستر.  0.25تحتوي على   ٪ من وزنھا أو أكثر من معّدِ
 

 أو "مواد لیفیة أو خیطیة" زجاجیة تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  -ب
 

 متر أو أكثر؛  106×  3.18لھا ´معامل نوعي´ مقداره  -1
 

 متر أو أكثر؛   410×   7.62وتكون ذات ´مقاومة شد نوعیة´ مقدارھا  -2
 

بة بالراتنج المصلد   -ج "أوبار" أو "فتل مسحوبة" أو "نساالت" أو "شرائـط" متصلة مشرَّ
"المواد اللیفیة أو  مم أو أقل (مواد تقویة تمھیدیة)، مصنوعة من  15بالحرارة، عرضھا 
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- جیم- 2 أ أو البند الفرعي-7-جیم -2الخیطیة" الكربونیة أو الزجاجیة المذكورة في البند الفرعي  
 . -ب-7

 
 یشكل الراتنج النسیج الغشائي للمركب.   ملحوظة تقنیة: 

 
’المعامل النوعي‘ ھو معامل "یونج"    -7-جیم -2في البند الفرعي  -1 ملحوظات تقنیة: 

بالنیوتن/متر مربع مقسوما على الوزن النوعي بالنیوتن/متر مكعب 
درجة مئویة)   2 ± 23كلفن ( 2±  296عندما یقاس في درجة حرارة  

 ٪.5 ± 50ورطوبة نسبیة قدرھا 
 

، ’المعامل النوعي‘ ھو معامل "یونج"  - 7-جیم -2في البند الفرعي  -2
وتن/متر مكعب بالنیوتن/متر مربع مقسوما على الوزن النوعي بالنی

درجة مئویة)   2 ± 23كلفن ( 2±  296عندما یقاس في درجة حرارة  
 ٪. 5±   50ورطوبة نسبیة 

 
٪ من وزنھا، ومركبات الھفنیوم التي  60معدن الھفنیوم، والسبائك التي تزید نسبة الھفنیوم فیھا على   - 8-جیم -2

منھا، ونفایات أو خردة أي من   ٪ من وزنھا، والمنتجات المصنوعة60تزید نسبة الھفنیوم فیھا على  
 المواد السابقة.

 
بمعدل أعلى من النسبة الطبیعیة لوفرتھ النظائریة والمنتجات أو    6-اللیثیوم المثرى نظیریا باللیثیوم  - 9-جیم -2

أو   السبائك،  أو  االبتدائي،  اللیثیوم  التالي:  النحو  على  مثرى،  لیثیوم  على  تحتوي  التي  األجھزة 
الیط التي تحتوي على اللیثیوم، أو المنتجات المصنوعة منھا، أو نفایات أو خردة  المركبات، أو المخ

 أي من المواد السابقة. 

 
على أجھزة قیاس الجرعات   -9- جیم -2ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي  ملحوظة:

 بالومیض الحراري. 
 

٪ تقریبا من وزنھ (بنسبة 6.5ھي  6-النسبة الطبیعیة للوفرة النظائریة للیثیوم  ملحوظة تقنیة: 
 ٪ ذرات). 7.5

 
 المغنسیوم الذي یتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 10-جیم -2

 
 جزء في الملیون من وزنھ من الشوائب المعدنیة بخالف الكالسیوم؛   200یحتوي على أقل من  - أ

 
 أجزاء في الملیون من وزنھ من البورون. 10ویحتوي على أقل من  -ب
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میغابسكال أو أكثر في درجة حرارة    1950فوالذ التقویة ’القادر على‘ مقاومة شد قصوى مقدارھا   - 11-جیم -2
 درجة مئویة).  20كلفن (  293

 
على األشكال التي تبلغ جمیع أبعادھا الخطیة   -11- جیم -2ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:

 مم أو أقل.  75
 

عبارة ’قادر على‘ تشمل فوالذ التقویة قبل    -11-جیم -2في البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 
 المعالجة الحراریة أو بعدھا. 

 
الرادیوم 226-الرادیوم  - 12-جیم -2 وسبائك  الرادیوم   226-،  علـــى  226- ومركبات  تحتــوي  التي  والمخالیط   ،

المواد  ، والمنتجات المصنوعة منھا، والمنتجات أو األجھزة التي تحتوي على أي من  226-الرادیوم 
 السابقة. 

 
 على ما یلي:  -12- جیم -2ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:

 
 المطابیق الطبیة؛  - أ
 

 . 226-غیغابكریل من الرادیوم  0.37المنتجات أو األجھزة التي تحتــــوي على أقل من  -ب
 
 سبائك التیتانیوم التي تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 13-جیم -2

 
میغابسكال أو أكثر في درجات حرارة تبلغ   900’قادرة على‘ مقاومة شد قصوى مقدارھا   - أ

 درجة مئویة)؛  20كلفن (   293
 

وفي شكل أنابیب أو أشكال صلبة اسطوانیة (بما في ذلك السبائك المشكلة) بقطر خارجي   -ب
 مم.  75یتجاوز 

 
على‘ تشمل سبائك التیتانیوم قبل  عبارة ’قادرة   -13-جیم -2في البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 

 المعالجة الحراریة أو بعدھا. 
 
٪ من وزنھا والتي  90التنجستن وكربید التنجستن والسبائك التي تحتوي على تنجستن بنسبة تفوق   - 14-جیم -2

 تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین: 

 
ر داخلي یتراوح بین  أشكال ذات تناظر اسطواني أجوف (بما في ذلك األجزاء االسطوانیة) بقط - أ

 مم؛  300مم و 100
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 كیلوغراماً. 20وبكتلة أكبر من  -ب
 

على المصنوعات المصممة خصیصاً الستخدامھا  -14- جیم -2ال یسري البند الفرعي  ملحوظة:
 كأوزان أو كموجھات ألشعة غاما. 

 
الھفنیوم  - 15-جیم -2 محتوى  یقل  الذي  بالوزن-فیھ    الزركونیوم  إلى    1عن    - مقاسا  ھفنیوم  جزء    500جزء 

فیھا عن   الزركونیوم  یزید وزن  أو سبائك  معادن  التالي:  النحو  ومركبات 50زركونیوم، على   ،٪
 ومنتجات مصنوعة منھا؛ ونفایات أو خردة أي من المواد السابقة. 

 
ى شكل رقائق  ال یسري على الزركونیوم الموجود عل -15-جیم -2البند الفرعي  ملحوظة:

 مم أو أقّل.  0.10بسمك یبلغ 
 
 مسحوق النیكل ومعدن النیكل المسامي، على النحو التالي:  - 16-جیم -2

 
في ما یخص مساحیق النیكل المعدَّة خصیصاً لصنع موانع انتشار الغازات، انظر الوثیقة  حاشیة: 

INFCIRC/254/Part 1  .(بصیغتھا المعدلة) 
 

 مسحوق النیكل الذي یتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - أ
 

 ٪ من وزنھ أو أكثر؛ 99.0المسحوق الذي یبلغ محتوى نقاء النیكل فیھ   -1
 

الصادر  ASTM B 330میكرومتر حسب معیار  10یتجاوز حجم الجسیم المتوسط فیھ  وال -2
 عن الجمعیة األمریكیة لالختبار والمواد؛ 

 
 . - أ-16-جیم-2معدن النیكل المسامي المنتج من المواد المذكورة في البند الفرعي  -ب

 
 ا یلي:على م -16- جیم -2ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي  ملحوظة:

 
 مساحیق النیكل الخیطیة؛  - أ

 
 أو أقّل.  2سم  1000ألواح النیكل المسامي المعدنیة األحادیة التي تبلغ مساحة كل منھا  -ب

 
إلى المعادن المسامیة التي تتكون عن  -ب-16-جیم - 2یشیر البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 

وتلبیدھا    -أ-16-جیم -2طریق دمج المادة المذكورة في البند الفرعي 
 لتكوین مادة معدنیة ذات مسام دقیقة تترابط في كل أجزاء الھیكل.
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ذرات   - 17-جیم -2 نسبة  فیھا  تتجاوز  التي  التریتیوم  على  المحتویة  والخالئط  التریتیوم،  ومركبات  التریتیوم، 
حتوي على أي مّما  جزء في األلف، والمنتجات أو األجھزة التي ت 1التریتیوم إلى  ذرات الھیدروجین  

 سبق. 

 
علــى المنتجــات أو األجھزة التي تحتوي على  17- جیم -2ال یسري البند الفرعي  :ملحوظة

 غیغا بكریل من التریتیوم.  103× 1.48أقّل من 
 
والخالئط3- الھیلیوم  - 18-جیم -2 الھیلیوم   ،  تحتوي على أي من 3-المحتویة على  التي  أو األجھزة  والمنتجات   ،

 المواد المذكورة آنفاً. 

