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 1النسخة 

تمهيد

صددددهذه الال حة عن  له حة اال  حدين لل  ةبة  ل  حةة بل  ل  لص حةادددد ما ه حة  ة م  ة ابه  لحذحي   

في شأن حدستع  ده  2009ةسة   (6)مه حة ةس م لق ن ن حين لي ذ م ( 1)38بحة  لة  (4)11بفق ً ةب  لة 

 ةبط    حةة بل  )حةق ن ن(.حةسب ا  

التعاريف

 (1المادة )

ت ةا  حة ع في ةني  يطباق أمك م الال حة عن ، لُقادددددددده ل ةكب  ه بحةعب ذحه حة ألن ال، كل مة    ةله   حة باّ

ف اة  حة ع ني   :مه حةق ن ن 1في حة  لة حة ةس ل   ةا    بيك ن ةبكب  ه بحةعب ذحه حةتي حستخهمت بةم يُعةَّ

إدخال أو إرسال أو نقل أي مواد نووية أو مفردات خاضعة استيراد

بما في ذلك المناطق الحرة  ،للرقابة أو كل منهما إلى الدولة

أو المناطق الخاصة للدولة أو كل منهما عن طريق المنافذ 

ناطق الحرة بما في ذلك الم ،الرسمية لالستخدام داخل الدولة

 أو المناطق الخاصة للدولة أو كل منهما.

في ذلك وكالء الشحن والتخليص  نبم ،جميع األشخاصأطراف معنية

المشاركين في نقل مواد  ،ضمن إطار اختصاص الدولة

من غير نووية أو مفردات خاضعة للرقابة أو كل منهما 

  مرخص لهم.ال

مفردات ذات استخدام لتعهد مكتوب من المستخِدم النهائي  إعالن المستخِدم النهائي

هذه ستخدم يمزدوج متعلقة بالمجال النووي يفيد بأنه لن 

غير المفردات في أي نشاط تفجيري نووي أو نشاط نووي 

  خاضع للضمانات. 

تصدير مواد نووية أو مفردات خاضعة للرقابة أو كل منهما إعادة تصدير

سبق أن تم استيرادها عبر المنافذ الجمركية أو المناطق 

  .كل منهماالحرة أو المناطق الخاصة للدولة أو عبر 

الجزء /245النشرة اإلعالمية/

 األول

نشرة إعالمية تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيد 

دين النوويين  لخاصة اإصدار إرشادات مجموعة المور ِ
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ات النووية والتكنولوجيا  بتصدير المواد النووية والمعد 

 النووية، وتعديالتها.

الجزء /245النشرة اإلعالمية/

 الثاني

الذرية تعيد  نشرة إعالمية تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة

دين النوويين الخاصة بنقل  إصدار إرشادات مجموعة المور ِ

المعدات ذات االستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي 

والمواد والبرمجيات والتكنولوجيا المرتبطة بها، 

 وتعديالتها.

مجموعة واحدة أو أكثر من "البرامج" أو "البرامج الدقيقة" برمجيات

 وسط ملموس من وسائط الترميز. الُمثبتة في أي

وثيقة مكتوبة تقوم بإعدادها سلطة مختصة في دولة الجهة  تأكيد من حكومة لحكومة

الُمستِلمة لمواد نووية أو مفردات ذات صلة بالمجال النووي 

أو كل منهما، ويتم تقديمها رسمياً إلى سلطة مختصة في 

دة للمواد النووية أو  المفردات ذات الصلة دولة الجهة المور ِ

بالمجال النووي أو كل منهما وتشتمل على تعهد من حكومة 

الجهة الُمستِلمة بأن المواد النووية أو المفردات ذات الصلة 

كون منهما الخاضعة لعملية نقل ست بالمجال النووي أو كالً 

دين النوويين وسيتم مستوفية  لشروط مجموعة المور ِ

 مية.استخدامها فقط لألغراض السل

مفردات خاضعة  وأأي مواد نووية أو إرسال أو نقل إخراج تصدير

أو المناطق  من الدولة منهما كلأو منتجة في الدولة للرقابة 

عن طريق  الحرة أو المناطق الخاصة للدولة أو كل منهما

الحرة ة في المناطق ج  نت  ، بما في ذلك تلك المُ الرسميةالمنافذ 

 .كل منهماأو  الخاصة للدولة المناطق وأ

أو إنتاج أو استخدام مواد عداد معلومات ُمحددة ضرورية إلتكنولوجيا

وقد تكون  نووية أو مفردات خاضعة للرقابة أو كل منهما.

  هذه المعلومات على هيئة بيانات فنية أو مساعدة فنية.

ن الدول تمك ِ  ،تسميات لتصنيف المنتجات حسب الرموزرموز النظام المنسَّق

المشاركة من تصنيف السلع المتداولة على أساس مشترك 

  لألغراض الجمركية وغيرها من أغراض.

رفع مواد نووية أو مفردات خاضعة للرقابة أو كل منهما شحن مرحلي

بما  ،النقل التي ُجلبت بواسطتها إلى داخل الدولةمن وسيلة 

في ذلك المناطق الحرة أو المناطق الخاصة للدولة أو كل 

وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة هما من

حيث ال نقل أخرى بغرض إخراجها إلى خارج الدولة، 
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منطقة تغادر المواد النووية والمفردات الخاضعة للرقابة 

 مدرج الميناء الجوي أو منطقة مرسى الميناء البحري.

