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 التعاريف
 (1المادة )

 
 التي كالعبارات لمكممات كتككف منيا، كؿ مقابؿ المبّينة المعاني التالية كالعبارات بالكممات يقصد الالئحة، ىذه أحكاـ تطبيؽ في
 االستعماالت شأف في ،2009 لسنة 6 رقـ اتحادم بقانكف المرسـك مف 1 المادة في إلييا المنسكبة المعاني ىنا ت عَّرؼ كلـ خدمتاست  

 (:القانكف) النككية لمطاقة السممية

 البروتوكول اإلضافي

 
 المستفيدة األطراف

 
 إعالن المستخِدم النهائي

 

 التصدير

 

 
 العام الترخيص

 

 

 

 

  لحكومةمن حكومة  التأكيد

 

 

 

 بمكجبالمصادقة عمى البركتكككؿ اإلضافي  تمتالضمانات.  تفاقيةال إضافي بركتكككؿ
 كصدر ،2010 ديسمبر 20 في التنفيذ زحيّ  كدخؿ ،2010 لسنة 63رقـ  تحادماال المرسـك

 . INFCIRC/622/Add.1رقـ  الدكلية لمطاقة الذرية لمككالة اإلعالمية النشرة في

عمى  حاصمةتككف  أفيجب  كالتي ،لمرقابة خاضعة مفرداتنقؿ التي تقـك باألطراؼ  كافة
في ذلؾ  بما ،في الدكلة أك خارجيا امثميالجيات التي تمف السمطة المعنية، أك  إذفترخيص أك 
 .خاصة مناطؽ/أك ك حرة مناطؽفي  الكائنةاألطراؼ 

الخاضعة  المفرداتبأف  يفيد لمرقابة الخاضعة لممفرداتالنيائي  المستخِدـ مفتأكيد خّطي 
  .ران لمرقابة ست ستخدـ ألغراض سممية حص

 الخاضعة المفرداتبما في ذلؾ ، الدكلة مفالمنشأ  الكطنية لمرقابة الخاضعة المفردات إخراج
أك  يةالبر الجمركية المنافذ  طريؽ عف ،خاصة مناطؽمناطؽ حرة ك/أك  في جةنت  الم   لمرقابة
 .يةأك الجك  يةالبحر 

 لمفردات متعدد ريصدتل أك لمرقابة خاضعة لمفرداتلالستيراد المتعدد مف الييئة  صادر ترخيص
المحددة في  الدكلة التزامات تستكفيمحددة  لكجياتبالمجاؿ النككم ذات استخداـ مزدكج متعمقة 

اإلرشادات في  تحديدىاتـ  ماحسب  التكريد كشركطاإلضافي  كالبركتكككؿ الضماناتاتفاقية 
 الذريةالككالة الدكلية لمطاقة نشرتي  عمى الصادرات النككية في الرقابة نظاـالخاصة بالدكلية 

INFCIRC/245/Part 1 كINFCIRC/245/Part 2 . مجمكعة  اتباعالمرخص لو  عمىيجب
الخاضعة لمرقابة  فرداتملماستيراد  عمميةالترخيص العاـ لكؿ  في المحددةالشركط الخاصة 

 . ةالمعنيّ بالمجاؿ النككم ذات االستخداـ المزدكج المتعمقة  ممفرداتل تصديرعممية  أك ةالمعنيّ 

مجمكعة مف  لتأكيد ـالمستمِ  بمدسمطة حككمية في  مف دالمكر   بمدفي  حككمية سمطة تطمبو تأكيد
 ىك ماحسب النككم  بالمجاؿصمة  ذات كمفرداتمكاد نككية  استيراد عممية"شركط التكريد" لكؿ 

 إذف إعطاءبغرض  INFCIRC/254/Part 1 نشرة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية فيمحدد 
غرض ذات صمة بالمجاؿ النككم. ال مفرداتأك  نككية مكادأك إعادة تصدير  بتصدير دلممكر  

سيككف  المرخص التكريدأف  الدكلي لممجتمعالرئيسي مف التأكيد مف حككمة لحككمة ىك التأكيد 
 المفردات كأفالنككية  الصادرات عمى لمرقابةـ الدكلية ظ  الن  الخاصة ب لتزاماتاال كافةمستكفيان ل