 
على المنتجات أو األجھزة التي تحتوي على أقّل   18- جیم -2ال یسري البند الفرعي  :ملحوظة

 . 3-غرام من الھیلیوم  1من 
 
 ألفا. -على أساس تفاعل نیوترونالنویدات المشعة المناسبة لصنع مصادر نیوترونیة  - 19-جیم -2

 

 ) Po209( 209)      بولونیوم  Cm244(  244-)         كوریوم Ac225( 225- أكتینیوم 
 ) Po210( 210- )       بولونیوم Es253(  253-)         اینشتینوم Ac227( 227- أكتینیوم 

 ) Ra223( 223-رادیوم )        Es254(  254-)     اینشتینوم Cf253( 253-كالیفورنیوم 
 ) Th227( 227-)     ثوریوم Gd148( 148-)        جادولینیوم Cm240( 240-كوریوم 
 ) Th228( 228-)       ثوریوم Pu236( 236- )        بلوتونیوم Cm241( 241-كوریوم 
 ) U230( 230-)       یورانیوم Pu238( 238- )        بلوتونیوم Cm242( 242-كوریوم 
 ) U232( 232-)        یورانیوم Pu208( 208-)        بولونیوم Cm243( 243-كوریوم 

 
 باألشكال التالیة:  

 
 نویدات العناصر الخالصة؛  - أ

 
 غیغابكریل أو أكثر لكل كیلوغرام؛  37المرّكبات التي یبلغ إجمالي النشاط بھا  -ب

 
 غیغابكریل أو أكثر لكل كیلوغرام؛  37التي یبلغ إجمالي نشاط بھا  الخالئط -ج

 

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

على المنتجات أو األجھزة التي تحتوي على أقّل   -19- جیم -2ال یسري البند الفرعي  :ملحوظة
 غیغابكریل من النشاط. 3.7من 
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٪ أو أكثر من وزنھا من الِرنیوم؛ وسبائك الِرنیوم  90الرنیوم، والسبائك التي تحتوي على  - 20-جیم -2

من الِرنیوم والتنغستن، بكلتا  ٪ أو أكثر من وزنھا من أي تولیفة 90والتنغستن التي تحتوي على 
 الخاصیتین التالیتین: 

 
أشكال ذات تناظر اسطواني أجوف (بما في ذلك األجزاء االسطوانیة) بقطر داخلي یتراوح  -أ

 مم؛  300مم و 100بین 
 

 كیلوغراماً. 20وبكتلة أكبر من   -ب
 

 
 البرامج الحاسوبیة - دال-2
 
 ال یوجد  
 
 التكنولوجیا  -ھاء-2
 
المعدات أو    “استخدام ”أو    “إنتاج”أو    “تطویر ”طبقا لضوابط التكنولوجیا التي تخص    “التكنولوجیا” -1-ھاء-2

 دال. -2ألف إلى -2المذكورة في البنود الفرعیة من  “البرامج الحاسوبیة”المواد أو 

 



INFCIRC/254/Rev.12/Part 2 

3-1 

 معدات ومكونات الفصل النظیري للیورانیوم  -3
 (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة) 

 
 المعدات والمجمعات والمكونات  - ألف-3
 
ت تردد متغیر أو تردد ثابت،  مغیرات التردد أو المولِّدات، الصالحة لالستعمال كمحرك آالت ذا  - 1-ألف-3

 والتي تتمیز بجمیع الخصائص التالیة: 
 

مغیرات التردد والمولِّدات المصممة أو المعدَّة خصیصاً لعملیة فصل الغازات بالطرد   : 1الحاشیة 
  INFCIRC/254/Part 1المركزي تخضع للضوابط المنصوص علیھا في الوثیقة 

 (بصیغتھا المعدلة).
 

مة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء أداء مغیرات التردد أو   : 2الحاشیة   "البرامج الحاسوبیة" المصمَّ
المولدات بحیث تفي بالخصائص أدناه تخضع للضوابط المنصوص علیھا في  

 . 3-دال-3و 2-دال-3البندین الفرعیین 
 

 واط فولط أمبیر أو أكثر؛  40ذات َخرج كھربائي متعدد األطوار یوفر قوة كھربائیة تبلغ   - أ
 

 ھرتز أو أكثر؛  600تعمل عند تردد   -ب
 

 ٪. 0.2ن ذات ضبط تردد أفضل (أقّل) موأیضاً   -ج
 

سوى على مغیرات التردد   -1- ألف-3ال یسري البند الفرعي  -1 ملحوظتان: 
المخصصة آلالت صناعیة و/أو لسلع استھالكیة محددة (مثل اآلالت  

المكنیة، والمركبات، وما إلى ذلك) إذا كانت مغیرات التردد یمكن أن تفي  
 . 3لعامة بالخصائص المذكورة أعاله عند إزالتھا، ورھناً بالمالحظة ا

 
لغرض الرقابة على الصادرات، تحدد الحكومة ما إذا كان مغیر تردد   -2  

معین یفي أم ال یفي بالخصائص المذكورة أعاله، مع أخذ القیود المفروضة  
 على األجھزة والبرامج الحاسوبیة بعین االعتبار.

 
أیضاً باسم    1-ألف- 3الفرعي تُعَرف مغیرات التردد المذكورة في البند  -1 ملحوظات تقنیة: 

 المحوالت أو المقّومات العكسیة.
 
یمكن استیفاؤھا في بعض   -1-ألف-3الخصائص المحددة في البند الفرعي  -2 

المعدات الجاري تسویقھا مثل: المولدات، أو معدات االختبار اإللكترونیة،  
السرعة   أو لوازم القوى المولَّدة بالتیار المتردد، أو محركات اآلالت ذات
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المتغیرة، أو المحركات ذات التردد المتغیر، أو المحركات ذات التردد  
 القابل للتعدیل، أو المحركات ذات السرعة القابلة للتعدیل. 

 
مات اللیزر والمذبِذبات على النحو التالي:  - 2-ألف-3  اللیزرات ومضّخِ
 

 العاملة ببخار النحاس التي تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:    اللیزرات - أ
 

 نانومتر؛  600 و 500تعمل بموجات یتراوح طولھا ما بین  -1
 

 واط أو أكثر؛  30وبقدرة َخرج متوسطة تساوي  -2
 

 العاملة بأیونات األرغون التي تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:   اللیزرات -ب
 

 نانومتر؛  515 و 400تعمل بموجات یتراوح طولھا ما بین  -1
 

 واط؛  40وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز  -2
 

اللیزرات المقواة بالنیودیمیوم (بخالف الزجاج) العاملة بموجات خارجة یتراوح طولھا ما بین   -ج
 نانومتر، والتي تتسم بإحدى الخاصیتین التالیتین:   1100و  1000

 
نانوثانیة (جزء من ألف ملیون   1أنھا مستحثة بنبضات بالغة القوة، وتبلغ فیھا مدة النبضة  -1

 جزء من الثانیة) أو أكثر، وتتسم بإحدى الخاصیتین التالیتین:
 

 واط؛  40خرج نسقي مستعرض أحادي بقدرة خرج متوسطة تتجاوز   (أ) 
 

 واط؛  50أو خرج نسقي مستعرض متعدد بقدرة خرج متوسطة تتجاوز  (ب)
 

 أو
 

  500تنطوي على قدرة مضاعفة التردد لتولّد موجات خارجة یتراوح طولھا ما بین  -2
 واط؛  40نانومتر بقدرة خرج متوسطة تتجاوز  550 و

 
التي تتسم بجمیع   مذبذبات أشعة اللیزر الصبغیة األحادیة النسق النبضیة القابلة للضبط (د) 

 الخصائص التالیة: 
 

 نانومتر؛  800 و 300تعمل بموجات یتراوح طولھا ما بین  -1
 

 واط؛  1وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز  -2
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 كیلوھرتز؛ 1وبمعدل تكرار أعلى من  -3

 
 نانوثانیة؛  100وبعرض نبضات أقل من  -4

 
مضخمات ومذبذبات أشعة اللیزر الصبغیة النبضیة القابلة للضبط التي تتسم بجمیع الخصائص   (ھـ)

 التالیة: 
 

 نانومتر؛  800 و 300تعمل بموجات یتراوح طولھا ما بین  -1
 

 واط؛  30وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز  -2
 

 كیلوھرتز؛ 1وبمعدل تكرار أعلى من  -3
 
 ؛ نانوثانیة 100وبعرض نبضات أقل من  -4

 
 على المذبذبات األحادیة النسق. -ھـ -2-ألف-3ال تسري المفردة   : ملحوظة

 
 اللیزرات العاملة بمعدن األلكسندریت التي تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  (و)

 
 نانومتر؛  800 و 720تعمل بموجات یتراوح طولھا ما بین  -1

 
 نانومتر أو أقل؛  0.005وبنطاق ترددي یبلغ  -2

 
 ھرتز؛  125وبمعدل تكرار أعلى من  -3

 
 واط؛  30وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز  -4

 
 اللیزرات النبضیة العاملة بثاني أكسید الكربون التي تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  -ز

 
 نانومتر؛   11000 و 9000تعمل بموجات یتراوح طولھا ما بین  -1

 
 ھرتز؛  250وبمعدل تكرار أعلى من  -2

 
 واط؛  500بقدرة خرج متوسطة أكبر من و -3

 
 نانوثانیة.  200وبعرض نبضات أقل من  -4
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على أجھزة اللیزر   -ز -2-ألف-3ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي  :ملحوظة
الصناعیة العاملة بثاني أكسید الكربون ذات القدرة العالیة (التي تتراوح عادة ما بین  

كیلوواط)، المستخدمة في عملیات مثل القطع واللحام، إذ أن ھذا النوع من   5 و 1
وجات أو تكون نبضیة یزید عرض نبضاتھا عن  أجھزة اللیزر إما تكون متواصلة الم

 نانوثانیة.  200
 

اللیزرات اإلكسمیریة النبضیة (فلورید الزنون، وكلورید الزنون، وفلورید الكریـبتون) التي  -ح
 تتسم بجمیع الخصائص التالیة: 

 
 نانومتر؛  360 و 240تعمل بموجات یتراوح طولھا ما بین  -1

 
 رتز؛ ھ 250وبمعدل تكرار أعلى من  -2

 
 واط؛  500وبقدرة خرج متوسطة تتجاوز  -3

 
 میكرومتر،µ 16مبدالت رامان الباراھیدروجینیة المصممة لتعمل في خرج بموجة طولھا  -ط

 ھرتز؛  250وبمعدل تكرار أعلى من  

 
 العاملة بأول أكسید الكربون التي تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  أجھزة اللیزر النبضیة -ي
 

