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التعاريف

المادة )(1

المبينة مقابؿ كؿ منيا ،وحكىن للكلماث
في تطبيؽ أحكاـ ىذه الالئحة ،يقصد بالكممات كالعبارات التالية المعاني
ّ
والعباراث الخي اسخخذمج ولم حعرف هىا المعاوي المىسىبت إليها في المادة  1مه المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  6لسنة
 ،2002في شأف االستعماالت السممية لمطاقة النككية (القانكف):
سجالت الحسابات

مجمكعة بيانات محفكظة في كؿ مرفؽ أك مكاف خارج المرفؽ تكضح كمية كؿ نكع مف
أنكاع المكاد النككية المكجكدة كتكزيعيا داخؿ المرفؽ أك المكاف خارج المرفؽ ،كما تكضح
أيضا أم تغييرات تؤثر عمى ىذه المكاد.

البروتوكول اإلاضاي

بركتكككؿ إضافي لالتفاقية المبرمة بيف دكلة اإلمارات العربية المتحدة كالككالة الدكلية
لمطاقة الذرية بشأف تطبيؽ الضمانات ذات الصمة بمعاىدة حظر انتشار األسمحة النككية.
تمت المصادقة عمى البركتكككؿ اإلضافي بمكجب المرسكـ اإلتحادم رقـ  63لسنة
 ،2010كدخؿ حيز التنفيذ في  20ديسمبر  ،2010كصدر في النشرة اإلعالمية لمككالة
الدكلية لمطاقة الذرية رقـ .INFCIRC/622/Add.1

الديعة

جزء مف المكاد النككية يتـ التعامؿ معو ككحدة ألغراض الحساب عند نقطة قياس رئيسية
يحدد ليا التركيب كالكمية بمجمكعة كاحدة مف المكاصفات أك القياسات .كمف الممكف أف
تككف المادة النككية بشكؿ سائب أك محتكاة في عدد مف العناصر المنفصمة (مثؿ مجمع
الكقكد) .كالمكاد المشمكلة في نفس الدفعة ىي عناصر تحتكم عمى مكاد نككية مف نفس
تركيز العنصر كمستكل التخصيب.

العهدة الديترية

المجمكع الجبرم ألحدث جرد مادم في مكقع قياس المكاد باإلضافة إلى جميع تغيرات
العيدة التي حدثت منذ القياـ بالجرد المادم.
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وسائل اإلحتواء



الخصائص الييكمية لممرفؽ،



الحاكيات أك األجيزة المستخدمة لضماف السالمة المادية لمنطقة معينة ،أك



الكسائؿ (بما في ذلؾ معدات أك سجالت الضمانات النككية) الالزمة لمحفاظ
عمى إستم اررية المعرفة بالمنطقة أك بالمكاد عف طريؽ منع الكصكؿ غير
الممحكظ إلى المكاد النككية ،أك غيرىا مف المكاد ،أك نقميا ،أك العبث بيا.



عادة ما يتـ التحقؽ مف استمرار سالمة كسائؿ اإلحتكاء ذاتيا مف خالؿ األختاـ
أك تدابير المراقبة كاإلختبار الدكرم لكسائؿ اإلحتكاء خالؿ التفتيش.

الفعال
الكيموجرام ّ

كحدة خاصة مستخدمة في تطبيؽ الضمانات عمى المكاد النككية .كيتـ الحصكؿ عمى
الفعاؿ بأف يؤخذ:
كمية المكاد النككية في الكيمكجراـ ّ


الكزف بالكيمكجراـ في حالة البمكتكنيكـ،



الكزف بالكيمكجراـ مضركبا في مربع التخصيب في حالة اليكرانيكـ المخصب
بنسبة تعادؿ أك تفكؽ ،)%1( 0.01



الكزف بالكيمكجراـ مضركبا في  0.0001في حالة اليكرانيكـ المخصب بنسبة أقؿ
مف  )%1( 0.01كلكف بأكثر مف ،(%0.5) 0.005



الكزف بالكيمكجراـ مضركبا في  0.00005في حالة اليكرانيكـ المستنفد المخصب
بنسبة  (%0.5) 0.005أك أقؿ ،أك في حالة الثكريكـ.

أخذ العينات البيئية

جمع عينات مف البيئة بغرض تحميميا بحثا عف آثار لمكاد قد تكشؼ عف معمكمات حكؿ
مكاد نككية تـ التعامؿ معيا أك أنشطة تـ القياـ بيا.

اإلعفاء من الاضمانات

كفقا التفاقية الضمانات ،يجكز لمدكلة أف تطمب إعفاء كمية محدكدة مف المكاد النككية مف
ضمانات الككالة الدكلية لمطاقة الذرية (أم ،إخطار الككالة الدكلية لمطاقة الذرية) لبياف
استخداميا أك كميتيا .كرفع اإلعفاء ىك إعادة تطبيؽ ضمانات الككالة الدكلية لمطاقة
الذرية عمى المكاد النككية التي سبؽ إعفاؤىا مف الضمانات.

المريق

مفاعؿ أك مرفؽ حيكم أك محطة تحكيؿ أك محطة تصنيع أك محطة إعادة معالجة أك
محطة فصؿ نظائر أك منشأة تخزيف منفصمة أك أم مكقع تستخدـ فيو المكاد النككية عادةن

فعاؿ كاحد.
بكميات أكبر مف كيمكجراـ ّ
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المنطقة الحرة

جزء مف أرض أك مكقع محدد كمفصكؿ بصكرة كاضحة يخضع لنظاـ خاص في ما يتعمؽ
بالضرائب كالجمارؾ كاإلستيراد كالتصدير.

تغير العهدة

زيادة أك نقصاف ،بحساب الدفعات ،في كمية المكاد النككية المكجكدة في مكقع لقياس
يتضمف ىذا التغيير كاحدا مما يمي:
المكاد .ك ّ
الزيادات :االستيراد ،كركد كميات مف مصدر داخمي ،إنتاج نككم ،زيادة عارضة ،إعادة
النقؿ مف نفايات مستبقاة أك في لحظة بدء تطبيؽ الضمانات كاعادة تطبيؽ ضمانات
الككالة الدكلية لمطاقة الذرية عمى المكاد النككية المعفاة.
النقصاف :تصدير ،الشحف الداخمي ،فقداف بسبب االستيالؾ النككم أك فقداف آخر ،نفايات
مقاسة ،التحكيؿ لنفايات مستبقاة ،إعفاء مكاد نككية مف ضمانات الككالة الدكلية لمطاقة
محكلة إلى استخدامات غير نككية.
الذرية كرفع الضمانات عف مكاد نككية ّ

تقرير تغيرات العهدة

يقصد بتقرير تغير العيدة المعنى الكارد بشأنو في الفقرة ( )1مف المادة  11مف ىذه
الالئحة.

مكان خارج المريق

أم منشأة أك مكاف ال يعتبر مرفقا ،حيث تستخدـ المكاد النككية بشكؿ معتاد بكمية تبمغ
كيمكجراما فعاال كاحدان أك أقؿ.

نقطة القياس الرئيسية

مكاف تككف فيو المكاد النككية في شكؿ يتيح قياسيا لتحديد حركة المكاد أك العيدة.
كبالتالي فإف نقاط القياس الرئيسية تشمؿ ،كال تنحصر في ،المكاد الكاردة كالصادرة (بما في
ذلؾ النفايات المقاسة المستبعدة) كأماكف التخزيف في مكاقع قياس المكاد.

موقع قياس المواد

مكقع داخؿ مرفؽ أك خارجو ،يمكف فيو:


تحديد كمية المكاد النككية في كؿ عممية نقؿ إلى كؿ مكقع لقياس المكاد أك إلى
خارج ىذا المكقع.



تحديد العيدة المادية مف المكاد النككية في كؿ مكقع قياس لممكاد عند الحاجة
ككفقا إلجراءات محددة،

كذلؾ بيدؼ تحديد رصيد المكاد ألغراض ضمانات الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.
تقارير قياس المواد

يقصد بتقرير قياس المكاد المعنى الكارد بشأنو في الفقرة ( )2مف المادة  11مف ىذه
الالئحة.
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المواد غير المعمّمة

الفرؽ بيف العيدة الدفترية كالعيدة المادية .قد يككف الفارؽ إيجابيا (زيادة كاضحة في
المكاد) أك سمبيا (نقصاف كاضح في المكاد) ،كينبغي أف تساكم المكاد غير المعممة صفرا.
أما المكاد غير المعممة التي ال تساكم صفرا ،فتدؿ عمى كجكد مشكمة ما (مثالن :األخطاء
الحسابية) يجب التحقيؽ بشأنيا.

أنشطة البحث والتطوير

يقصد بأنشطة البحث كالتطكير المتعمقة بدكرة الكقكد النككم المعنى الكارد بشأنيا في الفقرة

المتعمقة بدورة الوقود النووي ( )1مف المادة  21مف ىذه الالئحة.
المواد النووية

المكاد المصدرية أك المكاد اإلنشطارية الخاصة.

حساب المواد النووية

نظاـ لحساب المكاد النككية كمراقبتيا يجب إعداده كالمحافظة عميو بكاسطة المرخص ليـ
عمى مستكل المرفؽ كالمكاف خارج المرفؽ ،ليتسنى لمشغؿ المرفؽ كالييئة كالككالة الدكلية
لمطاقة الذرية قياس حركة المكاد النككية كالعيدة المادية كالتحقؽ منيا.

حساب المواد النووية

عممية حساب المكاد النككية كمراقبة المكاد النككية كفقا ليذه الالئحة.

ومراقبتها
معدات الاضمانات النووية

أم معدات تفرض الييئة أك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية استخداميا ،أك تقكـ بتركيبيا
الحتكاء كمراقبة المكاد النككية.

سجالت العمميات

السجالت المحفكظة في كؿ مرفؽ أك مكاف خارج المرفؽ كالخاصة بعمميات ىذا المرفؽ أك
المكاف خارج المرفؽ في ما يتعمؽ باستخداـ المكاد النككية كالتعامؿ معيا ،بما في ذلؾ
المعدات ذات الصمة بالمعايرة كاألنشطة التي يتـ القياـ بيا ألغراض الحساب.