عبور مواد نووية أو مفردات خاضعة للرقابة أو كل منهما عبور

بما في ذلك المناطق الحرة أو المناطق  ،عبر أراضي الدولة

لة على وسيلة نقل قبل الخاصة للدولة أو كل منهما  ُمحمَّ

دخولها أراضي الدولة، وخروجها ثانية من أراضي الدولة 

دون إنزالها من وسيلة النقل مع بقائها تحت مراقبة مسؤولي 

تضى حسب مق كل منهماالجمارك أو األمن بالدولة أو 

 الحال.

أو اليورانيوم المخصب  233أو يورانيوم  239بلوتونيوم مادة انشطارية خاصة

؛ أي مادة تحتوي على واحد أو 233أو  235في النظائر 

أكثر مما سبق ذكره؛ وأي مادة انشطارية أخرى مماثلة 

مجلس  حسب ما تقرره الهيئة من وقت آلخر بناءً على قرار

ن المواد محافظي الوكالة الدولية ل لطاقة الذرية. وال تتضم 

  االنشطارية الخاصة المواد المصدرية.

يورانيوم يحتوي على مزيج من النظائر الموجودة في مادة مصدرية 

؛ ثوريوم، 235الطبيعة؛ يورانيوم مستنفد في النظير 

ويكون أي منها إما في شكل معدن أو سبيكة أو مركب 

كيميائي أو مادة مركزة، أو أي مادة أخرى تحتوي على 

واحد أو أكثر مما سبق ذكره بدرجة تركيز تحددها الهيئة 

ناًء على قرار مجلس محافظي الوكالة من وقت آلخر ب

الدولية للطاقة الذرية، وأي مادة أخرى مماثلة حسب ما 

تقرره الهيئة من وقت آلخر بناءً على قرار مجلس محافظي 

 الوكالة. 

ال يجب تفسير مصطلح المادة المصدرية كونه ينطبق على 

 المادة الخام أو بقاياها.

صلة بالمجال النووي ومفردات ذات استخدام مفردات ذات  مفردات خاضعة للرقابة

 مزدوج متعلقة بالمجال النووي.

مفردات ذات استخدام مزدوج 

 متعلقة بالمجال النووي

ات والمواد والبرمجيات والتكنولوجيا المرتبطة بها  المعد 

الجزء الثاني، بما في /245المحددة في النشرة اإلعالمية/

لألغراض المدنية ذلك مكوناتها التي يمكن استخدامها 

  والعسكرية على حد سواء.
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مفردات ذات صلة بالمجال 

 النووي

 التكنولوجياو البرمجياتوالنووية  غيرات والمواد المعد  

الجزء األول، بما في /245حددة في النشرة اإلعالمية/المُ 

لمعالجة أو إعدادها أو تم تصميمها ذلك مكوناتها التي 

والمعروفة أيضاً استخدام أو انتاج مادة انشطارية خاصة، 

باسم "قائمة المواد الخاضعة للضمانات" في إرشادات 

  دين النوويين.مجموعة المور ِ 

ألغراض هذه الالئحة، المواد النووية تعني المواد مواد نووية

 المصدرية أو المواد االنشطارية الخاصة.

التصدير أو إعادة التصدير أو العبور أو الشحن االستيراد أو نقل

 المرحلي لمواد نووية ومفردات خاضعة للرقابة.

النطاق

 (2المادة )

ل   في بأي طةف معةي في حةهبة ،  آخة شخص ةه بأيمةخص لبى أي الال حة عن  يُطبق  .1

مفةلحه  بأةقل م حل ن بل  ق م لل ،مة    كلحةخ ص  ةبهبة  أب  حة ة طق بأحة ة طق حةنةة ذةك 

 . كل مة   أب ةبة  ل  خ ضع  

 ،بحألطةحف حة عةا  حآلخةله ة م بحألشخ صة ةخص يُنهل الال حة عن  حدةتزحم ه حةخ ص  ل  .2

بحإلخط ذحه، بمسك حةسا ه،  ،بحدلت  لحه ،بحة  حفق هبيُنهل متطبب ه حةتةخاص، 

خ ضع  ةبة  ل  ةض  ن مفةلحه ب ن بل حةتفتاش حة تعبق  لةقل م حل  بل با هبحةتق ذلة، 

 إرسالبشأن د التزامات المستخدم النهائي كما تحد ِ  ،سب ا ماةحً في حألغةحض حةحستخهحم   

 خاضعة للرقابة داخل الدولة.مفردات 

األهداف

 (3المادة )

حألنشط  حةت ةا  ل صف   أنشط  خ ضع  ةبة  ل  فيُاةَّ  ( مه حةق ن ن،15)25ل  لص حة  لة  .1

 مفةلحه خ ضع  ةبة  ل :يةط ي لبى م حل ن بل  ب

،كل مة   مفةلحه خ ضع  ةبة  ل  أب  بأم حل ن بل  حستاةحل  (أ

،كل مة   مفةلحه خ ضع  ةبة  ل  أب  بأياهلة م حل ن بل   (ب

.كل مة   مفةلحه خ ضع  ةبة  ل  أب  بأ ل لة ياهلة م حل ن بل   (ج
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نقل حة  حل حةة بل  بحة فةلحه حةخ ضع  ةبة  ل  ةض  ن لشأن متطبب ه حة اال  يةص حة عن  لبى  .2