 نانومتر؛  6000 و 5000تعمل بموجات یتراوح طولھا ما بین  -1
 
 ھرتز؛  250وبمعدل تكرار أعلى من  -2
 
 واط؛  200وبقدرة َخرج متوسطة أكبر من  -3
 
 نانوثانیة.  200وبعرض نبضات أقل من  -4
 

على أجھزة اللیزر الصناعیة العاملة بأكسید   -ز-2- ألف-3فرعي ال یسري البند ال  ملحوظة:
كیلوواط)، المستخدمة   5 و 1الكربون ذات القدرة األعلى (التي تتراوح عادةً ما بین 

في تطبیقات مثل القَطع واللحام، إذ أن ھذا النوع من أجھزة اللیزر إما تكون  
 نانوثانیة.  200 متواصلة الموجات أو تكون نبضیة یزید عرض نبضاتھا عن

 
 صمامات تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  - 3-ألف-3
 

 مم أو أكثر؛  5یبلغ قیاسھا االسمي  - أ
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ً -ب دة بسدادة منفاخیة؛  وأیضا  مزوَّ
 

ومصنوعة كلیا من األلومنیوم أو سبائك األلومنیوم أو النیكل أو سبائك النیكل التي تحتوي على  -ج
 النیكل، أو مبطنة بتلك المواد. ٪ من وزنھا من 60أكثر من 

 
بالنسبة للصمامات التي یتفاوت قطر مداخلھا ومخارجھا، یشیر بارامتر   ملحوظة تقنیة: 

 إلى القطر األصغر.  -أ-3- ألف-3القیاس االسمي في البند الفرعي 
 
 مغنطیسات كھربائیة ملفیة فائقة التوصیل تتسم بجمیع الخصائص التالیة: - 4-ألف-3
 

 تسالت؛  2ى تولید مجاالت مغنطیسیة تزید عن قادرة عل - أ
 

 ؛ 2وتتجاوز نسبة طولھا إلى قطرھا الداخلي  -ب
 

 مم؛  300ویزید قطرھا الداخلي عن  -ج
 

٪ فوق الخمسین في المئة المركزیة من 1ولھا مجال مغنطیسي موحد یصل إلى أكثر من  - د
 حجمھا الداخلي. 

 
مة  - 4-ألف-3ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي  :ملحوظة على المغنطیسات المصمَّ

خصیصاً لنظم التصویر بالرنین المغنطیسي النووي لألغراض الطبیة والتي تُصدَّر  
 ’كجزء من ھذه النظم‘. 

 
تعبیر ’جزء من‘ ال یعني بالضرورة جزءاً مادیاً في الشحنة ذاتھا. ویسمح   حاشیة: 

نات منفصلة من مصادر مختلفة بشرط أن تحدد وثائق التصدیر ذات  باستیراد شح
 الصلة بوضوح العالقة التي ینطبق علیھا تعبیر ’جزء من‘.

 
 مصادر للتیار الكھربائي المستمر بقدرة عالیة تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 5-ألف-3
 

فلط أو أكثر بتیار  100عات، سا 8قادرة على أن تنتج بشكل متواصل، خالل فترة زمنیة تبلغ  -1
 أمبیر أو أكثر؛  500ناتج یبلغ 

 
 ساعات.  8٪ خالل فترة زمنیة تبلغ 0.1وبنسبة ثبات تیار أو ثبات فلطي تزید على  -ب

 
 مصادر للتیار الكھربائي المستمر ذات فلطیة عالیة تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 6-ألف-3
 

كیلو فلط أو أكثر  20ساعات،  8متواصل، خالل فترة زمنیة تبلغ قادرة على أن تنتج بشكل  - أ
 أمبیر أو أكثر؛ 1بتیار ناتج یبلغ 
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 ساعات.   8٪  خالل فترة زمنیة تبلغ 0.1وبنسبة ثبات تیار أو ثبات فلطي تزید على  -ب

 
 الخصائص التالیة: جمیع أنواع محّوِالت الضغط القادرة على قیاس ضغط مطلق والتي تتسم بجمیع  - 7-ألف-3
 

دة بعناصر الستشعار الضغط مصنوعة من األلومنیوم، أو سبائك األلومنیوم، أو أكسید   - أ مزوَّ
األلومنیوم (األلومینا أو الصفیر)، أو النیكل، أو سبائك النیكل التي تزید نسبة النیكل فیھا عن 

 و محمیة بھذه المواد؛ ٪ من وزنھا، أو البولیمرات الھیدروكربونیة المفلورة بالكامل، أ60
 

األختام، إن ُوجدت، الضروریة لَختم عنصر استشعار الضغط، والتي تتصل اتصاالً مباشراً  -ب
بوسیط المعالجة، تكون مصنوعة من أو محمیة بواسطة األلومنیوم، أو سبائك األلومنیوم، أو 

لتي تزید نسبة النیكل فیھا أكسید األلومنیوم (األلومینا أو الصفیر)، أو النیكل أو سبائك النیكل ا 
 ٪ من وزنھا، أو البولیمرات الھیدروكربونیة المفلورة بالكامل؛ 60على 

 
 وتتسم بإحدى الخاصیتین التالیتین:  -ج

 
٪ من النطاق  1 ± و"درجة دقتھا" أفضل من كیلوبَسكال  13ال یتجاوز نطاقھا الشامل  -1

 الشامل؛ 
 

بَسكال  130 ± كیلوبَسكال أو أكثر و"درجة دقتھا" أفضل من 13أو یبلغ نطاقھا الشامل  -2
 كیلوبَسكال. 13عند القیاس بدرجة 

 
، محوالت الضغط ھي أجھزة تحّول قیاسات  - 7-ألف-3في البند الفرعي  -1 ملحوظات تقنیة: 

 . الضغط إلى إشارة 
 

خطیة، والتخلفیة   ، تشمل "الدقة" كال من الال- 7-ألف-3في البند الفرعي  -2
 المغنطیسیة، والتكراریة عند درجة الحرارة المحیطة.

 
 مضخات تفریغ تتسم بجمیع الخصائص التالیة: - 8-ألف-3
 

 مم أو أكثر؛  380یصل طول حلقة الدخل فیھا إلى  - أ
 

ً  15ولھا سرعة ضخ تبلغ  -ب  /ثانیة أو أكثر؛ متراً مكعبا
 

 میلیبسكال.  13.3وقادرة على إحداث فراغ أقصى یزید عن   -ج
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 تحدد سرعة الضخ عند نقطة القیاس باستخدام غاز النتروجین أو الھواء.  -1 ملحوظات تقنیة: 
 

 یحدد الفراغ األقصى عند ُمْدخل المضخة مع سد مدخلھا.  -2
 
الضواغط المزودة بسدادات منفاخیة ذات الشكل اللولبي والمضخات الفراغیة المزودة بسدادات   - 9-ألف-3

 منفاخیة ذات الشكل اللولبي التي تتسم بجمیع الخصائص التالیة:
 
 ساعة أو أكبر؛ /3م 50قادرة على العمل بمعدل تدفق حجمي عند المدخل یبلغ  - أ
 

 أكبر؛ أو  2:1وقادرة على العمل بنسبة ضغط  -ب
 

 وتكون جمیع أسطحھا المالِمسة لغاز المعالجة مصنوعة من أّيٍ من المواد التالیة:   -ج
 األلومنیوم أو سبائك األلومنیوم؛  -1
 أو أكسید األلومنیوم؛  -2
 أو الفوالذ غیر القابل للصدأ؛  -3
 أو النیكل أو سبائك النیكل؛  -4
 أو البرونز الفسفوري؛  -5
 ونیة.البولیمرات الفلوروكرب -6
 

في الضواغط  أو المضخات الفراغیة ذات الشكل اللولبي، یتم صّد جیوب   -1 ملحوظات تقنیة: 
الغاز الھاللیة الشكل بین زوج واحد أو أكثر من الدّوارات، أو اللوالب،  

الحلزونیة المتشابكة التي تتحرك إحداھا في حین تظل األخرى ثابتة.  
بت؛ وال یلف بالتناوب. ومع واللولب المتحرك یدور حول اللولب الثا

دوران اللولب المتحرك حول اللولب الثابت، یقل حجم جیوب الغاز (أي  
 أنھا تنضغط) أثناء تحركھا نحو منفذ الخروج في اآللة. 

 
ذات الشكل   في الضواغط أو المضخات الفراغیة المزودة بسدادات منفاخیة -2

اللولبي، یكون غاز المعالجة معزوالً تماماً عن األجزاء المشّحمة في 
المضخة وعن الغالف الجوي الخارجي بواسطة سدادة معدنیة. ویتصل  
أحد أطراف السدادة باللولب المتحرك فیما یتصل الطرف اآلخر بالعلبة 

 الثابتة الحاویة للمضخة.
 

 سبیل المثال ال الحصر، المواد التالیة:  تشمل البولیمرات الفلوریة، على -3
 البولیتترافلوروایثیلین،  -أ

 وبروبیلین اإلیثیلین المفلور، -ب
 والبرفلوروالكوكسي،  -ج
 وثالثي فلورو ایثیل المتعدد الكلور،  -د

 فلورید الفینیلیدین. -كوبولیمر ھكسافلوروبروبیلین -ھـ
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 معدات االختبار واإلنتاج  - باء-3
 
 غراماً من الفلورین في الساعة. 250خالیا إلكترولیتیة إلنتاج الفلورین بطاقة خرج أكبر من  - 1-باء-3
 
ارة، وقوالب تشكیل وصب   - 2-باء-3 ارة ومعدات ضبط األجزاء الدَّوَّ معدات تصنیع أو تجمیع األجزاء الدَّوَّ

 الوصالت المنفاخیة على النحو التالي:
 

ارة للطاردة المركزیة الغازیة، معدات تجمیع  - أ ارة لتجمیع األجزاء األنبوبیة الدَّوَّ األجزاء الدَّوَّ
 والعوارض والسدادات الطرفیة؛

 
قوالب التشكیل الدقیقة والمشابك وآالت التوافق   -أ -2-باء- 3یشمل البند الفرعي  :ملحوظة

 االنكماشي.
 