العهدة المادية

مجمكع كؿ كميات دفعات المكاد النككية المقاسة أك المقدرة باالشتقاؽ كفقان لقكاعد محددة،
معيف داخؿ مكقع قياس المكاد .كيتـ تحديد ىذا المجمكع نتيجة لمجرد
المتاحة في كقت ّ
المادم كيتـ تقديمو في كشؼ العيدة المادية.

كشف العهدة المادية

تقرير يقدمو المرخص لو إلى الييئة كفقا لمفقرة ( )3مف المادة  11مف ىذه الالئحة كيتعمؽ
بالجرد المادم.

الجرد المادي

عممية تيدؼ إلصدار قائمة كاممة بالمكاد النككية في مكقع قياس المكاد كأساس لمسماح
بالتحقؽ مف العيدة المادية.
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السجالت

سجالت الحسابات كسجالت العمميات ككافة التقارير كتكضيحاتيا كمستندات المصدر
المتعمقة بعممية حساب المكاد النككية كمراقبتيا كاإلخطارات المكجية إلى الييئة كالتقارير
المطمكبة كالدراسات كالتجارب كأم مسائؿ أخرل مختارة تحددىا الييئة لممرخص لو في ما
يخص ىذه الالئحة.

التقارير

التقارير الخاصة ككشكؼ العيدة المادية كتقارير قياس المكاد كتقارير تغيرات العيدة كأم
تقارير أخرل يحررىا المرخص لو ألم سبب.

الختم

جياز لكشؼ التالعب تستخدمو الييئة أك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية لربط أجزاء متحركة
مف كسائؿ االحتكاء مع بعضيا عمى نحك يجعؿ مف الصعب الكصكؿ إلى محتكياتيا دكف
فتح الختـ أك كسر كسيمة االحتكاء.

الموقع

المنطقة التي تحددىا الدكلة في معمكمات التصميـ الخاصة بمرفؽ ،بما في ذلؾ المرفؽ
المغمؽ ،كفي المعمكمات المتعمقة بالمكاف خارج المرفؽ كالذم عادة ما تستخدـ فيو مكاد
نككية ،بما في ذلؾ المكاف خارج المرفؽ المغمؽ كالذم عادة ما كانت تستخدـ فيو مكاد
نككية .كما يجب أف تشمؿ ىذه المنطقة كافة المنشآت المتصمة بالمرفؽ أك المكاف خارج
المرفؽ لتكفير خدمات أساسية أك استخداميا.

مادة مصدرية

اليكرانيكـ الذم يحتكم عمى مزيج مف النظائر المكجكدة في الطبيعة أك اليكرانيكـ المستنفد
في النظير  235كالثكريكـ ،كيككف أييما اما في شكؿ معدف أك مزيج مف المعادف أك
مركب كيميائي أك مادة مركزة ،أك أم مادة أخرل تحتكم عمى كاحد أك أكثر مما سبؽ ذكره
بدرجة تركيز تحددىا الييئة مف كقت آلخر بناءان عمى قرار مجمس محافظي الككالة الدكلية
لمطاقة الذرية ،كأم مادة أخرل تحددىا الييئة مف كقت آلخر بناءان عمى قرار مجمس
محافظي الككالة .كال يجب تفسير مصطمح مادة مصدرية ككنو ينطبؽ عمى المادة الخاـ
أك بقاياىا.

مادة إنشطارية خاصة

بمكتكنيكـ  239أك يكرانيكـ  233أك اليكرانيكـ المخصب في النظائر  235أك  ،233أك
أم مادة تحتكم عمى كاحد أك أكثر مما سبؽ ذكره ،كأم مادة إنشطارية أخرل حسب ما
تقرره الييئة مف كقت آلخر كفقا لقرار مجمس محافظي الككالة الدكلية لمطاقة الذرية .كال
تتضمف المكاد اإلنشطارية الخاصة المكاد المصدرية.
ّ

التقارير الخاصة

التقارير التي يقدميا المرخص لو إلى الييئة كفقا لممادة  12مف ىذه الالئحة.
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نظام الدولة لحساب المواد

نظاـ لحساب كافة المكاد النككية كمراقبتيا ،اعتمادا عمى الضمانات الكاردة في اتفاقية

النووية ومراقبتها

الضمانات ،يتـ كضعو كاإلستمرار في العمؿ بو عمى مستكل الدكلة.

جهاز كشف التالعب

جياز يستخدـ في حاكية أك كسيمة إحتكاء عمى نحك يم ّكف مف الكشؼ عف أم انتياؾ
لسالمة محتكيات الحاكية.

النطاق

المادة ()2
 .1تنطبؽ ىذه الالئحة عمى كافة األشخاص أك الجيات المكجكدة داخؿ الدكلة ،بما في ذلؾ المناطؽ الحرة ،التي تممؾ
تصدر أك تستكرد المكاد النككية أك المكاد التي كردت ضمف
المكاد النككية أك تستخدميا أك تنتجيا أك تتعامؿ معيا ،أك ّ
التزامات البركتكككؿ اإلضافي ،كما تنطبؽ ايضا عمى أم شخص أك جيات تقكـ بأنشطة تتعمؽ بدكرة الكقكد النككم،
بما في ذلؾ أنشطة البحث كالتطكير المتعمقة بدكرة الكقكد النككم.
 .2يحظر تصميـ أك تشييد أك تطكير أك تشغيؿ مرافؽ التخصيب أك إعادة المعالجة داخؿ الدكلة كفقا لمفقرة ( )2مف
المادة  2مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  6لسنة  ،2002في شأف االستعماالت السممية لمطاقة النككية.

الهدف

المادة ()3
تيدؼ ىذه الالئحة إلى:
 .1كضع متطمبات نظاـ الدكلة لحساب المكاد النككية كمراقبتيا بالنسبة لممرخص لو لضماف الكشؼ في الكقت المناسب
عف فقداف المكاد النككية أك سرقتيا أك استخداميا في أغراض بخالؼ األغراض المخصصة ليا أك إنتاجيا أك حيازتيا
بصكرة غير قانكنية ،كذلؾ كفقا لمفقرة ) (4مف المادة  4مف المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  6لسنة  ،2002في شأف
االستعماالت السممية لمطاقة النككية،
 .2كضع أسس لتنفيذ اإللتزامات كالتعيدات الدكلية المنصكص عمييا في اتفاقية الضمانات كالبركتكككؿ اإلضافي.

10

طمب الترخيص

المادة ()4
يتعيف عمى أم شخص تقديـ طمب ترخيص إلى الييئة كفقا لمتطمبات المادة  ،5كذلؾ قبؿ تسمـ أم مكاد نككية أك إنتجيا
ّ
أك إستخداميا أك حيازتيا أك اإلضطالع بمسؤكلية نقميا أك تصديرىا أك استيرادىا.

متطمبات الترخيص

المادة ()5

تعيف عمى أم شخص يرغب في الحصكؿ عمى ترخيص لمزاكلة األنشطة الكاردة في المادة  4مف ىذه الالئحة تقديـ
 .1ي ّ

نمكذج طمب مستكفي بالكامؿ لمييئة ،باستخداـ النمكذج الخاص الذم تكفره الييئة ،عمى أف تتـ تعبئة البيانات
المطمكبة فيو بالمغة اإلنجميزية.

يبيف الطمب كيفية استيفاء استخداـ المكاد النككية لممتطمبات المنصكص عمييا في ىذه الالئحة .يجب أف
 .2يجب أف ّ
يكفر المتقدمكف لمحصكؿ عمى الترخيص معمكمات حكؿ نكع المكاد النككية كشكميا ككميتيا كغرض استخداميا ،فضال
عف معمكمات حكؿ المرفؽ ،أك المكاف خارج المرفؽ ،الذم سكؼ تستخدـ فيو المكاد النككية ،كمؤىالت األشخاص
الذيف سيتعاممكف مع المكاد النككية ،كما يثبت تكافؽ نظاـ حساب المكاد النككية كمراقبتيا ،الخاص بطالب الترخيص،
مع أحكاـ ىذه الالئحة.
 .3يجب أف يرفؽ طالب الترخيص مع طمبو اإلجراءات الخاصة بالجرد المادم كحساب المكاد النككية كمراقبتيا بما يتكافؽ
مع أحكاـ ىذه الالئحة .كيتعيف عمى الييئة المصادقة عمى ىذه اإلجراءات إذا كانت متكافقة مع المتطمبات الكاردة في
ىذه الالئحة.
 .4بعد اإلطالع عمى الطمب المقدـ كفقا لممادة  5ىذه ،يجكز لمييئة المكافقة عمى الطمب كاصدار الترخيص .كقد يتضمف
الترخيص شركطا محددة تفرضيا الييئة.
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إلتزامات المرخص له

المادة ()6
 .1الحصكؿ عمى تصريح خطي:
أ.

يجب أف يخطر المرخص لو الييئة كيتقدـ لمحصكؿ عمى تصريح خطي منيا قبؿ البدء في أم نشاط أك تغيير
لإلجراءات التي قد يككف ليا تأثير عمى حساب المكاد النككية كمراقبتيا كعمى التزامات المرخص لو بمكجب ىذه
الالئحة.

