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2007( لسنة 13يف شأن جدول السلع االسرتاتيجية امللحق ابلقانون االحتادي رقم )
 بشأن السلع اخلاضعة لرقابة االسترياد والتصدير

 جملس الوزراء:
 بعد االطالع على الدستور، -
اخلاضعة لرقابة االسترياد والتصدير، بشأن السلع  2007( لسنة 13وعلى القانون االحتادي رقم ) -

 وتعديالته،
وبناًء على ما عرضُه وزير اخلارجية، وموافقة جملس الوزراء، -

قرر:
 (1املادة )

بشأن السلع  2007( لسنة 13يستبدل جدول السلع االسرتاتيجية امللحق ابلقانون االحتادي رقم )
هبذا القرار.اخلاضعة لرقابة االسترياد والتصدير ابجلدول امللحق 

 (2املادة )
الرمسية، ويُعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره. اجلريدةيُنشر هذا القرار يف 

حممد بن راشد آل مكتوم
رئيس جملس الوزراء

 صدر عنا:
 هـ1436صفر  30بتاريخ: 
م2014ديسمرب  22املوافق: 



يف شأن السلع اخلاضعة  2007لسنة  13)جدول السلع االسرتاتيجية امللحق ابلقانون االحتادي 
 لرقابة االسترياد والتصدير(

 الفصل األول
 املوضوع والتعريفات

 1املادة 
 ألغراض هذا اجلدول:

. ينبغي أن تشري "املواد ذات االستخدام املزدوج" إىل املواد، مبا يف ذلك الربامج والتكنولوجيا، اليت 1
وينبغي أن تتضمن مجيع السلع اليت ميكن استخدامها  ميكن استخدامها لألغراض املدنية والعسكرية،

لالستخدامات غري املتفجرة واليت تساعد أبي شكل من األشكال يف تصنيع األسلحة النووية أو األجهزة 
 املتفجرة غري النووية.

 . ينبغي أن يشري "التصدير" إىل:2
 2007لسنة  13االحتادي رقم  ( إجراء التصدير وإعادة التصدير ضمن معىن الباب الثاين للقانون1)

 بشأن السلع اخلاضعة لرقابة االسترياد والتصدير، وتعديالته.
( نقل الربامج أو التكنولوجيا عن طريق الوسائل اإللكرتونية، ومنها الفاكس، اهلاتف، الربيد 2)

ها يف اإللكرتوين أو عن طريق أي وسائل إلكرتونية أخرى إىل وجهة خارج الدولة؛ ويتضمن ذلك توفر 
شكل إلكرتوين مثل برامج وتكنولوجيا لألشخاص القانونيني والطبيعيني والشراكات خارج الدولة. ينطبق 

 التصدير أيًضا على النقل الشفوي للتكنولوجيا عند وصف التكنولوجيا عرب اهلاتف.
 . ينبغي أن يشري "املصدر" إىل أي شخص طبيعي أو قانوين أو إىل الشراكة:3
إعالن التصدير ابلنيابة عنه، أي إنه الشخص الذي ميلك العقد، وقت قبول اإلعالن، مع ( الذي يتم 1)

املرسل، وميتلك صالحية حتديد إرسال املواد خارج منطقة مجارك الدولة. ويف حال عدم إبرام عقد 
تصدير أو يف حال عدم تصرف حامل العقد ابألصالة عن نفسه، ينبغي حتديد سلطة إرسال املواد خارج 

 منطقة اجلمارك.
( اليت تقرر إرسال أو توفري الربامج أو التكنولوجيا عن طريق الوسائل اإللكرتونية اليت تتضمن 2)

 الفاكس، واهلاتف، والربيد اإللكرتوين أو عن طريق أي وسائل إلكرتونية أخرى إىل وجهة خارج الدولة.



            
       

    
     

    
       

  
        

             
        

       
       

        
   

              
     

      
             

                
     

     
    

      
 
 



 الفصل الثاين النطاق
 3املادة 

 . ينبغي طلب الرتخيص لتصدير املواد ذات االستخدام املزدوج املدرجة يف امللحق األول.1
من هذه القائمة، قد يلزم أيًضا طلب الرتخيص للتصدير إىل مجيع  8أو املادة  4. عماًل ابملادة 2

 خدام مزدوج حمددة غري مدرجة يف امللحق األول.الوجهات أو وجهات حمددة فيما يتعلق مبواد ذات است
 4املادة 

. نبغي طلب الرتخيص لتصدير املواد ذات االستخدام املزدوج غري املدرجة يف امللحق األول إذا كان قد 1
مت إبالغ املصّدر من قبل سلطات الدول األخرى املختصة املقيم فيها أبن املواد املعنية معدة، كليًّا أو 

الستخدام املتعلق بتطوير أو إنتاج أو التعامل مع أو تشغيل أو صيانة أو ختزين أو اكتشاف جزئيًّا، ل
وحتديد أو نشر األسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية أو غريها من األجهزة النووية املتفجرة أو 

 تطوير أو إنتاج وصيانة أو ختزين الصواريخ القادرة على توصيل هذه األسلحة.
. كما يلزم أيًضا للحصول على إذن بتصدير املواد ذات االستخدام املزدوج غري املدرجة يف امللحق 2

األول من قبل السلطات املختصة إذا كانت الدولة املشرتية أو دول الوجهة ختضع حلظر جتارة األسلحة 
مفروض بواسطة قرار املقرر بواسطة موقف مشرتك أو عمل مشرتك تبناه اجمللس أو حظر لتجارة األسلحة 

ملزم جمللس األمن ابألمم املتحدة أو أي قرارات اعتبارات تراها الدولة، وإذا مت إبالغ املصّدرين من قبل 
السلطات املختصة أبن الغرض من االستخدام النهائي للمواد املعدنية أو قد يكون الغرض من 

راض هذه الفقرة ينبغي أن يشري "االستخدام استخدامها، كليًّا أو جزئيًّا، هو االستخدام العسكري. وألغ
 النهائي العسكري" إىل:

 )أ( دمج املواد العسكرية املدرجة يف القائمة العسكرية للدولة.
)ب( أجهزة إنتاج أو اختبار أو حتليل ومكوانهتا، لتطوير أو إنتاج أو صيانة املواد العسكرية املدرجة يف 

 القائمة املذكورة أعاله.
 أي منتجات غري مكتملة إلنتاج املواد العسكرية املدرجة يف القائمة املذكورة أعاله.)ج( استخدام 

. ينبغي احلصول أيًضا على ترخيص بتصدير املواد ذات االستخدام املزدوج غري املدرجة يف امللحق 3
تكون معدة،  األول إذا كان قد مت إبالغ املصّدر من قبل السلطات املختصة أبن املواد املعنية معدة أو قد 

كليًّا أو جزئيًّا، لالستخدام كأجزاء أو مكوانت للمواد العسكرية املدرجة يف القائمة العسكرية الوطنية 



اليت مت استريادها من أراضي دولة ما دون ترخيص أو انتهاًكا للرتخيص املذكور من قبل التشريع الوطين 
 للدولة.

االستخدام املزدوج اليت يعتزم تصديرها، غري املدرجة يف . إذا كان املصّدر على علم أبن املواد ذات 4
شار إليها يف الفقرات 

ُ
، فيجب 3، 2، 1امللحق األول، معدة، كليًّا أو جزئيَّا، ألي من االستخدامات امل

عليه إبالغ السلطات املختصة اليت ستقرر مالءمة أو عدم مالءمة عملية التصدير املعنية اخلاضعة 
 لرتخيص.

ىن الدولة موقف املصدر أو حتتفظ ابلتشريع الوطين الذي يفرض متطلب الرتخيص على . قد تتب5
تصدير املواد ذات االستخدام املزدوج غري املدرجة يف امللحق األول إذا كان لدى املصّدر أسباب تدفعه 

إليها يف  شاراملللشك يف أن هذه املواد ُمعدة أو قد تكون ُمعدة، كليًّا أو جزئيًّا، ألي من االستخدامات 
 .1الفقرة

 5املادة 
. يلزم احلصول على ترخيص خبدمات السمسرة املتعلقة ابملواد ذات االستخدام املزدوج غري املدرجة يف 1

امللحق األول إذا مت إخبار السمسار من قبل السلطات املختصة للدولة املقيم أو املؤسس فيها أبن املواد 
(. 1) 4ليًّا أو جزئيًّا، ألٍي من االستخدامات املشار إليها يف املادة املعنية ُمعدة أو قد تكون ُمعدة، ك

وإذا كان السمسار على علم أبن املواد ذات االستخدام املزدوج اليت يعتزم تقدمي خدمات السمسرة هلا، 
شار إليها يف امل

ُ
ادة غري املدرجة يف امللحق األول، معدة، كليًّا أو جزئيًّا، ألٍي من االستخدامات امل

شار إليها يف الفقرة 1)4
ُ
، اليت ستقرر مالءمة أو عدم مالءمة تقدمي 1(، فيجب عليه إبالغ السلطات امل
 خدمات السمسرة اخلاضعة للرتخيص.

. قد متد السلطة املختصة تطبيق الفرقة األوىل على املواد ذات االستخدام املزدوج غري املدرجة اخلاصة 2
شار إليها يف

ُ
( وعلى املواد ذات االستخدام املزدوج اخلاصة ابالستخدام 1)4املادة  ابالستخدامات امل

شار إليها يف املادة 
ُ
 (.2)4العسكري النهائي والوجهات امل

. قد تتبىن الدولة أو حتتفظ ابلتشريع الوطين الذي يفرض متطلب الرتخيص على مسسرة املواد ذات 3
فعه للشك يف أن هذه املواد ُمعدة أو قد تكون االستخدام املزدوج، إذا كان لدى السمسار أسباب تد

شار إليها يف املادة 
ُ
 (.1)4ُمعدة، كليًّا أو جزئيًّا، ألٍي من االستخدامات امل



 2( على اإلجراءات الوطنية املشار إليها يف الفرتتني 4( و)3( و)2)8. ينبغي تطبيق شروط املادة 4
 من هذه املادة. 3و

 6املادة 
املواد ذات االستخدام املزدوج املدرجة يف امللحق األول من قبل السلطات املختصة . قد مُينع عبور 1

شار إليها يف املادة 
ُ
أثناء العبور إذا كانت املواد ُمعدة أو قد تكون ُمعدة، كليًّا أو جزئيًّا، لالستخدامات امل

4(1.) 
انية فرض مطلب الرتخيص . قبل اختاذ قرار مبنع العبور من عدمه، قد تشرتط السلطة املختصة إمك2

على حاالت فردية لعبور مواد ذات استخدام مزدوج حمددة مدرجة يف امللحق األول إذا كانت هذه املواد 
شار إليها يف املادة 

ُ
 (.1)4ُمعدة أو قد تكون ُمعدة، كليًّا أو جزئيًّا، لالستخدامات امل

ذات االستخدام املزدوج غري املدرجة اخلاصة . قد متد السلطة املختصة تطبيق الفرقة األوىل على املواد 3
شار إليها يف املادة 

ُ
( وعلى املواد ذات االستخدام املزدوج اخلاصة ابالستخدام 1)4ابالستخدامات امل

شار إليها يف املادة 
ُ
 (.2)4العسكري النهائي والوجهات امل

 4( و)3( و)2)8. ينبغي تطبيق شروط املادة 4
ُ
 2شار إليها يف الفقرتني ( على اإلجراءات الوطنية امل

 من هذه املادة. 3و
 7املادة 

ال تنطبق هذه الالئحة على تقدمي اخلدمات أو نقل التكنولوجيا إذا كان هذا التقدمي أو النقل يتضمن 
 حرية األشخاص عرب احلدود.

 8املادة 
ملزدوج غري . قد تقوم السلطة املختصة مبنع أو فرض متطلب ترخيص على املواد ذات االستخدام ا1

 ألسباب األمن العام أو اعتبارات حقوق اإلنسان. 1املدرجة يف امللحق 
. ينبغي على السلطة املختصة إبالغ اللجنة أبية إجراءات متبناة عماًل ابلفقرة األوىل بعد تبنيها 2

 واإلشارة إىل األسباب الدقيقة هلذه اإلجراءات.
نة على الفور أبي تعديالت تطرأ على اإلجراءات عماًل . كما ينبغي على السلطة املختصة إبالغ اللج3

 ابلفقرة األوىل.



. ينبغي على اللجنة نشر وإعالن اإلجراءات الصادرة عنها للسلطات املختصة واجلهات املعنية مبوجب 4
بشأن السلع اخلاضعة لرقابة  2007لسنة  13من القانون االحتادي رقم  13( يف البند 12املادة رقم )

 اد والتصدير، وتعديالته.االستري 
  



 الفصل الثالث
 ترخيص التصدير وترخيص خدمات السمسرة

 9املادة 
. يتم إنشاء ترخيص تصدير عام ابلدولة لصادرات حمددة على النحو املنصوص عليه يف امللحق الثاين 1

 بواسطة هذه الالئحة.
مبوجب هذه الالئحة، يتم منح  . وابلنسبة جلميع الصادرات األخرى اليت يلزمها احلصول على ترخيص2

، فقد 4هذا الرتخيص من قبل السلطات املختصة عند إنشاء الصادرات. ووفًقا للقيود احملددة يف الفقرة 
 يكون هذا الرتخيص فردًّيًّ أو عامليًّا أو عامًّا.

 ينبغي على املصّدرين تزويد السلطات املختصة بكافة املعلومات ذات الصلة الالزمة الستخدامات
ترخيص التصدير الفردية والعاملية وكذلك تزويد السلطات الوطنية املختصة ابملعلومات الكاملة خاصة 
فيما يتعلق ابملستخدم النهائي، وبلد الوجهة واستخدام املواد املصّدرة. وقد خيضع الرتخيص، عند 

 االقتضاء، إىل بيان املستخدم النهائي.
 10املادة 

خبدمات السمسرة مبوجب هذه القائمة من قبل السلطات املختصة  . يتم منح الرتاخيص اخلاصة1
ابلدولة وينبغي منح هذه الرتاخيص لكمية حمددة من املواد احملددة بني بلدين يف الرتتيب الثالث أو أكثر 
من بلد اثلث. مكان املواد يف البلد الثالثة األصلية، جيب حتديد املستخدم النهائي واملوقع احملدد بوضوح، 

 ينبغي أن تكون مجيع الرتاخيص سارية يف مجيع األحناء.و 
. ينبغي على السماسرة تزويد السلطات املختصة بكافة املعلومات ذات الصلة الالزمة الستخدامهم 2

الرتخيص التصدير مبوجب هذه الالئحة اخلاصة خبدمات السمسرة، خاصة فيما يتعلق مبوقع املواد ذات 
الثالث األصلي، والوصف الواضح للمواد والكمية املتضمنة، واألطراف الثالثة  االستخدام املزدوج يف البلد

 املشاركة يف العملية، ووجهة البلد الثالث، واملستخدم النهائي يف هذا البلد وموقعه ابلضبط.
  



 الرابعالفصل 
 اإلجراءات اجلمركية

 11املادة 
املزدوج يف اجلمارك املسؤول عن التعامل مع  . عند االنتهاء من إجراءات تصدير املواد ذات االستخدام1

 إعالن التصدير، ينبغي على املصّدر تقدمي الدليل على أن أي ترخيص تصدير الزم قد مت احلصول عليه.
. قد يُطالب املصّدر برتمجة أي مستندات مقدمة كدليل إىل اللغة الرمسية للدولة حيث يتم تقدمي إعالن 2

 التصدير.
 1امللحق 

لسنة  13من القانون االحتادي رقم  1السلع االسرتاتيجية واملشار إليه يف املادة رقم جدول 
 بشأن السلع اخلاضعة لرقابة االسترياد والتصدير، وتعديالته 2007

يطبق هذا اجلدول الضوابط املتفق عليها دوليًّا فيما يتعلق ابملواد ذات االستخدام املزدوج مبا يف ذلك 
( NSG( وجمموعة موردي املواد النووية )MTCRمراقبة تكنولوجيا الصواريخ ) اتفاق واسنار ونظام

 (.CWCوجمموعة أسرتاليا واتفاقية األسلحة الكيميائية )
 احملتوايت

 املالحظات والتعريفات
 األلفاظ األوائلية واملختصرات

 املواد واملنشآت واملعدات النووية. 0الفئة  -
 واملعدات ذات الصلة.املواد اخلاصة  1الفئة  -
 معاجلة املواد. 2الفئة  -
 اإللكرتونيات. 3الفئة -
 أجهزة الكمبيوتر. 4الفئة  -
 االتصاالت السلكية والالسلكية و "أمن املعلومات". 5الفئة  -
 أجهزة االستثمار والليزر. 6الفئة  -
 املالحة واإللكرتونيات للطريان. 7الفئة  -
 البحرية. 8الفئة  -



 الفضاء اجلوي والدفع. 9الفئة  -
 1مالحظات عامة خاصة ابمللحق 

أو راجع  انظر. فيما يتعلق مبراقبة السلع اليت تصميمها أو تعديلها بغرض االستخدام العسكري، 1
الئحة )لوائح( الضوابط املتعلقة ابلسلع العسكرية احملتفظ هبا. وتشري املراجع الواردة يف هذا امللحق واليت 

 أو راجع أيًضا ضوابط السلع العسكرية" إىل نفس اللوائح. انظرتنص على "
. ال جيب إلغاء هدف الضوابط الواردة يف هذا امللحق بتصدير أي سلع غري مراقبة )مبا يف ذلك 2

النبااتت( حتتوي على مكون أو أكثر من املكوانت املراقبة مىت كان هذا املكون أو املكوانت املراقبة تُعد 
 ذه السلع، وميكن إزالتها عمليًّا أو استخدامها ألغراض أخرى.العنصر الرئيسي هل

عند النظر فيما إذا كان يتعني اعتبار املكون أو املكوانت املراقبة العنصر الرئيسي من عدمه،  :ملحوظة
يصبح من الضروري التفكري مليًّا يف العوامل املتعلقة ابلكمية والقيمة واخلربة التكنولوجية ذات الصلة 

ها من الظروف اخلاصة اليت ميكن أن جتعل هذا املكون أو املكوانت املراقبة العنصر الرئيسي للسلع وغري 
 اليت يتم احلصول عليها.

 . تشتمل السلع احملددة يف هذا امللحق على سلع جديدة ومستخدمة على حد سواء.3
 (NTNاملذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا النووية )

 (.0 " من الفئة)تُقرأ ابلرتابط مع القسم "ه
وذلك وفًقا  0تتم مراقبة "التكنولوجيا" اليت ترتبط ارتباطًا مباشرًا أبية تكنولوجيا تتم مراقبتها يف الفئة  ●

 .0لألحكام الواردة يف الفئة 
تظل "التكنولوجيا" اخلاصة بـ "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" السلع اليت ختضع للمراقبة خاضعة  ●

 للمراقبة حىت يف حالة سرًّيهنا على السلع غري املراقبة.
جُتيز املوافقة على السلع اليت سيتم تصديرها أيًضا تصدير احلد األدىن من "التكنولوجيا" الالزمة لعملية  ●

 تركيب هذه السلع وتشغيلها وصيانتها وإصالحها للمستخدم النهائي.
لى لواردة يف اجملال العام" أو عال تنطبق الضوابط اخلاصة بعملية نقل "التكنولوجيا" على املعلومات "ا ●

 "البحث العلمي األساسي".
 (GTN)املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا النووية 

 .(9إىل  1)تُقرأ ابلرتابط مع القسم "ه" من الفئة من 



ختضع عملية تصدير "التكنولوجيا" الالزمة "لتطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" السلع اليت تتم مراقبتها  ●
 .9إىل  1للمراقبة وفًقا لألحكام الواردة يف الفئات من  9إىل  1يف الفئات من 

خاضعة  الالزمة "لتطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" السلع اليت ختضع للمراقبة تظل "التكنولوجيا" ●
 للمراقبة حىت يف حالة سرًّيهنا على السلع غري املراقبة.

ال تنطبق الضوابط على تلك "التكنولوجيا" اليت تُعد احلد األدىن الالزم لرتكيب وتشغيل وصيانة  ●
 )فحص( وإصالح هذه السلع اليت ال تتم مراقبتها أو اليت متت املوافقة على تصديرها.

و  .8E002.aو  .1E002.fو  .1E002.eوهذا ال يستثين "التكنولوجيا" الواردة يف  :ملحوظة
8E002.b.. 

ال تنطبق الضوابط اخلاصة بعملية نقل "التكنولوجيا" على املعلومات "الواردة يف اجملال العام" أو على  ●
 االخرتاع."البحث العلمي األساسي" أو على احلد األدىن للمعلومات الالزمة لطلبات براءات 

 (GSNاملذكرة اخلاصة ابلربامج العامة )
 .(9إىل  0)تلغي هذه املذكرة أية مراقبة واردة يف القسم "د" من الفئات من 

 اخلاصة هبذه الالئحة "الربامج" اليت تكون إما: 9إىل  0ال تراقب الفئات من 
 أ. متاحة بشكل عام للجمهور من خالل:

 نقاط البيع ابلتجزئة، دون قيود، من خالل:. بيعها من املخزون املوجود يف 1
 أ. معامالت البيع والشراء العادية.

 ب. املعامالت اليت تتم من خالل الطلب عرب الربيد.
 ج. املعامالت اإللكرتونية.

 د. املعامالت اليت تتم بواسطة اهلاتف.
 املورد. . تصميمها للرتكيب من قبل املستخدم دون احلاجة إىل دعم إضافة كبري من قبل2

اجلزء – 5ال ُيستثىن البند "أ" الوارد يف املذكرة اخلاصة ابلربامج العامة "الربامج" احملددة يف الفئة  :ملحوظة
 )"أمن املعلومات"(. 2

 ب. "الواردة يف اجملال العام".
 تعريفات املصطلحات املستخدمة يف هذا امللحق
 اقتباس فردية" يف ملحوظة فنية على البند ذي الصلة.ترد تعريفات املصطلحات املوجودة بني "عالمات 



 بني "عالمات اقتباس مزدوجة" كما يلي: وأتيت تعريفات املصطلحات املوجودة



 ترد مراجع الفئات بني قوسني بعد املصطلح املُعّرف. :ملحوظة
(، عادًة ما تقاس قياًسا بعدم الدقة، وهو ما يعين االحنراف األقصى، سواء أكان إجيااًب أم 6 2) "الدقة"

 سلًبا، إلحدى القيم املشار إليها عن مقياس مقبول أو قيمة حقيقية.
( عبارة عن أنظمة تعمل على منع حركة "الطائرة" والصاروخ غري 7) "األنظمة الفعالة لتوجيه الطريان"

يها أو األمحال اهليكلية من خالل املعاجلة املستقلة للمخرجات الناجتة عن أجهزة استشعار املرغوب ف
 متعددة مث توفري األوامر الوقائية الضرورية لتحقيق التحكم اآليل الفعال.

( عبارة عن أدىن عنصر )فردي( من عناصر مصفوفة صلبة تتمتع بقدرة النقل 8 6) "البكسل الفعال"
 التعرض لإلشعاع )الكهرومغناطيسي( الضوئي.الكهروضوئي عند 

( يعين أي تعديل أو انتقاء )مثل تغيري النقاء أو مدة الصالحية أو 1) "ُمعد لالستخدام يف احلرب"
الشدة أو خصائص االنتشار أو مقاومة األشعة فوق البنفسجية( مت تصميمه لزًّيدة الفاعلية يف التسبب 

 انت أو تعطيل املعدات أو تدمري احملاصيل أو البيئة.يف إحداث ضحاًّي يف البشر أو احليوا
( عبارة عن معدل ذروة مت ضبطه حيث تقوم "أجهزة الكمبيوتر الرقمية" من 4) "ذروة األداء املعّدل"

بت أو أكثر، ويُعرب عنها  64خالله بتنفيذ عمليات اإلضافة والضرب ألعداد الفاصلة العائمة مبقدار 
عملية  1012من خالل وحدات تقوم إبجراء  Weighted TeraFLOPS (WT)بوحدة 

 حسابية يف الثانية ألعداد الفاصلة العائمة املعدلة.
 ، امللحوظة الفنية.4: طالع الفئة ملحوظة

( عبارة عن مركبة ذات جناح مثبت أو جناح دوار أو جناح رحوي )اهلليكوبرت( أو دوار 9 7 1) "ط"
 مائل أو جناح مائل حممولة جوًّا.

 طالع أيًضا "الطائرة املدنية". ملحوظة:
( تعين تلك اليت أتيت بعد اعتبار كافة اإلجراءات العملية املتاحة للجهة 2) "كافة التعويضات املتاحة"

املصنعة لتقليص كافة األخطاء املنتظمة لتحديد األماكن اخلاصة بطراز معني إلحدى اآلالت اليت تدار 
 آلًيا.

( يعين ختصيص نطاقات الرتددات وفًقا للنسخة 5 3) لدويل لالتصاالت""خمصص من قبل االحتاد ا
احلالية من القواعد الالسلكية لالحتاد األورويب لالتصاالت فيما يتعلق ابخلدمات األساسية واخلدمات 

 .املسموح هبا واخلدمات الثانوية



 ال يتضمن ذلك التخصيصات اإلضافية والبديلة. ملحوظة:
( يعين تراكم األخطاء املتعلقة ابلزواًّي مبرور الوقت، والذي يرجع إىل الضجيج 7) ة""سري عشوائي الزاوي

 (.IEEE STD528-2001األبيض ابملعدل الزاوي. )
( يعين احلد األقصى لالختالف بني موضع الزواًّي وموضع الزواًّي الفعلي 2) "احنراف موضع الزوااي"

، VDI/VDE 2617الذي مت قياسه بدقة كبرية بعد خروج سناد الطاولة عن موضعه األويل )املرجع 
 املسودة: "الطاوالت الدورانية آبالت القياس املتناسقة"(.

"4 )APP )."مكافئ للمصطلح "ذروة األداء املعدل 
( تعين اخلوارزمية التشفريية ابستخدام مفاتيح خمتلفة متصلة رًّيضيًّا تتعلق 5) خلوارزمية غري املتماثلة""ا

 بعملية التشفري وفك التشفري.
 تعد إدارة املفاتيح من االستخدامات الشائعة "للخوارزمية غري املتماثلة". ملحوظة:

جلة اليت تقوم تلقائًيا بتحديد وتقدمي قيمة ( يعين أحد أساليب املعا6)"التعقب التلقائي لألهداف" 
 مستقرأة للموضع األرجح للهدف يف الزمن الفعلي كُمخرج.

 ( يعين إمجايل قدرة خرج "الليزر" ابجلول مقسمة على "مدة الليزر" ابلثواين.6) "اخلرج"معدل قدرة 
( يعين قيمة وقت أتخري االنتشار املناظرة للمخرج الرئيسي 3) "وقت أتخري انتشار املخرج الرئيسي"

املستخدم يف "دائرة متكاملة متآلفة". ابلنسبة "جملموعة" "الدوائر املتكاملة املتآلفة"، قد يتم حتديد ذلك 
إما كوقت أتخري االنتشار لكل خمرج منوذجي يف إطار "اجملموعة" احملددة أو كوقت أتخري االنتشار 

 ي لكل خمرج يف إطار "اجملموعة" احملددة.النموذج
جيب عدم اخللط بني "وقت أتخري انتشار املخرج الرئيسي" ووقت أتخري الدخل/اخلرج : 1ملحوظة 

 اخلاص "بدائرة متكاملة متآلفة" معقدة.
تتألف "اجملموعة" من كافة الدوائر املتكاملة اليت ينطبق عليها كل ما يلي ابعتبارها متثل : 2ملحوظة 

 طريقة تصنيعها ومواصفاهتا ابستثناء وظائفها اخلاصة:
 أ. أسلوب تصميم األجهزة والربامج الشائع.

 ب. التصميم وتقنية املعاجلة الشائعة.
 ج. اخلصائص األساسية الشائعة.



( املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا GTN)املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة ) "البحث العلمي األساسي"
(( يعين العمل التجرييب أو النظري الذي يتم تنفيذه أساًسا الكتساب معرفة جديدة NTN) النووية

فيما يتعلق ابملبادئ األساسية إلحدى الظواهر أو احلقائق اجلديرة ابملالحظة، وال يكون موجًها يف 
 األساس حنو هدف أو غرض عملي حمدد.

( يعين معدل خرج مقياس التسارع خالل وقت حمدد، والذي يتم قياسه 7) )مقياس التسارع( "االحنياز"
دخل. يتم التعبري عن "االحنياز" بثابت اجلاذبية 

ُ
يف ظروف تشغيل معينة، ال صلة هلا بتسارع أو دوران امل

( )ميكرو اثبت اجلاذبية 2m/s( .)2001-IEEE Std 528أو gأو ابألمتار يف الثانية املربعة )
(g يعادل )g 6-1×10.) 

( يعين معدل خرج اجلريوسكوب خالل وقت حمدد، والذي يتم قياسه يف 7) "االحنياز" )اجلريوسكوب(
ظروف تشغيل معينة، ال صلة هلا بدوران املدخل أو التسارع. عادة ما يُعرّب عن "االحنياز" ابلدرجات يف 

 (.deg/hr( .)IEEE Std 528-2001الساعة )
( يعين اإلزاحة احملورية يف إحدى دورات عمود الدوران الرئيسي Camming( )2) "حتويل احلركة"

يتم قياسها يف مستوى متعامد مع صينية املخرطة اخلاصة بعمود الدوران، عند نقطة جماورة حمليط صينية 
 (.63-5، الفقرة ISO 230/1 1986خمرطة عمود الدوران: )

تًبا لألنسجة غري املغطاة املراد هبا تشكيل إطار عمل ( تعين تنظيًما مر 1) "أشكال األنسجة الكربونية"
 خاص إبحدى الشرائح قبل تقدمي "املصفوفة" لتشكيل "املركب".

"CE."مكافئة للمصطلح "عنصر حوسيب " 
"CEP" )( تستخدم كمقياس للدقة؛ حيث يتم وضع نصف قطر 7) )دائرة االحتماالت املتساوية

 يف املئة من احلمل اآلجر ذا أتثري. 50الدائرة يف منتصف اهلدف يف نطاق حمدد الذي يكون فيه 
( يعين "الليزر" الذي يتم من خالله إنتاج األنواع املثارة بواسطة قدرة اخلرج الناجتة 6) "الليزر الكيميائي"

 عن تفاعل كيميائي.
( يعين أحد املنتجات الصلبة أو السائلة أو الغازية اليت تتكون مكونني أو أكثر 1)خلليط الكيميائي" "ا

 واليت ال تتفاعل مًعا يف ظل الظروف اليت يتم حفظ اخلليط هبا.



 "أنظمة التحكم يف الدوران املتحكم فيه املضادة لعزم التدوير أو الدوران ذي االجتاه املتحكم فيه"
عن أنظمة تستخدم اهلواء املنفوخ فوق األسطح الديناميكية اهلوائية لزًّيدة القوى الناجتة عن ( عبارة 7)

 األسطح أو التحكم فيها.
( تعين تلك "الطائرة" املدرجة ابلتحديد يف لوائح شهادات منشورة خاصة 9 7 1) "طائرة مدنية"

ت جتارية مدنية داخليًّا وخارجيًّا أو بصالحية الطريان تصدرها سلطات الطريان املدين للطريان عرب قنوا
 لالستخدام الشرعي املدين أو اخلاص أو الستخدام شركات األعمال.

 طالع أيًضا "الطائرة". ملحوظة:
( يعين مزج األنسجة ذات اللدونة احلرارية وأنسجة التدعيم من خالل مزج خيط خبيط 1) "املخلوط"

 إلنتاج خليط "مصفوفة" تدعيم أنسجة يف شكل نسيجي اتم.
( تعين عملية يتم استخدامها لتفتيت إحدى املواد إىل جزئيات ابستخدام العصر أو 1) "السحق"

 .الطحن
عن نظام إشارات تقوم من خالله قناة فردية موجودة بني  ( عبارة5) "إشارة القنوات املشرتكة"

املبادالت، ومن خالل رسائل مصنفة، بنقل معلومات إشارات متعلقة بعدد كبري من الدوائر أو املكاملات 
 وغريها من املعلومات مثل تلك املستخدمة إلدارة الشبكات.

تتحكم يف دفق املعلومات الرقمية املتزامنة  ( تعين الواجهة الفعلية اليت4) "وحدة حتكم قناة االتصاالت"
أو غري املتزامنة. إهنا عبارة عن عملية جتميع ميكن دجمها مع جهاز كمبيوتر أو جهاز اتصاالت إلاتحة 

 الوصول إىل املعلومات.
( تتكون من جهاز استشعار الكميات العددية الرئيسية غري املوجهة وجهاز 6) "أنظمة التعويض"
واحد أو أكثر )على سبيل املثال، مقاييس املغناطيسية املوجهة( جنًبا إىل جنب مع  استشعار مرجعي

 برانمج يسمح ابحلد من ضوضاء دوران اجلسم الصلب اخلاص ابلنظام الرئيسي.
( يعين "مصفوفة" ومرحلة إضافية أو مراحل إضافية تتألف من جزئيات أو 9 8 6 2 1) "املركب"

 .يتكون من هذه املواد، تُقدم لغرض أو أغراض حمددةشعريات أو ألياف أو أي مركب 
( يُقصد هبا الطاولة اليت تسمح بدوران قطعة العمل اليت تتم معاجلتها 2) "الطاولة الدوارة املركبة"

وميلها مبقدار حمورين غري متوازيني تقريًبا، وهو الذي ميكن تنسيقه بصورة متزامنة حىت يتسىن احلصول 
 على "التحكم الكنتوري".



 ية أو منطقية.( يُقصد به أصغر وحدة حوسبية تنتج نتيجة حساب"CE( )4)" "العنصر احلوسيب"
( يُقصد هبا املنتجات متعددة البلورات أو الثنائية أو املعقدة أو 6 3)"املركبات الثالثية اخلماسية" 

خاصة جبدول مندليف للتصنيف  VAو IIIAأحادية البلورات، واليت تتألف من عناصر من جمموعات 
 غاليوم وفوسفيد اإلنديوم(.الدوري )على سبيل املثال، زرنيخيد الغاليوم وزرنيخيد أملونيوم ال

( يُقصد به حركتني أو أكثر من احلركات "املتحكم فيها عددًًّي" واليت تعمل 2) "التحكم الكنتوري"
وفًقا لإلرشادات اليت حتدد املوضع التايل املطلوب ومعدالت التغذية الالزمة هلذا املوضع. وتتنوع معدالت 

ي إىل إنشاء احمليط اخلارجي املطلوب للشكل )املرجع التغذية هذه ابلنسبة لبعضها البعض بشكل يؤد
ISO/DIS 2806-1980.) 

اخلاصة مبواد حمددة  (ُيشار إليها أحيااًن بدرجة احلرارة االنتقالية( )6 3 1) "درجة احلرارة احلرجة"
هرابئي "مفرطة املوصلية" يُقصد هبا درجة احلرارة اليت تفقد عندها املادة كل املقاومة أمام تدفق تيار ك

 مباشرة.
( يُقصد به النظام الذي جيسد املبادئ والوسائل واألساليب اخلاصة بعملية حتويل البياانت 5) "التشفري"

من أجل إخفاء حمتوى معلوماهتا ومنع تعديلها غري املدرك أو احليلولة دون االستخدام غري املصرح هلا. 
ى سبيل املثال، ويقتصر "التشفري" على حتويل املعلومات ابستخدام "ابرامرتات سرية" أو أكثر )عل

 متغريات التشفري( أو إدارة املفاتيح ذات الصلة.
"البارامرت السري": عبارة عن اثبت أو مفتاح يتم االحتفاظ به بعيًدا عن معرفة اآلخرين  ملحوظة:

 أو تتم مشاركته فقط يف إطار جمموعة.
 0.25( يُقصد به "الليزر" الذي ينتج قدرة خرج اثبتة امسيًّا ملدة تزيد عن 6) "ليزر املوجة املستمرة"

 اثنية.
( يُقصد هبا األنظمة اليت DBRN( )"7)" أنظمة "املالحة املزودة ابملراجع والقائمة على البياانت"

ها لتوفري تستخدم مصادر عديدة من بياانت رسم اخلرائط اجلغرافية اليت مت قياسها مسبًقا واليت مت دجم
معلومات مالحية دقيقة يف ظل ظروف ديناميكية. وتشتمل مصادر البياانت على خرائط خاصة 
ابألعماق البحرية أو خرائط جنمية أو خرائط اجلاذبية أو خرائط مغناطيسية أو خرائط تضاريس رقمية 

 ثالثية األبعاد.



( )تُعرف كذلك ابملراًّي البصرية التكيفية( يُقصد هبا املراًّي اليت حتتوي 6) "املرااي القابلة لتشوه الشكل"
 على:

أ. سطح أحادي عاكس بصري متواصل يتعرض للتشّوه بشكل ديناميكي بواسطة تطبيق عزائم التدوير 
 الفردية أو القوى لتعويض التشوهات اليت تقع لألشكال املوجبة البصرية الساقطة فوق املرآة.

ر عاكسة بصرية متعددة ميكن إعادة حتديد مواضعها بشكل فردي أو بصورة ديناميكية من ب. عناص
خالل تطبيق عزائم التدوير أو القوى لتعويض التشوهات اليت تقع لألشكال املوجبة البصرية الساقطة 

 فوق املرآة.
، واليت تكون أقل 235 ( يُقصد به نسب اليورانيوم اليت يتم استنزافها يف النظري0) "اليورانيوم املنضب"
 مما حيدث يف الطبيعة.

( واملذكرة اخلاصة GTN)كافة املراحل الواردة يف املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة ) "التطوير"
(( يرتبط بكافة املراحل اليت تسبق اإلنتاج املتسلسل، مثل: التصميم NTNابلتكنولوجيا النووية )

مفاهيم التصميم وجتميع النماذج األصلية واختبارها وأنظمة اإلنتاج وحبوث التصميم وحتليالت التصميم و 
اإلرشادية وبياانت التصميم وعملية حتويل بياانت التصميم إىل منتج وتصميم التهيئة وتصميم التكامل 

 واملخططات.
دة يُقصد هبا الربط اجلزيئي الصلب ملعدنني منفصلني على األقل يف قطعة واح( 9 2 1) "نشر الروابط"

 ابستخدام قوة ربط مكافئة للمعدن األضعف.
( يُقصد به اجلهاز الذي يستطيع، يف شكل متغري منفصل أو أكثر، القيام 5 4) "الكمبيوتر الرقمي"

 بتنفيذ كل ما يلي:
 أ. قبول البياانت.

 ب. ختزين البياانت أو اإلرشادات يف أجهزة ختزين اثبتة أو قابلة للتغيري )قابلة للكتابة(.
 معاجلة البياانت من خالل سلسلة من التعليمات املخزنة القابلة للتعديل.ج. 

 د. إاتحة إخراج البياانت.
تشتمل تعديالت سلسلة التعليمات املخزنة على استبدال أجهزة ختزين اثبتة، وليس ملحوظة: 

 إجراء تغيري فعلي يف األسالك أو التوصيالت.



معدل البت للمعلومات اليت يتم نقلها مباشرة على أي نوع  ( يُقصد به إمجايل5) "معدل النقل الرقمي"
 من الوسائط.

 طالع أيًضا "إمجايل معدل النقل الرقمي".ملحوظة: 
( يُقصد به عملية تشوه تعتمد على استخدام كيس مرن مليء 2) "الضغط اهليدروليكي املباشر"

 ابلسائل يكون يف اتصال مباشر مع قطعة العمل.
( يُقصد به مكون اخلرج اجلريوسكويب الذي يعمل بشكل مستقل 7) ر )االجنراف(""معدل جراين التيا

 (.IEEE STD 528-2001عن دوران اخلرج. ويُعرب عنه ابملعدل الزاوي. )
( يُقصد به إعادة التوجيه التلقائي للحركة استناًدا إىل استشعار 5)"التوجيه التكيفي الديناميكي" 

 حتليلها.ظروف الشبكة الفعلية حالًيا و 
 هذا ال يشمل حاالت توجيه القرارات املتخذة بشأن معلومات حمددة سلًفا. ملحوظة:

( يُقصد هبا "أدوات حتليل اإلشارات" اليت تستخدم تقنيات 3) "أدوات حتليل اإلشارات الديناميكية"
حتويل وأخذ عينات رقمية لتشكيل عرض طيف فورييه للشكل املوجي املتاح، مبا يف ذلك السعة 

 واملعلومات املرحلية.
 طالع أيًضا "أدوات حتليل اإلشارات". ملحوظة:

 يعين:( من "املواد االنشطارية اخلاصة" 1 0"اجلرام الفعال" )
 ، يكون وزن النظري ابجلرامات.233-أ. ابلنسبة لنظائر البلوتونيوم واليورانيوم 

، يكون الوزن 235-يف املائة أو أكثر يف نظري اليورانيوم  1ب. ابلنسبة لليورانيوم املخصب بنسبة 
 .0.0001العنصري ابجلرامات مضروبة يف 

( يُقصد به عدًدا من املكوانت اإللكرتونية )أي "عناصر الدائرة" و 5 4 3 2) "التجميع اإللكرتوين"
"املكوانت املنفصلة" والدوائر املتكاملة وما إىل ذلك( املتصلة ببعضها البعض لتنفيذ وظيفة )وظائف( 

 .حمددة، واليت ميكن استبداهلا ابعتبارها كيااًن ومتتعها إبمكانية تعرضها للتفكيك على حنو طبيعي
"عنصر الدائرة": عبارة عن جزء فردي وظيفي نشط أو سليب يتبع دائرة إلكرتونية،  :1ملحوظة 

 أو مقاوم واحد أو مكثف واحد، إخل. مثل صمام ثنائي واحد أو ترانزستور واحد
"املكون املنفصل": عبارة عن "عنصر الدائرة" مغّلف بشكل منفصل مع التوصيالت  :2ملحوظة 

 اخلارجية اخلاصة به.



( يُقصد به اهلوائي الذي يشكل شعاًعا 6 5) "هوائي املصفوفة املرحلي القابل للتوجيه إلكرتونًيا"
عامالت اإلاثرة املعقدة بواسطة االقرتان املرحلي، مبعىن آخر، يتم التحكم يف اجتاه الشعاع من خالل م

للعناصر اإلشعاعية وميكن أن يتنوع اجتاه هذا الشعاع يف زاوية السمت أو يف االرتفاع، أو يف كلتيهما، 
 من خالل التطبيق، سواء يف عملية إرسال إشارة إلكرتونية أو استقباهلا.

نشطة" وغريها من  ( يُقصد هبا القوابض، وهي عبارة عن "وحدات أدوات2) "املستجيبات النهائية"
 األدوات املثبتة ابلصفيحة القاعدية يف هناية الذراع املناول "للروبوت".

يُقصد "بوحدة أدوات نشطة" جهاز ُيستخدم لتطبيق القوة احلركية أو معاجلة الطاقة أو  ملحوظة:
 استشعار قطعة العمل.

 ( تعين الكتلة البصرية لكل وحدة مساحة بصرية مسقطة على سطح بصري.6) "الكثافة املعادلة"
( تعين األنظمة اليت تتيح النتائج من خالل تطبيق القواعد على البياانت املخزنة 7) "األنظمة اخلبرية"

 بشكل مستقل عن "الربانمج" وقادرة على القيام أبي مما يلي:
 " املقدمة من قبل املستخدم تلقائًيا.أ. تعديل "الشفرة املصدرية )لغة املصدر(

 بفئة معينة من املشكالت لغة شبه طبيعية. ب. توفري املعرفة املرتبطة
 ج. اكتساب املعرفة الالزمة لتطويرها )التدريب الرمزي(.

( تعين مواد أو خليطًا من املواد أو خليطًا من املواد الصلبة أو السائلة أو الغازية اليت، 1) "املتفجرات"
عند تطبيقها ابعتبارها مواد أساسية أو داعمة أو شحنات أساسية يف الرؤوس احلربية وعملية التدمري 

 وغريها من التطبيقات األخرى، تكون ضرورية لعملية التفجري.
"FADEC السلطة الكاملة ملراقبة احملركات الرقمية"." اختصار لـ" 

( هو قدرة نظام احلاسوب، على االستمرار، بعد التعرض ألي عطل خاص أبحد 4) "جتاوز العقل"
مكوانته الصلبة أو "برجمياته"، يف العمل دون تدخل بشري، عند مستوى معني من اخلدمة اليت تتيح: 

 دة اخلدمة خالل وقت حمدد.استمرارية التشغيل وتكامل البياانت واستعا
 ( على:8 2 1 0تشتمل "املواد اللفية أو اخليطية" )
 أ. املواد "أحادية اخليط" املتواصلة.

 ب. "اخليوط" و "األلياف" املتواصلة.
 ج. "األشرطة" وأنسجة القماش واحلصائر العشوائية والضفائر.



 .ياف املتماسكةد. األلياف املقطعة وألياف تيلة القطن والبطانيات ذات األل
 ه. الشعريات، سواء أحادية البلورات أو متعددة البلورات وأبي طول.

 و. ُلب مادة البويل أميد العطرية.
( تعين مصفوفة من "عناصر الدائرة" والرتابطات املعدنية اليت تتشكل 3)"الدائرة املتكاملة الطبقية" 

 لة.بواسطة ترسب طبقة مسيكة أو رقيقة على "الركيزة" العاز 
"عنصر الدائرة" عبارة عن جزء فردي وظيفي نشط أو سليب يتبع دائرة إلكرتونية مثل  ملحوظة:

 صمام ثنائي واحد أو ترانزستور واحد أو مقاوم واحد أو مكثف واحد، إخل.
( يعين أن الرتميز أو خوارزمية الضغط ال تستطيع قبول البارامرتات اليت ترد من اخلارج )على 5)"اثبت" 

 سبيل املثال، املتغريات التشفريية أو املتغريات الرئيسية( ويتعذر تعديلها من قبل املستخدم.
البصرية ( عبارة عن شبكة من أجهزة االستشعار 7)"نظام االستشعار البصري للتحكم يف الطريان" 

املوزعة، اليت تستخدم أشعة "الليزر"، لتوفري بياانت التحكم يف الطريان يف الزمن الفعلي من أجل إجراء 
 املعاجلة على منت الطائرة.

( عبارة عن إجراء من شأنه تقليل االحنرافات عن املسار رابعي 7) "املستوى األمثل ملسار الرحلة"
 تناًدا إىل تعظيم أداء مهام البعثات أو فاعليتها.األبعاد املطلوب )الفضاء والزمان( اس

( يعين طبقة مستوية مؤلفة من خطوط أو ثنائية األبعاد، أو جمموعة من 6) "نظام املستوى البؤري"
الطبقات املستوية، من عناصر مكشاف فردية، يتوفر أو ال يتوفر لديها قراءات إلكرتونية، تعمل يف 

 املستوى البؤري.
املقصود من هذا إدراج جمموعة من عناصر املكشاف الفردية أو أية عناصر ليس  ملحوظة:

مكشاف ثنائية أو ثالثية أو رابعية العناصر شريطة عدم تنفيذ التأخري الزمين والتكامل يف إطار 
 العنصر.

( يعين "عرض النطاق الرتددي الفوري" مقسًما بواسطة الرتدد 5 3) "عرض النطاق الرتددي للكسور"
 املركزي، ويتم التعبري عنه بنسبة مئوية.

( تعين أحد أشكال "الطيف املنتشر" الذي يتعرض فيه تردد النقل اخلاص بقناة 5) "القفزة الرتددية"
 فة خاصة مبراحل منفصلة.اتصال فردية للتغيري بواسطة متتالية عشوائية أو متتالية عشوائية زائ



( يعين احلد األقصى للوقت )أي وقت التأخري(، الذي تستغرقه إشارة ما، 5 3)"وقت حتويل الرتدد" 
 عند حتويلها من تردد خرج حمدد إىل تردد خرج حمدد آخر، لبلوغ:

 هرتز من الرتدد النهائي. 100أ. تردد يقع يف نطاق 
 ى اخلرج النهائي.ديسيبل من مستو  1ب. مستوى خرج يف نطاق 

( يعين أي نوع من مصدر الرتدد أو مولد اإلشارات، بغض النظر عن التقنية 3) "مولف الرتدد"
خمرج أو  املستخدمة فعليًّا، حيث يتيح عدًدا وافرًا من ترددات اخلرج املتزامنة أو البديلة، اليت تصدر من

من قبل عدد أقل من الرتددات القياسية  أكثر من خمرج يتم التحكم فيها أو تكون مستمدة من أو منظمة
 )أو الرئيسية(.

( تعين نظام مراقبة إلكرتونًيا خاًصا 'FADEC( )7 '9) "السلطة الكاملة ملراقبة احملركات الرقمية"
برتبينات الغاز أو حمركات الدائرة املركبة يعتمد على استخدام حاسوب رقمي ملراقبة املتغريات الالزمة 

القوة الدافعة للمحرك أو خرج طاقة العمود عرب نطاق تشغيل احملرك من بدء قياس الوقود حىت  لتنظيمة
 إيقافه.

( يعين القدرة على إمكانية التعرض لالرتباط العرضي أو البلمرة )املعاجلة( 1) "قابل لالنصهار"
الحنالل احلراري ابستخدام احلرارة أو اإلشعاع أو احملفزات إخل، أو إمكانية االنصهار من دون ا

 )التفحيم(.
 500( يُقصد هبا عملية حتويل دفق منصهر خلليط معدين إىل قطرات يصل قطرها 1) "التجزئة ابلغاز"

 ميكرومرت أو أقل ابستخدام دفق غاز عايل الضغط.
( حيدث ذلك عندما يكون كل موقع بعيًدا عن أي موقع آخر مبسافة تزيد عن 6) "مشتت جغرافيا"

أي اجتاه. أتخذ أجهزة االستشعار احملمولة مسألة "التشتيت اجلغرايف" بعني االعتبار  مرت يف 1500
 دائًما.

( يقصد هبا أنظمة من شأهنا دمج عملية قياس وحوسبة موضع املركبات وسرعتها 7) "جمموعة التوجيه"
ملركبات من أجل )أي املالحة( ابستخدام العمليات احلسابية وإرسال األوامر إىل أنظمة مراقبة رحالت ا

 تصحيح املسار.



كلفن   375 ( تعين عملية ضغط مصبوبة ما يف درجات حرارة تزيد عن2) "التكثيف املتوازن الساخن"
متعددة )جسيمات غازية وسائلة وصلبة، إخل( خللق  درجة مئوية( يف جتويف مغلق عرب وسائط 102)

 غات الداخلية يف املصبوبة.قوة معادلة يف كافة االجتاهات هبدف تقليل أو إزالة الفرا
 ( يُقصد به اجلهاز الذي يستطيع القيام بكل ما يلي:4) "كمبيوتر مهجن"
 أ. قبول البياانت.

 ب. معاجلة البياانت، يف أشكال تناظرية ورقمية على حد سواء.
 ج. إاتحة إخراج البياانت.
( تعين أي دمج بني دائرة )دوائر( متكاملة أو اندماج دائرة متكاملة مع 3) "دائرة متكاملة مهجنة"

"عناصر دائرة" أو اتصال "مكوانت منفصلة" مع بعضها البعض إلجناز وظيفة )وظائف( حمددة والتمتع 
 بكافة اخلصائص التالية:

 أ. االحتواء على جهاز واحد غري مغلف على األقل.
 ( النموذجية.ICيات إنتاج الدوائر املتكاملة )ب. االتصال مًعا ابستخدام تقن

 ج. ميكن استبداهلا ابعتبارها كيان.
 د. عدم إمكانية التفكك يف احلاالت الطبيعية.

"عنصر الدائرة": عبارة عن جزء فردي وظيفي نشط أو سليب يتبع دائرة إلكرتونية،  :1ملحوظة 
 أو مكثف واحد، إخل. مثل صمام ثنائي واحد أو ترانزستور واحد أو مقاوم واحد

"املكون املنفصل": عبارة عن "عنصر دائرة" مغّلف بشكل منفصل مع التوصيالت  :2ملحوظة 
 اخلارجية اخلاصة به.

( تعين معاجلة الصور اليت حتتوي على معلومات مستمدة من اخلارج ابستخدام 4) "حتسني الصورة"
ج أو التحديد أو االرتباط أو االلتفاف أو اخلوارزميات مثل تضاغط الوقت أو الفلرتة أو االستخرا 

السريع أو حتويل والش(. وال يشمل ذلك  التحويالت بني اجملاالت )على سبيل املثال، حتويل فورييه
اخلوارزميات اليت تستخدم التحول اخلطي أو الدوراين فقط لصورة فردية، مثل الرتمجة أو استخراج املزاًّي 

 أو التسجيل أو التلون الزائف.
( عبارة عن اقرتان جسم مضاد وحيد النسيلة وذي خلية واحدة 1) "نيفان مناعي )مضاد للسموم("

 انتقائي. حمددة بـ "التكسني" أو "وحدة فرعية للتكسني"، اليت تؤثر على اخلالًّي املريضة على حنو



كنولوجيا النووية واملذكرة اخلاصة ابلت (GTN"يف اجملال العام" )املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة )
(NTN( املذكرة اخلاصة ابلربامج العامة )GSN)) تعين، وفًقا ملا تنطبق عليه هنا، "التكنولوجيا" أو ،

 "الربامج" من كوهنا "يف اجملال العام"(.
( عبارة عن كافة الوسائل والوظائف اليت تضمن إمكانية الوصول إىل املعلومات 5 4) "أمن املعلومات"

أو االتصاالت أو سريتها أو سالمتها، ابستثناء الوسائل والوظائف اليت هتدف إىل احلماية من األعطال. 
ظائره اليت وهذا يشتمل على "التشفري" و "حتليل الرموز السرية" واحلماية ضد انبعااثت غاز الرادون ون

 ميكن أن تعرض للخطر وأمن الكمبيوتر.
"حتليل الرموز السرية": حتليل نظام التشفري أو مدخالته وخمرجاته الستخالص املتغريات  ملحوظة:

 السرية أو البياانت احلساسة، مبا يف ذلك النص الواضح.
( يعين عرض النطاق الرتددي اليت تظل قدرة اخلرج اثبتة فوقه 7 5 3) "عرض النطاق الرتددي الفوري"

 ديسيبل من دون ضبط ابرامرتات تشغيل أخرى. 3يف نطاق 
 ( يعين نطاق عرض رادار حمدد وواضح.6) "النطاق اجملهز"

 واملداخل وأدوات إغالق ( يتم تطبيقه على مكوانت حمركات الصواريخ، أي اخلزانة والفوهة9) "عازل"
اخلزانة، ويشتمل على أوراق مطاطية مركبة معاجلة وشبه معاجلة حتتوي على مادة عازلة أو مقاومة 

 للصهر. كما ميكن دجمها كأغطية أو سدائل خمففة لإلجهاد.
( تعين اتصال جهازين أو أكثر من أجهزة استشعار 6)"أجهزة استشعار رادار متصلة ببعضها البعض" 

 ت فيما بينهما يف الزمن احلقيقي.الرادار عند تبادل البياان
( يناسب واجهة االتصال البينية بني الرفاص الصلب واخلزينة أو البطانة العازلة. عادة 9) "تبطني داخلي"

تكون عبارة عن تشتت قائم على بوليمر سائل خاص ابملواد العازلة أو املقاومة للصهر، على سبيل املثال 
( أو أي بوليمر آخر مضاف إليه HTPBواملليء ابلكربون ) كسيلالبويل بواتديني املكتمل ابهليدرو 

 عوامل معاجلة يُرش أو يوضع فوق اجلزء الداخلي للخزانة.
( عبارة عن عنصر استشعار أحادي لقياس تدرج اجملال 6) "مقياس التدرج املغناطيسي اجلوهري"

 املغناطيسي واإللكرتونيات ذات الصلة واليت تُعد خمرجاته مقياًسا لتدرج اجملال املغناطيسي.
 أيًضا "مقياس التدرج املغناطيسي". انظر ملحوظة:

 يف إعدادات جمففة.( حتتوي على املستنبتات احلية يف شكل خامل و 1)"املستنبتات احلية املعزولة" 



( تعين األجهزة القادرة على الضغط على جتويف مغلق من خالل وسائط عدة 2) "الضغوط املتوازنة"
)جزيئات غازية أو سائلة أو صلبة، إخل( خللق ضغط متساو يف كافة االجتاهات داخل التجويف فوق 

 قطعة عمل أو مادة ما.
( هو جمموعة من املكوانت اليت تنتج ضوًءا مرتابطًا مكانًيا وزمانًيا 9 8 7 6 5 3 2 0)"الليزر" 

 والذي يتم تضخيمه بواسطة ابتعاث اإلشعاع املنشط.
 طالع أيًضا:ملحوظة: 

 "الليزر الكيميائي".
 (".Q-switched)"الليزر املنتج ابستخدام مفتاح عامل اجلودة

 "الليزر فائق الطاقة".
 ""ليزر نقل

( تعين الوقت الذي يقوم فيه "الليزر" إبصدار إشعاع "الليزر"، حيث ترتبط "الليزرات 6)"مدة الليزر" 
 النبضية" ابلوقت املستغرق النبعاث نبضة واحدة أو جمموعة نبضات متتالية.

 ( تعين البالوانت واملناطيد اليت تعتمد على اهلواء الساخن أو غريه من9)"مركبات أخف من اهلواء" 
 الغازات األخف من اهلواء مثل اهليليوم أو اهليدروجني من أجل ارتفاعها يف اهلواء.

( )تُقاس عادة من حيث الالخطية( تعين احلد األقصى الحنراف اخلاصية الفعلية )متوسط 2) "اخلطية"
يق بشكل دقيق وذلك لتحق القراءات العليا والسفلى(، إجيابية كانت أو سلبية، من خط مستقيم موضوع

 املساواة وتقليل احلد األقصى لالحنرافات.
 ( عبارة عن نظام اتصاالت خاص ابلبياانت يتمتع بكافة اخلصائص التالية:5 4) "الشبكة احمللية"

 أ. متكني عدد اعتباطي من "أجهزة البياانت" املستقلة من االتصال مباشرة مع بعضها البعض.
على سبيل املثال، مبىن مكتيب، مصنع، حرم جامعي، ب. مقتصر على منطقة جغرافية متوسطة احلجم )

 مستودع(.
 "جهاز البياانت" يعين جهازًا قادرًا على نقل أو استالم سالسل من املعلومات الرقمية. ملحوظة:



( عبارة عن أدوات مصممة للكشف عن االختالف املكاين 6) "مقياس التدرج املغناطيسي"
من مصادر خارجية ابلنسبة للجهاز. وتتألف هذه األجهزة من "أجهزة قياس  للمجاالت املغناطيسية

مغناطيسية" متعددة وإلكرتونيات ذات صلة حيث تكون النتائج اليت خترج منها مقياًسا لتدرج اجملال 
 املغناطيسي.

 أيًضا "مقياس التدرج املغناطيسي اجلوهري". انظر ملحوظة:
( عبارة عن أدوات مصممة للكشف عن اجملاالت املغناطيسية من 6) "أجهزة قياس مغناطيسية"

مصادر خارجية ابلنسبة للجهاز. وتتألف هذه األجهزة من عنصر استشعار جمال مغناطيسي أحادي 
 وإلكرتونيات ذات صلة، حيث تكون النتائج اليت خترج منها مقياًسا للمجال مغناطيسي.

األساسي للبياانت أو التعليمات من أجل الوصول السريع من ( يعين التخزين 4) "التخزين الرئيسي"
خالل وحدة معاجلة مركزية. ويتألف من التخزين الداخلي "للحاسوب الرقمي" وأي امتداد تسلسلي 

 مرتبط به، مثل التخزين املؤقت أو التخزين املمتد غري متسلسل الوصول.
( قد تكون النحاس والفوالذ 0)(" UF6اليورانيوم)"املواد املقاومة للتآكل من خالل سادس فلوريد 

املقاوم للصدأ واألملونيوم وأكسيد األملونيوم وسبائك األملونيوم والنيكل أو سبيكة النيكل اليت حتتوي على 
يف املائة أو أكثر من وزهنا من النيكل والبوليمرات اهليدروكربونية املفلورة املقاومة لسادس فلوريد  60

 ، ابعتبارها مواد مالئمة لنوع عملية الفصل.(UF6اليورانيوم )
( عبارة عن مرحلة مستمرة فعليًّا واليت تقوم مبلء الفراغ املوجود بني اجلسيمات أو 9 8 2 1) "مصفوفة"

 الشعريات أو األلياف.
( هو املقياس املميز الذي حيدد يف أي نطاق حول قيمة النتائج تكمن القيمة 2) "الشك يف القياس"

%. ويشتمل على االحنرافات املنهجية 95الصحيحة للمتغري القابل للقياس مع مستوى ثقة يصل إىل 
، أو ISO 10360-2غري املصححة واحلركة االرجتاعية غري املصححة واالحنرافات العشوائية )املرجع 

VDI/VDE 2617.) 
( يعين عملية سبك انجتة عن ترابط وتفكك وإعادة ترابط مساحيق سبكية 1) "السبك امليكانيكي"

عنصرية ورئيسية ابستخدام أتثري ميكانيكي. ميكن إدراج اجلسيمات غري املعدنية يف السبيكة إبضافة 
 املساحيق املناسبة.



هلا "التصلب السريع" ملنتج سبيكي ( عبارة عن عملية يتم خال1)"االستخالص عن طريق الذوابن" 
شريطي الشكل واستخراجه من خالل إدخال قطعة صغرية من كتلة مربدة دوارة يف حوض حيتوي على 

 سبيكة معدنية منصهرة.
  1000"تصلب سريع": عبارة عن تصلب املادة املنصهرة عند معدالت تربيد تتجاوز  ملحوظة:

 كلفن/اثنية.
( عبارة عن عملية يتم خالهلا "التصلب السريع" لدفق معدين منصهر يتم متريره 1) "التشكيل ابإلذابة"

 أو قضييب على شكل رقائق. فوق كتلة مربدة دوارة، مما يرتتب عليه تكوين منتج شريطي
  1000"تصلب سريع": عبارة عن تصلب املادة املنصهرة عند معدالت تربيد تتجاوز  ملحوظة:

 كلفن/اثنية.
( تعين "دائرة متكاملة متآلفة" أو "دائرة متكاملة 3) صغرية اخلاصة ابلكمبيوتر الصغري""الدائرة ال

( قادرة على تنفيذ تعليمات ذات أغراض ALUمتعددة الشرائح" حتتوي على وحدة حساب ومنطق )
 عامة من وحدة ختزين داخلية على بياانت موجودة يف وحدة التخزين الداخلية.

 عة التخزينية الداخلية عن طريق إضافة سعة ختزين خارجية.ميكن زايدة الس ملحوظة:
( تعين "دائرة متكاملة متآلفة" أو "دائرة متكاملة متعددة 3) "الدائرة الصغرية اخلاصة ابملعاجل الدقيق"

( قادرة على تنفيذ تعليمات ذات أغراض عامة من ALUالشرائح" حتتوي على وحدة حساب ومنطق )
 وحدة ختزين خارجية.

إن "الدائرة الصغرية اخلاصة ابملعاجل الدقيق" ال حتتوي عادًة على سعة ختزين كاملة  :1ملحوظة 
قابلة للوصول من قبل املستخدم، علًما أبنه ميكن استخدام سعة التخزين املوجودة على الشرحية يف 

 أداء وظيفتها املنطقية.
ميمها لتعمل مًعا لتوفري وظيفة وهذا يشتمل على جمموعات من الشرائح اليت مت تص :2ملحوظة 

 "الدائرة الصغرية اخلاصة املعاجل الدقيق".
( يُقصد هبا البكرتًّي أو الفريوسات أو امليكوبالزما أو الريكتِسّيات أو 2 1) "الكائنات الدقيقة"

املتدثرات أو الفطرًّيت، سواء أكانت طبيعية أم حمسنة أم معدلة، وسواء أكانت يف شكل "مستنبتات 
 منعزلة" أو مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام مثل هذه املستنبتات. تعيش



( عبارة عن أنظمة صاروخية مكتملة وأنظمة مركبات جوية بدون طيار، قادرة 9 7 6 3 1) "القذائف"
 كم.  300كجم على األقل ملدى ال يقل عن   500على توصيل شحنة متفجرة يبلغ حجمها 

( أو خيط عبارة عن أصغر إضافة من األلياف، وعادة ما يكون عدة مايكرومرتات 1) "خيط أحادي"
 يف القطر.

 ( تعين جمموعة من "عناصر الدائرة" السلبية أو النشطة أو كليهما واليت:3) "دائرة متكاملة متآلفة"
عة من أ. تتشكل عن طريق عمليات االنتشار أو عمليات الزرع أو عمليات الرتسيب يف أو على قط

 مادة شبه موصلة، أو ما يُطلق عليها "شرحية".
 ب. ميكن اعتبارها مواد مرتابطة على حنو غري قابل للتجزئة.

 ج. تؤدي وظيفة )وظائف( إحدى الدوائر.
مثل "عنصر الدائرة" عبارة عن جزء فردي وظيفي نشط أو سليب يتبع دائرة إلكرتونية ملحوظة: 

 واحد أو مقاوم واحد أو مكثف واحد، إخل.ر صمام ثنائي واحد أو ترانزستو 
( ميكنها احلصول على بياانت تصويرية من شريط 6) "أجهزة االستشعار التصويرية أحادية الطيف"

 طيفي منفصل واحد.
( تعين اثنتني أو أكثر من "الدوائر املتكاملة املتآلفة" تتصل بـ 3) "دائرة متكاملة متعددة الشرائح"

 "ركيزة" مشرتكة.
( ميكنها احلصول على بياانت تصويرية بشكل 6) زة االستشعار التصورية متعددة األطياف""أجه

متزامن أو تسلسلي من شريطني طيفيني منفصلني أو أكثر. وُيشار أحيااًن إىل أجهزة االستشعار اليت 
 حتتوي على أكثر من عشرين شريطًا طيفًيا منفصاًل كأجهزة استشعار تصويرية فائقة الطيفية.

 ( يعين اليورانيوم الذي حيتوي على خليط من النظائر اليت تظهر يف الطبيعة.0) اليورانيوم الطبيعي""
( تعين واجهة فعلية لشبكة حتويل موزعة. وهي تستخدم 4) "وحدة التحكم يف الوصول إىل الشبكة"

سبيل املثال، التحكيم )على  وسيطًا مشرتًكا يعمل هنا وهناك بنفس "معدل النقل الرقمي" ابستخدام
إشارة أو حتسس الناقل( للقيام بعملية النقل. ومبعزل عن بعضها البعض، تقوم ابختيار حزم البياانت أو 

( املوجهة إليها. إهنا عبارة عن عملية جتميع ميكن IEEE 803جمموعة البياانت )على سبيل املثال، 
 املعلومات.دجمها مع جهاز كمبيوتر أو جهاز اتصاالت إلاتحة الوصول إىل 



( يعين جهازًا حاسوبًيا مصمًما أو معداًل حملاكاة سلوك اخللية العصبية أو 4) "الكمبيوتر العصيب"
جمموعة من اخلالًّي العصبية، أي إنه عبارة عن جهاز حاسويب يتميز بفضل إمكاانت مكوانته املادية 

كوانت احلاسوبية استناًدا إىل بقدرة على تعديل جمموعات وأعداد عمليات االتصال البيين لعدد من امل
 بياانت سابقة.
( يعين مفاعاًل كاماًل قادرًا على العمل بشكل يتيح له احلفاظ على تفاعل سلسلة من 0) "مفاعل نووي"

االنشطارات ذاتية الدعم املتحكم فيها. وحيتوي "املفاعل النووي" على كافة املواد املوجودة داخل أو 
املفاعل إىل جانب املثبتة مباشرة بوعاء املفاعل واجلهاز الذي يتحكم يف مستوى الطاقة املوجودة يف مركز 

املكوانت اليت عادة ما حيتوي عليها أو تكون يف اتصال مباشر معه أو تتحكم يف املربد األساسي ملركز 
 املفاعل.

( يعين التحكم التلقائي إلحدى العمليات اليت يتم تنفيذها بواسطة جهاز 2) "التحكم الرقمي"
 (.ISO 2382العملية قيد التنفيذ )املرجع يستخدم بياانت رقمية عادة ما يتم تقدميها عندما تكون 

( يعين منوذج قاباًل للتنفيذ جلهاٍز ما خاص بتعبري مالئم يتعلق بعملية واحدة أو أكثر 9) "كود اهلدف"
 )"الشفرة املصدرية" )لغة املصدر(( مت حتويلها بواسطة نظام الربجمة.

يات التضخيم اليت حُتدث زًّيدة يف ( يف االتصاالت البصرية، يعين إحدى تقن5) "التضخيم البصري"
اإلشارات البصرية اليت مت إنتاجها من خالل مصدر بصري منفصل، دون حتويلها إىل إشارات كهرابئية، 

 أي، ابستخدام مضخمات بصرية شبه موصلة ومضخمات ليفية بصرية ذات إشعاع ضوئي.
( يُقصد به الكمبيوتر الذي مت تصميمه أو تعديله الستخدام الضوء لتمثيل 4) "كمبيوتر بصري"

 البياانت والذي تعتمد عناصره املنطقية احلاسوبية مباشرة على أجهزة بصرية مقرتنة.
( تعين "دائرة متكاملة متآلفة" أو "دائرة متكاملة مهجنة"، حتتوي على جزء 3) "دائرة متكاملة بصرية"

للعمل كجهاز استشعار ضوئي أو كباعث ضوئي أو لتنفيذ وظيفة )وظائف( بصرية أو أو أكثر مصمم 
 بصرية كهرابئية.

( يعين توجيه اإلشارات أو حتويلها يف شكل موجات ضوئية دون حتويلها إىل 5) "االبتدال الضوئي"
 إشارات كهرابئية.



)أي، جمموع عدد اللفات مضروبة  ( تعين إمجايل عدد لفات األمبري يف امللف3) "إمجايل كثافة التيار"
يف احلد األقصى للتيار احملمول يف كل لفة( مقسوًما على إمجايل املقاطع العرضية للملف )شاماًل 
الشعريات فائقة التوصيل واملصفوفة املعدنية املدمج هبا الشعريات فائقة التوصيل واملادة املغلفة وأية قنوات 

 تربيد إخل(.
عبارة عن حالة املشاركة يف اتفاق واسنار. )طالع  (9 7) "حالة املشاركة"

www.wassenaar.org.) 
 ( تعين أعلى مستوى للقدرة املتحصل عليها يف "مدة الليزر".6) "قدرة الذروة"

 ( تعين نظام نقل بياانت يتمتع بكافة اخلصائص التالية:5) "شبكة املنطقة الشخصية"
أ. متكني عدد اعتباطي من "أجهزة البياانت" أو املتصلة ببعضها البعض من االتصال مباشرة مع بعضها 

 البعض.
ب. اقتصارها على االتصال بني أجهزة يف نطاق املنطقة اجملاورة مباشرة ألحد األشخاص أو وحدة حتكم 

 يف األجهزة )على سبيل املثال، غرفة منفردة أو مكتب أو سيارة(.
 ظة فنية:ملحو 

 قادرًا على نقل أو استالم سالسل من املعلومات الرقمية. البياانت" يعين جهازًا جهاز"
( تعين بطاقة ذكية أو مستنًدا شخصًيا ميكن قراءته إلكرتونًيا )على سبيل 5) "بطاقة ذكية شخصية"

املثال، جواز سفر إلكرتوين( حيتوي على دائرة صغرية متت برجمتها ألداء تطبيق معني ويتعذر إعادة برجمتها 
 ألي تطبيق آخر من قبل املستخدم.

شارة األلتيمرت )مقياس االرتفاع( حبيث تكون ( تعين تغيري الطاقة املنقولة اخلاصة إب7) "إدارة الطاقة"
 الطاقة املتلقاة يف ارتفاع "الطائرة" دائًما يف مستوى احلد األدىن الالزم لتحديد هذا االرتفاع.

 ( عبارة عن أجهزة تقوم بتحويل مقاييس الضغط إىل إشارة كهرابئية.2) "حموالت الضغط"
راقب.1 0) "مفصولة مسبًقا"

ُ
 ( تعين تطبيق أية عملية هتدف إىل زًّيدة تركيز النظري امل

( يعين التحكم يف استقرار "الطائرة" أو مناورهتا ابستخدام مولدات 7) "التحكم األساسي يف الطريان"
 قوة/عزم، أي، أسطح التحكم الديناميكي اجلوي أو القوة املوجهة الدافعة.