 :ب نف ذ،  سب اماةحً في حألغةحض حةحستخهحم   

 ،نحةق ن أمك م  (أ

 بحةض  ن ه، حةة بي، حدنتش ذ مظة لشأن حةة فلة بحةق حناهحةهبة   حةتزحم ه (ب

  .ةبة  ل  حةخ ضع  بحة فةلحه حةة بل  حة  حل نقل بل با ه

المحظورات

(4المادة )

:لبي   ل حةقا ملبى أي شخص  ةلُنظ   .1

الال حة عن  في حةهبة ،  مهلي   حةتيةبة  ل   خ ضع حة نشط حأل مه أي م  ذس  (أ

م  ةم  ،مة    كلةبهبة  أب  حةخ ص  حة ة طق بأل   في ذةك م  ذست   في حة ة طق حةنةة 

حة اال  لبى حةةن  حة نهل في م صدددددد ً لبى م حفق  لكه مةخادددددد ً ةه للةك مه حة اال  أب 

   ،مه الال حة عن  5حة  لة 

مةيبط  ل نتشددددد ذ  ،كل مة   أب  ،ةبة  ل  خ ضدددددع  مفةلحه بأم حل ن بل   نقل (ب

 حةلكةحةسد ةف  حألسدبن  حةة بل  أب غاةا  مه أل زة حةتفااة حةة بي، أب ي  لل حألنشدط  

مد  ذحه حةقةحذحه حة بز   بألد ة خد ةفد  ة يفد  اد ه حةدهبةاد  حةتي يك ن حةدهبةد  طةفد ً فا د  

أب حإلضةحذ لأمه  ،كل مة   ب أ ،حةاب  حةا لذة له مابه حألمه حةت لع ةألمم حة تنهة

 ،حةهبة 

بةماا ه بحةتكة ة لا  حة تةلط  حةب   حلحةب  عهحهحةل   في ذةك  ،نقل مفةلحه (ج

بمْ  حةازء حألبل بحةازء حةث ني، في م ل /245غاة مهذل  في حةةشةة حإلل ما / ، ل  ل 

في ل بت   أب في لزء مة   حة فةلحه  لأن ه ألبغت م، حة اال  يك ن  أب ،حألطةحف حة عةا 

أسددددبن  ن بل  أب غاةا  مه أل زة حسددددتخهحم   فا   لتاددددل لتط لة  لعتزمأب  ه لعتزم 

 كشفحة، أب   ، أب يخزلة  ، أب صا ن  ، أب يشغاب  ، أب مة بةت  أب  نت لحةتفااة حةة بي 

خ ضدددددع ً حة ل   ك ن حةببه حة شدددددتةي أب لبه في م ل أب ، ا ، أب نشدددددةا ، أب ينهلهلة  

مابه حألمه حةت لع ةألمم حة تنهة أب صددد لذ له مفةبضددد  ل  لص  ةحذ مبزم ةعق ل ه 

حه، بحة  حل، بحة  حل غاة حةة بل ، الال حة عهّلشددددد ددددددددددددأن لبه حة ةشدددددأ فةضددددد   ةعق ل ه 

 . ل بحةبةماا ه بحةتكة ة لا  حة ةيبط  

وترخيص موافقةحصول على المتطلبات 

(5المادة )

من الهيئة: اً ترخيصالتالية  األنشطة الخاضعة للرقابةتتطلب  .1
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كل مفردات خاضعة للرقابة أو  وأاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مواد نووية  (أ

  ،منهما

حصراً ألغراض  كل منهماخاضعة للرقابة أو  مفردات وأمواد نووية  استيراد (ب

 .إعادة التصدير

التاريخ  مناألقل  علىعمل أيام ( 5خمسة )قبل لهيئة إلى ار إخطاتقديم  التاليةاألنشطة  تتطلب .2

 : الهيئةمن  مسبقة كتابية موافقةو ،المقرر

،اً مرحلي هاوشحننووية ومفردات خاضعة للرقابة  مواد عبور (أ

متطلبات لوائح الهيئة األخرى رهناً ب، الرقابي التحكم من للرقابة خاضعة مفردات إزالة (ب

 حسب مقتضى الحال.ذات الصلة، 

 ترخيصللحصخخخخخخخخول على  طلبب يطلبون موافقة أو يتقدمون الذين صاشخخخخخخخخخجميع األعلى يجب  .3

 على يجبو التي تطلبها الهيئة. أو الموافقة الترخيص بطلبالصخخخخخخخخلة  ذاتاإلجراءات  اسخخخخخخخختكمال

 ال المثال سخخبيل علىإلى الهيئة بما في ذلك ) المعلومات والوثائق المطلوبة تقديم األشخخخاص هؤالء

منشخخخأ/ ونوع وتاريخ عملية النقل، ووكميتها،  المعنية المفردات الخاضخخخعة للرقابة تحديد (الحصخخخر

 االسخخختخداموغرض  ،عنه، والمسخخختخدم النهائيمفردات الخاضخخخعة للرقابة، والموقع المعلن وجهة ال