ب .يجب أف يتقدـ المرخص لو ،كفقا لمفقرة ( )1مف المادة  13مف ىذه الالئحة ،بطمب لمحصكؿ عمى كاستالـ
تصريح خطي مف الييئة قبؿ أم استيالؾ مخطط لو لممكاد النككية أك تشعشعيا عمى نحك ال يسمح باسترجاعيا
(باستثناء حاالت استيالؾ المكاد النككية في المفاعالت النككية)،
ج .قبؿ إحداث أم تغيير في أم مف معدات الضمانات النككية أك أم كسيمة إحتكاء ،عمى المرخص لو أف يتقدـ
بطمب ،كفقا لمفقرة ( )2مف المادة  13مف ىذه الالئحة ،كيحصؿ عمى تصريح خطي مف الييئة (باستثناء حاالت
طكارئ األماف النككم التي يجب أف يخطر فييا المرخص لو الييئة فك ار بالحالة التي يكاجييا).
 .2تقديـ المعمكمات إلى الييئة:
أ .يتعيف عمى المرخص لو تقديـ كافة المعمكمات كالبيانات كالتقارير كاإلخطارات المطمكبة بمكجب ىذه الالئحة
خطيان كبصيغة إلكتركنية ،عمى أف تككف مكتكبة بالمغة اإلنجميزية ،خالؿ المدة الزمنية التي يتـ االتفاؽ بشأنيا
بيف المرخص لو كالييئة،
ب .يجب أف تسمح الييئة باستخداـ كسائؿ اإلتصاؿ األخرل مثؿ الياتؼ في الحاالت الطارئة فقط ،شريطة أف يتـ
إرساؿ تقرير خطي بصيغة إلكتركنية كبالمغة اإلنجميزية يتضمف نفس المعمكمات التي يتـ اإلبالغ عنيا ىاتفيا
خالؿ المدة الزمنية التي يتفؽ الييئة كالمرخص لو بشأنيا.
 .3إعداد التقارير:
أ.

يجب أف تككف كافة سجالت الحسابات ،كسجالت العمميات ،كأية تقارير ،كأية مراسالت أخرل ،مكجية إلى
الييئة خطيان بصيغة إلكتركنية كبالمغة اإلنجميزية.

ب .يجب عمى المرخص لو تقديـ التقارير كاإلخطارات المنصكص عمييا في ىذه الالئحة إلى الييئة في المكاعيد التي
تحددىا الييئة كباستخداـ النماذج كالرمكز الكاردة في ممحؽ ىذه الالئحة ،أك بأم طريقة أك صيغة أخرل تحددىا
الييئة ليذا الغرض.
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ج .يجب أف يقدـ المرخص لو إيضاحات عف أية تقارير أك إخطارات تقدـ إلى الييئة عند الطمب ،عمى أف يككف
ذلؾ خالؿ المدة الزمنية التي تحددىا الييئة.
مدكنة بالمغة اإلنجميزية لمدة خمسة سنكات
د .يجب أف يحتفظ المرخص لو بأرشيؼ يحتكم عمى كافة السجالت ّ
عمى األقؿ مف تاريخ إعداد ىذه السجالت أك تعديميا (حسب المعمكؿ بو) .كعالكة عمى ما تقدـ ،يجب حفظ
السجالت في أرشيؼ لمدة ال تقؿ عف خمسة سنكات بعد إزالة كافة المكاد النككية مف المرفؽ أك المكاف خارج
المرفؽ المعني ،كتبدأ مدة الخمس سنكات ىذه مف تاريخ اإلنتياء مف إزالة ىذه المكاد النككية.

حساب المواد النووية  -تحديد المواد النووية

المادة ()7

 .1كميات المكاد النككية التي تسرم عمييا متطمبات حساب المكاد النككية كمراقبتيا ىي الكميات التي:
أ .يساكم كزنيا  0.001جراـ أك أكثر ،بالنسبة لممكاد اإلنشطارية الخاصة،
ب .يساكم كزنيا إلى  0.001كيمكجراـ أك أكثر ،بالنسبة لممكاد المصدرية.
إذا كاف كزف كمية المكاد النككية المحصكرة في (أ) أك (ب) أقؿ مف  0.001جراـ بالنسبة لممكاد االنشطارية الخاصة
أك أقؿ مف  0.001كيمكج راـ بالنسبة لممكاد المصدرية ،فيجب تسجيؿ ىذه الكميات في تقرير تغير العيدة عمى أنيا
 0.000جراـ أك  0.000كيمكجراـ .كيجب أف تتضمف تقارير تغير العيدة مالحظة مكجزة تتضمف الكمية الفعمية
لممكاد النككية.
 .2ال تنطبؽ متطمبات حساب المكاد النككية كمراقبتيا عمى اليكرانيكـ أك الثكريكـ في أنشطة التعديف أك أنشطة معالجة
المكاد الخاـ ،شريطة أال تككف قد كصمت إلى درجة مف التككف كالنقاء عمى نحك يجعميا مناسبة لتصنيع الكقكد أك
تخصيب النظائر .كمع ذلؾ ،تسرم متطمبات اإلخطار كالمتطمبات األخرل في ىذه الالئحة عند استيراد اليكرانيكـ أك
الثكريكـ بأم تركيب أك درجة نقاء إلى داخؿ الدكلة أك تصديرىما إلى أية دكلة أخرل.
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نظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها
المادة )(8

 .1يجب يتّبع المرخص لو ىيكؿ مكقع قياس المكاد كىيكؿ نقطة القياس الرئيسية المتيف تحددىما الييئة لممرفؽ .كفي حالة
كؿ مكاف خارج المرفؽ ،يجب أف يمتزـ المرخص لو بالشركط كيتبع رمز المكاف الذم تحدده الييئة.
 .2يجب عمى المرخص لو:
أ.

التأكد مف سالمة أم معدات لمضمانات النككية أك كسائؿ اإلحتكاء أك الختـ كمنع تضررىا،

ب .إخطار الييئة فك ار عف طريؽ الياتؼ كأية كسيمة اتصاؿ أخرل عند اكتشاؼ أم خرؽ أك عبث أك تالعب أك
ضرر يمحؽ بمعدات الضمانات النككية أك كسائؿ االحتكاء أك الختـ ،كيجب تقديـ تقرير خاص مفصؿ كشامؿ
إلى الييئة خالؿ خمسة ( )5أياـ بعد ىذا االكتشاؼ ،يشمؿ اإلجراءات المقترحة لمنع تكرار حدكثو،
ج .قبؿ التفتيش الذم تقكـ بو الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،عمى المرخص لو تقديـ كافة المعمكمات المتعمقة
بإجراءات الصحة كالسالمة إلى الييئة لتقديميا إلى الككالة الدكلية لمطاقة الذرية لكي تمتزـ بيا الككالة أثناء
ىذا التفتيش،
د .بناءان عمى طمب الييئة ،عمى المرخص لو إعداد عينات مف المكاد النككية أك غيرىا حسب ما تطمبو الككالة
الدكلية لمطاقة الذرية مف مكاد كيتـ إخطار المرخص لو بيا مف قبؿ الييئة.

نظام حساب المواد النووية ومراقبتها عمى مستوى المريق والمكان خارج المريق

المادة ()9
 .1يجب عمى المرخص لو القياـ بما يمي:
أ.

تكميؼ شخص مؤىؿ ذم خبرة كاخطار الييئة بتكميفو ،ليككف مسؤكال عف إدارة نظاـ حساب المكاد النككية
كمراقبتيا كااللتزاـ بو بمكجب ىذه الالئحة .كيجب أف يككف ىذا الشخص (أك مف ينكب عنو "ممف لدييـ نفس
المؤىالت" كفقا لما أخطرت بو الييئة) رىف طمب الييئة في كؿ األكقات،

ب .حفظ السجالت عمى نحك يتيح الكصكؿ إلييا بسيكلة ألغراض التحقؽ منيا مف قبؿ الييئة أك مفتش رسمي مف
الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،مصرح لو مف قبؿ الييئة،
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ج .إستخداـ كتخزيف المكاد النككية في األماكف المعتمدة فقط التي يككف الدخكؿ إلييا خاضعان لممراقبة،
د .كضع تدابير لمتأكد مف جكدة إجراءات حساب المكاد النككية كمراقبتيا كالطريقة التي يتـ بيا تطبيؽ ىذه التدابير،
أعدىا
ق .كضع برنامج لإلجراءات التصحيحية يتـ بمكجبو تكثيؽ التبايف كالنكاقص التي تظير في اإلجراءات التي ّ
المرخص لو بشأف حساب المكاد النككية كمراقبتيا ،كالتحقيؽ بشأنيا كاعداد التقارير الالزمة حكليا ككضع الحمكؿ
ليا.
 .2يجب عمى المرخص لو الكفاء بالمتطمبات التالية:
أ.

القياـ بالجرد المادم عمى فترات منتظمة ال تزيد عمى  12شي انر بغرض تحديد كميات المكاد النككية المكجكدة في
مكقع قياس المكاد،

ب .تصحيح كافة اإلختالفات بيف العيدة المادية كالعيدة الدفترية خالؿ  15يكما بعد بدء الجرد المادم،
ج .بالنسبة لممكاف خارج المرفؽ ،يتعيف عمى المرخص لو القياـ بالجرد المادم في التكاريخ التي تحددىا الييئة،
د .تعديؿ سجالت الحسابات عمى نحك يعكس نتائج الجرد المادم ،بما في ذلؾ التغيرات التي تط أر عمى فئة المكاد
النككية ككمياتيا كتككينيا،
ق .إبالغ الييئة فك انر عند اكتشاؼ أية سرقة لممكاد النككية أك إزالتيا بصكرة غير مصرح بيا أك تحكيميا عف الكجيات
المقصكدة أك فقدانيا أك اإلستيالء عمييا بصكرة غير مشركعة .كيجب أف يتبع ىذا اإلبالغ الفكرم تقرير خاص
كفقا لممادة  12مف ىذه الالئحة،
ك .التعاكف مع الييئة ،كغيرىا مف أجيزة الدكلة ،في أم تحقيؽ بشأف حاالت سرقة المكاد النككية أك إزالتيا بصكرة
غير مصرح بيا أك استخداميا بشكؿ غير مشركع أك فقدانيا أك اإلستيالء عمييا ،كتكفير كافة المعمكمات التي
تطمبيا تمؾ األجيزة،
ز .إخطار الييئة كالحصكؿ عمى مكافقة خطية منيا قبؿ إدخاؿ أم مكاد نككية أك إزالتيا مف المرفؽ أك المكاف خارج
المرفؽ ،كذلؾ دكف اإلخالؿ بأم متطمبات خاصة بالطمبات أك التصاريح التي كردت في ىذه الالئحة ك/أك
المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  6لسنة  ،2002في شأف االستعماالت السممية لمطاقة النككية.
ح .قبؿ إجراء عمميات التفتيش كزيارات الييئة أك المفتشيف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية ك/أك أم أشخاص
يتعيف عمى ىؤالء المفتشيف أك
آخريف مصرح ليـ تزكيد الييئة بمعمكمات إجراءات الصحة كالسالمة التي ّ
األشخاص المصرح ليـ التقيد بيا في المرفؽ.
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السجالت

المادة )(10

 .1يجب أف يحتفظ المرخص لو بسجالت حسابات تكضح ما يمي ،في ما يتعمؽ بكؿ مف مكقع قياس المكاد أك مكاف
خارج المرفؽ:
أ.

