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 تمهيد

جلس لم هذه الالئحة عن الهيئة االتحادية للرقابة النووية بموجب الصالحيات الممنوحة َصدرت
في  2009لسنة  6( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4)26(، والمادة 4)11إداراتها وفقاً للمادة 

 )القانون(. 2009شأن االستعماالت السليمة للطاقة النووية 
 

 التعاريف

 (1المادة )

، أدناهالُمبيّنة  المعاني والعبارات التاليةيُقصد بالكلمات  ( من هذه الالئحة1في تطبيق أحكام النسخة )
ف هنا المعاني المبيّنة مقابل كل من للكلمات تكونو ها في المادة والعبارات التي استخدمت ولم تعرَّ
لنووية في شأن االستعماالت السلمية للطاقة ا 2009( لسنة 6من المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 1

 )"القانون"(.

 

مفردات ذات بشأن تعهد مكتوب من المستخِدم النهائي  النهائيإعالن المستخِدم 

دم ستخياستخدام مزدوج متعلقة بالمجال النووي يفيد بأنه لن 

المفردات في أي نشاط تفجيري نووي أو نشاط نووي هذه 

  خاضع للضمانات. غير 

منتجة مفردات خاضعة للرقابة  وأإخراج أي مواد نووية  تصدير

من الدولة عن طريق المنافذ  منهما كالأو في الدولة 

 وأالحرة ة في المناطق جَ نتَ ، بما في ذلك تلك المُ الرسمية

 .كل منهماأو  الخاصة للدولة المناطق

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

ووي مفردات ذات صلة بالمجال الن وألمواد نووية  ةمستلِ المُ 

ً إلى سلطة مختصة يتم تقديمها و ،كال منهماأو  في رسميا

دة ل لصلة االمفردات ذات  وألمواد النووية دولة الجهة الموّرِ

 تعهد من حكومة تشتمل علىو كال منهمابالمجال النووي أو 

لصلة االمفردات ذات  وأبأن المواد النووية  ةمالُمستلِ الجهة 

كون ست عملية نقلل ةالخاضع كال منهمابالمجال النووي أو 

يتم وسدين النوويين شروط مجموعة المورِّ لمستوفية 

 فقط لألغراض السلمية. هاماستخدا

تُمكن الدول  ،تسميات لتصنيف المنتجات حسب الرموز رموز النظام المنسَّق

المشاركة من تصنيف السلع المتداولة على أساس مشترك 

  لألغراض الجمركية وغيرها من أغراض.

كال مفردات خاضعة للرقابة أو  وأإدخال أي مواد نووية  استيراد

المناطق  وأالمناطق الحرة بما في ذلك إلى الدولة  منهما

 الرسميةعن طريق المنافذ كل منهما أو للدولة  الخاصة
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 وأالمناطق الحرة بما في ذلك  لالستخدام داخل الدولة

 .كل منهماأو  للدولة  المناطق الخاصة

النشرة 

الجزء /245اإلعالمية/

 األول

عيد نشرة إعالمية تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ت

خاصة لادين النوويين مجموعة المورِّ إصدار إرشادات 

 ات النووية والتكنولوجياتصدير المواد النووية والمعدّ ب

 النووية، وتعديالتها.

النشرة 

الجزء /245اإلعالمية/

 الثاني

عيد نشرة إعالمية تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ت

نقل الخاصة بدين النوويين إصدار إرشادات مجموعة المورِّ 

وي المفردات ذات االستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النو

والمواد والبرمجيات والتكنولوجيا المرتبطة بها، 

 وتعديالتها.

وكالء الشحن والتخليص  بما في ذلك  جميع األشخاص معنيةأطراف 

نووية مواد المشاركين في نقل الدولة  اختصاصضمن إطار 

الذين ليسوا  كال منهماخاضعة للرقابة أو  مفردات وأ

  .مرخص لهم

المواد ، المواد النووية تعني ألغراض هذه الالئحة نوويةمواد 

 المصدرية أو المواد االنشطارية الخاصة.

صلة بالمجال مفردات ذات 

 النووي

غير النووية التكنولوجيا البرمجيات ووات والمواد المعدّ 

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

خصيصاً إعدادها أو تم تصميمها ذلك مكوناتها التي 

مة لالستخدام في القطاع النووي والمعروفة أيضاً باسم "قائ

المواد الخاضعة للضمانات" المشار إليها في إرشادات 

  دين النوويين.مجموعة المورِّ 

استخدام مفردات ذات 

متعلقة بالمجال مزدوج 

 النووي

ا المعّدات والمواد والبرمجيات والتكنولوجيا المرتبطة به

بما في  ،الجزء الثاني/245/النشرة اإلعالميةالمحددة في 

ذلك مكوناتها التي يمكن استخدامها لألغراض المدنية 

  .على حد سواء والعسكرية

 كل منهمامفردات خاضعة للرقابة أو  وأتصدير مواد نووية  تصديرإعادة 

تم استيرادها عبر المنافذ الجمركية والمناطق سبق أن 

  .كل منهماعبر أو للدولة المناطق الخاصة  وأالحرة 

مفردات ذات صلة بالمجال النووي ومفردات ذات استخدام  خاضعة للرقابةمفردات 

 مزدوج متعلقة بالمجال النووي.