ارة لتصفیف األجزاء األ  -ب ارة للطاردة المركزیة الغازیة معدات ضبط األجزاء الدَّوَّ نبوبیة الدَّوَّ
 حول محور مشترك؛ 

 
، عادة ما تتألف ھذه المعدات من مسابیر  - ب-2-باء-3في البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 

للقیاسات الدقیقة متصلة بحاسوب یقوم، في مرحلة الحقة، بضبط حركة 
ارة  مكابس الھواء المضغوط المستخدمة لتصفیف األجزاء األنبوبی ة الدَّوَّ

 على سبیل المثال.
 

 قوالب تشكیل وَصّب الوصالت المنفاخیة إلنتاج الوصالت المنفاخیة األحادیة االلتفاف.  -ج
 

تتـّسـم   -ج- 2-باء- 3الوصالت المنفاخیة المشار إلیھا في البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 
 بجمیع الخصائص التالیة: 

 
 مم؛  400 مم و 75یتراوح قطرھا الداخلي بین   -1

 
 مم أو أكثر؛  12.7ویبلغ طولھا  -2

 
 مم؛  2یتجاوز عمق التفافتھا الواحدة و -3

 
ومصنوعة من سبائك األلومنیوم العالیة المتانة أو من فوالذ   -4

 التقویة أو من  "مواد لیفیة أو خیطیة" عالیة المتانة. 
 
الثابتة أو المحمولة، األفقیة أو العمودیة، على آالت التوازن المتعددة األسطح بالطرد المركزي،   - 3-باء-3

  النحو التالي: 
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ارة المرنة التي یبلغ طولھا  - أ آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة األجھزة الدَّوَّ

 مم أو أكثر والتي تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  600
 

 مم؛  75قطر تأرجحھا أو قطرھا المرتكز العمود یتجاوز  -1
 

 كیلوغراما؛  23و 0.9تتراوح مقدرتھا الكتلیة بین  و -2
 

 لفة في الدقیقة؛   5000وقادرة على سرعة دوران للموازنة تتجاوز  -3
 

ارة االسطوانیة   -ب آالت التوازن بالطرد المركزي المصممة لموازنة مكونات األجھزة الدَّوَّ
 المجوفة والتي تتسم بجمیع الخصائص التالیة: 

 
 مم؛  75المرتكز العمود یتجاوز قطرھا  -1

 
 كیلوغراما؛  23و 0.9وتتراوح مقدرتھا الكتلیة بین   -2

 
 مللیمتر/كیلوغرام لكل سطح؛  xغرام  10اختالل توازن متخلف أدنى یساوي أو أقّل من  -3

 
 ومن النوع المدار بالسیور.  -4

 
 آالت لف الخیوط والمعدات المتصلة بھا، على النحو التالي:  - 4-باء-3
 

 آالت لف الخیوط التي تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  - أ
 

تتـّسـم بحركات منسقة ومبرمجة في محورین أو أكثر لوضع األلیاف في مواضعھا،   -1
 وتغلیفھا، ولفھا؛ 

 
 مصّممة خصیصاً إلنشاء ھیاكل أو رقائق مرّكبة من "المواد اللیفیة أو الخیطیة"؛ و -2

 
  650و 75دوارة أنابیب أسطوانیة یتراوح قطرھا الداخلي ما بین وقادرة على لف أجھزة   -3

 مم أو أكثر؛  300مم ویبلغ طولھا 
 

 أ؛ -4- باء-3وضوابط التنسیق والبرمجة الخاصة بآالت لف الخیوط المذكورة في البند الفرعي  -ب
 

 أ؛ -4-باء- 3وقوالب التشكیل الدقیقة الخاصة بآالت لف الخیوط المذكورة في البند الفرعي   -ج
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أجھزة مغنطیسیة كھربائیة لفصل النظائر، مصممة لمصادر أیونات أحادیة أو متعددة قادرة على   - 5-باء-3
 در. مللي أمبیر أو أكثر؛ أو مجھزة بھذه المصا 50توفیر تیار إشعاعي أیوني إجمالي یبلغ  

 
أجھزة الفصل القادرة على إثراء النظائر المستقرة   -5-باء- 3یشمل البند الفرعي  -1 ملحوظتان: 

 إلى جانب تلك الخاصة بالیورانیوم. 
 

جھاز فصل قادر على فصل نظائر الرصاص بفارق وحدة كتلیة واحدة یكون   حاشیة: 
ثالث  قادراً ضمناً على إثراء نظائر الیورانیوم بفارق كتلي یتكون من 

 وحدات. 
 

أجھزة الفصل المجھزة بمصادر أیونیة ومجمعات  -5-باء- 3یشمل البند الفرعي  -2
 موجودة في المجال المغنطیسي وفي تلك األشكال التي توجد فیھا خارج المجال. 

 
  3مللي أمبیر أن ینتج أكثر من  50ال یمكن لمصدر أیوني أحادي بقدرة  ملحوظة تقنیة: 

الیورانیوم الشدید اإلثراء الذي یتم فصلھ من  غرامات في السنة من 
 الیورانیوم الطبیعي.

 
أو أكبر، ولھا قدرة على  uوحدة  230المطیافات الكتلیة التي لھا قدرة على قیاس أیونات تبلغ  - 6-باء-3

 ، ومصادرھا األیونیة، على النحو التالي: 230التحلیل تزید عن جزأین اثنین في 
 

(بصیغتھا المعدلة) على    INFCIRC/254/Part 1واردة في الوثیقة تسري الضوابط ال حاشیة: 
المطیافات الكتلیّة المصّممة أو المعدَّة خصیصاً لتحلیل عینات مباشرة من سادس فلورید  

 الیورانیوم. 
 

 مطیافات كتلیّة بالزمیّة مقرونة بالحث؛  - أ
 

 مطیافات كتلیّة تعمل بالتفریغ التوّھجي؛  -ب
 

 كتلیة تعمل بالتأیّن الحراري؛  مطیافات -ج
 

 مطیافات كتلیة تعمل بالرجم اإللكتروني وتتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - د
 

لھا حجرة مصدر مبنیة أو مبطنة  نظام لمدخل الحزم اإلشعاعیة الجزیئیة یضخ حزمة  -1
تأیین  إشعاعیة مسّددة من جزیئات الَحلیلة داخل موضع من المصدر األیوني یتم فیھ 

 الجزیئات بواسطة حزمة إشعاعیة إلكترونیة؛ 
 

  80-كلفن ( 193مزودة بمصیدة باردة واحدة أو أكثر یمكن تبریدھا لدرجة حرارة  وأیضاً  -2
درجة مئویة) أو أقل من أجل احتجاز جزیئات الَحلیلة غیر المؤیَّنة بواسطة الحزمة  

 اإلشعاعیة اإللكترونیة؛ 
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دة بمص -ھـ در أیوني إلنتاج الفلورین إنتاجاً دقیقاً ومصّممة لتُستخدم مع  مطیافات كتلیة مزوَّ

 األكتینات أو مع الفلوریدات األكتینیّة. 
 

یصف المطیافات الكتلیة التي تُستخدم عادةً   -د- 6-باء-3البند الفرعي  -1 ملحوظات تقنیة: 
 لعینات غاز سادس فلورید الیورانیوم.  بغرض التحلیل النظائري 

 
المطیافات الكتلیة التي تعمل بالرجم اإللكتروني، الواردة في البند   -2

، تُعَرف أیضاً باسم المطیافات الكتلیة التي تعمل - د-6-باء- 3الفرعي 
 بالقصف اإللكتروني أو المطیافات الكتلیة التي تعمل بالتأیّن اإللكتروني. 

 
، ’المصیدة الباردة‘ ھي جھاز یصّد  -2-د -6-باء-3الفرعي في البند   -3

جزیئات الغاز عن طریق تكثیفھا أو تجمیدھا على أسطح باردة.  
وألغراض ھذا المدخل، ال تُعتبَر المضخات الفراغیة التي تعمل عند  

درجات حرارة منخفضة جداً بالھلیوم الغازي ولھا أنشوطة مغلقة بمثابة  
 مصیدة باردة. 

 
 المواد  - جیم-3
 

 ال یوجد. 
 