كافة تغيرات العيدة ،كي يتسنى تحديد العيدة الدفترية في أم كقت،

ب .كافة نتائج القياس المستخدمة لتحديد العيدة المادية،
ج .كافة التعديالت كالتصحيحات التي تـ إجراؤىا في ما يتعمؽ بتغيرات العيدة كالعيدة الدفترية كالعيدة المادية،
د .كافة المعمكمات المطمكبة في ممحؽ ىذه الالئحة بالنسبة لكافة تغيرات العيدة كالعيدة المادية ،في ما يتعمؽ بكؿ
دفعة مف المكاد النككية،
ق .اليكرانيكـ كالثكريكـ كالبمكتكنيكـ بشكؿ منفصؿ في كؿ دفعة،
ك .في ما يتعمؽ بػتغير العيدة:


تاريخ تغير العيدة،



مكقع قياس المكاد المرسؿ كرمز المكاف خارج المرفؽ إف أمكف،



مكقع قياس المكاد المتمقي ،أك الجية المرسؿ إلييا.

 .2يجب اف يحتفظ المرخص لو بسجالت العمميات لكؿ مكقع لقياس المكاد ،عمى أف تتضمف السجالت المعمكمات
التالية:
أ.

بيانات العمميات المستخدمة لتحديد التغيرات في كميات المكاد النككية كتككيناتيا،

ب .البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ معايرة الخزانات كاألجيزة كأخذ العينات كالتحاليؿ ،كاجراءات مراقبة
جكدة القياسات كالتقديرات الناتجة عف الخطأ العشكائي أك المتكرر،
ج .كصؼ لتسمسؿ اإلجراءات المتبعة في إعداد كؿ جرد مادم كتسجيمو بيدؼ التحقؽ مف صحتو كاكتمالو،
د .كصؼ لإلجراءات المتبعة لمتأكد مف أسباب كحجـ أم خسارة عرضية أك غير مقاسة قد تحدث.
 .3يجب تحديث سجالت الحسابات كسجالت العمميات باستمرار كيجب أف تعكس ىذه السجالت كؿ تغيير في البيانات
المسجمة كفقا ليذه المادة .10
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تقارير الحسابات
المادة ()11

يجب أف يقدـ المرخص لو تقارير حسابات تتضمف تقارير تغيرات العيدة كتقارير قياس المكاد ككشكؼ العيدة المادية كفقا
لما يمي:
 .1تقارير التغير في العيدة:
أ.

يتعيف عمى المرخص لو استكماؿ تقرير تغيرات العيدة بعد أم تغيير أك تعديؿ أك تصحيح لعيدة المكاد النككية
ّ

في كؿ مكقع لقياس المكاد .كيجب أف يقدـ تقرير التغير في العيدة إلى الييئة باستخداـ استمارة تقرير تغيرات
العيدة في ممحؽ ىذه الالئحة ،أك بأم طريقة أخرل كبأم شكؿ آخر يتـ بو إخطار المرخص لو مف قبؿ الييئة

ليذا الغرض،
ب .يجب تقديـ تقارير تسمـ المكاد النككية إلى الييئة خالؿ خمسة ( )5أياـ مف تسمـ ىذه المكاد،
ج .يجب تقديـ تقارير شحف المكاد النككية بانتياء يكـ العمؿ التالي ليكـ الشحف عمى أقصى تقدير ،كال يتـ الكشؼ
عف تقارير الشحف إلى الجميكر إلى حيف انتياء عممية الشحف ،كيجب أف يؤشر عمييا المرخص لو بعبارة
"معمكمات سرية"،
د .يجب تقديـ تقارير التغيرات األخرل في العيدة غير المشار إلييا في البند (ىػ) مف الفقرة ( )2مف المادة  2خالؿ
عشرة أياـ مف بدء الجرد المادم ،مصحكبة بتقرير قياس المكاد أك أم تقرير خاص ،ما أمكف ذلؾ ،كمف أمثمة
ىذه التغيرات اإلضمحالؿ النككم (التفتت الذاتي لممادة المشعة) أك التحكؿ النككم أك اإلستيالؾ النككم
(إستيالؾ المادة النككية بسبب تحكليا لعناصر أخرل نتيجة لمتفاعالت النككية) أك انتاج مادة نككية (تحكؿ مادة
نككية إلى مادة انشطارية خاصة عف طريؽ اإلشعاع في مفاعؿ نككم).
 .2تقارير قياس المكاد:
أ.

يجب أف يستكمؿ المرخص لو تقرير قياس المكاد عف كؿ مكقع لقياس المكاد يقع ضمف نطاؽ رقابتو بعد كؿ
عممية جرد مادم لنفس مكقع قياس المكاد ،كذلؾ باستخداـ الرمكز الكاردة في الممحؽ مف ىذه الالئحة كيقدميا
إلى الييئة إما باستخداـ نمكذج تقرير قياس المكاد ،المرفؽ في ممحؽ ىذه الالئحة ،أك بأم طريقة أخرل ،أك عمى
أم نحك آخر ت ِ
خطر بو الييئة المرخص لو ليذا الغرض.

ب .يجب تقديـ كؿ تقرير لقياس المكاد خالؿ عشرة ( )10أياـ بعد بدء الجرد المادم،
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ج .يجب أف يتضمف كؿ تقرير لقياس المكاد البيانات التالية :العيدة المادية البدئية كالتغيرات في العيدة (بالزيادة
كالنقصاف) ،العيدة الدفترية النيائية ،كالفكارؽ بيف سجالت الشاحف كسجالت المستمـ ،كالعيدة الدفترية النيائية
المعدلة ،كالعيدة المادية النيائية ،كالمكاد غير المعممة،
تعيف عمى المرخص لو تكضيح أم كمية مف المكاد غير المعممة في مذكرة مكجزة ترفؽ مع أم تقرير لقياس
د .ي ّ
المكاد.

 .3كشؼ العيدة المادية:
أ.

يتعيف عمى المرخص لو إستكماؿ كشؼ العيدة المادية كتقديمو لمييئة إما باستخداـ نمكذج كشؼ العيدة المادية
ّ
في ممحؽ ىذه الالئحة ،أك بأم طريقة أك شكؿ آخر ِ
تخطر بو الييئة المرخص لو ليذا الغرض،

ب .يجب أف يتضمف كشؼ العيدة المادية ،إلى جانب أمكر أخرل ،قائمة بجميع دفعات المكاد النككية بشكؿ منفصؿ
كتكضيح أنكاع المكاد كالبيانات لكؿ دفعة،
يتعيف عمى المرخص لو تقديـ كشؼ بالعيدة المادية خالؿ عشرة ( )10أياـ بعد البدء في الجرد المادم في مكقع
ج.
ّ
قياس المكاد،

د .يجب أف يرفؽ تقرير لقياس المكاد مع كشؼ العيدة المادية ،باستثناء أكؿ كشؼ عيدة مادية يتـ إعداده لممكاد في
مكقع قياس المكاد المعني ،كالذم ال يتطمب إرفاؽ تقرير لقياس المكاد،
ق .يجب أف يعكس كشؼ العيدة المادية ذم الصمة كتقرير قياس المكاد كافة تغيرات العيدة في تاريخ الجرد المادم.

تقرير خاص

المادة ()12

يتعيف عمى المرخص لو تقديـ تقرير خاص لمييئة (كيجب أف يككف في كؿ األحكاؿ تقري انر مكتكبان بالمغة
.1
ّ
اإلنجميزية):
أ.

بشأف فقداف المكاد النككية كفقا لما كرد في المادة  14مف ىذه الالئحة ،أك

ب .في حاؿ انتياؾ سالمة معدات الضمانات النككية ك/أك كسائؿ اإلحتكاء ك/أك المراقبة ك/أك الختـ.
 .2باإلضافة إلى اإلخطارات األخرل المطمكبة بمكجب ىذه الالئحة ،يجب إرساؿ التقرير الخاص إلى الييئة خالؿ
خمسة ( )5أياـ بعد اكتشاؼ ىذه األحداث.
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طمبات الحصول عمى تصريح
المادة ()13

 .1يجب أف يتقدـ المرخص لو بطمب لمييئة لمحصكؿ عمى تصريح يسمح لو بمكجبو باستيالؾ المكاد النككية أك
تشعشعيا ،كذلؾ قبؿ ثالثيف ( )30يكما عمى األقؿ مف بدء العمميات ،عمى أف يشتمؿ ىذا الطمب عمى ما يمي:
أ.

إسـ المرخص لو كعنكانو،

ب .كمية المكاد النككية المراد استيالكيا أك تشعشعيا كنكعيا كتككينيا،
ج .تاريخ بدء العمميات كالتاريخ المتكقع النتيائيا،
د .كصؼ مكجز لمعمميات كأغراضيا.
ال يبدأ اإلستيالؾ أك التشعشع إال بعد أف تصدر الييئة مكافقة خطية بيذا الشأف.
 .2قبؿ إحداث تغيير في أم معدات لمضمانات النككية أك كسائؿ اإلحتكاء أك قبؿ إزالة الختـ ،يجب أف يتقدـ المرخص لو
بطمب إلى الييئة لمحصكؿ عمى تصريح بذلؾ قبؿ خمسة ( )5أياـ عمى األقؿ مف بدء النشاط المطمكب .كيجب أف
يشتمؿ ىذا الطمب عمى ما يمي:
أ.

