
1 
 

 

 
 
 

 

 الئحة 
 

 
 بالمجال الصلة ذات والمفردات النووية المواد وتصدير استيراد على الرقابة الئحة الئحة

 النووي بالمجال المتعلقة المزدوج االستخدام ذات والمفردات النووي

 (FANR-REG-09) 

 

  
 0النسخة 

 
 

 
 ( FANR) النوويةالهيئة االتحادية للرقابة 

 مارات العربية المتحدةاإل ،أبوظبي ،111211ص.ب 
regulation@fanr.gov.ae 

 
 

  

mailto:regulation@fanr.gov.ae


2 
 

 المحتويات

 3 .......................................................................................................... التعاريف

 3 ....................................................................................................................... (1) المادة

 5 ............................................................................................................ النطاق

 5 ....................................................................................................................... (2) المادة

 5 ........................................................................................................... األهداف

 5 ....................................................................................................................... (3) المادة

 5 ............................................................................................................. الحظر

 5 ....................................................................................................................... (4) المادة

 6 ............................................................................................ واإلذن الترخيص طلبات

 6 ....................................................................................................................... (5) المادة

 7 ................................................................................................... الترخيص معايير

 7 ....................................................................................................................... (6) المادة

 7 ......................................................................... الصلة ذات واألطراف له المرخص التزامات

 7 ....................................................................................................................... (7) المادة

 8 ......................................................................... الترخيص تجديد أو/و تعديل تعليق، إلغاء،

 8 ....................................................................................................................... (8) المادة

 8 .......................................................................................................... السجالت

 9 ....................................................................................................................... (9) المادة

 9 ........................................................................................................... التقارير

 9 ..................................................................................................................... (11) المادة

 9 ................................................................................................... المعلومات تقديم

 9 ..................................................................................................................... (11) المادة

 11 ......................................................................................... والتحقُّق التفتيش أنشطة

 01 ................................................................................................................... (12) المادة

 

 

 

  



3 
 

 التعاريف
 (1المادة )

 
 التي والعبارات للكلمات وتكون منها، كل مقابل المبّينة المعاني التالية والعبارات بالكلمات يقصد الالئحة، هذه أحكام تطبيق في
 االستعماالت شأن في ،1222 لسنة 6 رقم اتحادي بقانون المرسوم من 1 المادة في إليها المنسوبة المعاني هنا ت عَّرف ولم خدمتاست  

 (:القانون) النووية للطاقة السلمية

 البروتوكول اإلضافي

 
 المستفيدة األطراف

 
 إعالن المستخِدم النهائي

 

 التصدير

 

 
 العام الترخيص

 

 

 

 

  لحكومةمن حكومة  التأكيد

 

 

 

 بموجبالمصادقة على البروتوكول اإلضافي  تمتالضمانات.  تفاقيةال إضافي بروتوكول
 وصدر ،1212 ديسمبر 12 في التنفيذ زحيّ  ودخل ،1212 لسنة 66رقم  تحادياال المرسوم

 . INFCIRC/622/Add.1رقم  الدولية للطاقة الذرية للوكالة اإلعالمية النشرة في

على  حاصلةتكون  أنيجب  والتي ،للرقابة خاضعة مفرداتنقل التي تقوم باألطراف  كافة
في ذلك  بما ،في الدولة أو خارجها امثلهالجهات التي تمن السلطة المعنية، أو  إذنترخيص أو 
 .خاصة مناطق/أو و حرة مناطقفي  الكائنةاألطراف 

الخاضعة  المفرداتبأن  يفيد للرقابة الخاضعة للمفرداتالنهائي  المستخِدم منتأكيد خّطي 
  .را  للرقابة ست ستخدم ألغراض سلمية حص

 الخاضعة المفرداتبما في ذلك ، الدولة منالمنشأ  الوطنية للرقابة الخاضعة المفردات إخراج
أو  يةالبر الجمركية المنافذ  طريق عن ،خاصة مناطقمناطق حرة و/أو  في جةنت  الم   للرقابة
 .يةأو الجو  يةالبحر 