، هو "عنصر أساسي" حينما تكون قيمة 4ما ينطبق يف الفئة ( على حنو 4) "العنصر األساسي"
% من إمجايل قيمة النظام الذي ينتمي إليه هذا العنصر. وقيمة العنصر هي السعر 35استبداله تزيد عن 

املدفوع مقابل العنصر من قبل اجلهة املصنعة للنظام، أو بواسطة موحد النظام. والقيمة اإلمجالية هي 
 العادي اخلاص أبجزاء منفصلة عند التصنيع أو جتميع الشحنات. سعر البيع الدويل

( واملذكرة اخلاصة GTN)كافة املراحل الواردة يف املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة ) "اإلنتاج"
(( يعين كافة مراحل اإلنتاج، مثل: اإلنشاء وهندسة اإلنتاج والتصنيع NTNابلتكنولوجيا النووية )

 ع )الرتكيب( والفحص واالختبار وضمان اجلودة.والتكامل والتجمي
اللولبية  ( تعين األدوات والقوالب واملوجهات والشياق والقوالب واللقم9 7 1) "معدات اإلنتاج"

والرتكيبات وآليات احملاذاة ومعدات االختبار وغريها من األالت واملكوانت املتعلقة بذلك، واليت تكون 
اخلاصة مبرحلة أو  املصممة أو املعدلة للقيام بعملية "التطوير" أو مقصورة خصيًصا على تلك اآلالت

 أكثر من مراحل "اإلنتاج".
( تعين األجهزة والربامج املصممة خصيًصا ذات الصلة واليت يتم دجمها يف 9 7) "تسهيالت اإلنتاج"

 .الرتكيبات للقيام بعملية "التطوير" أو اخلاصة مبرحلة أو أكثر من مراحل "اإلنتاج"
( يعين سلسلة من التعليمات الالزمة لتنفيذ إحدى العمليات يف، أو القابلة للتحول 6 2) "الربانمج"

 إىل، أحد األشكال القابلة للتنفيذ من قبل جهاز كمبيوتر إلكرتوين.
( يعين ترميز ومعاجلة نبضة إشارة رادار ذات مدة زمنية طويلة وحتويلها إىل نبضة 6) "انضغاط النبضات"

 ذات مدة زمنية قصية، مع االحتفاظ بفوائد طاقة النبض العالية.
( هي مدة النبضة "الليزر" اليت تُقاس عند مستوًّيت كثافة عرض كامل نصفية 6) "أمد النبضة"

(FWHI.) 
 اثنية. 0.25( يعين "الليزر" الذي يتمتع "أبمد نبضة" يكون أقل من أو يساوي 6) "الليزر النبضي"

( يعين جمموعة من التقنيات اخلاصة إبنشاء مفتاح مشرتك "للتشفري" من خالل 5) "التشفري الكمي"
قياس اخلصائص امليكانيكية الكمية لنظام مادي )مبا يف ذلك، تلك اخلصائص املادية اليت يتم التحكم 

 اجملال الكمي أو الديناميكا الكهرابئية الكمية(.يها بوضوح من خالل البصرًّيت الكمية أو نظرية ف



( يعين "الليزر" الذي يتم فيه 6) ("Q-switched"الليزر املنتج ابستخدام مفتاح عامل اجلودة )
لذي ينبعث فيما بعد ختزين الطاقة يف انقالب التعداد أو يف املرانن )كاشف املوجات اهلرتزية( البصري، وا

 يف شكل نبضات.
( تعين أي تقنية تعمل، يف تسلسل عشوائي زائف، على تغيري تردد الناقل 6) "رشاقة ترددات الرادار"

اخلاص جبهاز إرسال يعمل ابلرادار النبضي بني النبضات أو جمموعات من النبضات من خالل كمية 
 منه. تكون مساوية لعرض النطاق الرتددي النبضي أو أكرب

( يعين أية تقنية تعديل تتعلق بنشر الطاقة الصادرة من إشارة تتمتع 6) "الطيف املنتشر عرب الرادار"
بنطاق تردد ضيق نسبيًّا، وذلك عرب نطاق ترددات أعرض بكثري، من خالل استخدام الرتميز العشوائي 

 أو الرتميز العشوائي الزائف.
( ابلنسبة "ألدوات حتليل اإلشارات الديناميكية" هو 3) "عرض النطاق الرتددي ذي الزمن احلقيقي"

أعرض نطاق ترددي ميكن للمحلل إخراجه لعرضه أو لتخزينه على نطاق واسع دون التسبب يف أي 
من قناة فإنه جيب  انقطاع يف عملية حتليل البياانت املدخلة. ابلنسبة ألدوات التحليل اليت يوجد هبا أكثر

 هتيئة القناة اليت تنتج أعرض "عرض نطاق ترددي ذي زمن حقيقي" إلجراء العملية احلسابية".
( تعين معاجلة البياانت ابستخدام نظام كمبيوتري يتيح توفري 7 6) "املعاجلة ذات الزمن احلقيقي"

تجابة مضمون، بغض النظر عن املستوى الالزم من اخلدمة، كوظيفة للموارد املتاحة، يف إطار وقت اس
 محل النظام، مىت مت حتفيزه بواسطة حدث خارجي.

( يعين تقارب التوافق بني القياسات املتكررة ذات املتغري الواحد ويف ظل نفس ظروف 7) "التكرار"
التشغيل عندما حتدث تغريات يف الظروف أو عند حدوث فرتات عدم تشغيل بني القياسات. )املرجع: 

IEEE STD 528-2001 .))احنراف قياسي واحد للسيجما( 
(، كما ينطبق على "التكنولوجيا"، يشري GTN-9) 1)املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة ) "الزم"

فقط إىل هذا القسم من "التكنولوجيا" املسؤول خصيًصا عن حتقيق أو توسيع نطاق مستوًّيت األداء 
ن مشاركة مثل هذه "التكنولوجيا" "الالزمة" بواسطة سلع املتحكم فيها أو اخلصائص أو الوظائف. وميك

 خمتلفة.
( تعين أدىن زًّيدة خاصة جبهاز قياس؛ وابلنسبة لألجهزة الرقمية، تعين البت األقل أمهية 2) "الدقة"

 (..ANSI B-89.1.12)املرجع: 



غراض تتعلق ( يعين املواد اليت، يف ظل الظروف املتوقعة لالستخدام أل1) "أداة مكافحة الشغب"
مبكافحة الشغب، تنتج سريًعا إاثرة حسية لدى البشر أو مؤثرات جسدية تعجيزية ختتفي خالل فرتة 

 قصرية عقب هناية التعرض هلا.
 ملحوظة فنية:

 تُعد الغازات املثرية للدموع جمموعة فرعية من "أدوات مكافحة الشغب".
( يعين آلية حتكم، قد تكون من النوع الذي يتم فيه التحكم يف مسار حركة هذا 8 2) "الروبوت"

الروبوت من موضع إىل موضع اتٍل له أو من نقطة إىل نقطة، وقد تستخدم أجهزة استشعار، ويتمتع 
 بكافة اخلصائص التالية:

 أ. متعدد الوظائف.
أو األدوات أو األجهزة اخلاصة عرب حركات ب. قادر على حتديد أو توجيه مواضع املواد أو األجزاء 

 متنوعة يف فضاء ثالثي األبعاد.
ج. دمج ثالثة أجهزة أو أكثر من أجهزة اخلدمة مغلقة أو مفتوحة احللقة، واليت قد حتتوي على حمركات 

 متدرجة الدوران.
لتعليم/التشغيل أو اد. احتواؤها على "برجمة ميكن الوصول إليها من قبل املستخدم" بواسطة اتباع أسلوب 

بواسطة كمبيوتر إلكرتوين قد يكون عبارة عن وحدة حتكم منطقية قابلة للربجمة، أي، ال حيتاج إىل تدخل 
 ميكانيكي.
 ال يشمل التعريف املذكور أعاله األجهزة التالية:ملحوظة: 

/بواسطة مشغل عن بعد.1  . آليات التحكم اليت تكون فقط قابلة للتحكم يدوًّيًّ
. آليات التحكم املتسلسل الثابت واليت تكون عبارة عن أجهزة حركية تلقائية، تعمل وفًقا حلركات 2

مربجمة اثبتة ميكانيكيًّا. ويكون الربانمج مقيًدا ميكانيكيًّا أبدوات إيقاف اثبتة، مثل األواتد أو الكامات. 
قاباًل للتغيري ابستخدام وسائل ميكانيكية وال يكون تسلسل احلركات وحتديد املسارات أو الزواًّي متغريًا أو 

 أو إلكرتونية أو كهرابئية.



. آليات التحكم ذات التسلسل املتغري الذي ميكن التحكم فيه ميكانيكيًّا واليت تكون عبارة عن أجهزة 3
دوات حركية تلقائية، تعمل وفًقا حلركات مربجمة اثبتة ميكانيكيًّا. ويكون الربانمج مقيًدا ميكانيكيًّا أب

إيقاف اثبنتة، ولكن ميكن ضبطها، مثل األواتد أو الكامات. ويكون تسلسل احلركات وحتديد املسارات 
أو الزواًّي متغريًا يف إطار منط الربانمج الثابت. ويتم إجراء تغيريات أو تعديالت على منط الربانمج )على 

يف حمور حركي واحد أو أكثر فقط  سبيل املثال، إجراء تغيريات على األواتد أو استبداالت للكامات(
 من خالل العمليات امليكانيكية.

. آليات التحكم ذات التسلسل املتغري الذي ال يتم التحكم فيه بواسطة جهاز خدمة، واليت تكون 4
عبارة عن أجهزة حركية تلقائيًّا، تعمل وفًقا حلركات مربجمة اثبتة ميكانيكيًّا. ويكون الربانمج متغريًا غري أن 

لتسلسل يتواصل فقط من خالل إشارة ثنائية صادرة من أجهزة ثنائية كهرابئية مثبتة ميكانيكيًّا أو من ا
 أدوات توقف قابلة للتعديل.

. رافعات األثقال تُعرف أبهنا عبارة عن أنظمة معاجلة إحداثية ديكارتية مت تصنيعها كجزء ال يتجزأ من 5
يمها حبيث يتاح الوصول إىل حمتوًّيت هذه الصناديق جمموعة رأسية من صناديق التخزين، ومت تصم

 بغرض التخزين أو االسرتداد.
 500تعين عملية حتويل دفق أو جتمع من معدن منصهر إىل قطرات يبلغ قطرها ( 1) "التجزئة الدوارة"

 مايكرومرت أو أقل ابستخدام القوة الطاردة املركزية.
( من "الطيقان" 120إىل  12( عبارة عن حزمة )عادة ما ترتاوح من 1) "سحب وفتل النسيج"

 املتوازية بصورة تقريبية.
( مرتبة 200و "والطاق" عبارة عن حزمة من "اخليوط األحادية" )عادة ما تزيد عن  ملحوظة:

 بصورة متوازية تقريًبا.
يُقصد به اإلزاحة نصف  ( )تشغيل منحرف عن الصحيح(2"انتحاء أقصى )عن نقطة مركزية(" )

القطرية يف إحدى دورات عمود الدوران الرئيسي يتم قياسها يف مستوى متعامد مع حمور عمود الدوران 
 ISO 230/1عند نقطة موجودة فوق سطح الدوران اخلارجي أو الداخلي املراد اختباره )املرجع: 

 .61-5، الفقرة 1986



( يُقصد به نسبة التغري يف خرج ما إىل التغري يف 7) ارع("عامل القياس" )اجلريوسكوب أو مقياس التس
الدخل املراد قياسه. ويتم تقييم عامل القياس بصفة عامة على أنه احندار اخلط املستقيم الذي ميكن 

اإلخراج اليت يتم احلصول عليها من -تطبيقه ابستخدام طريقة املربعات الصغرى على بياانت اإلدخال
 لى حنو دوري فوق نطاق اإلدخال.خالل تغيري اإلدخال ع

( يعين الوقت الالزم للخرج ليصبح يف نطاق نصف بت من القيمة النهائية عند 3) "زمن االستقرار"
 التبديل بني أي مستويني من مستوًّيت جهاز التحويل.

"SHPL" .مكافئ ملطلح "ليزر فائق الطاقة 
قياس وعرض اخلصائص األساسية ( تعين األدوات القادرة على 3)"أدوات حتليل اإلشارات" 

 للمكوانت أحادية الرتدد اخلاصة ابإلشارات متعددة الرتددات.
( تعين معاجلة اإلشارات اليت حتتوي على معلومات مستمدة من اخلارج 6 5 4 3) "معاجلة اإلشارات"

أو االلتفاف  االرتباطابستخدام اخلوارزميات مثل تضاغط الوقت أو الفلرتة أو االستخراج أو التحديد أو 
 أو التحويالت بني اجملاالت )على سبيل املثال، حتويل فورييه السريع أو حتويل والش(.

تعين جمموعة حتتوي على واحد أو أكثر من (( GSN"الربامج" )كل املذكرة اخلاصة ابلربامج العامة )
 موس."الربامج" أو "الربامج الصغرية" املثبتة واليت تكون مثبتة يف أي وسيط عرض مل

"الربانمج الصغري" يعين سلسلة من التعليمات األولية، واليت يتم االحتفاظ هبا يف وحدة ملحوظة: 
 ختزين خاصة، ويبدأ تنفيذها من خالل تقدمي تعليماهتا املرجعية داخل سجل ختزين التعليمات.

( عبارة عن تعبري مالئم خاص بعملية واحدة أو أكثر، 9 7 6 4)أو لغة املصدر( ) "الشفرة املصدرية"
واليت ميكن حتويلها ابستخدام نظام برجمي، إىل شكل ميكن تنفيذه من قبل اجلهاز )"كود اهلدف" )أو 

 لغة اهلدف((.
 ( تعين أقمار صناعية ومسابري فضاء نشطة وخاملة.9 7)"سفينة فضاء" 

( تشري إىل املنتجات اليت مت تصميمها وتصنيعها واختبارها لتليب املتطلبات 6 3) "مؤهلة فضائًيا"
الكهرابئية أو امليكانيكية أو البيئية اخلاصة الستخدامها يف إطالق أو نشر األقمار الصناعية أو أنظمة 

 كلم أو أعلى.  100الطريان عالية االرتفاع اليت تعمل على ارتفاعات تبلغ 
و "اليورانيوم  233-واليورانيوم  239-( يُقصد هبا البلوتونيوم 0)رية اخلاصة" "املواد االنشطا

خّصب يف النظائر 
ُ
 " وأية مادة حتتوي على ما سبق.233أو  235امل



مقسوًما على  2( عبارة عن معامل يونج يُقاس ابلباسكال، ويعادل نيوتن؟مرت9 1 0) "املعامل النوعي"
± 23( كلفن ))2± 296، والذي يُقاس يف درجة حرارة تبلغ )3وتن؟مرتالوزن النوعي الذي يُقّدر بـ ني

 (%.5± 50درجة مئوية( ورطوبة نسبية تبلغ ) (2
( يعين عملية "التصلب السريع" لدفق معدين منصهر يتم متريره فوق كتلة مربدة، 1)"التصلب السريع" 

 مما يرتتب عليه تكوين منتج على شكل رقائق.
  1000السريع" عبارة عن جتمد املادة املنصهرة عند معدالت تربيد تتجاوز : "التصلب ملحوظة

 كلفن/اثنية.
( يعين التقنية اليت من خالهلا توزيع الطاقة املوجودة يف قناة اتصال ذات موجة 5)"الطيف املنتشر" 

 ضيقة نسبًيا فوق طيف طاقة أكثر اتساًعا.
 ر عرب الرادار"."الطيف املنتش انظر–( 6) رادار "الطيف املنتشر"

سيجما( اخلاص ابحنراف ابرامرت معني عن قيمته احملددة  1( يعين االحنراف املعياري )7)"االستقرار" 
 معيارًًّي واليت تُقاس يف ظل ظروف درجة حرارة مستقرة. وميكن التعبري عن هذا طوظيفة زمنية.

( هي تلك الدول اليت قامت 1) ة""الدول اليت تُعد )ال تُعد( طرفًا يف اتفاقية األسلحة الكيميائي
بتفعيل )مل تفّعل( اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية. )طالع 

www.opcw.org.) 
تعيني ( تعين صفيحة من املادة األساسية حتتوي أو ال حتتوي على منط تواصل، واليت ميكن 3) "الركيزة"

 أو كليهما عليها أو داخلها. موضع "املكوانت املنفصلة" أو الدوائر املتكاملة
"املكون املنفصل": عبارة عن "عنصر دائرة" مغّلف بشكل منفصل مع التوصيالت  :1ملحوظة 

 اخلارجية اخلاصة به.
"عنصر الدائرة": عبارة عن جزء فردي وظيفي نشط أو سليب يتبع الدائرة إلكرتونية،  :2ملحوظة 

 مثل صمام ثنائي واحد أو ترانزستور واحد أو مقاوم واحد أو مكثف واحد، إخل.
( تعين مركبات متآلفة ذات أبعاد مالئمة إلنتاج عناصر بصرية مثل املراًّي أو 6)"خامات الركيزة" 

 النوافذ.
 ( عبارة عن مكون منفصل تركيبًيا ووظيفًيا عن مادة "التكسني" الكاملة.1) "الوحدة الفعلية للتكسني"



( يُقصد هبا السبائك املصنوعة من النيكل أو الكوابلت أو احلديد اليت تتمتع 9 2)"السبائك الفائقة" 
كلفن   922د على عند درجات حرارة تزي AISI 300مبواطن قوة تفوق أية سبائك أخرى يف سلسلة 

 درجة مئوية( يف ظروف بيئية وتشغيلية قاسية. 649)
( يُقصد هبا املواد، أي املعادن أو السبائك أو املركبات، اليت ميكن أن 8 6 3 1) "مفرط املوصلية"

تفقد كل املقاومة الكهرابئية، أي، اليت ميكن أن حتقق توصياًل كهرابئًيا غري حمدود وحتمل تيارات كهرابئية  
 جول.برية للغاية دون التسخني حبرارة ك

تتميز حالة املادة اليت تتسم بكوهنا "مفرطة املوصلية" بشكل منفرد "بدرجة حرارة حرجة"  ملحوظة:
وجمال مغناطيسي حرج، الذي يُعد إحدى وظائف درجة احلرارة، وكثافة تيار حرجة، واليت تُعد، يف 

 ودرجة احلرارة. الوقت نفسه، وظيفة لكل من اجملال املغناطيسي
( يعين "ليزر" قادر على توصيل )إمجايل أو جزء من( قدرة اخلرج 'SHPL( )'6) "الليزر فائق الطاقة"

ميللي اثنية أو يتمتع مبتوسط طاقة أو متوسط طاقة موجة  50كيلو جول يف نطاق   1اليت تتجاوز 
 كيلو وات.  20مستمرة تتجاوز 

( عبارة عن عملية تشوية ابستخدام احلرارة ابلنسبة للمعادن اليت 2 1) "التكوين فائق البالستيكية"
%( عند نقطة االنفصال كما هو حمدد يف درجة حرارة 20تتميز عادة بقيم استطالة منخفضة )أقل من 

الغرفة ابستخدام اختبار مقاومة شد تقليدية، وذلك حىت يتسىن حتقيق االستطاالت أثناء املعاجلة اليت 
 هذه القيم على األقل. تكون ضعف

( تعين اخلوارزمية املشفرة ابستخدام مفتاح مطابق لكل من عملييت 5)"خوارزمية التشفري املتناظرة" 
 التشفري وفك التشفري على حد سواء.

 يتمثل االستخدام الشائع "للخوارزميات املتناظرة" يف سرية البياانت.ملحوظة: 
عاجل ومرتابط )يتم فيه دمج بياانت اهلدف الذي يراقبه الرادار ( عبارة عن تقرير مُ 6)"مسارات النظام" 

ابملوقف املتعلق بربانمج خط سري رحلة الطريان( وحمدث ملوقف رحلة الطريان يكون ]؟؟؟[ ملراقيب مركز 
 مراقبة احلركة اجلوية.

ق البياانت ( عبارة عن جهاز كمبيوتر يتم من خالله التحكم يف دف4)"كمبيوتر ذو مصفوفة انقباضية" 
 وتعديلها على حنو ديناميكي عند مستوى بوابة املنطق من قبل املستخدم.



( عبارة عن مادة مصنوعة من "خيوط أحادية" متشابكة أو أحادية االجتاه أو "الطيقان" أو 1) "شريط"
 الراتينج." أو "نسالة اخليوط" أو "اخليوط"، إخل، واليت عادة ما تكون ملقحة مسبًقا مبادة "األلياف

( مرتبة بصورة 200و"الطاق" عبارة عن حزمة من "اخليوط األحادية" )عادة ما تزيد عن ملحوظة: 
 متوازية تقريًبا.
( واملذكرة اخلاصة GTN)كافة املراحل الواردة يف املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة )"التكنولوجيا" 

الزمة "لتطوير" السلع أو "إنتاجها" أو (( تعين معلومات معينة NTNابلتكنولوجيا النووية )
 "استخدامها". وهذه املعلومات تتخذ شكل "البياانت التقنية" أو "املساعدة التقنية".

"املساعدة التقنية" ميكن أن تتخذ أشكااًل من التعليمات واملهارات والتدريب واملعرفة  :1ملحوظة 
 العملية واخلدمات االستشارية، وقد تنطوي على عملية نقل "البياانت التقنية".

"البياانت التقنية" قد تتخذ أشكااًل مثل التصميمات واملخططات والرسوم البيانية  :2ملحوظة 
واجلداول والتصميمات واملواصفات اهلندسية وأدلة االستخدام واإلرشادات  والنماذج والصيغ

مكتوبة كانت أو مسجلة على وسائط أو أجهزة أخرى مثل األقراص أو األشرطة أو الذاكرات 
 املقروءة فقط.

 ( يعين حمور دوران كاحًبا لألدوات والذي يغري، أثناء عملية التشغيل اآليل،2) "حمور دوران اإلمالة"
 موضع زواًّي خطه املركزي إزاء أي حمور آخر.

( هو الوقت املستغرق بدًءا من تطبيق منبه ضوئي ابلنسبة للمقدار احلايل للوصول إىل 6) "اثبت زمين"
 % من القيمة النهائية(.63مرة من القيمة النهائية )أي،  e/1-1قيمة قدرها 

يف متغريات حالة "الطائرة ومسار الطريان  ( يعين التحكم التلقائي7) "التحكم الكامل يف الطريان"
خاطر لتلبية أهداف املهمة مع االستجابة للتغريات احلقيقية اليت تطرأ على البياانت بشأن األهداف أو امل

 أو "طائرة" أخرى.
( يعين عدد البت، مبا يف ذلك الرتميز اخلطي والدعم اإلضايف وما إىل 5) "إمجايل معدل النقل الرقمي"

 ذلك يف الوحدة الزمنية اليت متر بني اجلهاز املناظر يف نظام إرسال رقمي.
 طالع أيًضا "معدل النقل الرقمي". ملحوظة:

 ة بشكل تقرييب.( عبارة عن حزمة من "اخليوط األحادية"، اليت تكون عادة متوازي2 1) "نسالة اخليوط"



( تعين املواد اليت تكون يف شكل مستحضرات أو أمزجة معزولة عن قصد، بغض 2 1) "التكسينات"
النظر عن كيفية إنتاجها، خبالف التكسينات اليت يتم تقدميها كملواثت ملواد أخرى مثل العينات 

 من "الكائنات الدقيقة"الباثولوجية )املرضية( أو احملاصيل أو املواد الغذائية أو خمزون البذور 
( يعين "الليزر" الذي تُثار فيه أنواع إشعاعات منتظمة يتم إصدارها منه من خالل 6) "ليزر النقل"

 انتقال الطاقة عن طريق تصادم ذرة أو جزيء غري معاجل ابلليزر مع نوع ذرة أو جزيء معاجل ابلليزر.
ج مستمر بكافة األطوال املوجية فوق نطاق من ( يعين قدرة "الليزر" على إنتاج خر 6) "قابل للموالفة"

االنتقاالت "الليزرية" املتعددة ويقوم "الليزر" الذي يتسم خباصية قابلية حتديد اخلطوط إبنتاج أطوال 
 موجبة منفصلة يف نطاق انتقال "ليزري" واحد وال يُعترب "قاباًل للموالفة".

رة قادرة على بدء الطريان واالستمرار يف ( تعين أية طائ'UAV( )'9)"مركبة جوية بدون طيار" 
 التحكم يف الطريان واملالحة دون أي وجود بشري على منت الطائرة.

 235( يعين اليورانيوم الذي حيتوي على النظائر 0) "233أو  235"اليورانيوم املخصب يف النظائر 
أعلى  238، أو كليهما، وذلك مبقدار تكون فيه نسبة الوفرة جملموع هذه النظائر إىل النظري 233أو 

 يف املائة(. 0.71اليت حتدث يف الطبيعة )تبلغ نسبة النظائر  238إىل النظري  235من نسبة النظري 
( واملذكرة اخلاصة GTNالواردة يف املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة ))كافة املراحل "االستخدام" 

(( يعين التشغيل والرتكيب )مبا يف ذلك، الرتكيب يف املوقع( والصيانة NTNابلتكنولوجيا النووية )
 )الفحص( واإلصالح والفحص الدقيق والتجديد.

 التسهيل الذي يتيح للمستخدم إدخال ( تعين6)"الربجمة اليت ميكن الوصول إليها من قبل املستخدم" 
 "برامج" أو تعديلها أو استبداهلا بواسطة وسائل خبالف:
 أ. حدوث تغري فعلي يف الكتابة أو االتصاالت البيئية.

 ب. ضبط أدوات التحكم يف الوظائف مبا يف ذلك دخول البارامرتات.
، أو حيظى بتصريح ابلتسويق أو ( هو منتج طيب يف وصفة دوائية يكون مرخًصا من قبل1)"اللقاح" 

ابلتجربة السريرية من، السلطات التنظيمية سواء لبلد اجلهة املصنعة أو بلد االستخدام، والذي يهدف 
إىل حتفيز استجابة وقائية ومناعية يف البشر أو احليواانت لكي حتول دون إصابة من يتناوله من البشر أو 

 احليواانت ابملرض.



( يُقصد هبا إحدى العمليات اليت هتدف إىل حتويل دفق منصهر ملعدن ما ليصبح 1)"التجزئة الفراغية" 
ميكرومرت أو أقل ابستخدام طريقة التحرير السريع للغاز املذاب عن التعرض  500قطرات يبلغ قطرها 

 لفراغ.
و ( يقصد هبا استخدام سدائل أو مقابض حافة خلفية، أ7)"أسطح انسيابية هوائية هندسية متغرية" 

شرائح حافة أمامية أو تديل مقدمة طائرة مرتكزة على حمور، واليت ميكن التحكم يف موضعها أثناء 
 الطريان.

 ( عبارة عن حزمة من "الطيقان" املفتولة.1) "خيط غزل"
( مرتبة بصورة 200و"الطاق" عبارة عن حزمة من "اخليوط األحادية" )عادة ما تزيد عن  ملحوظة:

 متوازية تقريًبا.
 
 



 األلفاظ األوائلية واملختصرات املستخدمة يف هذا امللحق
ميكن العثور على اللفظة األوائلية أو املختصرة، عند استخدامه كمصطلح معّرف، يف "تعريفات 

 املصطلحات املستخدمة يف هذا امللحق:
 املعىن اللفظة األوائلية أو املختصر

ABEC جلنة مهندسي احملامل احللقية 
AGMA  مصنعي املعدات األمريكيةرابطة 
AHRS أنظمة إشارة الوجهة واالجتاه 
AISI املعهد األمريكي للحديد والصلب 
ALU وحدة احلساب واملنطق 
ANSI املعهد األمريكي للمعايري الوطنية 
ASTM اجلمعية األمريكية الختبار املواد 
ATC مراقبة احلركة اجلوية 

AVLIS للبخار الذري ابلليزر الفصل النظائري 
CAD تصميم مبساعدة الكمبيوتر 
CAS خدمة املستخلصات الكيميائية 

CCITT اللجنة االستثمارية الدولية للربق واهلاتف 
CDU وحدة التحكم والعرض 
CEP اخلطأ الدائري احملتمل 

CNTD ترسب حراري نووي مراقب 
CRISLA  الليزري االنتقائي للنظائرالتفاعل الكيميائي عن طريق التنشيط 

CDV ترسيب البخار الكيميائي 
CW حرب كيميائية 

 موجة مستمرة CW)لليزر( 
DME جهاز قياس املسافة 

DS متصلب اجتاهي 



EB-PVD ترسب خبار فعلي لشعاع إلكرتوين 
EBU احتاد البث األورويب 
ECM كيميائي-تشغيل آيل كهرابئي 
ECR اإللكرتوين رنني السيكلوترون 
EDM آالت التفريغ الكهرابئي 

EEPROMS ذاكرة مقروءة فقط وقابلة للربجمة واملسح الكهرابئي 
EIA رابطة الصناعات اإللكرتونية 

EMC التوافق الكهرومغناطيسي 
ETSI املعهد األورويب ملعايري االتصاالت 
FFT حتويل فورييه السريع 

GLONASS  ابألقمار الصناعيةالنظام العاملي للمالحة 
GPS نظام حتديد املواقع العاملي 
HPT أجهزة ترانزستور ثنائية القطب مغايرة 

HDDR تسجيل رقمي عايل الكثافة 
HEMT أجهزة ترانزستور حركية عالية اإللكرتونيات 
ICAO املنظمة الدولية للطريان املدين 
IEC اللجنة الكهرابئية للتقنية الدولية 
IEEE  مهندسي الكهرابء واإللكرتوانتمعهد 
IFOV جمال الرؤية اللحظي 

ILS نظام اهلبوط اآليل 
IRIG جمموعة أدوات متداخلة النطاق 
ISA اجلو القياسي الدويل 

ISAR رادار ذو فتحة اصطناعية معكوسة 
ISO املنظمة الدولية للمعايري 
ITU االحتاد الدويل لالتصاالت 



JIS  الياابنيةاملعايري الصناعية 
JT تومسون-جول 

LIDAR كشف الضوء وحتديد مداه 
LRU وحدة اخلط القابلة لالستبدال 
MAC رمز تصديق الرسالة 

MACH )نسبة سرعة جسم ما إىل سرعة الصوت )نسبة إىل إرنست ماخ 
MLIS فصل النظائر ابلليزر إىل جزيئات 
MLS أنظمة اهلبوط ابستخدام موجات املايكروويف 

MOCVD ترسيب كيميائي ألخبرة مركبات عضوية معدنية 
MRI التصوير ابلرنني املغناطيسي 

MTBF متوسط الوقت بني اإلخفاقات 
MTOPS مليون عملية نظرية يف الثانية 
MTTF املتوسط الزمين للعطل 
NBC نووي وبيولوجي وكيميائي 
NDT اختبار ال إتاليف 
PAR رادار االقرتاب الدقيق 
PIN رقم التعريف الشخصي 
PPM أجزاء يف املليون 
PSD كثافة القدرة الطيفية 

QAM تعديل اتساع املوجة الرتبيعي 
RF تردد السلكي 

SACMA رابطة موردي املواد املركبة املتقدمة 
SAR الرادار ذو الفتحة املصطنعة 
SC بلورة منفردة 

SLAR رادار طائرة ذو رؤية جانبية 



SMPTE  مهندسي السينما والتليفزيونمجعية 
SRA جمموعة املواد القابلة لالستبدال 

SRAM ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة 

SRM 
الطرق املوصى هبا لرابطة موردي املواد املركبة 

 (SACMA)املتقدمة
SSB أحادي اجلانب 
SSR رادار املراقبة الثانوي 

TCSEC  بهمعايري تقييم نظام الكمبيوتر املوثوق 
TIR جمموعة القراءة املشار إليها 
UV األشعة فوق البنفسجية 
UTS مقاومة الشد القصوى 
VOR نطاق ترددي عاٍل جدًّا جلميع االجتاهات 
YAG اإليرتيوم/ عقيق األلومنيوم 

 
 
 



 الفئة صفر
 املواد واملنشآت واملعدات النووية

0A :األنظمة واألجهزة واملكوانت 
0A001  املفاعالت النووية" واملعدات واملكوانت املصممة أو املعدة خصيًصا هلذه املفاعالت واليت"

 تتألف مما يلي:
 أ. "املفاعالت النووية".

صنعة الرئيسية اخلاصة هبذه األوعية، مبا يف ذلك رأس وعاء املفاعل ب. األوعية املعدنية، أو األجزاء امل
 تصميمها أو إعدادها خصيًصا الحتواء قلب "املفاعل النووي".اخلاص بوعاء ضغط املفاعل، اليت مت 

 ج. املعدات اليدوية املصممة أو املعدة خصيًصا إلدخال الوقود أو إخراجه من "مفاعل نووي".
د. قضبان التحكم املصممة أو املعدة خصيًصا للتحكم يف عملية االنشطار يف "املفاعل النووي"، 

 اخلاصة ابلقضبان، وآليات تشغيل القضبان وأانبيب توجيه القضبان.وهياكل الدعم أو التعليق 
ه. أانبيب الضغط املصممة أو املعدة خصيًصا الحتواء عناصر الوقود وسائل التربيد الرئيسي يف "مفاعل 

 ميجا ابسكال. 5.1نووي" عند درجة ضغط تشغيل تتجاوز 
تركيبات أانبيب واليت تكون فيها نسبة  و. معدن وسبائك الزركونيوم اليت تكون يف شكل أانبيب أو

جزء حسب الوزن، واليت مت تصميمها أو إعدادها  1:500عنصر اهلفنيوم إىل عنصر الزركونيوم أقل من 
 خصيًصا لالستخدام يف "مفاعل نووي"

ز. مضخات سائل التربيد املصممة أو املعدة خصيًصا لتوزيع سائل التربيد الرئيسي "للمفاعالت 
 النووية".

ح. "األجزاء الداخلية للمفاعل النووي" املصممة أو املعدة خصيًصا لالستخدام يف "مفاعل نووي"، مبا 
 يف ذلك أعمدة الدعم اخلاصة بقلب املفاعل وقنوات الوقود والدروع احلرارية واحلواجز وألواح الناشرة.

النووي" أي هيكل يُقصد بـ "األجزاء الداخلية للمفاعل  .OA001.hيف البند رقم ملحوظة: 
رئيسي داخل وعاء املفاعل الذي يؤدي وظيفة واحدة أو أكثر مثل دعم القلب واحلفاظ على 
حماذاة الوقود وتوجيه دفق سائل التربيد الرئيسي وتوفري دروع اإلشعاع اخلاصة بوعاء املفاعل وتوجيه 

 جمموعة األدوات املوجودة داخل قلب املفاعل.



ولدات البخار( املصممة أو املعدة خصيًصا لالستخدام يف دائرة سائل التربيد ط. املبادالت احلرارية )م
 الرئيسي اخلاصة بـ "مفاعل نووي".

ي. أدوات الكشف عن النيوترون وقياسه املصممة أو املعدة خصيًصا لتحديد مستوًّيت دفق النيوترون 
 داخل قلب "املفاعل النووي".

OB أجهزة االختبار والفحص واإلنتاج 
0B001  وحدة فصل نظائر "اليورانيوم الطبيعي" و"اليورانيوم املنضب" ومواد االنشطار اخلاصة؛

 واملعدات واملكوانت املصممة أو املعدة خصيًصا هلذه املصانع، وهي كالتايل:
أ. وحدة مصممة أو معدة خصيًصا لفصل نظائر "اليورانيوم الطبيعي" و"اليورانيوم املنضب" و"مواد 

 خلاصة"، وهي كالتايل:االنشطار ا
 . وحدة طرد الغاز مركزًّيًّ وفصله.1
 . وحدة توزيع الغاز وفصله.2
 . وحدة الفصل األيروديناميكي.3
 . وحدة فصل التبادل الكيميائي.4
 . وحدة فصل التبادل األيوين.5
 (.AVLIS. وحدة الفصل النظائري للبخار الذري "ابلليزر" )6
 (.MLISإىل جزيئات ) . وحدة فصل النظائر "ابلليزر"7
 . وحدة فصل البالزما.8
  . وحدة الفصل الكهرومغناطيسي.9

ب. أجهزة الطرد املركزي الغازي والرتكيبات واملكوانت، املصممة أو املعدة خصيًصا لعملية فصل الغاز 
، وهي كالتايل:  وطرده مركزًّيًّ

 تعين "مادة ذات نسبة قوة إىل كثافة عالية" أايا مما يلي: .0B001.bيف البند رقم ملحوظة: 
 ميجا ابسكال أو أكثر. 460أ. الصلب املارتنسييت الذي يتمتع مبقاومة شد قصوى تبلغ 
 ميجا ابسكال أو أكثر. 460ب. سبائك األلومنيوم اليت تتمتع مبقاومة شد قصوى تبلغ 

م و "مقاومة 106×3.18"معامل نوعي" يبلغ أكثر من ج. "املواد الليفية أو اخليطية" اليت تتسم بـ 
 م.103×76.2شد نوعية" تكون أكرب من 



 أجهزة الطرد املركزي الغازي. .1
 . الرتكيبات الدوارة الكاملة.2
 75ملم أو أقل وقطر يرتاوح ما بني  12. أسطواانت األانبيب الدوارة اليت تتمتع بثخانة جدران تبلغ 3

 من "مواد ذات نسبة قوة إىل كثافة عالية". ملم، مصنوًعا 400ملم و
ملم  400و 75ملم أو أقل وقطر يبلغ ما بني  3. حلقات أو منافخ ذات ثخانة جدران تبلغ 4

ومصممة لتوفري دعم موضعي إلحدى األانبيب الدوارة أو ربط عدد من األانبيب مًعا، واليت تكون 
 مصنوعة من "مواد ذات نسبة قوة إىل كثافة عالية".

ملم للتثبيت داخل أنبوب دوار، مت صنعها من  400ملم و 75. وحواجز ذات قطر يبلغ ما بني 5
 "مواد ذات نسبة قوة إىل كثافة عالية".

ملم لتتوافق مع أطراف األنبوب  400ملم و 75. سدادات علوية أو سفلية ذات قطر يبلغ ما بني 6
 عالية".الدوار، مت صنعها من "مواد ذات نسبة قوة إىل كثافة 

. حمامل تعليق مغناطيسي تتكون من مغناطيس حلقي معلق داخل مبّيت مصنوع من أو حممي 7
( وحتتوي على وسيط رطب وهبا 6UF"مواد مقاومة للتآكل بفعل سادس فلوريد اليورانيوم ) بواسطة

 .اتصال مغناطيسي مع قطعة قطبية أو مغناطيس اثٍن مثبت على السدادة العليا للوحدة الدوارة
 . حمامل ُمعدة خصيًصا تشمل مركًبا حمورًّيًّ مثبًتا على صمام ثنائي كابح.8
. مضخات جزيئية تتكون من أسطواانت تتمتع مبحزات تعمل آلًيا من الداخل أو حمزات حلزونية 9

 منبثقة وجتويفات تعمل آلًيا من الداخل.
)أو  ACحركات التخلف املغناطيسي . األجزاء الثابتة حلقية الشكل املوجودة يف احملرك اخلاصة مب10

 600املقاومة( متعددة األطوار ابلنسبة لعملية التشغيل املتزامن داخل فراغ نطاق ترددي يبلغ ما بني 
 فولت أمبري. 1000إىل  50هرتز ومدى قدرة يبلغ  2000و

ة الدوار اخلاص . مبّيت/ وحدات التلقي اخلاصة جبهاز الطرد املركزي الالزمة الحتواء ُمرّكب األنبوب11
ملم مع  30جبهاز الطرد املركزي الغازي، الذي حيتوي على أسطوانة صلبة تصل ثخانة جدراهنا إىل 

أطراف مصنوعة بدقة ومصنعة من أو حممية بواسطة "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد 
 (".6UFاليورانيوم )



ملم الستخراج غاز سادس فلوريد  12. جمارف تتكون من أانبيب يصل قطرها الداخلي إىل 12
( من داخل األنبوب الدوار اخلاص جبهاز الطرد املركزي وذلك من خالل عمل أنبوب 6UFاليورانيوم )

"مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس بيتو لتعيني سرعة تدفق السوائل، مصنوعة من أو حممية بواسطة 
 (".6UFفلوريد اليورانيوم )

ت أو عاكسات( املصممة أو املعدة خصيًصا لتزويد األجزاء الثابتة للمحرك . مغريات الرتدد )حموال13
حىت تتم عملية ختصيب جهاز الطرد املركزي الغازي، وتتمتع بكافة اخلصائص التالية إىل جانب مكوانت 

 مصممة خصيًصا لذلك:
 هرتز. 2000و 600أ. خرج متعدد األطوار تبلغ قدرته ما بني 

 %.0.1ل من ب. حتكم يف الرتدد أفض
 %.2ج. تشويه توافقي بنسبة أقل من 

 %.80د. كفاءة تزيد عن 
مصنوعة من أو حممية بواسطة "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد  . صمامات منفاخية14

 ملم. 160ملم و 10("، يرتاوح قطرها ما بني 6UFاليورانيوم )
 االنتشار الغازي، وهي كالتايل:ج. معدات ومكوانت مصممة ومعدة خصيًصا لعملية فصل 

. حواجز االنتشار الغازي املصنوعة من "مواد معدنية أو مبلمرة أو خزفية مسامية مقاومة للتآكل 1
اننومرت  100إىل  10(" وتتمتع حبجم مسام يرتاوح ما بني 6UFبواسطة سادس فلوريد اليورانيوم )

 ملم أو أقل. 25لألشكال األنبوبية، يبلغ  ملم أو أقل، ابإلضافة إىل قطر، ابلنسبة 5ومسك يبلغ 
"مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس . مبيتات وحدات التوزيع الغازية املصنوعة من أو احملمية بواسطة 2

 (".6UFفلوريد اليورانيوم )
. ضواغط )اإلزاحة املوجبة وأنواع تدفق الطرد املركزي واحملوري( أو منافخ الغاز ذات سعة مص حجمية 3

(، وضغط تصريف يصل إىل 6UFالدقيقة أو أكثر لسادس لسادس فلوريد اليورانيوم )/3م1تبلغ 
كيلو ابسكال، مصنوعة من أو حممية "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد اليورانيوم   666.7

(6UF.") 
 .0B001.c.3. سدادات خاصة ابلعمود الدوار تتعلق ابلضواغط أو املنافخ حمددة يف البند 4

 دقيقة./3سم 1000ومصممة لتتوافق مع نسبة تسرب داخلي لغاز خمفف الصدمات تكون أقل من 



. مبادالت حرارية مصنوعة من األلومنيوم أو النحاس أو النيكل أو السبائك اليت حتتوي على نيكل 5
صميمها للعمل يف املائة، أو أمزجة من هذه املعادن مثل األانبيب املكسوة، اليت مت ت 60بنسبة تزيد عن 

ابسكال يف  10يف ضغط أدىن من الغالف اجلوي مع معدل تسرب يعمل على إبقاء الضغط دون 
 كيلو ابسكال.  100الساعة يف ظل وجود تباين ضغطي يبلغ 

. صمامات منفاخية مصنوعة من أو حممية "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد اليورانيوم 6
(6UFيرتاوح قطرها ما بني ،") ملم. 1500ملم و 40 

 د. معدات ومكوانت مصممة ومعدة خصيًصا لعملية الفصل األيروديناميكي، وهي كالتايل:
اء يبلغ نصف قطره ن. فوهات الفصل النفاثة تتألف من قنوات منحنية وعلى شكل ثقوب وتتمتع ابحن1

حد سكيين داخل  (، وهبا6UFملم، ومقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد اليورانيوم ) 1أقل من 
 الفوهة يعمل على فصل الغاز املتدفق عرب الفوهة إىل جمريني.

تتحرك ابلدفق ذات مدخل مماسي )أانبيب دوارة(، مصنوعة من أو . أانبيب خمروطية أو أسطوانية 2
 0.5(" يبلغ قطرها ما بني 6UFحممية بواسطة "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد اليورانيوم )

 أو أقل مع احتوائها على مدخل مماسي واحد أو أكثر. 20:1سم ونسبة طول إىل قطر تبلغ  4سم و
. ضواغط )اإلزاحة املوجبة وأنواع تدفق الطرد املركزي واحملوري( أو منافخ الغاز ذات سعة مص حجمية 3

فلوريد اليورانيوم الدقيقة أو أكثر، مصنوعة من أو حممية "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس /3م2تبلغ 
(6UF.وسدادات خاصة ابلعمود الدوار تتعلق ابلضواغط ،") 
. مبادالت حرارية مصنوعة من أو حممية بواسطة "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد اليورانيوم 4
(6UF.") 
بواسطة ات عناصر الفصل األيروديناميكي، مصنوعة من أو حممية بواسطة "مواد مقاومة للتآكل ت. مبي5

 (" لتحتوي على األانبيب الدوارة أو فوهات الفصل.6UFسادس فلوريد اليورانيوم )
. صمامات منفاخية مصنوعة من أو حممية بواسطة "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد 6

 ملم. 1500و 40("، يرتاوح قطرها ما بني 6UFاليورانيوم )
( من الغاز الناقل )اهليدروجني أو اهليليوم( إىل 6UFنيوم ). أنظمة معاجلة لفصل سادس فلوريد اليورا7
 ( أو أقل، مبا يف ذلك:6UFجزء يف املليون من حمتوى سادس فلوريد اليورانيوم ) 1



  153أ. املبادالت احلرارية الربدية وأجهزة الفصل الربدية القادرة على التربيد حىت درجات حرارة تبلغ 
 أقل.درجة مئوية( أو  120-كلفن )

درجة مئوية(  120-كلفن )  153ب. وحدات تربيد مربدة قادرة على التربيد حىت درجات حرارة تبلغ 
 أو أقل.

 ( من الغاز الناقل.6UFج. فوهة فصل أو وحدات أانبيب دوارة لفصل سادس فلوريد اليورانيوم )
  253رجات حرارة تبلغ ( الباردة القادرة على التربيد حىت د6UFد. مصايد سادس فلوريد اليورانيوم )

 درجة مئوية( أو أقل. 20-كلفن )
 ه. معدات ومكوانت مصممة ومعدة خصيًصا لعملية فصل التبادل الكيميائي، وهي كالتايل:

اثنية أو أقل ومقاومة  30. أعمدة نبضية للتبادل السريع بني السوائل ذات مدة بقاء مرحلية تبلغ 1
من أو حممية بواسطة مواد بالستيكية مناسبة مثل البوليمرات  حلمض اهليدروكلوريك املركز )أي مصنوعة

 الفلوروكربونية أو الزجاج(.
اثنية أو أقل  30. موصالت طاردة مركزية للتبادل السريع بني السوائل ذات مدة بقاء مرحلية تبلغ 2

ومقاومة حلمض اهليدروكلوريك املركز )أي مصنوعة من أو حممية بواسطة مواد بالستيكية مناسبة مثل 
 البوليمرات الفلوروكربونية أو الزجاج(.

لكيميائية اليت تكون مقاومة حملاليل محض اهليدروكلوريك املرّكز، . خالًّي تقليل التفاعالت الكهرابئية ا3
 لتحويل اليورانيوم عن طريق االختزال من حالة تكافؤ أخرى.

من اجملرى  4U+. معدات تغذية خالًّي تقليل التفاعالت الكهرابئية الكيميائية للحصول على اليورانيوم 4
جرى املعاجلة، مصنوعة من أو حممية بواسطة مواد العضوي واليت تكون، ابلنسبة لألجزاء املتصلة مب

مناسبة )على سبيل املثال، الزجاج والبوليمرات الفلوروكربونية وكربيتات البوليفينيل وسلفون البوليزر 
 واجلرافيت املخصب بنادة الراتينج(.

. نظم إعداد التغذية إلنتاج حملول كلوريد اليورانيوم عايل النقاء، واليت تتألف من معدات تذويب و/أو 5
استخالص املذيبات و/أو معدات تبادل األيوانت للقيام بعملية التنقية ابإلضافة إىل اخلالًّي 

 .3U+ابالختزال إىل  4U+أو  6U+اإللكرتوليتية، وذلك حىت يتسىن حتويل اليورانيوم 
 .4U+وحتويله إىل  3U+. أنظمة أكسدة اليورانيوم املتعلقة أبكسدة اليورانيوم 6

 و. معدات ومكوانت مصممة ومعدة خصيًصا لعملية فصل التبادل األيوين، وهي كالتايل:



. راتنجات تتمتع خباصية التبادل األيوين وسرعة التفاعل أو راتنجات طُهاوية أو مسامية متشابكة كلًيا 1
ر جمموعات التبادل الكيميائي النشط فيها على الطبقة اخلارجية اليت تغطي سطح أحد اهلياكل تقتص

الداعمة املسامية غري النشطة، وهياكل مركبة أخرى يف أي شكل مناسب، مبا يف ذلك اجلسيمات أو 
تصميمها ملم أو أقل، ومقاومة حلمض اهليدروكلوريك املركز، واليت مت  0.2األلياف، ذات أقطار تبلغ 

ثوان ولديها القدرة على العمل يف درجات حرارة ترتاوح  10لتتمتع مبعدل تبادل نصفي يكون أقل من 
 درجة مئوية(. 200كلفن )  473درجة مئوية( و 100كلفن )  373بني 

ملم، مصنوعة من أو حممية بواسطة  1000أعمدة التبادل األيوين )أسطوانية( ذات قطر يزيد عن  .2
حلمض اهليدروكلويك املركز )مثل التيتانيوم أو اللدائن الفلوروكربونية(، واليت تتمتع بقدرهتا مواد مقاومة 

 200كلفن )  473درجة مئوية( و 100كلفن )  373على العمل يف درجات حرارة ترتاوح ما بني 
 ميجا ابسكال. 0.7درجة مئوية( ومستوًّيت ضغط تزيد عن 

 )أكسدة كيميائية أو كهرابئية كيميائية أو أنظمة اختزال( اخلاصة . أنظمة الراجع الالزم للتبادل األيوين3
بتوليد عوامل االختزال أو األكسدة الكيميائية اليت يتم استخدامها يف عمليات تعاقب إثراء التبادل 

 األيوين.
لعملية الفصل النظائري للبخار الذري "ابلليزر" ز. معدات ومكوانت مصممة أو معدة خصيًصا 

(AVLIS،) :وهي كالتايل 
كيلو   2.5. شريط على القدرة أو قاذفات احلزمة اإللكرتونية املاسحة ذات قدرة مصرّفة تزيد عن 1

 وات/سم لالستخدام يف أنظمة تبخري اليورانيوم.
. أنظمة معاجلة فلز اليورانيوم السائل اخلاصة ابليورانيوم املنصهر أو سبائك اليورانيوم، واليت تتألف من 2

صنوعة من أو حممية بواسطة مواد مناسبة مقاومة للتآكل واحلرارة )مثل التنتالوم أو اجلرافيت بوائق، م
املطلي ابإلثرًّي أو اجلرافيت املطلي بغريها من أكاسيد األرض النادرة أو اخلالئط املتعلقة به(، وجهاز 

 تربيد خاص ابلبوائق.
 .2A225ملحوظة: طالع أيًضا البند 

اتج واملخلفات اليت تكون مصنوعة من أو مبطنة مبواد مقاومة للحرارة وآتكل . أنظمة جممعات النو 3
 خبار أو سائل معدن اليورانيوم، مثل اجلرافيت املطلي ابإلثرًّي أو التنتالوم.



. مبيتات وحدة الفصل )أوعية أسطوانية أو مستطيلة الشكل( الحتواء مصدر خبار معدن اليورانيوم 4
 ة وجممعات النواتج واملخلفات.وقاذفة احلزمة اإللكرتوني

. أنظمة "الليزرات" أو "الليزر" لفصل نظائر اليورانيوم مع مثبت الرتدد الطيفي للتشغيل على مدار 5
 فرتات زمنية ممتدة.

 .6A205و 6A005ملحوظة: طالع أيًضا البندين 
إىل جزئيات  ح. معدات ومكوانت مصممة أو معدة خصيًصا لعملية فصل النظائر ابستخدام "الليزر"

(MLISأو التفاعل الك )يميائي عن طريق التنشيط الليزري ( االنتقائي للنظائرCRISLA  وهي ،)
 كالتايل:

( والغاز 6UF. فوهات نفاثة للتمدد فوق الصويت خاصة بتربيد خالئط سادس فلوريد اليورانيوم )1
مقاومة للتآكل بواسطة سادس درجة مئوية( أو أقل ومصنوعة من "مواد  123-كلفن )  150الناقل إىل 

 (.6UFفلوريد اليورانيوم )
( تتألف من جممعات مرشحة أو صدمية أو حلزونية 5UF. جممعات نواتج خامس فلوريد اليورانيوم )2

(/سادس فلوريد 5UFأو مركباهتا، مصنوعة من "مواد مقاومة للتآكل بواسطة خامس فلوريد اليورانيوم )
 (.6UFاليورانيوم )

مصنوعة من أو حممية بواسطة "مواد مقاومة للتآكل بواسطة سادس فلوريد اليورانيوم . ضواغط 3
(6UF.وسدادات خاصة ابلعمود الدوار ،) 
( )صلب( ابستخدام الفلورين وحتويله إىل 5UF. جهاز خاص مبعاجلة خامس فلوريد اليورانيوم )4

 ( )غاز(.6UFسادس فلوريد اليورانيوم )
( عن الغاز الناقل )على سبيل املثال، النيرتوجني 6UFدس فلوريد اليورانيوم ). أنظمة معاجلة لفصل سا5

 أو األرجون( مبا يف ذلك:
  153أ. املبادالت احلرارية الربدية وأجهزة الفصل الربدية القادرة على التربيد حىت درجات حرارة تبلغ 

 درجة مئوية( أو أقل. 120-كلفن )
درجة مئوية(  120-كلفن )  153تربيد حىت درجات حرارة تبلغ ب. وحدات تربيد مربدة قادرة على ال

 أو أقل.



  253درجات حرارة تبلغ  ( الباردة القادرة على التربيد حىت6UFج. مصايد سادس فلوريد اليورانيوم )
 درجة مئوية( أو أقل. 20-كلفن )

الطيفي للتشغيل على مدار . أنظمة "الليزرات" أو "الليزر" لفصل نظائر اليورانيوم مع مثبت الرتدد 6
 فرتات زمنية ممتدة.

 .6A205و 6A005ملحوظة: طالع أيًضا البندين 
 ط. معدات ومكوانت مصممة أو معدة خصيًصا لعملية فصل البالزما، وهي كالتايل:

. هوائيات ومصادر طاقة املوجات امليكروية الالزمة إلنتاج األيوانت أو تسريعها، مع تردد خرج تزيد 1
 .0B001كيلو وات،   50جيجا هرتز ومتوسط خرج طاقة أكثر من  30عن قيمته 

كيلو هرتز وتتمتع   100. ملفات إاثرة أيوانت الرتدد الالسلكي ابلنسبة للرتددات اليت تزيد عن 2
 كيلو وات.  40بقدرهتا على معاجلة طاقة يزيد معدهلا عن 

 أنظمة توليد بالزما اليورانيوم. .3
. أنظمة معاجلة الفلز السائل اخلاصة ابليورانيوم املنصهر أو سبائك اليورانيوم، اليت تتألف من بوائق، 4

واليت تكون مصنوعة من أو حممية بواسطة مواد مناسبة مقاومة للتآكل واحلرارة )مثل التنتالوم أو اجلرافيت 
لنادرة أو اخلالئط املتعلقة به(، وجهاز املطلي ابإلثرًّي أو اجلرافيت املطلي بغريها من أكاسيد األرض ا

 تربيد خاص ابلبوائق.
 .2A225ملحوظة: طالع أيًضا البند 

كل خبار مواد مقاومة للحرارة وآتواسطة ة ب. جممعات النواتج واملخلفات املصنوعة من أو احملمي5
 ، مثل اجلرافيت املطلي ابإلثرًّي أو التنتالوم.اليورانيوم

وملف تشغيل الرتدد اليورانيوم بالزما أسطوانية الشكل( الحتواء مصدر . مبيتات وحدة الفصل )6
الالسلكي وجممعات النواتج واملخلفات واليت مت صنعها من مادة مناسبة غري مغناطيسية )على سبيل 

 املثال، الفوالذ املقاوم للصدأ(.
 كالتايل:  ي. معدات ومكوانت مصممة أو معدة خصيًصا لعملية الفصل الكهرومغناطيسي، وهي



. مصادر األيوانت، مفردة كانت أو متعددة، اليت تتألف من مصدر خبار ومؤين ومعجل حزمة 1
إشعاعية، واليت تكون مصنوعة من مواد مناسبة غري مغناطيسية )على سبيل املثال، اجلرافيت أو الفوالذ 

ميللي  50أيوين إبمجايل املقاوم للصدأ أو النحاس( واليت تتمتع بقدرة على توفري تيار حزمة إشعاعي 
 أمبري أو أكثر.

أو املنضب، اليت تتألف من شقني أو  . صفائح جممع األيوانت جلمع حزمة أيوانت اليورانيوم املخصب2
أكثر وجيوب، واليت مت صنعها من مواد مناسبة غري مغناطيسية )على سبيل املثال، اجلرافيت أو الفوالذ 

 املقاوم للصدأ(.
خاصة أبجهزة الفصل الكهرومغناطيسية لليورانيوم، واليت مت صنعها من مواد غري . أوعية تفريغ 3

ابسكال أو  0.1مغناطيسية )مثل الفوالذ املقاوم للصدأ(، ومت تصميمها لتعمل يف مستوًّيت ضغط تبلغ 
 أقل.

 مرت. 2. قطع قطبية مغناطيسية ذات قطب يزيد عن 4
 صادر األيوانت، واليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:. منابع القدرة العالية الفولتية اخلاصة مب5

 أ. القدرة على التشغيل املتواصل.
 فولت أو أكثر. 20000ب. فولتية خمرج تبلغ 

 أمبري أو أكثر. 1ج. تيار خمرج يبلغ 
 ساعات. 8% على مدار فرتة زمنية تبلغ 0.01د. تنظيم الفولتية بنسبة أفضل من 

 .3A227ملحوظة: طالع أيًضا البند 
 . إمدادات الطاقة املغناطيسية )طاقة عالية، تيار مباشر( اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:6

 فولت أو أكثر. 100أمبري أو أكثر بفولتية تبلغ  500أ. القدرة على التشغيل املتواصل مبخرج تيار يبلغ 
 ساعات. 8تبلغ % على مدار فرتة زمنية 0.01ب. تيار أو تنظيم فولتية بنسبة أفضل من 

 .3A226ملحوظة: طالع أيًضا البند 
0B002  أنظمة مساعدة ومعدات ومكوانت مصممة أو معدة خصيًصا، كما يلي، لوحدة فصل

، وهي مصنوعة من أو حممية بواسطة "مواد مقاومة للتآكل بواسطة 0B001النظائر احملددة يف البند 
 (":6UFسادس فلوريد اليورانيوم )



"أوتوكالفات" أو أفران أو أنظمة التغذية املستخدمة إلمرار سادس فلوريد اليورانيوم أ. أجهزة تعقيم 
(6UF.إىل عملية التخصيب ) 

( من عملية اإلغناء لنقله الحًقا عند 6UFب. مصايد مربدة تستخدم إلخراج سادس فلوريد اليورانيوم )
 التسخني.

 ( يف حاوًّيت.6UFاليورانيوم )ج. حمطات النواتج واملخلفات لنقل سادس فلوريد 
( من عملية 6UFد. حمطات التسييل أو التجميد اليت تستخدم إلخراج سادس فلوريد اليورانيوم )

 ( وتربيده وحتويله إىل سائل أو مادة صلبة.6UFالتخصيب من خالل ضغط سادس فلوريد اليورانيوم )
املصممة خصيًصا ملعاجلة سادس فلوريد ه. شبكات أانبيب التوصيل وشبكات أانبيب التوصيل الرئيسية 

( داخل سالسل االنتشار الغازي أو السالسل الطردية املركزية أو األيروديناميكية 6UFاليورانيوم )
 التعاقبية.

الدقيقة أو /3مرت 5. املشاعب الفراغية أو األانبيب الفراغية الرئيسية اليت تتمتع بسعة مص تبلغ 1و. 
 أكثر.

 (.6UFمصممة خصيًصا لالستخدام يف األجواء احلاملة لسادس فلوريد اليورانيوم ). مضخات فراغية 2
( املصممة أو املعدة 6UFز. مقاييس الطيف الكتلية/منابع األيوانت لسادس فلوريد اليورانيوم )

خصيًصا ألخذ عينات فورية من التغذية أو النواتج أو املخلفات من جمرًّيت غاز سادس فلوريد اليورانيوم 
(6UF:وتتمتع بكافة اخلصائص التالية ) 
 وحدة كتلة ذرية. 320. استنتاج فردي للكتلة اليت تزيد عن 1
 . منابع أيوانت تتكون من أو مبطنة بسبيكة النيكروم أو املونيل أو مطلية ابلنيكل.2
 . مصادر التأين ابلقصف اإللكرتوين.3
 النظائر.. نظام جممع مناسب لتحليل 4

0B003 أو معدة خصيًصا لذلك، وهي على النحو التايل:ل اليورانيوم ومعدات مصممة وحدة لتحوي 
 (.3UOأ. أنظمة لتحويل ركائز خام اليورانيوم إىل اثلث إىل اثلث أكسيد اليورانيوم )

 (.4UF( إىل رابع فلوريد اليورانيوم )2UOب. أنظمة لتحويل اثين أكسيد اليورانيوم )
 (.2UO( إىل اثين أكسيد اليورانيوم )3UOاليورانيوم )ج. أنظمة لتحويل اثلث أكسيد 

 (.4UF( إىل رابع فلوريد اليورانيوم )2UOد. أنظمة لتحويل اثين أكسيد اليورانيوم )



 (.6UF( إىل سادس فلوريد اليورانيوم )4UFه. أنظمة لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم )
 فلز اليورانيوم.( إىل 4UFو. أنظمة لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم )

 (.2UO( إىل اثين أكسيد اليورانيوم )6UFز. أنظمة لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم )
 (.6UF( إىل سادس فلوريد اليورانيوم )4UFح. أنظمة لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم )

 (.4lUC( إىل رابع كلوريد اليورانيوم )2UOط. أنظمة لتحويل اثين أكسيد اليورانيوم )
OB004  وحدة إلنتاج أو تركيز املاء الثقيل والدوترييوم، واألجهزة واملكوانت املصممة أو املعدة

 خصيًصا لذلك، وهي كالتايل:
 أ. حمطة إلنتاج املاء الثقيل أو الدوترييوم أو مركبات الصوديوم، وهي على النحو التايل:

 . حمطات تبادل املاء وكربيتيد اهليدروجني.1
 النشادر واهليدروجني. . حمطات تبادل2

 ب. تتمثل األجهزة واملكوانت فيما يلي:
. أبراج تبادل املاء وكربيتيد اهليدروجني مصنعة من الفوالذ الكربوين النقي )أي املتوافقة مع معيار 1

A516 ( اخلاص ابجلمعية األمريكية الختبار املوادASTM تبلغ أقطارها من ))أمتار،  9أمتار إىل  6
 6ميجا ابسكال ومساح آتكل يبلغ  2رة على العمل يف مستوًّيت ضغط أكرب من أو تعادل تتمتع ابلقد

 ملم أو أكثر.
ميجا ابسكال( جلرًّين غاز   0.2. منافخ أو ضواغط طرد مركزي أحادية الطور منخفضة الضغط )أي 2

(( S2H )% من غاز كربيتيد اهليدروجني70كربيتيد اهليدروجني )أي الغاز الذي حيتوي على أكثر من 
الثانية عند التشغيل يف مستوًّيت ضغط أكرب من أو تساوي /3م 56بطاقة إنتاجية أكرب من أو تساوي 

ميجا ابسكال فيما يتعلق ابالمتصاص وهبا سدادات حمكمة مت تصميمها خلدمة غاز كربيتيد  1.8
 .( الرطبS2Hاهليدروجني )

مرت إىل  1.5مرتًا أو يزيد وتبلغ أقطارها من  35. أبراج تبادل النشادر واهليدروجني اليت يبلغ ارتفاعها 3
 ميجا ابسكال. 15ضغط أكرب من مرت وتتمتع ابلقدرة على التشغيل يف مستوًّيت  2.5

. أجزاء األبراج الداخلية، مبا يف ذلك موصالت مرحلية ومضخات مرحلية، مبا يف ذلك تلك 4
 املضخات الغاطسة إلنتاج املاء الثقيل ابستخدام عملية تبادل النشادر واهليدروجني.



ميجا ابسكال إلنتاج املاء الثقيل  3. أجهزة تكسري نشادر ذات ضغط تشغيلي يزيد على أو يساوي 5
 ابستخدام عملية تبادل النشادر واهليدروجني.

تتمتع ابلقدرة على حتليل نسبة  . أجهزة التحليل ابمتصاص األشعة حتت احلمراء اليت6
 %.90اهليدروجني/الدوترييوم بشكل فوري حيثما تكون تركيزات الدوترييوم تساوي أو تزيد عن 

. حراقات حفازة لتحويل غاز الدوترييوم املخصب إىل ماء ثقيل ابستخدام عملية تبادل النشادر 7
 واهليدروجني.

معاجلًا  أعمدهتا لتحسني املاء الثقيل ليصبح تركيز دوترييوم. األنظمة الكاملة لتحسني املاء الثقيل أو 8
 ابملفاعل.

0B005  حمطة مصممة خصيًصا لتصنيع عناصر وقود "مفاعل نووي" إىل جانب املعدات املصممة أو
 املعدة خصيًصا لذلك.

 تتضمن احملطة املخصصة لتصنيع عناصر وقود "املفاعل النووي" معدات تتميز مبا يلي: ملحوظة:
 . تكون عادة على اتصال مباشر حبركة إنتاج املواد النووية أو تقوم مبعاجلتها أو ضبطها بشكل مباشر.أ

 ب. تعمل على غلق املواد النووية إبحكام يف كساء.
 ج. تتحقق من سالمة الكساء أو السدادة.

 د. تتحقق من املعاجلة النهائية للوقود حمكم اإلغالق.
0B006  حمطة خاصة إبعادة معاجلة عناصر وقود "املفاعل النووي" املشععة ومعدات ومكوانت

 مصممة أو معدة خصيًصا لذلك.
 على: 0B006يشتمل البند  ملحوظة:

أ. حمطة إلعادة معاجلة عناصر وقود "املفاعل النووي" املشععة واليت حتتوي على معدات ومكوانت عادة 
ود املشعع واملادة النووية الرئيسية وجمرًّيت معاجلة نواتج االنشطار ما تكون على اتصال مباشر ابلوق

 وتتحكم فيها بشكل مباشر.
ب. آالت متزيق أو تقطيع عناصر الوقود، أي املعدات اليت يتم تشغيلها عن بعد لقطع أو فرم أو متزيق 

 أو جز جممعات أو حزم أو قضبان وقود "املفاعل النووي" املشعع.



ذات قطر صغري أو ارة عن صهاريج آمنة بشكل كبري )على سبيل املثال، صهاريج ج. املذيبات، عب
حلقية أو شرحيية( مصممة أو معدة خصيًصا لتذويب وقود "املفاعل النووي" املشعع، واليت تتمتع بقدرهتا 

 على حتمل السوائل الساخنة واملسببة للتآكل بشكل كبري، واليت ميكن تعبئتها وحفظها عن بعد.
د. أجهزة االستخالص ابملذيبات ذات التيار املعاكس وأجهزة معاجلة التبادل األيوين املصممة أو املعدة 
خصيًصا لالستخدام يف إحدى احملطات املتعلقة إبعادة معاجلة "اليورانيوم الطبيعي" أو "اليورانيوم 

 املنضب" أو "املواد االنشطارية اخلاصة" املشععة.
ين مصممة أو معدة خصيًصا لتكون آمنة بشكل كبري ومقاومة للعوامل املسببة ه. أوعية جتميع أو ختز 

 للتآكل اخلاصة حبمض النيرتيك.
 ميكن أن تتمتع أوعية التجميع أو التخزين ابخلصائص التالية: ملحوظة:

. جدران أو هياكل داخلية هبا مكافئ بوروين )احملسوب على كافة العناصر الرئيسية كما هو حمدد يف 1
 يف املائة على األقل. 2( تبلغ نسبته 0C004مللحوظة اخلاصة ابلبند )ا

 ملم لألوعية األسطوانية. 175. قطر حبد أقصى 2
 ملم ابلنسبة للوعاء الشرحيي أو احللقي على حد سواء. 75. عرض حبد أقصى 3

اجلة "اليورانيوم و. أجهزة مراقبة املعاجلة املصممة أو املعدة خصيًصا ملراقبة أو التحكم يف إعادة مع
 الطبيعيط أو "اليورانيوم املنضب" أو "املواد االنشطارية اخلاصة" املشععة.

0B007 :وحدة لتحويل البلوتونيوم وأجهزة مصممة أو معدة خصيًصا لذلك، وهي على النحو التايل 
 أ. أنظمة لتحويل نرتات البلوتونيوم إىل أكسيد.

 ب. أنظمة إلنتاج معدن البلوتونيوم.
0C املواد 

0C001  اليورانيوم الطبيعي" أو "اليورانيوم املنضب" أو الثوريوم الذي يكون يف شكل معدن أو"
سبيكة أو مركب كيميائي أو مادة مركزة وأية مادة أخرى حتتوي على عنصر واحد أو أكثر من العناصر 

 املذكورة آنًفا.
 على ما يلي: 0C001ال يسري البند  ملحوظة:

أ. أربعة جرامات أو أقل من "اليورانيوم الطبيعي" أو "اليورانيوم املنضب" عندما يتم وضعها يف مكون 
 استشعار يف األجهزة.



 ب. "اليورانيوم املنضب" املصنع خصيًصا للتطبيقات املدنية غري النووية التالية:
 . التدريع )احلجب(.1
 . التعبئة.2
 كجم.  100د عن . الكوابح اليت تتمتع بكتلة ال تزي3
 كجم.  100. األثقال املعاكسة اليت تتمتع بكتلة ال تزيد عن 4

 % من الثوريوم.5ج. السبائك اليت حتتوي على أقل من 
 د. املنتجات اخلزفية اليت حتتوي على الثوريوم، واليت مت تصنيعها لالستخدام غري النووي.

0C002 "املواد االنشطارية اخلاصة" 
على أربعة "جرامات فعالة" أو أقل عندما يتم تضمينها يف  0C002ند ال يسري الب ملحوظة:

 مكون استشعار يف األجهزة.
0C003  الدوترييوم واملاء الثقيل )أكسيد الدوترييوم( ومركبات الدوترييوم األخرى واخلالئط واحملاليل

 .1:5000إىل اهليدروجني  اليت حتتوي على الدوترييوم، واليت تتجاوز فيها نسبة نظائر الدوترييوم
0C004  أجزاء يف املليون من  5اجلرافيت، من الرتبة النووية، الذي يتمتع مبستوى نقاء أقل من

 .3جم/سم 1.5"املكافئ البوروين" وكثافة أكرب من 
 1C107طالع أيًضا البند ملحوظة: 
 ما يلي:على  0C004ال يسري البند  :1ملحوظة 

كجم، خبالف تلك اليت مت تصميمها أو إعدادها   1تقل كتلتها عن أ. مصنوعات اجلرافيت اليت 
 خصيًصا لالستخدام يف مفاعل نووي.

 ب. مسحوق اجلرافيت.
 2BE( أبنه عبارة عن جمموع BEيعرف "املكافئ البوروين" ) 0C004يف البند  :2ملحوظة 

 لبورون حيث:حيث إن الكربون ال يُعترب شائًبا( مبا يف ذلك ا BE???للشوائب )ابستثناء 

2BE  = )جزء يف املليون(CF × تركيز العنصرZ .ابجلزء يف املليون 
 ZA ×ZOهو عامل التحويل=  CFحيث إن 

 zمقاطع فعالة لألسر ابلنرتوانت احلرارية )ابلبارن( اخلاصة ابلبورون الطبيعي وعنصر  ZOو BOوتُعد 
 على التوايل. Zهي الكتل الذرية اخلاصة ابلبورون الطبيعي وعنصر  ZAو  BAعلى التوايل؛ 



0C005  املركبات أو املساحيق املعدة خصيًصا لتصنيع حواجز االنتشار الغازي، املقاومة للتآكل
يف  60( )على سبيل املثال، النيكل أو سبائكه اليت حتتوي على 6UFبواسطة سادس فلوريد اليورانيوم )

املائة أو أكثر من وزهنا من النيكل، وأكسيد األلومنيوم والبوليمرات اهليدروكربونية املفلورة ابلكامل(، واليت 
مايكرومرت واملقيسة  10يف املائة أو أكثر ومتوسط حجم جسيمي أقل من  99.9تتمتع بنقاء يبلغ 

( ودرجة عالية من اتساق ASTMاخلاص ابجلمعية األمريكية الختبار املواد ) B330معيار بواسطة 
 حجم اجلسيمات.

0D الربامج 
0D001  الربامج" املصممة أو املعدلة خصيًصا "لتطوير" املواد احملددة يف هذه الفئة أو "إنتاجها" أو"

 "استخدامها".
OE التكنولوجيا 

0E001  "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا النووية هي التكنولوجيا املتعلقة "بتطوير"
 املواد احملددة يف هذه الفئة أو "إنتاجها" أو "استخدامها".

 
 

 1الفئة 
 املواد اخلاصة واملعدات ذات الصلة

A1 األنظمة واألجهزة واملكوانت 
001A1  املفلورة، وهي كالتايل:املكوانت املصنعة من املركبات 

أ. السدادات أو حشوات اإلحكام أو موانع التسرب أو مثائن الوقود املصممة خصيًصا "للطائرات" أو 
% حسب وزن أي من املواد احملددة يف البند 50االستخدام الفضائي، واملصنعة من أكثر من 

1C009.b.  1أوC009.c. 
ئية اإلجهادية، املصنعة من مواد فلوريد الفينيلدين، واحملددة ب. البوليمرات والبوليمرات املشرتكة الكهراب

 .1C009.aيف البند 
 . يف شكل صفيحي أو غشائي.1
 .ميكرومرت 200. أهنا ذات ثخانة تزيد عن 2



ج. السدادات أو حشوات اإلحكام أو مقاعد الصمامات أو املثائن أو األحجبة احلاجزة، اليت تتسم 
 مجيعها مبا يلي:

 من مطاط صناعي فلوري حيتوي على جمموعة فينيليزر واحدة على األقل كوحدة بنيوية. . مصنعة1
 . مصممة خصيًصا "للطائرات" أو االستخدام الفضائي أو استخدام "الصواريخ".2

تعين كلمة "صواريخ" أنظمة صاروخية كاملة وأنظمة مركبات  .1A001.c,: يف البند ملحوظة
 جوية بدون طيار.

1A002 :هياكل أو صفائح "مركبة"، تتمتع أبي مما يلي 
 9A110و 9A010و 1A202ملحوظة: طالع أيًضا البنود 

أو  .1C010.dأو  .1C010.cأ. تتألف من "مصفوفة" عضوية واملواد احملددة يف البنود 
11C010.e. 