إسـ المرخص لو كعنكانو،

ب .معمكمات عف المرفؽ أك المكاف خارج المرفؽ،
ج .التاريخ المرغكب لبدء النشاط المطمكب،
د .كصؼ مختصر لمعمميات المتعمقة بالنشاط المطمكب.
ال يجكز إحداث التغيير أك اإلزالة قبؿ الحصكؿ عمى مكافقة خطية بيذا الشأف مف الييئة.
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خسائر التشغيل
المادة ()14

يقصد بخسائر التشغيؿ خسائر التشغيؿ غير المقاسة التي تحدث في كؿ تقنية ،بما في ذلؾ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر ،ما يحدث نتيجة لإلنتشار كالتبخر كالتقريب في الحسابات ،كنتيجة لألخطاء التحميمية أك السحب غير المصرح بو.
كفي حالة حدكث أم خسائر تشغيؿ:
أ .يجب تحديد الخسائر مف خالؿ إجراء جرد مادم كما اذا نتج عف ذلؾ مكاد غير معممة.
ب .يجب عمى الييئة تحديد حدكد خسارة التشغيؿ لكؿ مرخص لو.
ج .يجب عمى المرخص إخطار الييئة بكاسطة تقرير خاص في كؿ حالة تجاكز ليذه الحدكد.

النقل المحم لممواد النووية
المادة ()15

تغير العيدة.
 .1في حاؿ النقؿ المحمي ،يجب أف يرسؿ المرخص لو المرسؿ إلى المرخص لو المستمِـ تقري انر حكؿ ّ
 .2يجب أف يتحقؽ المرخص لو المستمِـ مف البيانات التي حددىا المرخص لو الم ِ
رسؿ ،كاخطار الييئة بتغير العيدة التي
ِ
المرسؿ.
قدميا المرخص لو
ّ
 .3في حالة كجكد اختالؼ بيف البيانات التي حددىا المرخص لو الم ِ
رسؿ كالبيانات التي حددىا المرخص لو المستمِـ،
يجب عمى المرخص لو المستمِـ أف يطمب ،فك ار ،مف الييئة تطبيؽ إجراءات التدقيؽ الالزمة لتحديد سبب االختالؼ.

النقل الدول لممواد النووية
المادة ()16

يتعيف عمى المرخص لو إخطار الييئة بأم عممية نقؿ لممكاد النككية داخؿ الدكلة أك خارجيا ،عمى
 .1في حالة المرفؽّ ،
النحك التالي:

أ.

يجب أف يرسؿ المرخص لو المستمِـ إخطا ار خطيا مسبقا لمييئة بأم نقؿ لممكاد النككية إلى الدكلة قبؿ ثالثيف
( )30يكما عمى األقؿ مف عممية اإلستيراد.
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ب .يجب أف يقدـ المرخص لو الم ِ
رسؿ إخطا ار خطيا مسبقا لمييئة بأم عممية نقؿ لممكاد النككية خارج الدكلة قبؿ
ثالثيف ( )30يكما عمى األقؿ مف عممية التصدير.
 .2يحدد اإلخطار الكارد في الفقرة ( )1أعاله مف المادة  16ما يمي:
أ.

طبيعة المكاد النككية التي سيتـ نقميا ككميتيا المتكقعة كتككينيا،

ب .الدكلة التي سكؼ ترسؿ إلييا المكاد النككية ،أك التي سترسؿ منيا،
ج .تكاريخ كأماكف إعداد المكاد النككية لمشحف أك اإلستالـ،
د .التكاريخ التقريبية إلرساؿ أك استالـ ككصكؿ المكاد النككية.

اإلعفاء من الاضمانات
المادة ()17

 .1يجكز لممرخص لو أف يتقدـ بطمب إلى الييئة إلعفائو مف تقديـ تقارير الضمانات في ما يخص األنكاع التالية مف
المكاد النككية:
أ.

المكاد اإلنشطارية الخاصة عند استخداميا في كميات بالجراـ أك أقؿ ،عند استخداميا كمككف استشعار في
األجيزة،

ب .المكاد النككية عند استخداميا في أنشطة غير نككية مثؿ إنتاج المعادف أك السيراميؾ.
 .2يجب أال يتعامؿ ا لمرخص لو مع أم مكاد نككية عمى أنيا معفاة مف الضمانات إال عند استالـ مكافقة خطية بذلؾ مف
الييئة .كيجب اإلبالغ بعد ذلؾ عف تحكيؿ المكاد النككية إلى مكاد نككية معفاة مف الضمانات باستخداـ نمكذج تقرير
تغيرات العيدة المتكفر في ممحؽ ىذه الالئحة ،أك بأم شكؿ آخر تعتمده الييئة ليذا الغرض.
 .3يجب أف تككف المكاد النككية المعفاة مف الضمانات:
أ.

مخزنة كمسجمة عمى نحك منفصؿ عف المكاد النككية األخرل،

ب .غير مدرجة في العيدة الدفترية،
ج .مدرجة في أم عيدة مادية بشكؿ منفصؿ،
د .خاضعة لرقابة الييئة.
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 .4إذا كانت المكاد النككية المعفاة ستعالّج أك تخزف مع المكاد النككية الخاضعة لمضمانات ،فيجب تحديد الشركط الالزمة
لعدـ اإلعفاء مف الضمانات كاعادة تطبيؽ كافة المتطمبات بمكجب اتفاقية الضمانات ،كيجب أف يخطر المرخص لو
الييئة بدءا مف تاريخ النقؿ أك إعادة النقؿ باستخداـ تقرير تغيرات العيدة المتكفر في الممحؽ مف ىذه الالئحة ،أك بأم
شكؿ آخر تعتمده الييئة.

تقديم المعمومات  -المعمومات الوصفية
المادة ()18

يتعيف عمى كؿ مرخص لو ،أك أم شخص يتقدـ إلى الييئة بطمب لمحصكؿ عمى ترخيص بمكجب ىذه الالئحة ،أف
.1
ّ
يزكد الييئة بما يمي:
أ.

في ما يتعمؽ بكؿ مرفؽ ،معمكمات كصفية أكلية عند التقدـ لمحصكؿ عمى ترخيص تشييد مرفؽ كمعمكمات
كصفية محدثة عند التقدـ لمحصكؿ عمى ترخيص استخداـ المكاد النككية أك حيازتيا أك تداكليا أك تصنيعيا،
كمعمكمات كصفية مصححة قبؿ إجراء أم تغييرات ىيكمية أك إجرائية في المرفؽ تتعمؽ بحساب المكاد النككية
كمراقبتيا ،يجب أف تتضمف:


طبيعة المرفؽ ،مع تحديد طابعو العاـ كالغرض منو كمكقعو الجغرافي كقدرتو اإلسمية كاإلسـ
كالعنكاف الذيف سيستخدماف لألغراض التجارية الركتينية،



كصؼ الترتيبات العامة لممرفؽ مع اإلشارة ،بقدر المستطاع ،إلى شكؿ المكاد النككية كمكقعيا
كحركتيا كالى الشكؿ العاـ لممكاد اليامة كالمعدات التي تستخدـ مكاد نككية أك تنتجيا أك تعالجيا،



كصؼ خصائص المرفؽ المتعمقة بحساب المكاد النككية ككسائؿ اإلحتكاء كمعدات الضمانات
النككية،



كصؼ اإلجراءات الحالية كالمقترحة في المرفؽ لحساب المكاد النككية كمراقبتيا ،مع اإلشارة تحديدان
إلى كؿ مف مكاقع قياس المكاد أنشأىا المرخص لو ،كقياسات حركة المكاد النككية ،كاجراءات
الجرد المادم.

ب .في حالة كؿ مكاف خارج المرفؽ ،إرفاؽ ما يمي مع أم طمب لحيازة أك استخداـ أك تداكؿ مكاد نككية:


بيانات حكؿ طبيعة المكاف خارج المرفؽ ،تحديد طابعو العاـ كالغرض منو كمكقعو الجغرافي
كقدرتو األسمية ،كاإلسـ كالعنكاف الذيف سيستخدماف لألغراض التجارية الركتينية،
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المعمكمات الخاصة باإلستخداـ المزمع لممكاد النككية،



كمية كفئة المكاد النككية،



اإلطار الزمني الذم ستستخدـ خاللو المكاد النككية كالنظاـ الذم سكؼ يستخدـ لحساب المكاد
النككية كمراقبتيا.

ج .في حالة المكقع ،كصؼ عاـ لكؿ مبنى في كؿ مكقع ،بما في ذلؾ إستخداماتو ،كمحتكياتو إذا لـ تكف كاضحة
في الكصؼ .كيجب أف يشتمؿ ىذا الكصؼ عمى خارطة المكقع.
 .2يجب أف يخطر المرخص لو الييئة قبؿ إجراء أم تعديؿ عمى المرفؽ أك المكقع مف شأنو أف يؤثر عمى المعمكمات
التي سبؽ تقديميا ،حسبما كرد أعاله.
 .3يجب تقديـ تحديث لممعمكمات الكصفية المذككرة أعاله ،أك أم تغيير مف المتكقع إجراؤه في السنة التالية ،كذلؾ عند
تاريخ  31يناير مف كؿ عاـ عف الفترة التي تغطي السنة الميالدية السابقة.

تقديم معمومات إاضايية بموجب البروتوكول اإلاضاي
المادة ()19

 .1يتعيف عمى المرخص لو تزكيد الييئة بكافة المعمكمات المطمكبة بمكجب البركتكككؿ اإلضافي ،بما في ذلؾ ،كليس
حص انر ،ما يمي:
أ.

المعمكمات التي تحددىا الييئة عمى أساس الفكائد المتكقعة في ما يتعمؽ بالفعالية كالكفاءة بشأف األنشطة
التشغيمية لمضمانات ذات الصمة بالمرفؽ كأم مكاف خارج المرفؽ،

ب .تحديد مكاف مناجـ كمصانع تركيز اليكرانيكـ كمصانع تركيز الثكريكـ كحالتيا التشغيمية كقدرتيا اإلنتاجية التقديرية
السنكية كاإلنتاج السنكم الحالي لتمؾ المناجـ كالمصانع،
ج .كميات المكاد المصدرية كتركيبيا الكيميائي كأكجو استخداميا الفعمي أك المزمع ،كاستيرادىا أك تصديرىا ،كذلؾ
بالنسبة لممكاد المصدرية التي لـ تصؿ لدرجة مف التركيب كالنقاء تسمح بتصنيع الكقكد أك تخصيب النظائر،
د .كميات كاستخدامات كأماكف المكاد النككية المعفاة مف الضمانات كفقا لمفقرة ( )2مف المادة  17مف ىذه الالئحة،
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ق .كميات (قد تككف في شكؿ تقديرات) كاستخدامات كؿ مرفؽ أك مكاف خارج المرفؽ مف المكاد النككية المعفاة كالتي
لـ تأخذ بعد شكؿ االستخداـ النيائي غير النككم ،كذلؾ بكميات تزيد عف تمؾ الكاردة في الفقرة ( )1مف المادة 7
مف ىذه الالئحة.
 .2يجب أف يقدـ المرخص لو تحديثا لممعمكمات المذككرة أعاله عند تاريخ  31يناير مف كؿ عاـ عف الفترة التي تغطي
السنة الميالدية السابقة.