ة" مجموعة واحدة أو أكثر من "البرامج" أو "البرامج الدقيق برمجيات

 الُمثبتة في أي وسط ملموس من وسائط الترميز.
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 عبور

 كل منهماخاضعة للرقابة أو مفردات  وأنووية مواد عبور 
المناطق  وأالمناطق الحرة بما في ذلك الدولة  يضاعبر أر
لة على وسيلة نقل كل منهما أو للدولة  الخاصة قبل ُمحمَّ

، وخروجها ثانية من أراضي الدولة الدولة دخولها أراضي
ي دون إنزالها من وسيلة النقل مع بقائها تحت مراقبة مسؤول

 .حسب مقتضى الحال كل منهماأو   بالدولة الجمارك أو األمن

 

من  كل منهماخاضعة للرقابة أو مفردات  وأنووية مواد رفع  مرحليشحن 

 بما فيالنقل التي ُجلبت بواسطتها إلى داخل الدولة وسيلة 

ا كل منهمأو  للدولة  المناطق الخاصة وأالمناطق الحرة ذلك 

وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقل 

حيث ال تغادر ، أخرى بغرض إخراجها إلى خارج الدولة

مدرج منطقة المواد النووية والمفردات الخاضعة للرقابة 

 مرسى الميناء البحري.منطقة الميناء الجوي أو 

 

يورانيوم يحتوي على مزيج من النظائر الموجودة في  مصدرية  ادةم

والثوريوم،  235الطبيعة أو يورانيوم مستنفد في النظير 

أو مركب سبيكة إما في شكل معدن أو منها  ويكون أي

كيميائي أو مادة مركزة، أو أي مادة أخرى تحتوي على 

واحد أو أكثر مما سبق ذكره بدرجة تركيز تحددها الهيئة 

على قرار مجلس محافظي الوكالة  من وقت آلخر بناءً 

ن الدولية للطاقة الذرية، وأي مادة أخرى تحددها الهيئة م

 ار مجلس محافظي الوكالة. على قر وقت آلخر بناءً 

ال يجب تفسير مصطلح المادة المصدرية كونه ينطبق على 

 المادة الخام أو بقاياها.

أو اليورانيوم المخصب  233أو يورانيوم  239 بلوتونيوم خاصةانشطارية  مادة

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

أو أكثر مما سبق ذكره، وأي مادة انشطارية أخرى حسب 

ما تقرره الهيئة من وقت آلخر وفقاً لقرار مجلس محافظي 

شطارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وال تتضّمن المواد االن

  صة المواد المصدرية.الخا

مواد أو إنتاج أو استخدام عداد إل ضروريةحددة معلومات مُ  تكنولوجيا

وقد تكون  .كل منهماخاضعة للرقابة أو مفردات  وأنووية 

  على هيئة بيانات فنية أو مساعدة فنية.هذه المعلومات 

شحن االستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو العبور أو ال نقل

 المرحلي لمواد نووية ومفردات خاضعة للرقابة.
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 النطاق

 (2المادة )

 وأ المناطق الحرةبما في ذلك طرف معني في الدولة، ي أشخص وعلى أي هذه الالئحة  تُطبق .1

أو قابة للرخاضعة مفردات  وأنووية مواد نقل في  ينخرط ،كل منهماأو للدولة  المناطق الخاصة

 . كل منهما

 وتُحدد متطلبات ،األشخاص واألطراف المعنيةااللتزامات الخاصة بتُحدد هذه الالئحة  .2

تعلقة وعمليات التفتيش الم ،والتقارير ،ومسك السجالت ،واإلخطارات ،والموافقات ،الترخيص

 ،ةسلميحصراً في األغراض اللضمان استخدامها  خاضعة للرقابةومفردات نووية بنقل مواد 

 .خاضعة للرقابة داخل الدولةبشأن نقل مفردات كما تُحدد التزامات المستخدم النهائي 

 

 األهداف

 (3المادة )

 يلي:إلى ما الالئحة تهدف هذه 

خاضعة  تحديد األنشطة التالية بوصفها أنشطة خاضعة للرقابة تنطوي على مواد نووية ومفردات .1