 لمفردات متعدد ريصدتل أو للرقابة خاضعة لمفرداتلالستيراد المتعدد من الهيئة  صادر ترخيص
المحددة في  الدولة التزامات تستوفيمحددة  لوجهاتبالمجال النووي ذات استخدام مزدوج متعلقة 

اإلرشادات في  تحديدهاتم  ماحسب  التوريد وشروطاإلضافي  والبروتوكول الضماناتاتفاقية 
 الوكالة الدولية للطاقة الذريةنشرتي  على الصادرات النووية في الرقابة نظامالخاصة بالدولية 

INFCIRC/245/Part 1 وINFCIRC/245/Part 2 . مجموعة  اتباعالمرخص له  علىيجب
الخاضعة للرقابة  فرداتمللاستيراد  عمليةالترخيص العام لكل  في المحددةالشروط الخاصة 

 . ةالمعنيّ بالمجال النووي ذات االستخدام المزدوج المتعلقة  لمفرداتل تصديرعملية  أو ةالمعنيّ 

مجموعة من  لتأكيد مالمستلِ  بلدسلطة حكومية في  من دالمور   بلدفي  حكومية سلطة تطلبه تأكيد
 هو ماحسب النووي  بالمجالصلة  ذات ومفرداتمواد نووية  استيراد عملية"شروط التوريد" لكل 

 إذن إعطاءبغرض  INFCIRC/254/Part 1 نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيمحدد 
غرض ذات صلة بالمجال النووي. ال مفرداتأو  نووية موادأو إعادة تصدير  بتصدير دللمور  

سيكون  المرخص التوريدأن  الدولي للمجتمعالرئيسي من التأكيد من حكومة لحكومة هو التأكيد 
 المفردات وأنالنووية  الصادرات على للرقابةم الدولية ظ  الن  الخاصة ب لتزاماتاال كافةمستوفيا  ل

أنشطة في أنشطة نووية غير معلن عنها أو تكون عرضة لسوء االستخدام في أي دة لن المورَّ 
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 ق المنس   النظام

 

 االستيراد

 .سلمية غير نووية

 

 والفصل الصلة، والجزء ذات العددية همارموز و العناوين والعناوين الفرعية تسميات تشتمل على 
في ملحق االتفاقية المحددة  قالمنسَّ  النظام لتفسير العامة والقواعد الفرعية العناوين ومالحظات

 منظمة الجمارك العالمية.  ل للنظام المنسَّق لتصنيف وتبويب السلع الدولية

 مناطق/أو و ةحر  مناطق/أو و جمركية منافذالخاضعة للرقابة إلى الدولة عبر  المفردات إدخال
 .خاصة

 
 

INFCIRC/254/Part 1 

 و               

INFCIRC/254/Part 2 

 

 النووي بالمجالصلة  ذات مفردات

 
 

ذات استخدام مزدوج  مفردات
 بالمجال النووي متعلقة 

 

 التصدير إعادة

 
 
 

 للرقابة خاضعة مفردات

 
 

 اتفاقية الضمانات

 

 
 

 المؤقت اإلدخال

النووي.  النقل بضوابطان تعلقتللطاقة الذرية  الدولية لوكالةتان لإعالمينشرتان 
INFCIRC/254/Part 1 والمواد النووية اتوالمعدّ المواد  نقلتعليمات تتضمن  وتعديالتها 

 .مالحقها الواردة فيالنووية  غير والتكنولوجيا
 INFCIRC/254/Part 2 والمواد والبرمجيات ذات  اتالمعدّ  نقلتعليمات  تتضمن وتعديالتها

 .الواردة في مالحقها الصلةذات  والتكنولوجيابالمجال النووي المتعلقة  المزدوجاالستخدام 
 
 

لالستخدام في القطاع التي تم إعدادها ممة أو ص  ات والمواد غير النووية والتكنولوجيا الم  المعدّ 
 .INFCIRC/254/Part 1 نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيهو محدد ما حسب النووي 

والمواد والبرمجيات ذات االستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي والتكنولوجيا  اتالمعدّ 
هو ما حسب  النوويالقطاع  فيلالستخدام إعدادها أو المرتبطة بها، التي لم يتم تصميمها 

 .INFCIRC/254/Part 2 نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيمحدد 

مناطق لدولة و/أو الالجمركية لمنافذ عبر التصدير مفردات خاضعة للرقابة سبق استيرادها 
على سبيل المثال ال الحصر، تصدير مفردات بما في ذلك، ، الحرة و/أو المناطق الخاصة
 خاضعة للرقابة إلى بلد المنشأ.