الخطط المستقبمية
المادة ()20

 .1دكف اإلخالؿ بأم مف شركط الطمبات أك التصاريح الكاردة في ىذه الالئحة ،ك/أك المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  6لسنة
يتعيف عمى المرخص لو ،أك أم شخص آخر في الدكلة،
 ،2002في شأف االستعماالت السممية لمطاقة النككيةّ ،
إخطار الييئة خطيان فكر اتخاذه قرار برغبتو في بدء ممارسة أم نشاط لو صمة بالقطاع النككم مف األنشطة الخاضعة

ليذه الالئحة.
 .2يقدـ المرخص لو ،أك أم شخص ،خططا عامة لفترة السنكات العشر التالية في ما يتعمؽ بتطكير دكرة الكقكد النككم،
بما في ذلؾ أنشطة البحث كالتطكير المتعمقة بدكرة الكقكد النككم المخطط ليا .كيجب تزكيد الييئة بيذه الخطط
كتحديثيا قبؿ تاريخ  31يناير مف كؿ عاـ عف الفترة التي تغطي السنة الميالدية السابقة.

معمومات البحث والتطوير المتعمقة بدورة الوقود النووي
المادة ()21

 .1يقصد بأنشطة البحث كالتطكير المتعمقة بدكرة الكقكد النككم أنشطة البحث كالتطكير التي ترتبط عمى كجو التحديد بأم
جانب تطكيرم لعمميات أك نظـ تتعمؽ بأم مما يمي:
أ.

تحكيؿ المكاد النككية،

ب .تصنيع الكقكد النككم،
ج .المفاعالت النككية،
د .المرافؽ الحيكية،
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ق .معالجة النفايات متكسطة أك عالية النشاط اإلشعاعي كالتي تحتكم عمى البمكتكنيكـ أك اليكرانيكـ عالي التخصيب
أك اليكرانيكـ ( 233المعالجة ىنا ال تشمؿ إعادة التعبئة أك التجييز الذم ال يتضمف فصؿ العناصر لتخزينيا أك
التخمص منيا).
 .2يجب اف يمتزـ أم شخص يمارس أنشطة البحث كالتطكير المتعمقة بدكرة الكقكد النككم ،التي تشمؿ أك ال تشمؿ مكاد
نككية ،بما يمي:
أ.

تزكيد الييئة بكصؼ عاـ باإلضافة إلى معمكمات تحدد مكاف أنشطة البحث كالتطكير المتعمقة بدكرة الكقكد
النككم،

ب .إخطار الييئة عند تاريخ  31يناير مف كؿ عاـ بأم تعديالت تؤثر عمى المعمكمات المقدمة سابقان،
ج .فكر إخطار الييئة ،السماح لممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية كالذيف يرافقيـ ممثؿ مف
الييئة كاألشخاص الذيف تكمفيـ الييئة تحديدا ،بالمعاينة الكاممة ألنشطة البحث كالتطكير المتعمقة بدكرة الكقكد
النككم.

معمومات تتعمق بأنشطة محددة
المادة ()22

 .1بمكجب المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  6لسنة  ،2002في شأف االستعماالت السممية لمطاقة النككية ،يحظر تصميـ أك
تشييد أك تطكير أك تشغيؿ مرافؽ تتعمؽ بالتخصيب أك إعادة المعالجة.
 .2تشمؿ األنشطة المحددة المتعمقة بدكرة الكقكد النككم تصنيع أك تجميع أك بناء المعدات ذات الصمة بدكرة الكقكد
النككم مثؿ:
أ.

الدكار مف الطاردات المركزية أك تجميع الطاردات المركزية الغازية،
تصنيع أنابيب الجزء ّ

ب .تصنيع الحكاجز اإلنتشارية،
ج .تصنيع أك تجميع النظـ المعتمدة عمى الميزر،
د .تصنيع أك تجميع أجيزة فصؿ النظائر الكيركمغناطيسية،
ق .تصنيع أك تجميع األعمدة أك معدات اإلستخراج،
ك .تصنيع فكىات الفصؿ النفاثة أك أنابيب الفصؿ الدكامي،
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ز .تصنيع أك تجميع أنظمة تكليد بالزما اليكرانيكـ،
ح .تصنيع أنابيب الزيرككنيكـ،
ط .تصنيع أك تحسيف الماء الثقيؿ أك الديتكريكـ
م .تصنيع الجرافيت النككم الرتبة،
ؾ .تصنيع قكارير كقكد المشعع،
ؿ .تصنيع قضباف التحكـ في المفاعؿ،
ـ .تصنيع الصياريج كاألكعية اآلمنة ضد المخاطر الحرجية،
ف .تصنيع آالت تقطيع عناصر الكقكد المشعع،
س .بناء الخاليا الساخنة.

 .3يجب عمى أم شخص يقكـ بيذه األنشطة أف يمتزـ بما يمي:
أ .تزكيد الييئة خطيان بكصؼ لحجـ العمميات التي تتـ في كؿ مكاف تمارس فيو ىذه األنشطة،
ب .تقديـ تحديث خطي إلى الييئة بشأف المعمكمات المطمكبة بمكجب الفقرة (()3أ) مف المادة  ،22كذلؾ عند
تاريخ  31يناير مف كؿ عاـ عف الفترة التي تغطي السنة الميالدية السابقة.

معمومات خاصة باستيراد وتصدير أنواع محددة من المعدات والمواد غير النووية
المادة ()23

 .1بمكجب المرسكـ بقانكف اتحادم رقـ  6لسنة  ،2002في شأف االستعماالت السممية لمطاقة النككية ،يحظر استيراد
كتصدير المحطات كالمعدات كمكاد التخصيب كاعادة المعالجة.
 .2المعدات المحددة كالمكاد غير النككية ىي:
أ.

المفاعالت كالمعدات الالزمة ليا،

ب .المكاد غير النككية الالزمة لممفاعالت،
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ج .مصانع إعادة معالجة عناصر الكقكد المشعع كالمعدات المصممة أك المعدة خصيصا ليا،
د .مصانع إنتاج عناصر الكقكد،
ق .مصانع فصؿ نظائر اليكرانيكـ كالمعدات المصممة أك المعدة خصيصا ليا ،بخالؼ األجيزة التحميمية،
ك .مصانع إنتاج الماء الثقيؿ كالديكتيريكـ كمككنات الديكتيريكـ كالمعدات المصممة أك المعدة خصيصا ليا،
ز .مصانع تحكيؿ اليكرانيكـ كالمعدات المصممة أك المعدة خصيصا ليا.
يتعيف عمى أم شخص يستكرد أك يصدر ىذه المعدات ك/أك المكاد غير النككية المحددة إخطار الييئة خطيان بكافة
.3
ّ
المعمكمات ذات الصمة باالستيراد كالتصدير .كيجب تتضمف ىذه المعمكمات ،في ما يتعمؽ بتمؾ المعدات ك/أك المكاد

غير النككية المحددة ،ما يمي:
أ.

طبيعتيا،

ب .كميتيا،
ج .تاريخ اإلستيراد أك التصدير أك قدر المستطاع التاريخ المتكقع لذلؾ،
د .المكقع المراد استخدامو،
ق .ىكية المستخدـ،
ك .اإلستخداـ النيائي المقترح.
 .4كفقا لمفقرة ( )3مف المادة  ،23يجب أف يقدـ الشخص المعني المعمكمات المطمكبة إلى الييئة فكر اتخاذ قرار استيراد
أك تصدير المعدات ك/أك المكاد غير النككية المذككرة .كبعد اتخاذ القرار ،يتـ تقديـ تحديث ربع سنكم لممعمكمات إلى
الييئة ،كذلؾ خالؿ  20يكما مف نياية كؿ ربع سنة.

عمميات التفتيش

المادة ()24
 .1يجب أف تقكـ الييئة بتفتيش أم مرفؽ أك مكاف خارج المرفؽ أك أم مكقع أك مباني لممرخص لو ،كأية أماكف أخرل
تتعمؽ بالنشاط ترل الييئة ضركرة تفتيشيا ،بيدؼ التحقؽ مف التزاـ الدكلة باتفاقية الضمانات كالبركتكككؿ اإلضافي.
كيجب أف يككف التفتيش كفقا ألحكاـ المكاد مف  22-25مف ىذه الالئحة.
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يتعيف عمى المرخص لو ،كأم شخص ،بناءا عمى إخطار مف الييئة ،السماح لممفتشيف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة
.2
ّ
الذرية ،الذيف يرافقيـ ممثؿ عف الييئة ،كاألشخاص الذيف تكمفيـ الييئة تحديدا ،بالمعاينة الكاممة لممكاد النككية

كالسجالت كالمرافؽ كاألماكف خارج المرافؽ كأية أماكف أخرل تحددىا الييئة .كيجب أف تككف السجالت سيمة
اإلسترجاع ككاضحة كجاىزة المعاينة.
 .3يجب أف يسمح المرخص لو ،كأم شخص ،لمييئة كالمفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية بالقياـ
بكافة األنشطة الضركرية الستيفاء إلتزامات كمتطمبات اتفاقية الضمانات كالبركتكككؿ اإلضافي ،بما في ذلؾ ،كليس
حص انر ،ما يمي:
أ.