وأي معلومات ووثائق أخرى  ،كل منهماالمفردات الخاضخخخخخخعة للرقابة أو  وألمواد النووية لالنهائي 

  . ترخيص أو موافقةالشخص تقرر الهيئة أنها ضرورية للبت في منح 

حصخخخول طلب ال أن تتماشخخخى األنشخخخطة الخاضخخخعة للرقابة أو غيرها من األنشخخخطة المحددة فييجب  .4

الصناعية المعنية لمقدم الرخصة مع الرخصة التجارية أو  أو طلب الموافقة المسبقة ترخيصعلى 

 .الحال مقتضى حسب ،الطلب مقدم عملب الخاص القانون مع أو الطلب،

 خاضخعة مفردات وأأو تصخدير أو إعادة تصخدير مواد نووية  اسختيراد يعتزمأي شخخص  على يجب .5

اسخخخخخخخختكمال اإلجراءات  قبل ترخيص علىالهيئة للحصخخخخخخخخول  إلى طلب تقديم ،منهماكل أو  ،للرقابة

  الجمركية ذات الصلة في الدولة. 

االعتماداتو اإلخطارات

(6المادة )

بمه خ ل بسددددددد عل ب ة حه حدياددددددد ل حة تفق  ،كت ل   حة اال  أن لخطة حة ةخص ةه لاص لبى  .1

فتةحه حةزمةا  ةببفق ً حة ت  ع ة ستاةحل أب حةتاهلة/ ل لة حةتاهلة  حةت ذلخلبا   مع حة اال   بل 

 حةت ةا :
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 أبحدستاةحل  ي ذلخ مه حأل ل لبى( أل م ل ل 5خ س  )  بلحةة بل ،  ةب  حل ل ةةسب  (أ

لبن حإلخ ل ل ة تطبب ه حة ةادددد ص لبا   في دعن   ،حةتاددددهلة  ل لة/حةتاددددهلة

مس ب حة  حل حةة بل  بمةح بت   بيطباق  نظ م دعن ) FANR-REG-10حة اال  

  ،(ك ل حإلض في حةبةبي

لبى  ( أل م ل ل5خ سددددد  )  بل ،ادددددب  ل ة ا ل حةة بيحة فةلحه ذحه ل ةةسدددددب  ةب (ب

( مه الال 2)6، ذاة ً ل ة  لة  ل لة حةتاهلة/ي ذلخ حدستاةحل أب حةتاهلة حأل ل مه

 ،حة عن 

خ سددد   بل ،حةة بي ل ة ا ل حة تعبق  حة زلبج حدسددددتخهحم ذحه ةب فةلحه ل ةةسددددب  (ج

، ذاة ًحةتادددهلة  ل لة/ي ذلخ حدسدددتاةحل أب حةتادددهلة لبى حأل ل مه( أل م ل ل 5)

 .( مه الال حة عن 2)6ل ة  لة 

()ج( مه ادلال حة عن  1) 6()ب( بحة د لة 1)6د يةطبق متطببد ه حإلخطد ذ حة حذلة في حة د لة  .2

 ،حةتةخاص شدةبطحةةقل الال لاص أن ينهلا   ل با ه خط ذحه لبى ل با ه نقل حةتكة ة لا . 

 .حد تض ء مسص

أب  حدسددددتاةحل لع با  حةقا ممه حة اال   بل  كت لي حلت  للاص لبى حة ةخص ةه حةنادددد ل لبى   .3

 ( مه الال حة عن . 1)6ل  لص حة  لة     م لتقهلم  خط ذ ل  حةتي  ل لة حةتاهلة/حةتاهلة

 حةة بي ل ة ا ل حة تعبق  ب فةلحهة حه خط ذ يقهلملبى ذةك، لاص لبى حة ةخص ةه  ل بة .4

 حةت ةا :فتةحه حةزمةا  بفق ً ةب ةى حة اال  

حة ة طق حةخ صد   بأفي ذةك حة ة طق حةنةة  ل  إلى الدولة أو المغادرة منها،  الوصخول (أ

 ل لة  /أب حةتادهلة حدسدتاةحلتاريخ  من( أيام عمل 3خالل ثالثة ) كل مة   أو  ةبهبة 

 ،حةتاهلة

رفق.تاريخ وصول االستيراد للم   من( أيام عمل 3رفق خالل ثالثة )الوصول للم   (ب

( مه الال حة عن ، لاص لبى 1)6حة  لة لبى حةةن  حة ةاددددددد ص لباه في لةه  لهحل حإلخط ذ  .5

  .حة اال  حة ةخص ةه أن لقهم ةب اال  ل اع حة ث عق حةهحل   ذحه حةاب  حةتي يطبب  

في ب ت  ة  يغااة في حة عب م ه حةتي  هم    لأي  ً كت ل حة اال   خط ذ ةه  ةخصحة لبى لاص .6

 مأب حة سدددددتخه   ،سدددددبف ً  لةه حة عبه حة   ع في حةتغااة ذةك في ل   حة عن ، الال ل قتضدددددىسددددد لق 

كل حةخ ضددع  ةبة  ل  أب  حة فةلحه بأأب حةغةض مه حدسددتخهحم حةة  عي ةب  حل حةة بل   ،حةة  عي

حةلي مه حةا م حةت ةي ( أل م ل ل 5حة اال  خ ل خ س  )  ةى حهحإلخط ذ الاليقهلم  لاصب .مة   