 

 ت ذات الصلة بالمجال النووي والمفرداتأو المفردا اتفاقية الضماناتالمواد النووية التي حددتها 
 .النووي بالمجالذات االستخدام المزدوج المتعلقة 

 لتطبيق الذرية للطاقة الدولية والوكالة المتحدة العربية اإلماراتدولة  بين المبرمة تفاقيةاال
اتفاقية صادقة على تمت الم. النووية األسلحة انتشار حظر بمعاهدة فيما يتعلق الضمانات
أكتوبر  2في  التنفيذ حيز ودخلت 1226 لسنة 66 رقم االتحادي المرسوم بموجبالضمانات 

 .INFCIRC/622 الدولية للطاقة الذرية وصدرت في النشرة اإلعالمية للوكالة 1226

لفترة معلومة عندما يتم استيراد مفردات خاضعة للرقابة فقط استخراجه تصريح جمركي يتم  
يجب إعادتها و  محددة عبر المنافذ الجمركية للدولة و/أو المناطق الحرة و/أو المناطق الخاصة
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 النقل
 

 التي تم استيرادها فيها.الحالة  في نفس

عادة تصدير والعبور والشحن المرحلي لمفردات خاضعة للرقابة ذلك  بما في ،استيراد وتصدير وا 
 نقل التكنولوجيا.

 المرحلي الشحن

 

 

 

 العبور

 

عادةداخل الدولة  إلىلبت بواسطتها ج   التي النقلوسيلة  منللرقابة  خاضعة مفردات رفع  وا 
يجب . الدولةإلى خارج  شحنها بغرضأخرى  نقل وسيلة على أووضعها على ذات وسيلة النقل 

ال  أي الجوي، الميناء مدرج أو البحري الميناء مرسىفي للرقابة  الخاضعة المفرداتتبقى أن 
 تدخل المنطقة الجمركية للدولة.

 فيجمركي  ممر أمامنقل يلة على وس لةحمَّ م  أرض الدولة  للرقابة خاضعة مفردات عبور
رك و/أو االجممسؤولي  رقابة تحتبقائها  مع النقليلة وس من إنزالها دون ثانية وخروجها الدولة،
 .الحال مقتضى حسب األمن

 
 النطاق
 (2المادة )

 نقل المفردات الخاضعة للرقابة.المتعلقة بعمليات لترخيص واإلبالغ اهذه الالئحة متطلبات حد د ت .1

مفردات نقل يقوم/تقوم ب( الخاصة والمناطق الحرة المناطق ذلك في بماالدولة ) داخل جهة أو شخص أي على الالئحةهذه  قطبَّ ت   .1
 .خاضعة للرقابة

 
 األهداف

 (3المادة )

 للطاقة برنامج تطوير إمكانية تقييم في المتحدة العربية اإلمارات دولة سياسة ومتطلبات القانون أحكام تطبيق إلى الالئحة هذه تهدف
 وفقا   للرقابة الخاضعة لمفرداتا وتصدير استيراد على الرقابة قواعدتطبيق بالدولة  التزامات على تنص والتي ،الدولة في السلمية النووية

 تي الوكالة الدولية للطاقة الذريةنشر  فيحسب ما هو محدَّد  النووي لنقلالخاصة با النوويين دينالمور   مجموعة إلرشادات
INFCIRC/254/Part 1 وINFCIRC/254/Part 2. 

 الحظر
 (4المادة )

 هذه الالئحة ما يلي: تحظر
 

 مسبق من الهيئة. دون ترخيص أو إذن خطيبنقل مفردات خاضعة للرقابة  .1
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خطي إعالن تزويد الهيئة بدون ب بالمجال النووي وشحنها مرحليا  ذات االستخدام المزدوج المتعلقة عبور المفردات  .1
 مسبق بالعبور والشحن المرحلي.