 ( من القانون:15)25للرقابة بموجب المادة 

 ،كل منهمامفردات خاضعة للرقابة أو  وأمواد نووية استيراد  (أ

 ،كل منهمامفردات خاضعة للرقابة أو  وأتصدير مواد نووية  (ب

 .كل منهمامفردات خاضعة للرقابة أو  وأإعادة تصدير مواد نووية  (ج

ضمان نقل المواد النووية والمفردات الخاضعة للرقابة لبالمتعلقة تحديد متطلبات الهيئة  .2

 :وإنفاذ، ةسلميحصراً في األغراض الاستخدامها 

  ،أحكام القانون (أ

ت، بشأن حظر االنتشار النووي، والضمانا النافذةالتزامات الدولة والتشريعات  (ب

  وعمليات نقل المواد النووية والمفردات الخاضعة للرقابة.

 

 لمحظوراتا

 (4المادة )

 :ما يليالقيام بيُحظر على أي شخص 
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ي ذلك حددتها هذه الالئحة في الدولة، بما فالتي خاضةةةةعة للرقابة النشةةةةطة األ من أيممارسةةةةة  .1

صةةةاً ل  ؛ ما لم يكن مرخكل منهماللدولة أو  المناطق الخاصةةةة وأممارسةةةتها في المناطق الحرة 

  لالئحة. من هذه ا 5بذلك من الهيئة أو منحت  الهيئة موافقتها على النحو المحدد في المادة 

ووية أو مرتبطة بانتشةةةار األسةةةلحة الن كل منهمامفردات خاضةةةعة للرقابة أو  وأمواد نووية نقل  .2

فاقيات بالمخالفة لالت سةةةةةةابقاغيرها من أجهزة التفجير النووي، أو تمويل األنشةةةةةةطة المذكورة 

جلس األمن مالملزمة ذات الصلة الصادرة عن  القرارات وأتكون الدولة طرفاً فيها الدولية التي 

 اإلضرار بأمن الدولة.أو  كل منهماو أ التابع لألمم المتحدة

غير  ،مبرمجيةات والتكنولوجيةا المتربطةة بهالمواد، والات، ومعةد  البمةا في ذلةك  ،مفرداتنقةل  .3

على  - هيئةفي حال قررت الالجزء األول والجزء الثاني،   245مدرجة في النشةةةرة اإلعالمية 

في جملتها أو في  ،أو قد يكون الهدف منها المفرداتالهدف من أن  - أسةةةةا  كل حالة على حدة

أو أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة التفجير النووي جزء منها، استخدامها فيما يتصل بتطوير 

، أو ها، أو تحديدعنها كشةةةة ال، أو ها، أو تخزينها، أو صةةةةيانها، أو تشةةةة يلها، أو مناولتهاإنتاج

مفروضة بموجب قرار لعقوبات خاضعاً كان البلد المشتري أو بلد المقصد في حال ؛ أو هانشر

ات، والمواد، بلد المنشةةةأ لهذه المعد  فرضةةةها لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة أو لعقوبات ملزم 

 .مبهوالمواد غير النووية، والبرمجيات والتكنولوجيا المرتبطة 

 الموافقةأو  التراخيصتطلبات م

 (5المادة )

 ترخيصاً من الهيئة:التالية الخاضعة للرقابة األنشطة تتطلب  .1

كل  مفردات خاضعة للرقابة أو وأاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مواد نووية  (أ

  .منهما

حصراً ألغراض  كل منهمامفردات خاضعة للرقابة أو  وأاستيراد مواد نووية  (ب

 .إعادة التصدير

بل التاريخ قعلى األقل أيام عمل  قبل خمسةلهيئة إلى ا مسبقر إخطا تقديم التاليةاألنشطة  تتطلب .2

 : من الهيئةً مسبقة كتابية موافقة و ،المقرر

 ،امرحلي هاشحنوواد نووية ومفردات خاضعة للرقابة معبور  (أ

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

 حسب مقتضى الحال.ذات الصلة، 

اإلجراءات  أن يسخخخخخختكمل أو موافقة رخصخخخخخخةللحصخخخخخخول على  على أي شخخخخخخخص يقدم طلبيجب  .3

على ذلك الشخص أن يقدم للهيئة  يجبو التي تطلبها الهيئة. أو الموافقة المرتبطة بطلب الترخيص

تسخخخمية المفردات الخاضخخخعة للرقابة  ،على سخخخبيل المثال ال الحصخخخر ،المطلوبةالمعلومات والوثائق 