فحص حساب المكاد النككية كاجراءات المراقبة كالسجالت،

ب .التحقؽ مف معمكمات المرفؽ الكصفية،
ج .التحقؽ مف مكاف كطبيعة ككمية كتركيب كافة المكاد النككية،
د .التحقؽ مف المعمكمات الخاصة بالمكاد غير المعممة كالفركؽ بيف سجالت المرسؿ كسجالت المستمِـ كالمسائؿ
غير الكاضحة في العيدة الدفترية،
ق .إجراء القياسات،
ك .تركيب كاستخداـ أجيزة القياس كالمراقبة،
ز .كضع األختاـ كغيرىا مف أجيزة كشؼ التالعب عمى االحتكاء،
ح .جمع العينات البيئية،
ط .القياـ بالنشاطات األخرل المصرح بيا بمكجب اتفاقية الضمانات الشاممة كالبركتكككؿ اإلضافي كىذه الالئحة.

عمميات التفتيش ذات األغراض المحددة
المادة ()25

يجكز لمييئة كلممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية الذيف يرافقيـ ممثؿ عف الييئة كاألشخاص الذيف
تكمفيـ الييئة تحديدان ،القياـ بعمميات تفتيش محددة األغراض لممرفؽ كأم مكاف خارج المرفؽ ،كأم مكقع أك أم مباني
لممرخص لو كأية أماكف أخرل ترل الييئة ضركرة لتفتيشيا بيدؼ:
أ.

التحقؽ مف المعمكمات الخاصة بالمكاد النككية التي قدميا المرخص لو إلى الييئة في التقارير،
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ب .تحديد تغيرات الكضع التي ظيرت منذ تاريخ أم تقرير كالتأكد منيا،
ج .تحديد كمية المكاد النككية كتككينيا قبؿ نقميا خارج الدكلة أك عند نقميا إلى الدكلة ،كالتأكد منيا ما أمكف ذلؾ.

التفتيش الروتين
المادة ()26

 .1يجكز لمييئة كلممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،الذيف يرافقيـ ممثؿ عف الييئة كاألشخاص
الذيف تكمفيـ الييئة تحديدا ،أف يقكمكا بتفتيش ركتيني لممرفؽ ،كأم مكاف خارج المرفؽ كأم مكقع أك أم مباني
لممرخص لو كأية أماكف أخرل ترل الييئة ضركرة تفتيشيا لمتحقؽ مما يمي:
أ.

تكافؽ التقارير مع السجالت التي تحتفظ بيا الييئة أك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية،

ب .مكاف كافة المكاد النككية كتحديد كميتيا كتركيبيا،
ج .المعمكمات الخاصة باألسباب المحتممة لكجكد المكاد غير المعممة كالفركؽ بيف سجالت الم ِ
رسؿ كسجالت المستمِـ،
كالمسائؿ غير الكاضحة في العيدة الدفترية.
 .2مف المحتمؿ أف تشمؿ عمميات التفتيش الركتينية ،إذا اقتضى األمر ،ما يمي:
أ.

تدقيؽ السجالت،

ب .التحقؽ مف كميات المكاد النككية عف طريؽ الجرد المادم أك القياس أك التفتيش،
ج .فحص المرافؽ النككية الرئيسية ،بما في ذلؾ فحص أجيزة القياس الخاصة بيا كخصائصيا التشغيمية،
د .فحص العمميات التي تـ تنفيذىا في المرافؽ النككية الرئيسية كمرافؽ البحث كالتطكير التي تحتكم عمى مكاد
نككية.

التفتيش بإخطار عاجل والتفتيش المفاجئ
المادة ()27

 .1يجكز لمييئة كلممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،الذيف يرافقيـ ممثؿ عف الييئة كاألشخاص
الذيف تكمفيـ الييئة تحديدان ،إجراء تفتيش بإخطار عاجؿ لممرفؽ كأم مكاف خارج المرفؽ كأم مكقع أك أم مباني
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لممرخص لو كأية أماكف أخرل ترل الييئة ضركرة تفتيشيا ،كيقدـ اإلخطار العاجؿ في ىذه الحالة بخالؼ اإلخطارات
الخاصة بعمميات التفتيش الركتينية كذات األغراض المحددة كاالستثنائية.
 .2يجكز لمييئة كلممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،الذيف يرافقيـ ممثؿ عف الييئة كاألشخاص
الذيف تكمفيـ الييئة تحديدا  ،إجراء تفتيش مفاجئ دكف إخطار مسبؽ كجزء مف التفتيش الركتيني لممرفؽ كأم مكاف
خارج المرفؽ كأم مكقع أك أم مباني لممرخص لو كأية أماكف أخرل ترل الييئة ضركرة لتفتيشيا.

عمميات التفتيش االستننائية
المادة ()28

يجب اعتبار أم تفتيش عممية استثنائية عندما يككف تفتيشا إضافيان ،إلى جانب التفتيش الركتيني ،كفقا لممادة  ،26أك
عندما تتضمف عممية التفتيش االطالع عمى معمكمات أك الدخكؿ إلى أماكف إضافية تزيد عمى تمؾ المحددة في التفتيش
الركتيني كعمميات التفتيش ذات األغراض المحددة ،أك كمييما .كيجكز لمييئة كلممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية
لمطاقة الذرية ،الذيف يرافقيـ ممثؿ عف الييئة كاألشخاص الذيف تكمفيـ الييئة تحديدا ،القياـ بتفتيش استثنائي لممرفؽ كأم
مكاف خارج المرفؽ كأم مكقع أك أم مباني لممرخص لو كأية أماكف أخرل ترل الييئة أف تفتيشيا أمر ضركرم ،كذلؾ:
أ .لمتحقؽ مف المعمكمات الكاردة في تقرير خاص،
ب .إذا رأت الييئة أك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،كفؽ تقديرىما المطمؽ ،أف المعمكمات التي تـ جمعيا في عممية
التفتيش الركتيني غير كافية أك أف التكضيح الذم تـ تقديمو غير كاؼ.

الزيارات الخاصة بالاضمانات
المادة ()29

يجكز لمييئة كلممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،الذيف يرافقيـ ممثؿ عف الييئة كاألشخاص الذيف
تكمفيـ الييئة تحديدا ،أف يقكمكا بزيارات لممرفؽ كأم مكاف خارج المرفؽ كأية أماكف أخرل تحددىا الييئة كالككالة ألغراض
بخالؼ تفتيش يتعمؽ بالضمانات أك معاينة تكميمية.
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المعاينة التكميمية
المادة ()30

 .1لغايات التزاـ الييئة بالبركتكككؿ اإلضافي ،كبناءا عمى إخطار مف الييئة ،يجب أف يسمح المرخص لو كأم شخص
آخر في الدكلة لممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،الذيف يرافقيـ ممثؿ عف الييئة ،كاألشخاص
الذيف تكمفيـ الييئة تحديدا ،بمعاينة أية أماكف كمكاد بخالؼ تمؾ التي يعاينيا المفتشكف الرسميكف التابعكف لمككالة
خالؿ عمميات التفتيش كالزيارات بمكجب أحكاـ المكاد  ،22-25كأف يسمح لممفتشيف الرسمييف التابعيف لمككالة بالقياـ
بما يمي ،في إطار المعاينة التكميمية:
أ.

المراقبة المرئية،

ب .أخذ عينات بيئية (مثؿ عينات مف اليكاء أك الماء أك الحياة النباتية أك التربة أك مسحات مف األسطح) مف أماكف
تختمؼ عف تمؾ التي يعاينيا المفتشكف في عمميات التفتيش كالزيارات بمكجب أحكاـ المكاد ،22-25
ج .استخداـ أجيزة اإلشعاع كالقياس،
د .كضع األختاـ كغيرىا مف أجيزة كشؼ التالعب،
ق .إعداد سجالت لعمميات المراقبة (مثؿ التقاط الصكر)،
ك .مراجعة سجالت اإلنتاج كالشحف.
 .2تتـ المعاينة التكميمية خالؿ  24ساعة مف تاريخ استالـ الييئة لطمب مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،أك خالؿ
ساعتيف مف استالـ الييئة لطمب معاينة أم مكاف في المرفؽ ،أك أم مكاف خارج المرفؽ ،أك أم مكقع أك مباني ألم
مرخص لو ،كأية أماكف أخرل ترل الككالة ضركرة لمعاينتيا ،كيتـ ذلؾ بالتزامف مع التحقؽ مف المعمكمات الكصفية أك
عمميات التفتيش الركتينية ،أك عمميات التفتيش ذات األغراض المحددة في ذلؾ المرفؽ أك أم مكاف خارج المرفؽ ،أك
أم مكقع أك مباني ألم مرخص لو كأية مكاقع أخرل.
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الممحق

النماذج كالرمكز المستخدمة في إعداد التقارير إلى الييئة:
.1

النمكذج رقـ – 1كشؼ العيدة المادية ()PIL

.2

النمكذج رقـ  – 2تقرير تغيرات العيدة ()ICR

.3

النمكذج رقـ  – 3تقرير قياس المكاد ()MBR

.4

الرمكز المستخدمة بكاسطة المرخص لو الستكماؿ التقارير لمييئة
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النموذج رقم  – 1كشف العهدة المادية )(PIL
إسم المريق وعنوانه

تاريخ الجرد المادي

رقم المرخص له

رقم التقرير

رمز المكان خارج المريق

رقم الصفحة

نوع المادة

رمز منطقة قياس المواد

من  ...إلى ...