 البرامج الحاسوبیة - دال-3
 
مة خصیصاً بغرض  “البرامج الحاسوبیة” - 1-دال-3 المعدات المذكورة في البنود الفرعیة  “استخدام ”المصمَّ

 .4-باء- 3أو   -3-باء-3أو  -1-ألف-3
 
إعفاء خصائص أداء  أو مفاتیح/رموز التشفیر المصّممة خصیصاً لتعزیز أو  “البرامج الحاسوبیة” - 2-دال-3

بحیث تلبي أو   -1-ألف- 3المعدات غیر الخاضعة للضوابط المنصوص علیھا في البند الفرعي 
 . 1-ألف-3تتجاوز الخصائص المحددة في البند الفرعي 

 
المصّممة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء خصائص أداء المعدات الخاضعة  “البرامج الحاسوبیة” - 3-دال-3

 . 1-ألف-3في البند الفرعي للضوابط المنصوص علیھا 
 

 التكنولوجیا  - ھاء-3
 
المعدات أو   “استخدام ”أو  “إنتاج”أو  “تطویر ”طبقا لضوابط التكنولوجیا التي تخص  “التكنولوجیا” -1-ھاء-3

 دال. -3ألف إلى -3المذكورة في البنود الفرعیة من  “البرامج الحاسوبیة”المواد أو 
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 معدات متصلة بمصانع إنتاج الماء الثقیل   -4
 (بخالف األصناف الواردة في قائمة المواد الحساسة) 

 
 المعدات والمجمعات والمكونات  - ألف-4
 
تستخدم في فصل الماء الثقیل من الماء العادي، وتتسم بكلتا الخاصیتین  عبوات خاصة یمكن أن   - 1-ألف-4

 التالیتین: 
 

 ومصنوعة من نسیج شبكي من البرونز الفوسفوري المعالج كیمیائیا لتحسین القابلیة لالبتالل؛  - أ
 

 ). vacuum distillationومصممة لتستخدم في أبراج التقطیر الخوائي ( -ب
 
مضخات قادرة على توزیع محالیل من مادة حفـّازة مكّونة من أمید البوتاسیوم المركز أو المخفف   - 2-ألف-4

 )، وتتسم بجمیع الخصائص التالیة: 3NH/2KNHفي األمونیا السائلة (
 

 مسیكة للھواء (مسدودة بإحكام)؛  - أ
 

 متر مكعب/ساعة؛ 8.5ذات سعة أكبر من  -ب
 

 تتسم بإحدى الخاصیتین التالیتین: -ج
 

٪ أو أكثر) ما بین  1یتراوح ضغط التشغیل لمحالیل أمید البوتاسیوم المركزة ( -1
 میغابسكال؛  60و 1.5

 
  20٪) ما بین 1أو یتراوح ضغط التشغیل لمحالیل أمید البوتاسیوم المخففة (أقل من  -2

 میغابسكال. 60و
 
 تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  ممددات توربینیة-ممددات توربینیة أو أطقم ضاغطات - 3-ألف-4
 

مة للتشغیل عند درجة حرارة خارجة تبلغ  - أ درجة مئویة تحت الصفر) أو  238- كلفن ( 35مصمَّ
 أقّل؛ 

 
مة إلنتاجیة قدرھا  -ب  كغم/ساعة أو أكثر من غاز الھیدروجین.  1000ومصمَّ

 
 معدات االختبار واإلنتاج  - باء-4
 
  ] 2017حزیران/یونیھ  23منذ  –تُستخَدم [لم تعد  - 1-باء-4
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 أعمدة تقطیر الھیدروجین عند درجات حرارة منخفضة جداً التي تتـّسـم بجمیع الخصائص التالیة: - 2-باء-4
 

مة للعمل بدرجات حرارة داخلیة تبلغ  - أ  درجة مئویة تحت الصفر) أو أقّل؛   238كلفن ( 35مصمَّ
 

مة لتعمل بضغط داخلي یتراو -ب  میغابسكال؛ 5 و 0.5ح ما بین  مصمَّ
 

 مصنوعة من إحدى المادتین التالیتین:  -ج
 

، حسب معاییر الجمعیة األمریكیة لالختبار  300الفوالذ غیر القابل للصدأ من السلسلة  -1
األستنیتي (أو المعیار  ASTMوالمواد، بمحتوى كبریتي منخفض یبلغ فیھ المقاس الحبیبي  

 أو أكثر؛  5المكافئ لھ) 
 

 من مواد مماثلة تتحمل درجات الحرارة المنخفضة وتتوافق مع الھیدروجین؛  أو -2
 

 أمتار أو أكثر.  4سم أو أكثر، وأطوال فعالة تبلغ  30وأیضاً ذات أقطار داخلیة تبلغ   - د
 

مصطلح ’طول فعال‘ یعني االرتفاع الفعلي لمواد التعبئة في عمود من النوع   ملحوظة تقنیة: 
 المعبأ، أو االرتفاع الفعلي للوحات الموصالت الداخلیة في 

 عمود من النوع اللوحي.
 
 ] 2013حزیران/یونیھ  14منذ  –[لم تعد تُستخَدم  - 3-باء-4
 

 المواد  - جیم-4
 

 ال یوجد. 
 
 البرامج الحاسوبیة  -دال-4
 

 ال یوجد. 
 
 التكنولوجیا  - ھاء-4
 
المعدات أو   “استخدام ”أو  “إنتاج”أو  “تطویر ”طبقا لضوابط التكنولوجیا التي تخص  “التكنولوجیا” -1-ھاء-4

 دال. -4ألف إلى -4المذكورة في البنود الفرعیة من  “البرامج الحاسوبیة”المواد أو 
 
 

 



INFCIRC/254/Rev.12/Part 2 

5-1 

 معدات اختبار وقیاس لتطویر أجھزة متفجرة نوویة   -5

 
 المعدات والمجمعات والمكونات  - ألف-5
 
 صمامات المضاعفات الضوئیة التي تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 1-ألف-5
 

 ؛ 2سم  20تبلغ مساحة الكاثود الضوئي فیھا أكثر من  - أ
 

 نانوثانیة. 1ویقّل زمن نھوض النبضة األنودیة فیھا عن  -ب
 
 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-5
 
مولِّدات األشعة السینیة الومیضیة أو المعجالت اإللكترونیة النبضیة التي تتسم بواحدة من  - 1-باء-5

 مجموعتي الخصائص التالیة: 
 

كیلو إلكترون فلط أو أكثر، ولكن أقل من  500أن تكون الطاقة اإللكترونیة الذرویة للمعجل  -1 - أ
 میغاإلكترون فلط؛  25

 
 أو أكثر؛  0.25) یبلغ Kولھا رقم استحقاق ( -2

 
 میغاإلكترون فلط أو أكثر؛  25أن تكون الطاقة اإللكترونیة الذرویة للمعجل  - 1-ب

 
 میغاواط.  50والقدرة الذرویة أعلى من  -2

 
على المعجالت التي تعتبر من   -1-باء-5ال تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي  :ملحوظة

مكونات أجھزة مصممة ألغراض أخرى خالف استخدام شعاعات اإللكترون أو  
األشعة السینیة (استخدام المجھر اإللكتروني مثال)، أو على األجھزة المصممة 

 لألغراض الطبیة:
 

) على النحو الوارد في المعادلة التالیة:  Kاالستحقاق (  یعّرف رقم  -1 ملحوظات تقنیة: 
Q.  V 2.65V 310 x K=1.7    ھي الطاقة اإللكترونیة الذرویة معبّراً عنھا

  1بمالیین اإللكترون فلط.  فإذا كانت مدة نبضة شعاع المعجل أقل من 
ھي الشحنة المعجلة اإلجمالیة محسوبة بوحدة   Q میكروثانیة، تكون

 1ا اذا كانت مدة نبضة شعاع المعجل أكبر من الكولومب. أم
  Qمیكروثانیة.  1ھي أقصى شحنة معجلة في  Qمیكروثانیة، فتكون 

) على امتداد الفترة األقصر من t) بالنسبة للرمز (iتعادل تكامل الرمز (
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،  =idt∫Qمیكروثانیة أو مدة نبضة الشعاع  1بین المدتین التالیتین: 
 ) تعني الزمن بالثواني. t( ) تعني تیار األشعة محسوبا باألمبیر وiحیث (

 
القدرة الذرویة = (الجھد الذروي بالفلط) × (التیار الذروي للشعاع   -2

 باألمبیر). 
 

تكون الفترة الزمنیة للنبضة اإلشعاعیة في اآلالت التي تعتمد على  -3
ن بین الفترتین  تجاویف التعجیل للموجات الدقیقة، ھي الفترة األقصر م

میكروثانیة أو الفترة التي تستغرقھا حزمة األشعة  µ 1التالیتین: 
 المتجمعة الناشئة عن نبضة تضمینیة واحدة للموجة الدقیقة. 

 
التیار الذروي لألشعة ھو متوسط التیار في فترة تجمع حزمة األشعة في  -4

 اآلالت التي تعتمد على تجاویف التعجیل للموجات الدقیقة.
 
أجھزة إطالق متعددة المراحل تعمل بالغازات الخفیفة أو نظم إطالق أخرى فائقة السرعة (األنواع   - 2-باء-5

العاملة بواسطة وقود داسر وغاز وملفات واألنواع الكھرومغنطیسیة والحراریة الكھربائیة وغیرھا 
 نیة أو أكثر. كیلومتر في الثا   1.5من النظم المتقدمة) قادرة على تعجیل المقذوفات حتى 

 
ال تسري الضوابط المنصوص علیھا في ھذا البند على أجھزة اإلطالق المصّممة   : ملحوظة

 خصیصاً ألنظمة األسلحة الفائقة السرعة.
 