ر أو تطوي وأتشييد  وأخصيصا  ألغراض تصميم إعدادها أو ميمها صتم تاستيراد أي مفردات خاضعة للرقابة  .6
 إعادة المعالجة داخل الدولة. وأبالتخصيب  مرتبط فقر تشغيل م  

الم صادق التفاقيات الدولية بما يخالف اشامل  نقل أي مفردات خاضعة للرقابة مرتبطة بانتشار أي أسلحة دمار   .6
 ألمم المتحدة. التابع لمن األقرارات مجلس عليها بواسطة الدولة وبموجب 

 لمية.نقل أي مفردات خاضعة للرقابة ألغراض غير س .5
 

  طلبات الترخيص واإلذن
 (5المادة )

أو  مفردات ذات صلة بالمجال النوويأو  نقل مواد نوويةبـالقيام  قبلالحصول على ترخيص  والجهاتاألشخاص  كافةعلى  يجب .1
 .بالمجال النوويذات استخدام مزدوج متعلقة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مفردات 

ذات  لمفرداتشحن مرحلي أو عبور بعملية على كافة األشخاص والجهات الحصول على إذن خطي من الهيئة قبل القيام جب ي .1
 . العبور أوالشحن المرحلي تاريخ  منعلى األقل  عمل يوم 15 قبل وذلك ،بالمجال النووياستخدام مزدوج متعلقة 

 في دالمحدَّ  النحو علىمفردات خاضعة للرقابة  لنقلمن الهيئة  إذنطلب أو  ترخيصعلى  للحصول ميالتقد طلبيتضمن أن  يجب .6
 تفاصيل ما يلي: من هذه الالئحة (1( و)1)5المادة 
 التصدير إعادة أو ادستير اللمنشأ ال بلد (أ)
 التصدير إعادة أو التصدير هةج  و  )بلدان(  بلد (ب)
 دالمور   تحديد (ج)
 النهائي المستخِدم تحديد (د)
 االستخدام غرض (ه)
 (النتهاء، الخاتاريخ  ،النفاذ، تاريخ المشاركةالعقد )رقم العقد، األطراف  تحديد (و)
 عط  أو بالقِ  أو المفرد متعددال نقلال (ز)
 (بحري جوي، ،)بري النقل ةطريق (ح)
 الوكالة الدولية للطاقة الذريةتي لنشر  ا  وفق للرقابة الخاضعة اتالمفرد ترقيمتحديد الكيفية التي سيتم بها  (ط)

INFCIRC/245/Part 1 وINFCIRC/245/Part 2. 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تينشر  في الواردوصف لل ا  وفق للرقابة الخاضعة للمفرداتل مفصَّ  وصف (ي)

NFCIRC/245/Part 1  وINFCIRC/245/Part 2.  
 كمية المفردات الخاضعة للرقابة (ك)
 المنسَّق  النظام رموز (ل)
إعادة تصدير  تصدير أو وأترخيص الستيراد يكون مطلوبا  وجود  حيث ،لحكومةمن حكومة  للتأكيدالمطلوبة  المعلومات (م)

 النووي بالمجالصلة  ذات مفردات أونووية  مواد
 النووي بالمجالصلة  ذات لمفردات المرحلي الشحن/العبورمن حكومة لحكومة في حال  التأكيدمن  نسخة (ن)
 النووي بالمجالذات استخدام مزدوج متعلقة  مفرداتدم النهائي لنقل المستخِ  إعالن (س)
 .الهيئة طلبحسب خرى ذات صلة أو إعالن أمعلومات  أي  (ع)
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 .الالئحةألحكام هذه  ا  وفق النقلترخيص  متطلباتل طبقا   للرقابة الخاضعة للمفردات المؤقت اإلدخالترخيص  يجب .6

 التراخيص أو الصناعية أومع التراخيص التجارية متوافقا   للرقابة الخاضعة المفردات نقلالخاص ب طلب الترخيصيكون  أن يجب .5
 .الدولة داخل أخرى حكومية جهة أي عن الصادرة األخرى