أنشطة في أنشطة نككية غير معمف عنيا أك تككف عرضة لسكء االستخداـ في أم دة لف المكرَّ 



4 
 

 

 

 ق المنس   النظام

 

 االستيراد

 .سممية غير نككية

 

 كالفصؿ الصمة، كالجزء ذات العددية ىمارمكز ك العناكيف كالعناكيف الفرعية تسميات تشتمؿ عمى 
ممحؽ االتفاقية  فيالمحددة  ؽالمنسَّ  النظاـ لتفسير العامة كالقكاعد الفرعية العناكيف كمالحظات

 منظمة الجمارؾ العالمية.  ل لمنظاـ المنسَّؽ لتصنيؼ كتبكيب السمع الدكلية

 مناطؽ/أك ك حرة مناطؽ/أك ك جمركية منافذالخاضعة لمرقابة إلى الدكلة عبر  المفردات إدخاؿ
 .خاصة

 
 

INFCIRC/254/Part 1 

 ك               

INFCIRC/254/Part 2 

 

 النووي بالمجالصمة  ذات مفردات

 
 

ذات استخدام مزدوج  مفردات
 بالمجال النووي متعمقة 

 

 التصدير إعادة

 
 
 

 لمرقابة خاضعة مفردات

 
 

 اتفاقية الضمانات

 

 
 

 المؤقت اإلدخال

النككم.  النقؿ بضكابطاف تعمقتلمطاقة الذرية  الدكلية مككالةتاف لإعالمينشرتاف 
INFCIRC/254/Part 1 كالمكاد النككية اتكالمعدّ المكاد  نقؿتعميمات تتضمف  كتعديالتيا 

 .مالحقيا الكاردة فيالنككية  غير كالتكنكلكجيا
 INFCIRC/254/Part 2 كالمكاد كالبرمجيات ذات  اتالمعدّ  نقؿتعميمات  تتضمف كتعديالتيا

 .مالحقياالكاردة في  الصمةذات  كالتكنكلكجيابالمجاؿ النككم المتعمقة  المزدكجاالستخداـ 
 
 

لالستخداـ في القطاع التي تـ إعدادىا ممة أك ص  ات كالمكاد غير النككية كالتكنكلكجيا الم  المعدّ 
 .INFCIRC/254/Part 1 نشرة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية فيىك محدد ما حسب النككم 

كالمكاد كالبرمجيات ذات االستخداـ المزدكج المتعمقة بالمجاؿ النككم كالتكنكلكجيا  اتالمعدّ 
ىك ما حسب  النككمالقطاع  فيلالستخداـ إعدادىا أك المرتبطة بيا، التي لـ يتـ تصميميا 

 .INFCIRC/254/Part 2 نشرة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية فيمحدد 

مناطؽ مدكلة ك/أك الالجمركية لمنافذ عبر التصدير مفردات خاضعة لمرقابة سبؽ استيرادىا 
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، تصدير مفردات بما في ذلؾ، ، الحرة ك/أك المناطؽ الخاصة
 خاضعة لمرقابة إلى بمد المنشأ.

 

 بالمجاؿ النككم كالمفردات ت ذات الصمةأك المفردا اتفاقية الضماناتالمكاد النككية التي حددتيا 
 .النككم بالمجاؿذات االستخداـ المزدكج المتعمقة 

 لتطبيؽ الذرية لمطاقة الدكلية كالككالة المتحدة العربية اإلماراتدكلة  بيف المبرمة تفاقيةاال
اتفاقية صادقة عمى تمت الم. النككية األسمحة انتشار حظر بمعاىدة فيما يتعمؽ الضمانات
أكتكبر  9في  التنفيذ حيز كدخمت 2003 لسنة 46 رقـ االتحادم المرسـك بمكجبالضمانات 

 .INFCIRC/622 الدكلية لمطاقة الذرية كصدرت في النشرة اإلعالمية لمككالة 2003

لفترة معمكمة عندما يتـ استيراد مفردات خاضعة لمرقابة فقط استخراجو تصريح جمركي يتـ  
يجب إعادتيا ك  لمدكلة ك/أك المناطؽ الحرة ك/أك المناطؽ الخاصةمحددة عبر المنافذ الجمركية 
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 النقل
 

 التي تـ استيرادىا فييا.الحالة  في نفس

عادة تصدير كالعبكر كالشحف المرحمي لمفردات خاضعة لمرقابة بما في ذلؾ  ،استيراد كتصدير كا 
 نقؿ التكنكلكجيا.