المعلن  والموقع، مفردات الخاضخخخخعة للرقابةوجهة ال /منشخخخخأونوع وتاريخ عملية النقل، ووكميتها، 

المفردات الخاضخخخخعة  وأوغرض المسخخخختخدم النهائي من المواد النووية  ،، والمسخخخختخدم النهائيعنه
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بة أو  بت في منح  ،منهماكل للرقا ها ضخخخخخخخرورية لل ئة أن وأي معلومات ووثائق أخرى تقرر الهي

  . ترخيص أو موافقةالشخص 

أو  أن تتماشى األنشطة الخاضعة للرقابة أو غيرها من األنشطة المحددة في طلب الترخيص يجب .4

 مع و، أالطلبالصخخناعية المعنية لمقدم الرخصخخة مع الرخصخخة التجارية أو  طلب الموافقة المسخخبقة

 الحال.حسب مقتضى  ،عمل مقدم الطلببالتشريع الخاص 

ستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مواد نووية يعتزم على أي شخص يجب  .5 مفردات خاضعة  وأا

إلى الهيئة قبل اسخخخخخختكمال اإلجراءات  الحصخخخخخخول على رخصخخخخخخة طلبتقديم   كل منهماللرقابة أو 

  الجمركية ذات الصلة في الدولة. 

 

 والموافقات اإلخطارات

 (6المادة )

كتابة ومن خالل وسةةةةةةائل وقنوات االتصةةةةةةال المتفق  الهيئة خطر أن يالمرخص ل  يجب على  .1

فترات الزمنية للوفقاً تصدير إعادة التصدير الأو  لالستيرادالمتوقع  التاريخعليها مع الهيئة قبل 

 التالية:

 من( أيام عمل على األقل 5مسةةةةةبق قبل خمسةةةةةة ) اخطارالنووية،  للمواد بالنسةةةةةبة (أ

طلبات دون اإلخالل بالمت ،الدولة من التصةةدير إعادة التصةةدير أواالسةةتيراد  تاريخ

حسةةةةةةاب  نظام الئحة) FANR-REG-10المنصةةةةةةوص عليها في الئحة الهيئة 

  ،(المواد النووية ومراقبتها وتطبيق البروتكول اإلضافي

ام ( أي5اخطار مسةةبق قبل خمسةةة ) ،صةةلة بالمجال النوويالمفردات ذات بالنسةةبة لل (ب

دة رهناً بالما ،إعادة التصةةةةدير تاريخ االسةةةةتيراد أو التصةةةةدير منعمل على األقل 

 ،( من هذه الالئحة2)6

سبق م اخطار ،النووي بالمجال المتعلقة المزدوج االستخدام ذات للمفردات بالنسبة (ج

 إعادة ل من تاريخ االسةةةةةةتيراد أو التصةةةةةةدير( أيام عمل على األق5قبل خمسةةةةةةة )

 .( من هذه الالئحة2)6، رهناً بالمادة التصدير

مادة  .2 بات اإلخطار الواردة في ال مادة (1)6ال تنطبق متطل الئحة )ج( من هذه ال(1) 6)ب( وال

قل التكنولوجيا.  يات ن قل إخطارات الترخيص  شةةةةةةروطأن تحدد يجب وعلى عمل يات الن عمل

 .هو مطلوب حسبما

عماية بالقيام مسةةةةةةبقة من الهيئة قبل  كتابيةيجب على المرخص ل  الحصةةةةةةول على موافقة   .3

( من هذه 1)6بموجب المادة  االذي قام بتقديم إخطار به إعادة التصدير  أو التصدير االستيراد

  الالئحة.

لمفردات المتعلقة بالمجال ل الهيئةإلى  اتإخطارتقديم يجب على المرخص ل  عالوة على ذلك،  .4

 :التاليةفترات الزمنية للوفقاً  النووي
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 لخاصةالمناطق ا وأالمناطق الحرة بما في ذلك ، اهأو المغادرة من الدولة الوصول إلى .أ

إعادة   رأو التصدي االستيرادبعد تاريخ ( أيام عمل 3)ثالثة : خالل كل منهماأو  للدولة

 ،التصدير

 للمرفق. االستيراد( أيام عمل بعد تاريخ وصول 3الوصول للمرفق: خالل ثالثة ) .ب

  ( من هذه الالئحة، يجب على المرخص ل1) 6عند إعداد اإلخطار المطلوب بموجب المادة  .5

  الوثائق الداعمة ذات الصلة التي تطلبها الهيئة.أن يقدم للهيئة جميع 

وقت  لها فيبأي ت يير في المعلومات التي قدمها ةً الهيئة كتابإخطار ل  مرخص ال يجب على .6

ً  هذه الالئحة، بما في ذلك الت يير بمقتضةةةةىسةةةةابق  م سةةةةتخد  أو الم ،في الموقع المعلن عن  سةةةةلفا

كل قابة أو المفردات الخاضةةعة للر وأأو ال رض من االسةةتخدام النهائي للمواد النووية  ،النهائي

لذي ابعد التاريخ ( أيام عمل 5الهيئة خالل خمسةةةةةةة ) إلى اتاإلخطار ةهذتقديم  يجبو .منهما

 يصبح في  الت يير معلوماً للمرخص ل .