 لابح فاه حةتغااة معب م ً ةب ةخص ةه.
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مه الال حة عن  متطبب ه حإلخط ذ حة تعبق  ل ستاةحل بياهلة  6متطبب ه حإلخط ذ ةب  لة  بغيي  .7

 (حةتةحخاصحةتةخاص ) في حة نهلة ة  ل ةب حةخ ضع  بحة فةلحهب ل لة ياهلة حة  حل حةة بل  

 .حةةف ذحة اال   بل ي ذلخ لخ ل الال حة عن  ماز  له حةا لذة

الترخيص معايير

(7) المادة

للهيئة استيفاء  يثبتوا أنعلى ترخيص  للحصول طلب يقدمون الذين األشخاص جميععلى  يجب .1

 المعايير التالية:

 بةه ماةحً حةسب ا   ةألغةحض حةتاهلة  ل لة أب حةتاهلة أب حدستاةحل ل با  أن (أ

،حألسبن  حةة بل  أب غاةا  مه أل زة حةتفااة حةة بي حنتش ذ فييس ام لأي طةلق  

للرقابة التي تم استيرادها أو تصديرها أو  الخاضعة والمفرداتالمواد النووية  أن (ب

والقوانين الدولة الوطنية والدولية بالمخالفة اللتزامات تستخدم  إعادة تصديرها لن

  ،الوطنية النافذة

م الستالم مواد نووية لبلد المستلِ المعنية ل ستخدم النهائي مصرح له من السلطةأن الم (ج

وفقاً لقوانين  ،كل منهماأو  ،عاد تصديرهامُ أو مفردات متعلقة بالمجال النووي 

 ،على تأكيد من حكومة لحكومة م واستناداً ولوائح البلد المستلِ 

أن إعالن المستخِدم النهائي الستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مفردات ذات  (د

  تقديمه إلى الهيئة.   تمقد النووي استخدام مزدوج متعلقة بالمجال 

م بحكت  ل ت مه صن  بحةتثب   قنق في حةتنق  حة اال  ةب .2 حة عب م ه حة حذلة في  ل ن ه حة ستخه 

  كل م ة  لبى مهة.ةحةة  عي بأي معب م ه  ض فا  يطبب   حة اال  

 المعنية واألطراف له صالتزامات المرخ

(8) المادة

الال  مه( 1)3حة نهلة في حة  لة ةبة  ل   حةخ ضددددددع  حألنشددددددط  م  ذسدددددد لبى حة ةخص ةه  اصل .1

فقط  ،كل مة   أب  ،صدددددب  ل ة ا ل حةة بي ذحه مفةلحه بألبى م حل ن بل   يشدددددت ل حةتيحة عن  

 يكه ةم م  لحة  ّذ   حةببه ةهى حة فع ل س ذي ةنك م  مك م  مه يأكاه  في  حإلش ذة  ةا  يمفي م ة  

 حةببه  ةى مادددةحً  متا  الال حة عن   مه)ج( (1)3 حة  لة في حة نهلة ةبة  ل  حةخ ضدددع  حألنشدددط 

 .لحة  ّذ  
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ممة    أي لكهحة ةخص ةه أب حةطةف حة عةي ) ذ ةم  لبى لاص .2  مةب سددتخه   هلباّ   أن(  ً ن  عا  ً مسددتخه 

 حةاددد لذ حةتةخاص شدددةبطلتقاه لأن  لاصأن حسدددتخهحم حة فةلحه حةخ ضدددع  ةبة  ل   كت ل ً  حةة  عي

 أي في حةشدددددةب   بل ة اال ح خطةل أنلباه  لاصب حة عن ، الالحةادددددب  حة حذلة في  ذحه مك محألب

 .ةبة  ل  حةخ ضع  ةب فةلحه دمق   ذس ل ل با 

بحةقا م لأي  آخة شدخص أي  ةىمتعبق  ل ة ا ل حةة بي مفةلحه ذحه حسدتخهحم مزلبج   ذسد ل بل  .3

كل أب  ،حة ة طق حةخ ص  ةبهبة  بأفي ذةك حة ة طق حةنةة  ل   ،ينةلك ة لال حة فةلحه لحخل حةهبة 

م لبى لاص ،مة     :حةقا م ل   لبيحةة  عي  حة ستخه 

حة فةلحه ذحه حدسددتخهحم  أن دمق ن  عي ممسددتخه   ا  ةبشددخص حةلي كت ل    لُاددة أن  (أ

 يخضع ة لال حة عن ، حة ةسب  حة زلبج حة تعبق  ل ة ا ل حةة بي

.ة اال   ةى ن  عي تخهممس ل ن  ةى  ل إلض ف   خط ذم لقهي (ب

:حةقا م ل   لبي حةهبة  حختا ص  ط ذ ض ه بحةتخباص حةشنه بك ءلبى  لاص .4

أصددهذه حةتي  كل مة   حة فةلحه حةخ ضددع  ةبة  ل  أب  بأحةة بل   حة  حل نقل  ب ل فقط (أ

 ،نقب   لبى بحفقت أب ة  حة اال  يةخاا ً 

 بأحةتي يزحبل ل باد ه نقدل م حل ن بلد   بشدددددددةكد هة يعةلفاد  ل  ءل بفد ه  حدمتفد   (ب