 ب. تتألف من "مصفوفة" معدنية أو كربونية، وأي مما يلي:
 ربونية تتمتع بكل اخلصائص التالية:. "مواد ليفية أو خيطية" ك1

 م. 106×10.15أ. "معامل نوعي" يتجاوز 
 م. 104×17.7ب. "مقاومة شد نوعية" تتجاوز 

 .1C010.c. املواد احملددة يف البند 2
على اهلياكل أو الصفائح املركبة املصنوعة من "مواد ليفية  1A002ال يسري البند  :1ملحوظة 

أو خيطية" مصنوعة من الكربون املشرب ابلراتينج اإليبوكسي إلصالح هياكل أو صفائح 
 سم. 100× سم 100"، شريطة أال يتجاوز احلجم "الطائرات املدنية

ة، املصممة خصيًصا على املواد املنتهية أو شبه املنتهي 1A002ال يسري البند : 2ملحوظة 
 لتطبيقات مدنية حبتة، وهي على النحو التايل:

 أ. السلع الرًّيضية.
 ب. صناعة السيارات.

 ج. صناعة أدوات املاكينات.
 د. التطبيقات الطبية.



على املواد املنتهية أو شبه املنتهية اليت حتتوي على  .1A002.b.iال يسري البند  :3ملحوظة 
 بعدين اثنني كحد أقصى من اخليوط اجملدولة واملصممة خصيًصا للتطبيقات على النحو التايل:

 أ. أفران املعاجلة احلرارية للمعادن اليت تعمل على سقي املعادن.
 ب. معدات إنتاج رقائق السيليكون.

1A003 صفيحي أو  ري "املنصهرة" العطرية اليت تكون يف شكل غشائي أومصنوعات البوليمدات غ
 شريطي وتتمتع أبٍي مما يلي:

 ملم. 0.254أ. ثخانة تتجاوز 
 ب. مطلية أو مغلفة ابلكربون أو اجلرافيت أو مواد معدنية أو مواد مغناطيسية.

على املصنوعات اليت تكون مطلية أو مغلفة ابلنحاس  1A003ال يسري البند  ملحوظة:
 واملصممة إلنتاج ألواح الدوائر املطبوعة اإللكرتونية.

 .1C008.a.3البند  انظرابلنسبة للبوليمدات "املنصهرة" العطرية جبميع أشكاهلا،  ملحوظة:
1A004 السلع  األجهزة الوقائية وأجهزة الكشف ومكوانهتا، خبالف تلك احملددة يف ضوابط

 العسكرية، على النحو التايل:
 .2B352و  2B351طالع أيًضا البندين  ملحوظة:

أ. األقنعة الواقية من الغازات وعلب الرتشيح وأجهزة التطهري اخلاصة بذلك، املصممة أو املعدلة ألغراض 
 دفاعية ضد أي مما يلي، واملكوانت املصممة خصيًصا لذلك:

عّدة لالستخدام يف احلروب".. العوامل البيولوجية 1
ُ
 "امل

عّدة لالستخدام يف احلروب".2
ُ
 . املواد املشعة "امل

 (.CW. عوامل احلرب الكيميائية )3
 . "عوامل مكافحة الشغب"، مبا يف ذلك:4

-CA( )CAS 5798، )بروموبنزين السيانيد( )a-Bromobenzeneacetonitrileأ. 
79-8.) 

-Oبروابن ثنائي النيرتيل، ) ب. ])ثنائي كلوروفينيل( ميثيلني[
Chlorobenzylidenemalononitrile( )CS( )CAS 2698-41-1.) 



( CNفينيل إيثانون، كلوريد الفينيل أسهل )الكلوروأسيتوفينني املشرتك( ) -1-كلورو -2ج. 
(CAS 532-27-4.) 

 (.CR( )CAS 257-07-8أوكسازيفني )– b,f-1.4)–د. دايبينز 
( DMئي هيدرو الفينارسازين، )كلوريد الفينارسازين(، )أدامسيت(، )ثنا– 5.1-كلورو – 10ه. 

(CAS 578-94-9.) 
 .N-Nonanoylmorpholine(، CAS 5299-64-9( )MPAو. )

 ب. البدل والقفازات واألحذية الواقية، املصممة أو املعدلة خصيًصا لألغراض الدفاعية ضد أٍي مما يلي:
عّدة 1

ُ
 الستخدام يف احلروب.. العوامل البيولوجية "امل

عّدة لالستخدام يف احلروب.2
ُ
 . املواد املشعة "امل

 (.CW. عوامل احلرب الكيميائية )3
(، املصممة أو املعدة خصيًصا للكشف عن NBCج. أنظمة الكشف النووية والبيولوجية والكيميائية )

 أو حتديد أي مما يلي، واملكوانت املصممة خصيًصا لذلك:
عّدة الستخدام يف احلروب.. العوامل 1

ُ
 البيولوجية "امل

عّدة لالستخدام يف احلروب.2
ُ
 . املواد املشعة "امل

 (.CW. عوامل احلرب الكيميائية )3
د. األجهزة اإللكرتونية املصممة للكشف عن أو حتديد أماكن وجود خملفات "املتفجرات" تلقائًيا 

ل، املوجة الصوتية السطحية أو مطيافية حركة واستخدام تقنيات "الكشف التتبعي" )على سبيل املثا
 األيوانت أو مطيافية احلركة التفاضلية أو مطيافية الكتلة(.

 1جزء يف املليون أو أقل من  1يُعرف "الكشف التتبعي" ابلقدرة على تتبع خبار أقل من  ملحوظة فنية:
 ميللي جرام من مادة صلبة أو سائلة.

 على األجهزة املصممة خصيًصا لالستخدام يف املختربات. .d.1A004ال يسري البند  :1ملحوظة 
على البواابت األمنية غري االحتكاكية اليت يتم العبور من  .1A004.dال يسري البند  :2ملحوظة 

 خالهلا.
 على: .1A004.dال يسري البند  ملحوظة:

 أ. األجهزة الشخصية لقياس اإلشعاع.



يفتها للوقاية من املخاطر اخلاصة ابلسالمة السكنية ب. األجهزة احملددة وفق تصميمها أو وظ
والصناعات املدنية، مثل التعدين أو احلفر أو الزراعة أو املستحضرات الدوائية أو الطب البشري أو 

 الطب البيطري أو الشؤون البيئية أو إدارة النفاًّيت أو صناعة املواد الغذائية.
 مالحظات فنية:

األجهزة واملكوانت اليت مت حتديدها واختبارها بنجاح وفق املعايري الوطنية أو  1A004. يشمل البند 1
اليت أثبتت كفاءهتا يف عملية الكشف عن أو احلماية من املواد املشعة "املعدة لالستخدام يف احلروب" أو 

احملاكاة" أو العوامل البيولوجية "املعدة لالستخدام يف احلروب" أو عوامل احلرب الكيميائية أو "عوامل 
"عوامل مكافحة الشغب"، حىت إذا كانت هذه األجهزة أو املكوانت ُتستخدم يف الصناعات املدنية مثل 
التعدين أو احلفر أو الزراعة أو املستحضرات الدوائية أو الطب البشري أو البيطري أو الشؤون البيئية أو 

 إدارة النفاًّيت أو صناعة املواد الغذائية.
اكاة" عبارة عن مادة أو أداة ُتستخدم بداًل من عامل مسي )كيميائي أو بيولوجي( يف . "عامل احمل2

 التدريب أو األحباث أو االختبارات أو التقييم.
1A005  الدروع الواقية لألبدان واملكوانت املصممة خصيًصا هلا، خبالف تلك املصنعة وفًقا للمعايري

 األداء.واملواصفات العسكرية أو ما يعادهلا من حيث 
 أيًضا ضوابط السلع العسكرية. انظرملحوظة: 
البند  انظرابلنسبة "للمواد الليفية أو اخليطية" املستخدمة يف صناعة الدروع الواقية لألبدان  ملحوظة:

1C010. 
 على الدروع الواقية لألبدان أو املالبس الواقية، عندما يصطحبها 1A005ال يسري البند  :1ملحوظة 

 مستخدمها بغرض احلماية الشخصية للمستخدم.
على الدروع الواقية لألبدان املصممة لتوفري احلماية األمامية فقط  1A005ال يسري البند  :2ملحوظة 

 من كل الشظاًّي واالنفجارات الناجتة عن أجهزة تفجري غري عسكرية.
1A006 فجرة املرجتلة، كما يلي، األجهزة املصممة أو املعدة خصيًصا للتخلص من األجهزة املت

 املكوانت وامللحقات املصممة خصيًصا لذلك:
 أيًضا ضوابط السلع العسكرية. انظرملحوظة: 

 أ. املركبات اليت تعمل عن بعد.



 ب. "أجهزة التشويش".
 ملحوظة فنية:

"أجهزة التشويش" عبارة عن أجهزة مصممة خصيًصا بغرض منع تشغيل جهاز متفجر من خالل قذف 
 سائلة أو صلبة أو قابلة للكسر.قذيفة 

 على األجهزة عند مالزمة مشغلها. 1A006ال يسري البند  ملحوظة:
1A007  ،املعدات واألجهزة املصممة خصيًصا لتقليم العبوات واألجهزة اليت حتتوي على مواد نشطة

 بوسائل كهربية، كما يلي:
 .3A232و 3A229ملحوظة: طالع أيًضا ضوابط السلع العسكرية الواردة يف البندين 

أ. أجهزة إطالق املفجرات الصاعقة املصممة خصيًصا لتشغيل املفجرات الصاعقة احملددة يف البند 
1A007.b.. 

 ب. تتمثل املفجرات الصاعقة اليت تعمل ابلكهرابء فيما يلي:
 (.EB. جسر التفجري )1
 (.EBWسر التفجري ). سلك ج2
 (.Slapper. املفجر من النوع الطارق )3
 (.EFI. بوادئ التفجري الرقائقية )4

 مالحظات فنية:
 . ُتستخدم كلمة ابدئ أو كلمة شاعل أحيااًن بداًل من كلمة مفجر صاعق.1
تستخدم مجيع املفجرات الصاعقة حمل االهتمام موصاًل كهرابئًيا  .1A007.b. لغرض يتعلق ابلبند 2

صغريًا )جسر أو سلك جسري أو رُقاقة(، وهو ما جيعلها تتبخر بشكل انفجاري عند مرور نبضات  
كهرابئية سريعة وعالية التيار عربها. ابلنسبة ألنواع املفجرات غري الطارقة، يبدأ موصل التفجري بعملية 

يف مادة النوع الطارق على املادة املتفجرة إىل بدء التفجري الكيميائي. ويتم استثارة املفجر  تفجري كيميائية
من النوع الطارق يف بعض التصميمات من خالل قوة املغناطيسية، قد يشري املصطلح املفجر الصاعق 

 ( أو مفجر من النوع الطارق.EBالرقائقي إما إىل جسر التفجري )
1A008  واألجهزة واملكوانت فيما يلي:تتمثل العبوات 

 أ. "عبوات مشكلة" تتمتع بكل ما يلي:



 جم. 90( أكرب من NEQ. صايف الكمية املتفجرة )1
 ملم. 75. قطر الغالف اخلارجي يساوي أو يزيد على 2

 ب. عبوات قاطعة مشكلة خطية تتمتع بكل ما يلي، واملكوانت املصممة خصيًصا لذلك:
 جم/م. 40. محل تفجريي أكرب من 1
 ملم أو أكثر. 10. عرض يبلغ 2

 جم/م. 64ج. فتيل تفجري ذو محل مركزي تفجريي يزيد عن 
، وأدوات قطع تتمتع بصايف كمية متفجرة .1A008.bد. قاطعات، خبالف تلك احملددة يف البند 

(NEQ أكرب من )كجم.  3.5 
 ملحوظة فنية:

 ز آاثر انفجار املادة املتفجرة."العبوات املشكلة" عبارة عن عبوات انسفة مشكلة لرتكي 
1A102 الكربونية املشبعة اثنية واجملللة ابحلرارة العالية املصممة ملركبات اإلطالق -املكوانت الكربونية

 .9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004الفضائية احملددة يف البند 
1A202  1اهلياكل املركبة، خبالف تلك احملددة يف البندA002 اليت تكون يف شكل أانبيب واليت ،

 تتمتع التاليتني:
 .9A110و 9A010طالع أيًضا البندين  ملحوظة:

 ملم. 400ملم و 75أ. قطر داخلي يبلغ ما بني 
أو  .1C210.aأو  .1C010.aب. مصنعة من أي من "املواد الليفية أو اخليطية" احملددة يف البند 

 ..1C210.cابلراتينج االصطناعي حمددة يف البند من مواد كربونية مشربة مسبًقا 
1A225  احملفزات املمزوجة ابلبالتني املصممة أو املعدة خصيًصا لتعزيز تفاعل تبادل نظائر اهليدروجني

 بني اهليدروجني واملاء السرتداد الرتيتيوم من املاء الثقيل أو إلنتاج املاء الثقيل.
1A226 دم يف فصل املاء الثقيل عن املاء العادي، واليت تتمتع العبوات املخصصة اليت قد ُتستخ

 اخلاصيتني التاليتني:
 أ. مصنعة من شبكة برونزية فوسفورية معاجلة كيميائًيا لتحسني قابلية االبتالل.

 ب. مصممة الستخدامها يف أبراج التقطري التفريغي.



1A227  ه(، اليت تتمتع بكافة اخلصائص نوافذ الدروع اإلشعاعية عالية الكثافة )زجاج الرصاص أو غري
 التالية، واإلطارات املصممة خصيًصا لذلك:

 أ. "م
 .2م0.09ب. "منطقة ابردة" تزيد مساحتها عن 

 .3جم/سم 3كثافة تزيد عن  ج.
 ملم أو أكثر. 100د. ثخانة تبلغ 
 ملحوظة فنية:

يعين املصطلح "منطقة بردة" منطقة الرؤية للنافذة املعرضة ألقل مستوى من  1A227يف البند 
 اإلشعاع يف تطبيق التصميم.

1B .معدات االختبار والفحص واإلنتاج 
1B001 االصطناعي أو املواد املشكلة  األجهزة اخلاصة إبنتاج األلياف أو املواد املشربة مسبًقا ابلراتينج

، كما يلي، واملكوانت وامللحقات 1C010أو  1A002مسبًقا أو "املركبات" احملددة يف البندين 
 املصممة خصيًصا لذلك:

 .1B201و 1B101ملحوظة: طالع أيًضا البندين 
وتدويرها ولفها أ. آالت لف اخليوط )الفتائل( اليت تكون حركاهتا ابلنسبة لعملية حتديد موضع األلياف 

منسقة ومربجمة وفق ثالثة حماور أو أكثر، واملصممة خصيًصا لصناعة اهلياكل أو الصفائح "املركبة" من 
 "املواد الليفية أو اخليطية".

(، tow-placement( أو وضع نسائل اخليوط )Tape-layingب. آالت اإلطالة الشريطية )
األشرطة أو نسائل اخليوط أو الصفائح ومدها منسقة  اليت تكون حركاهتا اخلاصة بعملية حتديد موضع

 ومربجمة وفق حمورين أو أكثر، واملصممة خصيًصا لصناعة هياكل الطائرات "املركبة" أو هياكل الصواريخ.
تعين كلمة "صاروخ" أنظمة صاروخية متكاملة وأنظمة مركبات  .1B001.bيف البند  ملحوظة:

 جوية بدون طيار.
آالت اجلدل متعددة االجتاهات ومتعددة األبعاد، مبا يف ذلك احملوالت وصناديق ج. آالت النسج أو 

 أدوات التعديل، الالزمة لنسج أو جدل أو ضفر األلياف هبدف صناعة اهلياكل "املركبة".
 ملحوظة فنية:



 ، تشتمل تقنية اجلدل على النسج..1B001.cألغراض تتعلق ابلبند 
على آالت املنسوجات غري املعدة لالستخدامات النهائية  .1B001.cال يسري البند ملحوظة: 

 املذكورة أعاله.
 األجهزة املصممة أو:

 د. األجهزة املصممة أو املعدة خصيًصا إلنتاج ألياف التقوية، وهي على النحو التايل:
و الزفت أو . أجهزة لتحويل األلياف البوليمرية )مثل عديد نرتيل األكريل أو الرايون )احلرير الصناعي( أ1

(( إىل ألياف كربونية أو ألياف كربيد السيليكون، مبا يف polycarbosi-laneلني )–البوليكاربوسي 
 ذلك األجهزة اخلاصة ملد األلياف أثناء التسخني.

. معدات لرتسيب األخبرة الكيميائية للعناصر أو املركبات، على ركائز خيطية )فتيلية( ساخنة لصنع 2
 يكون.ألياف كربيد السيل

 . األجهزة اخلاصة بعملية الغزل الرطب للمواد اخلزفية املقاومة للصهر )مثل أكسيد األملونيوم(.3
. األجهزة اخلاصة بتحويل األلومنيوم الذي حيتوي على ألياف السلف إىل ألياف األلومينا بواسطة 4

 املعاجلة احلرارية.
 .1C010.eابلراتينج االصطناعي احملددة يف البند ه. األجهزة اخلاصة إبنتاج املواد املشربة مسبًقا 

 بواسطة طريقة اإلذابة احلرارية.
 و. أجهزة الفحص غري اإلتالفية املصممة خصيًصا للمواد "املركبة"، وتتمثل فيما يلي:

 . أنظمة التصوير املقطعي ابآلشعة السينية اخلاصة بعملية فحص العيوب ثالثي األبعاد.1
وجات فوق الصوتية موجهة رقميًّا تكون حركاهتا لتحديد مواضع أجهزة اإلرسال أو . أجهزة اختبار ابمل2

االستقبال منسقة ومربجمة يف آن واحد وفق أربعة حماور أو أكثر ملتابعة احمليطات ثالثية األبعاد للمكون 
 الذي يكون قيد الفحص.

1B002  أو املواد املخلوطة ابلسبائك، أجهزة إلنتاج السبائك املعدنية أو مسحوق السبائك املعدنية
املصممة خصيًصا لتجنب التلوث واملصممة خصيًصا الستخدامها يف إحدى العمليات احملددة يف البند 

1C002.c.2.. 
 .1B102ملحوظة: طالع أيًضا البند 



1B003  األدوات أو اللقم اللولبية أو القوالب أو الرتكيبات، اخلاصة "ابلتكوين فائق البالستيكية" أو
"نشر الروابط" لكل من التيتانيوم أو األلومنيوم أو السبائك اخلاص هبما، واملصممة خصيًصا لصناعة أي 

 مما يلي:
 أ. هيكل الطائرات أو هياكل املركبات اجلوية.

 " أو املركبات اجلوية.ب. حمركات "الطائرات
أو للمحركات احملددة يف البند  .1B003.aج. املكوانت املصممة خصيًصا للهياكل احملددة يف البند 

1B003.b.. 
1B101  1األجهزة، خبالف تلك احملددة يف البندB001 اخلاصة "إبنتاج" املركبات اهليكلية كما ،

 يًصا لذلك:يلي؛ ابإلضافة إىل املكوانت وامللحقات املصممة خص
 .1B201ملحوظة: طالع أيًضا البند 

القوالب والشياق واللقم اللولبية  1B101تتضمن املكوانت وامللحقات احملددة يف البند  ملحوظة:
والرتكيبات واألدوات الالزمة لضغط التكوين املسبق أو معاجلة أو سبك أو تلبيد أو ربط اهلياكل أو 

 الصفائح املركبة ومصنوعاهتا.
ت لف اخليوط )الفتائل( أو آالت وضع األلياف، اليت ميكن أن تكون حركاهتا ابلنسبة لعملية أ. آال

حتديد موضع األلياف وتدويرها ولفها منسقة ومربجمة وفق ثالثة حماور أو أكثر، املصممة لصناعة هياكل 
 أو صفائح مركبة من مواد ليفية أو خيطية، وضوابط التنسيق والربجمة.

لة الشريطية اليت ميكن أن تكون حركاهتا اخلاصة بعملية حتديد املواضع وإطالة الشرائط ب. آالت اإلطا
أو الصفائح منسقة ومربجمة وفق حمورين أو أكثر، واليت تكون مصممة لصناعة هياكل الطائرات و 

 "الصواريخ" املركبة.
 النحو التايل: ج. األجهزة املصممة أو املعدلة "إلنتاج" املواد الليفية أو اخليطية" على

. أجهزة خاصة بتحويل األلياف البوليمرية )مثل عديد نرتيل األكريل أو الرابون )احلرير الصناعي( أو 1
 البوليكاربوسيلني( مبا يف ذلك األجهزة اخلاصة ملد األلياف أثناء التسخني.

 . األجهزة اخلاصة برتسيب أخبرة العناصر أو املركبات على ركائز خيطية ساخنة.2
 . األجهزة اخلاصة بعملية الغزل الرطب للمواد اخلزفية املقاومة للصهر )مثل أكسيد األلومنيوم(.3



د. األجهزة املصممة أو املعدلة ملعاجلة األسطح الليفية اخلاصة أو إلنتاج املواد املشربة مسبًقا ابلراتينج 
 .9C110االصطناعي أو املواد املشكلة مسبًقا احملددة يف البند 

على بكرات ونقاالت شد وأجهزة طالء ومعدات قطع  .1B101.dيشتمل البند  ملحوظة:
 وقوالب مقرقعة.

1B102  1"أجهزة إنتاج" املساحيق املعدنية، خبالف تلك احملددة يف البندB002 ومكوانت على ،
 النحو التايل:

 .1B115.bملحوظة: طالع أيًضا البند 
اليت ميكن استخدامها داخل بيئة مراقبة يف "إنتاج" مواد ُكروية أو أ. "أجهزة إنتاج" املساحيق املعدنية 

أو  .1C111.a.1أو  .1C011.bأو  1C011جمزأة إىل جسيمات، وهي حمددة يف البند 
1C111.a.2. .أو يف ضوابط السلع العسكرية 

 ..1B102.aأو  1B002ت. املكوانت املصممة خصيًصا "ألجهزة اإلنتاج" احملددة يف البند 
 على: 1B102يشتمل البند حوظة: مل

أ. مولدات البالزما )املنفثة القوسية عالية الرتدد( اليت ميكن استخدامها للحصول على مساحيق معدنية 
 املاء.–مفرقة أو ُكروية من خالل تنظيم العملية يف بيئة األرجون 

معدنية مفرقة أو ُكروية من ب. أجهزة التفجري الكهرابئي اليت ميكن استخدامها للحصول على مساحيق 
 املاء.–خالل تنظيم العملية يف بيئة األرجون 

ج. األجهزة اليت ميكن استخدامها "إلنتاج" مساحيق األلومنيوم الُكروية من خالل سحق مادة ذائبة يف 
 وسط خامل )على سبيل املثال، النيرتوجني(.

1B115  1األجهزة، خبالف تلك احملددة يف البندB002  1أوB102 اخلاصة إبنتاج الوقود ،
 الدفعي ومكوانت الوقود الدفعي، كما يلي، واملكوانت املصممة خصيًصا لذلك:

أ. "أجهزة إنتاج" خاصة "إبنتاج" أو معاجلة أو اختبار مدى قبول الوقود الدفعي السائل أو مكوانت 
بط املواد أو يف ضوا 1C111أو  .1C011.bأو  .1C011.aالوقود الدفعي احملددة يف البند 

 العسكرية.



ب. "أجهزة إنتاج" من أجل "إنتاج" أو معاجلة أو خلط أو إنضاح أو سبك أو ضغط أو معاجلة ابآللة 
أو قذف أو اختبار مدى قبول الوقود الدفعي الصلب أو مكوانت الوقود الدفعي احملددة يف البند 

1C011.a.  1أوC011.b.  1أوC111 .أو يف ضوابط السلع العسكرية 
على خالطات العجني أو اخلالطات املستمرة أو املطاحن  .1B115.bال يسري البند  حوظة:مل

اليت تعمل ابلطاقة السائلة. للتحكم يف خالطات العجني واخلالطات املستمرة واملطاحن اليت تعمل 
 .1B119و 1B118و 1B117البنود  انظرابلطاقة السائلة، 

ضوابط السلع  انظرابلنسبة لألجهزة املصممة خصيًصا إلنتاج السلع العسكرية،  :1ملحوظة 
 العسكرية.
على األجهزة اخلاصة "إبنتاج" ومعاجلة واختبار مدى قبول   1B115ال يسري البند  :2ملحوظة 

 كربيد البورون. 
1B116 م تكوينها على فوهات مصممة خصيًصا إلنتاج مواد مشتقة ابلتكسري احلراري العايل واليت يت

قالب أو شياق أو غريمها من الركائز من الغازات األولية )املولدة( اليت تتحلل يف درجات حرارة ترتاوح ما 
درجة مئوية( وضغط يرتاوح ما بني  2900كلفن )  3173درجة مئوية( و 1300كلفن )  1573بني 

 كيلو ابسكال.  20ابسكال و 130
1B117 تيح اخللط يف فراغ يرتاوح نطاقه ما بني الصفر خالطات عجني مزودة ابحتياطات ت

كيلو ابسكال مع التمتع إبمكانية التحكم يف درجة حرارة غرفة اخللط والتمتع بكل ما يلي،   13.326و
 إىل جانب املكوانت املصممة خصيًصا لذلك:

 لرتات أو أكثر. 110أ. سعة حجمية إمجالية تبلغ 
 عيًدا عن املركز.ب. عمود خلط/عجن واحد على األقل مثبت ب

1B118  خالطات مستمرة مزودة ابحتياطات تتيح اخللط يف فراغ يرتاوح نطاقه ما بني الصفر و
كيلو ابسكال مع التمتع إبمكانية التحكم يف درجة حرارة غرفة اخللط والتمتع بكل ما يلي،   13.326

 إىل جانب املكوانت املصممة خصيًصا لذلك:
 أكثر.أ. عمودان اخللط/العجن أو 

ب. عمود دوار فردي قابل للحركة ومزود بداببيس/أسنان عجن على عمود فضاًل عن وجود غالف يف 
 اجلزء الداخلي لغرفة اخللط.



1B119  مطاحن تعمل ابلطاق السائلة ُتستخدم يف طحن أو سحق املواد احملددة يف البند
1C011.a.  1أوC011.b.  1أوC111 كوانت املصممة أو يف ضوابط السلع العسكرية وامل

 خصيًصا لذلك.
1B201  1آالت لف اخليوط )الفتائل(، خبالف تلك احملددة يف البندB001  1أوB101 ،

 واألجهزة ذات الصلة، وهي على النحو التايل:
 أ. آالت لف اخليوط تتمتع بكافة اخلصائص التالية:

منسقة ومربجمة وفق حمورين أو  . تكون حركاهتا ابلنسبة لعملية حتديد موضع األلياف وتدويرها ولفها1
 أكثر.

 . مصممة خصيًصا لتصنيع هياكل أو صفائح مركبة من " مواد ليفية أو خيطية".2
 600ملم وذات أطوال تبلغ  400و 75. القدرة على لف دوارات أسطوانية يرتاوح قطرها ما بني 3

 ملم أو أكثر.
 ..1B201.a البند ب. ضوابط تنسيق وبرجمة خاصة آبالت لف اخليوط احملددة يف

 ..1B201.aث. شياق ضبط خاصة آبالت لف اخليوط احملددة يف البند 
1B225  جرام من الفلور يف الساعة. 250خالًّي إلكرتونية إلنتاج الفلور بسعة إخراج تزيد عن 
1B226  أجهزة فصل النظائر الكهرومغناطيسية املصممة بغرض، أو املزودة، مبصادر أيونية فردية أو

 مللي أمبري أو أكثر. 50دة هلا القدرة على توفري تيار حزمة إشعاعي أيوين إبمجايل متعد
 على أجهزة فصل: 1B226يشتمل البند  ملحوظة:

 أ. قادرة على ختصيب النظائر املستقرة.
ب. مزودة مبصادر أيونية وجممعات على حد سواء يف اجملال املغناطيسي وتلك التكوينات اليت 

 األيوانت خارجية ابلنسبة للمجال.تكون فيها 
1B227  حموالت تصنيع النشادر )األمونيا( أو وحدات تصنيع النشادر، اليت يتم فيها سحب غاز

التصنيع )النيرتوجني واهليدروجني( من عمود مبادلة النشادر/اهليدروجني عايل الضغط وتتم إعادة النشادر 
 اليت مت تصنيعها إىل العمود املذكور.

1B228 عمدة التقطري القرية اهليدروجينية اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:أ 
 درجة مئوية( أو أقل. 238-كلفن )  35أ. مصممة للتشغيل يف درجات حرارة داخلية تبلغ 



 ميجا ابسكال. 5و 0.5ب. مصممة للتشغيل يف ضغط داخلي يرتاوح ما بني 
 ج. مصنعة إما من:

ذي حمتوى كربييت منخفض ورقم معياري حبييب أو ستينييت وفق  300فئة . الفوالذ املقاوم للصدأ من ال1
 أو أكرب. 5معيار اجلمعية األمريكية الختبار املواد )أو معيار معادل( يبلغ 

 (.2H. املواد املشاهبة اليت تكون متوافقة مع كل من املواد القرية واهليدروجني املكون من ذرتني )2
 م أو أكرب.5أو أكرب وأطوال فطية تبلغ  م1د. ذات أقطار داخلية تبلغ 

1B229  أعمدة ذات صواٍن خاصة بتبادل املاء وكربيتيد اهليدروجني و"املواصالت الداخلية"، وهي
 على النحو التايل:

 .0B004البند  انظرابلنسبة لألعمدة املصممة أو املعدة خصيًصا إلنتاج املاء الثقيل،  ملحوظة:
 اخلاصة بتبادل املاء وكربيتيد اهليدروجني، واليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:أ. األعمدة ذات الصواين 

 ميجا ابسكال أو أكثر. 2. إمكانية التشغيل يف ضغط يبلغ 1
. مصنعة من الفوالذ الكربوين الذي يتمتع برقم معياري حبييب أو ستينييت وفق معيار اجلمعية األمريكية 2

 أو أكثر. 5ل( يبلغ الختبار املواد )أو معيار معاد
 م أو أكرب.1.8. ذات قطر يبلغ 3

ب. "موصالت داخلية" خاصة ابألعمدة ذات الصواين اخلاصة بتبادل املاء وكربيتيد اهليدروجني احملددة 
 ..1B229.aيف البند 

 ملحوظة فنية:
م أو 1.8"املوصالت الداخلية" اخلاصة ابألعمدة عبارة عن صوان مقسمة يبلغ قطرها اجملمع الفعال 

أكثر، واليت مت تصميمها لتسهيل اتصال التيار املضاد ومت صنعها من الفوالذ املقاوم للصدأ ذي احملتوى 
% أو أقل. وقد تكون عبارة صوان منخلية أو صوان صمامية أو صواين 0.03الكربوين الذي يبلغ 

مساحة املقطع  غطاء الفقاقيع أو صوان حتتوي على شبكة مسطحة هبا فتحات متوازية متتد فوق
 املستعرض اخلاصة ابألعمدة.

1B230  مضخات قادرة على تدوير حماليل حمفز آميد البواتسيوم املركزة أو املخففة يف النشادر
 تتمتع بكافة اخلصائص التالية: (NH3/KNH2"األمونيا" السائلة )

 أ حمكمة السد )أي مغلقة إبحكام(



 س/3م8.5ب. سعة تزيد عن 
 اخلصائص التالية:ج. التمتع أبي من 

ميجا  60إىل  1.5% أو أكثر( يرتاوح ضغط التشغيل من 1. ابلنسبة حملاليل آميد البواتسيوم املركزة )1
 ابسكال.

 60إىل  20%( يرتاوح ضغط التشغيل من 1. ابلنسبة حملاليل آميد البواتسيوم املخففة )أقل من 2
 ميجا ابسكال.

1B231 زة اخلاصة هبا، وهي على النحو التايل:منشآت أو مصانع الرتيتيوم واألجه 
 أ. املنشآت أو املصانع اخلاصة اخلاصة إبنتاج الرتيتيوم أو اسرتداده أو استخراجه أو تركيزه أو معاجلته.

 ب. األجهزة اخلاصة مبنشآت أو مصانع الرتيتيوم، وهي على النحو التايل:
درجة  250-كلفن )  23ابلقدرة على التربيد حىت . وحدات تربيد اهليدروجني أو اهليليوم اليت تتمتع 1

 وات. 150مئوية( أو أقل، مع قدرة على طرد احلرارة تزيد عن 
 . أنظمة ختزين نظائر اهليدروجني أو تنتقيها ابستخدام اهليدريدات املعدنية كوسط للتخزين أو التنقية.2

1B232  اصيتني التاليتني:موسع توربيين يتمتعان بكلتا اخل–موسعات توربينية أو ضاغط 
 درجة مئوية( أو أقل. 238-كلفن )  35أ. مصممة للتشغيل يف درجات حرارة تبلغ 

 كجم/س أو أكرب.  1000ب. مصممة للحصول على طاقة إنتاجية من غاز اهليدروجني تبلغ 
1B232 :منشآت أو مصانع فصل نظائر الليثيوم واألجهزة املخصصة لذلك، وهي على النحو التايل 

 شآت أو مصانع فصل نظائر الليثيوم.أ. من
 ب. أجهزة خاصة بفصل نظائر الليثيوم، كما يلي:

 . أعمدة تبادل مرتاصة بني السوائل مت تصميمها خصيًصا مللغمات الليثيوم.1
 . مضخات ملغم الزئبق أو الليثيوم.2
 . خالًّي التحليل الكهرابئي )الكهرلة( اخلاصة مبلغم الليثيوم.3
 اصة مبحلول هيدروكسيد الليثيوم املركز.. املبخرات اخل4

 
 

1C  املواد 



 ملحوظة فنية:
 املعادن والسبائك:

إىل  1C001ما مل يكن هناك نص خالفًا لذلك، فإن الكلمتني "معادن" و"سبائك" يف البنود من 
1C012 :تشمالن األشكال اخلام وشبه املصنعة، على النحو التايل 

 األشكال اخلام:
والكرات والقضبان )مبا يف ذلك القضبان املسننة والقضبان السلكية( والكتل املعدنية والقوالب  األنودات

وكتل احلديد والكتل اخلشبية والقوالب املشكلة والكاثودات والبلورات واملكعبات واملكعبات الصغرية 
املعادن اخلام  والبلورات الصغرية واحلبيبات وقوالب الصب والكتل والكرًّيت والكتل املصبوبة من

واملسحوق واحللقات )الروندالت( والقذيفة واأللواح واألقراص املعدنية واإلسفنج والقضبان؛ األشكال 
 شبه املصنعة )سواًء كانت مكسوة أو مطلية أو مثقبة أو خمرمة(:

مواد مصنعة أو مشغولة مت تصنيعها ابللف والسحب والدفق والطرق والدفق ابلضغط والضغط  أ.
يع والتحويل إىل جسيمات والطحن، أي: الزواًّي والقنوات واحللقات واألقراص والغبار والقشور والتجز 

والصفائح واملواد املشكلة واأللواح واملساحيق واملواد املشكلة ابلكبس واملسكوكات املشكلة ابخلتم 
واألسالك امللفوفة(، واألشرطة واحللقات والقضبان )مبا يف ذلك قضبان اللحام العارية والقضبان السلكية 

واملقاطع واألشكال والصحائف والقطع واألانبيب واملواسري )مبا يف ذلك، املستديرات واملربعات 
 واجملوفات( والسلك املسحوب أو املشكل ابلبثق.

املواد املسبوكة اليت يتم إنتاجها بواسطة سبكها يف الرمال أو قوالب الكبس أو قالب معدين أو  ب.
غريها من أنواع القوالب، مبا يف ذلك املسبوكات عالية الضغط والقوالب املتلبدة شريط الصق أو 

والقوالب املصنوعة بواسطة ميتالوجيا املساحيق )تشكيل األدوات املعدنية من مسحوق املعادن ابلضغط 
 واحلرارة(.

عم أهنا منجات ال ينبغي إلغاء اهلدف من عملية التحكم من خالل تصدير األشكال غري املدرجة اليت يز 
 اتمة الصنع لكنها متثل يف الواقع أشكااًل خاًما أو أشكااًل شبه مصنعة.

1C001  املواد املصممة خصيًصا لالستخدام كمواد امتصاص للموجات الكهرومغناطيسية أو
 بوليمرات موصلة يف حد ذاهتا، وهي على النحو التايل:

 .1C101: طالع أيًضا البند 1ملحوظة 



 هرتز: 1012×3هرتز لكنها أقل من  108×2المتصاص الرتددات اليت تتجاوز أ. مواد 

 على: .1C001.aال يسري البند  :2ملحوظة 
أ. مواد امتصاص من النوع الشعري، املصنوعة من ألياف طبيعية أو صناعية، حبمل غري مغناطيسي لتوفري 

 االمتصاص:
مستٍو يف الشكل، ويشمل ذلك األشكال ب. مواد امتصاص دون فقد مغناطيسي وبسطح إسقاط غري 

 اهلرمية واملخروطية واإلسفينية واألسطح امللتفة:
 ج. مواد االمتصاص املستوية، اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:

 . تصنع من أي مما يلي:1
ملواد أ. مواد من الرغوة البالستيكية )مرنة أو غري مرنة( ذات محل كربوين أو مواد عضوية، مبا يف ذلك ا

% من  15% من الصدى مقارنة مبعدن على عرض نطاق يتجاوز 5الالصقة، توفر ما يزيد على 
درجة  177كلفن )  450الرتدد املركزي للطاقة الساقطة، وال ميكنها حتمل درجات حرارة تتجاوز 

 مئوية(.
 عدن على عرض نطاق يتجاوز % من الصدى مقارنة مب20ب. مواد خزفية توفر ما يزيد على 

 527كلفن )  800% من الرتدد املركزي للطاقة الساقطة، وال ميكنها حتمل درجات حرارة تتجاوز 15
 درجة مئوية(.

 ملحوظة فنية:
املتعلقة ابلبند  C.1.1يتعني أن تكون عينات اختبار االمتصاص املتعلقة ابمللحوظة: 

1C001.a.  أطوال موجية على األقل من الرتدد املركزي على أحد اجلوانب  5تربيعية تبلغ
 وموضوعه يف اجملال األقصى للعنصر املشع.

 :2نيوتن/ م 106×7. مقاومة الشد أقل من 2
 :2نيوتن/ م 106×14. مقاومة االنضغاط أقل من 3

 :د. مواد امتصاص مستوية مصنوعة من الفريت املتلبد، وتتميز مبا يلي
 :4.4. ثقل نوعي يتجاوز 1
 درجة مئوية(. 275كلفن )  548. درجة حرارة قصوى للتشغيل تبلغ 2



يطلق مواد مغناطيسية لتوفري  .1C001.aاملتعلقة ابلبند  1إذا مل يرد شيء يف امللحوظة  ملحوظة:
 إمكانية االمتصاص عند وضعها يف طالء.

هرتز وغري  1410×3.7هرتز ولكن أقل من  1410×1.5ب. مواد المتصاص الرتددات اليت تتجاوز 
 شفافة يف الضوء املرئي:

سيمنز/ مرت أو  10000د. مواد بوليمرية موصلة يف حد ذاهتا تتمتع بـ"توصيل كهرابئي إمجايل" يتجاوز 
 أوم/ مربع، وذلك وفًقا ألي من البوليمرات التالية: 100"مقاومة سطحية" أقل من 

 . البويل آنلني؛1
 بريول؛. البويل 2
 . البويل ثيوفني؛3
 فاينيلني؛ -. البويل فنيلني4
 فاينيلني. -. أو البويل اثينيلني5

 ملحوظة فنية:
 D-257يتعني حتديد "التوصيل الكهرابئي اإلمجايل" و"املقاومة السطحية" ابستخدام معيار 

 ( أو ما يعادله حملًيا.ASTMاخلاص ابجلمعية األمريكية الختبار املواد )
1C002 لسبائك املعدنية ومسحوق السبائك املعدنية واملواد املخلوطة ابلسبائك، وهي على ا

 النحو التايل:
 .1C202ملحوظة: طالع أيًضا البند 

على السبائك املعدنية ومسحوق السبائك املعدنية واملواد  1C002ال يسري البند  ملحوظة:
 املخلوطة ابلسبائك لطالء الركائز.

 مالحظات فنية:
هي تلك اليت حتتوي على نسبة مئوية من حيث الوزن  1C002. السبائك املعدنية الواردة يف البند 1

 من املعدن املذكور أعلى من أي عنصر آخر.
أو ما  E-139. ينبغي قياس "عمر التمزق اإلجهادي" وفًقا ملعيار اجلمعية األمريكية الختبار املواد 2

 يعادله من املعايري احمللية.



 E-606. ينبغي قياس "عمر اإلجهاد منخفض الدائرة" وفًقا ملعيار اجلمعية األمريكية الختبار املواد 3
"املمارسة املوصي هبا إلجراء اختبار إجهاد منخفض الدائرة ذي سعة اثبتة أو ما يعادله من املعايري 

( يساوي Ktركيز إجهاد )وعامل ت 1احمللية. وجيب أن يكون االختبار حمورًًّي بنسبة معدل ضغط تساوي 
. ويعرف معدل الضغط أبنه احلد األقصى للضغط مطروًحا منه احلد األدىن للضغط مقسوًما على احلد 1

 األقصى للضغط.
 أ. األلومينيدات، وهي على النحو التايل:

% كحد 38% كحد أدىن من حيث وزن األملونيوم، و15. ألومينيدات النيكل اليت حتتوي على 1
 ث الوزن من األملونيوم وعنصر إضايف واحد على األقل من عناصر السبك.أقصى من حي

% من حيث الوزن من األملونيوم أو أكثر وعنصر إضايف 10. ألومينيدات التيتانيوم اليت حتتوي على 2
 واحد على األقل من عناصر السبك؛

 :.1C002.Cب. السبائك املعدنية، كما يلي، اليت تصنع من املواد احملددة يف البند 
 . سبائك النيكل اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية:1

درجة  650كلفن )  923ساعة أو أكثر يف درجات حرارة تبلغ  10000أ. "عمر متزق إجهادي" يبلغ 
 ميجا ابسكال. 676مئوية( وحتت ضغط يبلغ 

 550) 823دائرة أو أكثر يف درجات حرارة تبلغ  10000ب. "عمر إجهاد منخفض الدائرة" يبلغ 
 ميجا ابسكال. 1095درجة مئوية( وحتت حد أقصى من الضغط يبلغ 

 . سبائك النيوبيوم اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية:2
 800كلفن )  1073ساعة أو أكثر يف درجات حرارة تبلغ  10000أ. "عمر متزق إجهادي" يبلغ 
 ميجا ابسكال. 400درجة مئوية( وحتت ضغط يبلغ 

كلفن   973دائرة أو أكثر يف درجات حرارة تبلغ  10000منخفض الدائرة" يبلغ ب. "عمر إجهاد 
 ميجا ابسكال. 700درجة مئوية( وحتت حد أقصى من الضغط يبلغ  700)
 . سبائك التيتانيوم اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية:3

درجة  450فن )كل  723ساعة أو أكثر يف درجات حرارة تبلغ  10000أ. "عمر متزق إجهادي" يبلغ 
 ميجا ابسكال. 200مئوية( وحتت ضغط يبلغ 



كلفن   723دائرة أو أكثر يف درجات حرارة تبلغ  10000ب. "عمر إجهاد منخفض الدائرة" يبلغ 
 ميجا ابسكال. 400درجة مئوية( وحتت حد أقصى من الضغط يبلغ  450)
 . سبائك األلومنيوم اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية:4

درجة  200كلفن )  473ميجا ابسكال أو أكثر يف درجات حرارة تبلغ  240ومة شد تبلغ أ. مقا
 مئوية(؛

درجة  25كلفن )  298ميجا ابسكال أو أكثر يف درجات حرارة تبلغ  415ب. مقاومة شد تبلغ 
 مئوية(؛

 . سبائك املاغنيسيوم اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية:5
 سكال أو أكثر؛ميجا اب 345أ. مقاومة شد تبلغ 

% 3ملم/ سنة عند وضعه يف حملول كلوريد صوديود مائي تبلغ نسبته  1ب. معدل آتكل أقل من 
 أو ما يعادله من املعايري احمللية؛ G-31يقاس وفًقا ملعيار اجلمعية األمريكية الختبار املواد 

 ج. مسحوق السبائك املعدنية أو مواد جسيمية، تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 . تصنع من أي من أنظمة الرتكيب التالية:1

 ملحوظة فنية:
 يف ما يلي يعادل عنصر سبك واحد أو أكثر. Xالرمز 

( املؤهلة لقطع غيار احملركات التوربينية أو مكوانهتا، Nl-X-Al, Ni-Al-Xأ. سبائك النيكل )
 100التصنيع( تزيد على جسيمات غري معدنية )تقدم أثناء عملية  3أي تلك اليت حتتوي على أقل من 

 جسيمات سبيكية؛ 109ميكرومرت يف 
أو  X-Si-Nbأو  Nb-Si-Xأو  Nb-X-Alأو  Nb-Al-Xب. سبائك النيوبيوم )

Nb-Ti-X  أوNb-X-Ti؛) 
 (؛Ti-X-Alأو  (Ti-Al-Xج. سبائك التيتانيوم 

أو  Al-X-Znأو  Al-Zn-Xأو  Al-X-Mgأو  Al-Mg-Xد. سبائك األلومنيوم )
Al-Fe-X  أوAl-X-Fe؛) 

 (؛Mg-X-Alأو (Mg-Al-X ه. سبائك املاغنيسيوم
 . مت صنعها يف بيئة متحكم فيها من خالل أي من العمليات التالية:2



 أ. "التجزئة الفراغية"؛
 ب. "التجزئة ابلغاز"؛
 ج. "التجزئة الدوارة"؛
 د. "التصلب السريع"؛

 ه. "التشكيل ابإلذابة" و"السحق"؛
 الذوابن" و"السحق"؛و. "االستخالص عن طريق 

 ز. "السبك امليكانيكي"؛
  .1C002.bأو. .1C002.a. القدرة على تكوين املواد احملددة يف البند 4

 د. املواد املخلوطة ابلسبائك اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 ؛.1C002.c.1. مصنوعة من أي من أنظمة الرتكيب احملددة يف الفقرة 1
 أشرطة أو قضبان رفيعة غري مفتتة؛ . تكون يف شكل رقائق أو2
 . مت إنتاجها يف بيئة متحكم فيها من خالل أي من العمليات التالية:3

 أ. "التصلب السريع"؛
 ب. "التشكيل ابإلذابة"؛

 ج. "االستخالص عن طريق الذوابن".
1C003 :املعادن املغناطيسية، جبميع أنواعها وأشكاهلا، اليت تتمتع أبي مما يلي 

 ملم أو أقل؛ 0.05أو أكثر وثخانة تبلغ  120000ذية النسبية األولية اليت تبلغ أ. النفا
 ملحوظة فنية:

 جيب إجراء قياس النفاذية األولية على مواد صلبة كلًيا.
 ب. سبائك التمدد املغناطيسي اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية:

 ؛x 10 5-4. متدد مغناطيسي ابلتشبع يزيد على 1
 ؛0.8( يزيد عن kاقرتان مغناطيسي ميكانيكي ). عامل 2

 ج. شرائح السبائك غري املتبلرة أو "املتبلورة ابلنانو" اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 % كحد أدىن من حيث الوزن من احلديد أو الكوابلت أو النيكل؛75. مركب به 1
 تسال أو أكثر؛ 1.6( يبلغ Bs. حث مغناطيسي للتشبع )2



 ا يلي:. أي مم3
 ملم أو أقل؛ 0.02أ. مسك شرحية يبلغ 

 أوم سم أو أكثر. 4-10×2ب. مقاومة كهرابئية تبلغ 
 ملحوظة فنية:

هي تلك املواد اليت تتمتع حبجم حبييب بلوري  11C003.Cاملواد "املتبلورة ابلنانو" املذكورة يف البند 
 نية.اننو مرت أو أقل، كما حيدد بواسطة حيود األشعة السي 50يبلغ 

1C004  سبائك تيتانيوم اليورانيوم أو سبائك التنجستني ذات "مصفوفة" تقوم على احلديد أو النيكل
 أو النحاس، واليت تتمتع بكافة يلي:

 ؛3جم/سم 17.5أ. كثافة تتجاوز 
 ميجا ابسكال؛ 880ب. حد مرونة يتجاوز 

 ميجا ابسكال؛ 1270ج. مقاومة شد قصوى تتجاوز 
 %.8د. استطالة تتجاوز 

1C005  100م أو ذات كتلة تتجاوز 100"موصالت مركبة" و"مفرطة املوصلية" أبطوال تتجاوز 
 جم، كما يلي:

تيتانيوم واحد أو أكثر، وتتمتع  -أ. موصالت "مركبة" و"مفرطة املوصلية" حتتوي على "خيط" نيوبيوم
 بكافة اخلصائص التالية:

 و "مصفوفة" ممزوجة مبادة تقوم على النحاس؛. مدجمة يف "مصفوفة" خبالف "مصفوفة" حناسية أ1
ميكرومرت يف القطر ابلنسبة "للخيوط"  6) 2ملم4-10×0.28. هبا مساحة مقطع عرضي أقل من 2

 الدائرية(؛
ب. موصالت "مركبة" و"مفرطة املوصلية" تتكون من "خيط" "مفرط املوصلية" واحد أو أكثر خبالف 

 ائص التالية:تيتانيوم، وتتمتع بكافة اخلص -نيوبيوم
 درجة مئوية(؛ 263.31-كلفن )  9.85. "درجة حرارة حرجة" يف حث مغناطيسي صفري يتجاوز 1
درجة مئوية( عند  268.96-كلفن )  4.2. االستمرار يف حالة "فرط املوصلية" يف درجة حرارة 2

ث مغناطيسي التعرض جملال مغناطيسي موجه يف أي اجتاه عمودي على احملور الطويل للموصل وموافق حل
 على مقطع عرضي شامل من املوصل؛ 2أمبري/ ملم 1750تسال مع كثافة تيار حرجة تتجاوز  12يبلغ 



ج. موصالت "مركبة" و"مفرطة املوصلية" تتكون من "خيط" واحد أو أكثر من اخليوط "مفرطة 
 درجة مئوية(. 158.16-كلفن )  115املوصلية" عند التعرض لدرجة حرارة تبلغ 

 ية:ملحوظة فن
، قد تكون "اخليوط" يف شكل أسالك أو أسطواانت أو طبقات 1C005ألغراض يتعلق ابلبند 

 رقيقة أو أشرطة.
1C006 :السوائل ومواد التشحيم، وهي كالتايل 

 أ. سوائل هيدروليكية حتتوي، كمكوانهتا الرئيسية، على أي مما يلي:
 تتمتع بكافة اخلصائص التالية: ( اصطناعيةsilahydrocarbon. "زيوت سيالهايدروكربونية )1

 ملحوظة فنية:
، حتتوي "الزيوت السيالهايدروكربونية" على سيليكون .1C006.a.1ألغراض تتعلق ابلبند 

 وهيدروجني وكربون بشكل حصري.
 درجات مئوية(؛ 204كلفن )  477أ. "نقطة وميض" تتجاوز 

 مئوية( أو أقل؛درجة  34-كلفن )  239ب. "نقطة انسكاب" عند درجة حرارة تبلغ 
 أو أكثر؛ 75ج. "معامل لزوجة" يبلغ 

 درجة مئوية(؛ 343كلفن )  616د. "استقرار حراري" عند درجة حرارة تبلغ 
 . مواد "كلوروفلوروكربونية"، تتمتع بكافة اخلصائص التالية:2

 ملحوظة فنية:
كربون وفلور   ، حتتوي املواد "الكلوروفلوروكربونية" على.1C006.a.2ألغراض تتعلق ابلبند 
 وكلور بشكل حصري.
 أ. بدون "نقطة وميض"؛

 درجات مئوية(؛ 704كلفن )  977ب. "درجة حرارة اشتعال ذاتية التولد" تتجاوز 
 درجة مئوية( أو أقل؛ 54-كلفن )  219ج. "نقطة انسكاب" عند درجة حرارة تبلغ 

 أو أكثر؛ 80د. "معامل لزوجة" يبلغ 
 درجة مئوية( أو أعلى؛ 200كلفن )  473ه. نقطة غليان عند درجة حرارة 

 ب. مواد تشحيم حتتوي، كمكوانهتا الرئيسية، على أي مما يلي:



أثريات، أو خالئطها، اليت حتتوي على أكثر من وظيفتني  -. أثريات الفينيلني أو الكيلفينيلني أو ثيو1
 األثريات أو خالئطها؛  -من وظائف األثريات أو ثيو

سنيت  5000ث )/2ملم 5000ظورة ذات اللزوجة احلركية اليت تقل عن . سوائل السيليكون امل2
 درجة مئوية(؛ 25كلفن )  298ستوك( تقاس عند درجة حرارة تبلغ 

جسيم من  25%، وحيتوي على أقل من 99.8ج. سوائل ترطيب أو تعومي، ذات مستوى نقاء يتجاوز 
 % على األقل من أي مما يلي:85من ملليلرت ومصنوعة  100ميكرومرت أو أكرب يف احلجم لكل  200

 (؛Dibrotetrafluoroethane. ثنائي برومو رابعي فلورو إيثاانت )1
( )التعديالت الزيتية Polychlorotrifiuoroethylene. بويل كلورو ثالثي بفلورو إيثيلني )2

 أووالشمعية فقط(؛ 
 (؛Polybromotrifluoroethylene. بويل برومو ثالثي فلورو إيثيلني )3

 د. سوائل التربيد الفلورو كربونية اإللكرتونية اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 % من حيث الوزن أو أكثر من أي مما يلي، أو خالئطها:85. حتتوي على 1

 أثريات؛ -ترايزين أو البريفلوروأليفاتيك -أ. أشكال مركبة بسيطة من البريفلوروبويل ألكإليثر
 (؛Perfluoroalkylaminesينز )ب. بري فلورو ألكيل أم

 (؛Perfluorocycloalkanesج. بري فلورو سايكو ألكينز )
 (؛Perfluoroalkanesد. بري فلورو ألكينز )

 جم/ ملليلرت أو أكثر؛ 1.5درجة مئوية( من  25كلفن )  298. كثافة تكون عند 2
 درجة مئوية(؛ 0كلفن )  273. يف حالة سائلة عند درجة حرارة تبلغ 3
 % أو أكثر من حيث الوزن من الفلور.60االحتواء على . 4

 ملحوظة فنية:
 :1C006ألغراض تتعلق ابلبند 

. تتحدد "نقطة الوميض" ابستخدام طريقة الكأس املفتوحة كليفالند املبينة يف معيار اجلمعية األمريكية 1
 أو ما يعادله من املعايري احمللية؛ D-92 ASTMالختبار املواد 

. ويتم حتديد "نقطة االنسكاب" ابستخدام الطريقة املوضحة يف معيار اجلمعية األمريكية الختبار املواد 2
ASTM D-97 أو ما يعادله من املعايري احمللية؛ 



. يتحدد "معامل اللزوجة" ابستخدام الطريقة احملددة يف معيار اجلمعية األمريكية الختبار املواد 3
ASTM D-2270 ه من معايري حملية؛أو ما يعادل 

 . يتحدد "االستقرار احلراري" ابستخدام طريقة االختبار التالية أو ما يعادهلا من املعايري احمللية؛4
املقاوم  317ملليلرت من السائل موضع االختبار يف غرفة مصنوعة من الفوالذ من النوع  20يتم وضع 

ملم )إمسية( من الفوالذ من النوع  12.5 ملليلرت حتتوي على كرات ذات قطر يبلغ 46للصدأ وسعتها 
M-10  قصدير(؛ 0.75% زنك، 39% حناس، 60وبرونز حبري، ) 52100والفوالذ من النوع % 

يتم تطهري الغرفة ابستخدام النيرتوجني؛ وتغلق يف ضغط يعادل الضغط اجلوي ويتم رفع درجة احلرارة 
 درجة مئوية( ملدة ست ساعات؛  6 371كلفن )   6 664وإبقاؤها على 

سيتم اعتبار العينات مستقرة حرارًًّي يف حالة حتققت، عند االنتهاء من اخلطوات املذكورة أعاله، كافة 
 الشروط التالية:

 من سطح الكرة؛  2جمم/ ملم 10أ. الفقدان يف الوزن يف كل كرة يكون أقل من 
درجة مئوية( يكون أقل من  38كلفن )  311غري يف اللزوجة األصلية كما هي حمددة عند ب. الت

 ؛0.40%؛ ج. إمجايل العدد احلمضي أو القاعدة يكون أقل من 25
. تتحدد "درجة حرارة االشتعال ذايت التولد" ابستخدام الطريقة احملددة يف معيار اجلمعية األمريكية 5

 أو ما يعادله من معايري حملية؛ ASTM E-659الختبار املواد 
1C007  ،مواد قاعدية خزفية ومواد خزفية غري "مركبة" ومواد خزفية "مصفوفة" "مركبة" ومواد أولية

 وهي على النحو التايل:
 .1C107ملحوظة: طالع أيًضا البند 

الشوائب املعدنية،  أ. املواد القاعدية من بوريدات التيتانيوم األحادية أو املعقدة، اليت يوجد هبا جمموع
جزء يف املليون، ومتوسط حجم حبيباهتا  5000ابستثناء اإلضافات املتعمدة، اليت تتمتع برتكيز أقل من 

 10% من اجلسيمات اليت يزيد حجمها عن 10ميكرومرت أو أقل وليس أكرب من  5يساوي 
 ميكرومرت؛

تتألف من بوريدات التيتانيوم ذات  ب. مواد خزفية غري "مركبة" على هيئة مواد خام أو شبه مصنعة، 
 % أو أكثر من الكثافة النظرية؛98كثافة تبلغ 

 على املزيالت )املواد احلاكة(. .1C007.bال يسري البند  ملحوظة:



اخلزفية "املركبة" اليت حتتوي على "مصفوفة" زجاجية أو "مصفوفة" أكسيدية ومدعومة  -ج. املواد اخلزفية
 اخلصائص التالية:أبلياف تتمتع بكافة 

 . تصنع من أي من املواد التالية:1
 ؛Sl-Nأ. 

 ؛Si-Cب. 
 ؛Sl-Al-O-Nج. 
 ؛Si-O-Nد. 
 مرت؛× 103 12.7. تتمتع "مبقاومة شد نوعية" تتجاوز 2

خزفية "مركبة"، مع أو بدون مرحلة معدنية مستمرة وجسيمات اندماجية وشعريات أو  -د. مواد خزفية
 أو نيرتيدات السليكون أو الزركونيوم أو البورون "املصفوفة"؛ألياف، حيث تكون كربيدات 

الفلزية ذات األغراض اخلاصة( إلنتاج أي مرحلة أو  -ه. املواد األولية )أي املواد البوليمرية أو العضوية
 ، وهي كالتايل:.1C007.cمراحل املواد احملددة يف البند 

 ( )إلنتاج كربيد السيليكون(؛Polyoliorganosilanes. البويل ثنائي أورجانوسيلينز )1
 ( )إلنتاج نيرتيد السيليكون(؛Polysilizanes. البويل سيليزانز )2
( )إلنتاج مواد خزفية مع مكوانت السيليكون Polycarbosilazanes. البويل كاربو سيالزينز )3

 والكربون والنيرتوجني(؛
مصفوفة" أكسيد ومدعومة أبلياف مستمرة خزفية "مركبة" ذات "مصفوفة" زجاجية أو " -و. مواد خزفية

 مصنوعة من أي من األنظمة التالية:
1 .Al203؛ 
2 .Si-C-N. 

على "املركبات" اليت حتتوي على ألياف مصنوعة من هذه  .1C007.fال يسري البند  ملحوظة:
 1000كلفن )  1273ميجا ابسكال عند درجة حرارة  700األنظمة ذات مقاومة شد ليفية أقل من 

ميجا  100% من جهد التزحف حبمل يبلغ 1درجة مئوية( أو مقاومة تزحف شد ليفية تزيد عن 
 ساعة. 100ة مئوية( ملدة درج 1000كلفن )  1273ابسكال ودرجة حرارة تبلغ 

1C008 :املواد البوليمرية غري املفلورة وهي على النحو التايل 



 . البيسماليميدات؛1أ. 
 اليويل أميد العطرية؛ -. إمييدات2
 . البوليميدات العطرية؛3
درجة  240كلفن )  513( تتجاوز Tg. البوليثريمييدات العطرية ذات درجة حرارة انتقال زجاجية )4

 مئوية(.
على املواد اليت تكون يف شكل مواد سائلة أو صلبة "منصهرة"،  .1C008.aال يسري البند  ملحوظة:

 مبا يف ذلك املواد الراتنجية أو املسحوقية أو الكرية أو الرقائقية أو الصحيفية أو الشريطية.
صفيحي أو ابلنسبة للبوليميدات العطرية غري "املنصهرة" اليت تكون يف شكل رقائقي أو  ملحوظة:
 .1A003البند  انظرشريطي، 

ب. البوليمرات املشرتكة الكريستالية السائلة ذات اللدونة احلرارية اليت تتمتع بدرجة حرارة تشوه ابحلرارة 
، الطريقة أ ISO 75-2 (2004)درجة مئوية( يتم قياسها وفًقا للمعيار  250كلفن )  523تتجاوز 

 وتتألف من: 2نيوتن/ملم 1.80ات محل يبلغ أو ما يعادهلا من املعايري احمللية، ذ
 . أي مما يلي:1

 أ. الفينيلني أو ثنائي الفينيلني أو النافثالني؛
 ب. امليثيل أو ثالثي البوتيل أو فينيل بديل الفينيفني أو ثنائي الفينيلني أو النافثالني؛

 . أي مما يلي:2
 أ. محض الرتيفتاليك؛

 اثفثويك؛ 2-هيدروكسي-6ب. محض 
 اهليدروكسي بنزويك؛-4محض ج. 

 ج. غري مستخدم؛
 د. كيتوانت البويل أريلني؛

هـ. كربيتيدات البويل أريلني، حيث تتمثل جمموعة األريلني يف ثنائي الفينيلني وثالث الفينيلني أو 
 مكوانهتما؛

كلفن   513تتجاوز  (Tg)و. البويل ثنائي الفينيلني أُير السلفون ذو "درجة حرارة انتقال زجاجية" 
 درجة مئوية(. 240)



 :ملحوظة فنية
ابستخدام الطريقة  1C008" ابلنسبة ملواد البند (Tg)يتم حتديد "درجة حرارة االنتقال الزجاجية 

 أو ما يعادهلا من املعايري احمللية. ISO 113572 (1999)املبينة يف املعيار 
1C009 :مركبات مفلورة غري معاجلة أتيت على النحو التايل 

% أو أكثر من بنية البيتا البلورية دون 75أ. البوليمرات املشرتكة لفلوريد الفينيادين اليت حتتوي على 
 التمدد؛

 % من حيث الوزن أو أكثر من الفلور املركب؛10ب. بوليميدات مفلورة حتتوي على 
 % من حيث الوزن أو أكثر من الفلور املركب؛30اليت حتتوي على  ج. مطاطات الفوسفازين املفلورة

1C010   مواد ليفية أو خيطية"، ميكن استخدامها يف "مصفوفة" عضوية أو "مصفوفة" معدنية أو"
 كربون هياكل أو صفائح "املصفوفة" "املركبة"، وهي كما يلي:

 .9C110و 1C210ملحوظة: طالع أيًضا البندين 
 و خيطية" عضوية، تتمتع بكافة اخلصائص التالية:أ. "مواد ليفية أ

 م؛×  12.7 610. "معامل نوعي" يتجاوز 1
 م؛×  23.5 410. "مقاومة شد نوعية" تتجاوز 2

 على البويل إيثيلني. .1C010.a: ال يسري البند ملحوظة
 ب. "مواد ليفية أو خيطية" كربونية، تتمتع بكل اخلصائص التالية:

 م؛ 106×  12.7. "معامل نوعي" يتجاوز 1
 م؛ 104×  23.5. "مقاومة شد نوعية" تتجاوز 2

على النسيج املصنوع من "مواد ليفية أو خيطية" إلصالح  .1C010.bال يسري البند : ملحوظة
 سم.×  100سم  10هياكل أو صفائح "الطائرات املدنية"، اليت ال يتجاوز حجم الصفائح فيها 

 :ملحوظة فنية
ابستخدام الطرق املوصي هبا لرابطة موردي  .1C010.bجيب حتديد خصائص املواد املبينية يف البند 

 (2004) 10618وISO 17و 17إىل  SRM12من  (SACMA)املواد املركبة املتقدمة 
 الطريقة "أ" أو ما يعادهلا من اختبارات قياس النسائل واستناًدا إىل معدل الكمية. 10.2.1
 ليفية أو خيطية" غري عضوية تتمتع بكل اخلصائص التالية:ج. "مواد 



 م؛×  2.54 610. "معامل نوعي" يتجاوز 1
درجة مئوية( يف بيئة  1649كلفن )  1922. نقطة ذوابن أو تليني أو حتلل أو تصعيد تتجاوز 2

 خاملة؛
 على: .1C010.cال يسري البند  :ملحوظة

دة األطوار واملتقطعة، واليت تتكون يف شكل قطع ليفية مفرومة أ. ألياف األلومينا متعددة البلورات ومتعد
% من حيث الوزن أو أكثر من مادة السليكا، وذات "معامل نوعي" أقل 3أو عشوائية، حتتوي على 

 م؛×  10 610من 
 ب. املوليبدينوم واأللياف السبيكية للموليبدينوم؛

 ج. ألياف البورون؛
 1770كلفن )  2043ذوابن أو تليني أو حتلل أو تصعيد أقل من د. ألياف خزفية متقطعة ذات نقطة 

 درجة مئوية( يف بيئة خاملة.
 د. "مواد ليفية أو خيطية" تتمتع بكل اخلصائص التالية: 

 . تتألف من أي مما يلي:1
 ؛.1C008.aأ. البويل أثريميدات احملددة يف البند 

 ؛.1C008.fإىل  .1C008.bب. املواد احملددة يف البنود من 
و"املمزوجة" أبلياف  1C010.d.1.bأو  .1C010.d.1.a. تتألف من املواد احملددة يف البند 2

 ؛.1C010.cأو  .1C010.bأو  .1C010.aأخرى حمددة يف البند 
هـ. األلياف املشربة ابلراتينج أو املشربة ابلقار )املواد املشربة مسبًقا ابلراتينج االصطناعي( أو األلياف 

ية أو املطلية ابلكربون )املواد املشكلة مسبًقا( أو "املواد املشكلة مسبًقا ابأللياف الكربونية"، وأتيت املعدن
 على النحو التايل:

أو  .1C010.bأو  .1C010.a. مصنوعة من "املواد الليفية أو اخليطية" احملددة يف البند 1
1C010.c.؛ 

 بونية، تتمتع بكافة اخلصائص التالية:. مصنوعة من "مواد ليفية أو خيطية" عضوية أو كر 2
 م؛×  410 17.7أ. "مقاومة شد نوعية" تتجاوز 

 م؛×  610 10.15ب. "معامل نوعي" يتجاوز 



، فإهنا تتمتع بـ"درجة حرارة انتقال زجاجية .1C009.bأو  .1C010.aج. غري حمددة يف البند 
(Tg) راتنجات فنيولية أو إيبوكسية، درجات مئوية(، أو عند تشبعها ب 110كلفن )  383" تتجاوز

 درجة مئوية(. 145كلفن )  418" تساوي أو تزيد عن (Tg)فإهنا تتمتع بـ"درجة حرارة انتقال زجاجية 
 على: .1C010.eال يسري البند  :مالحظات

ابلراتينج أ. "مواد ليفية أو خيطية" كربونية مشبعة "مبصفوفة" الراتينجات اإليبوكسية )املواد املشربة مسبًقا 
"الطائرات املدنية"، اليت ال يتجاوز فيها حجم الصفائح الفردية  االصطناعي( إلصالح هياكل أو صفائح

 سم؛×  100سم  100للمادة املشربة مسبًقا ابلراتينج االصطناعي 
ليت تتمتع ب. املواد املشربة مسبًقا ابلراتينج االصطناعي عند تشريبها ابلراتينجات الفينولية أو اإليبوكسية ا

درجة مئوية( ودرجة حرارة معاجلة  160كلفن )  433" أقل من (Tg)بـ"درجة حرارة انتقال زجاجية 
 أقل من "درجة حرارة االنتقال الزجاجية".

 :ملحوظة فنية
 .1C010.eابلنسبة للمواد الواردة يف البند  "(Tg)يتم حتديد "درجة حرارة االنتقال الزجاجية 

عن طريق استخدام الطريقة اجلافة. يتم حتديد  ASTM D 3418ينة يف املعيار ابستخدام الطريقة املب
" ابلنسبة للراتينجات الفينولية واإليبوكسية ابستخدام الطريقة (Tg)"درجة حرارة االنتقال الزجاجية 

كلفن )درجة مئوية(   2هرتز ومعدل تسخني يبلغ  1برتدد يبلغ  ASTM D 4065املبينة يف املعيار 
 يقة ابستخدام الطريقة اجلافة.يف الدق

1C011 :املعادن واملركبات، على النحو التايل 
 .1C111ملحوظة: طالع أيًضا ضوابط السلع العسكرية والبند 

ميكرولرت سواء كانت ُكرويّة أو جمزأة أو بيضاوية  60أ. املعادن اليت تكون أبحجام جسيمات أقل من 
% أو أكثر من الزركونيوم أو 99مادة حتتوي على  الشكل أو رقائقية أو مطحونة أو مصنعة من

 املاغنيسيوم أو سبائكهما؛
 ملحوظة فنية:

 %( مع الزركونيوم.7% و2وحُيسب احملتوى الطبيعي للهافنيوم يف الزركونيوم )عادة يرتاوح ما بني 
للمراقبة سواء أكانت املعادن أم  .1C011.aختضع املعادن أو السبائك احملددة يف البند  :ملحوظة

 السبائك مغلفة ابأللومنيوم أو املاغنسيوم أو الزركونيوم أو البرييليوم أم ال.



 60% أو أعلى، وحجم جسيمات بلغ 85ب. البورون أو كربيد البورون الذي يتمتع بدرجة نقاء تبلغ 
 ميكرومرت أو أقل؛

للتحكم سواء أكانت املعادن أم  .1C011.bبند ختضع املعادن أو السبائك احملددة يف ال :ملحوظة
 السبائك مغلفة ابأللومنيوم أو املاغنسيوم أو الزركونيوم أو البرييليوم أم ال.

 ج. نرتات اجلوانيداين؛
 .(NQ) (CAS 556-88-7)د. نيرتوجوانيداين 

1C012 :املواد على النحو التايل 
 :ملحوظة فنية

 حرارية نووية.عادة ما تستخدم هذه املواد ملصادر 
الذي  238-أ. البلوتونيوم يف أي شكل من األشكال مع حتليل نظائر البلوتونيوم اخلاصة ابلبلوتونيوم

 % من حيث الوزن؛50تبلغ نسبته أكثر من 
 على: .1C012.aال يسري البند : ملحوظة

 جرام أو أقل؛ 1أ. شحنات ذات حمتوى من البلوتونيوم يبلغ 
 فعالة" أو أقل عندما يتم وضعها يف مكون استشعار يف األجهزة."جرامات  3ب. شحنات ذات 

 "مفصول مسبًقا" يف أي شكل من األشكال. 237-ب. نبتونيوم
جرام أو  1يبلغ  237-على الشحنات ذات حمتوى نبتونيوم .1C012.bال يسري البند : ملحوظة

 أقل.
1C101  املواد واألجهزة اخلاصة ابألشياء قليلة املالحظة مثل مقياس انعكاس الرادارات وتوقيعات

األشعة فوق البنفسجية/ األشعة حتت احلمراء والتوقيعات الصوتية، خبالف تلك احملددة يف البند 
1C001وية ، اليت ميكن استخدامها يف "الصواريخ" أو األنظمة الفرعية "للصاروخ" أو املركبات اجل

 .9A012بدون طيار احملددة يف البند 
 :1C101يشمل البند  :1ملحوظة 

 أ. املواد اهليكلية ومواد الطالء املصممة خصيًصا لتقليل انعكاسية الرادارات؛



ب. مواد الطالء، مبا يف ذلك الدهاانت، املصممة خصيًصا خلفض أو تعديل االنعكاسية أو االنبعاثية 
ة أو مناطق األشعة حتت احلمراء أو األشعة فوق البنفسجية اخلاصة ابلطيف يف مناطق املواجات الدقيق

 الكهرومغناطيسي.
على مواد الطالء عندما يتم استخدامها خصيًصا للتحكم  1C101ال يشتمل البند  :2ملحوظة 

 احلراري يف األقمار الصناعية.
املة وأنظمة مركبات جوية ، تعين كلمة "صاروخ" أنظمة صاروخية ك1C101يف البند  :ملحوظة فنية

 كلم.  300بدون طيار قادرة على بلوغ مدى يتجاوز 
1C102 الكربونية املشبعة اثنية واحملللة ابحلرارة العالية املصممة ملركبات اإلطالق -املواد الكربونية

 .9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004الفضائية احملددة يف البند 
1C107  1اجلرافيت واملواد اخلزفية، خبالف تلك احملددة يف البندC007:وهي على النحو التايل ، 

أو أكرب، تُقاس  3جم/سم 1.72أ. مواد اجلرافيت ذات احلبيبات الدقيقة اليت تتمتع بكثافة حجمية تبلغ 
واليت ميكرومرت أو أقل،  100درجة مئوية(، وتتمتع حبجم حبييب يبلغ  15كلفن )  288عند درجة 

ميكن استخدامها يف فوهات الصواريخ ورؤوس مقدمة مركبة العودة، واليت ميكن تصنيعها آلًيا لتستخدم 
 مع أي من املنتجات التالية:

 ملم أو أكثر؛ 50ملم أو أكثر وطوهلا  120. اسطواانت يبلغ قطرها 1
 50أو أكثر وطول يبلغ ملم  25ملم أو أكثر وثخانة جدران تبلغ  65. أانبيب يبلغ قطرها الداخلي 2

 ملم أو أكثر؛
 ملم أو أكثر؛ 50× ملم  120× ملم  120. كتل يبلغ حجمها 3

 0C004: طالع أيًضا البند ملحوظة
ب. مواد اجلرافيت املعززة الليفية أو املتحللة ابحلرارة، اليت ميكن استخدامها لفوهات الصواريخ ورؤوس 

 "الصواريخ" أو مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البند مقدمة مركبة العودة اليت ميكن استخدامها يف
9A004  9أو صواريخ السرب احملددة يف البندA104؛ 

 0C004: طالع أيًضا البند ملحوظة



ميجا هرتز إىل  100يف أي تردد يرتاوح من  6ج. مواد خزفية مركبة )اثبت العزل الكهرابئي أقل من 
جيجا هرتز( لالستخدام يف الرادوم )قبة هوائي الرادار( اليت ميكن استخدامها يف الصواريخ أو  100

 ؛9A104لبند أو صواريخ السرب احملددة يف ا 9A004مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البند 
السيليكون، اليت -د. املواد اخلزفية غري املطرودة واملعززة اليت ميكن معاجلتها آلًيا واليت حتتوي على كربيد

ميكن استخدامها لرؤوس املقدمات املستخدمة يف "الصواريخ" أو مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف 
 ؛9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004البند 

السيليكون، اليت ميكن استخدامها لرؤوس املقدمات -هـ. املركبات اخلزفية املعززة واليت حتتوي على كربيد
ومركبات العودة وألسنة الفوهات املستخدمة يف "الصواريخ" أو مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف 

 ؛9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004البند 
1C111  مواد الوقود الدفعي واملواد الكيميائية املكونة ملواد الوقود الدفعي، خبالف تلك احملددة يف

 ، وهي على النحو التايل:1C011البند 
 أ. املواد الدفعية:

. مسحوق ألومنيوم ُكري، خبالف ذلك احملدد يف ضوابط السلع العسكرية، يتمتع جبسيمات ذات قطر 1
% من حيث الوزن أو أكثر، إذا كانت 97ومرت وحمتوى ألومنيوم يبلغ ميكر  200موحد يكون أقل من 

 ISOميكرومرت، وفًقا ملعيار  63% على األقل من الوزن اإلمجايل تتكون من جسيمات أقل من 10
 أو ما يعادله من املعايري احمللية؛ 2591:1988

 :ملحوظة فنية
عني شبكية  250يعادل ( ISO R-565ميكرومرت )وفًقا للمعيار  63حجم جسيمي يبلغ 

(Tyler)  عني شبكية )معيار  230أوE-11  اخلاص ابجلمعية األمريكية الختبار املواد
(ASTM).) 