مادة ) ل يت    .7 بات اإلخطار لل باسةةةةةة( 6متطل قة  بات اإلخطار المتعل حة متطل هذه الالئ تيراد من 

 يصالتراخ في المحددة رقابةلل الخاضةةةةعة والمفرداتوتصةةةةدير وإعادة تصةةةةدير المواد النووية 

 .النفاذمن هذه الالئحة حيز  1الهيئة قبل تاريخ دخول النسخة  عن الصادرة

 

 

 

 معايير الترخيص

 (7المادة )

للحصول على ترخيص أن يثبت للهيئة استيفاء  إلى الهيئة على أي شخص يقدم طلب يجب .1

 المعايير التالية:

لن وحصراً لألغراض السلمية  التصدير إعادة أو التصدير أو االستيراد عملية أن (أ

 .نوويال األسلحة النووية أو غيرها من أجهزة التفجير نتشارا فيتساهم بأي طريقة 

رها أو للرقابة التي تم استيرادها أو تصدي والمفردات الخاضعةأن المواد النووية  (ب

 هاشريعاتتوالدولة الوطنية والدولية بالمخالفة اللتزامات تستخدم  إعادة تصديرها لن

  .النافذةالوطنية 

واد نووية لبلد المستلم الستالم مالمعنية ل ةستخدم النهائي مصرح له من السلطالمأن  (ج

ن ولوائح وفقاً لقواني كل منهماأو معاد تصديرها أو مفردات متعلقة بالمجال النووي 

 تأكيد من حكومة لحكومة.على  المستلم واستناداً البلد 

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

  تقديمه إلى الهيئة.   تمقد النووي االستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال 
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م واكتمال ق والتثبت من صحة حق في التحق  الهيئة لل .2 المعلومات الواردة في إعالنات المستخد 

  كل حالة على حدة.لالنهائي وأي معلومات إضافية أخرى تطلبها الهيئة 

 

 التزامات المرّخص له واألطراف المعنية 

 (8المادة )

 لتشةةةتم التيهذه الالئحة  من( 1)3المحددة في المادة  األنشةةةطة ممارسةةةةعلى المرخص ل   جبي .1

رة اإلشةةةةةةا تمفقط في حالة  كل منهماأو  صةةةةةةلة بالمجال النووي ذات مفردات وأعلى مواد نووية 

 الخاضعة طةاألنش تكن لم ما ؛دالمور    البلد لدى المفعول ساري لحكومة حكومة من تأكيدا في مإليه

 .دالمور    البلدإلى  حصراً  متجهة)ج( (1)3 المادة في المحددة للرقابة

ما منه أييكن المرخص ل  أو الطرف المعني )إذ لم  على يجب .2 ً مسةةتخد  ً نهائي ا  مللمسةةتخد   نيبي    أن( ا

 صةةةادرال الترخيص شةةةروطيتقيد بأن  يجبأن اسةةةتخدام المفردات الخاضةةةعة للرقابة  كتابةً  النهائي

 أي يفالشةةةةرو   قبل لهيئةا يُخطر أنعلي   يجبو الالئحة، هذهالصةةةةلة الواردة في  ذات حكاماألو

 .للرقابة الخاضعة للمفردات الحقة نقل عملية

لقيام وا آخر شةةةةخص أي إلىالمفردات ذات االسةةةةتخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي قبل نقل  .3

للدولة   المناطق الخاصةةةةةةة وأفي ذلك المناطق الحرة  بما ،بأي تحريك لهذه المفردات داخل الدولة

م على يجب ،كل منهماأو   :القيام بما يليالنهائي  المستخد 

ام المفردات ذات االسةةتخد أن الحق نهائي ممسةةتخد   هو للشةةخص الذي كتابة   يُصةةر أن  .أ

 تخضع لهذه الالئحة، المنقولة المزدوج المتعلقة بالمجال النووي

 .للهيئة نهائي تخدممسم إعالن قدتو الهيئة إخطار .ب

 :القيام بما يلي الدولة اختصاص ضمن إطار والتخليص الشحن وكالءعلى  يجب .4

كون تالتي  كل منهماالمفردات الخاضةةةةةةعة للرقابة أو  وأالنووية  المواد نقل قبول فقط .أ