 لةه حةتعةلفا  حة بف ه الالحة اال  لبى   ط  ب ،كل مة   أب  ،مفةلحه خ ضدددع  ةبة  ل 

 ،صبحةط

هذه الالئحة. من (8)8ألحكام المادة  االمتثال. ج

مه حدةتزحم  بحألطةحف حة عةا  ة م حة ةخص حة عن يعفي حةتةحخاص حةاددددددد لذة ل  لص الال  د .5

 .حةهبة  في ن فلةأخةى    حناه أيل

 حةةقل لع با ه يتعبق مخ ةف ه أي له هامسددددددد بةحة عةا   حألطةحفب مة  حة ةخص لك ن أن لاص .6

 .حة اال  مه م حفق  أب يةخاص لبن يتم حةتي

 طةف ث ةثلةقل أي ماددددةبف ه يتعبق   بيغطا مسدددد بةا  يتن لأن  حة عةا  حألطةحف لبى لاص .7

مسدص  ،أب يخزلة   ،كل مة   أب  ،مفةلحه خ ضددع  ةبة  ل  بأ  حل ن بل  ة بحة اال  حةهبة  بأل زة

أب يخزله حة  حل حةة بل  أب حة فةلحه ب/ أب مظة ل با  نقلب/يم يعباق  في م ة مقتضددددددى حةن ل، 

لسدددبص لهم ماددد ل حألطةحف حة عةا  لبى حةتةخاص حة طب ب  ،أب كل مة    ،حةخ ضدددع  ةبة  ل 

 مه حة اال .أب م حفق  

بحةتادددددددهلة  ة سدددددددتاةحل ف لل حمتث ل بةن مجل ةع لححة عةا   حألطةحفب مة  حة ةخص لبى لاص .8

لضددددددد ه لةن مج  أن. بلاص حة ة سدددددددب  حهحةخبةب ه  ا حة ذبي مهل ل  ط  ملت ةى يشدددددددغابه 

 ك  . حة عن  متث ل ة لال ة لب  ف بلسدددددُ   حة عةا حألطةحف ةهىحدمتث ل ة سدددددتاةحل بحةتادددددهلة أن 
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 محة سددددتخه   مه قحةتنق    هل با في ل دشددددتةح حألطةحف حة عةا      ذ حةعة ل  حة حلب   لبى لاص

ل نص  لةحءحيه حة ةيبط  له   ةى بحةتاددددددددهلةحدمتث ل ة سدددددددتاةحل  لةن مج يقهلم لاصب .حةة  عي

 حة اال  لب      مهةع با ه حةتفتاش   ً ، بأن لك ن مت مطبب   ذةك لةه حة اال   ةى هبمعب م ي هبيعبا  ي

 .ب ت أي في

ةت فاة م  ل  ك فا  ةب عب م ه حة تعبق  ل ة  حل حةة بل   يهحلاة حة ةخص ةه  لهحل بيةفال لاص لبى .9

بحة فةلحه حةخ ضدددع  ةبة  ل  بةضددد  ن حةنف   لبى سددد م  بسدددةل  بي فة الال حة عب م ه خ ل 

 يةفال حةتهحلاةألضددددد ً لتم أن لاص ببنقل الال حة  حل حةة بل  بحة فةلحه حةخ ضدددددع  ةبة  ل .  يخزله

ينظى ةن حسددددداص حةة  ا  بحةشدددددبك ه بنُظُم حدياددددد ل أن حةت فاة ألبى مسدددددت ى مه حةتأكاه لبى 

 مه حة ا  ه حإلةكتةبنا .     لن  ل  ك فا  

كل أب  ،حةنك م ه حأللةبا  بأ  حعم حةا  ه حةهبةا   لبىحألطةحف حة عةا  حةُ هذل   لبى لاص .10

لا  ةتس ل   ل لتب ذا  كا ن ه يهلم حألنشط  ذحه حةاب  ل ألسبن  حةة بل  للل  ا ذى ل  ،مة   

لبا   يزبله حة اال  لأي معب م ه  ضددد فا   لاصبضدددع   ةكي لتم شدددطص حسددد    مه الال حةق حعم. ب

يق م ل   الال  كل مة   خ ضدددددددع  ةبة  ل  أب مفةلحه  بأ  حل حةة بل  أي ل با ه نقل ةب يطبب  

 يةخاص مه حة اال . لبىينال لاص أن حألطةحف حة عةا  

تالسجالّ 

(9المادة )

ل با ه نقل  ةا اع شدددد ملسددددا ه ةظ م حدمتف   للبى حة ةخص ةه بحألطةحف حة عةا   لاص .1

بحدمتف   ل ةسدددددا ه في حةةظ م  ،كل مة   أب  ،ةبة  ل  حةخ ضدددددع  حة فةلحه بأحة  حل حةة بل  

 حة فةلحه حةخ ضدددددددع  بأحة  حل حةة بل     ل نقلتلعه حك( سدددددددة حه لبى حأل ل 5ة هة خ ه )

 .كل مة   أب  ،ةبة  ل 

 ،مسدددددص حد تضددددد ء ،يهحلاة أمةا  ك فا  حةنف   لبىحة ةخص ةه بحألطةحف حة عةا  لبى  لاص .2

 ة ةع حةت لص ل ةسا ه بفقهحن  .