 المرحمي الشحن

 

 

 

 العبور

 

عادةداخؿ الدكلة  إلىمبت بكاسطتيا ج   التي النقؿكسيمة  مفلمرقابة  خاضعة مفردات رفع  كا 
يجب . الدكلةإلى خارج  شحنيا بغرضأخرل  نقؿ كسيمة عمى أككضعيا عمى ذات كسيمة النقؿ 

ال  أم الجكم، الميناء مدرج أك البحرم الميناء مرسىفي لمرقابة  الخاضعة المفرداتتبقى أف 
 تدخؿ المنطقة الجمركية لمدكلة.

 فيجمركي  ممر أماـنقؿ يمة عمى كس مةحمَّ م  أرض الدكلة  لمرقابة خاضعة مفردات عبكر
رؾ ك/أك االجممسؤكلي  رقابة تحتبقائيا  مع النقؿيمة كس مف إنزاليا دكف ثانية كخركجيا الدكلة،
 .الحاؿ مقتضى حسب األمف

 
 النطاق
 (2المادة )

 نقؿ المفردات الخاضعة لمرقابة.المتعمقة بعمميات لترخيص كاإلبالغ اىذه الالئحة متطمبات حد د ت .1

/تقـك ب( الخاصة كالمناطؽ الحرة المناطؽ ذلؾ في بماالدكلة ) داخؿ جية أك شخص أم عمى الالئحةىذه  ؽطبَّ ت   .2 مفردات نقؿ يقـك
 .خاضعة لمرقابة

 
 األهداف

 (3المادة )

 لمطاقة برنامج تطكير إمكانية تقييـ في المتحدة العربية اإلمارات دكلة سياسة كمتطمبات القانكف أحكاـ تطبيؽ إلى الالئحة ىذه تيدؼ
 كفقان  لمرقابة الخاضعة لمفرداتا كتصدير استيراد عمى الرقابة قكاعدتطبيؽ بالدكلة  التزامات عمى تنص كالتي ،الدكلة في السممية النككية

 تي الككالة الدكلية لمطاقة الذريةنشر  فيحسب ما ىك محدَّد  النككم لنقؿالخاصة با النككييف ديفالمكر   مجمكعة إلرشادات
INFCIRC/254/Part 1 كINFCIRC/254/Part 2. 

 الحظر
 (4المادة )

 ىذه الالئحة ما يمي: تحظر
 

 دكف ترخيص أك إذف خطي مسبؽ مف الييئة.بنقؿ مفردات خاضعة لمرقابة  .1
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خطي إعالف تزكيد الييئة بدكف ب النككم كشحنيا مرحميان بالمجاؿ ذات االستخداـ المزدكج المتعمقة عبكر المفردات  .2
 مسبؽ بالعبكر كالشحف المرحمي.

ر أك تطكي كأتشييد  كأخصيصان ألغراض تصميـ إعدادىا أك ميميا صتـ تاستيراد أم مفردات خاضعة لمرقابة  .3
 إعادة المعالجة داخؿ الدكلة. كأبالتخصيب  مرتبط فؽر تشغيؿ م  

الم صادؽ التفاقيات الدكلية بما يخالؼ اشامؿ  لمرقابة مرتبطة بانتشار أم أسمحة دمار  نقؿ أم مفردات خاضعة  .4
 ألمـ المتحدة. التابع لمف األقرارات مجمس عمييا بكاسطة الدكلة كبمكجب 

 نقؿ أم مفردات خاضعة لمرقابة ألغراض غير سممية. .5
 

  طمبات الترخيص واإلذن
 (5المادة )

أك  مفردات ذات صمة بالمجاؿ النككمأك  نقؿ مكاد نككيةبػالقياـ  قبؿالحصكؿ عمى ترخيص  كالجياتاألشخاص  كافةعمى  يجب .1
 .بالمجاؿ النككمذات استخداـ مزدكج متعمقة استيراد أك تصدير أك إعادة تصدير مفردات 