 ،نقلها على وافقت أو لهاالهيئة قد أصدرت ترخيصاً 

 وأية التي تزاول عمليات نقل المواد النوو لشةةةةةةركاتل تعريفية عمالءبملفات  االحتفاظ .ب

 عند فيةالتعري الملفات هذهالهيئة على  إطال و كل منهماالمفردات الخاضعة للرقابة أو 

 ،بلالط

 هذه الالئحة. من (9)8ألحكام المادة  االمتثال. ج

ام من االلتز واألطراف المعنية لهم المرخص الالئحةتعفي التراخيص الصةةةةةةادرة بموجب هذه  ال .5

 .الدولة في نافذةأخرى  قوانينأي ب

 النقل بعمليات تتعلق مخالفات أي عن ونمسةةةةةة ولالمعنية  األطرافو ل  المرخص يكون أن يجب .6

 .تهاموافقدون  أو الهيئة من ترخيص دون تتم التي
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 طرف ثالثبنقل أي مصةةةةروفات تتعلق  وتتحمل مسةةةة ولية ت طيأن  المعنية األطراف على يجب .7

حسةةةةب  ،أو تخزينها كل منهماأو خاضةةةةعة للرقابة مفردات  وأنووية مواد ل والهيئة الدولة وأجهزة

لمفردات أو تخزين المواد النووية أو او  أو حظر عملية نقلو تم تعليق  في حالةمقتضةةةةةةى الحال، 

ن بسبب عدم حصول األطراف المعنية على الترخيص المطلوب مأو كل منهما الخاضعة للرقابة 

 الهيئة أو على موافقتها.

تولى يوالتصدير  لالستيراد فاعل امتثال برنامجب لعملاالمعنية  األطرافو ل  المرخص على يجب .8

صدير يضمن برنامج االمتثال لالستيراد والت أن. ويجب الخبرة ذوي من م هلعمل  طاقمتش يل  

اف األطر على يجب كما. الالئحةلضةةةةةةمان االمتثال لهذه  علةاف بلسةةةةةةُ  ةالمعني األطراف لدىأن 

 تقديم يجبو .النهائي مالمسةةةةةةتخد   من قالمعنية إظهار العناية الواجبة خالل مزاولة عملية التحق  

 إلى  وماتمعلو  تعليماتجانب إجراءات  المرتبطة ب  و إلى ،والتصةةةديراالمتثال لالسةةةتيراد  برنامج

ً ، وأن يكون متاحذلك طلبها عند الهيئة  .وقت أي في الهيئة لب  ق   منلعمليات التفتيش  ا

ُمدرجة  على يجب .9 ية ال ية  علىاألطراف المعن لدول ية  وأقوائم الجهات ا كل و أالحكومات األجنب

تسوية لدها وباعتبارها كيانات تدعم األنشطة ذات الصلة باألسلحة النووية بذل قصارى جه منهما

فية عليها تزويد الهيئة بأي معلومات إضةةةايجب وضةةةعها لكي يتم شةةةطب اسةةةمها من هذه القوائم. و

قوم ت كل منهماخاضةةةةعة للرقابة أو مفردات  وأمواد النووية أي عمليات نقل لأن تحصةةةةل و تطلبها

 ترخيص من الهيئة. علىبها هذه األطراف المعنية 

 

 تالسجالّ 

 (9المادة )

عمليات نقل  لجميع شةةةةاملسةةةةجالت نظام ب االحتفاظعلى المرخص ل  واألطراف المعنية  يجب .1

النظام لمدة  واالحتفاظ بالسجالت في ،كل منهماالمفردات الخاضعة للرقابة أو  وأالمواد النووية 

ابة أو للرق المفردات الخاضةةةعة وأالمواد النووية  نقلمال تاكبعد ( سةةةنوات على األقل 5خمس )

 .كل منهما

 تدابير أمنية كافية حسةةةةةب االقتضةةةةةاء لمنعصةةةةةيانة المرخص ل  واألطراف المعنية على  يجب .2

 التالعب بالسجالت وفقدانها.

مسةةةة ولون عن صةةةةحة واكتمال جميع السةةةةجالت المتعلقة المرخص ل  واألطراف المعنية يُعد  .3

 بعمليات نقل المواد النووية والمفردات الخاضعة للرقابة.