 الكامیرات وأجھزة التصویر العالیة السرعة والمكونات الالزمة لھا، على النحو التالي: - 3-باء-5
 

الحاسوبیة" المصممة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء أداء الكامیرات أو أجھزة  "البرامج  حاشیة:
التصویر المعّدة لتلبیة الخصائص الواردة أدناه تخضع للضوابط المنصوص علیھا في  

 . 2-دال-5و 1-دال-5البندین الفرعیین 
 

 الكامیرات السریعة، والمكونات الالزمة المصممة خصیصاً لھا، على النحو التالي:  - أ
 

 ملم في المیكروثانیة؛  0.5كامیرات سریعة ذات سرعة كتابة تفوق   -1
 

 نانوثانیة أو أقل؛  50كامیرات إلكترونیة سریعة قادرة على االستبانة في وقت یبلغ  -2
 

 ؛ 2- أ-3-باء-5الِصمامات السریعة الخاصة بالكامیرات المذكورة في البند الفرعي  -3
 

الشحن المصممة خصیصاً لالستخدام مع كامیرات سریعة بھا ھیاكل المكونات القابلة إلعادة  -4
ل مواصفات األداء الواردة في  -باء -5أو   1-أ-3-باء- 5مكونة من وحدات تجمیعیة والتي تُفَعِّ

 ؛ 2-أ-3
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وحدات اإللكترونات التزامنیة، والمجمعات الدوارة المكونة من توربینات، والمرایا   -5
 ً  . 1-أ-3-باء-5 للكامیرات المحددة في البند الفرعي والَمحاِمل المصّممة خصیصا

 
رة والمكونات الالزمة المصممة خصیصاً لھا على النحو التالي:  -ب  الكامیرات المؤّطِ
 

 إطار في الثانیة؛  225,000 كامیرات مؤطـِّرة ذات معدالت تسجیل أكبر من -1
 

رة قادرة على التقاط الصور في وقت یبلغ  -2  انیة أو أقل؛ نانوث 50كامیرات مؤّطِ
 

رة وأجھزة تصویر منطویة على أشباه موصالت تبلغ سرعة احتجاز  -3 صمامات مؤّطِ
نانوثانیة أو أقل، وھي مصّممة خصیصاً للكامیرات المذكورة في  50الصورة (الغَلق) فیھا 

 ؛ 2-ب -3-باء-5أو   1-ب-3-باء-5
 

رة المحتویة  مكونات قابلة إلعادة الشحن مصممة خصیصاً لالستخدام مع الكامیرات   -4 المؤّطِ
ل مواصفات األداء الواردة في البند   على ھیاكل مكونة من وحدات تجمیعیة والتي تُفعِّ

 ؛ 2-ب-3-باء-5أو   1-ب-3-باء- 5الفرعي 
 

وحدات إلكترونات تزامنیة، ومجمعات دوارة مكونة من توربینات، ومرایا وَمحاِمل   -5
 . 2-ب-3-باء-5أو  1-ب- 3-باء-5مصّممة خصیصاً للكامیرات المحددة في 

 
الكامیرات المنطویة على أشباه موصالت أو صمامات إلكترونیة والمكونات الالزمة  -ج

 المصّممة خصیصاً لھا على النحو التالي: 
 

كامیرات منطویة على أشباه موصالت أو صمامات إلكترونیة تبلغ سرعة احتجاز الصورة   -1
 ل؛نانوثانیة أو أق  50(الغَلق) فیھا 

 
أجھزة تصویر منطویة على أشباه موصالت وصمامات لمكثفات الصور تبلغ سرعة احتجاز  -2

نانوثانیة أو أقل، ومصممة خصیصاً للكامیرات المذكورة في البند   50الصورة (الغَلق) فیھا 
 ؛ 1-ج-3-باء- 5الفرعي 

 
كھربائي (خالیا كیر أو خالیا بوكلز) تبلغ سرعة احتجاز الصورة  -أجھزة َغلق ضوئي -3

  نانوثانیة أو أقل؛ 50(الغَلق) فیھا 
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مكونات قابلة إلعادة الشحن مصممة خصیصاً لالستخدام مع الكامیرات المحتویة على   -4

ل مواصفات األداء  الواردة في البند الفرعي  ھیاكل مكونة من وحدات تجمیعیة والتي تُفَعِّ
 . 1-ج-3-باء-5

 
الكامیرات الوحیدة اإلطار ذات السرعة العالیة یمكن استخدامھا وحدھا  ملحوظة تقنیة: 

في إنتاج صورة مفردة لحدث حیوي، أو یمكن الجمع بین العدید من ھذه  
 الكامیرات في نظام یشغَّل بالتتابع إلنتاج صور متعددة لحدث ما.

 
 ] 2013حزیران/یونیھ  14منذ  –عد تُستخَدم [لم ت - 4-باء-5
 
 أجھزة متخصصة إلجراء التجارب الھیدرودینامیة، على النحو التالي:  - 5-باء-5
 

كیلومتر في الثانیة خالل   1أجھزة قیاس السرعة بالتداخل لقیاس السرعات التي تتجاوز   - أ
 ؛ µمیكروثانیة  10فواصل زمنیة أقل من 

 
غیغابَسكال، بما فیھا  10عدادات ضغط الصدمات القادرة على قیاس الضغوط التي تزید عن  -ب

 ثنائي الفلورید؛ العدادات المصنوعة من المنغانین واإلیتربیوم والبولي فینیل  
 

 غیغابَسكال. 10ناقالت الضغط من الكوارتز للضغوط التي تزید عن  -ج
 

أجھزة قیاس السرعة بالتداخل مثل نظم قیاس تداخل   -أ -5-باء- 5یشمل البند الفرعي  :ملحوظة
السرعة ألي عاكس، وأجھزة دوبلر لقیاس التداخل باللیزر، وأجھزة دوبلر لقیاس  

 وفة أیضاً باسم أجھزة قیاس سرعة اقتران ترّددین. سرعة الفوتونات المعر
 
 مولِّدات نبض عالیة السرعة، ورؤوس النبض الالزمة لھا، تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  - 6-باء-5
 

 أووم؛  55فلط ضمن حمل مقاِومي یقل عن   6فلطیة خارجة تزید عن  - أ
 

 بیكوثانیة.  500انتقال نبضات‘ یقل عن  و’زمن -ب
 

یعّرف ’زمن انتقال النبضة‘ بأنھ   -ب-6-باء-5في البند الفرعي -1 ملحوظات تقنیة: 
 ٪ من متسع الفلطیة.  90 ٪ و10الفاصل الزمني بیــن  

 
مة لقبول وظیفة  -2 رؤوس النبض ھي شبكات لتكوین الدافع مصمَّ

ة من أشكال طور الفلطیة وتشكیلھا ضمن مجموعة متنوع
النبض یمكن أن تشمل النوع المستطیل، أو المثلث، أو الذي  

یعمل بالطور، أو بالدافع، أو األُّسي، أو األحادي الدورة.  
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ورؤوس النبض یمكن أن تكون جزءاً ال یتجزأ من مولِّد  
النبض، وقد تكون وحدة تجمیعیة قابلة إلعادة الشحن في الجھاز 

 ج. أو جھازاً موصَّالً من الخار
 
 أوعیة وحجرات وحاویات المتفجرات الشدیدة االنفجار وأجھزة االحتواء المماثلة األخرى  - 7-باء-5

مة الختبار المتفجرات الشدیدة االنفجار أو األجھزة المتفجرة والتي تتسم بكلتا   المصمَّ
 الخاصیتین التالیتین: 

 
مة لتحتوي بالكامل انفجاراً یعادل  - أ كیلوغرام من ثالث النیتروتولووین (تي إن تي) أو   2مصمَّ

 و أكثر؛ 
 

ن من نقل معلومات التشخیص أو القیاس في الوقت  -ب وتوجد بھا عناصر تصمیم أو سمات تمّكِ
 الحقیقي أو في وقت متأخر. 

 
 المواد  - جیم-5
 

 ال یوجد. 
 

 الحاسوبیة البرامج  -دال-5
 
"البرامج الحاسوبیة" أو مفاتیح/رموز التشفیر المصّممة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء خصائص أداء   - 1-دال-5

بحیث تلبي أو  -3-باء- 5المعدات غیر الخاضعة للضوابط المنصوص علیھا في البند الفرعي 
 . 3-باء-5تتجاوز الخصائص المحددة في البند الفرعي 

 
"البرامج الحاسوبیة" أو مفاتیح/رموز التشفیر المصّممة خصیصاً لتعزیز أو إعفاء خصائص أداء   - 2-دال-5

 .3-باء-5المعدات الخاضعة للضوابط المنصوص علیھا في البند الفرعي 
 

 التكنولوجیا  - ھاء-5
 
المعدات أو   “استخدام ”أو  “إنتاج”أو  “تطویر ”طبقا لضوابط التكنولوجیا التي تخص  “التكنولوجیا” -1-ھاء-5

 دال. -5ألف إلى -5المذكورة في البنود الفرعیة من  “البرامج الحاسوبیة”المواد أو 
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 مكونات األجھزة المتفجرة النوویة   -6

 
 والمجمعات والمكونات المعدات  - ألف-6
 
 المفجرات ونظم البدء المتعددة النقاط، على النحو التالي:  - 1-ألف-6
 

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

 قنطرة التفجیر؛  -1
 

 سلك قنطرة التفجیر؛  -2
 

 الطارق؛  -3
 

 بادئات التفجیر الرقائقیة؛  -4
 

ترتیبات تستخدم مفجرات أحادیة أو متعددة، مصممة لبدء تفجیر سطح متفّجر تفوق مساحتھ  -ب
مللیمتر مربع وذلك بطریقة شبھ متزامنة، باستخدام إشارة إطالق أحادیة مع زمن بدء  5000

 میكروثانیة.  2.5تفجیر منتشر على السطح یقل عن 
 

على المفجرات التي تستخدم   - 1-ألف-6تسري الضوابط الواردة في البند الفرعي  ال ملحوظة:
 المتفجرات األولیة فقط مثل المشتق األزیدي للرصاص. 

 
، تستخدم جمیع المفجرات المعنیة توصیلة - 1-ألف-6في البند الفرعي  ملحوظة تقنیة: 

بخر منفجرةً  كھربائیة صغیرة (قنطرة، أو سلك قنطرة، أو رقائق معدنیة) تت
عندما تمر فیھا نبضة كھربائیة سریعة ذات تیار مرتفع. وفي األنواع التي 

یستخدم فیھا الطارق، یبدأ الموصل المتفّجر عملیة تفجیر كیمیائیة ضمن   ال
(خماسي اإلریثریتول الرباعي  PETNمادة مالمسة شدیدة االنفجار مثـل مادة 

ارق، ینتج عن التبّخر االنفجاري  النترات). وفي المفجرات التي تستخدم الط
للموصل الكھربائي "تطایر" أو "طرق" عبر فجوة، ویؤدي تأثیر الطارق في  

المادة المتفجرة إلى تفجیر كیمیائي. ویعمل الطارق في بعض التصمیمات  
بالقوى المغنطیسیة. وقد یشیر مصطلح مفجر ذي رقائق تفجیریة إما إلى  

یعمل بالطارق. كما أن كلمة بادئ   مفجر یعمل بقنطرة تفجیر أو مفجر
 تستخدم أحیانا بدال من كلمة مفجر.