. مواد الوقود املعدنية، خبالف تلك احملددة يف ضوابط السلع العسكرية، أبحجام جسيمية أقل من 2
% 97رقائقية أم مطحونة، وتتألف من ميكرومرت، سواء أكانت ُكرويّة أم جمزأة أم ُكرويّة الشكل أم  60

 من حيث الوزن أو أكثر من أي مما يلي:
 أ. الزركونيوم؛
 ب. الربيليوم؛



 ج. املاغنيسيوم؛
 د. سبائك املعادن احملددة يف البنود من أ. إىل ج. أعاله؛

 :ملحوظة فنية
 مع الزركونيوم. %(7% و2وحُيسب احملتوى الطبيعي للهافنيوم يف الزركونيوم )عادة يرتاوح ما بني 

. املواد املؤكسدة اليت ميكن استخدامها يف حمركات الصواريخ اليت تعمل ابلوقود الدفعي السائل وهي  3
 كالتايل:

 ؛(CAS 10544-73-7)أ. اثلث أكسيد ثنائي النيرتوجني 
 CAS)رابع أكسيد ثنائي النرتوجني  /(CAS 10102-44-0)ب. اثين أكسيد النيرتوجني 

 ؛(10544-72-6
 ؛(CAS 10102-03-1)ج. خامس أكسيد ثنائي النرتوجني 

 ؛(MON)د. أكاسيد النيرتوجني املختلطة 
 :ملحوظة فنية

يف رابع أكسيد  (NO)عبارة عن حماليل أكسيد النيرتيك  (MON)أكاسيد النيرتوجني املختلطة 
اليت ميكن استخدامها يف أنظمة  2NO/4O2(N(ثنائي النيرتوجني/ اثين أكسيد النيرتوجني 

 i، حيث إن MONijأو  MONiالصواريخ. توجد جمموعة من املركبات اليت ميكن اإلشارة إليها بـ
عبارة عن عددين صحيحني ميثالن النسبة املئوية من أكسيد النيرتيك يف اخلليط )على سبيل املثال،  jو

3MON من أكسيد النيرتيك 3وي على تشري إىل أكاسيد النيرتوجني املختلطة اليت حتت %
، MON40% من أكسيد النيرتيك. احلد األعلى هو 25تشري إىل احتوائها على  MON25و

 % من حيث الوزن(.40الذي يشري إىل احتوائها على 
 ؛(IRFNA)هـ. طالع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق حبمض النيرتيك املدخن األمحر احملظور 

فيما يتعلق ابملركبات اليت تتألف من الفلور ومادة أو  1C238عسكرية والبند و. طالع ضوابط السلع ال
 أكثر من املواد اهلالوجينية األخرى أو األكسجني أو النيرتوجني؛

 . مشتقات اهليدرازين وهي على النحو التايل:4
 أيًضا ضوابط السلع العسكرية. انظرملحوظة: 

 ؛(CAS 1741-01-1)أ. ثالثي ميثيل اهليدرازين 



 ؛(CAS 1741-01-1)ب. رابعي ميثيل اهليدرازين 
 ؛(N, N diallylhydrazine)ج. إن إن ثنائي أليل اهليدرازين 

 ؛(CAS 7422-78-8)د. أليل اهليدرازين 
 ؛(Ethylen dlhydrazine)هـ. ثنائي اهليدرازين اإليثيلني 

 ؛(Monomethylhydrazine dinitrate)و. ثنائي نرتات أحادي ميثيل اهليدرازين 
 غري املتماثل؛ (dimethylhydrazine nitrate)ز. نرتات ثنائي ميثيل اهليدرازين 

 ؛(CAS 14546-44-2) (Hydrazinium azide)ح. آزيد اهليدرازينيوم 
 ؛(Dimethylhydrazinium azide)ط. آزيد ثنائي ميثيل اهليدرازينيوم 

 ؛(Hydrazinium dinitrate)وم ي. ثنائي نرتات اهليدرازيني
 Diimido oxalic dihydrazine)ك. ثنائي هيدرازين محض األوكساليك ثنائي اإلمييدو 

acid)؛ 
 ؛(HEHN)ل. نرتات ثنائي هيدروكسي إيثيل اهليدرازين 

 ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق بفوق كلورات اهليدرازينيوم؛ انظرم. 
 ؛(Hydrazinium diperchlorate)ن. ثنائي فوق كلورات اهليدرازينيوم 

 ؛(DEHN)س. نرتات ميثيل اهليدرازين 
 ؛(DEHN)ع. نرتات ثنائي إيثيل اهليدرازين 

 (dihydrzino tetrazine nitrate-6 ,3)ثنائي اهليدرازينو -6، 3ف. نرتات تيرتازين 
 ؛(DHTN)نرتات ثنائي اهليدرازين( -1.4)

 واد البوليمرية:ب. امل
 (Carboxy-terminated polybutadiene). البويل بيواتدين ُمستكمل الكاربوكسي 1

 ؛(CTPB))مبا يف ذلك البويل بيواتدين ُمستكمل الكاربوكسيل( 
 (Hydroxy-terminated polybutadiene). البويل بيواتدين ُمستكمل اهليدروكسي 2

، خبالف ذلك احملدد يف ضوابط السلع (HTPB)وكسيل( )شامل البويل بيواتدين ُمستكمل اهليدر 
 العسكرية؛

 ؛(PBAA)بويل البيواتدايني -. محض أكريليك3



 ؛(PBAA)بويل البيواتدايني -. أكريلونيرتيل محض أكريليك4
 Polytetrahydrofuran). جليكول البويل إيثيلني البويل رابعي اهليدروفوران 5

polyethylene glycol-TPEG)؛ 
 :ة فنيةملحوظ

عبارة عن جمموعة البوليمرات  (TPEG)جليكول البويل إيثيلني البويل رابعي اهليدروفوران 
 .(PEG)بيواتنديول وجليكول البويل إيثيلني -1.4املشرتكة اخلاصة ابلبويل 

 ج. مضافات مواد الوقود الدفعي وعواملها األخرى:
 والديكربورانت والبينتابورانت ومشتقاهتا؛ . طالع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق ابلكربورانت1
 ؛(CAS 111-22-8) (TEGDN). ثنائي نرتات جليكول ثالثي اإليثيلني 2
 ؛(CAS 119-75-5)نيرتو ثنائي فينيالمني -2. 3
 ؛(TMETN) (CAS 3032-55-1). ثالثي نرتات ثالثي ميثيلول اإليثني 4
 ؛(DEGDN) (CAS 693-21-0). ثنائي نرتات جليكون ثنائي اإليثيلني 5
 . مشتقات الفريوسني وهي على النحو التايل:6

 أ. طالع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق ابلكاتوسني؛
 ؛(CAS 1273-89-8)ب. إيثيل الفريوسني 
 ج. بروبيل الفريوسني؛

 ؛(n-butyl ferrocene)بيوتيل الفريوسني -د. طالع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق بـإن
 ؛(CAS 12746-8)هـ. بينتيل الفريوسني 

 ؛(Dicyclopentyl ferrocene)و. ثنائي سيكلو بينتيل الفريوسني 
 ؛(Dicyclohexyl ferrocene)ز. ثنائي سيكلو هيكسيل الفريوسني 

 ؛(Diethyl ferrocene)ح. ثنائي إثيل الفريوسني 
 ؛(Dipropyl ferrocene)ط. ثنائي بروبيل الفريوسني 

 ؛(CAS 1274-08-4)وتيل الفريوسني ي. ثنائي ب
 ؛(CAS 93894-59-8)ك. ثنائي هيكسيل الفريوسني 

 ل. أسيتيل الفريوسينات؛



 م. طالع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق ابألمحاض الفريوسينية الكربوكسيلية؛
 ن. طالع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق ابلبواتسني؛

استخدامها كمعدالت ملعدل حرق الوقود الدفعي اخلاص س. مشتقات أخرى للفريوسني ميكن 
 ابلصواريخ، خبالف تلك احملددة يف ضوابط املواد العسكرية.

، خبالف تلك احملددة (iso-DAMTR)ثالثي األزول -1.2.3-2-ثنائي أزيدو ميثيل 4.5. 7
 يف ضوابط السلع العسكرية.

: ابلنسبة ملواد الوقود الدفعي واملواد الكيميائية املكونة ملواد الوقود الدفعي غري احملددة يف ملحوظة
 ، طالع ضوابط السلع العسكرية.1C111البند فقرة 
1C116  ميجا ابسكال، تُقاس عند  1500مواد الصلب املارتنسييت تتمتع مبقاومة شد قصوى تبلغ

، يف شكل رقائقي أو صفائحي أو أنبويب ذات مسك جدار درجة مئوية( 20كلفن )  293درجة حرارة 
 ملم أو أقل من ذلك. 5أو شرحية يعادل 

 .1C216ملحوظة: طالع أيًضا البند 
 :ملحوظة فنية

مواد الصلب املارتنسييت عبارة عن سبائك حديد تتميز بصفة عامة مبحتوى عاٍل من النيكل وقليل 
 ة أو الرواسب إلنتاج سبيكة قوية ومتصلدة مبرور الزمن.جًدا من الكربون واستخدام العناصر البديل

1C117  الُتنجستني واملوليبدينوم وسبائك هذه املواد اليت تكون يف شكل جسيمات ُكرية أو جمزأة
% أو أكثر خاصة بعملية تصنيع 97ميكرومرت أو أقل بدرجة نقاء تبلغ  500موحدة ذات قطر يبلغ 

استخدامها يف "الصواريخ" أو مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف مكوانت حمرك الصواريخ اليت ميكن 
)أي، الدروع احلرارية وركائز الفوهات  9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004البند 

 وأعناق الفوهات وأسطح أدوات التحكم يف توجيه الدفع(.
1C118  الفوالذ املقاوم للصدأ املزدوج موازن التيتانيوم(Ti-DSS) :الذي يتمتع بكل ما يلي 

 أ. يتمتع بكافة اخلصائص التالية:
يف املائة من وزنه ونيكل بنسبة ترتاوح ما بني  23.0و 17.0. حيتوي على كروم بنسبة ترتاوح ما بني 1

 يف املائة من وزنه؛ 7.0و 4.5
 يف املائة من وزنه؛ 0.10. به حمتوى تيتانيوم يزيد عن 2



أوستينتية )ُيشار إليها أيًضا كبنية جمهرية ثنائية املراحل( حتتوي على أوستينيت -. بنية جمهرية فريتية3
 ASTMيف املائة على األقل من حيث احلجم )وفًقا ملعيار اجلمعية األمريكية الختبار املواد  10بنسبة 

E-1181-87 أو ما يعادله من املعايري احمللية(؛ 
 شكال التالية:ب. تتمتع أبي من األ

 ملم أو أكثر يف كل بعد؛ 100. سبائك أو قضبان ذات حجم يبلغ 1
 ملم أو أقل. 3ملم أو اكثر ومسك يبلغ  600. صفائح ذات عرض يبلغ 2
 ملم أو أقل. 3ملم أو أكثر وثخانة )مسك( جدار يبلغ  600. أانبيب ذات قطر خارجي يبلغ 3

1C202 1د السبائك خبالف تلك احملددة يف البنC002.b.3. .أوb.4. :وهي على النحو التايل 
 أ. سبائك األلومونيوم تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني:

  293ميجا ابسكال أو أكثر عند درجة حرارة تبلغ  460. تتمتع بقدرة مقاومة شد قصوى تبلغ 1
 درجة مئوية(؛ 20كلفن )

طروقات( بقطر خارجي يبلغ أكثر من . يف شكل أانبيب أو أشكال اسطوانية صلبة )مبا يف ذلك امل2
 ملم؛ 75

 ب. سبائك التيتانيوم تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني:
  293ميجا ابسكال أو أكثر عند درجة حرارة تبلغ  900. تتمتع بقدرة مقاومة شد قصوى تبلغ 1

 درجة مئوية(؛ 20كلفن )
 75قات( بقطر خارجي يبلغ أكثر من . يف شكل أانبيب أو أشكال اسطوانية صلبة )مبا يف ذلك املطرو 

 ملم.
 :ملحوظة فنية

 إن عبارة السبائك اليت تتمتع بقدرة تشمل أيًضا السبائك قبل املعاجلة احلرارية أو بعدها.
1C210  املواد الليفية أو اخليطية" أو املواد املشربة مسبًقا ابلراتينج االصطناعي، خبالف تلك احملددة"

 ، وهي على النحو التايل:.1C010.eأو  .1C010.bأو  .1C010.aيف البند 
 أ. "مواد ليفية أو خيطية" كربونية أو أراميدية تتمتع أبي من اخلاصيتني التاليتني:

 م أو أكثر؛106×  12.7. "معامل نوعي" يبلغ 1
 م أو أكثر؛103×  235. "مقاومة شد نوعية" تبلغ 2



على "املواد الليفية أو اخليطية" األراميدية اليت حتتوي على  .1C210.a: ال يسري البند ملحوظة
يف املائة أو أكثر من حيث الوزن من أحد املعدالت ذات السطح الليفي القائم على مادة  0.25
 اإلسرت؛

 ب. مولد "ليفية أو خيطية" زجاجية تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني: 
 ر. م أو أكث 106×3.18. "معامل نوعي" يبلغ 1
 م أو أكثر.  103× 76.2. مقاومة شد نوعية تبلغ 2

ج. "اخليوط أو "األلياف" أو "نسائل اخليوط" لو "الشرائط" املتواصلة املتصادة ابحلرارة واملشبعة ابلراتينج 
ملم أو أقل )املواد املشربة مسبًقا ابلراتينج االصطناعي(، املصنوعة من املواد الليفية  15ذات عرض يبلغ 

 . .1C210.bأو  1C210.aيطية" الزجاجية احملددة يف الفقرة أو اخل
 ملحوظة فنية 

 ماجة الراتينج تشكل مصفوفة املركب. 
، تقتصر "املواد الليفية أو اخليطية" على "اخليوط األحادية" أو "اخليوط" أو 1C210يف البند ملحوظة: 

  "األلياف" أو "تساقط اخليوط" أو "الشرائط" املتواصلة.
1C216  1مواد الصلب املاريتنسييت، خبالف تلك احملددة يف البندC116 "اليت تكون "قادرة على ،

درجة  20كلفن )  293ميجا ابسكال أو أكثر، عند درجة حرارة تبلغ  2050مقاومة شد قصوى تبلغ 
 مئوية(. 

ملم أو  57على القوالب اليت تكون فيخا مجيع األبعاد اخلطية  1C216ال يسرى البند  ملحوظة:
 أقل. 

إن عبارة مواد الصلب املارتنسييت "القادرة على" تشمل مواد الصلب املارتنسييت قبل  ملحوظة فنية
 املعاجلة احلرارية أو بعدها. 

1C225  البورون املخصب يف نظائر البورون-B)1010(  ،بنسبة أكرب من نسبة توفر نظائره الطبيعية
على النحو التايل: البورون العنصري واملركبات واخلالئط اليت حتتوي على البورون ومصنوعاهتا ونفاًّيت أو 

 خردة أي مما سبق ذكره. 
 ، تشتمل اخلالئط اليت حتتوي على البوبورن على املواد احململة ابلبورون. 1CC225ملحوظة: يف البند 

 ملحوظة فنية: 



ذرة يف  20يف املائة من حيث الوزن تقريًبا ) 18.5تكون بنسبة  10-وفرة النظائر الطبيعية من البورون 
 املائة(. 

1C226  من الُتنجستني من 90الُتنجستني وكربيد الُتنجستني والسبائك اليت حتتوي على أكثر من %
 حيث الوزن اليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني: 

أ. تكون يف أشكال ذات متاثل أسطواين جموف )مبا يف ذلك فصوص األسطوانة( بقطر داخلي يرتاوح ما 
 ملم؛ 300ملم و 100بني 

 كجم. 20ب.كتلة أكرب من 
على املصنوعات املصممة خصيًصا كاألثقال أو موجهات أشعة  1C226: ال يسري البند ملحوظة
 جاما. 

1C227 اخلاصيتني التاليتني:  املاغنسيوم الذي يتمتع بكل من 
 جزء يف املليون من حيث الوزن من الشوائب املعدنية خبالف الكالسيوم؛  200أ. حيتوي على أقل من 

 أجزاء يف املليون من حيث الوزن من البورون.  10ب. االحتواء على أقل من 
1C229  :البزموث الذي يتمتع بكل من اخلاصيتني التاليتني 

 أو أكثر من حيث الوزن.  %99.99أ. نقاء بنسبة 
 أجزاء يف املليون من حيث الوزن من الفضة.  10ب. االحتواء على أقل من 

1C230  من الربيليوم من حيث الوزن 50معدن الربيليوم والسبائك اليت حتتوي على أكثر من %
 ومركبات الربيليوم ومصنوعاهتا ونفاًّيت أو خردة أي مما سبق ذكره. 

 على ما يلي:  1C230ال يسري البند  ملحوظة:
 أ. النوافذ املعدنية ألجهزة األشعة السينية أو أجهزة تسجيل النشاط اإلشعاعي يف أابر التنقيب. 

ب. أشكال األكسيد اليت تكون يف هيئات مصنعة وشبه مصنعة واملصممة خصيًصا ألجزاء املكوانت 
 اإللكرتونية أو كركائز للدوائر اإللكرتونية. 

 الربيل )سيليكات البرييليوم واأللومنيوم( يف شكل الزمرد أو الزبرجد.  ج.
1C231  من اهلافنيوم من حيث الوزن 60معدن اهلافنيوم والسبائك اليت حتتوي على أكثر من %

% من اهلافنيوم من حيث الوزن ومصنوعاهتا ونفاًّيت أو 60ومركبات اهلافنيوم اليت حتتوي على أكثر من 
 سبق ذكره. خردة أي مما 



1C232  اهليليوم-He) 33(واملنتجات أو األجهزة اليت  3-، واخلالئط اليت حتتوي على اهليليوم
 حتتوي على أي مما سبق ذكره. 

 . .3-جرام من اهليليوم  1على منتج أو جهاز حيتوي على أقل من  1C232ال يسري البند  ملحوظة:
1C233 6-الليثيوم املخصب بنظائر الليثيومLi) 6(  بنسبة أكرب من نسبة توفر نظائره الطبيعية

واملنتجات أو األجهزة اليت حتتوي على الليثيوم املخصب، وهي على النحو التايل: الليثيوم العنصري 
 والسبائك واملركبات واخلالئط اليت حتتوي على الليثيوم ومصنوعاهتا ونفاًّيت خردة أي مما سبق ذكره. 

 على مقاييس اجلرعات بطريقة التألق احلراري.  1C233ال يسري البند  ملحوظة:
 ملحوظة فنية: 

ذرة يف  7.5يف املائة من حيث الوزن تقريًبا ) 6.5تكون بنسبة  -6وفرة النظائر الطبيعية من الليثيوم 
 املائة(. 

1C234  جزء  500جزء هافنيوم إىل  1الزركونيوم الذي يوجد به حمتوى هافنيوم بنسبة أقل من
% من 50ن حيث الوزن، وهي كالتايل: املعدن والسبائك اليت حتتوي على أكثر من زركونيوم م

 الزركونيوم من حيث الوزن واملركبات ومصنوعاته ونفاًّيت أو خردة أي مما سبق ذكره. 
 0.10على الزركونيوم الذي يكون يف هيئة رقائق ذات مسك يبلغ  1C234ال يسري البند  ملحوظة

 ملم أو أقل. 
1C235  يتيوم ومركبات الرتيتيوم واخلالئط اليت حتتوي الرتيتيوم اليت تكون فيها نسبة الرتيتيوم إىل الرت

 ، واملنتجات أو األجهزة اليت حتتوي على أي مما سبق ذكره. 1000جزء يف  1ذرات اهليدروجني 
جيجا  103×1.48على أي منتج أو جهاز حيتوي على أقل من  1C235ال يسري البند  ملحوظة:

 كوري( من الرتيتيوم. 40ريل )بيك
1C236  ِشعة أللفا واليت حتتوي على عمر نصفي ألشعة ألفا يبلغ

ُ
أًّيم أو أكثر  10النوكليدات امل

 عام، وتكون يف األشكال التالية:  200ولكن أقل من 
 أ. عنصرية. 

كوري/كجم( أو 1جيجا بيكريل/كجم ) 37ب. مركبات حتتوي على نشاط إمجايل ألشعة ألفا يبلغ 
 أكثر. 



كوري/كجم( أو 1جيجا بيكريل/ كجم ) 37ج. خالئط حتتوي على نشاط إمجايل ألشعة ألفا يبلغ 
 أكثر. 

 د. منتجات أو أجهزة حتتوي على أي مما ذُكر أعاله. 
جيجا بيكريل  3.7لى أي منتج أو جهاز حيتوي على أقل من ع 1C236ال يسري البند  ملحوظة:

 ميللي كوري( من نشاط أشعة ألفا.  100)
1C237  الراديوم-Ra) 226226( واخلالئط  226-ومركبات الراديوم  226-، وسبائك الراديوم

 أعاله.  ومصنوعاهتا واملنتجات أو األجهزة اليت حتتوي على أي مما ذُكر -226اليت حتتوي على الراديوم
 على أي ما يلي:  1C237: ال يسري البند ملحوظة

 أ. املطابيق الطبية. 
-ميللي كوري( من الراديوم  10جيجا بيكريل ) 0.37ب. أي منتج أو جهاز حيتوي على أقل من 

226 . 
1C238  ثالثي فلوريد الكلور(CIF3) . 
1C239  املتفجرات ذات القدرة التفجريية العالية، خبالف تلك احملددة يف ضوابط السلع العسركية أو

% من هذه املواد املتفجرة من حيث الوزن، وذات كثافة بلورية أكرب 2املواد أو اخلالئط اليت حتتوي على 
 مرت/اثنية.  8000ولديها سرعة تفجري تزيد عن  3جم/سم1.8من 

1C240 0ومعدن النيكل املسامي، مبخالف اتلك احملددة يف البند  مسحوق النيكلC005  وهي ،
 كالتايل: 

 أ. مسحوق النيكل الذي يتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني: 
 % أو أكثر من حيث الوزن. 99.0. نقاء مادة النيكل بنسبة 1
معية اخلاص ابجل B330ميكرومرت يُقاس ابستخدام معيار  10. متوسط حجم جسيمي أقل من 2

 . (ASTM)األمريكية الختبار املواد 
 . .1C240.aب. معدن النيكل املسامي املصنوع من املواد احملددة يف البند 

 على ما يلي:  1C240ال يسري البند  ملحوظة
 أ. مساحيق النيكل اخليطية. 

 لكل صفيحة أو أقل.  2سم1000ب. صفائح النيكل املسامية األحادية ذات مساحة تبلغ 



 ملحوظة فنية: 
 .1C240.aإىل معدن مسامي يتكون بضغط وتلبيد املواد املذكورة يف البند  .1C240.bيشري البند 

 لتكوين مادة معدنية ذات مسلم دقيقة مرتابطة يف مجيع أحناء اهليكل. 
1C350 ،كما   املواد الكيميائية اليت ميكن استخدامها كمواد أولية )مولدة( للعوامل الكيميائية السامة

 سيلي ذكرها، و"اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على إحدى هذه املواد أو أكثر: 
 . 1C450طالع أيًضا ضوابط السلع العسكرية والبند ملحوظة: 

 (. 8-48-111) (Thiodiglycol). ثيوداي جاليكول 1
 . أوكسي كلوريد الفوسفور. 2

(Phosphorus oxychioride) (3-87-10025 .) 
 (. 756-79-6ميثيل ميثيل الفوسفوانت ) . ثنائي3
 (. 676-99-3. طالع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق بثنائي فلوريد ميثيل الفوسفونيل )4
 (. 676-97-1. ثنائي كلوريد ميثيل الفوسفونيل )5
 (. 9-85-868) (DMP). ثنائي ميثيل الُفسقيت 6
 (. 7719-12-2. ثالثي كلوريد الفوسفور )7
 (. 9-45-121) (DMP). ثالثي ميثيل الُفسفيت 8
 (. 7-09-7719) (Thionyl chioride). كلوريد الثيونيل 9

 ميثيل البربيدين  -1-هيدروكسي -3. 10
(3-Hydroxy-1- methyipiperidine) (3-74-3554 .) 

 أمينو إيثيل الكلوريد.  -)بيتا( -ثنائي أيسويروبيل -. إن، إن11
(N,N- Diisopropyt-(beta)- aminoethyl chioride) (7-79-96 .) 

 أمينو إيثيل الثيول. -)بيتا( -ثنائي أيسويروبيل -. إن، إن12
(N,N- Diisopropyt-(beta)- aminoethans thiol) (9-7-5842 .) 

 (. 7-34-1619) (Quinuclidinol-3)كوينوكليدينول   3.-. 13
 (. 7789-23-3. فلوريد البواتسيوم )14
 (. 3-07-107) (Chioroethanol-2)ورو اإليثانول كل  -2. 15



 (. 124-40-3. ثنائي ميثيل أمني )16
 . ثنائي إيثيل إيثيل الفسفوانت. 17

(Diethyl ethyiphosphonate) (6-38-78 .) 
 ثنائي ميثيل أميدات الفسفور.  -إن، إن0. ثنائي إيثيل 18

(Diethyl- N,N- Dimethylphosphoranidate) (7-03-2404 ) 
 (. 762-04-9. ثنائي إيثيل الفسفيت )19
 . ثنائي ميثيل أمني اهليدروكلوريد. 20

(Dimethylamine hydrochioride) (2-59-506 .) 
 ثنائي كلوريد إيثيل الفوسفنيل.  -21

(Ethyl phosphinyl dichioride) (4-40-1498 .) 
 . ثنائي كلوريد إيثيل الفوسفونيل. 22

(Ethyl phosphinyl dichioride) (8-50-1066 .) 
 (. 753-98-0. طالع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق بثنائي فلوريد إيثيل الفوسفونل )23
 (. 7664-39-3. فلوريد اهليدروجني )24
 (. 1-89-76) (Methyl benzilate). ميثيل البنزيليت 25
 . ثنائي كلوريد إيثيل الفوسفونيل.26

(Methyl phosphinyl dichioride) (5-83-676 .) 
 أمينو إيثانول.  -)بيتا( -ثنائي أيسوبروبيل -. إن، إن27

(N,N- Diisopropyl- (beta)- amino ethanol) (0-80-96 .) 
 (. 3-07-464) (Pinacolyl aicohol). كحول البيناكوليل 28
نائي األيسوبروبيل أمينو إيثيل ميثيل ث -2- إيثيل O-. طائع ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق بـ 29

 الفوسفونيت. 
(O-Ethyl-2- diisopropylaminoethyl methyl phospho-nite) (QL) 

(8-11-57856 .) 
 (. 122-52-1. ثالثي إيثيل الفسفيت )30



 (. 7784-34-1. ثالثي كلوريد الزرنيخ )31
 (. 76-93-7. محض البنزيليك )32
 (. 15715-41-0فونيت ). ثنائي إيثيل ميثيل الفس33
 (. 6163-75-3. ثنائي ميثيل إيثيل الفوسفونيت )34
 (. 430-78-4. ثنائي فلوريد إيثيل الفوسفنيل )35
 (. 753-59-3. ثنائي فلوريد ميثيل الفوسفنيل )36
 (. 2-38-3731) (Quinuclidone-3)كوينوكليدون   -3. 37
 (. 10026-13-8. مخاسي كلوريد الفوسفور )38
 (. 8-97-75) (Pinacolone). بيناكولون 39
 (. 151-50-8. سيانيد البواتسيوم )40
 (. 7789-29-9. ثنائي فلوريد البواتسيوم )41
 (. 1341-49-7. فلوريد هيدروجني األمونيوم أو ثنائي فلوريد األمونيوم )42
 (. 7681-49-4. فلوريد الصوديوم )43
 (. 1333-83-1. ثنائي فلوريد الصوديوم )44
 (. 143-33-9. سيانيد الصوديوم )45
 (. 6-71-102) (Triethanolamine). ترايثانوالمني 46
 . مخاسي أسولفيد الفوسفور. 47

(Phosphorus pentasulphide) (3-80-1314 .) 
 (. 9-18-108) (DI- isopropylamine)األيسوبروبيالمني  -. ثنائي48
 (. 8-37-100) (Diethylaminoethanol). ثنائي إيثيل أمينو اإليثانول 49
 (. 1313-82-2. كربيتيد الصوديوم )50
 (. 10025-67-9. أحادي كلوريد الكربيت )51
 (. 10545-99-0. ثنائي كلوريد الكربيت )52
 . ثالثي إيثانول أمني اهليدروكلوريد. 53

(Triethanolamine hydrochioride) (8-39-637.) 



 أمينو إيثيل كلوريد اهليدروكلوريد.  -)بيتا(-روبيل ثنائي أيسوب -. إن، إن54
(N,N-Dilsopropyl- (Beta)- aminoethyl chiorde hydrochioride) 

(1-68-4261 .) 
 (. 5-13-993) (Methyiphosphonic acid). محض امليثيل فوسفونيك 55
 . ثنائي إيثيل ميثيل الفسفونيت. 56

(Diethyl methyiphosphonate) (9-08-683) 
 ثنائي ميثيل أمينو ثنائي الكلوريد -. إن، إن57

(N,N- Dimethyiaminoophosphoryl dichioride) (0-43-677 .) 
 (.116-17-6. ثالثي أيسوبروبيل الفوسفيت )58
 (. 7-87-139) (Ethyidiethanolamine). إيثيل ثنائي اإليثانوالمني 59
60- O,O-  .ثنائي إيثيل فوسفوروثيوات 

(O,O- Diethyl Phosphorothioate) (8-65-2465 .) 
61 .O,O-  .ثنائي إيثيل فوسفوروديثيوات 

(O,O- Diethyl phosphorodithioate) (6-06-298 .) 
 . سيليكات هيكسافنورو الصوديوم. 62

(Sodium hexaftuorosilicate) (9-85-16893 .) 
 . ثنائي كلوريد ميثيل الفوسفونوثيويك. 63

(Methylphosphonothioic dichioride) (2-98-676 .) 
ابلنسبة للصادرات إىل "الدول اليت ليست طرفًا يف اتفاقية األسلحة الكميائية، فإن البند  :1ملحوظة 

1C350  ال يسري على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادة كيميائية أو أكثر من املواد
. 21. و18. و17. و13. و12. و11. و5. و3و 1C350.1الكيميائية احملددة يف مواد البند 

. 57. و56. و55. و54. و36. و35. و34. و33. و32. و31. و28. و27. و26. و22و
% من حيث الوزن من 10. اليت ال تشكل أية مادة كيميائية حمددة فيها بشكل فردي أكثر من 63و

 اخلليط. 



يف اتفاقية األسلحة الكيميائية"، فإن البند  : ابلنسبة للصادرات إىل "الدول اليت تكون طرفًا2ملحوظة 
1C350  ال يسري على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادة كيميائية أو أكثر من املواد

. 21. و18. و17. و13. و12. و11. و5. و3و 1C350.1الكيميائية احملددة يف مواد البند 
. 57. و56. و55. و54. و36. و35. و34. و33. و32. و31. و28. و27. و26. و22و
% من حيث الوزن من 30. اليت ال تشكل أية مادة كيميائية حمددة فيها بشكل فردي أكثر من 63و

 اخلليط. 
ال يسري على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادية كيميائية أو  1C350: إن البند 3ملحوظة 

. 15. و14. و10. و9. و7. و6و 1C350.2أكثر من املواد الكيميائية احملددة يف مواد البند 
. 44. و43. و42. و41. و40. و39. و38. و37. و30. و25. و24. و20. و19. و16و
. 62. و61. و60. و59. و58. و53. و52. و51. و50. و49. و48. و47. و46. و45و

 ليط. % من حيث الوزن من اخل30اليت ال تشكل أية مادة كيميائية حمددة فيها بشكل فردي أكثر من 
على املنتجات احملددة ابعتبارها سلعا استهالكية مهيأة للبيع  1C350ال يسري البند : 4ملحوظة 

 ابلتجزئة لالستخدام الشخصي أو مهيأة لالستعمال اخلاص. 
1C351  :مسببات األمراض البشرية واألمراض حيوانية املصدر و"السموم" أتيت كما يلي 

ة أم مقواة أم معدلة، سواء أكانت يف شكل مستنبتات حية معزولة ، سواء أكانت طبيعيأ. الفريوسات
 أو كمادة حتتوي على مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام هذه املستنبتات، وأتيت كالتايل: 

 . فريوس الشيكوجنونيا. 1
 . فريوس محى القرم الكونغولية النزفية. 2
 . فريوس محى الضنك. 3
 الدماغ اخليلي الشرقي.  . فريوس التهاب4
 . فريوس إيبوال. 5
 . فريوس هانتان. 6
 . فريوس جونني. 7
 . فريوس محى السا. 8
 . فريوس التهاب السحاًّي واملشيميات اللمفاوي. 9



 . فريوس ماتشوبو. 10
 . فريوس ماربورج. 11
 . فريوس جدري القرد. 12
 . فريوس محى الوادي املتصدع. 13
 . فريوس التهاب الدماغ احملمول ابلقرادة )فريوس التهاب الدماغ الرِّبيعي الصيفي الروسي(. 14
 . فريوس مرض اجلدري. 15
 . فريوس التهاب الدماغ اخليليل الفنزويلي. 16
 . فريوس التهاب الدماغ اخليليي الغريب. 17
 . اجلدري األبيض. 18
 . فريوس احلمى الصفراء. 19
 . فريوس التهاب الدماغ الياابين. 20
 . فريوس غابة كياسانور. 21
 . فريوس داء الوثب. 22
 . فريوس التهاب الدماغ بوادي موريه. 23
 . فريوُس مُحى أومِسك النزفية. 24
 . فريوس أوروبوش. 25
 . فريوس بواسان. 26
 . فريوس روكيو. 27
 . فريوس التهاب الدماغ السانت لويسي. 28
 وس هندرا )الفريوسية احلصبية اخليلية(. . فري 29
 . احلمى النزفية ألمريكا اجلنوبية )سابيا، فليكسال، جواانريتو(. 30
 . فريوسات حصى النزف الرئوية والكلوية )سيول، دوبرافا، بيوماال، سني نومرب(. 31
 . فريوس نيباه. 32



ء أكانت يف شكل مستبتات حية سواء أكانت طبيعية أم حمفزة أم معدلة، وسواب. الريكتسيات، 
معزولة أو كمادة حتتوي على مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام هذه املستنبتات، وأتيت  

 كالتايل: 
 . الكوكسيلة البورنيتية. 1
 . ابرتونيال كوينتاان )روكاليميا كوينتاان، ريكتسيا كوينتاان(. 2
 . ريكتسيا بروازيكي. 3
 تسي. . ريكتسيا ريك4

سواء أكانت طبيعية أم حمفزة أم معدلة، سواء أكانت يف شكل مستبينات حية معزولة أم ج. البكترياي، 
يف شكل مادة حتتوي على مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام هذه املستبينات، وأتيت  

 كالتايل: 
 . ابسيلس آنثراسيس. 1
 . بروسيال أبورتس. 2
 . بروسيال مليتنسس. 3
 . بروسيال سويس. 4
 . كالميدًّي بسيتاسي. 5
 . كلوسرتيدمي بوتولينم. 6
 . فرانسيسيال توالرينسيس. 7
 . بريكولديرًّي ماللي )سودوموانس ماللي(. 8
 . بريكولديرًّي سودوماللي )سودوموانس سودوماللي(. 9

 . ساملونيلال اتيفي. 10
 . شيجيلال ديسينرتًّي. 11
 ربيو كولريا. . في12
 . يرسينيا بيستيس. 13
 . كلوسرتيدمي بريفرينجز، أنواع منتجة ألبسيلون توكسني. 14



واألمناط املصلية األخرى املنتجة  0157. إيشرييشيا كوالى مسببة للنزيف املعوي، منط مصلي 15
 للفريوتوكسني. 
 كما سيلي، و"الوحدات الفرعية للمسموم" اثت الصلة: د. "السموم" 

 . مسوم بوتولينم. 1
 . مسوم كلوسرتيدمي بريفرينجنز. 2
 . كونوتوكسني. 3
 . ريسني. 4
 . ساكسيتوكسني )ذيفان عصيب يف الرخوًّيت(. 5
 . شيجا توكسني )ذيفان الشيغيلة الزحارية(. 6
 . مسوم ستافيلوكوكس أوريوس )العنقودية الذهبية(. 7
 ن(. . تيرتودوتوكسني )سم األمساك الرابعية األسنا8
 . الفريوتوكسني والربوتينات املعطلة للريبوسومات املماثلة للشيجا. 9

 . ميكروسيستني )سياجنينوسني(. 10
 . أفالتوكسني. 11
 . أبرين. 12
 . سم الكولريا. 13
 . سم دًّيسيتوكسي سكريبينول. 14
 توكسني.  2. يت 15
 توكسني.  2. إتش يت 16
 . سوديسني. 17
 . فولكنسني. 18
 )فيسكومني(.  1. فيسكم البوم لكتني 19

على مسوم بوتولينم أو كونوتوكسني عندما تكون يف صورة  1C351.dال يسريي البند  ملحوظة:
 منتجات تفي بكافة املعايري التالية: 



. إن تكون مستحضرات دوائية مت إعدادها لالستخدام يف االختبارات والتجربة على اإلنسان لعالج 1
 ية. احلاالت الطب

 . إن تعبأ بغرض التوزيع كمنتجات عالجية أو طبية. 2
 . أن يكون لديها ترخيص من جهة خمتصة اتبعة للدولة للتسويق كمنتجات عالجية أو طبية. 3

هـ. الفطرًّيت، سواء أكانت طبيعية أم حمفزة أم معدلة، وسواء اكانت يف شكل "مستنبتات حية معزولة" 
ة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام هذه املستنبتات، وأتيت  أو يف شكل مادة حتتوي على ماد

 كالتايل: 
 . كوكسيديويدز إميايتيس. 1
 . كوكسيديويدز بوساداسي. 2

 على "اللقاحات" أو "الذيفان املناعي".  1C351ال يسري البند  ملحوظة:
1C352  :مسببات األمراض احليوانية، وهي على النحو التايل 

أ. الفريوسات سواء أكانت طبيعية أم مقواة أم معدلة، سواء أكانت يف شكل "مستنبتات حية معزولة" 
 أو كمادة حتتوي على مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام هذه املستنبتات، وأتيت كالتايل: 

 . فريوس محى اخلنزير اإلفريقي. 1
 . فريوس أنفلونزا الطيور، اليت تكون: 2

 أ. غري مميزة. 
 EC (14.1.2006 Oj L/2005/94( من توجيه االحتاد األورويب 2)1ب. حمددة يف امللحق 

 ( ابعتبارها تتمتع بقدرة إمراضية عالية، وهي على النحو التايل: 16ص .10
 6يف كتاكيت عمر  2أو  1أكرب من  (IVPI). فريوس من النوع "أ" مبؤشر إمراض بني األوردة 1

 أسابيع. 
املصنفة  اليت حتتوي سالسلها اجلينومية H7أو  H5. فريوس من النوع "أ" خاص ابألمناط الفرعية 2

على أمحاض أمينية متعددة أساسية عند موضع انقسام جزيء اهليماجلوتينني مماثلة لتلك اليت ُتالحظ 
وتياز  األخرى، توضح أن جزيء اهليماجلوتينني ميكن انقسامه من قبل مضيف بر  HPAIلفريوسات 

 كلي الوجود. 
 . فريوس اللسان األزرق. 3



 . فريوس احلمى القالعية. 4
 . فريوس جدري املاعز. 5
 . فريوس اهلريس اخلنزيري )داء أوجيسكي(. 6
 . فريوس محى اخلنازير )فريوس كولريا اخلنازير(. 7
 . فريوس ليسا. 8
 . فريوس مرض نيوكاسل. 9

 . فريوس طاعون اجملرتات الصغرية. 10
 |)فريوس املرض احلويصلي اخلنازيري(.  9. فريوس اخلنازير املعوي من النوع 11
 . فريوس طاعون املاشية. 12
 . فريوس جدري األغنام. 13
 . فريوس داء تيشني )التهاب الدماغ والنخاع اخلنزيري العدوائي(. 14
 . فريوس التهاب الفم احلويصلي. 15
 . فريوس داء اجللد العقدي. 16
 وس طاعون اخليل اإلفريقي. . فري 17
. املفطورات )امليكوبالزما(، سواء أكانت طبيعية أم حمفزة أم معدلة، وسواء أكانت على شكل 18

"مستنبتات حية معزولة" أم يف شكل مادة حتتوي على مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام 
 هذه املستنبتات، وأتيت كالتايل: 

 )مستعمرة بكتريية صغرية(.  SCويدس )املفطورات الفطرانية( ونويعات ميكويدس . ميكوبالزما ميك1
 . ميكوبالزما كابريكوالم ونويعات كابرينيومونيا. 3

(Mycop.asma capricolum subspecies capripneumoniae.) 
 على "اللقاحات".  1C352ال يسريي البند  ملحوظة:

1C353 وراثًيا، وهي على النحو التايل:  عناصر جينية وكائنات دقيقة معدلة 
أ. كائنات دقيقة معدلة وراثًيا أو عناصر جينية حتتوي على سالسل أمحاض نووية مرتبطة ابحلالة املرضية 

أو  .1C351.bأو  .1C351.aاليت حتدثها أي من الكائنات الدقيقة الواردة يف البند 
1C351.c.  1أوC351.e.  1أوC352  1أوC354 . 



دقيقة معدلة وراثًيا أو عناصر جينية حتتوي على سالسل أمحاض نووية حتمل الرمز اجليين ب. كائنات 
 أو "الوحدات الفرعية للسموم".  .1C351.dألي من "السموم" الواردة يف البند 

 مالحظات فنية: 
. تتضمن العناصر اجلينية، من بني أشياء أخرى، كروموزمات وجينومات وبالزميدات وينقوالت 1

 الت معدلة أو غري معدلة وراثًيا. وانق
. سالسل األمحاض النووية املرتبطة ابألمراض اليت تسببها أي من الكائنات الدقيقة الواردة يف البند 2

1C351.a.  1أوC351.b.  1أوC351.c.  1أوC351.e.  1أوC352  1أوC354 .
 يقصد هبا أي تسلسل للكائن الدقيق احملدد تتسم: 

أ. أهنا يف حد ذاهتا أو من خالل نواجتها احملولة أو املستنسخة متثل خطرًا كبريًا على صحة اإلنسان أو 
 احليوان أو النبات. 

ب. أهنا معروفة بزًّيدة مقدرة أحد الكائنات الدقيقة احملددة، أو أي كائن عضوي قد تدخل أو تندمج 
 ن أو احليوان أو النبات. فيه، على التسبب يف إحداث ضرر خطري علة صحة اإلنسا

على سالسل األمحاض النووية املرتبطة ابألمراض اليت تسببها  1C353ال يسري البند  ملحوظة:
والسالالت األخرى املنتجة  0157إيشرييشيا كوالى املسببة للنزيف املعوي من النمط املصلي 

 ألي من وحداته الفرعية. للفريوتوكسني، خبالف تلك اليت حتمل الرمز اجليين للفريوتوكسني أو 
1C354  :مسببات األمراض النباتية، وهي على النحو التايل 

أ. الفريوسات، سواء أكانت طبيعية أم حمفزة أم معدلة، وسواء أكانت يف شكل مستنبتات حية معزولة" 
وأتيت  أم يف شكل مادة حتتوي على مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام هذه املستنبتات، 

 كالتايل: 
 . فريوس األنديز الكامن للبطاطس: 1

(Potato Andean latent tymovirus) . 
 . درنة البطاطس املغزلية فريوسية الشكل: 2

(Potato spindle tuber viroid) . 



ب. البكتريًّي، سواء أكانت طبيعية أم حمفزة أم معدلة، وسواء أكانت يف شكل "مستنبتات حية معزولة" 
أم يف شكل مادة حتتوي على مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام هذه املستنبتات، وأتيت  

 كالتايل: 
 . زانثوموانس البيلينيانز. 1
ى، مبا يف ذلك السالالت املشار إليها كأنواع زانثوموانس  . زانثوموانس كامبسرتيس يب يف سيرت 2

أو املصنفة كزانثوموانس سيرتى أو  Eأو  Dأو  Cأو  Bأو  Aكامبسرتيس يب يف سيرتى من األنواع 
 تيفوليا أو زانثوموانس كامبسرتيس يب يف سيرتوميلو. -زانثوموانس كامبسرتيس يب يف أوران

 يزاي )سودوموانس كامبسرتيس يب يف. أوريزاي(. . زانثوموانس أوريزاي يب يف أور 3
. نويعات كالفيباكرت ميشيجانينسيس سيبيدونيكس )ذويعات كورينيباكتريمي ميشيجانينسيس 4

 سيبيدوينيكوم أو كورينيباكتريمي سيبيدوينيكوم(. 
أو بيلخورديرًّي  3و 2)سودوموانس سوالانسريم أجناس  3و 2. رالستونيا سوالانسريم أجناس 5
 (. 3و 2والانسريم أجناس س

ج. الفطرًّيت، سواء أكانت طبيعية أم حمفزة أم معدلة، وسواء أكانت يف شكل "مستنبتات حية 
معزولة" أو يف شكل مادة حتتوي على مادة حية مت تلقيحها أو تلويثها عمًدا ابستخدام هذه املستنبتات، 

 وهي كما يلي: 
 Colletotrichumوليتوتريكم كاهاوى( . كوليتوتريكم كوفامن من نوع فريوالنز )ك1

coffeanum var. virulans (Colletotrichum) (kahawae) . 
 . كوكليوبولس ميابينس )هيلمنثوسبورمي أوريزاي(. 2

(Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)) 
 Dothidella))مرادف دوثيديال أوالي  (Microcyclus ulei). ميكروسيكلس أوالي 3

ulei) . 
)مرادف بوسينيا جرامينيس طراز النوع تريتيسي  (Puccinia graminis). بوسينيا جرامينيس 4

(Puccinia graminis f. sp. Tritici) . 
 Puccinia))مرادف بوسينيا جلومارام  (Puccinia Striifromis). بوسينا سرتفورمس 5

glumarum) . 



)بريكوالرًّي جريسيا/ بريكوالرًّي أوريزاي  (Magnaporthe grisea). ماجنابورث جريسي 6
(Pyricularia grisea/pyricularia oryzae) . 

1C450  املواد الكيميائية السامة واملواد األولية الكيميائية السامة، على النحو التايل، و"اخلالئط
 الكيميائية" اليت حتتوي على واحدة أو أكثر منها: 

 وضوابط السلع العسكرية.  .1C351.dو  1C350نود طالع أيضا البملحوظة: 
 أ. املواد الكيميائية السامة، وهي على النحو التايل: 

 )ثنائي إيثيل األمينو( إيثيلS- [2- ]ثنائي  -O,O. أميتون: 1
 -etthyl] O,O- Diethyl S-[2 (diethyiamino)فوسفوروثيوليت )

(Phosphorothilate (5-53-78وما مياثلها من ا ) .ألمالح القلوية املربتنة 
2 .PFIB :1,1,3,3,3- 21-8بروبني ) -1-)ثالثي الفلورو ميثيل( -2-مخاسي الفلورو-

382 .) 
 كوينوكليندينيل بينزيليت:   3B :-Z. طالع أيًضا ضوابط السلع العسكرية فيما يتعلق بغاز 3

(3-Quinuctidinyl benzilate) (2-06-6581 .) 
 (. 75-44-5. فوسيجني: ثنائي كلوريد الكربونيل )4
 (. 506-77-4. كلوريد اليانوجني )5
 (. 74-90-8. سيانيد اهليدروجني )6
 . الكلوروبكرين: ثالثي كلورو النيرتوميثان: 7

(Trichioronitromethane) (2-06-76 .) 
األسلحة الكيميائية، فإن البند  : ابلنسبة للصادرات إىل الدول اليت ليست طرفًا يف اتفاقية1ملحوظة 

1C450  ال يسري على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادة كيميائية أو أكثر من املواد
اليت ال تشكل أية مادة كيميائية حمددة فيها بشكل فردي  1C450.a.1الكيميائية احملددة يف البندين 

 % من حيث الوزن من اخلليط. 1أكثر من 
لنسبة للصادرات إىل الدول اليت تكون طرفا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية، فإن البند اب: 2ملحوظة 

1C450  ال يسري على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادة كيميائية أو أكثر من املواد



اليت ال تشكل أية مادة كيميائية  .1C450.a.2و .1C450.a.1الكيميائية احملددة يف البندين 
 % من حيث الوزن من اخلليط. 30ة فيها بشكل فردي أكثر من حمدد

على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادة كيميائية أو  1C450ال يسري البند : 3ملحوظة 
اليت تشكل أية مادة   .a.7.و .a.6.و .1C450.a.4أكثر من املواد الكيميائية احملددة يف البند 

 % من حيث الوزن من اخلليط. 30ي أكثر من كيميائية حمددة فيها بشكل فرد
على املنتجات احملددة ابعتنبارها سلًعا استهالكية مهيأة للبيع  1C450ال يسري البند : 4ملحوظة 

 ابلتجزئة لالستخدام الشخصي أو مهيأة لالستعمال اخلاص. 
 ب. املواد األولية الكيميائية السامة، وهي كما يلي: 

، 1C350الف تلك احملددة يف ضوابط السلع العسكرية أو الواردة يف البند . املواد الكيميائية، خب1
اليت حتتوي على ذرة فسفور ترتبط هبا جمموعة ميثيل أو إيثيل أو بروبيل )عادي أو أحد النظائر( لكن 

 بدون أية ذرات كربونية أخرى. 
فينيل إيثيل  -Sإيثيل  -Oعلى الفونوفوس:  1C450.b.1ال يسري البند ملحوظة: 

 (O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate)فوسفونوثيولوثيونيت 
(9-22-944 .) 
]ميثيل أو إيثيل أو بروبيل )عادي أو أحد النظائر([  (N,N-Dialkyl)ثنائي ألكيل  -. إن، إن2

-N,N)وسفوريل ثنائي كلوريد ثنائي ميثيل أمينو ف -ثنائي هاليدات الفوسفوراميديك، خبالف إن، إن
Dimethylaminophosphoryl dichloride) . 

 ثنائي ميثيل أمينو فوسقوريل.  -. فيما يتعلق بثنائي كلوريد إن، إن1C350.57: طالع البند ملحوظة
ثنائي ألكيل ]ميثيل أو  -. ثنائي ألكيل ]ميثيل أو إيثيل أو بروبيل )عادي أو أحد النظائر([ إن،إن3

، خبالف (Phosphoramidates)فوسفوراراميدات  -أو أحد النظائر([ إيثيل أو بروبيل )عادي
 . 1C350ثنائي ميثيل أميدات الفسفور احملددة يف البند  -إن،إن-ثنائي إيثيل 

 -2-ثنائي ألكيل ]ميثيل أو إيثيل أو بروبيل )عادي أو أحد النظائر([ أمينو إيثيل -. إن،إن4
ثنائي  -ألمالح املربتنة املناظرة، خبالف إن،إنوا (aminoethyl-2-chlorides)الكلوريدات 
 N,N-Dissopropyl- (beta)- aminoethyt)أمينو إيثيل الكلوريد  -)بيتا(-أيسوبروبيل 

chioride) أمينو إيثيل هيدروكلوريد الكلوريد  -)بيتا(-ثنائي أيسوبروبيل  -أو إن,إن(N,N-



Dissopropyl- (beta)-aminoethyl chioride hydrochioride)  احملددة يف
 . 1C350البند 

أولس  -2-ثنائي ألكيل ]ميثيل أو إيثيل أو بروبيل )عادي أو أحد النظائر([ أمينو إيثني -. إن،إن5
(aminoethane-2-ois) بيتا(-ثنائي أيسوبروبيل  -واألمالح املربتنة املناظرة خبالف إن،إن(-

ثنائي إيثيل  -وإن،إن N,N-Dissopropyl-(beta)-aminoethanol)أمينو اإليثانول 
( احملددة يف البند 8-37-100) (N,N-Diethylaminoethanol)أمينو اإليثانول 

1C350 . 
 : على ما يلي .IC450.b.5ال يسري البند  ملحوظة:
-0-01) (N,N Dimethylaminoethanol)ثنائي ميثيل أمينو اإليثانول  -أ. إن،إن

 ( واألمالح املربتنة املناظرة. 108
 (. 100-37-8ثنائي إيثيل أمينو اإليثانول ) -ب. األمالح املربتنة اخلاصة بـ إن،إن

ثيولز  -2-ثنائي ألكيل ]ميثيل أو إيثيل أو بروبيل )عادي أو أحد النظائر([ أمينو ايثني -. إن،إن6
(aminoethane-2-thiols) بيتا-ثنائي أيسوبروبيل  -واألمالح املربتنة املناظرة، خبالف إن،إن- 

احملددة يف البند  (N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethane thiol)أمينو إيثني ثيول 
1C350 . 

7. 
-7) (ethyidiethanolamine)فيما يتعلق إبيثيل ثنائي اإليثانوالمني  1C350طالع البند  

78-139 .) 
 (. 105-59-9. ميثيل ثنائي اٌيثانوالمني )8

ل اليت ليست طرفًا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية"، فإن البند ابلنسبة للصادرات إىل الدو  :1ملحوظة
1C450  ال يسري على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادة كيميائية واحدة أو أكثر من املواد

اليت ال  .b.6.و .b.5.و .b.4.و .b.3.و .b.2.و 1C450.b.1الكيميائية احملددة يف البنود 
 % من حيث الوزن من اخلليط. 10حمددة فيها بشكل فردي أكثر من  تشكل أية مادة كيميائية

ابلنسبة للصادرات إىل الدول اليت تكون طرفًا يف اتفاقية األسلحة الكيميائية، فإن البند  :2ملحوظة
1C450  ال يسرى على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادة كيميائية واحدة أو أكثر من املواد



اليت  .b.6.و .b.5.و .b.4.و .b.3.و .b.2.و 1C450.b.1حملددة يف البنود الكيميائية ا
 % من حيث الوزن من اخلليط. 30تشكل أية مادة كيميائية حمددة فيها بشكل فردي أكثر من 

على "اخلالئط الكيميائية" اليت حتتوي على مادة كيميائية واحدة  1C450ال يسري البند  :3ملحوظة 
اليت ال تشكل أية مادة كيميائية حمددة  .1C450.b.8أو أكثر من املواد الكيميائية احملددة يف البند 

 % من حيث الوزن من اخلليط. 30فيها بشكل فردي أكثر من 
على املنتجات احملددة ابعتبارها سلًعا استهالكية مهيأة للبيع  1C450ال يسري البند  :4ملحوظة 

 ابلتجزئة لالستخدام الشخصي أو مهيأة لالستعمال اخلاص. 
1D  الربامج 

1D001  الربامج" املصممة أو املعدلة خصيًصا "لتطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" األجهزة احملددة يف"
 . 1B003إىل  1B001البنود من 
1D002 ربامج اخلاصة "بتطوير" شرائح "مصفوفة" عضوية أو "مصفوفة" معدنية أو "مصفوفة  "ال

 كربونية أو مركباهتا". 
1D003  الربامج" املصممة أو املعدة خصيًصا لتمكني املعدات من أداء وظائف املعدات احملددة يف"

 . .1A004.dأو  .1A004.cالبند 
1D101 1دف "استخدام" املواد احملددة يف البند "الربامج" املصممة أو املعدة خصيًصا هبB101  أو
1B102  1أوB115  1أوB117  1أوB118  1أوB119  
1D103  الربامج" املصممة خصيًصا لتحليل األشياء قليلة املالحظة مثل انعكاسية الرادارات"

 وتوقيعات األشعة فوق البنفسجية/ األشعة حتت احلمراء والتوقيعات الصوتية. 
 1D201  1"الربامج" املصممة خصيًصا هبدف "استخدام" املواد احملددة يف البندB201 . 

1E  التكنولوجيا 
1E  حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة(GTN)  أبهنا املستخدمة يف

أو  .1A001.cأو  .1A001.b"تطوير" أو "إنتاج" األجهزة املعدات أو املواد احملددة يف البند 
1A005  1أوA006  1أوA007  1أوB  1أوC . 
1E002  :ابلنسبة للمدلوالت األخرى للتكنولوجيا فهي على النحو التايل 



أو  (Polybenzothiazoles)أ. "التنكنولوجيا" اخلاصة "إبنتاج" أو "تطوير" البويل بينزو ثيازولس 
 . (Polybenzoxazoles)البويل بينزو زازولس 

اليت  (fluoroelastomer)يا" اخلاصة إبنتاج أو تطوير مركبات فلورو األستومر ب. "التكنولوج
 حتتوي على األقل على مونومر أثري فينيل واحد. 

 ج. التكنولوجيا اخلاصة إبنتاج أو تطوير املواد القاعدية أو املواد اخلزفية غري املركبة التالية: 
 لتالية: . املواد القاعدية اليت تتمتع بكافة اخلصائص ا1

 أ. حتتوي على أي من املركبات التالية: 
 . أكاسيد الزركونيوم األحادية أو املعقدة وأكاسيد معقدة من السيليكون أو األلومنيوم. 1
 . نيرتيدات البورون األحادية )ذات أشكال مكعبة أو بلورية(. 2
 . كربيدات السيليكون أو البورون األحادية أو املعقدة. 3
 . نيرتيدات السيليكون األحادية أو املعقدة. 4

 ب. أي من جمموع الشوائب املعدنية التالية )ابستثناء اإلضافات املتعمدة(: 
 جزء يف املليون لألكاسيد أو الكربيدات األحادية.  1000. أقل من 1
 جزء من املليون للمركبات املعقدة أو النرتيدات األحادية.  5000. أقل من 2

 كون أًًّي مما يلي: ج. أن ت
% 10ميكرومرت وليس أكثر من  1. أكسيد زركونيوم ذي متوسط حجم جسيمي يعادل أو أقل من 1

 ميكروومرت؛  5من اجلسيمات اليت تريد عن 
ميكومرت وليس أكثر من  5. مواد قاعدية أخرى ذات متوسط حجم جسيمي يعادل أو أقل من 2

 رت. ميكروم 10% من اجلسيمات اليت تزيد عن 10
 . تتميز جبميع ما يلي: 3

 . 5أ. صفائح ذات نسبة طول إىل ثخانة تتجاوز 
 ميكومرت.  2ابلنسبة لألقطار اليت تقل عن  10ب. شعريات ذات نسبة طول إىل قطر تتجاوز 

 ميكورمرت يف القطر.  10ج. ألياف متواصلة أو مقطعة تقل عن 
 . 1E002.c.1. مواد خزفية غري "مركبة" تتألف من املواد احملددة يف البند 2

 على "التكنولوجيا" اخلاصة بتصميم أو إنتاج املزيالت.  .1E002.c.2ال يسري البند ملحوظة: 



 ولوجيا" اخلاصة "إبنتاج" ألياف البويل أسيد العطرية. نكد. "الت
أو  1A002أو الصفائح أو املواد "املركبة" احملددة يف البند  هـ. "التكنولوجيا" اخلاصة إبصالح اهلياكل

1C007.c.  1أوC007.d. . 
على "التكنولوجيا" اخلاصة إبصالح هياكل "الطائرات املدنية"  .1E002.fال يسري البند  ملحوظة:

نعي ابستخدام "مواد ليفية أو خيطية" وراتينجات أيبوكسية، الواردة يف أدلة االستخدام اخلاصة مبص
 الطائرات. 

"املكتبات )قواعد البياانت التقنية البارامرتية( املصممة أو املعدة خصيًصا لتمكني املعدات من أداء  -ز
 . .1A004.dأو  .1A0004.cوظائف املعدات احملددة يف البند 

  ملحوظة فنية
تعىن جمموعة خمتارة من ، فإن املكتبة )قاعدة بياانت تقنية ابرامرتية( .1E220.gألغراض تتعلق ابلبند 

 املعلومات الفنية، واليت قد حيسن الرجوع إليها من أداء املعدة أو األنظمة ذات الصلة.
 *1E101  التكنولوجيا، وفقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العام، ختص *استخدام* املواد احملددة يف

 1C001و أ 1B119إىل  1B115أو  1B102أو  1B101أو  1B001أو  1A102البند 
 .1D103أو  1D101أو  1C118إىل  IC111أو 1C107 أو 1C101أو 
 *1E102  التكنولوجيا، وفقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة، هتدف إىل تطوير "الربامج" احملددة

 .1D103أو  1D101أو  1D001يف البند 
 * 1E103"و األوتوكالفات أأو اجلو يف  اخلاصة بتنظيم درجة احلرارة أو الضغط "التكنولوجيا

 أو "املركبات" املعاجلة جزئيا. "املركبات" "إلنتاج"اهليدروكالفات، عند استخدامها 
 *1E104 حنالل احلراري واليت يتم تكوينها على قالب "املواد املشتقة ابال التكنولوجيا املتعلقة "إبنتاج

كلفن   1573رجات حرارة ترتاوح ما بني أو شياق أو غريها من الركائز من الغازات األولية يف د
كيلو   20ابسكال و 130درجة مئوية(وضغط يرتاوح ما بني  2900درجة مئوية( كلفن ) 1300)

 ابسكال.
"التكنولوجيا" اخلاصة بتكوين غازات أولية "مولدة" ومعدالت التدفق  1E104يتضمن البند  ملحوظة:

 ارامرتات.واجلداول الزمنية اخلاصة مبراقبة املعاجلة والب



1E201  ًللمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة، ختص "استخدام املواد احملددة يف  ا"التكنولوجيا"، وفق
 1B225أو  1B201أو  1A227إىل  1A225أو  1A202أو  1A007أو  1A002البند 
أو  1C210أو  1C202أو  .1C010.bأو  .b.4أو. .1C002.b.3أو  1B233إىل 

1C216  1أوC225  1إىلC240  1أوD201. 
1E202  ًختص "تطوير" أو إنتاج" السلع  للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة، ا"التكنولوجيا، وفق

 .1A227إىل  1A225أو  1A202أو  1A007احملددة يف البند 
1E203  ًللمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة، هتدف إىل تطوير""الربامج" احملددة  ا"التكنولوجيا"، وفق

 .1D201البند  يف
 
 
  



 الفئة الثانية
 معاجلة املواد

2A  النظم واألجهزة واملكوانت 
 فيما يتعلق ابلتشغيل املالئم للمحامل، طالع ضوابط السلع السكرية. ملحوظة

2A001 :احملامل املقاومة لالحتكاك وأنظمة التحميل ومكوانهتا كما يلي 
على الكرًّيت ذات التساحمات )درجات التحمل( احملددة من قبل جهة  2A00aملحوظة: ال يسري 

 أو األسوأ منها. 5ضمن الفئة  ISO 3290لـ  االتصنيع وفقً 
احملامل ذات الكرًّيت )الروملان بيلي( واحملامل التدحرجية الصلبة، اليت تتمتع بكافة التساحمات احملددة من 

 )أو فئة تسامح معيار ISO 492لفئة التسامح الرابعة من  اقبل اجلهة املصنعة وفقً 
ANSI/ABMA Std 20 Tolerance, RBEC-7 Class ABEC-7  أو ما

يعادهلا من املعايري احمللية األخرى(، أو األفضل منها، واليت تكون ذات عناصر حلقية أو 
 مصنوعة من املونيل أو الربيليوم. (ISO 5593)تدحرجية

 على احملامل التدحرجية املستدقة. .2A001.aالبند ملحوظة: ال يسري 
أنواع احملامل ذات الكرًّيت واحملامل التدحرجية الصلبة األخرى، اليت تتمتع بكافة مستوًّيت  -ب

  ISO 492اخلاصة ابملعيار  2لفئة التسامح  االتسامح احملددة من قبل اجلهة املصنعة وفقً 
 ANSI/ABMA Std 20 Tolerance, RBEC-9 Class ABEC-9  أو ما

 يعادهلا من املعايري احمللية األخرى(، أو األفضل من ذلك:
 على احملامل التدحرجية املستدقة. .2A001.bملحوظة: ال يسري البند 

 مما يلي: أنظمة احلمل املغناطيسي الفعالة اليت تستخدم أًّيً  -ج
 سكال.ميجا اب 414د عن تسال أو أكثر ومقاومة خضوع تزي 2.0. مواد ذات كثافة تدفق تبلغ 1
 . تصميمات ميل أحادية القطبية وثالثية األبعاد وكهرومغناطيسية خاصة ابملشغالت امليكانيكية:2
درجة مئوية(  177كلفن   450 (.أجهزة استشعار حتديد املواضع ذات درجات احلرارة العالية 3

 وأكثر(.
2A225 سائلة، وهي كالتايل: بواتق مصنعة من مواد مقاومة ملعادن األكتينيدات ال 

 أ.البواتق اليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني:



 .3سم 8000 و 3سم150ما بني  .حجم يبلغ1
 أو أكرب من حيث الوزن: %98. مصنعة من أو مطلية أبي من املواد التالية، ودرجة نقاء تبلغ 2

 .CaF)2(أ. فلوريد الكالسيوم 
 .CaZrO)3(ب. زركوانت الكالسيوم )ميتازركونيوم( 

 .3S2(Ce(كربيتيد السرييوم -ج
 .3O2(Er( د. أكسيد اإلربيوم)إربيا(

 .(HfO2)أكسيد اهلافنيوم )هافنيا( -هـ
 .(MgO)أكسيداملاغنسيوم  -و

% 20%تيتانيوم و  30% نيوبيوم50املنرتدة )حواىل  التنجستني –التيتانيوم  –ز. سبيكة النيوبيوم 
 تتجستني(.

 .3O2(Y( )إثرًّي(ح. أكسيد اإليرتيوم 
 .ZrO)2(أكسيد الزركونيوم )زركونيا(  -ط
 البواتق اليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني: -ب
 .3سم 2000و  3سم50ما بني  . حجم يبلغ1
 % أو أكثر من حيث الوزن.98من أو مبطنة ابلتنتالوم، وذات درجة نقاء تبلغ  . مصنعة3
 بواتق تتمتع بكافة اخلصائص التالية: -ج
 : 3سم 2000و 3سم50.حجم يبلغ ما بني 1

 %أو أكثر من حيث الوزن.98مصنعة من أو مبطنة ابلتنتالوم، وذات درجة نقاء تبلغ  2.
 . مبطنة بكربيد التنتالوم أو نرتيد أو البوريد أو أي من مركباهتا.3

2A226 اخلصائص التالية: صمامات تتمتع بكافة 
 ملم أو أكثر. 5يبلغ  مسي"اأ. "حجم 

 هبا سدادة منفاخ. ب.
ونيوم أو النيكل أو سبيكة نيكل حتتوي على و مبطنة ابأللومنيوم أو سبيكة أملمن أ اج. مصنوعة كليً 

 %من النيكل من حيث الوزن.60أكثر من
 ملحوظة فنية:



 2A226البند  يف املذكور مسي"اال ابلنسبة للصمامت ذات أقطار دخل وخرج خمتلفة، فإن "احلجم
 طر األصفر.يشري إىل الق

2B أجهزة االختبار والفحص واإلنتاج 
 مالحظات فنية:

املثبت  (w-axis)دبليو  –.مل يتم إحصاء احملاور الكنتورية املتوازية الثانوية )على سبيل املثال، حمور 1
على ماكينات احلفر العمودية أو حمور دوراين اثنوي بوازي خطة املركزي احملور الدوراين الرئيسي( ضمن 

درجة.  360العدد اإلمجايل للمحاور الكنتورية وليس مثة حاجة أن تدور احملاور الدورانية أكثر من 
 برغي أو جريدة مسننة وترس(.وميكن دفع احملور الدوراين ابستخدام جهاز خطي )على سبيل املثال، 

، فإن عدد احملاور اليت ميكن تنسيقها يف آن واحد ابلنسبة "للتحكم 2B.ألغراض تتعلق ابلبند2
هو عدد احملاور اليت بطوهلا أو حوهلا تتم احلركات املتزامنة واملرتابطة، أثناء معاجلة قطعة العمل،  الكنتوري"

هذا على أية حماور إضافية تتم احلركات النسبية األخرى بطوهلا وذلك بني قطعة العمل واآللة. وال يشتمل 
 أو حوهلا داخل اآللة مثل:

 أ. أنظمة هتيئة العجل يف ماكينات اجللخ،
 قطع العمل املنفصلة.  ب. احملاور الدورانية املتوازية املصممة لتثبيت

و"آالت التحكم  ISO841للمعيار الدويل  اأن تكون املصطلحات التعريفية للمحاور وفقً  . ينبغي3
 التعريفية للمحور واحلركة". املصطلحات –العددية 

، يتم اعتبار "حمور دوران اإلمالة" كمحور 2B009 a إىل 2B001.ألغراض تتعلق ابلبنود من 4
 دوراين.

 ISO( 1ملعيار) ا. ميكن استخدام "دقة حتديد املواضع االمسية" املستمدة من املقاييس املصممة وفقً 5
أو ما يعادله من املعايري احمللية لكل طراز آلة مكنية كبديل الختبارات اآلالت  (1988) 230/2

بشكل فردي. دقة حتديد املواضيع االمسية" قيمة الدقة املقدمة للسلطات املختصة للدولة العضو اليت مت 
 لدقة طراز اآللة احملددة. فيها أتسيس اجلهة املصدرة ابعتبارها ممثاًل 

 مخس آالت من أحد الطرز املراد تقييمها. حدد -أ
 ISO 230/2 (988)ملعيار  اقم بقياس مستوًّيت دقة احملور اخلطي وفقً  -ب



املعيار  يف "أ" –ويتم توضيح طريقة حساب قيمة  "أ" لكل حمور خاص بكل آلة. -حدد قيم  -ج
ISO. 