ذات  لمفرداتشحف مرحمي أك عبكر بعممية عمى كافة األشخاص كالجيات الحصكؿ عمى إذف خطي مف الييئة قبؿ القياـ جب ي .2
 . العبكر أكالشحف المرحمي تاريخ  مفعمى األقؿ  عمؿ يـك 15 قبؿ كذلؾ ،بالمجاؿ النككماستخداـ مزدكج متعمقة 

 في دالمحدَّ  النحك عمىمفردات خاضعة لمرقابة  لنقؿمف الييئة  إذفطمب أك  ترخيصعمى  لمحصكؿ ـيالتقد طمبيتضمف أف  يجب .3
 تفاصيؿ ما يمي: مف ىذه الالئحة (2ك)( 1)5المادة 
 التصدير إعادة أك ادستير اللمنشأ ال بمد (أ )
 التصدير إعادة أك التصدير يةجْ ك  )بمداف(  بمد (ب )
 دالمكر   تحديد (ج )
 النيائي المستخِدـ تحديد (د )
 االستخداـ غرض (ق )
 (النتياء، الخاتاريخ  ،النفاذ، تاريخ المشاركةالعقد )رقـ العقد، األطراؼ  تحديد (ك )
 عط  أك بالقِ  أك المفرد متعددال نقؿال (ز )
 (بحرم جكم، ،)برم النقؿ ةطريق (ح )
 الككالة الدكلية لمطاقة الذريةتي لنشر  ان كفق لمرقابة الخاضعة اتالمفرد ترقيـتحديد الكيفية التي سيتـ بيا  (ط )

INFCIRC/245/Part 1 كINFCIRC/245/Part 2. 
 الككالة الدكلية لمطاقة الذرية تينشر  في الكاردكصؼ لم ان كفق لمرقابة الخاضعة لممفرداتؿ مفصَّ  كصؼ (م )

NFCIRC/245/Part 1  كINFCIRC/245/Part 2.  
 كمية المفردات الخاضعة لمرقابة (ؾ )
 المنسَّؽ  النظاـ رمكز (ؿ )
إعادة تصدير  تصدير أك كأترخيص الستيراد يككف مطمكبان كجكد  حيث ،لحككمةمف حككمة  لمتأكيدالمطمكبة  المعمكمات (ـ )

 النككم بالمجاؿصمة  ذات مفردات أكنككية  مكاد
 النككم بالمجاؿصمة  ذات لمفردات المرحمي الشحف/العبكرمف حككمة لحككمة في حاؿ  التأكيدمف  نسخة (ف )
 النككم بالمجاؿذات استخداـ مزدكج متعمقة  مفرداتدـ النيائي لنقؿ المستخِ  إعالف (س )
 .الييئة طمبحسب خرل ذات صمة أك إعالف أمعمكمات  أم  (ع )
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 .الالئحةألحكاـ ىذه  ان كفق النقؿترخيص  متطمباتل طبقان  لمرقابة الخاضعة لممفردات المؤقت اإلدخاؿترخيص  يجب .4

 التراخيص أك الصناعية أكمع التراخيص التجارية متكافقان  لمرقابة الخاضعة المفردات نقؿالخاص ب طمب الترخيصيككف  أف يجب .5
 .الدكلة داخؿ أخرل حككمية جية أم عف الصادرة األخرل

 كمتطمبات القانكفمف ( 5)28 ممادةان لكفق الييئة إدارة مجمس إلى الترخيصبشأف طمبات  الييئةقرارات  مف التظممات تقديـمكف ي .6
 .الييئة

 خاضعة مفردة أم استيرادبػإلبالغ الييئة المناسب ـ النيائي نمكذج إعالف المستخدِ  استخداـ مف يحمؿ ترخيصان عامان عمى  يجب .7
 .الدكلة إلى دخكليامف تاريخ  األقؿ عمىعمؿ  يـك 20 قبؿ لمرقابة

أم أك إعادة تصدير  تصديربػإلبالغ الييئة المناسب النيائي  المستخِدـنمكذج إعالف  استخداـ مف يحمؿ ترخيصان عامان عمى  يجب .8
 .الدكلةخركجيا مف عمؿ عمى األقؿ مف تاريخ  أياـ 5قبؿ  النككم بالمجاؿذات استخداـ مزدكج متعمقة  مفردة