حة تعبق  حةسددا ه ل اع بحكت  ل  له صددن حة سدد بةا بحألطةحف حة عةا  حة ةخص ةه لتن ل  .3

 .ةبة  ل  حةخ ضع  بحة فةلحه حةة بل  حة  حل نقل لع با ه

ل اع حةسدددددددا ه  ل دط   لبىب اال  حةسددددددد    ةلبى حة ةخص ةه بحألطةحف حة عةا   لاص .4

 .لبن  ا ل حةخ ضع  ةبة  ل  حة تعبق  لع با ه نقل حة  حل حةة بل  بحة فةلحه

خ مه ل اع حةسدددددددا ه حة تعبق   لاص .5 لبى حة ةخص ةه بحألطةحف حة عةا  يزبله حة اال  لةُسددددددد 

.لبى طبص حة اال  لة ءً  ،كل مة   أب  ،حة فةلحه حةخ ضع  ةبة  ل  بألع با ه نقل حة  حل حةة بل  
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التقارير

 (10المادة )

بتقارير ربع سنوية حول جميع عمليات استيراد وتصدير  الهيئةتزويد المرخص له  علىيجب  .1

رسخمي أو من خالل سخبل أخرى خطاب وإعادة تصخدير المفردات الخاضخعة للرقابة من خالل 

على سخخخخخخخبيل المثال ال ) مل هذه التقاريرتأن تشخخخخخخخ يجبو مع الهيئة.يتم االتفاق بشخخخخخخخأنها كتابةً 

، عنيةوكمية المفردات الخاضخخخخخعة للرقابة الم ،والوجهةرقم الترخيص المعني، على  (الحصخخخخخر

تقديمها خالل يجب وجهة المفردات الخاضخخخخخعة للرقابة، و /ونوع وتاريخ عملية النقل، ومنشخخخخخأ

 عمل بعد نهاية كل ربع سنة.يوم ( 12) عشر اثني

الهيئة.  إلىيتم تقديمها  التيصحة واكتمال جميع التقارير  مسؤوليةالمرخص له  يتحمل .2

أي بشخخخخأن  ،كل منهماأو  ،تصخخخخويبات وأتوضخخخخيحات  بأيله تزويد الهيئة  المرخصعلى  يجب .3

 .ذلك الهيئة عند طلب من هذه الالئحة (1)10 للمادة وفقاً  قدمها قاريرت

 بأي الهيئة تزويدله  المرخصعلى  يجب ،الالئحة هذه من( 1)10اإلخالل بأحكام المادة  دون .4

 . الهيئة تحددهاعلى طلبها وفي غضون مدة  بناءً  أخرى تقارير

المعلومات توفير

(11) المادة

إلى الهيئة مكتملة وصحيحة. تقدم التيأن تكون جميع المعلومات والوثائق  يجب .1

ص له  على يجب .2 إطار  في ،وكالء الشحن والتخليصذلك  فين بم ،المعنية األطراف وأالمرخ 

 المفردات وأووثائق تتعلق بنقل المواد النووية تزويد الهيئة بأي معلومات  الدولة اختصخخخخخخخخاص

عمليات بما في ذلك  ،الرقابية ة الهيئةلدعم أنشخخخخخطيتم طلبها  ،كل منهماأو  ،للرقابة الخاضخخخخخعة

مالم يتم  الهيئة طلب من عمل أيام( 10) عشخخخخخخخخرةفي غضخخخخخخخخون  الهيئة بها تقوم التي التفتيش

 .االتفاق على غير ذلك مع الهيئة

خاضخخخعة  مفردات وأنقل لمواد نووية  (عمليات)أي شخخخخص على دراية بأي عملية  على يجب .3

 على الهيئخخة إخطخخارالهيئخخة  منموافقخخة  أوترخيص  دونالقيخخام بهخخا  يتم منهمخخا كخخلللرقخخابخخة أو 

 الموقع على المحددة االتصخخخخخخخخال قنواتمن  أي باسخخخخخخخختخدام اإلخطار هذايتم  أن ويجب .الفور

 .للهيئة اإللكتروني
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أي مخالفات  عن الطوعي الذاتي اإلفصخخخاحله أو األطراف المعنية على  المرخص الهيئةتحث   .4

هذه الالئحة أو القانون أو شروط الترخيص، حسب االقتضاء،  أحكام منفعلية أو محتملة ألي 

  إلى الهيئة. إخطار تقديمخالل  من

التفتيش عمليات

(12) المادة

 جراءإمن أجل  للهيئةقيود  بال فوري دخول اتاحةالمرخص له واألطراف المعنية  على يجب .1

 كل منهماللرقابة أو  الخاضخخخخخخخخعة المفردات وأبنقل المواد النووية  مرتبطةالعمليات التفتيش 

ذات الصلة،  الترخيصوشروط هذه الالئحة متطلبات و ،ق من االمتثال لمتطلبات القانونلتحق  ل

 لهيئة. إلى اسبق تقديمها بما في ذلك صحة واكتمال المعلومات التي 

على المرخص له واألطراف المعنية التي تخضخخخع للتفتيش من قِب ل الهيئة تأكيد اسخخختالم  يجب .2

لالمتثال صخخالحية المعرفة واللديهم  ممنممثلين  وتسخخمية ،إخطار التفتيش الصخخادر عن الهيئة