هذا القيمة االمسية لكل حمور  أ""حدد متوسط القيمة للقيمة "أ" لكل حمور. ويصبح متوسط القيمة  -د
 .)…Ax Ay)ابلطراز  خاص

 تشري إىل كل حمور خطي، فستوجد قيم إمسية بعدد وجود احملاور اخلطية. 2وحيث إن قائمة الفئة  -هـ
أو البند  2B201إىل  2B001البنود من  يف حالة عدم متنع أي حمور ألي ال تسري عليه -و

2B201  ميكروانت ابلنسبة ملاكينات  8انت ابلنسبة ملاكينات اجللخ و ميكرو  6مسية "أ" تبلغ نابدقة
مثانية  املصنعة إعادة أتكيد مستوى الدقة مرة كل التفريز واخلراطة أو أكثر من ذلك، فيتعني على اجلهة

 عشر شهرا. 
2B001 واد اآلالت املكنية وأي ممن مركباهتا، اخلاصة بكشط )أو قطع( املعادن أو املواد اخلزفية أو "امل

للمواصفات الفنية للجهة املصنعة، أن تكون جمهزة أبجهزة إلكرتونية من أجل  او واليت ميكن، وفقً  املركبة"
 على النحو التايل: أتيت ، واليتااملكوانت املصممة خصيصً  "التحكم الرقمي" إىل جانب

 .2B201البند  اأيضً  : طالعملحوظة
تقتصر على  األغراض اخلاصة اليت املكنية ذاتعلى اآلالت  2B001: ال يسري البند 1ملحوظة 

 .2B003 البند هذه املعدات، طالع مصنعي الرتوس. وفيما يتعلق مبثل
على اآلالت املكنية ذات األغراض اخلاصة اليت تقتصر على  2B001 : ال يسري البند2ملحوظة 

 أي مما يلي. مصنعي
 الكاماات، أو أعمدة أ. األعمدة املرفقية

 أو آالت القطع. ب. األدوات
 ج. الرتوس الدودية آللة البثق،

 د. قطع اجملوهرات املنقوشة أو املصقولة.
 اليت تتمتع إبمكانيتني اثنتني على األقل من اإلمكاانت الثالث : جيب تقييم اآللة املكنية3ملحوظة 

بند  لكل اوفقً  التفريز(، املتعلقة ابجللخ والتفريز واخلراطة )على سبيل املثال، ماكينة خراطة تتمتع إبمكانية
 .cأو. .bأو  2B001البنود املعمول هبا  من

 .2B002ملحوظة: ابلنسبة آلالت التجهيز النهائي البصرية، طالع البند 



 اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:  اآلالت املكنية اخلاصة ابخلراطة أ.
 )على النحو األفضل( أو تكون أقل عادلت املتاحة" اليت قيم التعويض . دقة حتديد املواضع مع "كافة1

أو ما يعادله من املعايري احمللية مع أي حمور  ISO 230/2 (1988)ملعيار  اميكرومرت وفقً  6من 
 خطي:

 يف آن واحد من أجل "التحكم الكنتوري"؛ ميكن تنسيقها اليت احملاور . اثنان أو أكثر من2
إلنتاج العدسات الالصقة،  اعلى آالت اخلراطة املصممة خصيصً  2B001البند  ملحوظة: ال يسري

 التالية: بكافة اخلصائص واليت تتمتع
أ. التحكم يف اآلالت الذي يقتصر على استخدام الربامج العينية اخلاصة بربجمة مدخالت البياانت 

 :اجزئيً 
 ب. عدم التمتع بتظريق فراغي.

 تتمتع أبي مما يلي:ب. اآلالت املكنية اخلاصة ابلتفريز اليت 
 يلي: . تتميز جبميع ما1

 -6أو تكون أقل من)أي أفضل(  أ. دقة حتديد املواضع مع "كافة قيم التعويض املتاحة" اليت تعادل
 أو ما يعادله من املعايري احمللية مع أي حمور خطي. ISO 230/2 (1988)ملعيار  اميكرومرت وفقً 

 اليت تتمتع نبأي مما يلي:ب. اآلالت املكنية اخلاصة ابلتفريز 
 : . تتميز جبميع ما يلي1
 6دقة حتديد املواضع مع "كافة قيم التعويض املتاحة" اليت تعادل أو تكون أقل من )أي أفضل(  أ.

 املعايري احمللية مع أي حمور خطي. أو ما يعادله من ISO 230/2 (1988)ملعيار  اميكرومرت وفقً 
 "التحكم الكنتوري"؛ تنسيقها يف آن واحد من أجلب. ثالثة حماور أو أكثر ميكن 

 . مخسة حماور أو أكثر ميكن تنسيقها يف آن واحد من أجل "التحكم الكنتوري"؛2
. دقة حتديد املواضع ملاكينات ضبط ثقوب اللقم اللولبية مع "كافة قيم التعويض املتاحة اليت تعادل أو 3

أو ما يعادله من املعايري  ISO 230/2 (1988)يار ملعا ميكرومرت وفقً  6تكون أقل )أي أفضل( من 
 احمللية مع أي حمور خطي.

 . آالت تقطيع تتمتع بكافة اخلصائص التالية:4



)أي أفضل( من  أقل إىل احلركة اخلطية" لعمود الدوران ن"عملية حتول احلركة الدورا و أ. "انتحاء أقصى"
 .(TIR)ملم إلمجايل االنتحاء املبني  0.0004

قوسيتني،  حنراف الزاوي للحركة االنزالقية )االنعراج وامليل واللف(أقل )أي أفضل( من اثنيتنيب. اال
 ملم من احلركة. 300أكثر من  (TIR)وإمجايل انتحاء مبني 

 ج. اآلالت املكنية اخلاصة ابجللخ اليت تتمتع أبي مما يلي:
 . تتمتع بكافة اخلصائص التالية:1

 4أو تكون أقل )أي أفضل( من  افة قيم التعويض املتاحة" اليت تعادلأ. دقة حتديد املواضع مع "ك
يعادله من املعايري احمللية مع أي حمور  أو ما ISO 230/2 (1988) (1)ملعيار  اميكرومرت وفقً 

 خطي. 
 "التحكم الكنتوري". ب. ثالثة حماور أو أكثر ميكن تنسيقها يف آن واحد من أجل

 "التحكم الكنتوري". تنسيقها يف آن واحد من أجل. مخسة حماور أو أكثر ميكن 2
 على ماكينات اجللخ على النحو التايل:  .2B001.cملحوظة: ال يسري البند 

 اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية: الداخلية،-اخلارجية والداخلية واخلارجية أ. ماكينات اجللخ األسطواين
 عملها على اجللخ األسطواين. . يقتصر1
 خارج القطر أو الطول. ملم150ة لقطع العمل يبلغ يأقصى من القدرة التشغيل رة على حد. مقصو 2

أو حمور  (z-axis)زد -يوجد هبا حمور جلخ لفم لولبية اليت كماكينات  اب. ماكينات مصممة خصيصً 
املتاحة" اليت تكون أقل )أي أفضل(  ذات دقة حتديد مواضع مع كافة قيم التعويض (w-axis)دبليو –
 أو ما يعادله من املعايري احمللية. ISO 2302 (1988)ملعيار  اميكرومرت وفقً  4ن م

 ج. ماكينات جلخ سطحية.
من النوع الالسلكي واليت حتتوي على حمورين دورانيني أو أكثر  (EDM)د. ماكينات تفريغ كهرابئية 

 آن واحد من أجل "التحكم الكنتوري". ميكن تنسيقها يف
 ط املعادن أو املواد اخلزفية أو "املواد املركبة"، تتمتع بكافة اخلصائص التالية:آالت مكنية لكش -هـ
 . كشط املواد بواسطة أي مما يلي:1

 أ. املاء أو غريه من املواد السائلة، مبا يف ذلك تلك املواد اليت تستعمل مواد إضافية كاشطة؛
 ب. شعاع إلكرتوين.



 ج. حزمة شعاع "ليزر".
 الدورانية ومتتعها بكافة اخلصائص التالية: حمورين أو أكثر من احملاور. احتوائها على 2
 إمكانية تنسيقها يف آن واحد من أجل "التحكم الكنتوري". أ.

 درجة. 0.003ب. دقة حتديد املواضع أقل )أي أفضل( من 
نية حفر عميقة )برمية(وماكينات خراطة معدة لثقب احلفر العميقة، تتمتع إبمكا ثقب و. ماكينات

 لذلك. اأمتار واملكوانت املصممة خصيصً  5قصوى الثقب العميق تتجاوز 
2B002  ًوجمهزة  اماكينات صناعية خاصة ابلتجهيز النهائي البصري واليت يتم التحكم فيها رقمي

 تتمتع بكافة اخلصائص التالية: ي لكشط مواد حمددة هبدف إنتاج األسطح
 ميكرومرت. 1.0ل )أي أفضل( من النهائية على الشكل ألق أ. وضع اللمسات

 جلذر متوسط املربع. اننومرت 100ب. وضع اللمسات النهائية لدرجة اخلشونة ألقل )أ[ أفضل( من 
 "التحكم الكنتوري"؛ حماور أو أكثر اليت ميكن تنسيقها يف آن واحد من أجل ج. أربعة

 ؛("MRF"). التجهيز النهائي ابستخدام املواد الريولوجية املغناطيسية 1
 .("ERF"). التجهيز النهائي ابستخدام املواد الريولوجية الكهرابئية 2
 . التجهيز النهائي ابستخدام شعاع اجلسيمات النشطة ؛3
 . التجهيز النهائي ابستخدام آلة األغشية القابلة للنفخ؛4
 . التجهيز النهائي ابستخدام دفق السوائل".5

 املالحظات الفنية:
عبارة عن عملية كشط املواد  (MRF). التجهيز النهائي ابستخدام املواد الريولوجية املغناطيسية 1

 ابستخدام سائل مزيل مغناطيسي يتم التحكم يف درجة لزوجته ابستخدام جمال كهرابئي.
 عبارة عن عملية كشط املواد (ERF). التجهيز النهائي ابستخدام املواد الريولوجية املغناطيسية 2

 ابستخدام سائل مزيل يتم التحكم يف درجة لزوجته ابستخدام جمال كهرابئي.
. تستخدم طريقة التجهيز النهائي ابستخدام شعاع اجلسيمات النشطة" بالزما الذرات 3

 أو األشعة األيونية لكشط املواد بشكل انتقائي. (RAP)املتفاعلة
نفخ" عبارة عن عملية تستخدم غشاء مضغوطا األغشية القابلة لل . التجهيز النهائي ابستخدام آلة4

 يتغري شكله عند االحتكاك بقطعة العمل فوق مساحة صغرية.



 السوائل لكشط املواد. طريقة دفق يعتمد عل استخدام . التجهيز النهائي ابستخدام دفق السوائل5
2B003 وامللحقات حكم" أو اليدوية واملكوانت وأجهزة التارقميً  املعدات الصناعية "املتحكم فيها 

 أو جلخ أو شحذ النتوء لذلك، واليت مت تصميمها لكشط أو عمل التجهيز النهائي اخصيصً  املصممة
احللزونية والرتوس احللزونية املزدوجة اليت يتجاوز قطر خطوهتا  أو أكثر( والرتوس Rc – 40املتصلبة ) 

 جتهيزها هنائيا للتوافق مع % من قطر اخلطوة أو أكرب؛ ومت15ملم ويبلغ اتساع وجه السن  1250
 .ISO 1328) من معيار 3 الفئة أو أفضل )يعادل AGMA 14اجلودة  معيار

2B004 املصممة وامللحقات التالية واملكوانت اليت تتمتع بكافة اخلصائص الساخنة "الضغوط املتوازنة 
 لذلك: اخصيصً 

 .2B204و  2B104البند  املحوظة طالع أيضً 
ملم أو  406متحكم فيها داخل التجويف املغلق وجتويف غرفة ذات قطر داخلي يبلغ  أ. بيئة حرارية

 أكثر.
 ب. التمتع أبي مما يلي:

 ميجا ابسكال.207. حد أقصى من ضغط التشغيل يتجاوز 1
 درجة مئوية(؛ 1500) كلفن  1773. بيئة حرارية متحكم فيها تتجاوز 2
 املنتجات الناجتة عن االحنالل الغازي.. وحدة للتسرب اهليدروكربوين وإزالة 3

 ملحوظة فنية:
سعة الغرفة الداخلية هي نفسها سعة الغرفة اليت تتحقق فيها درجات حرارة التشغيل وضغط التشغيل، 

هذا البعد أصغر ابلنسبة إما للقطر الداخلي لغرفة كالضغط أو  حتتوي عل أية تركيبات. وسيكون واليت
 إىل وقوع أي من الغرفتني داخل األخرى. ارن الصناعي املعزولة، استنادً كالف  لغرفة القطر الداخلي

و  IB003، طالع البندين املحوظة: فيما يتعلق ابللقم اللولبية والقوالب واملعدات املصممة خصيصً 
9B005 .وضوابط السلع العسكرية 
2B005 والطالءات غري  ومعاجلة والتحكم أثنا معاجلة الدهاانت املعدات املصممة خصيصا لرتسب

التايل، واملتعلقة ابلركائز غري اإللكرتونية، ابستخدام عمليات  العضوية والتعديالت السطحية، على النحو
، واملكوانت املعاجلة .2E003.fاملعاجلة املبينة يف اجلدول واملالحظات ذات الصلة اليت تلي البند 

 لذلك: ايصً وحتديد املواضع واالستخدام والتحكم اآللية املصممة خص



 تتمتع بكافة اخلصائص التالية:  (CVD)معدات إنتاج ترسيب البخار الكيميائي  -أ
 .2B105البند  املحوظة: طالع أيضً 

 . طريقة معاجلة معدة ألي مما يلي :1
 أ. ترسيب البخار الكيميائي النابض.

 .(CNTO)ب. ترسيب حراري نووي متحكم فيه 
 أو مساعدة البالزما.بدعم  ج. ترسيب البخار الكيميائي

 . التمتع أبي مما يلي:2
 ابسكال( ؛ 0.01سدادات دورانية عالية الفراغات )تعادل أو أقل من  أ. دمج

 ثخانة الطالء يف موضعه الطبيعي. ب. التحكم يف دمج
 ميللي أمبري أو أكثر ؛ 5ب. معدات إنتاج زرع األيوانت ذات تيارات حزمة تبلغ 

-EB)ت اإلنتاج اخلاصة برتسيب البخار الفطي لألشعة اإللكرتونية ج. أنظمة طاقة لدمج معدا
PVD)  كيلو وات وتتمتع أبي مما يلي:  80واليت تقدم مبا يزيد على 

. نظام حتكم "ليزري" خاص مبستوى جممع السائل الذي يعمل على تنظيم معدل تغذية السبائك 1
 بدقة؛

يوتر يعمل على أساس التألق الضوئي للذرات . جهاز مراقبة معدالت متحكم فيها من خالل الكمب2
 معدل ترسيب طالء حيتوي على عنصرين أو أكثر. املتأينة يف اجملرى املتبخر هبدف التحكم يف

 البالزما تتمتع أبي مما يلي: د. معدات إنتاج برش
كيلو ابسكال يقاس فوق   10. التشغيل يف بيئة متحكم فيها ذات ضغط منخفض )يعادل أو يساوي 1
ابسكال  0.01يف غرفة فراغية ذات قدرة تفريغ تقل إىل  ملم من خمرج فوهة البندقية( 300نطاق  يفو 

 قبل عملية الرش؛
 . التحكم يف دمج ثخانة الطالء يف موضعه الطبيعي.2

أو أكثر مبعدل ترسيب  2ملم /ميللي أمبري 0.1هـ. معدات إنتاج الرتسب ابلقذف ذات كثافة تيار تبلغ 
 الساعة أو أكثر. /ميكرومرت 15يبلغ 

ابستخدام القوس الكاثودي تشتمل على شبكة مغناطيسات كهرابئية للتحكم  و. معدات إنتاج ترسيب
 على الكاثود. يف عملية توجيه نقطة القوس



 مما يلي: ز. معدات إنتاج ابلطالء األيوين تتيح القياس املوضعي ألي
 ء على الركيزة والتحكم يف املعدالت؛. مسك الطال1
 . اخلصائص البصرية.2

البخار الكيميائي أو الرتسيب ابلقوس  على أجهزة ترسيب 2B005ملحوظة: ال يسري البند 
ألدوات  االكاثودي أو الرتسيب ابلقذف أو الرتسيب ابلطالء األيوين أو ابلزرع األيوين، املصممة خصيصً 

 القطع واآلالت املكنية.
2B006 القياس البعدي، على النحو  األنظمة واملعدات و"اجملمعات اإللكرتونية" اخلاصة ابلفحص أو

 التايل:
"، ذات حد أقصى من اأ. أجهزة قياس منسقة ومتحكم فيها من خالل الكمبيوتر أو "متحكم فيها رقميً 

نطاق تشغيل  عند أي نقطة يف إطار (MPEE)خطأ اإلشارة املسموح به ثالثي األبعاد )حجمي( 
ميكرولرت  (L/1000 + 1.7)اجلهاز )أي يف إطار طول احملاور( تعادل أو أقل )أي أفضل( من 

 ISO 10360-2ملعيار  انسبة الطول املقاس ابمليلليمرت(و واليت مت اختبارها وفقً  يعين L)حيث إن 
(2001). 

 .2B206البند  املحوظة: طالع أيضً 
 والزاوي، وهي على النحو التايل:ب. معدات قياس االنزًّيح اخلطي 

 قياس "االنزًّيح اخلطي" تتمتع أبي مما يلي: . معدات1
 ملحوظة فنية:

، فإن "االنزًّيح اخلطي" يعين تغري املسافة بني مسبار القياس .2B006.b.1ألغراض تتعلق ابلبند 
 واهلدف الذي يتم قياسه.

ميكرومرت  0.2أقل )أي أفضل( من  أنظمة القياس من النوع غري املتصل ذات "دقة" تعادل أو .أ
 ملم. 0.2داخل نطاق قياس يصل إىل 

 بكافة اخلصائص التالية: أنظمة احملوالت التفاضلية الفولتية اخلطية، تتمتع .ب
 ملم. 5% داخل نطاق قياس يصل إىل 0.1. "خطية" تعادل أو أقل )أي أفضل( من 1
 درجة حرارة قياسية لغرفة االختبار احمليطة يف اليوم يف %0.1من  . احنراف يعادل أو أقل )أي أفضل(2

 كلفن.  ± 1تبلغ 



 ج. أنظمة قياس تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 . حتتوي على "ليزر".1
 درجة مئوية، كلما يلي: 20 ± 1عة ويف درجة حرارة تبلغ سا 12فاظ على، ملدة كال تقل عن . احل2

 و أقل )أي أفضل(.ميكرومرت أ 0.1أ. "دقة" فوق ميزاهنا الكلي تبلغ 
ب. القدرة على الوصول إىل "شك يف القياس"، عند تعويضها مقابل معامل انكسار للهواء، يعادل أو 

الطول الذي مت قياسه  هي Lميكرومرت )حيث إن  (L/2 000 + 0.2)أقل )أي أفضل( من 
 ابمليلليمرت(.

 إلاتحة القدرة على تقدمي املالحظات يف األنظمة احملددة يف اد. اجملمعات اإللكرتونية" املصممة خصيصً 
 . .2B006.b.a.cالبند 

خل اخلاص بعملية القياس، املزود على أنظمة مقياس التدا.2B006.b.1 ملحوظة: ال يسري البند
إاتحة املالحظات، واليت حتتوي على "ليزر" لقياس ك  نظام حتكم تلقائي مصمم لعدم استخدام تقنياب

 احلركة االنزالقية لآلالت املكنية وأجهزة الفحص البعدي أو غريها من األجهزة املشاهبة. أخطاء
أقل )أي أفضل( من  . معدات قياس االنزًّيح الزاوي ذات "احنراف موضع زاوي" يعادل أو2

 درجة. 0.00025
لتلقائية، اليت مثل أجهزة قياس املوازاة ا على األجهزة البصرية، .2B006.b.2ملحوظة: ال يسري البند 

 الليزر( للكشف عن االنزًّيح الزاوي ألية مرآة. تستخدم الضوء املوازي )على سبيل املثال، ضوء
حساسية  ج. معدات لقياس االحنراف السطحية، من خالل قياس التشتت البصري كدالة للزاوية، ذات

 اننومرت أو أقل )أي أفضل(. 0.5تبلغ 
ميكن استخدامها كمعدات قياس، للتحكم حال استيفائها أو  ملحوظة: ختضع اآلالت املكنية، اليت

 ختطيها للمعايري احملددة لوظائف اآللة املكنية أو وظائف آلة القياس.
2B007  "الروبوانت" اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية وأدوات التحكم و"املستجيبات النهائية "

 لذلك: ااملصممة خصيصً 
 2B207البند  املحوظة: طالع أيضً 

القيام ابملعاجلة الكاملة للصور ثالثية األبعاد أو "حتليل مشاهد" ثالثية األبعاد بشكل اتم  أ. قادرة على
 يف الزمن الفعلي إلنتاج أو تعديل "برامج" أو إلنتاج أو تعديل بياانت برامج رقمية؛



 ملحوظة فنية:
ل العرض يف زاوية حمددة، أو تفسري ال يشتمل حد "حتليل املشاهد" على تقريب البعد الثالث من خال 

 (. D2 /12املنطقة الرمادية احملدودة إلدراك عمق أو نسيج املهام املعتمدة )
 للتوافق مع معايري السالمة احمللية املعمول هبا يف بيئات خنائر املتفجرة احملتملة. اب. مصممة خصيصً 

الصغرية  لرش احلجريات اعلى "الرويواتت" املصممة خصيصً  .2B007.bملحوظة: ال يسرى البند 
 ابلطالء.

أو املنطقة ابعتبارها تتحمل األشعة مبا ميكنها من حتمل كمية إشعاعات إبمجايل  اج. املصممة خصيصً 
 جراي )سيليكون( دون حدوث تراجع يف األداء التشغيلي. 103× 5جرعات تزيد عن 

 ملحوظة فنية:
يليكون( إىل الطاقة الناجتة ابجلول لكل كجم يتم امتصاصه بعينه سيليكون )س مصطلح جراي يشري

 مكشوفة عند التعرض إلشعاع مؤين.
 مرت. 30000للتشغيل يف ارتفاعات تتجاوز  اد. مصممة خصيصً 

2B008  ًلآلالت املكنية أو أنظمة ومعدات الفحص أو  ااجملمعات أو الوحدات، املصممة خصيص
 :القياس البعدي، كالتايل

أ. الوحدات اخلاصة ابملالحظات املتعلقة ابملواضع اخلطية )على سبيل املثال، األجهزة االستقرائية أو 
املقاييس املتدرجة أو أنظمة األشعة حتت احلمراء أو أنظمة "الليزر"( ذات "دقة" إمجالية أقل )أي أفضل( 

 تعادل الطول الغطي ابمليلليمرت(. Lاننومرت )  L)   ×(600 + 800 ×3-((10من
 .dو..2B006.b.1.cامللحوظة الواردة على البند  املحوظة: فيما يتعلق أبنظمة "الليزر"، طالع أيضً 

اخلاصة ابملالحظات املتعلقة ابملواضع الدورانية )على سبيل املثال، األجهزة االستقرائية أو  ب. الوحدات
حتت احلمراء أو أنظمة "الليزر"( ذات "دقة" أقل )أي أفضل( من  املقاييس املتتدرجة أو أنظمة األشعة

 درجة. 0.00025
ج.  .2B006.b.2امللحوظة الواردة على البند ا ملحوظة: فيما يتعلق أبنظمة "الليزر"، طالع أيضً 

 ملواصفات اجلهة ا"الطاوالت الدوارة املركبة" و"أعمدة دوران اإلمالة" تتمتع ابلقدرة على ترقية، وفقً 
 2Bمن املستوًّيت احملددة يف البند  املصنعة، اآلالت املكنية إىل أو أعلى



2B009  ًللمواصفات الفنية للجهة  اآالت التشكيل ابلدوران السريع وآالت التشكيل ابلدفق اليت، وفق
املصنعة، ميكن تزويدها بوحدات "التحكم الرقمي" أو التحكم ابستخدام الكمبيوتر واليت تتمتع بكافة 

 صائص التالية:اخل
 .2B209 , 2B109البندين  املحوظة: طالع أيضً 

أ. حموران أو أكثر متحكم فيهما ميكن تنسيق اثنني منها على األقل يف أن واحد من أجل "التحكم 
 الكنتوري"؛

 نيوتن. كيلو  60ب. قوة بكرة تزيد على 
 ملحوظة فنية:

التكوين ابلتدوير والتكوين ابلدفق  بني وظيفة، تعترب اآلالت اليت جتمع 2B009ألغراض تتعلق ابلبند 
 آالت تكوين ابلدفق.

2B104  2"الضغوط املتوازنة"، خبالف تلك احملددة يف البندB004:تتمتع بكافة اخلصائص التالية ، 
 .2B204البند  املحوظة: طالع أيضً 

 ميجا ابسكال أو أكثر. 69أ. حد أقصى من ضغط التشغيل يبلغ 
درجة مئوية(  600كلفن )  873 بيئة حرارية متحكم فيها تبلغ درجة حرارهتا ب. مصممة للوصول إىل
 أو أكثر واحلفاظ عليها.

 ملم أو أكثر. 254معاجلة جتويف حجرة يبلغ قطرة الداخلي  -ج
2B105  أفران ترسيب البخار الكيميائي(CVD) 2، خبالف تلك احملددة يف البندB005.a. ،

 الكربونية. -الكربونية مصممة أو معدة لتكثيف املركبات
2B109  2آالت التكوين ابلدفق، خبالف تلك احملددة يف البندB009 واملكوانت املصممة ،

 على النحو التايل: اخصيصً 
 .2B209البند  املحوظة: طالع أيضً 

"التحكم الرقمي" أو التحكم  للمواصفات الفنية للجهة املصنعة، تزويدها بوحدات ا. ميكن، وفقً 1
 الكمبيوتر، حىت عندما ال تكون جمهزة هبذه الوحدات.ابستخدام 

 . هبا اثنان أو أكثر من احملاور اليت ميكن تنسيقها يف آن واحد من أجل "التحكم الكنتوري".2
 ..2B109.aأو  2B009آلالت التكوين ابلدفق احملددة يف البند  اب. املكوانت املصممة خصيصً 



على اآلالت اليت ال ميكن استخدامها يف إنتاج مكوانت ومعدات  2B109ملحوظة: ال يسري البند 
أو  9A005نظمة احملددة يف البند الدفع )على سبيل املثال حاالت احملركات( ابلنسبة لأل

9A007.a.  9أوA105.a.. 
 ملحوظة فنية:

وين ابلدفق ، تعترب اآلالت اليت جتمع بني وظيفة التكوين ابلتدوير والتك2B109ألغراض تتعلق ابلبند 
 آالت تكوين ابلدفق.

2B116 ،وهي على النحو التايل: أنظمة اختبار االهتزازات واملعدات واملكوانت الالزمة لذلك 
اليت تستخدم تقنيات إاتحة املالحظات أو الدوائر املغلقة واليت تشتمل على  أ. أنظمة اختبار االهتزازات

جم جذر  10مبعدل تسارع يعادل أو يزيد على  وحدة حتكم رقمية، قادرة على ذبذبة أحد األنظمة
نيوتن، طاولة  كيلو  50كيلو هرتز أثناء نقل قوي تعادل أو تزيد عن   2هرتز و  20متوسط املربع بني 
 جمردة مت قياسها. 

، ذات "عرض نطاق اب. وحدات حتكم رقمية، مصحوبة بربامج اختبار ذبذابت مصممة خصيصً 
احملدد يف  تكيلو هرتز مصممة لالستخدام مع أنظمة اختبار الذبذاب  5ترددي للتحكم الفطي" أكرب من 

 ..2B116.aالبند 
 ملحوظة فنية:

. تعين العبارة "عرض النطاق الرتددي للتحكم الفطي" احلد األقصى للمعدل اليت .2B116.aيف البند 
ونقل إشارات  تتستطيع وحدة حتكم من خالله تنفيذ دورات كاملة من أخذ العينات ومعاجلة البياان

 التحكم.
ج. أجهزة تضخيم االهتزاز )وحدات الذبذبة(، مبضخمات، قادرة على نقل قوة تعادل أو تزيد على 

ة يف دنيوتن، "طاولة جمردة" مت قياسها وميكن استخدامها يف أنظمة اختبار االهتزازات احملد كيلو  50
 ..2B116.aالبند 

لكرتونية املصممة جلمع وحدات اهتزازية متعددة يف نظام د. هياكل دعم قطع االختبارات والوحدات اإل
نيوتن، "طاولة جمردة" مت قياسها، واليت  كيلو  50قادر على توفري قوة موحدة فعالة تعادل أو تزيد عن 

 ..2B116.aالبند  يف االهتزازية احملددة يف ميكن استخدامها
 ملحوظة فنية:



 أو جتهيزات. سطحة أو سطح بدون تركيباتتعين طاولة جمردة طاولة م , 2B116البند  يف
2B117  2معدات ووحدات حتكم يف املعاجلة، خبالف تلك احملددة يف البندB004  أو

2B005.a.  2أوB104  2أوB105 مصممة أو معدة لتكثيف فوهات الصواريخ املركبة اهليكلية ،
 ورؤوس مقدمات مركبات العودة وإجراء االحنالل احلراري هلا.

2B119 ت املوازنة واملعدات ذات الصلة، وهي على النحو التايل:آال 
 .2B219البند  املحوظة: طالع أيضً 

 أ. آالت موازنة تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 كجم؛3. غري قادرة على موازنة الوحدات الدوراة/ اجملمعات اليت تزيد كتلتها عن 1
 دورة يف الدقيقة. 12500تزيد سرعاهتا عن . قادرة على موازنة الوحدات الدوراة/ اجملمعات اليت 2
 . قادرة على تصحيح حالة عدم توازن يف طائرتني أو أكثر؛ ابإلضافة إىل3
ملم لكل كجم من كتلة  (g) جال 2ز0. قادرة على موازنة حالة عدم توازن حمددة متبقية تبلغ 4

 الوحدة الدوارة.
على آالت املوازنة املصممة أو املعدة ملعدات طب األسنان أو  .2B119.aملحوظة: ال يسري البند 

 .ىغريها من املعدات الطبية األخر 
  .2B119.aاآلالت احملددة يف البند  أ. رؤوس مؤشرات مصممة أو معدة لالستخدام مع

 ملحوظة فنية:
 تعرف رؤوس املؤشرات يف بعض األحيان آبالت املوازنة.

2B120 ت املعدالت اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:أجهزة حماكاة أو طاوال 
 أ. حموران أو أكثر.

أجهزة غري متصلة متكاملة تكون قادرة على نقل  ب. مصممة أو معدة إلدماج حلقات انزالق أو
 كلتيهما.  الطاقة الكهرابئية أو معلومات اإلشارة أو

 ج. تتميز أبي مما يلي:
 خلصائص التالية:. ابلنسبة ألي حمور فردي يتمتع بكافة ا1

 اثنية أو أقل./درجة 30اثنية أو أكثر، أو /درجة 400أ. قادر على بلوغ معدالت تصل إىل 
 درجات/ اثنية.  0.6درجات/ اثنية ودقة تعادل أو أقل من  6ب. دقة معدل تساوي أو أقل من 



ائد أو انقص . ذو مستوى استقرار معدالت يف أسوأ الظروف يكون مساوًًّي أو أقل )أي أفضل( من ز 2
 درجات أو أكثر.  10% مبتوسط أكثر من 0.05

 ثوان قوسية.  5. "دقة" حتديد مواضع تعادل أو أقل )أي أفضل( من 3
على الطاوالت الدورانية املصممة أو املعدة لآلالت املكنية أو  2B120ال يسري البند  :1ملحوظة 

لألجهزة الطبية. فيما يتعلق ابلضوابط اخلاصة ابلطاوالت الدورانية املتعلقة ابآلالت املكنية، طالع البند 
2B008 . 
قيد التحكم  2B120تبقى أجهزة حماكاة احلركة أو طاوالت املعدات احملددة يف البند  :2ملحوظة 

 نزالقية أو أجهزة غري متصلة متكاملة مت تركيبها وقت التصدير. واء أكانت حلقات اس
2B121  طاوالت املواضع )معدات قادرة على حتديد املواضع الدورانية الدقيقة يف أية حماور(، خبالف

 ، وتتمتع بكافة اخلصائص التالية: 2B120تلك احملددة يف البند 
 أ. حموران أو أكثر. 

 ثوان قوسية.  5ديد مواضع تعادل أو أقل )أي أفضل( من ب. دقة حت
على الطاوالت الدورانية املصممة أو املعدة لآلالت املكنية أو  2B121ملحوظة: ال يسري البند 

لألجهزة الطبية. فيما يتعلق ابلضوابط اخلاصة ابلطاوالت الدورانية املتعلقة ابآلالت املكنية، طالع البند 
2B008 . 
2B122  جال ومصممة أو معدة  100ة طرد مركزي قادرة على نقل معدالت تسارع تزيد عن أجهز

إلدماج حلقات االنزالق أو أجهزة غري متصلة متكاملة قادرة على نقل طاقة كهرابئية أو معلومات إشارة 
 أو كليتهما. 

لقات قيد التحكم سواء أكانت ح 2B122أجهزة الطرد املركزي احملددة يف البند  ىتبق ملحوظة:
 االنزالق أو أجهزة عدم االتصال املتكاملة قد مت تركيبها وقد التصدير أم ال. 

2B201  2اآلالت املكنية وأية مركبات خاصة هبا، خبالف تلك احملددة يف البندB001 على النحو ،
للمواصفات التايل، اخلاصة بكشط أو قطع املعادن أو املواد اخلزفية أو "املواد املركبة" اليت ميكن، وفًقا 

 الفنية للجهة املصنعة، جتهيزها أبجهزة إلكرتونية من أجل "التحكم الكنتوري" املتزامن يف حمورين أو أكثر: 
 أ. املعدات الصناعية اخلاصة ابلتفريز اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية: 



 6)أي أفضل( من  . دقة حتديد املواضع مع "كافة قيم التعويض املتاحة" اليت تعادل أو تكون أقل1
 أو ما يعادله من املعايري احمللية مع أي حمور خطي. ISO 230/2 (1988)ميكرومرت وفًقا ملعيار 

 . حمور دوران كنتورًّين أو أكثر. 2
 على ماكينات التفريز اليت تتمتع ابخلصائص التالية:  .2B201.aال يسري البند  ملحوظة:

 مرت.  2أ. حركة حمور س أكرب من 
 ميكرومرت.  30( أكرب )أي أسوأ من xحتديد املواضع الشاملة على حمور س )ب. دقة 

 ب. آالت مكنية خاصة ابجللخ تتمتع أبي من اخلصائص التالية: 
 4. دقة حتديد املواضع مع كافة قيم التعويض املتاحة اليت تعادل أو تكون أقل )أي أفضل( من 1

 يعادله من املعايري احمللية مع أي حمور خطي.  أو ما ISO 230/2 (1988)ميكرومرت وفًقا ملعيار 
 . حمور دوران كنتورًّين أو أكثر. 2

 على ماكينات اجللخ التالية:  .2B201.bال يسري البند  ملحوظة:
الداخلية، اليت تتمتع بكافة اخلصائص  -أ. ماكينات اجللخ األسطوانية اخلارجية والداخلية واخلارجية

 التالية: 
ملم خارج نطاق القطر أو 150أقصى من القدرة التشغيلية لقطعة العمل يبلغ  . مقصورة على حد1

 الطول. 
 .Cو Zو X. احملاور مقصورة على 2

، (w-axis)دبليور  -أو حمور (z-axis)زد -ب. ماكينات جلخ لقم لولبية اليت ال يوجد هبا حمور
( أو 1) SO 230/2 (1988Iميكرومرت وفًقا ملعيار  4ذات دقة حتديد مواضع أقل )أي أفضل( من 

 ما يعادله من املعايري احمللية. 
على اآلالت املكنية ذات األغراض اخلاصة اليت تقتصر على  2B201: ال يسري البند 1ملحوظة 

 تصنيع أي من األجزاء التالية: 
 ب. األعمدة املرفقية أو أعمدة الكامات. 

 ج. األدوات أو آالت القطع. 
 د. تروس آلة البثق. 



جيب تقييم اآللة املكنية اليت تتمتع إبمكانيتني اثنتني على األقل من اإلمكاانت الثالث  :2ملحوظة 
املتعلقة ابجللخ والتفريز واخلراطة )على سبيل املثال، ماكينة خراطة تتمتع إبمكانية التفريز(، وفًقا لكل بند 

  .bأو. .2B201.aأو  .2B001.aمن البنود املعمول هبا 
2B204 2ضغوط املتوازنة" خبالف تلك احملددة يف البند "الB004  2أوB104 واألجهزة ذات ،

 الصلة، وهي على النحو التايل: 
 أ. "الضغوط املتوازنة" اليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني: 

 ابسكال أو أكثر.  ميجا 69. قادرة على حتقيق حد أقصى من ضغط التشغيل يبلغ 1
 ملم.  152داخلي يزيد على . جتويف حجرة ذي قطر 2

ب. اللقم اللولبية والقوالب ووحدات التحكم املصممة خصيًصا "للضغوط املتوازنة" احملددة يف البند 
2B204.a. . 
 ملحوظة فنية:

، تكون سعة الغرفة الداخلية هي نفسها سعة الغرفة اليت تتحقق فيها درجات حرارة 2B204يف البند 
 ال حتتوي على أية تركيبات. وسيكون هذا البعد أصغر ابلنسبة إما للقطر التشغيل وضغط التشغيل، واليت

الداخلي لغرفة الضغط أو القطر الداخلي لغرفة الفرن الصناعي املعزولة، استناًدا إىل وقوع أي من الغرفتني 
 داخل األخرى. 

2B206  2أجهزة أو آالت أو أنظمة الفحص الُبعدي، خبالف تلك احملددة يف البندB006 وهي ،
 على النحو التايل: 

أ. أجهزة فحص بُعدي يتم التحكم فيها عن طريق جهاز كمبيوتر أو رقمًيا تتمتع بكلتا اخلاصيتني 
 التاليتني: 

 . حموران أو أكثر. 1
 L/1 + 1.25). شك يف القياس "طويل ذو بعد واحد يعادل أو يكون أقل )أي أفضل( من 2

يشري إىل الطول  Lميكرومرت ) 0.2ر "دقة" يقل عن )أفضل من ميكرومرت يتم اختبارها مبسبا (000
 اجلزءان األول والثاين(.  VDI/VDE 2016الذي مت قياسه ابمليلليمرتات( )املرجع: 

زاوي متزامن لألشكال الصدفية نصف الكروية، اليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني  -ب. أنظمة فحص خطي
 التاليتني: 



ميكرومرت لكل  3.5. "شك يف القياس" بطول أي حمور خطي يعادل أو يكون أقل )أي أفضل من 1
 ملم.  5
 درجة.  0.02. "احنراف موضع زاوي" يعادل أو يكون أقل من 2

ختضع اآلالت املكنية، اليت ميكن استخدامها كآالت قياس، للتحكم حال استيفائها أو : 1ملحوظة 
 ختطيها للمعايري احملددة لوظائف اآللة املكنية أو وظائف آلة القياس. 

حال ختطيها حلد التحكم يف أي مكان  2B206يتم التحكم يف اآللة املذكورة يف البند  :2ملحوظة 
 داخل نطاق تشغيلها. 

 ات فنية: مالحظ
. يتعني وصف املسبار املستخدم يف حتديد شك القياس اخلاص بنظام فحص بُعدي يف 1

VDI/VDE 2017  4و 3و 2األجزاء . 
قيًما زائدة/ انقصة، مبعىن أهنا  2B206. متثيل كافة البارامرتات اخلاصة بقيم القياس الواردة يف البند 2

 . ال متثل نطاقًا شاماًل 
2B207 "و"املستجيبات النهائية" ووحدات التحكم، خبالف تلك احملددة يف البند  "الروبواتت
2B007 :وهي على النحو التايل ، 

مة خصيًصا لتتوافق مع معايري السالمة احمللية املطبقة على مأ. "الروبواتت" أو "املستجيبات النهائية" املص
ثال، الوفاء ابلتقييمات القانونية الكهرابئية التعامل مع املواد ذات القدرة التفجريية العالية )على سبيل امل

 املتعلقة ابملواد ذات القدرة التفجريية العالية(. 
ب. وحدات التحكم املصممة خصيًصا ألي من "الروبواتت" أو املستجيبات النهائية احملددة يف البند 

2B207.a. . 
2B209  آالت التكوين ابلدفق وآالت التكوين ابلدوران السريع القادرة على القيام بوظائف التكوين

 والشياق، وهي على النحو التايل:  2B109أو  2B009ابلدفق، خبالف تلك احملددة يف البند 
 أ. اآلالت اليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني: 

 . ثالث بكرات أو أكثر )نشطة أو موجهة(. 1
. اليت ميكن، وفًقا للمواصفات الفنية للجهة املصنعة، جتهيزها بوحدات "حتكم رقمية" أو وحدة حتكم  2

 كمبيوترية. 



ب. شياق تشكيل الوحدات الدوارة املصممة لتشكيل الوحدات الدوارة اليت يرتاوح قطرها الداخلي ما 
 ملم. 400ملم و75بني 

بكرة أحادية فقط مصممة لتشويه املعادن  على آالت ذات .2B209.aملحوظة: يشتمل البند 
ابإلضافة إىل بكرتني مساعدتني يعمالن على دعم الشاقة، لكنهما ال تشاركان بشكل مباشر يف عملية 

 التشويه. 
2B219  آالت موازنة متعددة املستوًّيت طاردة مركزية، اثبتة أو متحركة، أفقية أو عمودية، أتيت على

 النحو التايل: 
ملم أو أكثر 600وازنة الطاردة املركزية املصممة ملوازنة الوحدات الدوارة املرنة ذات طول يبلغ أ. آالت امل

 واليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية: 
 ملم. 75. قطر الدوار أو مرتكز العمود يزيد عن 1
 كجم. 23و 0.9. قدرة كتلة ترتاوح ما بني 2
 دورة يف الدقيقة.  5000. التمتع بقدرة سرعة موازنة الدوران تزيد عن 3

ب. آالت موازنة طاردة مركزًًّي مصممة ملوازنة مكوانت الوحدات الدوارة األسطوانية اجملوفة واليت تتمع 
 بكافة اخلصائص التالية: 

 ملم. 75. قطر مرتكز العمود يزيد عن 1
 كجم. 23و 0.9. قدرة كتلة ترتاوح ما بني 2
ملم/كجم لكل ×كجم 0.01. القدرة على حتقيق التوازن حلالة متبقية من عدم التوازن تعادل أو أقل 3

 مستوى. 
 . من النوع الذي يتم تشغيله بسري. 4

2B225  أذرع توجيه عن بعد ميكن استخدامها للقيام ابألعمال عن بعد يف عمليات الفصل
 أبي من اخلصائص التالية:  اإلشعاعي الكيميائي أو غرف )خالًّي( حارة، تتمتع

مرت أو أكثر من جدار الغرفة احلارة )عملية تتم عرب احلائط(،  0.6أ. القدرة على اخرتاق مساحة تبلغ 
 أو

مرت أو أكثر )عملية عرب  0.6ب. القدرة على إقامة جسر فوق اجلزء العلوي لغرفة حارة بسمك يبلغ 
 احلائط(. 



 ملحوظة فنية: 
بعد بتوفري ترمجة لألعمال التشغيلية البشرية لذراع تشغيل عن بعد وأداة تثبيت  تقوم أذرع التوجيه عن

طرفيه. وقد تكون من نوع األذرع "الرئيسية/التابعة" أو اليت ميكن تشغيلها ابستخدام ذراع توجيه أو لوحة 
 مفاتيح. 

2B226 لالزمة لذلك، وهي  أفران احلث املتحكم يف جوها )الفراغ أو الغاز اخلامل(، ومصادر الطاقة ا
 كالتايل: 
 . 3Bطالع أيًضا البند  ملحوظة:

 أ. األفران اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية: 
 درجة مئوية(.  850كلفن ) 1123. قادرة على التشغيل يف درجة حرارة تزيد عن 1
 ملم أو أقل.  600. ملفات حث ذات قطر يبلغ 2
 كيلو وات أو أكثر.   5. مصممة ملدخالت طاقة تبلغ 3

كيلو وات أو أكثر، املصممة خصيًصا لألفران   5ب. مصادر الطاقة، ذات خرج قدرة حمددة يبلغ 
 . .2B226.aاحملددة يف البند 

 على األفران املصممة ملعاجلة الرقاقات شبه املوصلة.  .2B226.aال يسري البند  ملحوظة:
2B227  الفراعية أو غريها من أفران الصب والصهر املعدين املتحكم يف جوها واألجهزة ذات األفران

 الصلة يلي: 
 . أفران صب وصهر قوسية تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني: 1
 3سم1000. سعات إلكرتود يستنفد )يكون يف الوقت ذاته معدن اإلضافة أو احلشو( ترتاوح بني 1
 . 3سم20000و
 درجة مئوية(.  1700كلفن )  1973التشغيل بدرجات حرارة انصهار تزيد على . القدرة على 2

 ب. أفران الصهر حبزمة األشعة اإللكرتونية وأفران الصهر وجتزئة البالزما، تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني: 
 كيلو وات أو أكثر.   50. طاقة تبلغ 1
 درجة مئوية(.  1200كلفن )  1473 . القدرة على التشغيل بدرجات حرارة انصهار تزيد على2

ج. أنظمة مراقبة وحتكم ابستخدام الكمبيوتر مت هتيئتها خصيًصا ألي من األفران احملددة يف البند 
2B227.a. .أوb. 



2B228  أجهزة جتميع أو تصنيع الوحدات الدوارة وأجهزة تقومي الوحدات الدوارة والشياق واللقم
 اللولبية اخلاصة بتشكيل املنافخ، على النحو التايل: 

أ. أجهزة جتميع الوحدات الدوارة اخلاصة بتجميع أجزاء أنبوب دوار الطرد املركزي الغازي واحلواجز 
 والسدادات الطرفية. 

 على شياق ضبط ومشابك وآالت ضبط التقلص.  .2B228.aمل البند يشت ملحوظة:
ب. أجهزة تقومي الوحدات الدوارة اخلاصة بضبط أجزاء أنبوب دوار الطرد املركزي الغازي لتتماشى مع 

 احملور املشرتك. 
 ملحوظة فنية:

، تتألف مثل هذه املعدات يف العادة من مسابر قياس الضبط متصلة جبهاز  .2B228.bيف البند 
كمبيوتر يقوم بعدئذ ابلتحكم يف أفعال، على سبيل املثال، املكابس اهلوائية املستخدمة لضبط أجزاء 

 أنبوب الدوار. 
 ألحادي. ج. الشياق واللقم اللولبية اخلاصة بتكوين املنافخ من أجل إنتاج املنافخ ذات االلتواء ا

 ملحوظة فنية:
 ع املنافخ بكافة اخلصائص التالية: ت، تتم.2B228.cيف البند 

 ملم. 400ملم و 75. قطر داخلي يرتاوح ما بني 1
 ملم. 12.7. طول يساوي أو يزيد عن 2
 ملم.  2. عمق التواء أحادي يزيد عن 3
"املواد الليفية أو اخليطية" عالية  . مصنعة من سبائك األلومنيوم عالية القوة أو الصلب املارتسيين أو4

 القوة. 
2B230  إىل  0"حموالت الضغط" قادرة على قياس الضغوط املطلقة عند أية نقطة يف نطاق يرتاوح من

 كيلو ابسكال واليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني:   13
منيوم أو النيكل أو أ. عناصر استشعار ضغط مصنوعة من أو حممية بواسطة األلومنيوم أو سبائك ألو 

 % من النيكل من حيث الوزن. 60سبائك النيكل اليت حتتوي على أكثر من 
 ب. متتعها أبي من اخلصائص التالية:

 % من املعدل الكلي. 1±كيلو ابسكال و"دقة" أفضل من   13. معدل كلي أقل من 1



  ابسكال. 130±كيلو ابسكال أو أكثر و"دقة" أفضل من   13. معدل كلي يبلغ 2
 ملحوظة فنية

، تشتمل "الدقة" على اخلصائص غري اخلطية والتخلف وقابلية التكرار 2B230ألغراض تتعلق ابلبند 
 عند درجة حرارة اجلو. 

2B231  :املضخات الفراغية اليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية 
 ملم. 380أ. حجم حلق املدخالت يعادل أو يزيد عن 

 اثنية. /3مرت  15ب. سرعة ضخ تساوي أو تزيد عن 
 ميجا ابسكال.  13ج. قادرة على إنتاج حد أقصى من الفراغ يزيد عن 

 مالحظات فنية: 
 . وحُتدد سرعة الضخ عند نقطة القياس بغاز النيرتوجني أو اهلواء. 1
 . ويتحدد الفراغ النهائي عند دخل املضخة مع غلق دخل املضخة. 2

2B232 ذفات الغازية اخلفيفة متعددة املراحل أو غريها من أنظمة القذائف عالية السرعة )أنواع القا
حرارية وغريها من األنظمة املتقدمة( القادرة على تسريع  اللفائف واألنواع الكهرومغناطيسية والكهرو

 كم/اثنية أو أكثر. 2القذائف لتصل إىل 
2B350 كوانت، وهي على النحو التايل: مرافق التصنيع الكيميائية واألجهزة وامل 

أ. أوعية تفاعل أو مفاعالت، مزودة أو غري مزودة بشريات، ذات حجم )هندسي( إمجايل داخلي أكرب 
لرت(، تكون فيها كل األسطح املالمسة بصورة 20000) 3مرت20لرت( وأقل من  100) 3مرت0.1من 

 احتواؤها مصنوعة من أي من املواد التالية: مباشرة للمادة )املواد الكيميائية اليت يتم معاجلتها أو 
 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 . لدائن بوليمرات الفلور. 2
 . الزجاج )مبا يف ذلك الطالء املزجج أو املطلي ابملينا أو التبطني ابلزجاج(. 3
 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 4
 . التنتالوم أو سبائك التنتالوم. 5
 . التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم.6
 . الزركونيوم أو سبائك الزركوزنيوم. 7



 . النيوبيوم )كولومبيوم( أو سبائك النيوبيوم. 8
والدفاعات أو  .2B350.aب. املثريات املستخدمة يف أوعية التفاعل أو املفاعالت احملددة يف البند 

الريش أو أعمدة اإلدارة املصممة هلا، حيث تكون فيها كل أسطح املثريات املالمسة بصورة مباشرة 
 للمادة )املواد( الكيميائية اليت يتم معاجلتها أو احتوائها مصنوعة من أي من املواد التالية: 

  % كروم من حيث الوزن.20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 بوليمرات الفلور.  . لدائن2
 . الزجاج )مبا يف ذلك الطالء املزجج أو املطلي ابملينا أ التبطني ابلزجاج(. 3
 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 4
 . التنتالوم أو سبائك التنتالوم. 5
 . التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم. 6
 . الزركونيوم أو سبائك الزركوزنيوم. 7
 . النيوبيوم )كولومبيوم( أو سبائك النيوبيوم. 8

ج. صهاريج التخزين أو األوعية أو أوعية االستقبال ذات حجم داخلي إمجايل )هندسية( أكرب من 
ة بصورة مباشرة للمادة )املواد( الكيميائية سمل األسطح املاللرت( حيث تكون فيها ك100) 3مرت 0.1

 وعة من أي من املواد التالية: اليت يتم معاجلتها أو احتواؤها مصن
 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 . لدائن بوليمرات الفلور. 2
 . الزجاج )مبا يف ذلك الطالء املزجج أو املطلي ابملينا أو التبطني ابلزجاج(. 3
 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 4
 أو سبائك التنتالوم. . التنتالوم 5
 . التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم. 6
 . الزركونيوم أو سبائك الزركوزنيوم. 7
 . النيوبيوم )كولومبيوم( أو سبائك النيوبيوم. 8

، وأقل من 2مرت 0.15د. املبادالت احلرارية أو املكثفات مبساحة سطح انقل للحرارة أكرب من 
امللفات أو الكتل )القلوب( املصممة لتلك املبادالت احلرارية أو واألانبيب أو األلواح أو  2مرت20



املكثفات، حيث تكون فيها كل األسطح املالمسة بصورة مباشرة للمادة )املواد( الكيميائية اليت تتم 
 معاجلتها مصنوعة من أي من املواد التالية: 

 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 . لدائن بوليمرات الفلور. 2
 . الزجاج )مبا يف ذلك الطالء املزجج أو امللي ابملينا أو التبطني ابلزجاج(. 3
 . اجلرافيت أو "اجلرافيت الكربوين". 4
 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 5
 . التنتالوم أو سبائك التنتالوم. 6
 انيوم. . التيتانيوم أو سبائك التيت7
 . الزركونيوم أو سبائك الزركوزنيوم. 8
 . كربيد السيليكون. 9

 . كربيد التيتانيوم. 10
 . النيوبيوم )كولومبيوم( أو سبائك النيوبيوم. 11

مرت، وموزعات السوائل أو موزعات  0.1هـ. أعمدة التقطري أو االمتصاص ذات قطر داخلي أكرب من 
البخار أو جممعات السوائل املصممة ألعمدة التقطري أو االمتصاص، حيث تكون فيها كل األسطح 

 ملواد التالية: املالمسة بصورة مباشرة للمادة )املواد( الكيميائية اليت تتم معاجلتها مصنوعة من أي من ا
 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 . لدائن بوليمرات الفلور. 2
 . الزجاج )مبا يف ذلك الطالء املزجج أو املطلي ابملينا أو التبطني ابلزجاج(. 3
 . اجلرافيت أو "اجلرافيت الكربوين" 4
 الوزن.  % نيكل من حيث40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 5
 . التنتالوم أو سبائك التنتالوم. 6
 . التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم. 7
 . الزركونيوم أو سبائك الزركوزنيوم. 8
 . النيوبيوم )كولومبيوم( أو سبائك النيوبيوم. 9



و. معدات ملء تدار عن بعد وتكون فيها كل األسطح املالمسة بصورة مباشرة للمادة )املواد( 
 اليت تتم معاجلتها مصنوعة من أي من املواد التالية:  الكيميائية

 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 2

ملم وأغلفة )جسم الصمام( أو مبطنات تغليف مصممة  10ز. صمامات ذات أحجام إمسية أكرب من 
ات، تكون فيها كل األسطح املالمسة بصورة مباشرة للمادة )املواد( الكيميائية اليت تتم لتلك الصمام

 معاجلتها أو احتواؤها مصنوعة من أي من املواد التالية: 
 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 . لدائن بوليمرات الفلور. 2
 امللي ابملينا أو التبطني ابلزجاج(.  . الزجاج )مبا يف ذلك الطالء املزجج أو3
 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 4
 . التنتالوم أو سبائك التنتالوم. 5
 . التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم. 6
 . الزركونيوم أو سبائك الزركوزنيوم. 7
 . النيوبيوم )كولومبيوم( أو سبائك النيوبيوم. 8
 . املواد اخلزفية كما يلي: 9

 % أو أكثر من حيث الوزن. 80أ. كربيد السيليكون بدرجة نقاء 
 % أو أكثر من حيث الوزن. 99.9ب. أكسيد األلومنيوم )األلومينا( بدرجة نقاء 

 ج. أكسيد الزركونيوم )زركونيا(، 
األسطح املالمسة أانبيب متعددة اجلدران مزودة مبنفذ لكشف التسرب، حيث تكون فيها كل  -ح

 بصورة مباشرة للمادة )املواد( الكيميائية اليت تتم معاجلتها أو احتواؤها مصنوعة من أي من املواد التالية: 
 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 . لدائن بوليمرات الفلور. 2
 التبطني ابلزجاج(.  . الزجاج )مبا يف ذلك الطالء املزجج أو امللي ابملينا أو3
 . اجلرافيت أو "اجلرافيت الكربوين" 4



 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 4
 . التنتالوم أو سبائك التنتالوم. 5
 . التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم. 6
 . الزركونيوم أو سبائك الزركوزنيوم. 7
 وبيوم. . النيوبيوم )كولومبيوم( أو سبائك الني8
مضخات ذات موقع تسرب متعددة أو بدون موانع تسرب ذات معدل تدفق ذي حد أقصى حمدد  -ط

يف الساعة، أو مضخات تفريغ مبعدل تدفق  3مرت 0.6وفًقا ملواصفات اجلهة املصنعة يكون أكرب من 
رجة يف الساعة )حتت د 3مرت 5ذي حد أقصى حمدد وفًقا ملواصفات اجلهة املصنعة يكون أكرب من 

كيلو ابسكال(، وأغلفة   101.3كلفن )صفر درجة مئوية(( وضغط يبلغ )  273حرارة معيارية( )
)أجسام املضخات( أو بطاانت أغلفة أو دفاعات أو وحدات دوارة أو فوهات مضخات انفورية 
مصممة هلذه املضخات، حيث تكون فيها كل األسطح املالمسة بصورة مباشرة للمادة )املواد( 

 ة اليت تتم معاجلتها مصنوعة من أي من املواد التالية: الكيميائي
 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 . املواد اخلزفية. 2
 . فريوسيليكون. 3
 . لدائن بوليمرات الفلور. 4
 . الزجاج )مبا يف ذلك الطالء املزجج أو امللي ابملينا أو التبطني ابلزجاج(. 5
 . اجلرافيت أو "اجلرافيت الكربوين" 6
 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 7
 . التنتالوم أو سبائك التنتالوم. 8
 . التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم. 9

 . الزركونيوم أو سبائك الزركوزنيوم. 10
 . النيوبيوم )كولومبيوم( أو سبائك النيوبيوم. 11

، واملزودة أبنظمة خاصة لتلقي 1C350ي. حمارق مصصمة لتدمري املواد الكيماوية احملددة يف البند 
النفاًّيت مصممة خصيًصا هلا، وكذلك مرافق خاصة للتعامل معها، وغرفة احرتاق يكون متوسط درجة 



اًّيت درجة مئوية(، تكون فيها مجيع أسطح نظام تلقي النف 1000كلفن )  1273حرارهتا أعلى من 
 الذي يتصل مباشرة مبنتجات النفاًّيت مصنوعة أو مبطنة أبي من املواد التالية: 

 % كروم من حيث الوزن. 20% نيكل و25. سبائك هبا أكثر من 1
 . مواد خزفية. 2
 % نيكل من حيث الوزن. 40. النيكل أو سبائك هبا أكثر من 3

 ملحوظة فنية: 
% أو 8غري متبلر وجرافيت، يكون فيه احملتوى اجلرافييت "اجلرافيت الكربوين" هو مركب من كربون 

 أكثر من حيث الوزن. 
2B351  1أنظمة مراقبة الغاز السام، خبالف تلك احملددة يف البندA004 إىل جانب أجهزة ،

 الكشف املخصصة لكشفه لذلك: 
و املواد الكيميائية أ. مصممة للعمل املستمر وتستعمل لكشف املواد املستخدمة يف األسلحة الكيميائية أ

 . 3جمم/م 0.3، برتكيزات من IC350يف البند 
 ب. مصممة لكشف النشاط الكابت ألنزمي الكولنسرتيز. 

2B352  :معدات ميكن استخدامها يف التعامل مع املواد البيولوجية، على النحو التايل 
 . P4أو  P3أ. مرافق احتواء بيولوجي كامل عند مستوى احتواء 

 ملحوظة فنية 
( طبًقا ملا هو حمدد يف دليل األمن L4و L3و BL4و BL3) P4أو  P3مستوًّيت االحتواء 
ملنظمة الصحة العاملية )الطبعة الثالثة، جينيف،  (Laboratory Biosafety)البيولوجي املعملي 

2004 .) 
درة على إنتاج ب. معدات ختمري قادرة على إكثار "كائنات دقيقة" مسببة للمرض أو فريوسات قا

 لرتًا أو أكثر.  20مسوم، دون نشر هباء جوي، بقدرة إمجالية تبلغ 
 ملحوظة فنية: 

 تضم معدات التخمري املفاعالت احليوية والكيموستات )الناظمات الكيميائية( وأنظمة الدفق املستمر. 
متع بكافة ج. أجهزة فصل ابلطرد املركزي قادرة على الفصل املستمر دون نشر هباء جوي، وتت

 اخلصائص التالية: 



 لرت يف الساعة.  100. معدل تدفق أعلى من 1
 . مكوانت مصنوعة من صلب مقاوم للصدأ مصقول أو تيتانيوم. 2
 . هبا وصالت إحكام أو أكثر داخل مكان احتواء البخار. 3
 . قادرة على التعقيم ابلبخار يف املكان األصلي يف وسط مغلق. 4

 ملحوظة فنية: 
 أجهزة الفصل ابلطرد املركزي تتضمن املصافق. 

 د. معدات الرتشيح ابلدفق املستعرض )العرضي( كالتايل: 
. معدات ترشيح ابلدفق املستعرض )العرضي( قادرة على فصل الكائنات الدقيقة املسببة لألمراض أو 1

 الفريوسات أو السموم أو املستنبتان اخللوية، دون نشر هباء، وتتمتع بكافة اخلصائص اآلتية: 
 أو أكثر.  2أ. مساحة ترشيح إمجالية قدرها مرت

 ب. تتمتع أبي من اخلصائص التالية: 
 . ميكن تعقيمها أو تطهريها يف مكاهنا األصلي. 1
 . تستخدم مكوانت ترشيح ميكن التخلص منها أو تستخدم ملرة واحدة. 2

يقصد "ابلتعقيم" إزالة كل امليكروابت احلية من املعدات إما  .2B352.d.i.b: يف البند ملحوظة فنية
صد "ابلتطهري" إابدة كل حاالت العدوى من خالل استخدام مواد فيزًّيئية )كالبخار( أو كيميائية. ويق

امليكروبية يف املعدات ابستخدام مواد كيميائية قادرة على إابدة اجلراثيم. والتطهري والتعقيم هي أشكال 
مميزة من اإلجراءات الصحية، واألخرية تتعلق إبجراءات التنظيف املصممة خلفض احملتوى امليكرويب يف 

 زالة كل العدوى أو احليوية امليكروبية. املعدات دون التوصل ابلضرورة إل
. مكوانت الرتشيح ابلدفق املستعرض )العرضي( )مثل الوحدات اجملمعة أو العناصر أو الكاسيتات أو 2

أو أكثر لكل مكون ومصممة  2م0.2اخلراطيش أو الوحدات أو األلواح( ذات مساحة ترشيح تساوي 
 . .2B352.dلعرضي( احملددة يف البند للعمل يف أجهزة الرتشيح ابلدفق املستعرض )ا

على معدات الضغط األزموزي العكسي طبًقا ملا هو حمدد من  .2B352.dال يسري البند  ملحوظة:
 قبل اجلهة املصنعة. 

 24كجم من الثلج يف 10هـ. أجهزة يتم تعقيمها ابلبخار وجتفف ابلتجميد ذات مكثف تتجاوز سعته 
 ساعة.  24كجم من الثلج يف 1000ساعة وأقل من 



 و. أجهزة وقاية واحتواء كالتايل: 
اية كاملة أو نصف كاملة، أو أغطية تعتمد على وصلة للتزويد ابهلواء من اخلارج وتعمل . سرتات مح1
 ت ضغط موجب. حت

 على السرتات اليت يتم ارتداؤها مع أجهزة هتوية ذاتية.  2B352.f.iال يسري البند ملحوظة: 
 . خزائن أو عوازل للسالمة البيولوجية من الطبقة الثالثة ذات معايري أداء مشاهبة. 2

والغرف ، وتشمل العوازل على العوازل املرنة والصناديق اجلافة 2B352.f.2يف البند ملحوظة: 
 الالهوائية وصناديق القفازات وأغطية االندفاق الصفائحي )تغلق ابالندفاق الرأسي(. 

 3مرت 1غرف مصممة الختبار حتدي "الكائنات الدقيقة" أو الفريوسات أو "السموم" للهباء، بسعة  -ز
 أو أكثر. 

2C  املواد 
 ال يوجد 

2D  الربامج 
2D001  2البند "الربامج"، خبالف تلك احملددة يفD002 "املصممة أو املعدلة خصيًصا "لتطوير ،

 . 2B009إىل  2B001أو  2A001أو "إنتاج" أو "استخدام" األجهزة احملددة يف البند 
2D002  الربامج اخلاصة ابألجهزة اإللكرتونية، حىت عندما تكون متواجدة يف جهاز أو نظام"

وحدة حتكم رقمية، قادرة على تنسيق أكثر من إلكرتوين، لتمكن هذه األجهزة أو األنظمة من العمل ك
 أربعة حماور يف أن واحد من "التحكم الكنتوري". 

على الربامج املصممة أو املعدة خصيًصا لتشغيل اآلالت املكنية  2D002ال يسري البند  :1ملحوظة 
 . 2احملددة يف الفئة 

 
 

ـــربامج اخلاصـــة ابلعناصـــر احملـــددة يف البنـــد  2D002ال يســـري البنـــد : 2ملحوظـــة  ، 2B002علـــى "ال
 .2B002فيما يتعلق "ابلربامج" اخلاصة ابلعناصر احملددة يف البند  2D001طالع البند 
2D101 هبـــــــدف اســــــتخدام األجهــــــزة احملــــــددة يف البنـــــــد  االــــــربامج املصــــــممة أو املعــــــدة خصيًصــــــ

2B104  2أوB105  2أوB109  2أوB116  2أوB117  2أوB119  إىل



2B122. 
 .9D004البند  اطالع أيضً  ملحوظة:

2D201 ـــــربامج املصـــــممة خصيًصـــــ ـــــد  اال أو  2B204هبـــــدف اســـــتخدام األجهـــــزة احملـــــددة يف البن
2B206  2أوB207  2أوB209  2أوB219  2أوB227. 

2D202 ـــة خصيًصـــ ـــاج أو اســـتخدام األجهـــزة احملـــددة يف  االـــربامج املصـــممة أو املعدل لتطـــوير أو إنت
 .2B201البند 

2D351  1الـــربامج خبـــالف تلـــك احملـــددة يف البنـــدD003هبـــدف اســـتخدام  ا، املصـــممة خصيًصـــ
 .2B351األجهزة احملددة يف البند 

2E التكنولوجيا 
2E001 ــــا، حبســــب املــــذكرة اخلاصــــة ابلتكنولوجيــــا العامــــة املتعلقــــة بت طــــوير األجهــــزة أو التكنولوجي

 .2Dأو  2Bأو  2Aالربامج احملددة يف البند 
2E002 للمــذكرة اخلاصــة ابلتكنولوجيــا العامــة  احُتــدد التكنولوجيــا وفًقــ(GTN)  أبهنــا املســتخدمة

 .2Bأو  2Aيف إنتاج األجهزة احملددة يف البند 
2E003 :تكنولوجيا أخري كما يلي 

البيانيـــة التفاعليـــة كجـــزء متكامـــل يف وحـــدات تكنولوجيـــا خاصـــة بتطـــوير الرســـوم  .أ
 التحكم الرقمية إلعداد أو تعديل برامج األجزاء.

 التكنولوجيا اخلاصة بعمليات املعاجلة التصنيعية للمعادن كالتايل: .ب
التكنولوجيــــا اخلاصــــة بتصــــميم األدوات أو اللقــــم اللولبيــــة أو الرتكيبــــات املصــــممة  .1

 ألي من العمليات التالية: اخصيصً 
 تكوين فائق البالستيكية.ال .أ

 نشر الروابط. .ب
 الضغط اهليدروليكي املباشر. .ج
البيــاانت الفنيــة الــيت تتــألف مــن طــرق املعاجلــة أو البــارامرتات كمــا هــو حمــدد أدانه  .2

 اليت يتم استخدامها للتحكم يف:
التكــوين فــائق البالســتيكية لســبائك األلومنيــوم أو ســبائك التيتــانيوم أو الســبائك  .أ



 الفائقة.
 عداد السطحي.اإل .1
 معدل الضغط. .2
 درجة احلرارة. .3
 الضغط. .4
 نشر الروابط للسبائك الفائقة أو سبائك التيتانيوم: .ب
 اإلعداد السطحي. .1
 درجة احلرارة. .2
 الضغط. .3
 الضغط اهليدروليكي املباشر لسبائك األلومنيوم أو سبائك التيتانيوم: .ج
 الضغط. .1
 وقت الدورة. .2
التيتــانيوم أو ســبائك األلومنيــوم أو الســبائك التكثيــف املتــوازن الســاخن لســبائك  .د

 الفائقة:
 درجة احلرارة. .1
 الضغط. .2
 وقت الدورة. .3
التكنولوجيــا اخلاصــة بتطــوير أو إنتــاج آالت التكــوين ابلشــد اهليــدروليكي واللقــم  .ج

 اللولبية اخلاصة هبا، واملتعلقة بتصنيع هياكل الطائرات.
اآلالت املكنيــــة )علــــى ســــبيل التكنولوجيــــا اخلاصــــة بتطــــوير إرشــــادات مولــــدات  .د

 املثال، الربامج اجلزئية( من بياانت التصميم املوجودة داخل وحدات التحكم الرقمية.
التكنولوجيــــا اخلاصــــة بتطــــوير بــــرامج التكامــــل إلدمــــاج األنظمــــة اخلبــــرية اخلاصــــة  .ه

 ابلدعم املتقدم للقرارات املتعلقة بعمليات التصنيع يف وحدات التحكم الرقمية.
جيـــــا اخلاصــــــة بتطبيــــــق الطــــــالءات غـــــري العضــــــوية أو طــــــالءات التعــــــديل التكنولو  .و

مـــــن اجلـــــدول التـــــايل( علـــــى ركـــــائز غـــــرب  3الســـــطحي غـــــري العضـــــوي )احملـــــددة يف العمـــــود 



مــن اجلــدول التــايل(، ابســتخدام عمليــات املعاجلــة احملــددة  2إلكرتونيــة )احملــددة يف العمــود 
عرفة يف امل 1يف العمود 

ُ
 لحوظة الفنية.من اجلدول التايل وامل

 .2E301أييت اجلدول وامللحوظة الفنية الحقني للبند  ملحوظة:
2E101  التكنولوجيـا، حبســب املـذكرة اخلاصــة ابلتكنولوجيـا العامــة، واملتعلقـة ابســتخدام األجهــزة أو

أو  2B109أو  2B104أو  2B009أو  2B004الــــــــــــــربامج احملــــــــــــــددة يف البنــــــــــــــد 
2B116  2أوB119  2إىلB122  2أوD101. 

2E201  التكنولوجيـا، حبســب املـذكرة اخلاصــة ابلتكنولوجيـا العامــة، واملتعلقـة ابســتخدام األجهــزة أو
ـــــــــــــربامج احملـــــــــــــددة يف البنـــــــــــــد  أو  2B006أو  2B001أو  2A226أو  2A225ال

2B007.b.  2أوB007.c.  2أوB008  2أوB009  2أوB201  أو
2B204  2أوB206  2أوB207  2أوB209  2أوB225  2إىلB232  أو
2D201  2أوD202. 

2E301  التكنولوجيا، حبسب املذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة، واملتعلقة ابسـتخدام املـواد احملـددة
 .2B352إىل  2B350يف البنود 

 اجلدول
 تقنيات الرتسيب

 انتج الطالء الركيزة عملية الطالء
ترسيب البخار الكيميائي 

(CVD) 
اخلاصة ابملمرات  األلومينيدات السبائك الفائقة

 الداخلية
 السيليسيدات ( واملواد الزجاجية19املواد اخلزفية )
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 مالحظات -طرق الرتسيب  -اجلدول 
 عن الطالء األصلي. يتضمن مصطلح "عملية الطالء" إصالح الطالء وجتديده فضاًل  .1
يتضمن مصطلح طالء األلومينيد املخلـوط طـالءات أحاديـة أو متعـددة املراحـل يـتم فيهـا ترسـيب  .2

حىت لو ترسبت هذه العناصر بواسـطة عمليـة طـالء عنصر أو عناصر قبل أو أثناء تطبيق طالء األلومينيد، 
أخـــرى، لكنهـــا ال تتضـــمن، مـــع ذلـــك، االســـتخدام املتعـــدد لعمليـــات الطـــالء ابلســـمنتة احلزميـــة األحاديـــة 

 للحصول على األلومينيدات املخلوطة.
يتضمن مصطلح طالء األلومينيـد املعـدل ابملعـدن النبيـل عمليـات طـالء متعـددة املراحـل يـتم فيهـا  .3

 ض املعدن النبيل أو املعادن النبيلة إلحدى عمليات الطالء األخرى قبل تطبيق طالء األلومينيد.تعري
يتضـــمن مصـــطلح "خالئطهـــا" مـــادة مرشـــحة ومركبـــات متدرجـــة ومرتســـبات مشـــرتكة ومرتســـبات  .4

متعددة الطبقات ويتم احلصول عليها عن طريق عمليـة طـالء واحـدة أو أكثـر مـن عمليـات الطـالء احملـددة 
 اجلدول.يف 
تسـاوي الكوابلـت أو احلديـد  Mإىل سـبيكة طـالء حيـث إن  ”MCrAIX“يشري مصطلح  .5

يساوي اهلـافنيوم أو اإلتريـوم أو السـيليكون أو التنتـالوم أبي كميـة أو غريهـا مـن  Xأو النيكل أو مركباهتا و
 ستثناء:٪ من حيث الوزن بنسب ومركبات خمتلفة، اب0.01اإلضافات املتحدة األخرى اليت تزيد عن 

٪ مـن حيـث الـوزن مـن الكـروم وأقـل مـن 22اليت حتتوي على اقـل مـن  CoCrAlYطالءات  .أ
 ٪ من حيث الوزن من اإلتريوم.2٪ من حيث الوزن من األلومنيوم وأقل من 7
٪ مــن حيــث الــوزن مــن 24إىل  22الــيت حتتــوي علــى مــا يــرتاوح بــني  CoCrAlYطــالءات  .ب

٪ مـن حيـث الـوزن مـن 0.7و 0.5األلومينيـوم ومـا بـني  ٪ من حيث الوزن مـن12و 10الكروم وما بني 
 اإلتريوم.

٪ مـن حيــث الـوزن مــن الكـروم ومــا 23و 21الــيت حتتـوي علــى مـا بــني  NiCrAlYطـالءات  .ج
 ٪ من حيث الوزن من اإلتريوم.1.1و 0.9٪ من حيث الوزن من األلومينيوم وما بني 12و 10بني 

ميجـا  190يت تتمتـع مبقاومـة شـد قصـوى تبلـغ يشري مصطلح سبائك األلومينيوم إىل السبائك الـ .6
 درجة مئوية(. 20كلفن )  293ابسكال أو أكثر يتم قياسها عند درجة حرارة تبلغ 

ـــد والصـــلب األمريكـــي( الفئـــة  AISIيشـــري مصـــطلح الصـــلب املقـــاوم للتآكـــل إىل  .7 )معهـــد احلدي
 أو ما يعادله من املعايري احمللية اخلاصة مبواد الصلب. 300



املعــــــادن والســــــبائك املقاومــــــة للصــــــهر املعــــــادن التاليــــــة وســــــبائكها: النيوبيــــــوم  يتضــــــمن مصــــــطلح .8
 )الكولومبيوم( واملوليبدينوم والتنجستني والتنتالوم.