 ومتطلبات القانونمن ( 5)12 لمادةا  لوفق الهيئة إدارة مجلس إلى الترخيصبشأن طلبات  الهيئةقرارات  من التظلمات تقديممكن ي .6
 .الهيئة

 خاضعة مفردة أي استيرادبـإلبالغ الهيئة المناسب م النهائي نموذج إعالن المستخدِ  استخدام عاما  من يحمل ترخيصا  على  يجب .7
 .الدولة إلى دخولهامن تاريخ  األقل علىعمل  يوم 12 قبل للرقابة

أي أو إعادة تصدير  تصديربـإلبالغ الهيئة المناسب النهائي  المستخِدمنموذج إعالن  استخدام من يحمل ترخيصا  عاما  على  يجب .2
 .الدولةخروجها من عمل على األقل من تاريخ  أيام 5قبل  النووي بالمجالذات استخدام مزدوج متعلقة  مفردة

 
 معايير الترخيص

 (6المادة )

تي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر لما هو وارد في خاضعة للرقابة  مفرداتترخيص لنقل  إصدارالخاص ب الهيئةقرار  يخضع .1
INFCIRC/245/Part 1 وINFCIRC/245/Part 2.  استيفاء المعايير التالية: تابإث الترخيص طالب على يجبو 

 ؛أمن الدولةتضر ب لن النقل عملية نا (أ)
 ؛النووية األسلحة انتشار حظر معاهدة فيحسب تعريفه النووي  االنتشار حظرخطر على  أي تشكلال  النقل عملية نا (ب)
الخاضعة للرقابة وفقا   المفرداتسلَّم كي يتم ستلِ لبلد الم  في ا ةالمعنيّ السلطة  من إذن على حاصلالنهائي  المستخِدم نا (ج)

 ها؛ولوائح هالقوانين
 لمبع للقيامم ت ستخد  قد  أوساء استخدامها ي   قدللرقابة  الخاضعة المفرداتأن  إلىتشير  الالرسمية المتوفرة  المعلومات نا (د)

 ئي؛عدا
 لوكالةا ضماناتنطاق  خارج النووي الوقود دورةتتعلق ب أنشطة أيفي  مستخد  ت  لن  المنقولة للرقابة الخاضعة المفردات نا (ه)

 ؛الدولية للطاقة الذرية
 .الصلةات ذ همخيصاتر  من نسخة أو انظرائه عنمعلومات  ،الهيئةطلب من  على ا  بناء ،م األطراف المستفيدةقد  ت نا (و)

 
 

 التزامات المرخص له واألطراف ذات الصلة
 (7المادة )

مواد نووية  نقلأي عملية تاريخ دخول عمل على األقل من  يوم 15 قبلللهيئة  مسبق خطي إخطار تقديمله  المرخص على .1
عادة تصدير  وأي إلى الدولة أو خروجها منها النووي بالمجالصلة  ذات ومفردات ذات استخدام  لمفرداتاستيراد وتصدير وا 

 . النووي بالمجالمزدوج متعلقة 

 األقل على ها،منبعملية دخول المفردات الخاضعة للرقابة إلى الدولة أو خروجها  خطيا   لهيئةا غالإبالمرخص له  علىيجب  .1
 .الخروج أونهاية يوم العمل الذي يلي يوم الدخول ب
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 هاستحددعمليات الخاصة بمثل هذه ال اإلخطارات. التكنولوجيا نقل عمليات علىمن هذه الالئحة ( 1( و)1)7المادة طبق تن ال .6
 . هساس كل حالة على حدأ الترخيص على شروط

الوكالة  نشرة في الواردة المتطلبات كافةل ا  وفق النووي بالمجال الصلة ذات والمفرداتالنووية  المواد نقلالمرخص له  علىيجب  .6
 .INFCIRC/245/Part 1الدولية للطاقة الذرية 