 
 معايير الترخيص

 (6المادة )

تي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية نشر لما ىك كارد في خاضعة لمرقابة  مفرداتترخيص لنقؿ  إصدارالخاص ب الييئةقرار  يخضع .1
INFCIRC/245/Part 1 كINFCIRC/245/Part 2.  استيفاء المعايير التالية: تابإث الترخيص طالب عمى يجبك 

 ؛أمف الدكلةتضر ب لف النقؿ عممية فا (أ )
 ؛النككية األسمحة انتشار حظر معاىدة فيحسب تعريفو النككم  االنتشار حظرخطر عمى  أم تشكؿال  النقؿ عممية فا (ب )
الخاضعة لمرقابة كفقان  المفرداتسمَّـ كي يتـ ستمِ لبمد الم  في ا ةالمعنيّ السمطة  مف إذف عمى حاصؿالنيائي  المستخِدـ فا (ج )

 يا؛كلكائح يالقكانين
 ؿمبع لمقياــ ت ستخد  قد  أكساء استخداميا ي   قدلمرقابة  الخاضعة المفرداتأف  إلىتشير  الالرسمية المتكفرة  المعمكمات فا (د )

 ئي؛عدا
 لككالةا ضماناتنطاؽ  خارج النككم الكقكد دكرةتتعمؽ ب أنشطة أمفي  ـستخد  ت  لف  المنقكلة لمرقابة الخاضعة المفردات فا (ق )

 ؛الدكلية لمطاقة الذرية
 .الصمةات ذ يـخيصاتر  مف نسخة أك انظرائي عفمعمكمات  ،الييئةطمب مف  عمى ان بناء ،ـ األطراؼ المستفيدةقد  ت فا (ك )

 
 

 التزامات المرخص له واألطراف ذات الصمة
 (7المادة )

مكاد نككية  نقؿأم عممية تاريخ دخكؿ عمؿ عمى األقؿ مف  يـك 15 قبؿلمييئة  مسبؽ خطي إخطار تقديـلو  المرخص عمى .1
عادة تصدير  كأم إلى الدكلة أك خركجيا منيا النككم بالمجاؿصمة  ذات كمفردات ذات استخداـ  لمفرداتاستيراد كتصدير كا 

 . النككم بالمجاؿمزدكج متعمقة 

 األقؿ عمى يا،منبعممية دخكؿ المفردات الخاضعة لمرقابة إلى الدكلة أك خركجيا  خطيان  لييئةا غالإبالمرخص لو  عمىيجب  .2
 .الخركج أكنياية يـك العمؿ الذم يمي يـك الدخكؿ ب
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 ىاستحددعمميات الخاصة بمثؿ ىذه ال اإلخطارات. التكنكلكجيا نقؿ عمميات عمىمف ىذه الالئحة ( 2( ك)1)7المادة طبؽ تن ال .3
 . هكؿ حالة عمى حدساس أ الترخيص عمى شركط

الككالة  نشرة في الكاردة المتطمبات كافةل ان كفق النككم بالمجاؿ الصمة ذات كالمفرداتالنككية  المكاد نقؿالمرخص لو  عمىيجب  .4
 .INFCIRC/245/Part 1الدكلية لمطاقة الذرية 

في ذلؾ  بما ،الخاضعة لمرقابة لممفرداتالمرحمي شحف ال كأالعبكر  في ةشاركالمليا بسمكح لو كأم جية م المرخص عمىيجب  .5
عمى يجب ذلؾ.  الييئة طمبت إذابنقؿ مفردات خاضعة لمرقابة  متعمقة معمكمات بأم الييئة تزكيد كالتخميص، الشحفككالء 
  خاضعة لمرقابة.  مفرداتشحنات غير مرخصة أك غير مسمكح بيا ل أمعدـ قبكؿ  كالتخميص الشحف ككالء

األخرل ذات  النقؿ كثائؽجانب  إلى الخاضعة لمرقابة المفردات فاتكرة مفرسمية  نسخةب الييئةد تزكيلو المرخص  عمىيجب  .6
  .يا منياأك خركج الدكلة إلى الخاضعة لمرقابة المفردات دخكؿ عندالصمة 