مــواد انفــذة املستشــعر كالتــايل: األلومينــا والســيليكون واجلرمــانيوم وكربيتيــد الزنــك وســلينيد الزنــك  .9
اقوت األزرق واهلاليـــــدات املعدنيـــــة التاليـــــة: مـــــواد انفـــــذة وأرســـــنيد اجلـــــاليوم واملـــــاس وفرســـــفيد اجلـــــاليوم واليـــــ

 ملم ابلنسبة لفلوريد الزركونيوم وفلوريد اهلافنيوم. 40املستشعر اليت يزيد قطرها على 
ـــة املرحلـــة اخلاصـــة ابألســـطح  .10 ـــة أحادي ـــا اخلاصـــة ابلطـــالء ابلســـمنتة احلزمي وال ختضـــع التكنولوجي

 .2قبل الفئة االنسيابية اهلوائية الصلبة للتحكم من 
البوليمرات وهي على النحو التايل: البوليميد والبوليسرت والبويل كربيتيد والبويل كربـوانت والبـويل  .11

 يوريثاانت.
يشــري مصــطلح الزركونيــا املعدلــة إىل إضــافات األكاســيد املعدنيــة األخــرى )علــى ســبيل املثــال،  .12

ضــية النــادرة إىل الزركونيــا مــن أجــل حتقيــق اســتقرار الكالســيا واملاغنيســيا واإلثــرًّي واهلــافنيوم واألكاســيد األر 
بعـــض املراحــــل املتعلقــــة بعلـــم البلــــورات واملركبــــات املرحليـــة، ال يــــتم الــــتحكم يف طـــالءات احلــــاجز احلــــراري 

 املصنوعة من الزركونيا املعدلة ابلكالسيا أو املاغنيسيا من خالل اخللط أو الصهر.
بائك الفضـــاء اجلـــوي الــــيت تتمتـــع مبقاومـــة شــــد يشـــري مصـــطلح ســــبائك التيتـــانيوم فقـــط إىل ســــ .13

درجــة  20كلفــن )  293ميجــا ابســكال أو أكثــر يــتم قياســها عنــد درجــة حــرارة تبلــغ  900قصــوى تبلــغ 
 مئوية(.

يشــري مصــطلح املــواد الزجاجيــة منخفضــة التمــدد إىل املــواد الزجاجيــة الــيت حتتــوي علــى معامــل  .14
درجـة  20كلفـن )  293أو أقل يتم قياسها عند درجـة حـرارة تبلـغ  x 10-7 k-1 1متدد حراري يبلغ 

 مئوية(.
طبقـــات العـــازل الكهرابئـــي يف طـــالءات تتكـــون مـــن طبقـــات متعـــددة مـــن مـــواد عازلـــة يـــتم مـــن  .15

خالهلـــا اســـتخدام خصـــائص التـــداخل اخلاصـــة بتصـــميم مؤلـــف مـــن معـــامالت انكســـارية خمتلفـــة ُتســـتخدم 
ول املــوجي املتنوعــة، وتشــري طبقــات العــازل الكهرابئــي إىل أكثــر لعكــس او نقــل أو امتصــاص نطاقــات الطــ

 من أربع طبقات عزل كهرابئي أو طبقات مركبة للغازل الكهرابئي/املعدن.



ال يتضــمن مصــطلح "كربيــد التنجســتني املطلــي ابإلمسنــت" مــواد آالت القطــع والتشــكيل الــيت  .16
لتيتـانيوم/ )الكوابلـت والنيكـل( وكربيـد الكـروم/ تتألف من كربيد التنجستني/ )الكوابلت والنيكل( وكربيـد ا

 الكروم وكربيد الكروم/ النيكل.-النيكل
لرتسـيب الكربـون الشـبيه ابملـاس علـى أي ممـا  اال يتم الـتحكم يف التكنولوجيـا املصـممة خصيًصـ .17

 يلي: 
احـــدة أو مشـــغالت األقـــراص املمغنطـــة أو الـــرؤوس أو األجهـــزة اخلاصـــة بتصـــنيع املـــواد الـــيت تســـتخدم ملـــرة و 

صـمامات الصـنابري أو احلـواجز الصــوتية اخلاصـة ابلسـماعات أو أجــزاء حمركـات السـيارات أو آالت القطــع 
أو لقم ماكينات الثقب والضغط او األجهزة اآللية املكتبية أو امليكروفوانت أو األجهزة الطبيـة أو القوالـب 

الــيت مت تصــنيعها مــن الســبائك الــيت حتتــوي املســتخدمة يف صــب املــواد البالســتيكية أو تفريغهــا يف قوالــب، و 
 ٪ من البرييليوم.5على أقل من 

 ال يتضمن مصطلح كربيد السيليكون مواد آالت القطع والتشكيل. .18
٪ مــن 5الســتخدامها يف هــذا البنــد، مــواد خزفيــة حتتــوي علــى  اال تتضــمن الركــائز اخلزفيــة، طبًقــ .19

ســـواء أكانـــت يف شـــكل مكـــوانت منفصـــلة أم يف  حيـــث الـــوزن أو أكثـــر مـــن احملتـــوى الطيـــين او االمسنـــيت،
 تركيبات.

  



 ملحوظة فنية -طرق الرتسيب-اجلدول 
 من اجلدول كما يلي: 1تُعرف العمليات احملددة يف العمود 

عبارة عن عملية طـالء فـوقي أو طـالء تعـديل سـطحي يـتم  (CVD)ترسيب البخار الكيميائي  .أ
فيهـــا ترســــيب املعــــدن أو الســــبيكة أو املركـــب أو العــــازل الكهرابئــــي أو املــــادة اخلزفيـــة فــــوق ركيــــزة ســــاخنة، 
وتتحلــل املــواد املتفاعلــة الغازيــة أو تتجمــع يف حمــيط ركيــزة، األمــر الــذي ينــتج عنــه ترســب الســبيكة أو املــادة 

ية علــى الركيــزة، وميكــن تــوفري الطاقــة الالزمــة هلــذا التحلــل أو عمليــة التفاعــل الكيميــائي مــن املركبــة العنصــر 
 حرارة الركيزة أو بالزما تفريغ توهيجي أو تعريض لألشعة ابستخدام الليزر.

العمليات التالية: الرتسيب بدون حزمـة  (CVD)تتضمن عملية ترسيب البخار الكيميائي  :1ملحوظة 
النـابض وترسـيب حـراري نـووي مـتحكم فيـه  (CVD)للتدفق الغـازي املوجـه وترسـيب البخـار الكيميـائي 

(CNTD) .وعمليات ترسيب البخار الكيميائي مبساعدة البالزما او بدعم البالزما 
 تعين كلمة حزمة ركيزة مغمورة يف خليط من املساحيق. :2ملحوظة 

يـتم إنتـاج املـواد املتفاعلـة الغازيـة املسـتخدمة يف عمليـة التفاعـل خـارج حزمـة ابسـتخدام نفـس  :3لحوظـة م
التفـــاعالت األساســـية والبـــارامرتات املســـتخدمة يف عمليـــة الطـــالء ابلســـمنتة احلزميـــة، غـــري أن الركيـــزة املـــراد 

 طالؤها ال تكون على اتصال خبليط املساحيق.
عبــارة عــن عمليــة طــالء فوقيــة  (TE-PVD)يب الفيزًّيئــي للبخــار الرتســ -الرتســيب احلــراري  .ب

ابســكال، حيــث ُيســتخدم مصــدر الطاقــة احلراريــة لتبخــري  0.1يــتم تنفيــذها يف فــراغ مــع ضــغط أقــل مــن 
املــادة الطالئيــة، وينــتج عــن هــذه العمليــة تكثيــف أو ترســيب لألنــواع املتبخــرة علــى ركــائز موضــوعة بشــكل 

 مالئم.
 للعملية. اطبيعيً  زات للغرفة الفراغية أثناء عملية الطالء إلنتاج الطالءات املركبة تعدياًل وتُعد إضافة الغا

كما يُعد استخدام حزم األشـعة األيونيـة أو اإللكرتونيـة أو البالزمـا لتنشـيط أو املسـاعدة يف ترسـب الطـالء 
ة املراقبــة لتــوفري قيــاس مــن طــرق التعــديل الشــائعة يف هــذه التقنيــة، كــذلك قــد يكــون اســتخدام أجهــز  اأيًضــ

 اخلصائص البصرية ومسك الطالءات أثناء العملية إحدى ميزات هذه العمليات. 
 على النحو التايل: (TE-PVD)الرتسيب الفيزًّيئي للبخار  -أتيت عمليات الرتسيب احلراري 

وين يعتمــد الرتســيب الفيزًّيئــي للبخــار ابســتخدام األشــعة اإللكرتونيــة علــى اســتخدام شــعاع إلكــرت  .1
 لتسخني وتبخري املادة اليت تشكل الطالء.



ويعتمــد الرتســيب الفزًّيئــي للبخــار ابســتخدام احلــرارة املقاومــة مبســاعدة األيــوانت علــى اســتخدام  .2
ابالشــرتاك مـــع عمليـــة ارتطــام شـــعاع )أشــعة( أيـــوين إلنتــاج تـــدفق منـــتظم  امصــادر احلـــرارة املقاومــة إلكرتونيًـــ
 ر.ومتحكم فيه ألنواع الطالء املتبخ

وتستخدم عملية التبخري ابلليزر إما حزمة أشعة ليـزر موجيـة نبضـيه أو متواصـلة لتبخـري املـادة الـيت  .3
 تشكل الطالء.

لالســتهالك  )قطــب ســالب( قــاباًل  اتســتخدم طريقــة الرتســب ابســتخدام القــوس الكــاثودى كــاثودً  .4
خـــالل االتصـــال خـــاص ابملـــادة الـــيت تشـــكل الطـــالء وبـــه تفريـــغ قـــوس كهرابئـــي مثبـــت علـــى الســـطح مـــن 

اللحظي مبثـري أرضـي، وتقـوم حركـة التقـوس املـتحكم فيهـا بعمليـة حنـت سـطح الكـاثود، األمـر الـذي يـؤدي 
إىل إجياد بالزما متأينة على حنو كبـري للغايـة، وميكـن أن يكـون األنـود )القطـب املوجـب( عبـارة عـن خمـروط 

غرفــة. يــتم اســتخدام احنيــاز الركيــزة مــن أجــل متصــل ابحملــيط اخلــارجي للكــاثود، عــرب العــازل الكهرابئــي، أو ال
 عملية ترسيب تكون بعيدة عن خط البصر.

ال ينطـــوي هنـــا التعريـــف علـــى الرتســـيب ابســـتخدام القـــوس الكهـــريب الكـــاثودي العشـــوائي مـــع  ملحوظـــة:
 الركائز غري املنحازة.

ي للبخـــار الطـــالء األيـــوين عبـــارة عـــن تعـــديل خـــاص لعمليـــة الرتســـيب احلـــراري الرتســـيب الفيزًّيئـــ .5
(TE-PVD)  العامة اليت يتم فيها اسـتخدام بالزمـا أو مصـدر أيـوين لتـأيني األنـواع املـراد ترسـيبها، ويـتم

تطبيـــق االحنيـــاز الســـالب علـــى الركيـــزة لتســـهيل اســـتخالص األنـــواع مـــن البالزمـــا، ومـــن بـــني طـــرق التعـــديل 
صــلبة داخــل غرفــة العمليــة واســتخدام أجهــزة املعتــادة هلــذه العمليــة تقــدمي األنــواع املتفاعلــة وتبخــري املــواد ال

 املراقبة لتوفري قياسات تتعلق ابخلصائص البصرية ومسك الطالءات يف أثناء العملية.
الطــالء ابلســمنتة احلزميــة عبــارة عــن عمليــة طــالء تعــديلي ســطحي او طــالء فــوقي يــتم فيهــا غمــر  .ج

 الركيزة يف خليط من املساحيق )حزمة(، تتألف من:
 املعدنية املراد ترسيبها )عادة األلومينيوم أو الكروم أو السيليكون أو مركباهتا(املساحيق  .1
 املنشط )عادة ملح اهلاليد(، ابإلضافة إىل .2
 مسحوق خامل، يتمثل يف األلومينا يف معظم األحيان. .3

  1030يــتم احتــواء الركيــزة وخلــيط املســاحيق داخــل ُمعونجــة يــتم تســخينها لتــرتاوح درجــة حرارهتــا مــا بــني 
 درجة مئوية( لوقت كاٍف لرتسيب الطالء. 1102كلفن )  1375درجة مئوية( و 757كلفن )



ـــتج  .د ـــذي ين ـــة يقـــوم فيهـــا القـــاذف )مشـــعل الـــرش( ال ـــة طـــالء فوقي الـــرش ابلبالزمـــا عبـــارة عـــن عملي
 ويـــتحكم يف البالزمـــا بقبـــول املســـحوق أو املـــواد الطالئيـــة الســـلكية وصـــهرها ودفعهـــا حنـــو الركيـــزة، الـــيت يـــتم
فوقها تكوين طالء مرتابط بشكل اتم، وتشـكل عمليـة الـرش ابلبالزمـا إمـا رش ابلبالزمـا مـنخفض الضـغط 

 أو رش ابلبالزما عايل السرعة.
 منخفض الضغط يعين أقل من الضغط اجلوي احمليط. :1ملحوظة 
مـرت يف  750تشري عبارة عايل السرعة إىل سرعة الغاز الذي خيرج من الفوهـة حيـث يتجـاوز  :2ملحوظة 

 ميجا ابسكال. 0.1درجة مئوية( وضغط يبلغ  20كلفن )  293الثانية يتم حسابه عند درجة حرارة 
الرتسيب الوحلي عبارة عن عملية طالء تعديين سطحي أو طالء فوقي يتم فيهـا تعليـق املسـحوق  .ه

ــ رش أو الغمــس أو املعــدين أو اخلــزيف مبــادة رابطــة عضــوية يف أحــد الســوائل ويــتم تطبيقــه علــى ركيــزة إمــا ابل
 الطالء، مث التجفيف ابهلواء أو ابلفرن واملعاجلة احلرارية للحصول على الطالء املرغوب فيه.

الرتسيب ابلرش عبارة عن عملية طالء فوقية تقوم على ظاهرة نقل القوة الدافعـة، حيـث يـتم فيهـا  .و
الء(، وتكــون الطاقــة احلركيــة تسـريع األيــوانت املوجبــة بواســطة جمـال كهرابئــي جتــاه ســطع اهلــدف )مـادة الطــ

 لأليوانت ذات التأثري كافية إلطالق أيوانت سطح اهلدف وترسيبها على ركيزة موضوعة يف مكان مالئم.
يشــري اجلــدول فقــط إىل ترســيب ابلــرش ذي صــمام ثالثــي أو مغنيطــرون )صــمام مفــرغ يكــون  :1ملحوظــة 

ي( أو تفـــاعلي، والـــذي ُيســـتخدم لـــزًّيدة لتـــأثري جمـــال مغناطيســـي خـــارج اتـــدفق اإللكـــرتوانت فيـــه خاضـــعً 
 (RF)عــــن الرتســــب ابلــــرش املتزايــــد ذي الــــرتددات الالســــلكية  التصـــاق الطــــالء ومعــــدل الرتســــب فضــــاًل 

 املستخدم لتمكني تبخري املواد الطالئية غري املعدنية.
( كيلــو إلكــرتون فولــت  5ميكــن اســتخدام حــزم األشــعة األيونيــة منخفضــة الطاقــة )أقــل مــن  :2ملحوظــة 

 لتنشيط عملية الرتسيب.
زرع األيوانت عبارة عن عملية طالء تعديين سطحي يتم فيها أتيني العنصر املـراد سـبكه وتسـريعه  .ز

عـــرب منحـــدر كـــامن وزرعـــه يف منطقـــة ســـطح الركيـــزة، وتنطـــوي هـــذه العمليـــة علـــى عمليـــات يـــتم فيهـــا زرع 
 اإللكرتونية أو الرتسيب ابلرش. األيوانت ابلتزامن مع عملية الرتسيب الفيزًّيئي للبخار ابألشعة

  



 3الفئة 
 املواد اإللكرتونية

3A النظم واألجهزة واملكوانت 
، خبـالف تلـك 3A002أو  3A001حالة التحكم يف األجهزة واملكوانت املبينة يف البند  :1ملحوظة 

 ااملصــممة خصيًصــ .3A001.a.12أو  .3A001.a.10إىل  .3A001.1.3املبينــة يف البنــود مــن 
ـــة حتكـــم خاصـــة  ـــد أجهـــزة أخـــرى بواســـطة حال ـــة مثلمـــا يـــتم حتدي ـــنفس اخلصـــائص الوظيفي ـــع ب ـــيت تتمت أو ال

 ابألجهزة األخرى.
إىل  .3A001.a.3يـــــتم حتديـــــد حالـــــة الـــــتحكم للـــــدوائر املتكاملـــــة املبينـــــة يف البنـــــود مـــــن  :2ملحوظـــــة 

3A001.a.9.  123أوA001.a.  الـــيت يـــتم برجمتهـــا أو تصـــميمها بشـــكل غـــري قابـــل للتغيـــري لوظيفـــة
 معينة خاصة جبهاز آخر وذلك بواسطة حالة التحكم اخلاصة ابجلهاز األخر.

عندما يتعذر على اجلهة املصنعة أو مقدم الطلب حتديد حالة التحكم جلهـاز آخـر، فإنـه يـتم  :3ملحوظة 
إىل  .3A001.a.3تكاملــــــــــــة يف الفقـــــــــــرات مــــــــــــن ابلـــــــــــدوائر امل -حتديـــــــــــد حالـــــــــــة الــــــــــــتحكم اخلاصـــــــــــة 

3A001.a.9. 3وA001.a.12. 
3A001  ًهلا، كالتايل: ااملكوانت اإللكرتونية واملكوانت املصممة خصيص 

 الدوائر املتكاملة ذات األغراض العامة، وهي على النحو التايل: .أ
جيب تقييم حالة التحكم اخلاصة ابلرقائق )املكتملة أو غري املكتملة(، الـيت مت حتديـد الوظيفـة  :1ملحوظة 

 .3A001.aفيها وفق البارامرتات الواردة يف البند 
 تشتمل الدوائر املتكاملة على األنواع التالية: :2ملحوظة 

 دوائر متكاملة متآلفة. -

 دوائر متكاملة مهجنة. -

 لشرائح.دوائر متكاملة متعددة ا -

دوائـــر متكاملــــة طبقيــــة، مبـــا يف ذلــــك الــــدوائر املتكاملـــة مــــن الســــيليكون علـــى الصــــفري )اليــــاقوت  -
 األزرق(.

 دوائر متكاملة بصرية. -



الدوائر املتكاملة املصـممة أو املصـنفة ابعتبارهـا تتحمـل األشـعة مبـا ميكنهـا مـن حتمـل أي ممـا  .1
 يلي:

 أكثر.جراي )سيليكون( أو  3 10×  5جرعة إبمجايل  .أ
 جراي )سيليكون(/اثنية أو أكثر. 6 10×  5اضطراب معدل جرعة يبلغ  .ب
 13 10×  5ميجـا إلكـرتون فولـت( يبلـغ  1معدل دفق )تدفق متكامل( النيوتروانت )ما يعـادل  .ج

 أو أكثر على السيليكون، أو ما يعادله من املواد األخرى. 2نيرتون/سم
 (.MISاملوصالت العازلة املعنية ) على أشباه 3A001.a.1.cال يسري البند  ملحوظة:

الــــدوائر الصــــغرية اخلاصــــة ابملعــــاجل الــــدقيق والــــدوائر الصــــغرية اخلاصــــة أبجهــــزة الكمبيــــوتر الصــــغرية  .2
والدوائر الصغرية اخلاصة بوحدات التحكم الصـغرية والـدوائر املتكاملـة اخلاصـة بعمليـة التخـزين املصـنعة مـن 

ـــ ـــة والـــدوائر املتكاملـــة الكهرابئيـــة أشـــباه املوصـــالت املركبـــة وحمـــوالت تناظري ة رقميـــة وحمـــوالت رقميـــة تناظري
البصرية أو الدوائر املتكاملـة البصـرية املصـممة ملعاجلـة اإلشـارات واألجهـزة املنطقيـة القابلـة للربجمـة يف املوقـع 

سـوف  والدوائر املتكاملـة املخصصـة الـيت تكـون فيهـا الوظيفـة غـري معلومـة أو حالـة الـتحكم يف اجلهـاز الـيت
والـذاكرات الكهرابئيـة  (FFT)ُتستخدم فيه الدائرة املتكاملـة غـري معلومـة ومعاجلـات حمـول فورييـه السـريع 

والـــــذاكرات الوميضـــــية )فـــــالش( أو  (EEPROMs)املقـــــروءة فقـــــط القابلـــــة للربجمـــــة والقابلـــــة للمســـــح 
 اليت تتمتع أبي مما يلي: (SRAMs)ذاكرات الوصول العشوائي الثابتة 

 درجة مئوية(. 125كلفن )  398غيل يف درجة حرارة حميطة تزيد عن معدة للتش .أ
 درجة مئوية(. 55-كلفن )  218معدة للتشغيل يف درجة حرارة حميطة أقل من  .ب
درجــة مئويــة( إىل  55-كلفــن )  218معــدة للتشــغيل فــوق نطــاق درجــة حــرارة حميطــة يــرتاوح مــن  .ج

 درجة مئوية( 125كلفن )  398
علــى الــدوائر املتكاملــة اخلاصــة ابلســيارات املدنيــة أو تطبيقــات  3A001.a.2ال يســري البنـد  ملحوظــة:

 قطارات السكك احلديدية.
الــــدوائر الصــــغرية اخلاصــــة ابملعــــاجل الــــدقيق والــــدوائر الصــــغرية اخلاصــــة أبجهــــزة الكمبيــــوتر الصــــغرية  .3

والــيت تعمــل يف والــدوائر الصــغرية اخلاصــة بوحــدات الــتحكم الصــغرية املصــنعة مــن أشــباه املوصــالت املركبــة 
 ميجا هرتز.  40ساعة تريد تزيد عن 



معاجلــــات اإلشــــارات الرقميــــة ومعاجلــــات املصــــفوفات الرقميــــة  3A001.a.3يتضــــمن البنــــد  ملحوظــــة:
 واملعاجلات الرقية املساعدة.

 الدوائر املتكاملة اخلاصة بعملية التخزين املصنعة من مادة مركبة شبه موصلة. .4
 تناظري رقمي وحمول رقمي تناظري، وهي على النحو التايل:الدوائر املتكاملة حملول  .5
 احملوالت التناظرية الرقمية اليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية: .أ

 3A101البند  اطالع أيضً  ملحوظة:
مليـون   500بـت، مـع معـدل خـرج أكثـر مـن  10بـت أو أكثـر، لكنهـا ال تزيـد عـن  8دقة تبلغ  .1

 كلمة يف الثانية.
مليـون   200بت، مع معدل خرج أكثر مـن  12أو أكثر، لكنها ال تزيد عن بت  10دقة تبلغ  .2

 كلمة يف الثانية.
 مليون كلمة يف الثانية. 105بت مع معدل خرج يزيد عن  12دقة تبلغ  .3
بــت، مــع معــدل خــرج أكثــر  14بــت أو أكثــر، لكنهــا تعــادل أو ال تزيــد عــن  12دقــة تزيــد عــن  .4

 مليون كلمة يف الثانية. 10من 
 مليون كلمة يف الثانية. 2.5بت مع معدل خرج يزيد عن  14عن  دقة تزيد .5
 اننو اثنية. 10بت أو أكثر وزمن استقرار يقل عن  12حموالت رقمية تناظرية ذات دقة تبلغ  .ب

 مالحظات فنية:
 .2nبت تناظر املقدار الكمي ملستوًّيت  nدقة  .1
 عدد البتات يف كلمات اخلرج يعادل دقة احملول التناظري الرقمي. .2
معدل اخلرج هو احلد األقصى ملعدل خرج احملول، بغض النظر عن البنيـة أو أخـذ العينـات مبعـدل  .3

إىل معــدل اخلـــرج كمعـــدل أخــذ عينـــات أو معـــدل حتويــل أو معـــدل إنتـــاج،  ازائــد، قـــد يشــري املـــوردون أيًضـــ
 .(MSPS)أو مليون عينة يف الثانية  (MHz)ما يتم حتديده ابمليجا هرتز  اوغالبً 

أو عينـة  اواحـدً  اعلق بقياس معدل اخلرج، فإن كلمـة خـرج واحـدة يف الثانيـة تعـادل هرتـزً ولغرض يت .4
 واحدة يف الثانية.

الــدوائر املتكاملــة الكهرابئيــة البصــرية والــدوائر املتكاملــة البصــرية املصــممة ملعاجلــة اإلشــارات والــيت  .6
 تتمتع بكافة اخلصائص التالية:



 ر.صمام ثنائي ليزري داخلي واحد أو أكث .أ
 عنصر داخلي واحد لكشف الضوء أو أكثر. .ب
 أدلة موجية بصرية )ضوئية(. .ج
 األجهزة املنطقية القابلة للربجمة يف املوقع اليت تتمتع أبي ما يلي: .7
 .200احلد األقصى لعدد املدخالت/املخرجات الرقمية يزيد عن  .أ

 .230000عدد بواابت النظام يزيد عن  .ب
 :3A001.a.7يتضمن البند  ملحوظة:

 .(SPLDs)األجهزة املنطقية البسيطة القابلة للربجمة  -

 .(CPLDs)األجهزة املنطقية املعقدة القابلة للربجمة  -

 .(FPGAs)مصفوفات البواابت القابلة للربجمة يف املوقع  -

 .(FPLAs)املصفوفات املنطقية القابلة للربجمة يف املوقع  -

 .(FPICs)الروابط القابلة للربجمة يف املوقع  -
 ات الفنية:املالحظ

ـــواابت القابلـــة للربجمـــة يف املوقـــع أو  .1 تُعـــرف األجهـــزة املنطقيـــة القابلـــة للربجمـــة يف املوقـــع كـــذلك ابلب
 املصفوفات املنطقية القابلة للربجمة يف املوقع.

ابحلـد  3A001.a.7.aوُيشار كذلك إىل عدد املدخالت/املخرجات الرقميـة املـذكورة يف البنـد  .2
األقصـــى مـــن مـــدخالت/خمرجات املســـتخدم أو احلـــد األقصـــى مـــن املـــدخالت/املخرجات املتاحـــة، ســـواء 

 أكانت الدائرة املتكاملة عبارة عن قالب مغلف أو جمرد.
 غري مستخدم. .8
 الدوائر املتكاملة للشبكات العصبية. .9

التحكم اخلاصـة ابجلهـاز  الدوائر املتكاملة املخصصة اليت تكون فيها الوظيفة غري معلومة أو حالة .10
الــذي ســوف ُتســتخدم فيــه الــدائرة املتكاملــة غــري معلومــة للجهــة املصــنعة، والــيت تتمتــع أبي مــن اخلصــائص 

 التالية:
 طرف توصيل. 1500أكثر من  .أ



 اننو اثنية، أو 0.02وقت أتخري االنتشار للبوابة الرئيسية منوذجي أقل من  .ب
 جيجا هرتز. 3تردد تشغيل يتجاوز  .ج

إىل  3A001.a.3املتكاملـــــــــــة الرقميـــــــــــة، خبـــــــــــالف تلـــــــــــك املبينـــــــــــة يف البنـــــــــــود مـــــــــــن  الـــــــــــدوائر .11
3A001.a.10  3والبنـدA001.a.12  الــيت تقـوم علــى أي مـادة مركبــة شـبه موصــلة وتتمتـع أبي مــن
 اخلصائص التالية:

 بوابة مدخالت(. 2) 3000رقم البواابت املعادلة أكثر من  .أ
 جيجا هرتز. 1.2تردد تناويب يتجاوز  .ب

ــــه الســــريع  .12 ــــة الســــريع ذي  (FFT)معاجلــــات حمــــول فوريي ذات وقــــت تنفيــــذ خــــاص مبحــــول فوري
 متثل عدد النقاط. Nميللي اثنية، حيث إن  20 480 /(N log2 N)أقل من  Nجمموعة نقاط 

 3A001.a.12نقطــة، فــإن الصــيغة الــواردة يف البنــد  N 1024عنــدما يعــادل الرمــز  ملحوظــة فنيــة:
 ميكرو اثنية. 500تعطي وقت تنفيذ يبلغ 

 ب. موجات امليكروويف أو مكوانت املوجات امليلليمرتية، وهي على النحو التايل:
 أانبيب تفريغ إلكرتونية وكاثودات، على النحو التايل: .1

علـى األانبيــب املصــممة أو املصـنفة للتشــغيل يف أي نطــاق  3A001.b.1ال يســري البنــد  :1ملحوظـة 
 ئص التالية:ترددي، واليت تتمتع بكافة اخلصا

 جيجا هرتز. 31.8ال تتجاوز  .أ
تكون خمصصة من قبل االحتاد الدويل لالتصـاالت خلـدمات االتصـاالت الالسـلكية، ولكـن لـيس  .ب

 للتحديد الالسلكي. 
والــــيت تتمتــــع بكافــــة  اعلــــى األانبيــــب غــــري املؤهلــــة فضــــائيً  3A001.b.1ال يســــري البنــــد  :2ملحوظــــة 

 اخلصائص التالية:
 وات. 50ادل أو أقل من متوسط قدرة خرج يع .أ

 مصممة أو مصنفة للتشغيل يف أي نطاق ترددي وتتمتع بكافة اخلصائص التالية: .ب
 جيجا هرتز. 43.5جيجا هرتز ولكنها أقل من  31.8تتجاوز  .1
تكـــون خمصصـــة مـــن قبـــل االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت، خلـــدمات االتصـــاالت الالســـلكية، ولكـــن  .2

 ليس للتحديد الالسلكي.



 املوجات املتنقلة أو املوجات النبضية أو املتواصلة، وهي على النحو التايل:أانبيب  .أ
 جيجا هرتز. 31.8أانبيب تعمل يف ترددات تتجاوز .1
أانبيــب ذات عنصــر حــراري كــاثودي تبلــغ نســبة وقــت التشــغيل لديــه إىل طاقــة الــرتدد الالســلكي  .2

 ثواٍن. 3املقدرة أقل من 
٪ أو 7هتا ذات عــرض نطــاق تــرددي انكســاري يزيــد عــن األانبيــب التجويفيــة املتصــلة أو مشــتقا .3

 كيلو وات.  2.5طاقة ذروة تتجاوز 
 أانبيب حلزونية، أو مشتقاهتا، تتمتع أبي من اخلصائص التالية: .4
عــرض نطــاق تــرددي فــوري أكثــر مــن واحــد أوكتــاف، ومتوســط طاقــة )يُعــرب عنــه ابلكيلــو وات(  .أ

 .0.5عن مرات الرتدد )يُعرب عنها ابجليجا هرتز( يزيد 
عرض نطـاق تـرددي فـوري يبلـغ واحـد أوكتـاف أو أقـل، ومتوسـط طاقـة )يُعـرب عنـه ابلكيلـو وات(  .ب

 .1مرات الرتدد )يُعرب عنها ابجليجا هرتز( يزيد عن 
 .اتكون مؤهلة فضائيً  .ج
 ديسيبل. 17أانبيب مضخمة ذات حقل عرضي بزيد معدل اكتساهبا عن  .ب
كرتونيـة الـيت تـنج كثافــة تيـار انبعـااثت متواصـل يف ظــل الكـاثودات املشـربة املصـممة لألانبيــب اإلل .ت

 .2أمبري/سم 5ظروف تشغيلية مقدرة تتجاوز 
ــــع أبي مــــن  .2 ــــف تتمت ــــيت تعمــــل مبوجــــات امليكرووي ــــة املتألفــــة ال ــــدوائر املتكامل مضــــخمات قــــدرة لل

 اخلصائص التالية:
ومتوســط  جيجـا هرتــز 6ميجـا هرتــز وتصـل إىل وتتضــمن  3.2معـدة للتشــغيل يف تـرددات جتــاوز  .أ

ديســـيبل/ميللي وات( مـــع عـــرض نطـــاق تـــرددي انكســـاري يزيـــد عـــن  36وات ) 4قـــدرة خـــرج يزيـــد عـــن 
15.٪ 
جيجـا هرتـز ومتوسـط  16جيجا هرتز وتصل إىل وتتضـمن  6معدة للتشغيل يف ترددات تتجاوز  .ب

ديســـيبل/ ميللــي وات( مـــع عــرض نطـــاق تــرددي انكســـاري يزيــد عـــن  30وات ) 1قــدرة خــرج يزيـــد عــن 
10.٪ 



جيجـــا هرتـــز  31.8جيجـــا هرتـــز وتصـــل إىل وتتضـــمن  16عـــدة للتشـــغيل يف تـــرددات تتجـــاوز م .ج
ديسـيبل/ ميللـي وات( مـع عـرض نطـاق تـرددي انكسـاري  29وات ) 0.8ومتوسط قدرة خـرج يزيـد عـن 

 ٪.10يزيد عن 
 جيجا هرتز. 37.5جيجا هرتز وتصل إىل  31.8العمل برتددات تزيد عن  .د
جيجــا هرتــز  43.5جيجــا هرتـز وتصــل إىل وتتضـمن  37.5وز معـدة للتشــغيل يف تـرددات تتجــا .ه

ديســـــيبل/ ميللـــــي وات( مـــــع عـــــرض نطـــــاق تـــــرددي  24وات ) 0.25ومتوســـــط قـــــدرة خـــــرج يزيـــــد عـــــن 
 ٪.10انكساري يزيد عن 

 جيجا هرتز. 43.5العمل برتددات تزيد عن  .و
املصــممة أو علـى أجهــزة األقمـار الصـناعية للبــث الفضـائي  3A001.b.2ال يسـري البنــد  :1ملحوظـة 

 جيجا هرتز. 42.5جيجا هرتز إىل  40.5املصنفة للتشغيل يف نطاق ترددي يرتاوح ما بني 
تتحـــــدد حالــــــة الـــــتحكم يف الـــــدوائر املتكاملــــــة املتآلفـــــة الـــــيت تعمــــــل مبوجـــــات امليكروويــــــف  :2ملحوظـــــة 

(MMIC) ي،  اليت يشتمل نطاق تردد تشغيلها املصنف على ترددات مدرجة يف أكثـر مـن نطـاق تـردد
وذلـــــك بواســـــطة أدين  3A001.b.2.fإىل  3A001.b.2.aكمـــــا هـــــو حمـــــدد بواســـــطة البنـــــود مـــــن 

 متوسط حلد التحكم يف قدرة اخلرج. 
ـــان : 3ملحوظـــة  ـــد  3الـــوارداتن يف الفئـــة  2و 1تفيـــد امللحوظت ال يســـري علـــى  3A001.b.2أبن البن

ـــة املتآلفـــة الـــيت تعمـــل مبوجـــات امليكروويـــف   اإذا كانـــت مصـــممة خصيًصـــ (MMICs)الـــدوائر املتكامل
 لتطبيقات أخرى، على سبيل املثال، االتصاالت السلكية والالسلكية والرادارات والسيارات.

 الرتانزستورات املنفصلة اليت تعمل مبوجات امليكروويف واليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية: .3
جيجــا هرتــز وذات  6جيجــا هرتــز وتصــل إىل وتتضــمن  3.2معــدة للتشــغيل يف تــرددات تتجــاوز  .أ

 ديسيبل/ ميللي وات(. 47.8وات ) 60متوسط قدرة خرج يزيد عن 
جيجـا هرتـز وذات  31.8جيجا هرتز وتصل إىل وتتضمن  6معدة للتشغيل يف ترددات تتجاوز  .ب

 ديسيبل/ ميللي وات(. 43وات ) 20متوسط قدرة خرج يزيد عن 
جيجــا هرتــز  37.5وتتضـمن  جيجــا هرتـز وتصــل إىل 31.8معـدة للتشــغيل يف تـرددات تتجــاوز  .ج

 ديسيبل/ ميللي وات(. 27وات ) 0.5وذات متوسط قدرة خرج يزيد عن 



جيجــا هرتــز  43.5جيجــا هرتـز وتصــل إىل وتتضـمن  37.5معـدة للتشــغيل يف تـرددات تتجــاوز  .د
 ديسيبل/ ميللي وات(. 30وات ) 1وذات متوسط قدرة خرج يزيد عن 

 هرتز. جيجا 43.5معدة للتشغيل يف ترددات تتجاوز  .ه
ملحوظــة: تتحــدد حالــة الــتحكم يف الرتانزســتور الــذي يشــتمل نطــاق تــردد تشــغيله املصــنف علــى تــرددات 

إىل  3A001.b.3.aمدرجــــــة يف أكثــــــر مــــــن نطــــــاق تــــــرددي، كمــــــا هــــــو حمــــــدد بواســــــطة البنــــــود مـــــــن 
3A001.b.3.e .بواسطة أدين متوسط حلد التحكم يف قدرة اخلرج 

يــف ومركبــات/ وحــدات امليكروويــف الــيت حتتــوي علــى مضــخمات صــلبة تعمــل مبوجــات امليكروو  .4
 مضخمات صلبة تعمل مبوجات امليكروويف، واليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية:

جيجـــــا هرتـــــز  6جيجـــــا هرتـــــز وتصـــــل إىل وتتضـــــمن  3.2معـــــدة للتشـــــغيل يف تـــــرددات تتجـــــاوز  .أ
تـــــرددي ديســـــيبل/ ميللـــــي وات( مـــــع عـــــرض نطـــــاق  47.8وات ) 60ومتوســـــط قـــــدرة خـــــرج يزيـــــد عـــــن 

 ٪.15انكساري يزيد عن 
جيجــــا هرتــــز  31.8جيجــــا هرتــــز وتصــــل إىل وتتضــــمن  6معــــدة للتشــــغيل يف تــــرددات تتجــــاوز  .ب

ديســيبل/ ميللــي وات( مــع عــرض نطــاق تــرددي انكســاري  42وات ) 15ومتوســط كــرة خــرج يزيــد عــن 
 ٪.10يزيد عن 

جيجـا هرتـز،  37.5جيجا هرتـز وتصـل إىل وتتضـمن  31.8معدة للتشغيل يف ترددات تتجاوز  .ج
جيجــا هرتــز ومتوســط  43.5جيجــا هرتــز وتصــل إىل وتتضــمن  37.5معــدة للتشــغيل يف تــرددات جتــاوز 

ديســـيبل/ ميللــي وات( مـــع عــرض نطـــاق تــرددي انكســـاري يزيــد عـــن  30وات ) 1قــدرة خــرج يزيـــد عــن 
10.٪ 

 جيجا هرتز. 43.5معدة للتشغيل يف ترددات تتجاوز  .د
 جيجا هرتز وتتمتع بكافة اخلصائص التالية: 3.2ى معدة للتشغيل يف ترددات تزيد عل .ه
علـــى احلـــد األقصـــى لـــرتدد التشـــغيل  امقســـومً  150أكـــرب مـــن  Pمتوســـط قـــدرة خـــرج )ابلـــوات(  .1

P)ابلرتبيع  )ابجليجا هرتز( مضروابً  > 150 W. GHz2/fGHz
2 ). 

 ٪ أو أكثر.5عرض نطاق ترددي انكساري يبلغ  .2
 15)ابلســـنتيمرت( يعـــادالن أو أقـــل مـــن  dأي جـــانبني عمـــوديني علـــى بعضـــهما الـــبعض بطـــول  .3

𝑑]مقسومة على أقل نطاق ترددي ابجليجا هرتز  ≤ 15cm x GHz/fGHz
 ]. 



 ملحوظة فنية:
يف الصــــيغة الــــواردة يف البنــــد  (fGHz)جيجــــا هرتــــز ابعتبارهــــا أقــــل تــــردد تشــــغيل  3.2جيــــب اســــتخدام 

3A001.b.4.f.3  جيجـا  3.2ابلنسبة للمضـخمات الـيت تتمتـع بنطـاق تشـغيل مصـنف يـنخفض إىل
𝑑]هرتز وأدىن من  ≤ 15cm x 3.2GHz/GHz] 

يتعـني تقيـيم مضــخمات قـدرة الـدوائر املتكاملــة املتآلفـة الـيت تعمــل مبوجـات امليكروويـف وفــق  :1ملحوظـة 
 .3A001.b.2املعايري الواردة يف البند 

علـى أجهــزة األقمـار الصـناعية للبــث الفضـائي املصــممة أو  3A001.b.4ال يسـري البنــد  :2ملحوظـة 
 جيجا هرتز. 42.5و 40.5املصنفة للتشغيل يف نطاق ترددي يرتاوح ما بني 

تتحدد حالة التحكم يف عنصر ما يشتمل نطـاق تـردد تشـغله املصـنف علـى تـرددات مدرجـة  :3ملحوظة 
 3A001.b.4.aإىل  3A001.b.4.aنـود مـن يف أكثر من نطاق ترددي، كما هـو حمـدد مبوجـب الب

 وذلك بواسطة أدىن متوسط حلد التحكم يف قدرة اخلرج.
، حتتـوي اأو مغناطيسـيً  امرشحات إمرار نطاقي أو مرشحات إيقاف نطاقي قابلة للضبط إلكرتونيً  .5

 1.5: 1مـــــرانانت قابلـــــة للضـــــبط قـــــادرة علـــــى التوليـــــف مـــــن خـــــالل نطـــــاق تـــــرددي  5علـــــى أكثـــــر مـــــن 
(fmax/fmin)  ميكرو اثنية وتتمتع أبي من اخلصائص التالية: 10يف أقل من 

 ٪ من الرتدد املركزي، أو 0.5عرض نطاق ترددي إلمرار الرتددات يزيد عن  .أ
 ٪ من الرتدد املركزي0.5عرض نطاق ترددي إليقاف الرتددات يقل عن  .ب
 غري مستخدم .6
 3A002.cحموالت وخالطات متناغمة مصـممة لتمديـد نطـاق الـرتدد لألجهـزة املبينـة يف البنـد  .7

 عن احلدود املذكورة يف هذه البنود. ابعيدً  3A002.fأو  3A002.eأو  3A002.dأو 
ـــــد  .8 ـــــيت حتتـــــوي علـــــى األانبيـــــب احملـــــددة يف البن ـــــف ال مضـــــخمات قـــــدرة تعمـــــل مبوجـــــات امليكرووي

3A001.b.1 صائص التالية:وتتمتع بكافة اخل 
 جيجا هرتز 3ترددات شغل تزيد على  .1
 وات/كجم  80متوسط نسبة كثافة قدرة اخلرج إىل الكتلة تتجاوز  .2
 .3سم 400حجم اقل من  .3



علـــى األجهـــزة املصـــممة أو املصـــنفة للتشـــغيل يف أي نطـــاق  3A001.b.8ال يســـري البنـــد ملحوظـــة: 
االتصــاالت الالســلكية، ولكــن لــيس للتحديــد  تــرددي حمــدد مــن قبــل االحتــاد الــدويل لالتصــاالت خلــدمات

 الالسلكي.
تتـــألف، علــــى األقـــل مــــن  (MPM)وحـــدات امليكروويــــف لتكبـــري طاقــــة الـــرتددات الالســــلكية  .9

أنبوب موجات متنقلة ودوائر متكاملة متألفة تعمل مبوجات امليكروويف ومكيف طاقة إلكرتوين متكامـل، 
 وتتمتع بكافة اخلصائص التالية:

 ثواٍن. 10من وضع اإليقاف إىل وضع التشغيل الكامل أقل من  وقت التشغيل .أ
 وات./3سم 10يف  حجم أقل من احلد األقصى للطاقة املقدرة ابلوات مضروابً  .ب
وتتمتــع  (.fmax. > 2fmin)أوكتــاف  1عــرض نطــاق تــرددي يف أكــرب مــن  .ج

 أبي من اخلصائص التالية:
جيجا هرتز، تكـون قـدرة خـرج الـرتدد الالسـلكي  18ابلنسبة للرتددات اليت تساوي أو تكون أقل من . 1

 وات. 100أكرب من 
 جيجا هرتز. 18تردد أكرب من . 2

 املالحظات الفنية:
ُيســـاق املثـــال التـــايل: ابلنســـبة للحـــد األقصـــى مـــن  3A001.b.9.bحلســـاب املقـــدار يف البنـــد  .1

 .3سم 200 –وات /3سم 10× وات  20وات، يكون املقدار:  20الطاقة املقدرة البالغة 
إىل مقـــدار املـــدة الزمنيـــة مـــن  3A001.b.9.aيشـــري املصـــطلح وقـــت التشـــغيل الـــوارد يف البنـــد  .2

، أي أنــه يشــتمل علــى وقــت تســخني وحــدات امليكروويــف اإىل وضــع التشــغيل كليًــ اوضــع اإليقــاف متاًمــ
 لتكبري طاقة الرتددات الالسلكية.

 يلي: مذبذابت أو مكوانت املذبذابت، املصممة للتشغيل مع كل ما .10
126)ابلديســــــــيبل/هرتز، أفضــــــــل مــــــــن  (SSB)تشــــــــويش مرحلــــــــي أحــــــــادي للــــــــرتدد اجلــــــــانيب  .أ +

20 log10 F − 20 log10 f)  10هرتز  10ابلنسبة لـ > F >  .كيلو هرتز 
114)، ابلديســـــــيبل/هرتز، أفضـــــــل مـــــــن (SSB)تشـــــــويش مرحلـــــــي أحـــــــادي للـــــــرتدد اجلـــــــانيب  .ب +

20 log10 F − 20 log10 f)  500كيلو هرتز   10ابلنسبة لـ > F ≥  .كيلو هرتز 
 ملحوظة فنية: 



هــو الــرتدد  fإىل اإلزاحــة مــن الــرتدد التشــغيلي ابهلرتــز و Fيرمــز الرمــز  3A001.b.10يف البنــد   
 التشغيلي ابمليجا هرتز.

 هلا: اأجهزة املوجات الصوتية على النحو التايل واملكوانت املصممة خصيصً  .ج
السـطحية وأجهـزة املوجـات الصـوتية السـطحية سـريعة املـرور، الـيت تتمتـع أجهزة املوجات الصـوتية  .11

 أبي مما يلي:
 جيجا هرتز. 6تردد املوجة الناقلة يتجاوز  .أ

 جيجا هرتز ويتمتع أبي مما يلي: 6جيجا هرتز، لكن ال يتجاوز  1تردد املوجة الناقلة يتجاوز  .ب
 ديسيبل. 65رفض املوجات اجلانبية الرتددية يتجاوز  .1
احلـــد األقصـــى لوقـــت التـــأخري وعـــرض النطـــاق الـــرتددي )الوقـــت ابمليكـــرو اثنيـــة وعـــرض النطـــاق انتـــج  .2

 .100الرتددي ابمليجا هرتز( أكثر من 
 ميجا هرتز. 250عرض نطاق ترددي أكثر من  .3
 ميكرواثنية 10أتخري مبدد تزيد مدته عن  .4

 جيجا هرتز أو أقل ويتمتع أبي مما يلي: 1ج. تردد موجة انقلة يبلغ 
انتـــج احلـــد األقصـــى لوقـــت التـــأخري وعـــرض النطـــاق الـــرتددي )الوقـــت ابمليكـــرو اثنيـــة وعـــرض النطـــاق . 1

 .100الرتددي ابمليجا هرتز( أكثر من 
 ميكرو اثنية. 10. أتخري مبدد تزيد مدته عن 2
ميجـــا  100ديســـيبل وعـــرض نطـــاق تـــرددي يزيـــد عـــن  65. رفـــض املوجـــات اجلانبيـــة الرتدديـــة يتجـــاوز 3

 هرتز.
رفــــض املوجــــات اجلانبيــــة الرتدديــــة هــــو احلــــد األقصــــى مــــن قيمــــة الــــرفض احملــــددة يف ورقــــة  ة فنيــــة:ملحوظــــ
 البياانت.

أجهـزة املوجـات الصـوتية احلجميـة )الكليـة( الـيت تسـمح مبعاجلـة مباشـرة لإلشـارات يف تـرددات تتجــاوز  .2
 جيجا هرتز. 6
بـني املوجـات الصـوتية )املوجـة احلجميـة  اًل . أجهزة معاجلة اإلشارات الصوتية البصرية اليت تستخدم تفاع3

أو املوجــة الســطحية( واملوجــات الضــوئية، الــيت تســمح ابملعاجلــة املباشــرة لإلشــارات أو الصــور، مبــا يف ذلــك 
 التحليل الطيفي أو االرتباط أو االلتفاف.



علــى أجهـزة املوجـات الصـوتية املقصــورة علـى إمـرار نطـاق تــرددي  3A001.cال يسـري البنـد  ملحوظـة:
 أحادي أو اإلمرار املنخفض او اإلمرار العايل أو الرتشيح الثلمي أو وظيفة انعكاس الصدى.

د. األجهــزة والـــدوائر اإللكرتونيــة الـــيت حتتـــوي علــى مكـــوانت مصــنعة مـــن مـــواد مفرطــة املوصـــلية، مصـــممة 
رارة أقــل مــن درجــة احلــرارة احلرجــة اخلاصــة علــى األقــل أبحــد املكــوانت للتشــغيل يف درجــات حــ اخصيًصــ

 مفرطة املوصلية واليت تتمتع أبي من اخلصائص التالية:
. تبــديل التيــار ابلنســبة للــدوائر الرقيــة الــيت تســتخدم بــواابت مفرطــة املوصــلية مــع انتــج وقــت أتخــري لكــل 1

 جول. 14- 10يقل عن  بوابة )ابلثواين( وتبديد طاقة لكل بوابة )ابلوات(
 .10000تتجاوز  Q-values. حتديد ترددي يف كل الرتددات ابستخدام دوائر راننة ذات قيم 2

 ه. أجهزة عالية الطاقة على النحو التايل:
 اخلالًّي على النحو التايل: .1
 درجة مئوية. 20وات ساعة/ كجم يف  550خالًّي رئيسية ذات كثافة طاقة تتجاوز  .أ

 وات ساعة/ كجم. 250كثافة طاقة تتجاوز خالًّي اثنوية ذات   .ب
 مالحظات فنية:

حُتســب كثافــة الطاقــة )وات ســاعة/ كجــم( مــن اجلهــد الكهــريب  3A001.e.1لغــرض يتعلــق ابلبنــد  .1
مقســــــومة علــــــى الكتلــــــة  (Ah)االمســــــي مضــــــروبة يف الســــــعة األمسيــــــة الــــــيت تقــــــاس ابألمبــــــري يف الســــــاعة 

 اابلكيلوجرامات. ويف حالة عدم ذكر السعة األمسية، حُتسب كثافة الطاقة من اجلهـد الكهـريب االمسـي مربًعـ
 على محل التفريغ ابألوم والكتلة ابلكيلوجرامات. ايف مدة التفريغ ابلساعات مقسومً  مث مضروابً 

كهرابئــــي كيميــــائي، بــــه أقطــــاب    تعــــرف اخلليــــة أبهنــــا جهــــاز 3A001.e.1لغــــرض يتعلــــق ابلبنــــد   .2
 اكهرابئيـــة موجبـــة وســـالبة، ابإلضـــافة إىل مركـــب كيميـــائي موصـــل للكهـــرابء )الكرتوليـــت(، وتكـــون مصـــدرً 

 للطاقة الكهرابئية. إهنا تُعد كتلة البناء الرئيسية للبطارية.
فــإن اخلليــة الرئيســية عبــارة عــن خليــة مل يــتم تصــميمها ليــتم  3A001.e.1.aلغــرض يتعلــق ابلبنــد  .3

 شحنها بواسطة أي مصدر أخر.
فــإن اخلليــة الثانويــة عبــارة عــن خليــة مت تصــميمها لُتشــحن  3A001.e.1.bلغــرض يتعلــق ابلبنــد  .4

 بواسطة أي مصدر كهرابئي خارجي. 
 ارًّيت أحادية اخللية.على البطارًّيت، مبا يف ذلك البط 3A001.e.1ال يسري البند  ملحوظة:



 مكثفات ختزين عالية الطاقة على النحو التايل: .2
 3A201.aالبند  اطالع أيضً  ملحوظة:

هرتــــز )مكثفــــات تســــتعمل مــــرة واحــــدة( تتمتــــع بكافــــة  10مكثفــــات ذات معــــدل تكــــرار أقــــل مــــن  .أ
 اخلصائص التالية:

 كيلو فولت.  5تقدير قيمة فولتية يعادل أو أكثر من  .1
 جول/ كجم. 250تساوي أو أكثر من كثافة طاقة  .2
 كيلو جول.  25إمجايل طاقة يعادل أو أكثر من  .3
هرتــز أو أكثــر )مكثفــات مقننــة للتكــرار(. والــيت تتمتــع بكافــة  10مكثفــات ذات معــدل تكــرار يبلــغ  .ب

 كيلو فولت.  5. تقدير قيمة فولتية يعادل أو أكثر من 1اخلصائص التالية: 
 جول/كجم. 50 . كثافة طاقة تساوي أو أكثر من2
 جول. 100. إمجايل طاقة يساوي أو أكثر من 3
 .10000. حياة دورة الشحن/ التفريغ تساوي أو أكثر من 4
ليـتم شـحنها وتفريغهـا يف  ا. املغناطيسات الكهرابئية وامللفات اللولبيـة فائقـة التوصـيل، املصـممة خصيًصـ3

 أقل من اثنية واحدة وتتمتع بكافة اخلصائص التالية: 
 . 3A201.bالبند  اطالع أيضً  وظة:ملح

علـــــى املغناطيســـــات الكهرابئيـــــة أو امللفـــــات اللولبيـــــة فائقـــــة  3A001.e.3ال يســـــري البنـــــد  ملحوظـــــة:
 .(MRI)لألجهزة الطبية اخلاصة ابلتصوير ابلرنني املغناطيسي  االتوصيل املصممة خصيصً 

 ية األوىل.كيلو جول خالل الثان  10الطاقة املنقولة أثناء التفريغ تتجاوز  .أ
 ملم. 250القطر الداخلي للفات احلاملة للتيار يزيد على  .ب
 .2أمبري/ملم 300تسال أو كثافة تيار شاملة يف اللفة تزيد على  8مقننة حلث مغناطيسي يزيد على  .ج
ــــــواح الشمســــــية واملصــــــفوفات  (CIC)اخلــــــالًّي الشمســــــية ومكــــــوانت ســــــاترة توصــــــيل اخلــــــالًّي  .4 واألل

٪ يف درجـــة 20الشمســـية، الـــيت تكـــون مؤهلـــة للفضـــاء، والـــيت تتمتـــع حبـــد أدىن ملتوســـط الكفـــاءة يتجـــاوز 
ــــة اهلوائيــــة  28كلفــــن )  301حــــرارة تشــــغيل تبلــــغ  ــــة( يف ظــــل إضــــاءة مصــــطنعة صــــفرية الكتل درجــــة مئوي

(AM0)  2(وات لكل مرت مربع  1.367مع أتلق إشعاع يبلغ(W/m. 



أو صــــفر الكتلــــة اهلوائيــــة إىل أتلــــق اإلشــــعاع الطيفــــي لضــــوء  (AM0)يشــــري املصــــطلح ملحوظــــة فنيــــة: 
الشمس يف الغالف اجلوي اخلارجي لألرض عندما تكـون املسـافة بـني األرض والشـمس هـي وحـدة فلكيـة 

 .(AU)واحدة 
 1.0 ± مشــفرات الوضــع املطلــق ذات املــدخل الــدوار تتمتــع بدقــة تســاوي أو أقــل )أي أفضــل( مــن .و

 اثنية قوسية.
أجهزة اثيرستور )مقومات ترانزستورية حتويلية( صلبة تعمل ابلطاقة النبضية ووحـدات اثيرسـتور "مقـاوم  .ي

 أو ابإلشعاع اإللكرتوين: اأو ضوئيً  اترانزستوري" تستخدم طرق حتويل يتم التحكم فيها إما كهرابئيً 
ـــار التشـــغيل  .1 أمبـــري/ ميكـــرو اثنيـــة وجهـــد   30000أكـــرب مـــن  (di/dt)حـــد أقصـــى ملعـــدل ارتفـــاع تي

 فولت. 1100كهريب حال الفصل يزيد عن 
أمبري/ميكــرو اثنيــة وتتمتــع بكافــة  2000أكــرب مــن  (di/dt)حــد أقصــى ملعــدل ارتفــاع تيــار التشــغيل  .2

 اخلصائص التالية:
 فولت. 3000ذروة اجلهد الكهريب حال الفصل تساوي أو تزيد على  .أ

 أمبري.  3000د مفرط( يساوي أو أكرب من تيار ذروة )مشتد إىل ح .ب
 :3A001.gيتضمن البند : 1ملحوظة 

  (SCRs)مقومات السيليكون املتحكم فيها  -

 .(ETTs)اثيرستورات "أجهزة مقومات ترانزستورية" تعمل ابلنبضة الكهربية  -

 .(LTTs)اثيرستورات اإلشعال ابلضوء  -

 .(IGCTsاثيرستورات انعكاسية ذات بوابة متكاملة  -

 .(GTOs)اثيرستورات القطع ابلبوابة  -

 .(MCTsاثيرستورات متحكم فيها مصنوعة من أشباه املوصالت األكسيدية املعدنية  -

 السوليدتروانت. -
علــــى أجهـــزة الثايرســــتور "املقومـــات الرتانزســــتورية" ووحــــدات  3A001.gال يســــري البنـــد  :2ملحوظـــة 

 احلديدية املدنية أو الطائرات املدنية.الثايرستور املدجمة يف أجهزة مصممة لتطبيقات السكك 



ــة: فــإن وحــدة الثايرســتور حتتــوي علــى جهــاز اثيرســتور  3A001.gألغــراض تتعلــق ابلبنــد  ملحوظــة فني
واحد أو أكثـر. ح. املفـاتيح أو الصـمامات الثنائيـة أو الوحـدات الصـلبة شـبه املوصـلة للطاقـة، والـيت تتمتـع 

 مبا يلي:
 درجة مئوية(. 215كلفن )  488ة توصيل التشغيل يزيد على مقننة حلد أقصى من درجة حرار  .1
 فولت. 300ذروة اجلهد الكهريب "الفلتية" املتكرر حال الفصل )اجلهد الكهريب احلاجز( تتجاوز  .2
 أمبري. 1تيار مستمر يزيد على  .3

  اجهــدً  3A001.hتتضــمن ذروة اجلهــد الكهرابئــي املتكــرر حــال الفصــل الــواردة يف البنــد  :1ملحوظــة 
ـــ ـــ  امـــن املصـــرف إىل املصـــدر وجهـــدً  اكهرابئًي مـــن اجملمـــع للباعـــث وذروة جهـــد كهرابئـــي انعكاســـي  اكهرابئًي

 متكرر وذروة اجلهد الكهرابئي
 املتكرر خارج حالة السكون )اجلهد الكهرابئي احلاجز(. 

 :3A001.hيتضمن البند  :2ملحوظة 

 .(JFETs)ترانزستورات وصلية تعمل بتأثري اجملال الكهريب  -

 .(sVJFET)ترانزستورات وصلية عمودية تعمل بتأثري اجملال الكهريب  -

ترانزســــــتورات تعمــــــل بتــــــأثري اجملــــــال الكهــــــريب ومصــــــنوعة مــــــن أشــــــباه املوصــــــالت واالكســــــيد واملعــــــدن  -
(MOSFETs). 

ترانزستور يعمل بتأثر اجملال الكهريب ومصنوع من أشباه املوصالت واألكسيد واملعدن مزدوجـة الصـب  -
(DMOSFET). 

 .(IGBT)ترانزستور ثنائي القطبية ذو بوابة معزولة  -

 .(HEMTs)ترانزستورات متنقلة عالية اإللكرتوانت  -

 .(BJTs)ترانزستورات أحادية املوصل وثنائية القطبية  -

 .(SCRs)اثيرستورات ومقومات متحكم فيها مصنوعة من السيليكون  -

 .(GTOs)اثيرستورات حالة القطع ابلبوابة  -

 .(ETOs)اثيرستورات القطع ابلباعث  -

 الثنائية. PiNصمامات )ديودات(  -



 صمامات شوتكي الثنائية. -
علـى املفـاتيح أو الصـمامات الثنائيـة )الـديودات( أو الوحـدات  3A001.hال يسري البند : 3ملحوظة 

 املدجمة يف أجهزة مصممة لتطبيقات السيارات املدنية أو السكك احلديدية املدنية أو الطائرات املدنية.
فــإن الوحــدات حتتــوي علــى صــمام ثنــائي )ديــود( أو  3A001.hألغــراض تعلــق ابلبنــد ملحوظــة فنيــة: 

 لطاقة واحد أو أكثر.مفتاح صلب شبه موصل ل
3A002 :ألجهزة اإللكرتونية ذات األغراض العامة وملحقاهتا، على النحو التايل 

 هلا: اأجهزة التسجيل على النحو التايل وشريط االختبار املصمم خصيصً  .أ
أجهــــزة تســــجيل شــــريطية مغناطيســــية آليــــة تناظريــــة، مبــــا يف ذلــــك تلــــك األجهــــزة الــــيت تتــــيح تســــجيل  .1

، تتمتـع (HDDR)اإلشارات الرقمية )على سبيل املثال، استخدام وحدة تسجيل رقمي عاليـة الكثافـة 
 أبي من اخلصائص التالية:

 ميجا هرتز لكل قناة أو مسار إلكرتوين. 4عرض نطاق ترددي يتجاوز  .أ
 .امسارً  42ميجا هرتز لكل قناة أو مسار إلكرتوين وبه أكثر من  2ض نطاق ترددي يتجاوز عر  .ب
 ±املعمول هبـا، ويقـل عـن مـن  EIAأو  IRIGخطأ اإلزاحة الزمنية )القاعدة(، يُقاس وفق واثئق  .ج

 ميكرو اثنية. 0.1
ألغـــراض تســـجيل  اال تُعـــد أجهـــزة التســـجيل الشـــريطية املغناطيســـية التناظريـــة املصـــممة خصيًصـــ ملحوظـــة:

 الفيديو املدنية أجهزة تسجيل شريطية آلية.
أجهزة تسجيل فيديو شريطية مغناطيسية رقمية تتمتع حبد أقصى من معدل نقل واجهة رقمية يتجـاوز  .2

 ميجابت/ اثنية. 360
علـــى أجهـــزة تســـجيل الفيـــديو الشـــريطية املغناطيســـية الرقميـــة  3A002.a.2ال يســـري البنـــد  ملحوظـــة:
ـــيت قـــد تشـــتمل علـــى تنســـيق  اخصيًصـــاملصـــممة  ـــيت تســـتخدم تنســـيق إشـــارات، وال للتســـجيل التلفزيـــوين ال

أو موصـي بـه مـن قبـل االحتـاد الـدويل لالتصـاالت أو اللجنـة الكهرابئيـة  اإشارات مضغوط أو منسق قياسيً 
ألورويب ملعـــايري الثانيـــة الدوليـــة أو مجعيـــة مهندســـي الســـينما والتليفزيـــون أو احتـــاد البـــث األورويب أو املعهـــد ا

 االتصاالت أو معهد مهندسي الكهرابء واإللكرتونيات فيما يتعلق ابلتطبيقات التلفزيونية املدنية.
أجهـــزة تســـجيل البيـــاانت الشـــريطية املغناطيســـية اآلليـــة الرقميـــة الـــيت تســـتخدم تقنيـــات املســـح الضـــوئي  .3

 لتالية:اللوليب أو تقنيات الرأس الثابتة واليت تتمتع أبي من اخلصائص ا



 ميجا بت/اثنية. 175حد أقصى من معدل نقل واجهة رقمية يتجاوز  .أ
 .اتكون مؤهلة فضائيً  .ب

علــى أجهــزة التســجيل الشــريطية املغناطيســية التناظريــة املــزودة  3A002.a.3ال يســري البنــد  ملحوظــة:
واملهيــأة لتســجيل البيــاانت  (HDDR)أبجهــزة إلكرتونيــة لتحويــل وحــدة تســجيل رقمــي عــايل الكثافــة 

 الرقمية فقط.
ـــة يتجـــاوز  .4 ـــديها حـــد اقصـــى مـــن معـــدل نقـــل الواجهـــة الرقمي ـــيت ل ميجـــا بـــت/ اثنيـــة  175األجهـــزة ال

ـــة لالســـتخدام كـــأجهزة تســـجيل  ـــديو الشـــريطية املغناطيســـية الرقمي واملصـــممة لتحويـــل أجهـــزة تســـجيل الفي
 بياانت آلية رقمية.

ة إىل رقمية وأجهزة التسـجيل العـابرة ذات األشـكال املوجيـة، الـيت تتمتـع أجهزة حتويل البياانت التناظري .5
 بكافة اخلصائص التالية:

مليــون عينــة يف الثانيــة ودقــة  200معــدل حتويــل مــن بيــاانت تناظريــة إىل رقميــة يســاوي أو يزيــد علــى  .أ
 بت أو أكثر. 10تبلغ 

 جيجا بت/ اثنية أو أكثر. 2سعة معاجلة مستمرة تبلغ  .ب
  نية:مالحظات ف

ابلنســبة لتلــك األجهــزة ذات بنيــة الناقــل املتوازيــة، فــإن معــدل ســعة املعاجلــة املســتمرة هــو أعلــى معــدل   .1
 يف عدد البتات يف كلمة. كلمي مضروابً 

تعد سعة املعاجلة املستمرة هـي أسـرع معـدل بيـاانت يسـتطيع اجلهـاز إخراجـه إىل التخـزين الكمـي دون  .2
 ظة على معدل أخذ العينات والتحويل التناظري إىل الرقمي.فقدان أي معلومات بينما تتم احملاف

أجهـــزة تســـجيل البيـــاانت اآلليـــة الرقميـــة الـــيت تســـتخدم تقنيـــة ختـــزين ابلقـــرص املغناطيســـي والـــيت تتمتـــع  .6
 بكافة اخلصائص التالية:

مليــون عينــة يف الثانيــة ودقــة  100معــدل حتويــل مــن بيــاانت تناظريــة إىل رقميــة يســاوي أو يزيــد علــى  .أ
 بت أو أكثر. 8تبلغ 

 جيجا بت/اثنية أو أكثر. 1سعة معاجلة مستمرة تبلغ  .ب
ب. مكـوانت الكرتونيـة خاصـة مبوالـف الـرتدد ذات زمـن حتويـل تـردد مـن تـرد حمـدد إىل تـردد آخـر أقـل مــن 

 ميللي اثنية. 1



لشـبكات يتم حتديد حالة الـتحكم اخلاصـة بــ أدوات حتليـل اإلشـارة ومولـدي اإلشـارات وحمللـي ا ملحوظة:
 .3A002.cوأجهــزة اســتقبال اختبــار موجــات امليكروويــف ابعتبارهــا أجهــزة قائمــة بــذاهتا مبوجــب البنــود 

 على التوايل. .3A002.fو .3A002.eو .3A002.dو
 ج. أدوات حتليل إشارات الرتددات الالسلكية، على النحو التايل:

 37.5جـا هرتـز لكنهـا ال تتجـاوز جي 31.8أدوات حتليل إشارات قادرة على حتليل ترددات تتجاوز  .1
 ميجا هرتز. 10يتجاوز  (RBW)ديسيبل  3جيجا هرتز وتتمتع بعرض نطاق ترددي ذي دقة تبلغ 

 جيجا هرتز 43.5أدوات حتليل إشارات قادرة على حتليل ترددات تتجاوز  .2
 كيلو هرتز.  500أدوات حتليل إشارات ديناميكية ذات عرض نطاق ترددي حقيقي يتجاوز  .3

علــــى أدوات حتليــــل االشــــارات الديناميكيــــة الــــيت تســــتخدم  .3A002.c.3ال يســــري البنــــد : ملحوظــــة
ـــرف كـــذلك مبرشـــحات األوكتـــاف أو  ـــة اثبتـــة فقـــط )تُع مرشـــحات عـــرض نطـــاق تـــرددي ذات نســـب مئوي

 مرشحات األوكتاف االنكسارية(.
كم يف دقتهـا واسـتقرارها د. مولدات اإلشارات املركبة اخلاصة ابلـرتددات الـيت تـنج تـرددات خـرج، يـتم الـتح

قصــري وطويــل املــدى أو يــتم اشــتقاقها مــن أو تنظيمهــا بواســطة املذبــذب املرجعــي الرئيســي الــداخلي، والــيت 
 تتمتع أبي من اخلصائص التالية:

جيجـــا هرتـــز  43.5جيجـــا هرتـــز لكنـــه ال يتجـــاوز  31.8حـــد أقصـــى مـــن الـــرتددات املركبـــة يتجـــاوز  .1
 اننو اثنية. 100ومقننة لتوليد أمد نبضة أقل من 

 جيجا هرتز. 43.5حد أقصى من الرتددات املركبة يتجاوز  .2
 زمن التحويل الرتددي من تردد حمدد إىل آخر كما هو مصد بواسطة أي مما يلي: .3
 بيكو اثنية. 313أقل من  .أ

جيجـــا هرتـــز يف إطـــار نطـــاق الـــرتددات  1.6ميكـــرو اثنيـــة ألي تغـــري تـــرددي يتجـــاوز  100أقـــل مـــن  .ب
 جيجا هرتز. 10.6جيجا هرتز لكنه ال يتجاوز  3.2يتجاوز املركبة الذي 

ميجـــا هرتـــز يف إطـــار نطـــاق الـــرتددات  550ميكـــرو اثنيـــة ألي تغـــري تـــرددي يتجـــاوز  250أقـــل مـــن  .ج
 جيجا هرتز. 31.8جيجا هرتز لكنه ال يتجاوز  10.6املركبة الذي يتجاوز 

ز يف إطـــار نطـــاق الـــرتددات ميجـــا هرتـــ 550ميكـــرو اثنيـــة ألي تغـــري تـــرددي يتجـــاوز  500أقـــل مـــن  .د
 جيجا هرتز. 43.5جيجا هرتز لكنه ال يتجاوز  31.8املركبة الذي يتجاوز 



 جيجا هرتز. 43.5ميللي اثنية يف إطار نطاق ترددات مركبة يتجاوز  1أقل من  .ه
 جيجا هرتز ويتمتع بكافة اخلصائص التالية: 3.2حد أقصى من الرتددات املركبة يتجاوز  .4
114)ابلديســــــــيبل/هرتز، أفضــــــــل مــــــــن  (SSB)للــــــــرتدد اجلــــــــانيب  تشــــــــويش مرحلــــــــي أحــــــــادي .أ +

20 log10 F − 20 log10 f)  10هرتز  10ابلنسبة لـ > F >  .كيلو هرتز 
114)ابلديســـــــــيبل/هرتز أفضــــــــل مـــــــــن  (SSB)تشــــــــويش مرحيــــــــي أحـــــــــادي للــــــــرتدد اجلــــــــانيب  .ب +

20 log10 F − 20 log10 f)  500كيلو هرتز   10ابلنسبة لـ > F >  .كيلو هرتز 
هــو  fإىل اإلزاحــة مــن الــرتدد التشــغيلي ابهلرتــز و Fيشــري الرمــز  3A002.d.4يف البنــد  ملحوظــة فنيــة:

 الرتدد التشغيلي ابمليجا هرتز.
تتضـــمن مولـــدات اإلشـــارات املركبـــة اخلاصـــة ابلـــرتددات  3A002.dلغـــرض يتعلـــق ابلبنـــد  :1ملحوظـــة 

 مولدات داالت وأشكال موجية اعتباطية.
على األجهزة اليت يتم فيها إنتاج تردد اخلـرج إمـا بواسـطة مجـع  .3A002.d: ال يسري البند 2ملحوظة 

 أو طرح أثنني أو أكثر من ترددات املذبذب البلوري أو بواسطة مجع أو طرح متبوًعا بضرب الناتج.
  مالحظات فنية:

عــادة مــا يــتم حتديــد الشــكل املــوجي االعتبــاطي ومولــدات الــدول بواســطة معــدل عينــات )علــى ســبيل  .1
ـــال،  ـــرتدد الالســـلكي GSample/sاملث بواســـطة معامـــل نيكويســـت  (RF)(، يـــتم حتويلـــه إىل نطـــاق ال

(Nyquist)  اخلــاص ابألثنــني. لــذا، يتمتــع الشــكل املــوجي االعتبــاطي ذوGsample/s  بقــدرة خــرج
ميجــا هرتــز، أو عنــد اســتخدام خاصــية األخــذ الزائــد للعينــات، فــإن ســعة اخلــرج املباشــر  500لــغ مباشــر تب

 .االقصوى تكون أقل تناسبيً 
فــإن أمـــد النبضــة يُعــرف علــى أنـــه الفاصــل الــزمين بــني احلافـــة  3A002.d.1ألغــراض تتعلــق ابلبنــد  .2

 % من الذروة.10اليت حتقق % من الثروة واحلافة اخللفية للنبضة 90األمامية للنبضة اليت حتقق 
 جيجا هرتز. 43.5أدوات حتليل الشبكات اليت تتمتع حبد أقصى من الرتدد التشغيلي يتجاوز  .ه
 أجهزة استقبال اختبار موجات امليكروويف تتمتع بكافة اخلصائص التالية: .و
 جيجا هرتز. 43.5حد أقصى من الرتدد التشغيلي يتجاوز  .1
 ملرحلة يف آن واحد.التمتع ابلقدرة على قياس السعة وا .2
 معايري تردد ذري تتمثل يف أي مما يلي: .ز



 ُمعد لالستخدام يف الفضاء. .1
 شهر. /11- 10×  1ليست عنصر روبيديوم وذات استقرار طويل املدى يقل )أي أفضل( عن  .2
 وتتمتع بكافة اخلصائص التالية: اليست مؤهلة فضائيً  .3
 تكون معيار روبيديوم. .أ

 شهر. /11- 10×  1استقرار طويل املدى أقل )أي أفضل( من  .ب
 وات. 1إمجايل استهالك الطاقة أقل من  .ت

3A003  أنظمـــة إدارة حراريـــة تربيديـــه ابلـــرش تســـتخدم أجهـــزة ذات حلقـــة مغلقـــة إلعـــادة تكييـــف
ومعاجلة السوائل يف صندوق مغلق حيث يتم رش سائل العزل الكهرابئي على املكـوانت 

لالحتفــاظ ابملكــوانت اإللكرتونيــة  اابســتخدام فوهــات رش مصــممة خصيًصــاإللكرتونيــة 
 هلا. اداخل نطاق درجة حرارة التشغيل واملكوانت املصممة خصيصً 

3A101  ـــد ـــة، خبـــالف تلـــك احملـــددة يف البن ، 3A001املعـــدات واألجهـــزة واملكـــوانت اإللكرتوني
 وهي على النحو التايل:

اســــتخدامها يف الصــــواريخ، ومت تصــــميمها الســــتيفاء حمـــوالت تناظريــــة رقميــــة، ميكــــن  .أ
 املواصفات العسكرية اخلاصة ابألجهزة املقاومة للبلي والصدمات.