في ذلك  بما ،الخاضعة للرقابة المرحلي للمفرداتشحن ال وأالعبور  في ةشاركالملها بسموح له وأي جهة م المرخص علىيجب  .5
على يجب ذلك.  الهيئة طلبت إذابنقل مفردات خاضعة للرقابة  متعلقة معلومات بأي الهيئة تزويد والتخليص، الشحنوكالء 
  خاضعة للرقابة.  مفرداتشحنات غير مرخصة أو غير مسموح بها ل أيعدم قبول  والتخليص الشحن وكالء

األخرى ذات  النقل وثائقجانب  إلى الخاضعة للرقابة المفردات فاتورة منرسمية  نسخةب الهيئةد له تزويالمرخص  علىيجب  .6
  .ها منهاأو خروج الدولة إلى الخاضعة للرقابة المفردات دخول عندالصلة 

أن  يجبالمرخصة  الخاضعة للرقابة المفردات استخدام بأن خطيا  النهائيين  ينالمستخِدم إخطارب له المرخصيجب أن يقوم  .7
 م نسخة من اإلخطار إلى الهيئة قبل القيام بعملية النقل.ويجب أن يقد   ،الصادر الترخيصمع وافق يت

 ويجب ،هذه الالئحةتتوافق مع  الخاضعة للرقابةالمفردات  بأن الحقم نهائي مستخدِ  أيخطيا  النهائي  المستخِدميجب أن يخطر  .2
 .النقل بعملية القيام قبل الهيئة إلى اإلخطار من نسخة ميقد   أن

 .من هذه الالئحة( 2( و)7)7المادة  في ةالوارد اإلخطارات استالم خطيا   أن يؤكد للهيئة الحق نهائي ممستخدِ ي أ علىيجب  .2

 ،مها األطراف المستفيدة إلى الهيئة للحصول على ترخيصقد  تالتي و الالئحة،  هذهبموجب  وأ القانون بموجبالمطلوبة  المعلومات .12
 .وكاملة صحيحةأن تكون يجب 

أي اتفاقيات بأو  خرى معمول بهاأأو لوائح قوانين  بأي االلتزام من لهم المرخصالالئحة ال تعفي بموجب هذه  الصادرةالتراخيص  .11
 .إليها انضمت أو الدولة عليها صادقتذات صلة 

دون ب للرقابة خاضعة اتمفرديتسبب فيها نقل أي خسارة  أو فشلأي ضرر أو تسّرب أو  عن مسؤولة المستفيدة األطراف تكون .11
 .يتقدم بها طرف ثالث مطالباتقائمة عن أي  امسؤوليتهوتظل  ات،مخالف أي ةيمسؤول المستفيدة األطراف أيضا  تتحمل . ترخيص

 

أو النقل  إذا تم تعليق للرقابة خاضعة مفردات تفتيش أو تخزين أو نقلب تتعلقنفقات  أي عن ةمسؤول المستفيدة األطراف تكون .16
 .المعنّية السلطات من إذن أو ترخيصدون بدها في الدولة و نتيجة  لمعلومات عن وجه حظر 

 
 

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

 .الترخيص شروط أو للقانون وفقا   هتعليق أوو/ هإلغاؤ  أوو/ تجديده أو/و الترخيص تعديل يجوز
 

 

 السجالت



9 
 

 (9المادة )

أو التفتيش الخاصة  تدقيقال متطلبات تلبيةيمكن استخدامه للقيام ب سجالت شامل نظام له مرخص كليجب أن يتوفر لدى  .1
 .الهيئةب

ويجب عن الهيئة.  ةالصادر  لترخيصا شروطل ا  وفقالخاضعة للرقابة  المفردات نقلخاصة ب بسجالتله  المرخص يحتفظيجب أن  .1
 .الخاضعة للرقابة المفرداتالتنازل عن ملكية  بعدسنوات على األقل  5مدة االحتفاظ بهذه السجالت ل المرخص له على

 . هاوفقدانبالسجالت  التالعب لمنعكافية  تدابير أمنية له المرخصيجب أن تتوفر لدى  .6

 .الخاضعة للرقابة المفرداتالمتعلقة بنقل صحة واكتمال كافة السجالت  عن مسؤوال   له المرخصيكون  .6