 
 أطقم اإلطالق ومولِّدات النبض العاملة بالتیار العالي الُمناِظرة لھا، وھي على النحو التالي: - 2-ألف-6
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رات (نظم بدء، أجھزة إطالق)، بما فیھا أطقم اإلطالق المشحونة   - أ إلكترونیاً أطقم إطالق مفّجِ
رات المتعددة الضوابط المذكورة   مة لتشغیل المفّجِ والمدفوعة تفجیریاً والمدفوعة ضوئیاً، مصمَّ

 أعاله؛   -1-ألف-6في البند الفرعي 
 

 مولِّدات نبض كھربائیة نمطیة (نابضات) تتسم بجمیع الخصائص التالیة: -ب
 

مة الستخدامھا بطریقة تتطلب سھولة الحمل أو النق -1  ل، أو االستخدام الشاق؛ مصمَّ
 

 أووم؛  40میكروثانیة ضمن أحمال تقل عن   15وقادرة على إطالق طاقتھا في أقل من  -2
 

 أمبیر؛   100ولھا قدرة خرج تتجاوز  -3
 

 سم؛   30ال یتجاوز أيٌّ من أبعادھا  -4
 

 كیلوغراماً؛ 30یقلُّ وزنھا عن و -5
 

كلفـــن   373و 223تتراوح بین ومحّددة للتشغیل في درجات حرارة ممتدة المدى   -6
درجة مئویة فوق الصفر) أو محّددة بما یناسب    100درجة مئویة تحت الصفر إلى  50(

 التطبیقات الفضائیة الجویة. 
 

 وحدات إطالق دقیقة تتسم بجمیع الخصائص التالیة: -ج
 

 مم؛   35ال یتجاوز أيٌّ من أبعادھا   -1
 

 كیلو فلط؛  1ودرجة فلطیتھا تساوي أو أكبر من   -2
 

 .nF 100وسعتھا مساویة أو أكبر من   -3
 

 أطقم اإلطالق المدفوعة ضوئیاً تشمل كالً من األطقم التي تعمل ببدء اللیزر  ملحوظة:
وبشحن اللیزر. أما أطقم اإلطالق المدفوعة تفجیریاً فتشمل كالً من نوعي أطقم  

اإلطالق التي تعمل بمتفجرات متبلِّرة ذات استقطاب كھربي عفوي، وبمتفجرات عالیة  
المصابیح الیدویة التي تعمل  - ب-2-ألف- 6اإلنفاذیة المغنطیسیة. یشمل البند الفرعي 

 بصمامات الزنون الومیضیة.
 
 أجھزة التشغیل والتحویل على النحو التالي:  - 3-ألف-6
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صمامات الكاثود الباردة، سواء كانت مملوءة بالغاز أم ال، التي تعمل على نحو مماثل لعمل  - أ
 فرجة شراریة، وتتسم بجمیع الخصائص التالیة: 

 
 تتضمن ثالثة إلكترودات أو أكثر؛  -1

 
 أو أكثر؛  كیلوفلط 2.5وفلطیة أنودیة ذرویة تبلغ  -2

 
 أمبیر أو أكثر؛   100تیار أنودي ذروي یبلغ و -3

 
 میكروثانیة أو أقّل؛  10وزمن تعّوق أنودي یبلغ  -4

 
صمامات الكریترون الغازیة وصمامات  -أ -3-ألف- 6یشمل البند الفرعي  ملحوظة:

 االسبریترون الخوائیة. 
 

 تتسم بكلتا الخاصیتین التالیتین:  فرجات شراریة مستحثة -ب
 

 میكروثانیة أو أقل؛  15ذات زمن تعّوق أنودي یبلغ  -1
 

 أمبیر أو أكثر؛  500وتیار ذروي یبلغ  -2
 

 تركیبات أو مجمعات ذات وظیفة تحویلیة سریعة تتسم بجمیع الخصائص التالیة:  -ج
 

 كیلو فولط؛  2فلطیة أنودیة ذرویة تتجاوز  -1
 

 أمبیر أو أكثر؛   500ذروي یبلغ تیار أنودي  و -2
 

 میكروثانیة أو أقل. 1وزمن بدء تشغیل یبلغ  -3
 
 مكثفات التفریغ النبضي التي تتسم بواحدة من مجموعتي الخصائص التالیة:  - 4-ألف-6
 

 كیلوفلط؛  1.4درجة فلطیة أعلى من  - 1-أ
 

 جول؛  10وقدرة على تخزین طاقة تتجاوز  -2
 

 میكروفاراد؛  0.5مواَسعة تتجاوز و -3
 

 نانوھنري،  50ومحاثة متوالیة أقل من  -4
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 فلط؛  750أو درجة فلطیة تتجاوز - 1-ب

 
 میكروفاراد؛  0.25مواَسعة تتجاوز و -2

 
 نانوھنري. 10ومحاثة متوالیة أقل من  -3

 
 بكلتا الخاصیتین التالیتین: نظم مولِّدات النیوترونات، بما في ذلك الصمامات، التي تتسم  - 5-ألف-6
 

مة لتعمل بدون نظام تفریغ خارجي؛  - أ  مصمَّ
 

 وتستخدم التعجیل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل نووي بین التریتیوم والدیوتیریوم؛  - 1-ب 
تستخدم التعجیل اإللكتروستاتي إلحداث تفاعل نووي بین الدیوتریوم والدیوتیریوم وتكون  أو 2

 نیوترونات/ثانیة أو أكبر. x 10 93رة خرج  قادرة على العمل بقد
 

خطوط اإلرسال الكھرمغنطیسي المستعرض التي توفر مسار حث منخفضاً للمفجرات ذات  - 6-ألف-6
 الخصائص التالیة: 

 
 كیلو فولط؛  2درجة فلطیتھا تتجاوز - أ

 
 نانوھنري. 20ومحاثة أقل من  -ب

 
 معدات االختبار واإلنتاج  - باء-6
 

 ال یوجد. 
 

 المواد  - جیم-6
 
 ٪ من وزنھا من أّيٍ من المرّكبات التالیة: 2مواد أو مخالیط شدیدة االنفجار، تحتوي على أكثر من  - 1-جیم -6
 

 ؛ 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 -ھـ
 
 ؛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 

 
 أو ؛Hexanitrostilbene (HNS) (CAS 20062-22-(0 -ن

 
وتزید سرعة التفجیر فیھا على  3غرام/سم  1.8أو أي مادة متفجرة تزید كثافتھا البلوریة على  -س

 متر/ثانیة.  8000
 

 البرامج الحاسوبیة  -دال-6
 

 ال یوجد. 
 

 التكنولوجیا  - ھاء-6
 
المعدات أو   “استخدام ”أو  “إنتاج”أو  “تطویر ”طبقا لضوابط التكنولوجیا التي تخص  “التكنولوجیا” -1-ھاء-6

 دال. -6ألف إلى -6المذكورة في البنود الفرعیة من  “البرامج الحاسوبیة”المواد أو 
 
 



جدول توضيح ومقارنة التغييرات في المبادئ التوجيهية الخاصة بعمليات النقل النووي ومرفق المبادئ التوجيهية بشأن عمليات النقل  
 ( INFCIRC/254/Part 2النووي )

 

 السبب في التعديل  الصيغة الجديدة ( 11الصيغة القديمة )التنقيح  
 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-1

آالت مولِِّّدة للتددق،  وآالت مولِِّّدة للررة  الدورانةد  ودادرة ىلأ اداء  -1-باء-1
 وظائف تولةد التدق،  ودوالب تشةةل  مسرودة ىلأ النرو التالي:

 آالت تتسم بةلتا الخاصةتةن التالةتةن: -ا 

دة بثالث بةرات )ىداملدد  او موةِّ دد   او  -1   مزوَّ
 اةثر؛

للمواصددتات التقنة  الصددادرة ىن وةمةن  وققاً   -2  
الصددددانز  تزوةدوا بوردات ُّترةدم ىددوُّ او 

 بة از ترةدم راسوبي؛

ارة مصددمم  من اةل تشددةةل  -ب  دوالب تشددةةل لهة زة الدَّوَّ
ارة األسدداوانة  التي ةتراوق داروا الداخلي  األة زة الدَّوَّ

 مم. 400مم و 75بةن 

دة ببةرة   -ا-1-باء-1البند الترىي  ملروظ :  ةتضددددمن ااالت المزوَّ
ورةدة مصددمم  من اةل تيةةر شددةل المعدن ىالوة ىلأ 
بةرتةن ثانوةتةن ةرتةز ىلة ما دالب التشددددةةل  لةن ما ال  

 تشارةان مشارة  مباشرة قي ىملة  تيةةر الشةل.