مصارعات تتمتع ابلقدرة على نقل إشعاع كهرومغناطيسي يتم إنتاجه بواسـطة أشـعة   .ب
ميجا إلكرتون فولت أو أكثر، واألنظمة الـيت حتتـوي  2كبح من إلكرتوانت معجلة تبلغ 

 هذه املسارعات.  على
 لألغراض الطبية. االوارد أعاله األجهزة املصممة خصيصً  .3A101.bال حيدد البند  ملحوظة:

3A102 .البطارًّيت احلرارية املصممة أو املعدة للصواريخ 
 مالحظات فنية:

تعــين البطــارًّيت احلراريــة البطــارًّيت الــيت تســتخدم مــرة واحــدة والــيت حتتــوي علــى  3A102يف البنــد  .1
ملح غري عضوي صلب غر موصل مثل اإللكرتوليت. وحتتوي هذه البطارًّيت على مادة متحللـة ابحلـرارة، 

 واليت عند اشتعاهلا تُذيب اإللكرتوليت وتنشط البطارية.
خية كاملـــة وأنظمـــة مركبـــات جويـــة بـــدون طيـــار تعـــين كلمـــة صـــاروخ أنظمـــة صـــارو  3A102يف البنـــد  .2

 كلم.  300قادرة على بلوغ مدى يزيد عن 



3A201  3املكــــوانت اإللكرتونيــــة، خبــــالف تلــــك احملــــددة يف البنــــدA001 وهــــي علــــى النحــــو ،
 التايل:

 املكثفات اليت تتمتع أبي من جمموعيت اخلصائص التاليتني: .أ
 فولت.كيلو   1.4قدرة جهد كهريب )فلتية( تزيد على  .أ

 جول. 10ختزين الطاقة يزيد على  .ب
 ميكرو اثنية. 0.5سعة املكثف تزيد على  .ج
 اننو هنري. 50حماثة تتابعية أقل من  .د

 فولت. 750. أ. قدرة جهد كهريب تزيد على 2
 ميكرو اثنية. 0.25ب. سعة املكثف تزيد على 

 اننو هنري. 10ج. حماثة تتابعية أقل من 
 ذات امللفات اللولبية فائقة التوصيل متتع بكافة اخلصائص التالية:ب. املغناطيسات الكهرابئية 

 تسال. 2قادرة على خلق جماالت مغناطيسية أكرب من  .1
 .2نسبة الطول إىل القطر الداخلي أكرب من  .2
 ملم. 300قطر داخلي أكرب من  .3
 % من احلجم الداخلي املركزي.50% فوق 1جمال مغناطيسي منسق على نسبة أفضل من  .4

ـــد  ملحوظـــة: واملصـــدرة كـــأجزاء مـــن  اعلـــى املغناطيســـات املصـــممة خصيًصـــ .3A201.bال يســـري البن
الطبية. إن عبارة كأجزاء من ال تعـين ابلضـرورة أجـزاء  (NMR)أنظمة تصوير الرنني املغناطيسي النووي 

ق فعليـــة يف الشـــحنة ذاهتـــا، حيـــث ُيســـمح بشـــحنات منفصـــلة مـــن مصـــادر خمتلفـــة، شـــريطة أن حتـــدد واثئـــ
 التصدير ذات الصلة بوضوح أن الشحنات يتم إرساهلا كجزء من انظمة التصوير.

ج. مولــدات األشــعة الســينية الوميضــية أو املســارعات اإللكرتونيــة الــيت تعمــل ابلنــبض الــيت تتمتــع أبي مــن 
 جمموعيت اخلصائص التاليتني:

ميجــا  25أكثــر لكنهــا أقــل مــن كيلــو إلكــرتون فولــت أو   500. أ. طاقــة إلكرتونيــة ذروة للمســرع تبلــغ 1
 إلكرتون فولت.

 أو أكرب. 0.25يبلغ  (K)ب. ذات رقم جدارة 
 ميجا إلكرتون فولت أو أكرب. 25. أ. طاقة إلكرتونية ذروة للمسارع تبلغ 2



 ميجا وات. 50ب. طاقة ذروة تزيد على 
ــــد  ملحوظــــة: ــــة ألجهــــزة .3A201.cال يســــري البن ــــيت تعــــد أجــــزاء مكون ــــى املســــارعات ال مصــــممة  عل

ألغــراض خبــالف حزمــة اإلشــعاع اإللكــرتوين أو اإلشــعاع الســيين )اجملهــر اإللكــرتوين علــى ســبيل املثــل( وال 
 تلك املصممة لألغراض الطبية.

 مالحظات فنية:
 كما يلي:  Kحُيدد رقم اجلدارة  .1

K = 1.7 x 103 V2.65 Q 
V  .هي الطاقة اإللكرتونية الذروة ابملليون إلكرتون فولت 

متثـل إمجـايل  Qبيكـو اثنيـة، فـإن  1إذا كان أمد النبضة اإلشعاعية للمسـارع أقـل مـن أو تسـاوي   
 بيكو 1الشحن املسرع ابلكولوم. وإذا كان أمد النبضة اإلشعاعية للمسارع تزيد على 

ميـا يتعلـق بــ  iتسـاوي املكمـل لــ  Qبيكـو اثنيـة. و 1متثل احلد األقصى للشـحن املسـرع +  Qاثنية، فإن 
t ـــة أو األمـــد الـــزمين للنبضـــة اإلشـــعاعية  1، وذلـــك علـــى الدرجـــة األقـــل 𝑄)بيكـــو اثني =  ∫ 𝑖𝑑𝑡) ،

 ميثل الوقت ابلثواين. tميثل التيار اإلشعاعي ابألمبري و iحيث إن 
 )التيار اإلشعاعي الذروة ابألمبري(.× طاقة الذروة = )قدرة الذروة ابلفولت(  .2
ع موجـات امليكروويـف، فـإن األمـد الـزمين للنبضـة اإلشـعاعية يف األجهزة الـيت تسـتند إىل فتحـات تسـري .3

 بيكو اثنية أو مدة حزمة اإلشعاع الناتج عن نبضة معدل موجات امليكروويف.  1يكون أقل من 
يف األجهزة اليت تسـتند إىل فتحـات تسـريع موجـات امليكروويـف، فـإن تيـار إشـعاع الـذروة هـو متوسـط  .4

 تغرقها حزمة اإلشعاع.التيار يف املدة الزمنية اليت تس
3A225  0حمــوالت أو مولــدات الــرتددات، خبــالف تلــك احملــددة يف البنــدB001.b.13  والــيت

 تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 وات أو أكثر. 40خرج متعدد املراحل قادر على توفري طاقة مبقدار  .أ

 هرتز. 2000و 600قادرة على التشغيل يف نطاق ترددي يرتاوح ما بني  .ب
 %.10إمجايل تشويه متناسق أفضل )على النحو األقل( من   .ج
 %.0.1حتكم يف الرتدد أفضل )على النحو األقل( من  .د

 .اابحملوالت أو املبدالت أيضً  3A225تُعرف حموالت الرتدد املشار إليها يف البند  ملحوظة فنية:



3A226  ـــــد ـــــار املباشـــــر والقـــــدرة العاليـــــة، خبـــــالف تلـــــك احملـــــددة يف البن مصـــــادر الطاقـــــة ذات التي
0B001.j.6.  :واليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني 

فولـــت أو أكثـــر  100ســـاعات،  8قـــادرة علـــى إنتـــاج، علـــى مـــدى فـــرتة زمنيـــة تبلـــغ  .أ
 أمبري أو أكثر. 500بشكل متواصل مع خرج تيار يبلغ 

 8% علـــى مـــدى فـــرتة زمنيـــة تبلـــغ 0.1و جهـــد كهرابئـــي أفضـــل مــن اســتقرار تيـــار أ .ب
 ساعات.

3A227   مصـــادر الطاقـــة ذات التيـــار املباشـــر واجلهـــد الكهرابئـــي العـــايل، خبـــالف تلـــك احملـــددة يف
 اليت تتمتع بكلتا اخلاصني التاليتني: 0B001.j.5البند 

فولـت أو أكثـر كيلـو   20سـاعات،  8قادرة على إنتاج، علـى مـدى فـرتة زمنيـة تبلـغ  .أ
 أمبري أو أكثر.1بشكل متواصل مع خرج تيار يبلغ 

% علـى مـدى فـرتة 0.1استقرار التيار أو اجلهد الكهرابئي عند مسـتوى أفضـل مـن  .ب
 ساعات 8زمنية تبلغ 

3A228 :أجهزة التحويل على النحو التايل 
لفجــوة أانبيــب ذات كــاثود ابرد، ســواء مملــوءة ابلغــاز أو ال، وتعمــل علــى حنــو مماثــل  .أ

 شرارية وتتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 حتتوي على ثالثة أقطاب كهرابئية أو أكثر. .1
 كيلو فولت أو أكثر.  2.5قدرة جهد كهرابئي ذروة للقطب املوجب تبلغ  .2
 أمبري أو أكثر. 100قدرة تيار ذروة للقطب املوجب تبلغ  .3
 ميكرو اثنية أو أقل. 10وقت أتخري للقطب املوجب يبلغ  .4

 أانبيب كريرتون مليئة ابلغاز وأانبيب سربايتون فراغية. 3A228يتضمن البند  :ملحوظة
 ب. فرجات شرارية تعمل ابلنبض واليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني:

 ميكرو اثنية أو أقل. 15. وقت أتخري للقطب املوجب يبلغ 1
 أمبري أو أكثر. 500. قدرة تيار الذروة على بلوغ 2

والــيت  .3A001.gج. وحــدات أو مكــوانت ذات وظيفــة حتويــل ســريعة، خبــالف تلــك احملــددة يف البنــد 
 تتمتع بكافة اخلصائص التالية:



 كيلو فولت.  2. قدرة جهد كهرابئي ذروة للقطب املوجب تزيد على 1
 أمبري أو أكثر. 500. قدرة تيار ذروة للقطب املوجب تبلغ 2
 ة واحدة أو أقل.. وقت تشغيل يبلغ ميكرو اثني3

3A229 :مولدات تعمل ابلنبض ذات تيار مرتفع على النحو التايل 
 ضوابط السلع العسكرية.  اطالع أيضً  ملحوظة:
 ابلنسبة جملموعات إشعال فتيل املتفجرات. .1A007.aطالع البند  ملحوظة:

 غري مستخدم. .أ
 التالية: مولدات ابلنبض الكهرابئي الرتكييب )نبضات( تتمتع بكافة اخلصائص .ب
 مصممة لالستخدام احملمول أو املتنقل أو االستخدام املقاوم للصدمات. .1
 موضوعة يف صندوق مينع دخول األتربة. .2
 ميكرو اثنية. 15قادرة على إرسال طاقتها يف أقل من  .3
 أمبري. 100ذات خرج تزيد طاقته على  .4
 أوم. 40د أمحال أقل من ميكرو اثنية عن 10ذات زمن مطلوب لزًّيدة النبضة الكهرابئية يقل عن  .5
 ملم. 254ذات بُعد ال يزيد على  .6
 كجم.  25ذات وزن يقل عن  .7
  373درجـة مئويـة( إىل  50-كلفـن )  223حمددة لالستخدام يف نطاق درجة حرارة ممتد يـرتاوح مـن  .8

 درجة مئوية( أو حمددة لتناسب التطبيقات الفضائية. 100كلفن )
 باح اجليب الكهرابئي املصنوع من الزينون.مشغالت مص .3A229.bيتضمن البند  ملحوظة:

يُعـــرف الـــزمن املطلـــوب لـــزًّيدة النبضـــة الكهرابئيـــة أبنـــه الفاصـــل  3A229.b.5يف البنـــد  ملحوظـــة فنيـــة:
 ٪ من سعة التيار عند تشغيل محل مقاوم.90٪ إىل 10الزمين الذي يرتاوح بني 

3A230  التاليتني:مولدات ابلنبض عالية السرعة تتمتع بكلتا اخلاصيتني 
 أوم. 55فولت يف محل مقاوم أقل من  6اجلهد الكهرابئي للخرج يزيد على  .أ

 ميكرو اثنية. 500وقت نقل النبضات يقل عن  .ب
٪ 10يُعرف وقت نقل النبضات أبنه الفاصل الزمين الذي يـرتاوح بـني  3A230يف البند  ملحوظة فنية:

 ٪ من سعة اجلهد الكهرابئي.90و



3A231 يوتروانت، مبا يف ذلك األانبيب، اليت تتمتع بكلتا اخلاصيتني التاليتني:أنظمة مولد الن 
 مصممة للعمل دون نظام فراغي خارجي. .أ

 الديوترييوم.-استخدام تسارع إلكرتوستاتيكي إلاثرة تفاعل نووي تريتيوم .ب
3A232  1أنظمـة البــدء متعــدد النقــاط، خبــالف تلــك احملــددة يف البنــدA007  وهــي علــى النحــو

 التايل:
 ضوابط السلع العسكرية. اأيضً  انظر ملحوظة:
 فيما يتعلق بفتيل اإلشعال. .1A007.bطالع البند  ملحوظة:

 غري مستخدم. .أ
ألنظمة اليت تستخدم فتيالت إشـعال فرديـة أو متعـددة مصـممة إلشـعال سـطح تفجـريي يف آن واحـد  .ب

من إشارة إطالق فردية مع وقت بدء موزع علـى السـطح يقـل  2ملم 5000يبعد فوق ما يزيد على  اتقريبً 
 ميكرو اثنية. 2.5عن 

على فتيالت اإلشعال الـيت تسـتخدم املتفجـرات األساسـية فقـط مثـل  3A232ال يسري البند  ملحوظة:
 آزيد الرصاص.

3A233  0أجهــــزة مقــــاييس الطيــــف الكتليــــة، خبــــالف تلــــك احملــــددة يفB002.g.  قــــادرة علــــى
جـزء  2أو أكثـر وذات دقـة أفضـل مـن  230تبلـغ وحـدات كتلتهـا الذريـة  قياس أيـوانت

 كما يلي، إىل جانب املصادر األيونية اخلاصة هبا:  230يف 
 .(ICP/MS)مقاييس الطيف الكتلية مزدوجة البالزما ابحلث  .أ

 .(GDMS)مقاييس الطيف الكتلية ابلتفريغ التوهجي  .ب
 .(TIMS)مقاييس الطيف الكتلية ابلتأيني احلراري  .ج
مقـاييس الطيـف الكتليـة ابلقصـف اإللكــرتوين، املـزودة بغرفـة مصـدر مصـنوعة مــن أو  .د

 .UF6مبطنة أو مصفحة مبواد مقاومة لسادس فلوريد اليورانيوم 
 مقاييس طيف كتلية ذات شعاع جزيئي تتمتع أبي من اخلصائص التالية: .ه
املوليبـدينوم غرفة مصدر مصنوعة من أو مبطلة أو مصفحة بصـلب مقـاوم للصـدأ أو  .1

درجــة مئويــة( أو  80-كلفــن )  193وجمهــزة مبصــيدة ابردة ذات قــدرة تربيديــة تصــل إىل 
 أقل.



غرفــــة مصــــدر مصـــــنوعة مــــن أو مبطنـــــة أو مصــــفحة مبــــواد مقاومـــــة لســــادس فلوريـــــد  .2
 .UF6اليورانيوم 

مقــاييس طيــف كتليــة مــزودة مبصــدر فلــورة دقيقــة لأليــوانت مصــمم لألكتينيــدات أو  .و
 األكتينيد.فلوريدات 

3B أجهزة االختبار والفحص واإلنتاج 
3B001  أجهـــزة خاصـــة بتصـــنيع األجهـــزة أو املـــواد شـــبه املوصـــلة، علـــى النحـــو التـــايل واملكـــوانت

 هلا: اوامللحقات املصممة خصيصً 
 أجهزة مصممة لإلمناء البلوري الفوقي وهي على النحو التايل: .أ

أجهــزة قــادرة علــى إنتــاج طبقــة مــن أيــة مــادة خبــالف الســيليكون ذات مســك متماثــل  .1
 ملم أو أكثر. 75٪ عرب مسافة تبلغ 2.5 ±أقل من 

 .(ALE)أجهزة إمناء بطبقة ذرية  3B001.a.1يتضمن البند ملحوظة: 
لإلمنــاء  ااملصــممة خصيًصــ (MOCVD)مفــاعالت ترســيب البخــار الكيميــائي العضــوي للمعــادن  .2

ــــد  ــــني املــــواد احملــــددة يف البن ــــائي ب ــــة بواســــطة تفاعــــل كيمي أو  3C003البلــــوري ألشــــباه املوصــــالت املركب
3C004 . 

 أجهزة اإلمناء البلوري الفوقي لإلشعاع اجلزيئي ابستخدام مصادر غازية أو صلبة. .3
 اجهزة مصممة لزرع األيوانت وتتمتع أبي مما يلي: .ب
 ميجا إلكرتون فولت. 1رع( تتجاوز طاقة أشعة )جهد كهرابئي للتسا .1
  2مصممة ومعدة على أفضل حال ممكـن للتشـغيل يف طاقـة أشـعة )جهـد كهرابئـي للتسـارع( أقـل مـن  .2

 كيلو إلكرتون فولت.
 القدرة على الكتابة املباشرة. .3
ميللــــي أمبــــري أو أكثــــر إلضــــافة  45كيلــــو إلكــــرتون فولــــت وتيــــار أشــــعة يبلــــغ   65طاقــــة أشــــعة تبلــــغ  .4

 يل الطاقة يف ركيزة مادة شبه موصلة ساخنة.األوكسجني عا
 أجهزة ختريش جاف ابلبالزما متباينة اخلواص على النحو التايل: .ج
 أجهزة ذات خاصية تشغل كاسيت إىل كاسيت وأقفال أمحال، وتتمتع أبي من اخلصائص التالية: .1



ـــاج أبعـــاد حرجـــة تبلـــغ  .أ اننـــومرت أو أقـــل مـــع دقـــة  180مصـــممة ومعـــدة علـــى أفضـــل حـــال ممكـــن إلنت
 ٪.5 ±تبلغ  3سيجما 

 0.1مـــع حجــم جســـيمي قابـــل للقيــاس أكـــرب مـــن  2جسيمات/ســـم 0.04مصــممة إلنتـــاج أقـــل مــن  .ب
 ميكرو مرت يف القطر.

والــيت تتمتــع أبي مــن اخلصــائص  .3B001.eلألجهــزة احملــددة يف البنــد  ااألجهــزة املصــممة خصيًصــ .2
 التالية:

ـــاج أبعـــاد حرجـــة تبلـــغ  .أ اننـــومرت أو أقـــل مـــع دقـــة  180مصـــممة ومعـــدة علـــى أفضـــل حـــال ممكـــن إلنت
 ٪.5 ±تبلغ  3سيجما 

 0.1مـــع حجــم جســـيمي قابـــل للقيــاس أكـــرب مـــن  2جسيمات/ســـم 0.04مصــممة إلنتـــاج أقـــل مــن  .ب
 ميكرو مرت يف القطر.

 ابستخدام البالزما احململة وهي على النحو التايل: (CVD) أجهزة ترسيب البخار الكيميائي .ج
ـــ .1 ملواصـــفات اجلهـــة  اأجهـــزة ذات خاصـــية تشـــغيل كاســـيت إىل كاســـيت وأقفـــال أمحـــال، ومصـــممة وفًق

املصنعة أو معدة على أفضل حـال ممكـن لالسـتخدام يف إنتـاج أجهـزة شـبه موصـلة ذات أبعـاد حرجـة تبلـغ 
 اننومرت أو أقل. 180

ملواصـــفات اجلهـــة  اومصـــممة وفًقـــ .3B001.eلألجهـــزة احملـــددة يف البنـــد  اخصيًصـــأجهـــزة مصـــممة  .2
املصنعة أو معدة على أفضل حـال ممكـن لالسـتخدام يف إنتـاج أجهـزة شـبه موصـلة ذات أبعـاد حرجـة تبلـغ 

 اننومرت أو أقل. 180
ـــيت تتمتـــع بكافـــ .1 ة اخلصـــائص أنظمـــة معاجلـــة الرقـــائق املركـــزة متعـــددة الغـــرف ذات التحميـــل التلقـــائي ال

 التالية:
 واجهات إدخال وإخراج الرقائق، اليت جيب توصيل أكثر من جهازي معاجلة أشباه موصالت هبا. .1
 مصممة لتشكيل نظام متكامل يف بيئة فراغية هبدف معاجلة رقائق متعددة متتابعة. .2

على أنظمة معاجلة الرقائق الروبوتية التلقائية اليت مل ُتصـمم للعمـل  .3B001.eال يسري البند  ملحوظة:
 يف بيئة فراغية.

 أجهزة الطباعة احلجرية على النحو التايل: .2



أجهــزة الســري والتكــرار )الســري املباشــر علــى الرقــائق( أو الســري واملســح )ماســحة( ابســتخدام الرتاصــف  .1
الفوتوغرافيــة الضــوئية أو التصــوير ابألشــعة الســينية والــيت تتمتــع والكشــف، الــيت تســتخدم أســاليب الصــور 

 أبي من اخلصائص التالية:
 اننومرت. 245طول موجي ملصدر الضوء أقل من  .أ

اننــومرت أو  180قــادرة علــى إنتــاج منــط ذي حــد أدىن مــن حجــم اخلصــائص القابلــة للحــل اثنيــة يبلــغ  .ب
 أقل.

 ائص القابلة للحل اثنية بواسطة الصيغة التالية:يتم حساب حد أدىن من حجم اخلص ملحوظة فنية:
MRF (k)  )معامل الفتحة العددية(× = )الطول املوجي ملصد ضوء الكشف ابلنانومرت( 

 = احلد األدىن من حجم اخلصائص القابلة للحل. K  =0.45 ،MRFحيث أن املعامل 
 ومرت أو أقل.انن 180أجهزة ختم الطباعة احلجرية القادرة على إنتاج خصائص تبلغ  .2

 ما يلي: 3B001.f.2يتضمن البند ملحوظة: 

 أدوات طباعة التالمس امليكروي. -

 أدوات نقش ساخنة. -

 أدوات الطباعة احلجرية ابلبصمة النانوية. -

 .(S-FIL)أدوات الطباعة احلجرية ببصمة السري والوميض  -
ابســتخدام طــرق الكتابــة  األجهــزة املصــممة خصيًصــا لصــناعة األقنعــة أو معاجلــة األجهــزة شــبه املوصــلة .3

 املباشرة، واليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 استخدام شعاع إلكرتوين ُمركز منحرف أو شعاع أيوين أو شعاع ليزر. .أ

 التمتع أبي من اخلصائص التالية: .ب
 ميكرو مرت. 0.2حجم موضعي أقل من  .1
 ميكرو مرت. 1القدرة على إنتاج منط ذي حجم خصائص أقل من  .2
 سيجما(. 3ميكرو مرت ) 0.20 ±فضل من دقة طالء أ .3

 .3A001ز. األقنعة والشبكات املصممة للدوائر املتكاملة احملددة يف البند 
 ح. األقنعة املتعددة الطبقات ذات طبقة املرحلة املؤقتة.



علـــــى األقنعـــــة متعـــــددة الطبقـــــات ذات طبقـــــة املرحلـــــة املؤقتـــــة  .3B001.hال يســـــري البنـــــد ملحوظـــــة: 
 .3A001املصممة لتصنيع أجهزة الذاكرة اليت ال تندرج حتت البند 

 .3A001ط. ختم قوالب الطباعة احلجرية املصممة للدوائر املتكاملة احملددة يف 
3B002 لــــة أو غــــري الختبــــار األجهــــزة شــــبه املوصــــلة املكتم اأجهــــزة االختبــــار املصــــممة خصيًصــــ

 هلا: ااملكتملة على النحو التايل واملكوانت وامللحقات املصممة خصيصً 
. جيجــــا 31اخلاصــــة أبجهــــزة الرتانزســــتور بــــرتددات تتجــــاوز  Sالختبــــار ابرامــــرتات  .أ

 هرتز.
 غري مستخدم. .ب
الختبـــــــــــار دوائـــــــــــر متكاملـــــــــــة تعمـــــــــــل مبوجـــــــــــات امليكروويـــــــــــف احملـــــــــــددة يف البنـــــــــــد  .ج

3A001.b.2. 
3C املواد 

3C001  مـــواد اإلمنـــاء البلـــوري الفـــوقي املتغـــاير الـــيت تتـــألف مـــن ركيـــزة جتمعـــت بشـــكل فـــوقي علـــى
 طبقات متعددة ألي مما يلي:

 .(Si)السيليكون  .أ
 .(Ge)اجلرمانيوم  .ب
 .(SiC)كربيد السيليكون  .ج
 املركبات الثالثية/ اخلماسية من اجلاليوم أو اإلنديوم. .د

3C002  مطلية ابملقاومات التالية:مواد مقاومة على النحو التايل وركيزات 
ـــة )احملســـنة(  .أ ـــة ألشـــباه املوصـــالت واملعدل ـــة مصـــممة للطباعـــة احلجري مقاومـــات إجيابي

 اننومرت. 245لالستخدام يف أطوال موجية أقل من  اخصيصً 
كافـــة املقاومـــات املصـــممة لالســـتخدام مـــع أشـــعة إلكرتونيـــة أو أشـــعة أيونيــــة، ذات  .ب

 أو أكرب. 2ميكرو كولوم/ ملم 0.01حساسية تبلغ 
 2.5كافة املقاومات املصممة لالستخدام مع األشعة السينية، ذات حساسية تبلـغ  .ج

 أو أكرب. 2ميللي جول/ملم
كافة املقاومات احملسنة لتقنيـات التصـوير السـطحي، مبـا يف ذلـك مقاومـات مضـاف  .د



 إليها السيليل.
سـطح مقـاوم لتعزيـز األداء لكـل تُعرف تقنيات إضافة السيليل أبهنا عمليات دمـج أكسـدة ملحوظة فنية: 

 من التطوير الرطب واجلاف.
ه. كافــــة املقاومــــات املصــــممة واحملســــنة لالســــتخدام مــــع أجهــــزة خــــتم الطباعــــة احلجريــــة احملــــددة يف البنــــد 

3B001.f.2 .اليت تستخدم إما املعاجلة احلرارية أو معاجلة الصور القابلة للتحسن 
3C003  على النحو التايل:غري عضوية أتيت  –مركبات عضوية 

املعدنيـــة، الـــيت تتمتـــع بدرجـــة  -مركبـــات األلومنيـــوم أو اجلـــاليوم أو اإلنـــديوم العضـــوية .أ
 ٪.99.999نقاء )أساس املعدن( أكرب من 

العضـــوية، الـــيت تتمتـــع -العضـــوية والفوســـفور-العضـــوية واألنتيمـــون-مركبـــات الـــزرنيخ .ب
 ٪.99.999بدرجة نقاء )أساس العنصر غري العضوي أكرب من 

فقــط علــى املركبــات الــيت يــرتبط عنصــرها املعــدين أو العنصــر ذو املكــون  3C003يســري البنــد  ملحوظــة:
 املعدين أو العنصر غري املعدين مباشرة ابلكربون املوجود ابجلزء العضوي للجزيء.

3C004  ـــــع بدرجـــــة نقـــــاء أكـــــرب مـــــن ـــــيت تتمت ـــــزرنيخ أو األنتيمـــــون، ال هيدريـــــدات الفوســـــفور أو ال
 يف حالة ختفيفها يف غازات خاملة أو اهليدروجني.٪ حىت 99.999

٪ مـن حيـث الـوزن اجلزيئـي أو 20على اهليدريدات اليت حتتوي على  3C004ال يسري البند ملحوظة: 
 أكثر من الغازات اخلاملة أو اهليدروجني.

3C005  كربيـــد الســـيليكون(SiC)  أو نيرتيـــد الغـــاليوم(GaN)  أو نيرتيـــد األلومنيـــوم(AlN) 
الركــائز أو الســبائك أو البــوالت أو غريهــا مــن  (AlGaN)يرتيــد جــاليوم األلومنيــوم أو ن

 10000مــن تلــك املــواد، الــيت تتمتــع بدرجــة مقاومــة تزيــد علــى  ااملــواد املشــكلة مســبقً 
 درجة مئوية. 20عند درجة حرارة  أوم. سم

3C006  3الركائز احملددة يف البندC005  ذات طبقة إيبيتاكسـيال )منـو بلـوري فـوقي( مـن كربيـد
 السيليكون أو نيرتيد اجلاليوم أو نيرتيد األلومنيوم أو نيرتيد اجلاليوم األلومينوم.

3D الربامج 
3D001  ً3لتطوير أو إنتاج األجهـزة احملـددة يف البنـود مـن  االربامج املصممة خصيصA001.b. 

 .3Bأو  .3A002.gإىل 



3D001 هبــــدف اســــتخدام األجهــــزة احملــــددة يف البنــــود مــــن  االــــربامج املصــــممة أو املعــــدة خصيًصــــ
3B001.a.  3إىلV002. 

3D003 ـــع  ابـــرامج احملاكـــاة القائمـــة علـــى علـــوم الفيـــزًّيء املصـــممة خصيًصـــ لتطـــوير عمليـــات الطب
أو احلفـر أو الرتسـيب هبـدف ترمجـة أمنـاط األقنعـة إىل أمنـاط طوبوغرافيـة حمـددة يف  حجرًّيً 

 مواد موصلة أو العوازل أو املواد شبه املوصلة.
اســتخدام العمليــات  3D003تعــين عبــارة "القائمــة علــى علــوم الفيــزًّيء" الــواردة يف البنــد ملحوظــة فنيــة: 

إىل اخلصــائص الفيزًّيئيــة )علــى ســبيل  ااحلسـابية لتحديــد تسلســل احملفــز الفيزًّيئــي واألحــداث املــؤثرة اســتنادً 
 املثال، درجة احلرارة والضغط وثوابت االنتشار وخصائص املواد شبه املوصلة(.

بتصــــميم األجهــــزة شــــبه تعتــــرب املكتبــــات أو مســــات التصــــميم أو البيــــاانت ذات الصــــلة اخلاصــــة ملحوظــــة: 
 املوصلة أو الدوائر املتكاملة كتكنولوجيا.

3D004  ً3لتطوير األجهزة احملددة يف البند  االربامج املصممة خصيصA003. 
3D101 هبــــــدف اســـــــتخدام األجهــــــزة احملــــــددة يف البنـــــــد  االــــــربامج املصــــــممة أو املعـــــــدة خصيًصــــــ

3A101.b.. 
3E التكنولوجيا 

3E001 للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيـا العامـة  اوفقً  حُتدد التكنولوجيا(GTN)  أبهنـا املسـتخدمة
 .3Cأو  3Bأو  3Aيف تطوير أو إنتاج األجهزة أو املواد احملددة يف البنود 

يف التكنولوجيـــا اخلاصـــة إبنتـــاج األجهـــزة أو املكـــوانت املندرجـــة  3E001ال يســـري البنـــد  :1ملحوظـــة 
 .3A003حتت البند 
يف التكنولوجيــا اخلاصــة بتطــوير أو إنتــاج الــدوائر املتكاملــة احملــددة  3E001ي البنــد ال يســر : 2ملحوظــة 
 واليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية: 3A001.a.12إىل  3A001.a.3يف البنود 

 ميكرو مرت أو أكثر. 0.5استخدام تكنولوجيا مقياس  .1
 ال تضمن هياكل متعددة الطبقات. .2

تعـددة الطبقـات أجهـزة تشـمل حـًدا أقصـى يتـألف مـن ثـالث طبقـات ال تتضمن اهلياكل مملحوظة فنية: 
 معدنية وثالث طبقات بويل سيليكون.

3E002  حُتـــدد التكنولوجيـــا وفًقـــا للمـــذكرة اخلاصـــة ابلتكنولوجيـــا العامـــة(GTN)  أبهنـــا خـــالف



، املسـتخدمة لتطـوير أو إنتـاج الـدائرة الصـغرية اخلاصـة ابملعـاجل 3E001احملددة يف البنـد 
يق أو الـــدائرة الصـــغرية اخلاصـــة أبجهـــزة الكمبيـــوتر الصـــغرية أو قلـــب الـــدائرة الصـــغرية الـــدق

اخلاصة بوحدات التحكم الصغرية، الـيت حتتـوي علـى وحـدة منطقيـة حسـابية ذات عـرض 
 بت أو أكثر وتتمتع أبي من السمات أو اخلصائص التالية: 32وصول يبلغ 

مـــن عمليتـــني حســـابيتني علـــى  وحـــدة معـــاجل كميـــات موجهـــة مصـــممة لتنفيـــذ أكثـــر  .أ
بــت أو  32كميــات موجهــة ألعــداد الفاصــلة العائمــة )املصــفوفات أحاديــة البعــد ذات 

 أعداد أكرب( يف آن واحد.
وحـــدة معـــاجل كميـــات موجهـــة عبـــارة عـــن عنصـــر معـــاجل بـــه إرشـــادات مدجمـــة تقـــوم بتنفيـــذ ملحوظـــة فنيـــة: 

العائمــة )املصــفوفات أحاديــة البعــد ذات  عمليــات حســابية عديــدة علــى كميــات موجهــة ألعــداد الفاصــلة
بـــت أو أعـــداد أكـــرب( يف آن واحـــد، والـــيت يوجـــد هبـــا علـــى األقـــل وحـــدة منطقيـــة حســـابية للكميـــات  32

 املوجهة.
بـت أو أكـرب مـن  64مصممة لتنفيذ أكثر من عمليتني حسـابيتني علـى أعـدا الفاصـلة العائمـة تبلغـان  .ب

 ذلك لكل دائرة.
بـــت لكـــل دائـــرة  16بـــع نتـــائج لعمليـــات ضــرب، مجـــع اثبتـــة الــنقط ذات مصــممة لتنفيـــذ أكثـــر مــن أر  .ج

)علــي ســبيل املثــال، االســتخدام الرقمــي للمعلومــات التناظريــة الــيت مت حتويلهــا يف الســابق إىل صــيغة رقميــة 
 اليت تُعرف كذلك بـ "معاجلة اإلشارات الرقمية(.

 لحقات الوسائط املتعددة.على التكنولوجيا اخلاصة مب .3E002.cال يسري البند ملحوظة: 
علـــى التكنولوجيــــا اخلاصـــة بتطـــوير أو إنتــــاج األجـــزاء األساســــية  3E002ال يســـري البنــــد : 1ملحوظـــة 

 للمعاجلات الصغرية واليت تتمتع بكافة اخلصائص التالية:
 ميكرو مرت، ابإلضافة إىل 0.130استخدام التكنولوجيا عند أو أكثر من  .أ

 مع مخس طبقات معدنية أو أقل من ذلك.تضمني هياكل متعددة الطبقات  .ب
علـــى التكنولوجيـــا اخلاصـــة مبعاجلـــات اإلشـــارات الرقميـــة ومعاجلـــات  3E002يســـري البنـــد : 2ملحوظـــة 

 املصفوفات الرقمية.
3E003 :تكنولوجيا أخري خاصة بتطوير أو إنتاج ما يلي 

 أجهزة ميكرو إلكرتونية فراغية. .أ



جهـزة ترانزسـتور حركيـة عاليـة اإللكـرتوانت أجهزة شبه موصلة ذات بنية مغايرة مثـل أ .ب
(HEMT)  ــــة القطــــب ــــة  (HBT)أو أجهــــزة ترانزســــتور مغــــايرة ثنائي أو أجهــــزة كمي

 جيدة أو فائقة الشعرية.
علـــــى التكنولوجيـــــا اخلاصـــــة أبجهـــــزة ترانزســـــتور حركيـــــة عاليـــــة  .3E003.bال يســـــري البنـــــد ملحوظـــــة: 

جيجــا هرتــز وأجهــزة ترانزســتور مغــايرة  31.8الــيت تعمــل يف تــرددات أقــل مــن  (HEMT)اإللكــرتوانت 
 جيجا هرتز. 31.8تعمل يف ترددات أقل من  (HBT)ثنائية القطبني 

 أجهزة إلكرتونية فائقة التوصيل. .د
 ركائز طبقات من املاس للمكوانت اإللكرتونية. .ه
لعــــازل الكهرابئــــي فيهــــا ثنــــائي أكســــيد ركــــائز مــــن الســــيليكون املعــــزول للــــدوائر املتكاملــــة الــــيت يكــــون ا .و

 السيليكون.
 ركائز كربيد السيليكون اخلاصة ابملكوانت اإللكرتونية. .ز
 جيجا هرتز أو أعلى. 31.8صمامات إلكرتونية مفرغة تعمل برتددات تصل إىل  .ح

3E101  حُتدد التكنولوجيـا وفًقـا للمـذكرة اخلاصـة ابلتكنولوجيـا العامـة(GTN)  أبهنـا املخصصـة
 3A101أو  2أو  3A001.a.1م األجهــــزة أو الــــربامج احملــــددة يف البنــــود الســــتخدا

 .3D101أو  3A102أو 
3E102  حُتدد التكنولوجيا وفًقا للمذكرة اخلاصـة ابلتكنولوجيـا العامـة(GTN)  أبهنـا املسـتخدمة

 .3D101يف تطوير الربامج احملددة يف البند 
3E201  حُتدد التكنولوجيـا وفًقـا للمـذكرة اخلاصـة ابلتكنولوجيـا العامـة(GTN)  أبهنـا املخصصـة

 3A001.e.3 و 3A001.e.2الســــــــــــــــــتخدام األجهــــــــــــــــــزة احملــــــــــــــــــددة يف البنــــــــــــــــــود 
 .3A233إىل بند  3A225ومن بند  3A201و .3A001.gو

 
  



 الفئة الرابعة
 أجهزة الكمبيوتر

يتعلــق هبــا مــن أجهــزة وبــرامج تقــوم ابالتصــاالت الســلكية جيــب تقيــيم أجهــزة الكمبيــوتر ومــا : 1ملحوظــة 
والالســلكية أو تنفـــذ وظـــائف الشـــبكة احملليـــة وفًقـــا خلصـــائص األداء الـــواردة يف الفئـــة اخلامســـة اجلـــزء األول 

 )االتصاالت السلكية والالسلكية(.
قنــوات كــل مــن  ال تنــدرج وحــدات الــتحكم املســئولة عــن التوصــيل البيــين املباشــر لنــاقالت أو: 2ملحوظــة 

ـــة أو وحـــدة التخـــزين الرئيســـية أو وحـــدات حتكـــم األقـــراص حتـــت أجهـــزة االتصـــال  وحـــدات املعاجلـــة املركزي
 السلكية والالسلكية الواردة يف الفئة اخلامسة من اجلزء األول )االتصاالت السلكية والالسلكية(.

صــــممة : 3ملحوظــــة 
ُ
خصيًصــــا لتحويــــل حـــــزم للتعــــرف علــــى حالــــة وحــــدة الــــتحكم اخلاصــــة ابلــــربامج امل

 .5D001بند  انظرالبياانت، 
جيــب تقيــيم أجهــزة الكمبيــوتر ومــا يتعلــق هبــا مــن أجهــزة وبــرامج تــؤدي وظــائف أمــان جمــازة : 4ملحوظــة 

متعددة املستوًّيت للتشفري وحتليل الشفرات أو تنفيذ وظائف جمازة لفصـل مسـتخدم أو املسـئولة عـن احلـد 
ــــا ــــواردة يف الفئــــة اخلامســــة مــــن اجلــــزء الثــــاين )أمــــن  مــــن التوافــــق الكهرومغناطيســــي وفًق خلصــــائص األداء ال

 املعلومات(.
4A األنظمة واألجهزة واملكوانت 

4A001  أجهزة الكمبيوتر اإللكرتونية وما يتعلق هبا من أجهزة تتمتع أبي من السـمات التاليـة إىل
صممة خصيًصا، وذلك على ا

ُ
 لنحو التايل:جانب املكوانت اإللكرتونية واملكوانت امل

 .4A101البند  اأيضً  انظرملحوظة: 
 ُصممت خصيًصا لتتمتع أبي من السمات التالية: .أ

درجـة مئويـة(  45-كلفن )  228مت تصنيفها لتعمل يف درجة حرارة حميطة تقل عن  .1
 درجة مئوية(. 85كلفن )  358أو تزيد عن 
صــــــممة خصيًصــــــا  .4A001.a.1ال يشــــــمل البنــــــد ملحوظــــــة: 

ُ
أجهــــــزة الكمبيــــــوتر امل

 لتطبيقات السيارات املدنية أو قطارات السكك احلديد.
 زًّيدة قدرهتا على مقاومة اإلشعاع لتحمل جرعات اإلشعاع التالية: .2
 جراي )سيليكون( 3 10×  5اجلرعة الكلية  .أ



 جراي )سيليكون(/ اثنية. 6 10×  5اضطراب معدل اجلرعة  .ب
 خطأ/بت/يوم. 7- 10 × 1اضطراب احلدث الواحد  .ج
تتميز خبصائص أو تؤدي وظائف تتجاوز احلدود الواردة يف الفئـة اخلامسـة مـن اجلـزء  .ب

 الثاين )أمن املعلومات(.
ـــــد ملحوظـــــة:  ـــــة  .4A001.bال يســـــري هـــــذا البن ـــــوتر اإللكرتوني علـــــى أجهـــــزة الكمبي

 واألجهزة ذات الصلة عند مصاحبتها للمستخدم بغرض االستخدام الشخصي فقط.
4A003  أجهزة الكمبيوتر الرقمية واملكـوانت اإللكرتونيـة واألجهـزة ذات الصـلة علـى النحـو التـايل

صممة خصيًصا لذلك:
ُ
 واملكوانت امل

 ما يلي: 4A003يشمل البند : 1ملحوظة 

 معاجلات صفية. -

 مصفوفة معاجلات. -

 معاجلات اإلشارة الرقمية. -

 معاجلات منطقية. -

 جهاز ُمصمم بغرض حتسني الصورة. -

 جهاز ُمصمم بغرض معاجلة اإلشارات. -
تتحدد حالـة وحـدة الـتحكم اخلاصـة أبجهـزة الكمبيـوتر الرقميـة واألجهـزة ذات الصـلة الـواردة : 2ملحوظة 

 عرب حالة وحدة التحكم اخلاصة ابألجهزة أو األنظمة األخرى شريطة أن: 4A003يف بند 
لتشــغيل األجهــزة أو األنظمــة  اأساســيً  اعنصــرً تُعتــرب أجهــزة الكمبيــوتر الرقميــة أو األجهــزة ذات الصــلة  .أ

 األخرى.
يف األجهــــزة أو األنظمــــة  ارئيســــيً  اال تُعتــــرب أجهــــزة الكمبيــــوتر الرقميــــة أو األجهــــزة ذات الصــــلة عنصــــرً  .ب

 األخرى.
صــممة : 1ملحوظــة 

ُ
تتحــدد حالــة وحــدة الــتحكم اخلاصــة أبجهــزة معاجلــة اإلشــارات أو حتســني الصــورة امل

تقتصـر علـى تنفيـذ وظـائف حمـددة يلـزم تنفيـذها ابسـتخدام هـذه األجهـزة األخـرى ألجهزة أخـرى  اخصيصً 
 عن طريق حالة وحدة التحكم اخلاصة ابألجهزة األخرى حىت إذا مل تلتزم مبعيار العنصر الرئيسي.



ملزيــد مـن املعلومــات عــن حالـة وحــدة الـتحكم اخلاصــة أبجهــزة الكمبيـوتر الرقميــة أو األجهــزة : 2ملحوظـة 
ــــــأجهزة االتصـــــال الســـــلكية والالســـــلكية، ذات الصـــــ ـــــة اخلامســـــة مـــــن اجلـــــزء األول  انظـــــرلة اخلاصـــــة ب الفئ

 )االتصاالت السلكية والالسلكية(.
تتحــدد طبيعــة التكنولوجيــا اخلاصــة أبجهــزة الكمبيــوتر الرقميــة أو األجهــزة ذات الصــلة عــن طريــق البنــد  .ج

4E. 
 ُمصممة أو ُمعدلة لتحمل اخللل. .أ

، ال تعــد أجهــزة الكمبيــوتر الرقميــة أو األجهــزة a.4A003ملالءمــة األغــراض احملــددة يف البنــد ملحوظــة: 
 ذات الصلة ُمصممة أو ُمعدلة لتحمل اخللل يف حالة استخدامها ألي مما يلي:

 كشف األخطاء أو حتديد اخلوارزميات يف وحدة التخزين الرئيسية. .1
ذا تعطلـــت وحـــدة املعاجلـــة املركزيـــة النطـــة يف أحـــدمها التوصـــيل البيـــين جلهـــازي كمبيـــوتر رقميـــني، حـــىت إ .2

 ميكن لوحدة املعاجلة املركزية األخرى غري النشطة واملماثلة أن توصل تشغيل النظام.
ـــاانت أو ابســـتخدام وحـــدات التخـــزين  .3 ـــة عـــن طريـــق قنـــوات البي التوصـــيل البيـــين لوحـــديت معاجلـــة مركزي

إىل أن تتعطــل وحــدة املعاجلــة املركزيــة الثانيــة، فحينئــذ  املشــرتكة للســماح إلحــدامها ابلقيــام بوظــائف أخــري
 تتوىل وحدة املعاجلة األويل العمل الستمرار تشغيل النظام.

مزامنــة وحــدتني للمعاجلــة املركزيــة ابســتخدام بــرامج خمصصــة لــذلك، حــىت تنتبــه وحــدة املعاجلــة املركزيــة  .4
 ك الوحدة املعطلة.األويل لتعطل الوحدة الثانية وتقوم ابستعادة املهام من تل

 .WT 0.7أجهزة الكمبيوتر الرقمية اليت تتجاوز نسبة ذروة األداء املعدل لديها حنو  .ب
عدلــة خصيًصــا لتعزيــز األداء عــن طريــق جتميــع بيــاانت املعاجلــات  .ج

ُ
صــممة أو امل

ُ
املكــوانت اإللكرتونيــة امل

 ..4A003.bبند  اليت تتجاوز نسبة ذروة األداء املعدل لتجميع البياانت احلد الوارد يف
إىل علـى املكـوانت اإللكرتونيـة والوصـالت البينيـة القابلـة  .4A003.cال يسري هـذا البنـد : 1ملحوظة 

ــــد  ــــه يف البن ــــيت ال تتخطــــي احلــــد املنصــــوص علي عنــــد نقلهــــا يف صــــورة مكــــوانت  .4A003.bللربجمــــة ال
دودة بطبيعــــة الوظــــائف الــــيت إلكرتونيــــة غــــري متكاملــــة، فــــال يســــري البنــــد علــــى املكــــوانت اإللكرتونيــــة احملــــ

 ..4A003.eصممت هلا كما احلال يف األجهزة ذات الصلة الواردة يف البند 
صــــممة خصيًصـــــا ملنـــــتج أو  .4A003.cال يســـــري البنـــــد : 2ملحوظــــة 

ُ
علــــى املكـــــوانت اإللكرتونيـــــة امل

 ..4A003.bجمموعة من املنتجات اليت ال يتجاوز احلد األقصى لتهيئتها احلد الوارد يف البند 



 غري مستخدم. .د
تتجـــاوز األجهـــزة الـــيت تقـــزم ابلتحويـــل بـــني القـــيم التناظريـــة والرقميـــة والعكـــس احلـــدود الـــواردة يف البنـــد  .ه

3A001.a.5. 
 غري مستخدم. .و
ـــوفري اتصـــال خـــارجي بـــني أجهـــزة الكمبيـــوتر الرقميـــة أو األجهـــزة ذات  .ز صـــممة خصيًصـــا لت

ُ
األجهـــزة امل

 جيجا ابيت/اثنية 1.25مبعدل نقل بياانت يتجاوز الصلة اليت تسمح بتواصل األجهزة 
علـــى أجهـــزة التوصــيل البيـــين الـــداخلي )كاللوحـــات األساســـية،  .4A003.gال يســري البنـــد ملحوظـــة: 

والنــاقالت( وأجهـــزة التوصـــيل الســـلبية ووحـــدات الـــتحكم يف الوصـــول إىل الشـــبكة أو وحـــدات حتكـــم قنـــاة 
 االتصاالت.
4A004 صــــممة ألغــــراض بعينهــــا أجهــــزة الكمبيــــوتر علــــى ال

ُ
نحــــو التــــايل واألجهــــزة ذات الصــــلة امل

 واملكوانت اإللكرتونية واملكوانت لذلك:
 أجهزة كمبيوتر ذات مصفوفة انقباضيه. .أ

 أجهزة الكمبيوتر العصبية. .ب
 أجهزة الكمبيوتر البصرية. .ج

4A101  أجهـــزة الكمبيـــوتر التناظريـــة، أو أجهـــزة الكمبيـــوتر الرقميـــة أو أجهـــزة التحليـــل التفاضـــلي
ــــة، ومــــا هــــو خــــالف ذلــــك يــــرد يف بنــــد  والــــيت مت تعزيــــز متانتهــــا  4A001.a.1الرقمي

ـــــد  وتصـــــميمها أو تعـــــديلها لالســـــتخدام يف مركبـــــات اإلطـــــالق الفضـــــائية احملـــــددة يف البن
9A004 9 البند أو صواريخ التجارب احملددة يفA104. 

4A102  صــممة خصيًصــا لنمذجــة عمليــات دمــج مركبــات اإلطــالق
ُ
أجهــزة الكمبيــوتر املهجنــة امل

ــــد  أو صــــواريخ التجــــارب  9A004الفضــــائية أو حماكاهتــــا أو تصــــميمها احملــــددة يف البن
 .9A104احملددة يف البند 

يف البنـــدين  تســـري هـــذه التغطيـــة فقـــط عنـــدما تـــزود األجهـــزة ابلـــربامج احملـــددةملحوظـــة: 
7D103  9أوD103. 

4B معدات االختبار والفحص واإلنتاج 
 ال يوجد.



4C املواد 
 ال يوجد.

4D الربامج 
ــــة أداة الــــتحكم اخلاصــــة بــــربامج تطــــوير أو إنتــــاج أو اســــتخدام األجهــــزة ملحوظــــة:  حال

اسـتعراض احملددة يف فئات أخري يتم تناوهلا يف الفئة املناسبة لكل بـرانمج منهـا ويـتم هنـا 
 حالة أداة التحكم اخلاصة بربامج األجهزة الواردة يف هذه الفئة.

4D001 :الربامج وهي كالتايل 
عدلـة مـن أجـل تطـوير أو إنتـاج أو اسـتخدام األجهـزة  .أ

ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
الربامج امل

 .4Dأو  4A004إىل  4A001أو الربامج احملددة يف البنود بدًءا من 
فـتم تصـميمها أو تعـديلها  4D001.aالف احملددة يف البند أما الربامج األخرى خب .ب

 خصيًصا لتطوير أو إنتاج أجهزة على النحو التايل:
عـــدل هلـــا حنـــو  .1

ُ
 0.1أجهـــزة الكمبيـــوتر الرقميـــة الـــيت يتخطـــى معـــدل ُذروة األداء امل

WT. 
عدلـة خصيًصـا لتحسـني األداء عـن طريـق جتميـع  .2

ُ
صممة أو امل

ُ
املكوانت اإللكرتونية امل

عــدل هلـــا يف جتميــع البيـــاانت احلـــد 
ُ
بيــاانت املعاجلـــات حــىت يتخطـــى معـــدل ذروة األداء امل

 .4D001.b.1الوارد يف بند 
4D002 صممة أو املعدلة خصيًصا لدعم التكنولوجيا احملددة يف البند

ُ
 .4E الربامج امل

4D003  الربامج اليت هلا خصائص أو تقـوم بوظـائف تتجـاوز احلـدود الـواردة يف الفئـة اخلامسـة مـن
 اجلزء الثاين )أمن املعلومات(

علـى الـربامج الـيت تصـاحب املسـتخدم السـتخدامه  4D003ال يسري البند ملحوظة: 
 الشخصي.

4E تكنولوجيا 
4E001 ـــــا العامـــــة  .أ ـــــا للمـــــذكرة اخلاصـــــة ابلتكنولوجي ـــــا وفًق ـــــدد التكنولوجي أبهنـــــا  (GTN)حُت

أو  4Aاملستخدمة يف تطوير أو إنتاج أو استخدام األجهـزة أو الـربامج الـواردة يف بنـدي 
4D. 



 – .4E001.aخبــــــالف احملــــــددة يف البنــــــد  –مت تصــــــميم أو تعــــــديل التكنولوجيــــــا  .ب
 نحو التايل:خصيًصا لتطوير أو إنتاج أجهزة على ال

عــــــــدل هلــــــــا حنــــــــو  .1
ُ
أجهــــــــزة الكمبيــــــــوتر الرقميــــــــة الــــــــيت يتخطــــــــى معــــــــدل ذروة األداء امل

0.1WT. 
عدلـة خصيًصـا لتحسـني األداء عـن طريـق جتميـع  .2

ُ
صممة أو امل

ُ
املكوانت اإللكرتونية امل

عــدل هلـــا يف جتميــع البيـــاانت احلـــد 
ُ
بيــاانت املعاجلـــات حــىت يتخطـــى معـــدل ذروة األداء امل

 .4E001.b.1الوارد يف البند 
 ملحوظة فنية حول ذروة األداء املعدل

معــدل ذروة مت ضــبطه حيــث تقــوم أجهــزة الكمبيــوتر الرقميــة مــن ( أبهنــا 4تُعــرف ذروة األداء املعــدل ) 
 بت أو أكثر. 64خالله إبجراء عمليات اإلضافة والضرب ألعداد الفاصلة العائمة عند 

عـــدل بوحـــدة 
ُ
يف وحـــدات تقـــوم  weighted TeraFLOPS (WT)يعـــرب عـــن ذروة األداء امل

عدلة.عملية حسابية يف الثانية ألعداد الفاصلة ا 12 10إبجراء 
ُ
  لعائمة امل

 االختصارات املستخدمة يف املذكرة الفنية:
n :)عدد املعاجلات يف الكمبيوتر الرقمي. )عدد 
i :)رقم املعاجل   )رقم(i, … n). 

ti :   زمن دورة املعاجل(ti = 1/Fi) 
Fi:  تردد املعاجل 
Ri:  معدل حساب ذروة أعداد الفاصلة العائمة 
Wi:  معدل ضبط التصميم 

 العام لطريقة حساب ذروة األداء املُعدل:اإلطار 
، قم بتحديد أقصى عدد للعمليات احلسابية ألعـداد الفاصـلة العائمـة عنـد (i)لكل معاجل له رقم  .1

 مت اجراؤها لكل دورة من دورات كل معاجل من معاجلات الكمبيوتر الرقمي. (FPOi)بت أو أكثر  64
عنـــد حتديـــد عـــدد العمليـــات احلســـابية ألعـــداد الفاصـــلة العائمـــة، ال تســـتخدم ســـوى عمليـــات ملحوظـــة: 

بت أو أكثر، جيـب متثيـل مجيـع العمليـات  64اإلضافة والضرب ألعداد الفاصلة العائمة اليت أجريت عند 
 علـــى احلســابية الــيت جُتــري علـــى أعــداد الفاصــلة العائمـــة بتحديــد العمليــات الــيت جتـــري يف كــل دورة معــاجل



حدة، بينما العمليات الـيت تتطلـب دورات متعـددة فـيمكن أن مُتثـل بنتـائج كسـرية لكـل دورة. تصـبح قيمـة 
صـفرًا لكـل املعاجلـات غـري القـادرة علـى إجـراء العمليـات احلسـابية الـيت جتـرى  (R)معدل احلساب الفعال 

 بت أو أكثر. 64على أعداد الفاصلة العائمة اليت تعادل حنو 
FPOi/tiلكل معاجل  (R)أعداد الفاصلة العائمة  حساب معدل .2  =  Ri. 
عـدل  .3

ُ
عدل على أن تكون ُذروة األداء امل

ُ
. R2حساب ُذروة األداء امل W2 +  R1 . W1 =

 R𝑛 . W𝑛 + ⋯. 
W𝑖ابلنسبة للمعاجلات الصفية  .4 = W𝑖ابلنسبة لغري املعاجلات الصفية  0.9 = 0.3. 

جتريهـــا معاجلـــات خمصصـــة إلجـــراء عمليــــات يـــتم حســـاب كـــل عمليـــة حســـابية علــــى حـــدة : 1مالحظـــة 
 حسابية مركبة يف كل دورة كاإلضافة والضرب.

أكثــر مــن معــدل  (R)ابلنســبة ملعــاجل جتزئــة تنفيــذ املعلومــات، يعتــرب معــدل احلســاب الفعــال : 2مالحظــة 
ة أخــري أو التنفيــذ عــرب وســيل –مبجــرد امتالئهــا ابلتعليمــات  –التنفيــذ عــرب أانبيــب جتزئــة تنفيــذ املعلومــات 

 غري أانبيب جتزئة تنفيذ املعلومات.
لكــل معــاجل مشــارك عنــدما يصــل إيل قيمتــه القــوى وهــو  (R)يــتم حســاب معــدل احلســاب : 3مالحظــة 

عـدل للمجمــوع، يُفــرتض وجـود عمليــات متزامنــة  أمـر ميكــن تطبيقـه نظــرًّيً 
ُ
قبــل احلصـول علــى ذروة األداء امل

ـــة ت ـــة يف عنـــدما تـــدعي جهـــة تصـــنيع الكمبيـــوتر إمكاني شـــغيل أو تنفيـــذ عمليـــات متزامنـــة أو متوازيـــة أو آني
 الدليل اخلاص ابلكمبيوتر.

ال أتخــــذ يف االعتبــــار املعاجلــــات الــــيت تقتصــــر وظائفهــــا علــــى وظــــائف اإلدخــــال/ اإلخــــراج : 4مالحظــــة 
ووظــائف األجهــزة الطرفيـــة )مثــل حمـــرك األقــراص، واالتصــال وعـــرض مقــاطع الفيـــديو( أثنــاء حســـاب ذروة 

عدل.األداء 
ُ
 امل

أو غري بيين( عـن  اال ميكن حساب قيم ذروة األداء املعدل جملموعات املعاجلات املتصلة )بينيً : 5مالحظة 
ــــــة وشــــــبكات املنطقــــــة الواســــــعة والتوصــــــيالت، األجهــــــزة املشــــــرتكة للمــــــدخالت/  طريــــــق الشــــــبكات احمللي
املخرجــات، وعناصــر حتكــم املــدخالت/ املخرجــات، وأي توصــيل بيــين آخــر بغــرض االتصــال يــتم إجــراؤه 

 ابستخدام برامج.
عدل كٍل من:: 6مالحظة 

ُ
 جيب حساب قيمة ذروة األداء امل



وعــة املعاجلــة الــيت حتتــوي علــى معاجلــات ُمصــممة خصيًصــا لتحســني األداء عــن طريــق جتميــع جمم .1
 ومشاركتها. اوتشغيل بياانت الذاكرة آنيً 

صـــممة  .2
ُ
جمموعـــات الـــذاكرات/ املعاجلـــات املتعـــددة الـــيت تعمـــل يف آن واخـــد وتســـتخدم األجهـــزة امل

 ألغراض خاصة.
توي على تعليمات مدجمة مفادها إجـراء عمليـات حسـابية يُعرف املعاجل الصفي أبنه معاجل حي: 7مالحظة 

متعــددة يف آن واحــد علــى مصــفوفات أعــداد الفاصــلة العائمــة )وهــي مصــفوفات أحاديــة األبعــاد ألعــداد 
بـــت أو أكثـــر(، ويشـــتمل علـــى األقـــل علـــى وحـــدتني عـــاملتني مـــن املصـــفوفات إىل جانـــب  64ذات قـــيم 

 على األقل. اعنصرً  64منها على سجالت على األقل من املصفوفات حيتوي كل 
 

  



 الفئة اخلامسة
 االتصاالت السلكية والالسلكية وأمن املعلومات
 اجلزء األول: االتصاالت السلكية والالسلكية

مت حتديـــد حالـــة وحـــدات حتكـــم املكـــوانت والليـــزر ومعـــدات وبـــرامج االختبـــار واإلنتـــاج الـــيت  :1ملحوظـــة 
 ُصممت خصيًصا ألجهزة ونظم االتصاالت السلكية والالسلكية يف الفئة اخلامسة من اجلزء األول.

ل تُعـــد أجهـــزة الكمبيـــوتر الرقميـــة واألجهـــزة أو الـــربامج ذات الصـــلة مـــىت كانـــت الزمـــة لتشـــغي: 2ملحوظـــة 
وتــدعيم أجهــزة االتصــاالت الســلكية والالســلكية الــواردة يف هــذه الفئــة مكــوانت صــممت ألغــراض بعينهــا 
شريطة أن تكون مناذج معيارية توردها عادة جهة التصنيع، ويشمل ذلك نظم احلاسوب اخلاصـة بعمليـات 

 التشغيل أو اإلدارة أو الصيانة أو اهلندسة أو إعداد الفواتري.
5A1 هزة واملكوانتالنظم واألج 

5A001  حُتــدد نظــم االتصــال الســلكية والالســلكية واألجهــزة واملكــوانت وامللحقــات علــى النحــو
 التايل:

أي نوع من أجهزة االتصاالت السلكية أو الالسـلكية يتمتـع أبٍي مـن اخلصـائص أو  .أ
 الوظائف أو السمات التالية:

آاثر النبضــــــــــــــات ُمصــــــــــــــممة خصيًصــــــــــــــا ملقاومــــــــــــــة اآلاثر اإللكرتونيــــــــــــــة املؤقتــــــــــــــة أو  .1
 الكهرومغناطيسية الالتني تنشأن عن التفجريات النووية.

متـــت زًّيدة قـــدرهتا بشـــكل خـــاص لتحمـــل أشـــعة جامـــا أو اإلشـــعاعات النيرتونيـــة أو  .2
 األيونية.

 55-كلفــــن )  218ُمصــــممة خصيًصــــا للعمــــل خــــارج نطــــاق درجــــات احلــــرارة مــــن  .3
 درجة مئوية( 124كلفن )  397درجة مئوية( إىل 

 على األجهزة اإللكرتونية فقط. 5A001.a.3يسري البند ملحوظة: 
علـــى األجهـــزة  5A001.a.3و 5A001.a.2ال يســـري كـــل مـــن بنـــدي ملحوظـــة: 

عدلة خصيًصا لالستخدام على منت األقمار الصناعية.
ُ
صممة أو امل

ُ
 امل

صــــممة  .ب
ُ
أجهــــزة ونظــــم االتصــــاالت الســــلكية والالســــلكية واملكــــوانت وامللحقــــات امل

 واليت تتمتع ابخلصائص أو الوظائف أو السمات التالية:خصيًصا لذلك، 



أن تكــون أحــد نظــم االتصــاالت الســلكية والالســلكية املســتخدمة حتــت املــاء وغــري  .1
 متصلة ابلسطح أبسالك وتتميز أبي مما يلي:

 كيلو هرتز.  60كيلو هرتز وحىت   20انقل صويت برتدد خارج نطاق يبدأ من  .أ
 كيلو هرتز.  30ناطيسية برتدد أقل من استخدام انقل للموجات الكهرومغ .ب
 استخدام تقنيات توجيه احلزم اإللكرتونية. .ج
بطـــول مـــوجي  (LEDs)اســـتخدام أشـــعة الليـــزر أو صـــمامات ثنائيـــة ابعثـــة للضـــوء  .د

 اننومرت يف شبكة حملية. 700اننومرت ويقل عن  400انتج عن 
ميجـــا هرتـــز  1.5أن تكـــون أحـــد أجهـــزة الالســـلكي الـــيت تعمـــل يف نطـــاق يبـــدأ مـــن  .2

 ميجا هرتز ويتميز مبا يلي: 87.5حىت 
القــدرة علــى توقــع وحتديــد تــرددات كــل قنــاة وإمجــايل معــدالت النقــل الرقميــة اخلاصــة  .أ

 هبا بصورة آلية لتحسني البث.
إدخال مكون لتهيئة مكرب قدرة طويل لديه القـدرة علـى دعـم عـدة إشـارات يف وقـت  .ب

ميجـــا  1.5أكثـــر بنطـــاق تـــردد يصـــل إىل كيلـــو وات أو   1واحـــد بنـــاتج قـــدره يصـــل إىل 
وات أو أكثـر  250ميجـا هرتـز، أو بنـاتج يصـل إىل  30هرتز أو أكثـر ولكنـه يقـل عـن 

ميجــا هرتــز، علــى عــرض النطــاق  87.5ميجــا هرتــز حــىت  30يف نطــاق تــردد يبــدأ مــن 
 80-الــرتددي الفـــوري ملقطــع مثـــاين أو أكثـــر مبعــدل توافـــق وتشـــويش حمتــوي أفضـــل مـــن 

 ديسيبل.
ن تكــون جهــازًا الســلكًيا يوظــف تقنيــات االنتشــار الطيفــي مبــا فيهــا تقنيــات تقفيــز أ .3

 ومزودة أبٍي مما يلي: 5A001.b.4الرتدد، خبالف تلك احملددة يف البند 
 رموز انتشار قابلة للربجمة خاصة ابملستخدم. .أ

ضــعف عــرض النطــاق  100إمجــايل قــيم عــرض النطــاق الــرتددي الــيت مت بثهــا وتبلــغ  .ب
 كيلو هرتز.  50أو أكثر ألية قناة معلومات ويتجاوز  الرتددي

صـــــــممة  5A001.b.3.bال يســـــــري البنـــــــد ملحوظـــــــة: 
ُ
علـــــــى أجهـــــــزة الالســـــــلكي امل
 خصيًصا لالستخدام كنظم اتصاالت السلكية خلوية خمصصة لألغراض املدنية.

صــــممة خصيًصــــا للعمــــل  5A001.b.3ال يســــري البنــــد ملحوظــــة: 
ُ
علــــى األجهــــزة امل



 وات أو أقل. 1يصل إىل بناتج قدرة 
أن تكــــون جهــــازًا الســــلكًيا يقــــوم بتوظيــــف تقنيــــات تعــــديل النطــــاق الــــرتددي فــــائق  .4

العرض، وحيتـوي علـى رمـوز قابلـة للربجمـة خاصـة ابملسـتخدم ملنـع تـداخل املسـتخدمني أو 
 رموز ملنع تداخل اخلالًّي أو رموز لتعريف الشبكة ومزود يف الوقت نفسه أبي مما يلي:

 ميجا هرتز. 500ترددي يزيد عن عرض نطاق  .أ
 ٪ أو أكثر.20عرض نطاق ترددي جزئي يصل إىل  .ب
 وتتميز جبميع ما يلي: اأن تكون أجهزة استقبال السلكي موجهة رقميً  .5
 قناة. 1000أكثر من  .أ

 ميللي اثنية. 1زمن حتويل الرتددات أقل من  .ب
 سي.القدرة على البحث أو املسح التلقائي عن جزء من الطيف الكهرومغناطي .ج
 القدرة على تعريف اإلشارات املتلقاه أو نوع جهاز اإلرسال. .د

صــممة خصيًصــا  5A001.b.5ال يســري البنــد ملحوظــة: 
ُ
علــى أجهــزة الالســلكي امل
 لالستخدام كنظم اتصاالت السلكية خلوية خمصصة لألغراض املدنية.

أقـل استخدام وظائف معاجلـة اإلشـارات الرقميـة لتقـدمي انتـج ترميـز صـوت مبعـدالت  .6
 بت/اثنية. 2400من 

 مالحظات فنية:
علـــى انتـــج ترميـــز الصـــوت  5A001.b.6ابلنســـبة ملعـــدل ترميـــز الصـــوت املتغـــري، يســـري البنـــد  .1

 لإلشارات الكالمية املتواصلة.
يُعــرف ترميــز الصــوت كتقنيــة ألخــذ عينــات  5A001.b.6مــن أجــل األهــداف الــواردة يف بنــد  .2

 من الصوت البشري مت حتويلها إىل إشارة رقمية، مع األخذ يف االعتبار اخلصائص املميزة للكالم البشري.
 ج. كابالت أتصال من األلياف البصرية وألياف بصرية وملحقات، على النحو التايل:

لتصـــنيع قـــدرهتا علـــى مقاومـــة م، ســـبق أن حـــددت جهـــة ا500أليـــاف بصـــرية بطـــول يزيـــد عـــن  .1
 اننومرت أو أكثر. 9 10×  2اختبار الصمود إلجهاد شّد يرتاوح ما بني 

 ملحوظة فنية:



اختبــار الصــمود: هــو اختبــار أويل لإلنتــاج متصــل أو غــري متصــل والــذي يضــع ديناميكيًــا إجهــاد شــّد حُمــدد 
ميجا/اثنيـة  5إىل  2يـرتاوح مـا بـني م مبعـدل سـرًّين متواصـل 3م إىل 0.5على ألياف يرتاوح طوهلا ما بني 

ميللــي مـرت، تصــل درجــة احلـرارة احمليطــة االمسيــة إىل  150أثنـاء املــرور بـني رحــوًّيت يصــل قطرهـا تقريبًــا إىل 
٪، قـد تسـتخدم معـايري وطنيـة ُمعادلـة لتنفيـذ 40درجة مئوية( وتصل نسبة الرطوبـة إىل  20كلفن )  293

 اختبار الصمود.
 ملحقات ُمصممة لالستخدام حتت املاء.كابالت ألياف بصرية و  .2

علــــى الكــــابالت املدنيــــة املعياريــــة وملحقاهتــــا املســــتخدمة يف  5A001.c.2ال يســــري البنــــد ملحوظــــة: 
 االتصاالت السلكية والالسلكية.

بنــد  انظــرللتعــرف علــى الكــابالت الســرية املســتخدمة حتــت املــاء واملوصــالت اخلاصــة بــذلك  :1ملحوظــة 
8A002.a.3. 

 ..8A002.cبند  انظرللتعرف على عناصر توصيل واخرتاق غالف األلياف الضوئية : 2 ملحوظة
 جيجا هرتز. 31.8تعمل عند ترددات يتجاوز  اد. هوائيات املصفوفة الطورية القابلة للتوجيه إلكرتونيً 

على هوائيات املصفوفة الطورية القابلة للتوجيه إلكرتونيًـا ألنظمـة  .5A001.dال يسري البند ملحوظة: 
وتشــمل نظــام اهلبـــوط  (ICAO)اهلبــوط اآليل أبجهــزة تتوافـــق مــع معــايري منظمـــة الطــريان املــدين الـــدويل 

 .(MLS)ابملوجات الدقيقة 
ع مـا ميجـا هرتـز وحتتـوي علـى مجيـ 30ج. أجهزة حتديد اجتاه السلكية تعمل برتددات أعلى من  

صممة خصيًصا لذلك:
ُ
 يلي، خاصة املكوانت امل

 ميجا هرتز أو أكثر. 10عرض نطاق ترددي فوري برتدد يصل على  .1
ألجهـزة اإلرســال الالسـلكية غــري املشـرتكة وهلــا  (LOB)القـدرة علـى الكشــف عـن خــط االجتـاه  .2

 ميللي اثنية. 1مدة إشارة تقل عن 
عدلـــة خصيًصـــ

ُ
صـــممة أو امل

ُ
ا للتـــداخل أو رفـــض أو حظـــر أو إضـــعاف أو اجتـــذاب و. أجهـــزة التشـــويش امل

ـــة بشـــكل متعمـــد أو انتقـــائي وتقـــوم وحـــدها  خـــدمات االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية للهواتـــف احملمول
 بتنفيذ أي من الوظائف التالية أو مزودة مبكوانت مصممة خصيًصا لتنفيذها:

 حماكاة وظائف أجهزة شبكة النفاذ الالسلكية. .1



املميـــزة للربوتوكـــول املســـتخدم التصـــاالت اهلـــاتف احملمـــول واســـتغالهلا )مثـــل اكتشــاف اخلصـــائص  .2
 ((GSM)النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 

استخدام اخلصائص املميزة للربوتوكول املستخدم التصـاالت اهلـاتف احملمـول )مثـل النظـام العـاملي  .3
 (.(GSM)لالتصاالت املتنقلة 

هــــــزة تشــــــويش النظــــــام العــــــاملي للمالحــــــة ابألقمــــــار الصــــــناعية ملزيــــــد مــــــن املعلومــــــات عــــــن أجملحوظــــــة: 
(GNSS) ،ضوابط السلع العسكرية. انظر 

صممة خصيًصا الكتشـاف وتتبـع األجسـام املتحركـة عـن (PCL)ز. نظم أو أجهزة الرادار االنكفايف 
ُ
، امل

جســـام، والـــيت طريــف قيـــاس الوقــت املســـتغرق الرتــداء انبعـــااثت الــرتددات الالســـلكية احمليطــة عـــن هــذه األ
 ترسلها أجهزة إرسال غري راداريه.