 الصلة.  ذاتالسارية الدولة األخرى  تشريعات وكافة القانونقتضيات م الستيفاء سجالتهبفحص للهيئة  المرخص لهيجب أن يسمح  .5

 .خاضعة للرقابة مفرداتتتعلق بنقل أي سجالت من  خس  ن  تقديم له  المرخصبناءا  على طلب الهيئة، يجب على  .6
 

 
 

 التقارير
 (11المادة )

، ذات صلة بالمجال النووي إلى الدولة أو خروجها منها ومفردات نووية مواد بدخولفورا  الهيئة  إبالغالمرخص له  علىيجب  .1
 ساعة. 16 خالل خطيا   ذلكعلى  تأكيدالو الهيئة تواِفق عليها  اتصال ةقيطر وذلك باستخدام 

طريقة معتم دة باستخدام  خاضعة للرقابة لمفرداتنقل عمليات حول أي سنوية  ربع بتقارير الهيئة تزويديجب على المرخص له  .1
 كل ربع سنة.  نهاية بعدعمل  أيام 12هذه التقارير خالل  مقديتويجب الهيئة. من 

 ،للرقابة الخاضعة المفرداتشأن نقل بدة حدَّ يحق للهيئة طلب تقارير م   ،ةمن هذه الالئح (1)12بأحكام المادة اإلخالل  دون .6
 .طلبها فيالم حدَّدة  المدة خالل الهيئة إلى التقارير هذه تقديم له المرخص على ويجب

 12المقدَّمة وفقا  للمادة  التقارير في نتباي  أي تسوية  أو توضيح أو تبرير المستفيدة األطرافعلى بناءا  على طلب الهيئة، يجب  .6
 .من هذه الالئحة

 
 المعلوماتقديم ت

 (11المادة )

هذه المطلوبة بموجب بما في ذلك طلبات الترخيص والتقارير  ،ه كافة االتصاالت المتعلقة بمفردات خاضعة للرقابةيتوجيجب   .1
 هذه الالئحة.باستثناء ما هو محدد بخالف ذلك في إلى إدارة الضمانات في الهيئة،  ،الالئحة

 بعد أخرى غاية ألي أو ئية،إحصا أو يةأمن ألسباب دولية جهةأي دولة أو إلى  مرخص لهأي  عن معلوماتتقديم لهيئة يجوز ل .1
 .من خالل القنوات الدبلوماسية اتجهمن هذه ال أيي طلب رسمي من تلقّ 
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 بشأن األطراف المستفيدةتعلنها  معلومات أي من ،صلة ذات أخرى جهاتبالتعاون مع ، قتحقّ أن ت الهيئة علىيجب  .6
 .ذات صلة بالمجال النووي مفرداتأو  نووية مواد ونقّ يتل الذين األجانب النهائيين ينالمستخِدم

المفردات الخاضعة  دخولقبل  يتجاوز يومي عمل ال بما ولكنقرب وقت ممكن أ في ،الهيئةتزويد  المرخص له علىجب ي .6
، على ما الحصر ال المثالعلى سبيل  ،ملتتشيجب أن التي ، الداعمة الوثائقو  بالمعلومات ،منها هاإلى الدولة أو خروج للرقابة
 :يلي
 ؛للرقابة خاضعة مفردةكل  مواصفات (أ)
 ؛للرقابة الخاضعة المفردات كمية  (ب)
 ؛منها الخروج أو الدولة إلى للدخول دحدَّ الم   التاريخ (ج)
 ه؛وترخيص الناقل اسم (د)
 ؛(أخرى ةلوسي أي أو ،قطار أو ،شاحنةأو  ،سفينةأو  ،النقل )طائرة وسائل (ه)
 ؛وتواريخ الشحن والعبوات الحاويات عدد (و)
 ؛والعبوات الحاوياتتسجيل  أرقام (ز)
 آخر؛ رسمي ختم أي رقم أو الجمركي الختم رقم (ح)
 ؛ والشحن شركة تفاصيل (ط)
 .حاويةد محتوى كل يحد   جدول (ي)