 معدات االختبار واإلنتاج  -باء-1

دة للررة  الدورانةد  ودادرة ىلأ اداء  آالت مولِِّّدة للتددق،  وآالت مولدِِّّ  -1-باء-1
 وظائف تولةد التدق،  ودوالب تشةةل  مسرودة ىلأ النرو التالي:

 آالت تتسم بةلتا الخاصةتةن التالةتةن: -ا 

دة بثالث بةرات )ىدداملدد  او موةِّ دد   او   -1   مزوَّ
 اةثر؛

وةمةن  وققاً للمواصددتات التقنة  الصددادرة ىن  -2  
ت ُّترةدم ىددوُّ او  الصدددددانز  تزوةدوا بوردا
 بة از ترةدم راسوبي؛

ارة مصددمم  من اةل تشددةةل  -ب  دوالب تشددةةل لهة زة الدَّوَّ
ارة االسدداوانة  التي ةتراوق داروا الداخلي   األة زة الدَّوَّ

 مم. 650و 400ومم  75بةن 

دة ببةرة   -ا-1-باء-1البند الترىي  ملروظ :  ةتضددددمن ااالت المزوَّ
ورةدة مصددمم  من اةل تيةةر شددةل المعدن ىالوة ىلأ 

ةرتةز ىلة ما دالب التشددددةةل  لةن ما ال بةرتةن ثانوةتةن  
 تشارةان مشارة  مباشرة قي ىملة  تيةةر الشةل.

خالل االسدددتعراأل األسددداسدددي للقوائم  
الخداضددددعد  للرددابد  ضددددمن مةموىد   

دةن النووةةن قي التترة من     2010المورِِّّ
  تيةَّرت بارامترات الااردات  2013إلأ  

  1- 1-5   1-5المرةزةد  اليدازةد  قي البندد  
ئم  المواد الرساس  من اةل مرادب   من دا

دورات الاداردات المرةزةد  التي ةتراوق  
مم. وباإلضداق     650مم و  75داروا بةن  

لف   آالت  بددارامدتدرات  قددانَّ  للددف   إلدأ 
دوارات   لدف  ىدلدأ  الدقددادرة  األسدددددالف 
األنابةب االسداوانة  التي ةتراوق داروا  

ِّلت قي التقرة    650مم و  75بةن  مم دد ُىدِّ
- بداء-3من البندد  -ن التقرة ام  -3الترىةد  

 قي دائم  البنود المزدوة  االسددتخدام.  4

األخدر    الدبدندود  قدي  الدبددارامدتدرات  ولدةدن 
تصددددنةز 1-بدداء-1مثددل   القددادرة ىلأ    

دوارات الاداردات المرةزةد  اليدازةد   لم 
 تُيةَّر.

وةضددددمن ولا التعدةل تياة  مسدددد ل  انَّ 
ةدمدةدن  الدتدي  لدلدتدددقد،  الدمدولدددة  ااالت 
اسددددتخددام دا إلنتداج دوارات الاداردات  
المرةزة  اليازة  متسدق  مز البارامترات  

 المرةوم  للااردات المرةزة .

 

  



ارات  ودوالب   -2-باء-3 ارات ومعدات ضدبا الدَّوَّ معدات تصدنةز او تةمةز الدَّوَّ
 تشةةل وصب الوصالت المنتاخة  ىلأ النرو التالي:

ارة للاداردات   -ا  ات لتةمةز األةزاء الددَّوَّ معددات تةمةز الددَّوَّ
 المرةزة  اليازة   والعوارأل والسدادات الارقة ؛

دوالب    -2-باء-3البند    من  -تشمل التقرة الترىة  ا ملروظ :  
 التشةةل الددةق  والمشابف وآالت التواق، االنةماشي.

ارة   -ب  ارات لتصدتةف األةزاء األنبوبة  الدَّوَّ معدات ضدبا الدَّوَّ
 للااردة المرةزة  اليازة  رول مرور مشترف؛

  ىدادة  -ب-2-بداء-3قي البندد الترىي   ملروظ  تقنة :  
  مدا تتد لف ودلل المعددات من مسدددددابةر
للقةاسدددات الددةق  متصدددل  براسدددوب  
ةقوم  قي مررل  الرق   بضدبا ررة   
مةابس ال واء المضدديوا المسددتخدم   
ارة   لتصددددتةف األةزاء األنبوبةد  الددَّوَّ

 ىلأ سبةل المثال.

دوالب تشدةةل وصّدبِّ الوصدالت المنتاخة  إلنتاج الوصدالت   -ج 
 المنتاخة  األرادة  االلتتاف.

المنتاخة  المشددار إلة ا قي  الوصددالت   ملروظ  تقنة :  
سدددددددم   -ج-2-باء-3البند الترىي  تتددددددِّ

 بةمةز الخصائص التالة :

 

ارات  ودوالب   -2-باء-3 ارات ومعدات ضدبا الدَّوَّ معدات تصدنةز او تةمةز الدَّوَّ
 تشةةل وصب الوصالت المنتاخة  ىلأ النرو التالي:

ارة للاداردات   -ا  ات لتةمةز األةزاء الددَّوَّ معددات تةمةز الددَّوَّ
 المرةزة  اليازة   والعوارأل والسدادات الارقة ؛

دوالب    -2-باء-3البند    من  -تشمل التقرة الترىة  ا ملروظ :  
 التشةةل الددةق  والمشابف وآالت التواق، االنةماشي.

ارة   -ب  ارات لتصدتةف األةزاء األنبوبة  الدَّوَّ معدات ضدبا الدَّوَّ
 للااردة المرةزة  اليازة  رول مرور مشترف؛

  ىدادة -ب-2-بداء-3قي البندد الترىي   ملروظ  تقنة :  
 مدا تتد لف ودلل المعددات من مسدددددابةر
للقةاسدددات الددةق  متصدددل  براسدددوب  
ةقوم  قي مررل  الرق   بضدبا ررة   
مةابس ال واء المضدديوا المسددتخدم   
ارة   لتصددددتةف األةزاء األنبوبةد  الددَّوَّ

 ىلأ سبةل المثال.

دوالب تشدةةل وصّدبِّ الوصدالت المنتاخة  إلنتاج الوصدالت   -ج 
 المنتاخة  األرادة  االلتتاف.

المنتاخة  المشددار إلة ا قي  الوصددالت   ملروظ  تقنة :  
سدددددددم   -ج-2-باء-3البند الترىي  تتددددددِّ

 بةمةز الخصائص التالة :

 

خالل االسدتعراأل األسداسدي للقوائم  
الخاضدددع  للرداب  ضدددمن مةموى   
مدن  الدتدتدرة  قدي  الدندووةدةدن  دةدن  الدمدورِِّّ

رت  2013إلدددأ    2010 تددديدددةدددَّ   
الدمدرةدزةدد    الدادداردات  بددارامدتدرات 

من   1-1-5   1-5اليدازةد  قي البندد  
ددائمد  المواد الرسددددداسددددد  من اةدل  
مرادبد  دورات الاداردات المرةزةد   

بدةدن   ددادروددا  ةدتدراوق  مدم    75الدتدي 
مم. وباإلضدداق  إلأ للف  قانَّ    650و

بارامترات آالت لف األسالف القادرة  
األندددابدددةدددب  دوارات  لدددف  ىدددلدددأ 
االسدداوانة  التي ةتراوق داروا بةن 

ِّلت قي التقرة    650مم و  75 مم دد ُىدِّ
- 3من البند   -من التقرة ا  -3الترىةد   

المزدوةدد     4-اءبدد قي دددائمدد  البنود 
البدارامترات قي  ولةن   االسددددتخددام.

  القدادرة  2-بداء-3البنود األخر  مثدل 
الادداردات   دوارات  تصدددددندةدز  ىلدأ 

 المرةزة  اليازة   لم تُيةَّر.

وةضمن ولا التعدةل تياة  مس ل  انَّ 
ابعدداد دوارات الادداردات المرةزةد   
البددارامترات   اليددازةدد  متسددددقدد  مز 

 المرةوم  للااردات المرةزة .

  



 

الدددا -1    مم   75خلي بةن  ةتراوق داروددا 
 مم؛ 400و

 مم او اةثر؛ 12.7وةبلغ اول ا  -2   

 مم؛ 2ةتةاوز ىم، التتاقت ا الواردة و -3   

ومصددددنوىد  من سددددبدائدف األلومنةوم   -4   
العدالةد  المتداند  او من قوالل التقوةد  او  
من  ُّمواد لةتةدد  او خةاةدد ُّ ىددالةدد  

 المتان .

مم   75ةتراوق دارودا الدداخلي بةن   -1   
 مم؛ 650 400و 

 مم او اةثر؛ 12.7وةبلغ اول ا  -2   

 2ةتةداوز ىم، التتداقت دا الوارددة  و -3   
 مم؛

ومصدددنوى  من سدددبائف األلومنةوم  -4   
العدالةد  المتداند  او من قوالل التقوةد  
او من  ُّمواد لةتة  او خةاة ُّ ىالة  

 المتان .

 

 المرفق 

U - unified atomic mass unit -    الدةدتدلدد )وردددة 
 اللرة  الموردة 

V -  volt(s)  - ( اإلمةانة  الة ربائة  قولا 

W -  watt(s)  -  القدرة )واا 

 المرفق 

uU - unified atomic mass unit  -   وردددة الةتلدد(
 ىلأ مقةاس لرو او ةزةئي اللرة  الموردة 

V -  volt(s)  -  ( اإلمةانة  الة ربائة  قولا 

W -  watt(s)  -  القدرة )واا 

قي دسدم التعارةف  تصدوةبات تررةرة :
قي دائم  البنود المزدوة  االسدددتخدام  

‘ بدالخاد   Uةُسددددتخددم الررف الةبةر  
  ةداختصدددددار للدداللد  ىلأ المصددددال 

unified atomic mass unit     قي النسددخ
اإلنةلةزةد   ومقدابلدل العربي وو ورددة  

اللرة  الموردة؛ وةنبيي اسدتخدام  الةتل   
‘ ةاختصددار للدالل   uالررف الصدديةر  

 ىلأ للف المصال .
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