أف  يجبالمرخصة  الخاضعة لمرقابة المفردات استخداـ بأف خطيان النيائييف  يفالمستخِدم إخطارب لو المرخصيجب أف يقـك  .7
 ـ نسخة مف اإلخطار إلى الييئة قبؿ القياـ بعممية النقؿ.كيجب أف يقد   ،الصادر الترخيصمع كافؽ يت

 كيجب ،ىذه الالئحةتتكافؽ مع  المفردات الخاضعة لمرقابة بأف الحؽـ نيائي مستخدِ  أمخطيان النيائي  المستخِدـيجب أف يخطر  .8
 .النقؿ بعممية القياـ قبؿ الييئة إلى اإلخطار مف نسخة ـيقد   أف

 .مف ىذه الالئحة( 8( ك)7)7المادة  في ةالكارد اإلخطارات استالـ خطيان  أف يؤكد لمييئة الحؽ نيائي ـمستخدِ م أ عمىيجب  .9

 ،ترخيصميا األطراؼ المستفيدة إلى الييئة لمحصكؿ عمى قد  تالتي ك الالئحة،  ىذهبمكجب  كأ القانكف بمكجبالمطمكبة  المعمكمات .10
 .ككاممة صحيحةأف تككف يجب 

أم اتفاقيات بأك  خرل معمكؿ بياأأك لكائح قكانيف  بأم االلتزاـ مف ليـ المرخصالالئحة ال تعفي بمكجب ىذه  الصادرةالتراخيص  .11
 .إلييا انضمت أك الدكلة عمييا صادقتذات صمة 

دكف ب لمرقابة خاضعة اتمفرديتسبب فييا نقؿ أم خسارة  أك فشؿأم ضرر أك تسّرب أك  عف مسؤكلة المستفيدة األطراؼ تككف .12
 .يتقدـ بيا طرؼ ثالث مطالباتقائمة عف أم  امسؤكليتيكتظؿ  ات،مخالف أم ةيمسؤكل المستفيدة األطراؼ أيضان تتحمؿ . ترخيص

 

أك النقؿ  إذا تـ تعميؽ لمرقابة خاضعة مفردات تفتيش أك تخزيف أك نقؿب تتعمؽنفقات  أم عف ةمسؤكل المستفيدة األطراؼ تككف .13
 .المعنّية السمطات مف إذف أك ترخيصدكف بدىا في الدكلة ك نتيجةن لمعمكمات عف كجه حظر 

 
 

  إلغاء، تعميق، تعديل و/أو تجديد الترخيص
 (8المادة )

 .الترخيص شركط أك لمقانكف كفقان  وتعميق أكك/ هإلغاؤ  أكك/ تجديده أك/ك الترخيص تعديؿ يجكز
 

 

 السجالت
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 (9المادة )

أك التفتيش الخاصة  تدقيؽال متطمبات تمبيةيمكف استخدامو لمقياـ ب سجالت شامؿ نظاـ لو مرخص كؿيجب أف يتكفر لدل  .1
 .الييئةب

كيجب عف الييئة.  ةالصادر  لترخيصا شركطل ان كفقالخاضعة لمرقابة  المفردات نقؿخاصة ب بسجالتلو  المرخص يحتفظيجب أف  .2
 .الخاضعة لمرقابة المفرداتالتنازؿ عف ممكية  بعدسنكات عمى األقؿ  5مدة االحتفاظ بيذه السجالت ل المرخص لو عمى

 . ياكفقدانبالسجالت  التالعب لمنعكافية  تدابير أمنية لو المرخصيجب أف تتكفر لدل  .3

 .الخاضعة لمرقابة المفرداتالمتعمقة بنقؿ صحة كاكتماؿ كافة السجالت  عف مسؤكالن  لو المرخصيككف  .4

 الصمة.  ذاتالسارية الدكلة األخرل  تشريعات ككافة القانكفقتضيات م الستيفاء سجالتوبفحص لمييئة  المرخص لويجب أف يسمح  .5

 .خاضعة لمرقابة مفرداتتتعمؽ بنقؿ أم سجالت مف  خس  ن  تقديـ لو  المرخصبناءان عمى طمب الييئة، يجب عمى  .6
 