كشؼ العيدة المادية
تصويب

.رقم اإلدخال

رقم التقرير

مالحظات موجزة

أسس القياس

رمز النظير

الوحدة كيموجرام /جرام

العنصر

وصف المادة

عدد عناصر الديعة

تم التحقق بواسطة مفتش الاضمانات التابع لموكالة الدولية لمطاقة الذرية

تم التحقق بواسطة مفتش الاضمانات

تاريخ تقرير الككالة الدكلية لمطاقة الذرية

رقـ تقرير الككالة الدكلية لمطاقة الذرية

التاريخ واإلسم والتوقيع

التاريخ واإلسم والتوقع
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(أو مكان الديعة)

الستخداـ إدارة الضمانات بالييئة اإلتحادية لمرقابة النككية/الككالة الدكلة لمطاقة الذرية فقط

رمز نقطة القياس الرئيسية

توقيع الموظف وتاريخ التوقيع

تابع

إسم وتوقيع المصرح له

رقم اإلدخال

وزن النظير

(لميورانيوم يقط)

وزن العنصر

الوزن الكم

اسم الديعة

النموذج رقم  - 2تقرير تغيرات العهدة ()ICR

إسم وعنوان المستمم

إسم وعنوان الشاحن

تاريخ الشحن
صفحة رقم ............. .من  .............صفحات
رقم المعاممة
رمز موقع قياس المواد لممستمم

رقم الترخيص

رمز نقطة القياس الرئيسية/الموقع

تاريخ االستالم

رمز المريق لممستمم

رمز موقع قياس المواد لمشاحن

رقم الترخيص

رمز نقطة القياس الرئيسية/الموقع خارج المريق

خارج المريق

رقم تقرير الشاحن
تصويب
رقم اإلدخال

N

بمد المنشأ

أساس

القياس

رمز

النظير

وزن

النظير

الوحدة

(كيموجرام/
جرام)

وزن العنصر

الوزن الكم

رمز

العنصر

MDC

إسم وتوقيع الموظف المرخص له وتاريخ التوقيع

رقم اإلدخال

بيانات المستمم
C

رقم التقرير

عدد العناصر

إسم  /معرف الديعة

ICC

رقم اإلدخال

تغيير تاريخ الجرد

رقم تقرير المستمم
تصويب

خارج المرايق ()LOF

بيانات الشاحن
C

رقم التقرير

رمز مريق الشاحن  /المكان

N

بمد المنشأ

أساس

القياس

رمز

النظير

وزن النظير

الوحدة

(كيموجرام/
جرام)

وزن العنصر

الوزن الكم

رمز

العنصر

MDC

إسم وتوقيع الموظف المرخص له وتاريخ التوقيع

العناصر

تغيير تاريخ الجرد

الستخدام إدارة الاضمانات بالهيئة اإل تحادية لمرقابة النووية يقط (بيانات المستمم)
رقم إدخال تقرير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من

عدد

إسم/معرف الديعة

ICC

رقم اإلدخال

إلى

الستخدام إدارة الاضمانات بالهيئة اإل تحادية لمرقابة النووية يقط (بيانات الشاحن)
رقم إدخال تقرير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية من

رقم تقرير الوكالة الدولية لمطاقة

الذرية
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إلى

رقم تقرير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية

النموذج رقم  - 3تقرير قياس المواد ()MBR
يترة إعداد التقارير

رقم المرخص له

من ....................
إلى ...................

رقم التقرير

رقم الصفحة

 .............من .............

إسم المريق وعنوانه

رمز موقع قياس المواد

()MBA

نوع المادة
حصر المواد

رقم اإلدخال

رقم التقرير

مالحظة موجزة

رمز النظير

الوحدة (كيموجرام/جرام)

رمز العنصر

إسم وتوقيع المصرح له

تابع

وزن النظير

(اليورانيوم يقط)

وزن العنصر

إسم اإلدخال

تاريخ تقرير قياس المواد

توقيع الموظف وتاريخ التوقيع

الستخدام قسم الاضمانات بالهيئة اإل تحادية لمرقابة النووية/الستخدام الوكالة الدولية لمطاقة الذرية يقط
تم التحقق بواسطة مفتش الاضمانات التابع لموكالة الدولية لمطاقة

الذرية

التاريخ واإلسم والتوقيع

تم التحقق بواسطة مفتش الاضمانات
التاريخ واإلسم والتوقيع

رقم تقرير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية
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رقم اإلدخال

تصويب

الرموز المستخدمة بواسطة المرخص له لتعبئة التقارير لمهيئة
رموز من حريين تستخدم لمدخالت الحساب ي تقارير تغيرات العهدة وتقارير قياس المواد
الرمز

التغير ي العهدة
نوع ّ

RF

إستالم خارج (إستيراد إلى اإلمارات العربية المتحدة)

RD

إستالم محم

RN

إستالم محم من نشاط غير خااضع لماضمانات

SF

شحن خارج (تصدير من اإلمارات العربية المتحدة)

RS
NP

إستالم محم عند نقطة البدء ي تطبيق الاضمانات

اإلنتاج النووي

SD

شحن محم

LN

يقدان نووي

TW

التحويل إلى نفايات مستبقاة

EU

اإلعفاء من الاضمانات بناءا عمى اإلستخدام

SN
LD

شحن محم إلى نشاط غير خااضع لماضمانات

نفايات مقاسة مستبعدة

FW

إعادة التحويل من النفايات المستبقاة إلى اضمانات

EQ

اإلعفاء من الاضمانات بناءا عمى الكمية

DQ

ريع اإلعفاء من الاضمانات واعادة تطبيق الاضمانات (الكمية)

LA

نقصان عارض

DU

ريع اإلعفاء من الاضمانات واعادة تطبيق الاضمانات (إستخدام)

TU

ريع الاضمانات لإلستهالك غير النووي

GA

زيادة عاراضة

RM
RP

نقصان ي محتوى الديعة بسبب تغيير ي الديعة

زيادة ي محتوى الديعة بسبب تغيير ي الديعة

الرمز

تغير الفئة (نتيجة الخمط أو التخصيب أو االستنفاد أو الحرق)

EN

مخصب إلى طبيع

NE

طبيع إلى مخصب

DI

ED

الفرق بين سجالت المرسل وسجالت المستمم

مخصب إلى مستنفد

ND

طبيع إلى مستنفد

DN

مستنفد إلى طبيع

DE

مستنفد إلى مخصب
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الرمز

رموز أخرى بخصوص تقارير قياس المواد

PB

العهدة المادية المبدئية

BE
DI

BA
PE

MF
RA

RAXX

العهدة الديترية النهائية

اإلختاليات بين سجالت الم ِ
رسل وسجالت المستمِم
ُ
العهدة الديترية النهائية المعدلة
العهدة المادية النهائية
المواد غير المعممة

تعديل التقريب

لممدخل XX
تعديل التقريب ُ
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عناصر البيانات ذات الرموز المكونة من أربعة حروف والت تصف المواد مف حيث الحالة الفيزيائية كالكيميائية  ،ككسيمة االحتكاء
كالتشعع كجكدة المادة النككية في الدفعة
الرمز
B

وصف المادة–الحالة الفيزيائية (الحرف األول)
عناصر الوقود

D

مكونات الوقود

G

مساحيق ،سيراميك

F

مساحيق

H

متشكمة ،خاضراء

K

جسيمات مطمية

J

سيراميك

Ø

صمبة ،أشكال أخرى

R

بقايا ،خردة

N

Q/S
T

U
V

سوائل

مصدر محكم الختم
نفايات صمبة

نفايات سائمة

كميات صغيرة ،عينات
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الرمز

D

عنصري

G

سادس

E
J

K

Q
T

نيترات

ADU

ديوكسيد
تريوكسيد

U
V

أكاسيد مسممة

W

أكاسيد أخرى

كربيد

X

أكسيد/جراييت

Z

نايترايد

Y

كربيد/جراييت

1

مواد عاضوية

3

سبائك األلمنيوم

5

سبائك الزركونيوم

2

مركبات أخرى

4

سبائك السيميكون

6

سبائك التيتانيوم و الموليبدنيوم

Ø

متنوع

7

1

يموريد

أكسيد)(3/8

R

الرمز

وصف المادة – الحالة الكيميائية (الحرف النان )

سبائك أخرى

وسائل اإلحتواء (الحرف النالث)
بدون حاوية

2

وحدات وقود

4

قمب المفاعل

6

وعاء ،غير معيار

3

حاوية الشحن

5

وعاء ،معاير

7

صفيحة

8

قفص
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الرمز

(ليتر)

A

<

E

1

G

– >1

H

10

– >5

K

20

– > 15

M

100

– > 50

N

200

– > 100

قنان العينات أوغيرها من الحاويات الصغيرة

0.5

– > 0.5

5

J

15

L

50

Q

500

عمب ,حزم األلياف ,قنان
عمب ,حزم األلياف ,قنان
أسطوانات سادس يموريد اليورانيوم  UF6أوعمب أو حزم األلياف ،أو قنان ،

– > 10

عمب ,حزم األلياف

– > 20

براميل

– > 200

R

> 500 – 1000

V

> 5000

U

حاويات التخزين مصنفة حسب الحجم

> 1000 – 5000

براميل ,حزم األلياف
براميل
براميل
براميل

أسطوانات سادس يموريد اليورانيوم )UF6 (2 t
أسطوانات سادس يموريد اليورانيوم )UF6 (10-14 t

حاويات كبيرة (شاحنات أو خازنات)

Ø

حاويات أخرى

الرمز
Irradiated

جودة المواد وحالة تشععها (الحرف الرابع)
Non-irradiated
F

وقود جديد

H

A

مصنع

K

C

نق

M

E

متنوع

G
J

L

B
D

مشعع

نق  ،مستقر
غير متجانس
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الرمكز المككنة مف حرؼ كاحد كالتي تستخدـ لكصؼ تصنيؼ المكاد النككية ،ك مككنات النظائر ك أساسات القياس.
الرمز

يئة العنصر

D

يورانيوم مستنفد

E

يورانيوم مخصب

N
L

H
U
P

يورانيوم طبيع

يورانيوم اضعيف التخصيب (بنسبة تخصيب أكنر من الطبيع لكن بنسبة أقل من )%20
يورانيوم شديد التخصيب (تخصيب بنسبة  %20أو أكنر)

يورانيوم موحد
بموتونيوم

T

نوريوم

الرمز

نظير
235

G

يورانيوم مخصب بـU

K

يورانيوم مخصب بU

J

الرمز
M

يقط

يورانيوم مخصب بخميط من U
233

235

وU

233

يقط

طريقة القياس
بيانات الديعة الت تستند إلى مقاييس لدى المرخص له

N

بيانات الديعة الت تستند إلى القياس الذي تم لدى مرخص له آخر

L

بيانات الديعة الت تستند إلى قياس تم سابقا لدى مرخص له آخر

T

بيانات الديعة الت تستند إلى قياس تم سابقا لدى نفس المرخص له
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