ية  يجب .4 ما  لعلى المرخص ل  واألطراف المعن ئة السةةةةةة جميع السةةةةةةجالت  على باالطال لهي

 .دون قيود المتعلقة بعمليات نقل المواد النووية والمفردات الخاضعة للرقابة

خ من جميع السةةةةةةجالت المتعلقة على المرخص ل  واألطراف المعنية  يجب .5 تزويد الهيئة بنُسةةةةةة 

 .على طلب الهيئة بناءً  كل منهماالمفردات الخاضعة للرقابة أو  وأبعمليات نقل المواد النووية 
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 التقارير

 (10المادة )

ير الهيئة بتقارير ربع سنوية حول جميع عمليات استيراد وتصدتزويد المرخص له  علىيجب  .1

ُسبل أخرى خطاب وإعادة تصدير المفردات الخاضعة للرقابة من خالل  رسمي أو من خالل 

ال ال على سخخخخخخخبيل المث، أن تشخخخخخخخمل هذه التقارير يجبو مع الهيئة.يتم االتفاق بشخخخخخخخأنها كتابةً 

وع ، ونعنيةوكمية المفردات الخاضخخخعة للرقابة الم ،هةرقم الترخيص المعني، والوج ،الحصخخخر

سخخخة خمتقديمها خالل يجب وجهة المفردات الخاضخخخعة للرقابة، و /وتاريخ عملية النقل، ومنشخخخأ

 عمل بعد نهاية كل ربع سنة. يوم( 15) عشر

 ة. إلى الهيئالتي يتم تقديمها المرخص له مسؤوالً عن صحة واكتمال جميع التقارير يُعد  .2

أي بشخخخخخأن  كل منهماأو تصخخخخخويبات  وأبأي توضخخخخخيحات المرخص له تزويد الهيئة  يجب على .3

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

الهيئة بأي تزويد المرخص له على  يجب، الالئحةمن هذه ( 1)10دون اإلخالل بأحكام المادة  .4

 . تحددها الهيئةعلى طلبها وفي غضون مدة  تقارير أخرى بناءً 

 

 توفير المعلومات

 (11المادة )

 إلى الهيئة مكتملة وصحيحة. التي تقدميجب أن تكون جميع المعلومات والوثائق  .1

له  يجب .2 ية وأعلى المرّخص  ما فيهم وكالء الشخخخخخخخحن والتخليص  األطراف المعن طار  فيب إ

فردات الم وأووثائق تتعلق بنقل المواد النووية تزويد الهيئة بأي معلومات  الدولة اختصخخخخخخخاص

ليات عمبما في ذلك  الرقابية ة الهيئةلدعم أنشخخخخخخخطيتم طلبها  كل منهماالخاضخخخخخخخعة للرقابة أو 

تم ، مالم ي( أيام عمل من طلب الهيئة10)عشخخخخخخرة في غضخخخخخخون  ،الهيئةالتي تقوم بها  التفتيش

 .االتفاق على غير ذلك مع الهيئة

مفردات خاضخخعة  وأعلى أي شخخخص على دراية بأي عملية أو عمليات نقل لمواد نووية يجب  .3

بة أو  ب كل منهماللرقا ها  يام ب ئة دون ترخيص يتم الق ها موافقأو من الهي ئة على إخطار الهيت

ع قنوات االتصخخخخخخخال المحددة على الموقأي من اإلخطار من خالل هذا أن يتم ويجب  الفور. 

 .اإللكتروني للهيئة

عن أي ل المرخص له أو األطراف المعنية بَ شخخخخخخخجع الهيئة اإلفصخخخخخخخاح الذاتي الطوعي من قِ تُ  .4

أحكام هذه الالئحة أو القانون أو شخخخروط الترخيص، حسخخخب من مخالفات فعلية أو محتملة ألي 

  إلى الهيئة. إخطارمن خالل االقتضاء، 
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 التفتيشعمليات 

 (12المادة )

جراء إلقيود  بال يفور دخولللهيئخخة تتيح أن على المرخص لخخه واألطراف المعنيخخة  يجخخب .1

 نهمامكل للرقابة أو  المفردات الخاضخخخخخخخعة وأمرتبطة بنقل المواد النووية العمليات التفتيش 

لصلة، اذات  وشروط الترخيصهذه الالئحة متطلبات و ،ق من االمتثال لمتطلبات القانونلتحق  ل

 لهيئة. إلى اتقديمها سبق بما في ذلك صحة واكتمال المعلومات التي 

سخخختالم على المرخص له واألطراف المعنية التي تخضخخخع للتفتيش من قِبَل الهيئة تأكيد ا يجب .2

صخخخخخخالحية المعرفة واللديهم  ممنح ممثلين رشخخخخخخأن يو ،إخطار التفتيش الصخخخخخخادر عن الهيئة