 
 

 التقارير
 (11المادة )

، ذات صمة بالمجاؿ النككم إلى الدكلة أك خركجيا منيا كمفردات نككية مكاد بدخكؿفكران الييئة  إبالغالمرخص لو  عمىيجب  .1
 ساعة. 24 خالؿ خطيان  ذلؾعمى  تأكيدالك الييئة تكاِفؽ عمييا  اتصاؿ ةقيطر كذلؾ باستخداـ 

طريقة معتم دة باستخداـ  خاضعة لمرقابة لمفرداتنقؿ عمميات حكؿ أم سنكية  ربع بتقارير الييئة تزكيديجب عمى المرخص لو  .2
 كؿ ربع سنة.  نياية بعدعمؿ  أياـ 10ىذه التقارير خالؿ  ـقديتكيجب الييئة. مف 

 ،لمرقابة الخاضعة المفرداتشأف نقؿ بدة حدَّ يحؽ لمييئة طمب تقارير م   ،ةمف ىذه الالئح (2)10بأحكاـ المادة اإلخالؿ  دكف .3
 .طمبيا فيالم حدَّدة  المدة خالؿ الييئة إلى التقارير ىذه تقديـ لو المرخص عمى كيجب

 10المقدَّمة كفقان لممادة  التقارير في فتباي  أم تسكية  أك تكضيح أك تبرير المستفيدة األطراؼعمى بناءان عمى طمب الييئة، يجب  .4
 .مف ىذه الالئحة

 
 المعموماتقديم ت

 (11المادة )

ىذه المطمكبة بمكجب بما في ذلؾ طمبات الترخيص كالتقارير  ،االتصاالت المتعمقة بمفردات خاضعة لمرقابةو كافة يتكجيجب   .1
 ىذه الالئحة.باستثناء ما ىك محدد بخالؼ ذلؾ في إلى إدارة الضمانات في الييئة،  ،الالئحة

 بعد أخرل غاية ألم أك ئية،إحصا أك يةأمن ألسباب دكلية جيةأم دكلة أك إلى  مرخص لوأم  عف معمكماتتقديـ مييئة يجكز ل .2
 .مف خالؿ القنكات الدبمكماسية اتجيمف ىذه ال أمي طمب رسمي مف تمقّ 
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 بشأف األطراؼ المستفيدةتعمنيا  معمكمات أم مف ،صمة ذات أخرل جياتبالتعاكف مع ، ؽتحقّ أف ت الييئة عمىيجب  .3
 .ذات صمة بالمجاؿ النككم مفرداتأك  نككية مكاد كفقّ يتم الذيف األجانب النيائييف يفالمستخِدم

المفردات الخاضعة  دخكؿقبؿ  يتجاكز يكمي عمؿ ال بما كلكفقرب كقت ممكف أ في ،الييئةتزكيد  المرخص لو عمىجب ي .4
، عمى ما الحصر ال المثاؿعمى سبيؿ  ،مؿتتشيجب أف التي ، الداعمة الكثائؽك  بالمعمكمات ،منيا ياإلى الدكلة أك خركج لمرقابة
 :يمي
 ؛لمرقابة خاضعة مفردةكؿ  مكاصفات (أ )
 ؛لمرقابة الخاضعة المفردات كمية  (ب )
 ؛منيا الخركج أك الدكلة إلى لمدخكؿ دحدَّ الم   التاريخ (ج )
 و؛كترخيص الناقؿ اسـ (د )
 ؛(أخرل ةمكسي أم أك ،قطار أك ،شاحنةأك  ،سفينةأك  ،النقؿ )طائرة كسائؿ (ق )
 ؛كتكاريخ الشحف كالعبكات الحاكيات عدد (ك )
 ؛كالعبكات الحاكياتتسجيؿ  أرقاـ (ز )
 آخر؛ رسمي ختـ أم رقـ أك الجمركي الختـ رقـ (ح )
 ؛ كالشحف شركة تفاصيؿ (ط )
 .حاكيةد محتكل كؿ يحد   جدكؿ (م )

 