 

بالغ ،المفردات الخاضعة للرقابة ميتسلتأكيدا  خطيا  ب لهيئة بدون أدنى تأخيريقد م لأن المرخص له  علىجب ي .5  بأيا خطيا  هوا 
 .بموجب هذه الالئحة للهيئةسبق أن تم اإلعالن عنها معلومات  في تغييرات

 
 أنشطة التفتيش والتحقُّق

 (12المادة )

 مفردات بـنقلذات صلة الهيئة تعتبرها  تفتيش عملية جراءإل بالدخول، بدون أي تأخير، لهيئةل أن يسمحله  المرخص علىجب ي .1
وبشروط  الالئحة هذهبو القانون قتضيات بم وااللتزام مةالمقدَّ ق من صحة واكتمال المعلومات التحق   بهدفوذلك  ،للرقابة خاضعة

 التراخيص ذات الصلة. 

 مفرداتوجود ا علن عن  في الدولة أخرى أماكن أو مواقع أي أو المخازنالمواقع الصناعية أو  تفتيشالهيئة الحق في  لمفتشي .2
  :    ، وذلك بهدفالحرة والمناطق الخاصة المناطق ،الحصر ال المثال سبيل على ،ذلك في بما فيها، للرقابة خاضعة

  األسلحة النووية؛ انتشار حظرألغراض سلمية وفقا  اللتزامات معاهدة  المفردات هذه استخدام ضمان (أ)

غير مرخص أو غير  لها النهائي االستخدام أو للرقابة خاضعة مفرداتنقل أن شبهة في في أي  قيالتحق (ب)
 ؛بهمصّرح 

 ؛ذات الصلة الفنية والوثائق الم قدَّمة لمعلوماتتتوافق مع ا للرقابة الخاضعة المفرداتأّن  من قالتحق   (ج)

  ؛ وعنهم لنع  م  ين نهائيين مستخِدم إلى فقط رسالهاإ تم للرقابة الخاضعة المفردات أن ضمان (د)

  .لحصول على معلوماتالحكومات أو الجهات الدولية لطلبات  تلبية (ه)
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 من 5 والمادة (FANR-REG-10) اإلضافي البرتوكول وتطبيق ومراقبتها النووية المواد حساب نظام الئحةمن  33للمادة  وفقا   .3
 المعاينةبإجراء  الذرية للطاقة الدولية الوكالة يمفتشل السماح المستفيدة واألطرافالمرخص له جب على ي اإلضافي، البرتوكول
 .الهيئةمفتشي بصحبة  التكميلية

 عنها نالمعل   الرسميةخالل جهة االتصال  منبوقت وتاريخ التفتيش  يا  خط ينالقانوني يهمثلم وأله  المرخص بإخطار الهيئة تقوم .4
 متطلباتيتم تفويضهم لمتابعة سالممثلين الذين ترشيح و آنفا   المذكور اإلخطار استالم تأكيدعلى المرخص له ويجب . مبه الخاصة
 .المفتشين

متى ما كان  صورالتقاط و  ،إلكترونية أوخ ورقية س  سواء في ن   ،أي معلومات إضافية خالل التفتيش طلب في الحقلمفتشي الهيئة  .5
 . ذلك مطلوبا  

ل خطيا   .6  التوقيع يجبو  ،الهيئةتجريه  الذي التفتيشخالل  ديدهاتح يتم الالئحةأي حالة عدم التزام بمتطلبات هذه يجب أن ت سجَّ
  الهيئة. ومفتشالمرخص له  أو المستفيد الطرفمن على ذلك بواسطة كل 

طلب ت  أن لهايجوز ف ،بدون تصريحأو بدون ترخيص  للرقابة خاضعة مفرداتعملية نقل ل أيخالل التفتيش عن  الهيئةكشفت  إذا .7
 مصادرة لها يجوز كما ،للرقابة خاضعة بمفردات تعلقت للرقابة ةخاضع أنشطةتعليق أو إلغاء أو رفض أي المعنّية لسلطات من ا

 .للرقابة الخاضعة المفردات

 

 

 

 