 .التفتيش خالل حاضرين ليكونوالمتطلبات الهيئة 

 مفردات وأ منقولةفيها مواد نووية  وجدتلمفتشخخخي الهيئة الدخول إلى أي مواقع في الدولة  يحق .3

 أوالمناطق الحرة  (الحصخخر ال المثال سخخبيل على)، بما في ذلك كل منهماأو  ،للرقابة خاضخخعة

 للتحقق من أن:  ،منهما كل أو للدولة الخاصة المناطق

 مادددةحً  سدددتخهميُ  ،كل مة   أب  ،حة فةلحه حةخ ضدددع  ةبة  ل  بأحةة بل   حة  حل الال (أ

 ،بحة عبة  حةسب ا  ةألغةحض

المفردات الخاضخخخخخخخخعة  وأعملية النقل واالسخخخخخخخختخدام النهائي لهذه المواد النووية  (ب

وشخخخخخخخخروط  ،هذه الالئحةمع و ،تتوافق مع متطلبات القانون ،كل منهماأو  ،للرقابة

 ،االقتضاءالترخيص، حسب 

الخاضخخعة للرقابة تتوافق مع  السخخمات الفنية الفعلية لهذه المواد النووية والمفردات (ج

 ،الصلة ذات الفنية الوثائق ذلك في بما ،إلى الهيئة المعلومات الُمقدَّمة

مين لمسخخخخختخدِ إلى افقط  إرسخخخخخالهايتم الخاضخخخخخعة للرقابة  المواد النووية والمفردات (د

 النهائيين الُمعلن عنهم.

:بما يليتمكين مفتشي الهيئة من القيام  واألطراف المعنيةعلى المرخص له  يجب .4

،معب م ه أخةى ذحه صب  بأي حةةقل لع با ه حة تعبق  حةسا ه فنص (أ

التي  بالتقاريرهذه الالئحة  من 9ادة وفقاً للمحفظها مطابقة السخخخخجالت حسخخخخبما تم  (ب

معلومخات أخرى ذات  بخأي أو الالئحخةهخذه  من 10 للمخادةإلى الهيئخة وفقخاً  قخدمخت

 ،منهما كلأو  صلة متوفرة للهيئة
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الخاضخخخخعة  المفردات وأ المنقولة النوويةوكمية المواد  ق،وتطابُ  موقع، من قالتحق   (ج

 ،منهما كلللرقابة أو 

،ات كشف اإلشعاع وغيرها من أجهزة القياساستخدام معد   (د

،عيناتجمع  (ه

،صور التقاط (و

 أهداف السخختيفاء الالئحة وهذه القانون بموجببها  صخخرحماتخاذ إجراءات أخرى  (ز

 .التفتيش

الهيئخخة  مفتشخخخخخخخخي تزويخخد لتفتيشللخخه واألطراف المعنيخخة التي تخضخخخخخخخخع  المرخص على يجخخب .5

( 10) عشخخخخخخخخرة يتجاوز ال موعد في التفتيش خاللبالمعلومات المطلوبة المتعلقة بعملية النقل 

 .ذلك غير على الهيئة مع االتفاق يتم مالم ،التفتيش بعد عمل أيام

 بعد الهيئة تطلبها التي جراءاتاإل جميع اسخخخخخختكمالالمرخص له واألطراف المعنية  على يجب .6

 .الهيئة تحددها التي الزمنية المدة خالل التفتيش

:ما يلي ضبطللهيئة  يحق .7

 أب يةخاص هبنلحة ةق ة   ،كل مة   أب  ،حة فةلحه حةخ ضدددددددع  ةبة  ل  بأحةة بل   حة  حل (أ

 ،حة عن  الال أب حةق ن ن ل قتضى حة اال  مه م حفق 

مه الال حة عن . )ج((1)4حة  لة  منظ ذ نقب   ل  لصمفةلحه أخةى  أي  (ب

التعاون مع الجهات األخرى

(13المادة )

لبى  مةشدد ذمسددص م  ا  ذم ز معاة  ةبةظ م حة ةسددق في  ط ذ يةح ص حة اال  حة فةلحه حة اددةف   .1

ةببت مه خ ل  لةحء مةحلع   حةسددددبط ه حةا ةكا  في حةهبة  ه همت م بحة   ع حإلةكتةبني ةب اال  

حإلفةحج  بسبط ه حةا ةكا لا ز ةب فا    ذح ك نت الال حة فةلحه خ ضع  ألمك م الال حة عن . فةا 

 له حة فةلحه غاة حةخ ضع  ة لال حة عن  مسص م  ي كهال حة اال .فقط 

حةة  لا  حأللةبا   حةا  همع يتع بن حة اال  مع حةسددددددبط ه حألخةى ذحه حةاددددددب  في حةهبة  بكلةك  .2

بحةقا م  حةادددددددب  ذحه حة عب م ه يب لل ما ل في سدددددددا   د حة عن ، الال لفي يةفاةهبةا  ح بحةا  ه

 .لع با ه يفتاش مشتة 
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النفاذ بدء

 (14) المادة

في حةاةلهة حةةس ا . نشةا  ي ذلخ مه ش ة لعه ل   بلُع ل حةةس ا  حةاةلهة في حة عن  الح يُةشة
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