 .لالمتثال لمتطلبات الهيئةليكونوا حاضرين خالل التفتيش 

 مفردات وأوجخخد فيهخخا مواد نوويخخة تيحق لمفتشخخخخخخخي الهيئخخة الخخدخول إلى أي مواقع في الخخدولخخة  .3

الحرة  المناطق ،، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصركل منهماأو منقولة  خاضعة للرقابة

 ، للتحقق من أن: أو كل منهما للدولة المناطق الخاصةأو 

ها يتم اسةةةةةةتخدام كل منهماالمفردات الخاضةةةةةةعة للرقابة أو  وأالنووية  الموادهذه  (أ

 .والمعلنة السلمية لألغراض حصراً 

ة للرقابة المفردات الخاضع وأعملية النقل واالستخدام النهائي لهذه المواد النووية  (ب

، وشخخروط الترخيص ،هذه الالئحةمع و ،تتوافق مع متطلبات القانون كل منهماأو 

 حسب مقتضى الحال.

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

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

ع (د بة المواد النووية والمفردات الخاضخخخخخخخ ها يتم نة للرقا  مينلمسخخخخخخختخدِ إلى افقط قل

 النهائيين الُمعلن عنهم.

 لية:تمكين مفتشي الهيئة من القيام باألنشطة التا واألطراف المعنيةعلى المرخص له  يجب .4

 معلومات أخرى ذات صلة. وأي النقل بعمليات المتعلقة السجالت فحص (أ

لهيئة إلى ا قدمتبالتقارير التي  9وفقاً للمادة حفظها مطابقة السخخخجالت حسخخخبما تم  (ب

 يئةمعلومات أخرى ذات صخخخخلة متوفرة لله بأيأو الالئحة من هذه  10للمادة وفقاً 

 .كل منهماأو 

لخاضخخخخعة المفردات ا وأ النووية المنقولةق، وكمية المواد ق من موقع، وتطابُ التحق   (ج

 .كل منهماللرقابة أو 

 ات كشف اإلشعاع وغيرها من أجهزة القياس.استخدام معدّ  (د

 عينات.الجمع  (ه
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 التصوير. (و

ف القانون وهذه الالئحة السخختيفاء أهدابموجب ُمصخخرح بها اتخاذ إجراءات أخرى  (ز

 .التفتيش

مفتشخخخخخخخي الهيئخخة تزويخخد لتفتيش لالتي تخضخخخخخخخع المرخص لخخه واألطراف المعنيخخة على يجخخب  .5

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

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

 عدب التي تطلبها الهيئةجراءات اإل جميعاسخخخخخختكمال على المرخص له واألطراف المعنية يجب  .6

 خالل المدة الزمنية التي تحددها الهيئة. التفتيش

 :ضبطيحق للهيئة  .7

بة أو  وأالنووية  المواد .أ عة للرقا  وأ ترخيص دونبالمنقولة  كل منهماالمفردات الخاضةةةةةة

 الالئحة، هذه أو القانون ةيقتضي الذي النحو على الهيئة من موافقة

 من هذه الالئحة. (3)4المادة  محظور نقلها بموجبمفردات أخرى  أيو  .ب

 

 الجهات األخرىالتعاون مع 

 (13المادة )

حسب نسق رموز معينة للنظام الم في إطارتراقب الهيئة المعلومات المتعلقة بالمفردات المصنفة  .1

إلى  ة أحالتها السةةةةةةلطات الجمركية في الدولالتي على الموقع اإللكتروني للهيئة  منشةةةةةةورما هو 

هذه لبالنسةةةةةةبة  المفردات خاضةةةةةةعة ألحكام هذه الالئحة.من أجل البت فيما إذا كانت هذه الهيئة 

عدم ممانعة من خالل بوابة  خطاب، سةةةةةةتصةةةةةةدر الهيئة التي ال تخضةةةةةةع لهذه الالئحة مفرداتال

NuTech  المفرداتهذه  عنأي إفراج ب الجمركيةأن تقوم السلطات التابعة للهيئة قبل.  

ة الدوليالجهات مع مع السةةةةةةلطات األخرى ذات الصةةةةةةلة في الدولة وكذلك أيضةةةةةةاً تتعاون الهيئة  .2

لمعلومات في تنفيذ هذه الالئحة، ال سةةةةةةيما في مجال تبادل ا الرقابيةالجهات األجنبية والجهات و

 .ركوالقيام بعمليات تفتيش مشت ذات الصلة

 

 بدء النفاذ

 (14المادة )

ي لتاريخ اليوم التال من واحدبعد شخخخخهر  النفاذ تُنشخخخخر هذا الالئحة في الجريدة الرسخخخخمية وتدخل حيز

 .في الجريدة الرسمية نشرها

 