بالغ ،المفردات الخاضعة لمرقابة ـيتسمتأكيدان خطيان ب مييئة بدكف أدنى تأخيريقد ـ لأف المرخص لو  عمىجب ي .5  بأما خطيان يكا 
 .بمكجب ىذه الالئحة لمييئةسبؽ أف تـ اإلعالف عنيا معمكمات  في تغييرات

 
 أنشطة التفتيش والتحقُّق

 (12المادة )

 مفردات بػنقؿذات صمة الييئة تعتبرىا  تفتيش عممية جراءإل بالدخكؿ، بدكف أم تأخير، مييئةل أف يسمحلو  المرخص عمىجب ي .1
كبشركط  الالئحة يذهبك القانكف قتضيات بم كااللتزاـ مةالمقدَّ ؽ مف صحة كاكتماؿ المعمكمات التحق   بيدؼكذلؾ  ،لمرقابة خاضعة

 التراخيص ذات الصمة. 

 مفرداتكجكد ا عمف عف  في الدكلة أخرل أماكف أك مكاقع أم أك المخازفالمكاقع الصناعية أك  تفتيشالييئة الحؽ في  لمفتشي .2
  :    ، كذلؾ بيدؼالحرة كالمناطؽ الخاصة المناطؽ ،الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى ،ذلؾ في بما فييا، لمرقابة خاضعة

  األسمحة النككية؛ انتشار حظرألغراض سممية كفقان اللتزامات معاىدة  المفردات ىذه استخداـ ضماف (أ )

غير مرخص أك غير  ليا النيائي االستخداـ أك لمرقابة خاضعة مفرداتنقؿ أف شبية في في أم  ؽيالتحق (ب )
 ؛بومصّرح 

 ؛ذات الصمة الفنية كالكثائؽ الم قدَّمة لمعمكماتتتكافؽ مع ا لمرقابة الخاضعة المفرداتأّف  مف ؽالتحق   (ج )

  ؛ كعنيـ مفع  م  يف نيائييف مستخِدم إلى فقط رسالياإ تـ لمرقابة الخاضعة المفردات أف ضماف (د )

  .محصكؿ عمى معمكماتالحككمات أك الجيات الدكلية لطمبات  تمبية (ق )
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 مف 5 كالمادة (FANR-REG-10) اإلضافي البرتكككؿ كتطبيؽ كمراقبتيا النككية المكاد حساب نظاـ الئحةمف  33لممادة  كفقان  .3
 المعاينةبإجراء  الذرية لمطاقة الدكلية الككالة يمفتشل السماح المستفيدة كاألطراؼالمرخص لو جب عمى ي اإلضافي، البرتكككؿ
 .الييئةمفتشي بصحبة  التكميمية

 عنيا فالمعم   الرسميةخالؿ جية االتصاؿ  مفبكقت كتاريخ التفتيش  يان خط يفالقانكني يومثمم كألو  المرخص بإخطار الييئة تقـك .4
 متطمباتيتـ تفكيضيـ لمتابعة سالممثميف الذيف ترشيح ك آنفان  المذككر اإلخطار استالـ تأكيدعمى المرخص لو كيجب . ـبي الخاصة
 .المفتشيف

متى ما كاف  صكرالتقاط ك  ،إلكتركنية أكخ كرقية س  سكاء في ن   ،أم معمكمات إضافية خالؿ التفتيش طمب في الحؽلمفتشي الييئة  .5
 . ذلؾ مطمكبان 

ؿ خطيان  .6  التكقيع يجبك  ،الييئةتجريو  الذم التفتيشخالؿ  تحديدىا يتـ الالئحةأم حالة عدـ التزاـ بمتطمبات ىذه يجب أف ت سجَّ
  الييئة. كمفتشالمرخص لو  أك المستفيد الطرؼمف عمى ذلؾ بكاسطة كؿ 

طمب ت  أف ليايجكز ف ،بدكف تصريحأك بدكف ترخيص  لمرقابة خاضعة مفرداتعممية نقؿ ل أمخالؿ التفتيش عف  الييئةكشفت  إذا .7
 مصادرة ليا يجكز كما ،لمرقابة خاضعة بمفردات تعمؽت لمرقابة ةخاضع أنشطةتعميؽ أك إلغاء أك رفض أم المعنّية لسمطات مف ا

 .لمرقابة الخاضعة المفردات

 

 

 

 