مــن األمثلــة علــى أجهــزة اإلرســال غــري الراداريــه أجهــزة الراديــو التجاريــة أو التليفزيــوانت أو ملحوظــة فنيــة: 
 احملطات القاعدية لالتصاالت اخللوية.

 على أي مما يلي: .5A001.gال يسري البند ملحوظة: 
 ابلتطبيقات الفلكية.األجهزة الالسلكية اخلاصة  .أ

 النظم أو األجهزة اليت تتطلب بثًا السلكًيا من اجلسم املكتشف. .ب
صممة أو املعدلة بغرض تفجري أو تعطيل العبوات الناسـفة احملليـة الصـنع املوجهـة 

ُ
د. األجهزة اإللكرتونية امل

 قبل أوان تفجريها. (RCIED)السلكًيا 
 أيًضا ضوابط السلع العسكرية. انظرملحوظة: 
5A101  عدلـة خصيًصـا

ُ
صـممة أو امل

ُ
أجهزة القياس والتحكم عن بُعد، مبا فيها املعدات األرضية امل

 للتحكم يف الصواريخ.
نظـم الصـواريخ ونظـم الطـائرات بـدون طيـار  5A101يقصـد مبصـطلح الصـواريخ يف البنـد ملحوظة فنية: 

 كم.  300املكتملة والقادرة على إرسال إشارات السلكية ملدى يزيد عن 
 على كل من: 5A101ال يسري البند ملحوظة: 

عدلة الستخدامها يف الطائرات املزودة بطيار أو األقمار الصناعية. .أ
ُ
صممة أو امل

ُ
 املعدات امل

صممة أو  .ب
ُ
عدلة للتطبيقات الربية أو البحرية.املعدات األرضية امل

ُ
 امل



صممة للخدمات التجارية أو املدنية أو خـدمات محايـة األرواح )مثـل سـالمة البيـاانت  .ج
ُ
املعدات امل

 .(GNSS)وسالمة األفراد وسط القتال( اخلاصة ابلنظام العاملي للمالحة ابألقمار الصناعية 
5B1 أجهزة االختبار والفحص واإلنتاج 

5B001  مكوانهتا وملحقاهتا  ابإلضافة إىلحتدد أجهزة اختبار وفحص وإنتاج االتصاالت السلكية
 على النحو التايل:

أ. األجهزة وما يتعلق هبا من مكوانت أو ملحقات املُصممة خصيًصا لـ "تطوير" أو "إنتاج" أو 
 .5A001"استخدام" األجهزة أو الوظائف أو السمات احملددة يف البند 

 على أجهزة توصيف خصائص األلياف البصرية. .5B001.aال يسري البند ملحوظة: 
صممة خصيًصا لـ"تطوير" أي من أجهزة البث 

ُ
ب. األجهزة وما يتعلق هبا من مكوانت أو ملحقات امل

 أو حتويل االتصاالت السلكية والالسلكية التالية:
 15 معدل نقل رقمي" يزيد عن . األجهزة اليت تستخدم تقنيات رقمية ُمصممة للعمل عند "إمجايل1

 جيجاابيت/الثانية.
 ملحوظة فنية:

 ابلنسبة ألجهزة التحويل يتم قياس "إمجايل معدل النقل الرقمي" عند أعلى منفذ أو خط سرعة. 
 . األجهزة اليت تستخدم "الليزر" وتتميز أبي مما يلي:2
 اننومرت. 750 1أ. طول موجي للبث يتخطى  

"تضخيم بصري" ابستخدام مضخمات ألياف مصنوعة من الفلوريد املعاجل ب. تنفيذ عمليات 
 (.PDFFAابلرباسودمييوم )

ج. استخدام تقنيات البث البصري املرتابط أو الكشف البصري املرتابط )واليت يطلق عليها أيًضا تقنيات 
 البث اهلرتوديين البصري أو الكشف اهلموديين(.

 ميجاهرتز. 2.5أن تكون ذات عرض نطاق ترددي يزيد عن د. استخدام التقنيات التناظرية و 
على األجهزة املُصممة خصيًصا لـ "تطوير" نظم  .5B001.b.2.dيسري البند  ملحوظة: 

 التلفزيون التجارية.
 . األجهزة اليت تستخدم "االبتدال الضوئي".3



مبستوى أعلى من  (QAMاألجهزة الالسلكية اليت تستخدم تقنيات التضمني السعوي الرابعي ). 4
256. 

 تشغيل غري مرتبط. . األجهزة اليت تستخدم تقنية "إرسال اإلشارات إىل قناة مشرتكة" تعمل يف وضع5
5C1 املواد 

 ال يوجد
5D1 الربامج 

5D001 :الربامج" وهي كالتايل" 
عّدلة من أجل "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام األجهزة" أو "الربامج" 

ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
أ. الربامج امل

 .5A001أو السمات احملددة يف البند 
عّدلة خصيًصا لدعم التكنولوجيا احملددة يف البند 

ُ
صممة أو امل

ُ
 5E001.ب. الربامج امل

األجهزة احملددة يف  ديد خصائص أو وظائف أو مساتج. برامج حمددة ُمصممة أو معدلة خصيًصا لتح
 .5B001أو  5A001البند 

صممة أو معدلة خصيًصا من أجل تطوير أي من أجهزة إرسال أو
ُ
حتويل االتصاالت  د. برامج امل

 السلكية والالسلكية التالية:
 15يزيد عن  . األجهزة اليت تستخدم تقنيات رقمية ُمصممة للعمل عند "إمجايل معدل نقل رقمي"1

 جيجاابيت/ الثانية.
 ملحوظة فنية:

 خط سرعة. ابلنسبة ألجهزة التحويل يتم قبل إمجايل عل النقل الرقمي عند أعلى منفذ أو 
 . األجهزة اليت تستخدم "الليزر" وتتميز أبي مما يلي:2

 اننومرت. 750.1أ. طول موجي للبث يتخطى 
 ميجاهرتز.  2.5ب. استخدام التقنيات التناظرية وأن تكون ذات عرض نطاق ترددي يزيد عن 

على األجهزة املُصممة أو املُعّدلة خصيًصا لـ "تطوير"  d.2b..5D001ال يسري البند : ملحوظة
 نظم التلفزيون التجارية.

 . األجهزة اليت تستخدم "االبتدال الضوئي".3



( مبستوى أعلى من QAMيت تستخدم تقنيات التضمني السعوي الرابعي ). األجهزة الالسلكية ال4
256. 

5D101  5برامج ُمصممة أو ُمعّدلة خصيًصا لـ "استخدام" األجهزة احملددة يف البندA101. 
5E1 تكنولوجيا 

5E001 :يعرف مصطلح "تكنولوجيا" على النحو التايل 
( أبهنا املستخدمة يف تطوير أو GTNابلتكنولوجيا العامة )أ. حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة 

أو الربامج  5A001 إنتاج أو استخدام )دون تشغيل( األجهزة أو الوظائف أو السمات احملددة يف البند
 5D001.aاحملددة يف البند .

 . يعرف مصطلح "تكنولوجيا" على النحو التايل:ب
صممة خصيًصا  أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية . "التكنولوجيا" الالزمة لتطوير أو إنتاج1

ُ
امل

 الستخدامها على منت األقمار الصناعية.
. "التكنولوجيا" املستخدمة يف تطوير لو استخدام تقنيات االتصال عرب "الليزر" اليت لديها القدرة على 2

مت عرب وسائط خارج طبقات  استقبال اإلشارات وتتبعها تلقائًيا واحلفاظ على استمرارية االتصاالت اليت
 الغالف اجلوي لو حتت سطع )املاء(.

. التكنولوجيا املستخدمة لـ "تطوير" أجهزة االستقبال يف احملطات القاعدية للهواتف اخللوية الالسلكية 3
الرقمية واليت تتميز بقدرات استقبال تسمح بتعدد النطاقات أو القنوات أو األوضاع أو خوارزميات 

التشغيل وفًقا لربوتوكوالت متعددة، وميكن تعديل تلك القدرات إبدخال تعديالت على  الرتميز أو
 الربامج.

 . "التكنولوجيا" املطلوبة لـ "تطوير" تقنيات "االنتشار الطيفي"، مبا فيها تقنيات "تقفيز الرتدد".4
يف  ا املستخدمة( أبهنGTNج. حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة )

 "تطوير" أو "إنتاج: أي مما يلي:
 15. األجهزة اليت تستخدم تقنيات رقمية ُمصممة للعمل عند "إمجايل معدل نقل رقمي" يزيد عن 1

 جيجاابيت/الثانية.
 ملحوظة فنية:

 ابلنسبة ألجهزة التحويل يتم قياس "إمجايل معدل النقل الرقمي" عند أعلى منفذ أو خط سرعة.



 األجهزة اليت تستخدم الليزر وتتميز أبي مما يلي:. 2
 اننومرت. 750 1أ. طول موجي للبث يتخطى 

ب. تنفيذ عمليات "تضخيم بصري" ابستخدام مضخمات ألياف مصنوعة من الفلوريد املعاجل 
 (.PDFFAابلرباسودمييوم )

 يطلق عليها أيًضا تقنيات ج. استخدام تقنيات البث البصري املرتابط أو الكشف البصري املرتابط )واليت
 البث اهلرتوديين البصري أو الكشف اهلموديين(.

د. استخدام تقنيات جتميع القنوات ابستخدام تقسيم الطول املوجي للناقالت الضوئية عند تباعد يقل 
 جيجاهرتز. 100عن 

 تز.ميجا هر  2.5هـ. استخدام التقنيات التناظرية وأن تكون ذات عرض نطاق ترددي يزيد عن 
على "التكنولوجيا" املخصصة لـ "تطوير" أو "إنتاج"  .5E001.c.2.e: ال يسري اهلند ملحوظة

 نظم التلفزيون التجارية.
ملزيد من املعلومات عن "التكنولوجيا" املخصصة لـ "تطوير" أو "إنتاج" أجهزة اتصاالت  ملحوظة:

 . 6Eبند  انظرغري أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية واليت تستخدم أشعة الليزر، 
 . األجهزة اليت تستخدم "االبتدال الضوئي"3
 . األجهزة الالسلكية اليت تتميز أبي مما يلي:4

 .256( مبستوى أعلى من QAMالتضمني السعوي الرابعي )أ. تقنيات 
 جيجا هرتز. 31.8ب. العمل برتددات دخل/خرج تتجاوز 

على "التكنولوجيا" املخصصة لـ "تطوير" أو "إنتاج"  .5E001.c.4.b: ال يسري البند ملحوظة
اد الدويل أو املُعّدلة للعمل على أي نطاق ترددي يتم ختصيصه من قبل االحت األجهزة املُصممة

 ( خلدمات االتصاالت الالسلكية، وذلك خبالف "التكنولوجيا" املخصصةITUلالتصاالت )
 لالستدالل الراديوي.

ميجاهرتز واستخدام  87.5ميجاهرتز إىل  1.5ج. القدرة على التشغيل ضمن نطاق يرتاوح بني 
 ديسيبل: 15تقنيات تكيفية حلجب اإلشارات املتداخلة حىت معدل يزيد عن 

 . األجهزة اليت تستخدم تقنية "إرسال اإلشارات إىل قناة مشرتكة" تعمل يف وضع تشغيل غري مرتبط.5
 . أجهزة اهلواتف احملمولة اليت تتميز جبميع ما يلي:6



 400اننومرت ويعادل أو يقل عن  200أ. القدرة على العمل يف طول موجي ضوئي يعادل أو يزيد عن 
 اننومرت.

 ل كـ "شبكة حملية".ب. القدرة على العم
( أبهنا املستخدمة يف تطوير GTNد. حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة )

( MMICأو "إنتاج" مكربات القدرة للدوائر املتكاملة املتألفة اليت تعمل مبوجات امليكروويف )
صممة خصيًصا لالتصاالت السلكية والالسلكية وتتميز 

ُ
 أبي مما يلي:وامل
 4جيجا هرتز مبحل خرج للقدرة يتجاوز  6جيجا هرتز وتصل إىل  3.2. العمل برتددات تزيد عن 1

 وات. 
 %.15ديسيبل يف امليللي وات( بـ"عرض نطاق ترددي جزئي" يزيد عن  36)
 1للقدرة يتجاوز  جيجا هرتز مبعدل خرج 16جيجا هرتز وتصل إىل  6. العمل برتددات تزيد عن 2

 وات
 %.10ديسيبل يف امليللي وات( بـ "عرض نطاق ترددي جزئي" يزيد عن  30)
جيجا هرتز مبعل خرج للقدرة يتجاوز  31.8جيجا هرتز وتصل إىل  16. العمل برتددات تزيد عن 3

 وات. 0.8
 %.10ديسيبل يف امليللي وات( بـ "عرض نطاق ترددي جزئي" يزيد عن  29)
 جيجا هرتز. 37.5يجا هرتز وتصل إىل ج 31.8. العمل برتددات تزيد عن 4
جيجا هرتز مبعدل خرج للقدرة  43.5جيجا هرتز وتصل إىل  37.5. العمل برتددات تزيد عن 5

 وات. 0.25يتجاوز 
 %.10ديسيبل يف امليلي وات( بـ "عرض نطاق ترددي جزئي" يزيد عن  24)
 جيجاهرتز. 43.5. العمل برتددات تزيد عن 6

( أبهنا املستخدمة يف "تطوير GTNيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة )هـ. حُتدد "التكنولوج
صممة خصيًصا إلجراء االتصاالت السلكية والالسلكية 

ُ
"أو "إنتاج" األجهزة أو الدوائر اإللكرتونية، امل

صممة خصيًصا للعمل يف درج
ُ
ات وحتتوي على مكوانت مت تصنيعها من مواد "فائقة التوصيل"، وامل

حرارة أقل من "درجة احلرارة احلرجة" لواحدة على األقل من املواد "فائقة التوصيل" املستخدمة وتتميز 
 أبي مما يلي:



. حتويل التيار للدوائر الرقمية ابستخدام بواابت "فائقة التوصيل" حباصل زمن أتخري لكل بوابة )حيسب 1
 جول. 14-10أقل من  ابلثواين( وحاصل تبدد طاقة لكل بوابة )حيسب ابلوات(

 .10000تتجاوز قيمته  Q . حتديد الرتدد املطلوب جلميع الرتددات ابستخدام دوائر راننة مبعامل2
5E101 ( حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامةGTN أبهنا املستخدمة يف )

 .5A101"تطوير" أو "إنتاج" أو استخدام األجهزة احملددة يف البند 
 اجلزء الثاين

 ""أمن املعلومات
: ترد حالة وحدة التحكم اخلاصة أبجهزة "أمن املعلومات" أو "الربامج" أو النظم أو 1ملحوظة 

املكوانت اإللكرتونية اخلاصة ابلتطبيق أو الوحدات أو الدوائر املتكاملة أو املكوانت أو الوظائف 
كانت تلك املكوانت أو "املكوانت اإللكرتونية" خاصة يف الفئة اخلامسة من اجلزء الثاين حىت لو  

 أبجهزة أخرى.
: ال يسري الفصل اخلامس من اجلزء الثاين على املنتجات اليت تصاحب املستخدم 2ملحوظة 

 بغرض استخدامه الشخصي.
 : ملحوظة خاصة ابلتشفري.3ملحوظة 

 ايري التالية:على السلع اليت تليب مجيع املع 5D002و 5A002 ال يسري كل من بند
أ. متاحة بشكل عام للجمهور دون قيود عن طريق بيعها من املخزون يف نقاط البيع ابلتجزئة عرب أي  

 من الوسائل التالية:
 . معامالت البيع والشراء العادية.1
 . املعامالت اليت تتم من خالل الطلب عرب الربيد.2
 . املعامالت اإللكرتونية.3
 عرب اهلاتف.. املعامالت اليت تتم 4

 ب. عدم إمكانية تغري وظائف التشفري بسهولة من قبل املستخدم.
 ج. تصميمها حبيث يسهل على املستخدم تثبيتها دون احلاجة إىل دعم إضايف كبري من قبل املورد.



د. عند الضرورة، البد من إاتحة تفاصيل السلع وتقدميها عند املطالبة هبا من قبل السلطات املختصة 
صّدر مقًرا له للتحقق من مدى التزامه ابلشروط الواردة يف الفقرات من أ  ابلدولة

ُ
العضو اليت يتخذ منها امل

 إىل ج املذكورة أعاله.
 ملحوظة فنية:

 ال ترد بتات التماثل يف طول مفتاح التشفري يف الفئة اخلامسة من اجلزء الثاين.
 5A2 .األنظمة واألجهزة واملكوانت 

5A002 لومات" واألجهزة واملكوانت الالزمة لذلك على النحو التايل:نظم "أمن املع 
أ. النظم واألجهزة و"املكوانت اإللكرتونية" ذات تطبيقات حمددة والوحدات والدوائر املتكاملة اخلاصة 

صممة خصيًصا لذلك:
ُ
 بـ"أمن املعلومات" كما يلي إىل جانب املكوانت امل

زة االستقبال اخلاصة ابلنظام العاملي للمالحة ابألقمار للتعرف على عملية التحكم يف أجه ملحوظة:
( اليت تنوي أو تقوم بتشغيل نظم فك التشفري )مثل النظام العاملي لتحديد GNSSالصناعية )

 .7A005البند  انظر((، GLONASS( أو )GPSاملواقع )
التقنيات الرقمية اليت هلا . مت تصميمها أو إدخال تعديالت عليها ليتسىن هلا "التشفري" ابستخدام 1

القدرة على أداء أية وظيفة ذات صلة ابلتشفري خبالف املصادقة أو التوقيع الرقمي، وتتميز يف الوقت 
 نفسه أبي مما يلي:

 مالحظات فنية:
 . تشمل وظائف املصادقة والتوقيع الرقمي وظيفة اإلدارة عرب املفاتيح.1
يف الوصول حيث ال يكون هناك أي تشفري  . تشمل عملية املصادقة كل أشكال التحكم2

للملفات أو النصوص فيما عدا تلك اليت ترتبط مباشرًة حبماية كلمات املرور أو أرقام التعريف 
 ( لو البياانت املتشاهبة ملنع أي دخول غري ُمصرح به.PINsالشخصية )

 . ال يشمل "التشفري " تقنيات ضغط "الثابت" للبياانت أو الرتميز.3
األجهزة املُصممة أو املُعّدلة الستخدام تقنيات "التشفري"  .5A002.a.1ملحوظة: يشمل البند 

 اليت توقف القواعد التناظرية عند التشفري ابستخدام تقنيات رقمية.
 بت؛ 56أ. تستخدم "خوارزميات التشفري املتناظرة" طول مفتاح تشفري يزيد عن  

 على أي مما يلي: تناظرة" عندما ترتكز سرية اخلوارزمياتب. حُتدد "خوارزميات التشفري غري امل



بت إىل جداء عوامل أولوية )مثل خوارزمية  512. حتليل األعداد الصحيحة اليت تتجاوز 1
(RSA).) 

بت  512حبجم يزيد عن  حساب اخلوارزميات املتقطعة يف جمموعة مضروبة حلقل منته يتمتع. 2
 .(Z/PZ)ى هيلمان عل -)مثل الربوتوكول التشفريي ديفي 

 112وتتجاوز  .5A002.a1.b.2. خوارزميات متقطعة يف جمموعة خبالف الواردة يف البند 3
 هيلمان على منحىن القطع الناقص(. -بت )مثل ديفي 

 أو ُمعّدلة ألداء وظائف التشفري. . ُمصممة2
 . غري مستخدم.3
4 

ُ
واملعرضة لالخرتاق ما عدا   حملة ابملعلومات. ُمصممة أو ُمعدلة خصيًصا لتقليل انبعااثت اإلشارات امل

 كل ما هو ضروري للصحة أو األمن أو لتطبيق معايري تداخل املوجات الكهرومغناطيسية.
. ُمصممة أو ُمعدلة الستخدام تقنيات التشفري إلصدار رمز انتشار لنظم االنتشار الطيفي"، خبالف 5

 رمز التقفري القفز اخلاص نظم "التقفيز الرتدد".، مبا فيها a.6..5A002تلك احملددة يف البند 
املستخدمني أو رموز ملنع  . ُمصممة أو ُمعّدلة الستخدام تقنيات التشفري إلصدار رموز منع تداخل6 

تداخل اخلالًّي أو رموز لتعريف الشبكة وذلك لصاحل نظم تستخدم تقنيات تعديل النطاق الرتددي فائق 
 العرض، وتتميز أبي مما يلي:

 ميجاهرتز. 500أ. عرض نطاق ترددي يزيد عن 
 % أو أكثر.20ب. "عرض نطاق ترددي جزئي" يصل إىل 

شفرة اليت حازت على ICT. نظم وأجهزة أمان تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت )7
ُ
( غري امل

( من )تقييم مستوى الضمان( اخلاص ابملعايري EAL-6مستوى تقييم ضمان يتجاوز الفئة السادسة )
 ( أو ما يعادهلا.CCالعامة )

عّدلة ألًيا أو كهربيُا أو إلكرتونًيا لكشف االخرتاقات اخلفية.8
ُ
صممة أو امل

ُ
 . نظم كابالت االتصاالت امل

 . ُمصممة أو ُمعّدلة الستخدام "التشفري الكمي".9
 (. QKD: يُعرف "التشفري الكمي" أيًضا التوزيع الكمي ملفاتيح التشفري )ملحوظة فنية

 . على أي مما يلي:5A002ال يسري البند  ملحوظة:
 أ. "البطاقات الذكية الشخصية" اليت تتميز أبي مما يلي:



. اقتصار إمكانية التشفري فيها على األجهزة أو النظم غري اخلاضعة للمواد من ب. إىل ز. الواردة يف 1
 هذه املذكرة.

شفري غري متاحة للمستخدم، وأن يتم . استخدامها للتطبيقات العامة حيث تكون إمكانية الت2
خزنة بداخلها. 

ُ
 تصميمها واقتصار وظائفها خصيًصا على محاية البياانت الشخصية امل

ملحوظة: إذا اشتملت البطاقة الذكية الشخصية على عدة وظائف، فيتم تقييم حالة وحدة التحكم 
 لكل وظيفة على حدة.

بث التليفزيوين املدفوع أو خدمات البث املماثلة ب. أجهزة استقبال البث الالسلكي أو خدمات ال
املخصصة لالستهالك العام، دون تشفري رقمي فيما عدا تلك املستخدمة على ونْجه احلنْصر إلرسال 

قدمي البث.
ُ
 معلومات الفواتري أو املعلومات املتعلقة ابلربامج مل

هنا ُمصممة خصيًصا وحُمددة إلاتحة أي ج. األجهزة اليت ال تُتاح هبا إمكانية التشفري للمستخدم، كما أ
 مما يلي: 

 . تنفيذ "الربامج" احملمية ضد النسخ.1
 . إمكانية الوصول ألي مما يلي:2

 أ. احملتوًّيت احملمية ضد النسخ املخزنة على وسائط للقراءة فقط.
خزنة على وسائط بتنسيق مشفر )مثل املعلومات املتعلقة حبقوق امللكية

ُ
الفكرية( حينما  ب. املعلومات امل

 تُعرض الوسائط للبيع للجمهور يف جمموعات متطابقة.
 . التحكم يف نسخ البياانت الصوتية/ واملرئية ذات حقوق الطبع احملفوظة.3
. التشفري و/ أو فك التشفري من أجل محاية املكتبات أو مسات التصميم أو البياانت ذات الصلة 4

 شبه املوصلة. بتصميم األجهزة أو الدوائر املتكاملة
صممة خصيًصا واملقصورة على االستخدامات البنكية أو "املعامالت املالية".

ُ
 د. أجهزة التشفري امل

 ملحوظة فنية:
)مالحظة د.( عمليات مجع وتسوية الرسوم  5A002تشمل "املعامالت املالية" الواردة يف البند 

 أو الوظائف االئتمانية.
أو النقالة اخلاصة ابالستخدام املدين )مثل املخصصة لالستخدام عرب نظم  هـ. اهلواتف الالسلكية احملمولة

اتصاالت أجهزة السلكية خلوية لألغراض املدنية التجارية(، واليت ليس هلا القدرة على إرسال بياانت 



((، وال RANُمشفرة مباشر هلاتف أو جهاز السلكي آخر )خبالف أجهزة شبكة النفاذ الالسلكية )
( )مثل وحدة حتكم RANأيًضا نقل بياانت ُمشفرّة عرب أجهزة شبكة النفاذ الالسلكية )ميكنها 

 ((.BSCأو وحدة حتكم احملطات القاعية ) RNC)الشبكة الالسلكية )
و. اهلواتف الالسلكية غري القادرة على إجراء تشفري متالصق واليت يقل فيها احلد األقصى للمدى 

دعم عن الفعال اخلاص ابلتشغيل الالسلك
ُ
رحل بني حمطة  400ي غري امل

ُ
مرتًا )مثل القفز األحادي غري امل

حددة من قبل جهة التصنيع(.
ُ
 قاعدية طرفية وحمطة قاعدية رئيسية( وفًقا للمواصفات امل

ز. اهلواتف الالسلكية احملمولة أو النقالة وأجهزة العمالء الالسلكية املماثلة املخصصة لالستخدام املدين، 
علنة فقط )فيما عدا عمليات مكافحة القرصنة واليت اليت ال 

ُ
تطبق سوى معايري التشفري التجارية أو امل

يسمح أبن تكون غري ُمعلنة(، كما أهنا تقي ابلشروط الواردة يف الفقرات من ب. إىل د. يف ملحوظة 
ني خاص يف الفئة اخلامسة من اجلزء الثاين(، واليت مت ختصيصها لتطبيق مع 3التشفري )ملحوظة 

ابلصناعات املدنية ويتمتع بسمات ال تؤثر على وظائف التشفري اخلاصة بتلك األجهزة األصلية غري 
خصصة.

ُ
 امل

صممة خصيًصا لصيانة اهلواتف الالسلكية احملمولة أو النقالة وأجهزة العمالء الالسلكية 
ُ
ح. األجهزة امل

يف الفئة اخلامسة من اجلزء الثاين(،  3ملحوظة املماثلة اليت تفي ابلشروط الواردة يف ملحوظة التشفري )
 واليت تتوافق فيها أجهزة الصيانة هذه مع ما يلي:

 . ال ميكن ملستخدم أجهزة الصيانة تغيري وظائف التشفري هبا بسهولة.1
 . ُصممت أجهزة الصيانة حبيث يتسىن تركيبها دون احلاجة إىل دعم إضايف كبري من قبل املورد.2
 جهزة الصيانة تغري وظائف التشفري للجهاز قيد الصيانة.. ال ميكن أل3

علنة فقط حيث 
ُ
ط. أجهزة "شبكة املنطقة الشخصية" الالسلكية اليت تطبق معايري التشفري التجارية أو امل

حددة من قبل  30تقتصر إمكانية التشفري على مدى تشغيل امسي ال يتجاوز 
ُ
مرتًا وفًقا للمواصفات امل

 جهة التصنيع
5B2 أجهزة االختبار والفحص واإلنتاج 

5B002 :أجهزة اختبار "أمن املعلومات" والفحص و"اإلنتاج" على النحو التايل 
صممة خصيًصا لتطوير أو إنتاج األجهزة احملددة يف البند 

ُ
أو البند  5A002أ. األجهزة امل
5B002.b. صممة خصيًصا لتقييم والتحقق من وظائف "أمن ا

ُ
ملعلومات" ب. أجهزة القياس امل



أو البند  a..5D002أو الربامج احملددة يف البند  5A002اخلاصة ابألجهزة احملددة يف البند 
5D002.c.  

5C2 املواد 
 .ال يوجد
5D2 الربامج 

5D002 :الربامج" وهي كالتايل" 
صممة خصيًصا أو املعّدلة من أجل "تطوير" أو "إنتاج" أو استخدام األجهزة احملدد

ُ
ة يف أ. الربامج امل

 .fc.5A002أو "الربامج احملددة يف البند  5A002البند 
عّدلة خصيًصا لدعم "التكنولوجيا" احملددة يف البند

ُ
صممة أو امل

ُ
 5E002. ب. "الربامج امل

 ج. يعرف مصطلح "الربامج" على النحو التايل:
 .5A002. "برامج" تتميز بسمات أو تقوم أبداء أو حماكاة لوظائف األجهزة احملددة يف البند 1
  .5A002.c.1. "برامج" العتماد "الربامج" احملددة يف البند 2

 على الربامج التالية: 5D002: ال يسري البند ملحوظة
 وفًقا هلذه املذكرة. 5A002أ. الربامج الالزمة لـ"استخدام" األجهزة غري اخلاضعة للبند  

 وفًقا هلذه املذكرة. 5A002ب. الربامج اليت تتيح أاًي من وظائف األجهزة غري اخلاضعة للبند 
5E2 التكنولوجيا 

5E002 ( حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامةGTN أبهنا املستخدمة يف )
"الربامج" احملددة يف  5B002أو  5A002"تطوير" أو "إنتاج" أو استخدام األجهزة املعدة يف البند 

 5D002.cأو . 5D002.aالبند .
 الفئة السادسة

 أجهزة االستشعار وأشعة الليزر 
 6A  األنظمة واألجهزة واملكوانت 

6A001 ت على النحو التايل:حُتدد النظم الصوتية واألجهزة واملكوان 
صممة خصيًصا لذلك، على النحو التايل:

ُ
 أ. األنظمة الصوتية البحرية واألجهزة واملكوانت امل



صممة خصيًصا لذلك، على 1 
ُ
. أنظمة )إرسال أو إرسال واستقبال( فعالة، واألجهزة، واملكوانت امل

 النحو التايل:
 على األجهزة التالية: 6A001ال يسري البند ملحوظة: 

° 20±أ. مسبار األعماق الذي يعمل عمودًًّي حتت اجلهاز، وليس من وظائفه املسح بزواًّي جتاوز 
 ويقتصر على قياس عمق املاء أو األجسام املغمورة أو املدفونة أو اكتشاف أماكن وجود األمساك. 

 ب. أجهزة اإلرشاد الصوتية، وهي كالتايل:
 صويت.. املرشد الطوارئ ال1
صممة خصيًصا إلعادة حتديد موقع حتت املاء أو العودة له.2

ُ
 . منارات اإلرشاد امل

صممة لوضع خرائط طوبوغرافية لقاع البحار 
ُ
أ. أجهزة مسح قياس األعماق البحرية واسعة النطاق امل

 وتتميز مبا يلي:
 درجة من اخلط العنُموِدي.° 20ُمصممة ألخذ قياسات بزاوية تتجاوز . 1
 مرتًا حتت سطح املاء. 600ُمصممة لقياس أعماق تزيد عن . 2
 . ُمصممة ألداء أي من الوظائف التالية:3

 درجة.° 1.9أ. إدماج حزم إشارات متعددة تقل زاوية أي منها عن 
% عند حتديد عمق املاء عرب رقعة يتم من خالهلا 0.3حتقيق نسبة دقة يف البياانت أفضل من  ب.

 ياسات منفردة داخل الرقعة.حتديد متوسط العسق بق
 ب. نظم كشف أو حتديد مواقع األجسام، اليت تتميز أبي مما يلي:

 كيلوهرتز.  10. تريد إرسال أقل من 1
ديسيبل )قيمة مرجعية واحد مايكروابسكال يف املرت( جلهاز ذي  224. مستوى ضغط صوت يتجاوز 2

 لوهرتز وما بينهما.كي  24كيلوهرتز إىل   10تردد تشغيل بنطاق يرتاوح ما بني 
ديسيبل )قيمة مرجعية واحد مايکروابسكال يف املرت( جلهاز ذي  235. مستوى ضغط صوت يتجاوز 3

 كيلوهرتز.  30كيلوهرتز إىل   24تردد تشغيل بنطاق من 
درجة على أي من احملورين وتتمتع برتدد تشغيل يقل من ° 1تشكل حزم إشارات بزاوية أقل من . 4

 كيلوهرتز.  100
 مرت. 5120ُمصممة للعمل مبدى استعراض واضح يتجاوز . 5



مرت أثناء التشغيل  1000. ُمصممة حبيث حتمل الضغط الناجم عن الوصول ألعماق تتجاوز 6
 العادي، ومزودة مبحوالت طاقة إىل جانب أي مما يلي:

 أ. التعويض الديناميكي للضغط.
 الت حتويل.ب. دمج عناصر أخرى غري تيتاانت زركوانت الرصاص كمعام

ج. أجهزة إسقاط صوتية، مبا فيها حموالت الطاقة، واليت تدمج عناصر كهرضغطية أو عناصر كهرضغطية 
أو عناصر تقبض مغناطيسي أو تقبض كهرابئي أو عناصر كهروديناميكية أو هيدروليكية بعمل كل منها 

 على حدة أو يف جمموعة ُمصممة وتتميز أبي مما يلي:
حالة وحدة التحكم اخلاصة أبجهزة اإلسقاط الصوتية، مبا فيها حموالت الطاقة  :1ملحوظة 

 املُصممة خصيًصا ألجهزة أخرى يتم حتديدها وفًقا حلالة وحدة التحكم اخلاصة ابألجهزة األخرى.
على املصادر اإللكرتونية اليت توجه الصوت  .6A001.a.1.c: ال يسري البند 2ملحوظة 

صادر امليكانيكية )مثل البنادق اهلوائية أو بنادق الصدمة البخارية( أو املصادر عموداًي فقط، أو امل
 الكيميائية مثل )املتفجرات(.

هرتز لألجهزة اليت تعمل  /2ملي وات/ مليمرت  0.01. كثافة طاقة صوتية موجهة حلظًيا تتجاوز 1
 كيلوهرتز.  10برتددات أقل من 

هرتز  /2ملي وات/ مليمرت  0.001مر تتجاوز . كثافة طاقة صوتية موجهة على حنو مست2
 كيلوهرتز.  10لألجهزة اليت تعمل برتددات أقل من 

 ملحوظة فنية:
يتم احلصول على "كثافة الطاقة الصوتية" عن طريق قسمة خرج الطاقة الصوتية على حاصل منطقة 

 السطح املشع وتردد التشغيل.
 ديسيبل. 22حجب لوب جانيب يتجاوز . 3

صممة خصيًصا لتحديد مواقع سفن السطح أو املركبات د. النظم ا
ُ
لصوتية، واألجهزة واملكوانت امل

صممة خصيًصا للعمل يف مدى يتجاوز 
ُ
مرت مبعدل دقة حتديد مواقع أقل من  1000التحت مائية، امل

 مرت. 1000( عند القياس يف مدى يبلغ rmsأمتار قيمة اجلذر الرتبيعي الوسطى ) 10
 ما يلي: 6A001.a.1.dند.يشمل الب ملحوظة:



أ. األجهزة املزودة إبمكانية "معاجلة اإلشارات" املرتابطة بني جهازي إرشاد أو أكثر ووحدة مسماع 
 مايل حتملها سفينة السطح أو املركبة التحتمائية:

 ب. األجهزة القادرة على تصحيح أخطاء االنتشار بسرعة الصوت تلقائَيا حلساب نقطة ما.
االستقبال اخلاملة )سواء كانت مرتبطة يف التطبيق العادي أبجهزة نشطة منفصلة أو ال( . نظم 2

صممة خصيًصا لنلك، وذلك على النحو التايل:
ُ
 واألجهزة واملكوانت امل

 أ. مسماع مائي يتميز أبي مما يلي:
صممة خصيًصا إلحلملحوظة

ُ
اقها أبجهزة : حُتدد حالة وحدة التحكم اخلاصة أبجهزة املسماع املائي امل

 أخرى وفًقا حلالة وحدات التحكم اخلاصة ابألجهزة األخرى.
 . دمج عناصر استشعار مرنة متواصلة التشغيل.1
ملليمرتًا مع الفصل بني  20. دمج مكوانت مرنة لعناصر استشعار متقطعة بقطر أو طول يقل عن 2

 ملليمرتًا. 20العناصر مبسافة تقل عن 
 االستشعار التالية: . حتتوي على أي من عناصر3

 أ. ألياف بصرية.
( والبوليمرات PVDFب. "أغشية بوليمرات كهرضغطية" خبالف ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين )

 -ثالثي طور اإليثلني( و)ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين  -املشرتكة )ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين 
 ثالثي فلورو اإليثانول(.

 ضغطية مرنة.ج. مركبات كهر 
ديسيبل على أي عمق دون تعويض  180 -. التمتع بـ"حساسية جهاز املسماع مائي" أفضل من 4

 للسرعة.
 مرتًا مع تعويض للسرعة. 35. ُمصممة للعمل يف أعماق تتجاوز 5
 مرت. 1000. ُمصممة للعمل يف أعماق تتجاوز 6

 مالحظات فنية:
الكهرضغطية" من غشاء بوليمر مستقطب ممتد على ا. تتكون عناصر استشعار "غشاء البوليمرات 

 وُمركب يف إطار أو ملف )عمود دوران املخرطة( داعمني.



. تتكون عناصر استشعار "املركب الكهرضغطي املرن" من جزيئات خزفية كهرضغطية أو ألياف جممعة 2
ركب جزًءا مبركب بوليمر أو إيبوكسي معزول كهربًيا مصنوع من مطاط منفذ للصوت، حيث يعد امل

 أساسًيا من عناصر االستشعار.
. "حساسية املسماع املائي" تقدر قيمتها بعشرين مرة قيمة خوارزمية عدد األساس ملعدل اجلذر 3

الرتبيعي الوسطي لفرق اجلهد الناتج إىل اجلذر الرتبيعي الوسطي للقيمة املرجعية واحد فولت عندما يوضع 
استخدام مضخم أويل، يف جمال صويت ذي موجات مستوية جبذر جهاز استشعار املسماع املائي، دون 

فعلى سبيل املثال، إذا كان هناك مسماع ماين يتمتع حبساسية  Paμ1تربيعي وسطي للضغط يعادل 
 8-10( يسفر عن انتج فرق جهد يعادل Paμديسيبل )بقيمة مرجعية رام فولت لكل  160-تبلغ 

فرق  9-10ديسيل ال يسفر عن سوى  180فولت يف مثل هذا اجملال، املسماع ذو حساسية تقدر بـ 
ديسيبل أفضل من املسماع ذو حساسية تبلغ  160جهد انتج. وابلتايل، فإن املساع ذو حساسية تبلغ 

 ديسيبل. 180-
 ب. مصفوفات مسماع مائي صوتية متطورة، وتتميز مبا يلي:

مرت أو "قابلة للتعديل" للحصول على مسافة 12.5جمموعة املسماع املائي أقل من  . مسافة تباعد بني1
 مرت. 12.5تباعد جملموعة املسماع املائي أقل من 

 مرت. 35. ُمصممة أو "قابلة للتعديل" للعمل يف أعماق تتجاوز 2
 ملحوظة فنية:

شروطًا تسمح بتغري  أن هناك .6A001.a.2.b.1تعين عبارة "قابل للتعديل" الواردة يف بندي 
التوصيالت لتغيري مسافة تباعد جمموعة املسماع املائي أو تعديل حدود أعماق التشغيل. هذه الشروط  

% من عدد األسالك املوجودة أو حواجز ضبط 10كالتايل: وجود توصيالت إضافية يتجاوز طوهلا 
الداخلي القابلة للضبط أو اليت  املسافات الفاصلة بني جمموعة املسماع املائي أو أجهزة حتديد العمق

 تتحكم يف أكثر من جمموعة مسماعات مائية.
 ..6A001.a.2.d. أجهزة استشعار االجتاهات احملددة يف البند 3
 . خراطيم مصفوفة ُمدعمة طولًيا.4
 مليمرت. 40. مصفوفة جمتمعة بقطر أقل من 5
 . غري مستخدم.6



 6A001.a.2.a. خصائص أجهزة املسماع املائي احملددة يف البند 7
صممة خصيًصا ملصفوفات املسماع املائي الصوتية املتطورة، اليت تتميز بـ"الربجمة اليت 

ُ
ج. أجهزة املعاجلة امل

ميكن الوصول إليها من قبل املستخدم" ومعاجلة وارتباط النطاق الرتددي أو الزمين، مبا فيها التحليل 
الطيفي والفلرتة الرقمية وتشكيل حزم اإلشارات ابستخدام حمول فورييه السريع أو احملوالت أو العمليات 

 األخرى.
 د. أجهزة استشعار االجتاهات اليت تتميز جبميع ما يلي:

 °.0.5± . درجة دقة أفضل من 1
ق قابلة للتعديل أو مرتًا أو حتتوي على أجهزة استشعار أعما 35. ُمصممة للعمل يف أعماق تتجاوز 2

 مرتًا. 35النقل حىت تعمل يف أعماق تتجاوز 
 هـ. أنظمة كابالت املستخدمة يف األعماق أو فوق سطح املاء، اليت تتميز أبي مما يلي.

 ..6A001.a.2.a. دمج أجهزة املسماع املائي احملددة يف البلد 1
 اجملمعة اليت تتميز ابلسمات التالية:. دمج وحدات اإلشارة اخلاصة مبجموعة أجهزة املسماع املائي 2

مرتًا أو حتتوي على أجهزة استشعار أعماق قابلة للتعديل أو  35أ. ُمصممة للعمل يف أعماق جتاوز 
 مرتًا. 35النقل حىت تعمل يف أعماق تتجاوز 

 ب. قابلة للتبديل من حيث التشغيل بوحدات مصفوفة/ أجهزة مسماع ومائي صوتية مقطورة.
صممة خصيًصا ألنظمة الكابالت املستخدمة حتت األعماق أو فوق سطح املاء، و. أجهزة ا

ُ
ملعاجلة امل

اليت تتميز إبمكانية "الربجمة اليت ميكن الوصول إليها من قبل املستخدم" ومعاجلة وارتباط النطاق الرتددي 
خدام حمول فوربيه املربع أو الزمين، مبا فيها التحليل الطيفي والفلرتة الرقمية وتشكيل حزم اإلشارات ابست

 أو احملوالت أو العمليات األخرى.
صممة خصيًصا 

ُ
ب. أجهزة سوانر لقياس السرعة حسب مقاييس الرتابط وحسب مقاييس دوبلر، امل
 لقياس سرعة حامل األجهزة على املستوى األفقي لقاع البحر، وتلك على النحو التايل: 

 الرتابط واليت تتمتع ابخلصائص التالية:. أجهزة سوانر لقياس السرعة مبقاييس 1
 مرت. 500أ. ُمصممة خصيًصا للعمل على مسافات تفصل بني احلامل وقاع البحر جتاوز 

 %.1ب. درجة دقة سرعة أفضل من 
 %.1. أجهزة سوانر لقياس السرعة مبقاييس دوبلر بدقة سرعة أفضل من 2



على أجهزة مسبار األعمال اليت تقتصر وظائفها على  .6A001.bال يسري البند  :1ملحوظة 
 أبي مما يلي:

 أ. قياس عمل املاء.
 ب. قيام عمل األجسام املغمورة أو املدفونة.

 ج. اكتشف أماكن وجود األمساك.
على األجهزة املُصممة خصيًصا لرتكيبها على سفن  .6A001.b: ال يسري البند 2ملحوظة 
 السطح.

عّدلة للتشويش على الغواصني وتتميز مبستوى  ج. نظم الّردع الصويت
ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
للغواصني امل

ديسيبل. )بقيمة مرجعية واحد مايكروابسكال يف املرت( برتددات  190ضغط صوت يُعادل مل يتجاوز 
 هرتز أقل. 200تبلغ 

 على أنظمة الردع الصويت اليت ترتكز على معدات .6A001.c : ال يسري البند1ملحوظة 
 تفجري حتت املاء أو البنادق اهلوائية أو املصادر القابلة لالشتعال.

أيًضا على أنظمة الردع الصويت للغواصني القائمة على  .6A001.c: ال يسري البند 2ملحوظة 
 .فكرة استخدام مشعات االحرتاق، وهي تُعرف أيًضا مبصادر صوت البالزما

6A002 كوانت الالزمة لذلك كما يلي:أجهزة استشعار بصرية أو األجهزة وامل 
 .6A102أيًضا البند  انظرملحوظة: 

 أ. أجهزة الكشف الضوئية على النحو التايل: 
 . أجهزة كشف يف احلالة الصلبة "ُمعدة لالستخدام يف الفضاء" وذلك على النحو التايل:1

احلالة ، تشمل أجهزة الكشف يف 6A002.a.1: ملالءمة األغراض احملددة يف البند ملحوظة
 الصلبة "مصفوفات املستوى البؤري".

 أ. أجهزة كشف يف احلالة الصلبة "ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء" وتتميز مبا يلي:
 اننومرت. 300اننومرت ولكن أقل من  10. استجابة قصوى مبدى طول موجي يتجاوز 1
 اننومرت. 400وز % من االستجابة القصوى وذلك بطول موجي يتجا0.1. استجابة مبعدل أقل من 2

 يلي. ب. أجهزة كشف يف احلالة الصلبة "ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء" وتتميز مبا
 اننومرت. 1.200اننومرت ولكن أقل من  900. استجابة قصوى مبدى طول موجي يتجاوز 1



 اننو اثنية أو أقل. 95. استجابة بـ "اثبت زمين" يعادل 2
"ُمعدة لالستخدام يف الفضاء" وتتميز ابستجابة قصوى مبدى طول ج. أجهزة كشف يف احلالة الصلبة 

 اننومرت. 30000اننومرت ولكن ال جتاوز  1200موجي أعلى من 
عنصر لكل  2048د. "مصفوفات مستوى بؤري" "ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء" حتتوي على أكثر من 

 900رت ولكنه ال يزيد عن اننوم 300مصفوفة وتتميز ابستجابة قصوى مبدى طول موجي يتجاوز 
 اننومرت.

صممة خصيًصا لذلك، كما يلي:2
ُ
 . صمامات مكثف وضوح الصورة واملكوانت امل

على صمامات التضخيم الضوئية غري املخصصة  .6A002.a.2ال يسري البند  ملحوظة:
ورة للتصوير واليت تتميز جبهاز استشعار إلكرتوين خمصص لالستخدام يف املساحات الفارغة املقص

 على واحدة فقط مما يلي:
 أ. أنود معدين أحادي.

 مرت بني مراكزها. 500ب. أنودات معدنية مبسافة فاصلة تتجاوز 
 ملحوظة فنية:

"مضاعفة الشحنة" هي شكل من أشكال تضخيم الصورة اإللكرتونية وتُعرف بتوليد حامالت شحنات  
الناجتة عن عملية التأين ابلصدم. قد أتخذ أجهزة استشعار "مضاعفة الشحنة" شكل صمام مكثف 

 وضوح الصورة أو جهاز كشف يف احلالة الصلبة أو "مصفوفة مستوى بؤري".
 صورة تتميز مبا يلي:أ. صمامات مكثف وضوح 

 اننومرت. 1050اننومرت ولكن ال يتجاوز  400. استجابة قصوى مبدى طول موجي يتجاوز 1
 . تضخيم الصورة اإللكرتونية ابستخدام أي مما يلي:2
 أو أقل.fim 12أ. صفيحة أقنية دقيقة حبركة ثقب )مسافة مركزية( تصل إىل  

أو أقل، ُمصمم أو fim 500موزعة خباانت تبلغ  ب. جهاز استشعار إلكرتوين خبطوة بيكسل غري
 ُمعّدل خصيًصا لـ"مضاعفة الشحنة" بطريقة أخرى خبالف اليت تتم بواسطة صفيحة األقنية الدقيقة.

 . أي من الكاثودات الضوئية التالية:3
 fia/im( تتميز حبساسية ضوئية تتجاوز S-25و S-20أ. كاثودات ضوئية متعددة القلوًّيت )مثل 

350. 



 ب. كاثودات ضوئية من زرنيخيد جاليوم ثالثي أو زرنيخيد إنديوم جاليوم.
)مركب من جمموعة البورون وجمموعة النيرتوجني(  "III/Vج. كاثودات ضوئية لشبه موصل من "مركب 

 مللي أمبري / وات. 10ذات حساسية إشعاعية حبد أقصى يتجاوز 
 ب. صمامات مكثف وضوح صورة تتميز مبا يلي:

 اننومرت. 1800اننومرت ولكن ال يتجاوز  1050تجابة قصوى مبدى طول موجي يتجاوز . اس1
 . تضخيم الصورة اإللكرتونية ابستخدام أي مما يلي:2

 أو أقل. fim 12أ. صفيحة أقنية دقيقة حبركة ثقب )مسافة مركزية( تصل إىل 
أو أقل، ُمصمم أو  fim 500ب. جبهاز استشعار إلكرتوين خبطوة بيكسل غري موزعة خباانت تبلغ 

 ُمعّدل خصيًصا لـ"مضاعفة الشفة" بطريقة أخرى خبالف اليت تتم بواسطة صفيحة األقنية الدقيقة.
البورون وجمموعة النيرتوجني(  )مركب من جمموعة "III/V. كاثودات ضوئية لشبه موصل من "مركب 3

ضوئية إلكرتونية منقولة، ذات  )مثل زرنيخيد جاليوم ثالثي أو زرنيخيد إنديوم جاليوم( وکاثودات
 مللي أمبري/ وات. 15حبد أقصى يتجاوز  حساسية إشعاعية

 ج. مكوانت ُمصممة خصيًصا ألداء وظائف على النحو التايل:
 أو أقل. fim 12. صفائح أقنية دقيقة حبركة ثقب )مسافة مركزية( تصل إىل 1
أو أقل، ُمصمم أو  Fim 500تبلغ  . جهاز استشعار إلكرتوين خبطوة بيكسل غري موزعة خباانت2

 ُمعّدل خصيًصا لـ"مضاعفة الشحنة" بطريقة أخرى خبالف اليت تتم بواسطة صفيحة األمنية الدقيقة:
" )مركب من جمموعة البورون وجمموعة النيرتوجني( III/V. كاثودات ضوئية لشبه موصل من "مركب 3

 وكاثودات ضوئية إلكرتونية منقولة؛ )مثل زرنيخد جاليوم ثالثي أو زرنيخد إنديوم جاليوم(
الضوئية اخلاصة بشبه موصل  .6A002.a.2.c.3ال يسري البند على الكاثودات  ملحوظة:

 مركب واملُصممة خصيًصا لتحقيق احلد األقصى من احلساسية اإلشعاعية ألي مما يلي:
 400يتجاوز مللي أمبري/ وات لالستجابة القصوى عند مدى طويل موجي  10أ. معدل يصل إىل 

 اننومرت. 1050اننومرت ولكن يقل عن 
 1050مللي أمبري/ وات لالستجابة القصوى عند مدى طويل موجي يتجاوز  15ب. معدل يصل إىل 

 اننومرت. 1800اننومرت ولكن يقل عن 
 . "مصفوفات مستوى بؤري" غري "ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء" كما يلي:3



مل يتم حتديد "مصفوفات املستوى البؤري" غري املعدة لالستخدام يف الفضاء ذات البولومرت : ملحوظة
 6A002.a.3.fاجملهري سوى يف البند 

 ملحوظة فنية:
ُيشار إىل مصوفات أجهزة الكشف متعددة العناصر ثنائية األبعاد أو اخلطية بـ "مصفوفات املستوى 

 البؤري".
وْصّلة للضوء أو مصفوفات  .c.3.6A002.a.2يسري البند : 1ملحوظة 

ُ
أيًضا على املصفوفات امل

 األلواح الضوئية.
 على: .6A002.a.2.c.3ال يسري البند  :2ملحوظة 

وْصّلة للضوء املغلّقة متعددة العناصر )حبد ال يتجاوز 
ُ
عنصرًا( واليت تستخدم إما كربيتيد  16أ. اخلالًّي امل

 الرصاص أو سيلينيد الرصاص.
 الكشف الكهرحرارية اليت تستخدم أًّي مما يلي:ب. أجهزة 

 . كربيتات ثالثي اجلليسني وأشكاهلا املختلفة.1
 . تيتاانت الزركونيوم واللنثانوم والرصاص وأشكاهلا املختلفة.2
 . اتنتاالت الليثيوم.3
 . ثنائي فلوريد متعدد الفينيليدين وأشكاله املختلفة.4
 شكاهلا املختلفة.. نيوابت الباريوم والسرتونشيوم وأ5

ج. "مصفوفات مستوى بؤري" ُمصممة أو ُمعدلة خصيًصا لـ"مضاعفة الشحنة" ومقصورة من حيث 
مللي أمبري/وات أو أقل لألطوال  10التصميم على حتقيق حد أقصى من احلساسية اإلشعاعية يبلغ 

 اننومرت، وتتميز مبا يلي: 760املوجية اليت تتجاوز 
 د االستجابة مت تصميمها حبيث ال يتم إزالتها أو تعديلها. أي مما يلي:. وجود آلية مدجمة لتصي1

 أ. املتكامل آلية حتديد االستجابة أو تتحد مع العنصر الكاشف.
 ب. ال ميكن تشغيل "مصفوفة املستوى البوري" سوى يف وجود آلية حتديد االستجابة.

 ملحوظة فنية: 
نصر الكاشف حبيث ال ميكن إزالتها أو تعديلها دون تصميم آلية حتديد االستجابة املدجمة مع الع

 استخراج الكاشف بشكل ال ميكن تشغيله معه وهو منفصل عن األلية.
  ملحوظة فنية:

"مضاعفة الشحنة" هي شكل من أشكال تضخيم الصورة اإللكرتونية وتُعرف بتوليد حامالت شحنات 
ار "مضاعفة الشحنة" شكل صمام مكثف الناجتة عن عملية التأين ابلصدم. قد أتخذ أجهزة استشع

 وضوح الصورة أو جهاز كشف يف احلالة الصلبة أو "مصفوفة مستوى بؤري". 



 أ. "مصفوفات مستوى بؤري" غري ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء تتميز جبميع ما يلي:
اننومرت ولكن يقل عن  900. عناصر منفردة ذات استجابة قصوى مبدى طول موجي يتجاوز 1

 اننومرت. 1050
 . أي مما يلي:2
 اننو اثنية. 0.5أ. استجابة "بـ اثبت زمين" أقل من  

ب. ُمصممة أو ُمعّدلة خصيًصا لـمضاعفة الشحنة وتتمتع حبساسية إشعاعية ذات حد أقصى يتجاوز 
 مللي أمبري/وات. 10

 ب. "مصفوفات مستوى بؤري" "غري ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء" تتميز جبميع ما يلي:
اننومرت ولكن يقل عن  1050. عناصر منفردة ذات استجابة قصوى يف مدى طول موجي يتجاوز 1

 اننومرت. 1200
 . أي مما يلي:2

 اننو اثنية أو أقل. 95" يعادل اثبت زمينأ. استجابة بـ "
ب. ُمصممة أو ُمعّدلة خصيًصا لـ "مضاعفة الشحنة" وتتمتع حبساسية إشعاعية ذات حد أقصى يتجاوز 

 مللي أمبري/وات. 10
ج. "مصفوفات مستوى بؤري" غري خطية )ثنائية األبعاد( وغري ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء تتميز 

اننومرت ولكن يقل عن  1200بعناصر منفردة ذات استجابة قصوى يف مدى طول موجي يتجاوز 
 اننومرت. 30000
عّدة ل ملحوظة:

ُ
الستخدام يف القضاء ذات البيلومرت يتم حتديد "مصفوفات املستوى البؤري" غري امل

د.  .6A002.a.3.fاجملهري واليت ترتكز على مادة السيليکون وأية مادة أخرى سوى يف البند 
 "مصفوفات مستوى بؤري" )أحادية األبعاد( خطّية "غري ُمعّدة للفضاء" تتميز مبا يلي:

اننومرت ولكن يقل عن  3000. عناصر منفردة ذات استجابة قصوى يف مدى طول موجي يتجاوز 1
 اننومرت. 1200

 . أي مما يلي:2
أ. تقل نسبة بُعد "اجتاه املسح" للعنصر الكاشف إىل بُعد "اجتاه املسح املقابل" لعنصر الكاشف عن 

3.8. 
 (.SPRITEب. مبعاجلة اإلشارات يف العنصر )

 32ال تتجاوز على "مصفوفات املستوى البؤري" )اليت  .6A002.a.3.d: ال يسري البند ملحوظة
 عنصرًا( وهبا جهاز كشف عن عناصر مقصورة فقط على مادة اجلرمانيوم.

 ملحوظة فنية:



، يُعرف "اجتاه املسح املقابل" ابحملور املوازي 6A002.a.3.dمن اجل األهداف الواردة يف البند 
لمصفوفة اخلطية للمصفوفة اخلطية اخلاصة بعناصر جهاز الكشف ويُعرف "اجتاه املسح ابحملور العمودي ل

 اخلاصة بعاصر جهاز الكشف.
هـ. "مصفوفات مستوى بؤري" غري خطية )أحادية األبعاد( وغري ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء وتتميز 

 30000اننومرت ويقل عن  3000بعناصر منفردة ذات استجابة قصوى يف مدى طول موجي يتجاوز 
 اننومرت.

احلمراء )ثنائية األبعاد( غري خطية وغري ُمعّدة لالستخدام و. "مصفوفات مستوى بؤري" ابألشعة حتت 
يف الفضاء وترتكز على مادة "البولومرت اجملهري" ونتميز بعناصر منفردة ابستجابة غري مفلرتة يف مدى 

 اننومرت. 14000اننومرت ولكن يقل عن  8000طول موجي يعادل أو يتجاوز 
 ملحوظة فنية:

، يُعرف "البولو مرت اجملهري" أبنه جهاز كشف .6A002.a.3.fبند من أجل األهداف الواردة يف ال
تصوير حراري يستخدم لتوليد أية إشارات صاحلة لالستعمال، كنتيجة لتغري درجة احلرارة يف جهاز 

 الكشف الناجم عن امتصاص اإلشعاع دون األمحر.
 يع ما يلي:ز. "مصفوفات مستوى بوري" غري "ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء" تتميز جبم

اننومرت  400. عناصر منفردة جبهاز الكشف ذات استجابة قصوى يف مدى طول موجي يتجاوز 1
 اننومرت. 900ولكن ال يتجاوز 

 10. ُمصممة خصيًصا أو ُمعّدلة لـ "مضاعفة الشحنة" وتتميز حبساسية إشعاعية حبد أقصى يتجاوز 2
 اننومرت 760مللي أمبري /وات لألطوال املوجية اليت تتجاوز 

 عنصر. 32. وتتكون من أكثر من 3
صممة 

ُ
ب. "أجهزة استشعار تصويرية أحادية الطيف" و"أجهزة استشعار تصويرية متعدد األطياف"، وامل

 لتطبيقات االستشعار عن بعد وتتميز أبي مما يلي:
 فاراد )ميکرو رادًّين(. 200( مبعدل أقل من IFOV. جمال رؤية حلظي )1
اننومرت،  30.000اننومرت ولكن ال يتجاوز  400مبدى طول موجي يتجاوز . خُمصصة للعمل 2

 وتتميز مبا يلي:
 أ. توفري بياانت تصويرية بتنسيق رقمي. 

 ب. تتميز أبي مما يلي:
 . ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء.1
مبجال . ُمصممة للعمل جًوا، ابستخدام أجهزة كشف أخرى خبالف املصنوعة من السيليكون، وتتميز 2

 م راد )مللي رادًّين(. 2.5رؤية حلظي أقل من 



على أجهزة االستشعار التصويرية أحادية الطيف ذات  .6A002.b.1ال يسري البند ملحوظة: 
اننومرت وتضم  900اننومرت ولكن ال يتجاوز  300استجابة قصوى يف مدى طول موجي يتجاوز 

 الفضاء" أو مصفوفات املستوى البؤري غري فقط أاًي من أجهزة الكشف غري "املُعدة لالستخدام يف
 املُعّدة لالستخدام يف الفضاء التالية:

 ( وهي غري ُمصممة أو ُمعّدلة لـ "مضاعفة الشحنة".CCD. أجهزة مقرونة الشحنة )1
( وهي غري ُمصممة أو ُمعّدلة لـ "مضاعفة CMOS. أجهزة شبه موصل أكسيد الفلز املكمل )2

 الشحنة".
 تصوير ذات "رؤية مباشرة" واليت تضم أًًّي مما يلي:ج. أجهزة 

 ..6A002.a.2.bأو البند  .6A002.a.2.a. صمامات مكثف وضوح الصورة احملددة يف البند 1
 ..6A002.eأو  .6A002.a.3. "مصفوفات املستوى البؤري" احملددة يف البندين 2
 ..6A002.a.1أجهزة الكشف يف احلالة الصلبة احملددة يف البند . 3

 :ملحوظة فنية
تشري "الرؤية املباشرة" إىل أجهزة التصوير اليت تقدم صورة مرئية للمراقب البشري دون حتويل الصورة إىل 
إشارة إلكرتونية الستخدامها يف العرض التليفزيوين، وال ميكنها تسجيل الصورة فوتوغرافًيا أو إلكرتونًيا أو 

 ختزينها أبية طريقة أخرى.
على األجهزة التالية، عند دمج كاثودات ضوئية خبالف  .6A002.cي البند ال يسر  :ملحوظة

 املصنوعة من زرنيخيد جاليوم ثالثي أو زرنيخيد إننيوم جاليوم:
 أ. جهاز كشف التسلل املدين أو الصناعي، نظم مراقبة حركة السري أو احلركة الصناعية أو نظم احملاسبة.

 ب. األجهزة الطبية.
 عية اليت تستخدم يف فحص أو تصنيف أو حتليل خصائص املواد.ج. األجهزة الصنا

 د. أجهزة كشف اللهب لألفران الصناعية.
صممة خصيًصا الستخدام املختربات.

ُ
 هـ. األجهزة امل

 د. مكوانت دعم خاصة أبجهزة االستشعار البصرية، وهي كما يلي:
 . مربدات "ُمعّدة لالستخدام يف الفضاء".1
ّدة لالستخدام يف الفضاء" حتتوي على مصدر تربيد يصل إىل درجة حرارته تقل عن . مربدات غري "ُمع2

 درجة مئوية(، وذلك على النحو التايل: 55-كلفن )  218
 2.500( أو متوسط الزمن بني األعطال MTFأ. دورة مغلقة يتجاوز فيها متوسط زمن العطل )

(MTBF.ساعة ) 
 ملليمرت. 8التنظيم واليت تتميز بقطر )خارجي( يقل قياسه عن ( ذاتية JTتومسون )-ب. مربّدات جول



. ألياف استشعار بصرية ممنوعة خصيًصا إما تركيبًيا أو هيكلًيا، أو ُمعّدلة ابلطالء حىت تكون حساسة 3
 لإلشعاع الصويت أو احلراري أو القصور الذايت أو الكهرومغناطيسي أو النوري.

 هـ. غري مستخدم. 
6A003 ت أو النظم أو األجهزة واملكوانت الالزمة لذلك، كما يلي:الكامريا 
 .6A203أيًضا بند  انظر ملحوظة:
عّدلة لالستخدام حتت املاء، ملحوظة

ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
البندين  انظر: للتعرف على الكامريات امل

8A002.d.  8وA002.e 
صممة خصيًصا لذلك، كما يلي:أ. الكامريات املخصصة للرتكيب يف أجهزة أخرى أو املكوانت 

ُ
 امل

عّدة  ملحوظة:
ُ
جيب تقييم الكامريات املخصصة لالستخدام يف أجهزة أخرى ذات اهلياكل املعمارية امل

، وفًقا لقدرهتا القصوى ابستخدام الربامج .6A003.a.5إىل البند  .6A003.a.3بدًءا من البند 
 تصنيع الكامريا. التكميلية املتاحة طبًقا للمواصفات احملددة من جهة

 16ملليمرت إىل  8. كامريات السينما ذات السرعة الفائقة اليت تستخدم تتسق أفالم يرتاوح بني 1
ملليمرت، حيث يتقدم شريط الفيلم ابستمرار خالل فرتة التسجيل، كما أن هلذه الكامريات القدرة على 

 إطار/اثنية: 150 13التسجيل مبعدالت ضبط أطر تتجاوز 
صممة ألغراض مدنية. .6A003.a.1ال يسري اهلند  ملحوظة:

ُ
 على كامريات السينما امل

. كامريات ألية ذات سرعة فائقة، ال يتحرك هبا شريط الفيلم، وهلا القدرة على التسجيل مبعدالت 2
ملليمرت، أو مبعدالت أعلى نسبًيا لألطر  35إطار/ اثنية ألفالم يصل قياسها إىل  1000000تتجاوز 
 اًسا أو مبعدالت أقل نسبًيا لألطر األعلى قياًسا.األقل قي

 ملليمرت اثنية. 10. كامريات ألية أو إلكرتونية فائقة السرعة تتميز بسرعات كتابة تفوق 3
 إطار/اثنية. 1000000. كامريات إلكرتونية مؤطرة تتميز بسرعة تفوق 4
 . كامريات إلكرتونية تتميز مبا يلي:5

 ميكرو اثنية لكل إطار كامل. 1قدرة إطالق( أقل من أ. سرعة غالق إلكرتونية )
 إطار كاماًل لكل اثنية. 125ب. وقت استخراج من الذاكرة يسمح مبعدل أتطري يزيد عن 

 . كما حتتوي على برامج تكميلية تتميز ابخلصائص التالية:6
 البند أ. ُمصممة خصيًصا لكامريات اآلالت اليت حتتوي على هياكل معيارية كما هو حمدد يف

6A003.a.. 
أو  6A003.a.3ب. ختصيص الكامريات حبيث تتفق مع اخلصائص احملددة يف البنود 

6A003.a.4.  6أوA005.a.5. .وفًقا للخصائص احملددة من جهة التصنيع 
 ب. كامريات التصوير كما يلي:



على كامريات التليفزيون أو الفيديو القصة خصيًصا للبث  .6A003.bال يسري البند  ملحوظة:
 التليفزيوين.

. كامريات الفيديو اليت تضم أجهزة استشعار للحالة الصلبة، وتتميز ابستجابة قصوى يف مدى طول 1 
 اننومرت، وتتميز مبا يلي: 30000اننومرت، ولكن ال يتجاوز  10موجي يتجاوز 

 أ. كما تتميز أبي مما يلي: 
"بيكسل فعال" لكل مصفوفة صلبة للكامريات غري امللونة )أبيض وأسود(.  610•  4أكثر من  .1 

"بيكسل فعال لكل مصفوفة صلبة للكامريات امللونة اليت تشمل ثالث  610•  4. أكثر من 2
 مصفوفات صلبة. 

فة صلبة بيكسل فعال لكل مصفوفة صلبة للكامريات امللونة اليت تشمل مصفو  610•  12. أكثر من 3
 واحدة.

 ب. كما تتميز أبي مما يلي:
 ..6A004.a. املراًّي البصرية احملددة يف البند 1
 ..6A004.d. أجهزة التحكم البصرية احملددة يف البند 2
 لقدرة على شرح "بياانت التتبع اخلاصة ابلكامريا" اليت تنشأ بداخلها.. ا3

 ملحوظة فنية:
البند، جيب تقييم كامريات الفيديو الرقمية وفًقا للرقم األقصى للــ . من أجل األهداف اخلاصة هبذا 1

 "بيكسالت الفعالة" املستخدمة اللتقاط الصور املتحركة.
. من أجل األهداف اخلاصة هبذا البند، تُعد "بياانت التتبع اخلاصة ابلكامريا" هي املعلومات الالزمة 2

 ض. ويشمل ذلك:لتعريف اجتاه خط البصر للكامريا ابلنسبة لألر 
 ( الزاوية األفقية خلط البصر اخلاص ابلكامريا ابلنسبة الجتاه اجملال املغناطيسي لألرض.1
 ( الزاوية الراسية بني خط بصر الكامريا وخط أفق األرض.2
 . كامريات املسح وأنظمة كامريات املسح، اليت تتميز مبا يلي:2

 اننومرت. 30.000اننومرت ولكن ال يتجاوز  10أ. استجابة قصوى مبدى طول موجي يتجاوز 
 عنصرًا لكل مصفوفة. 8192ب. مصفوفات أجهزة كشف خطية حتتوي على أكثر من 

 ج. مسح أيل يف اجتاه واحد.
أو البند  6A002.a.2.a. كامريات تصوير مشل صمامات مكثف وضوح الصورة احملددة يف البند 3

6A002.a.2.b.  
 وفات مستوى بؤري" وتتميز أبي مما يلي:. كامريات تصوير تشمل "مصف4



إىل بند  6A002.a.3.aأ. تشمل "مصفوفات املستوى البؤري" احملددة يف البنود من بند 
6A002.a.3.e . 

 .6A002.a.3.Fب. تشمل "مصفوفات املستوى البؤري" احملددة يف البند 
  ..6A002.a.3.gج. تشمل "مصفوفات املستوى البؤري" احملددة يف البند 

مصفوفات مستوى بؤري" " .6A003.b.4تشمل كامريات التصوير احملددة يف البند  :1ملحوظة 
جممعة مع عدد كاف من األجهزة اإللكرتونية املخصصة لـ "معاجلة إشارات"، بصورة تتجاوز قراءة الدائرة 

مبجرد إمداد  الرقمية املتكاملة املستخرجة، وذلك الستخدامها كحد أدىن لناتج اإلشارة التناظرية أو
 الطاقة.

على كامريات التصوير اليت تضم "مصفوفات مستوى  6A003.b.4.aال يسري البند  :2ملحوظة 
عنصرًا أو أقل، وال تستخدم التكامل والتأخر الزمين داخل العنصر،  12بؤري" خطية حتتوي على 

 وُمصممة ألي مما يلي:
 احلركة الصناعية أو نظم احملاسبة. حركة السري أو أ. جهاز كشف التسلل املدين أو الصناعي، نظم مراقبة

فيها داخل املنشآت أو األجهزة  ب. األجهزة الصناعية املستخدمة لفحص التدفقات احلرارية أو التحكم
 أو العمليات الصناعية.

 خصائص املواد. ج. األجهزة الصناعية اليت تستخدم يف فحص أو تصنيف أو حتليل
 ا الستخدام املختربات.د. األجهزة املصممة خصيصً 

 .هـ. األجهزة الطبية
 على كامريات التصوير اليت تتميز أبي مما يلي: .6A003.b.4.bال يسري البند  :3ملحوظة 

 هرتز. 9أ. معدل إطار حبد أقصى يعادل أو يقل عن 
 ب. تتميز جبميع ما يلي:

ادًّين/بيكسل( على م مراد )مللي ر  10" أفقي أو رأسي يعادل (IFOV). "جمال رؤية حلظي 1
 األقل.

 . عدسة ببعد بؤري اثبت غري ُمصممة حبيث ميكن إزالتها.2
 . ال تضم إمكانية عرض "الرؤية املباشرة".3
 . تتميز أبي مما يلي:4

كتشف.
ُ
 أ. ال حتتوي على وسيلة للحصول على صورة مرئية جملال الروية امل

 ميكن للمستخدم تعديلها.ب. تصميم الكامريا لنوع واحد من التطبيقات حبيث ال 
ج. تصميم الكامريا لرتكيبها خصيًصا يف مركبة برية مدنية خمصصة للركاب حبيث يبلغ وزن املركبة أقل من 

 طن )إلمجايل وزن املركبة( وتتميز مبا يلي: 3



 . قابلة للتشغيل فقط عند تركيبها يف أي مما يلي:1
 ويقتصر استخدامها عليها.أ. املركبة الربية املدنية للركاب املخصصة هلا 

 ب. مرفق مصرح به وُمصمم خصيًصا الختبار الصيانة.
 . ذات ألية فعالة توقف عمل الكامريا عند إزالتها من املركبة املخصصة هلا.2

 :مالحظات فنية
ب الشكل  3متثل ملحوظة  .6A003.b.4( احملدد يف البند IFOV. جمال الرؤية اللحظي )1 

 ية اللحظي األفقي" أو "جمال الرؤية اللحظي الرأسي".األدىن لـ "جمال الرؤ 
عدد عناصر جهاز الكشف األفقي. جمال  /(FOV)جمال الرؤية اللحظي الرأسي= جمال الرؤية الراسي 

. يرجع 2( الرأسي/ عند عناصر جهاز الكشف الرأسي. FOVالرؤية اللحظي الرأسي= جمال الرؤية )
ب إىل كامريا تصوير تعمل يف  3تشري امللحوظة  .6A003.b.4 للمصطلح "الروية املباشرة" يف البند

 طيف األشعة دون احلمراء مما يقدم صورة مرئية للمراقب البشري ابستخدام عرض
 جمهري مقرب للعني يستخدم أية آلية لتأمني الضوء.

 على كامريات التصوير اليت تتميز أبي مما يلي:  6A003.b.4ال يسري البند  :4ملحوظة 
 امريات التصوير اليت تتميز مبا يلي:ا. ك

. كامريا ُمصممة خصيًصا للرتكيب كمكون متكامل مع نظم أو أجهزة داخلية ذات قابس جداري، 1
 وصممت حبيث تقتصر على أداء نوع واحد من التطبيقات، كما يلي.

 أ. مراقبة العملية الصناعية أو مراقبة اجلودة أو حتليل خصائص املواد.
صممة خصيًصا للبحث العلمي.ب. أجهزة امل

ُ
 ختربات امل

 ج. األجهزة الطبية.
 د. أجهزة كشف الغش التجاري.

 . قابلة للتشغيل فقط عند تركيبها يف أي مما يلي:2
 أ. النظام أو النظم أو األجهزة املصممة خصيًصا هلا.

 ب. مرفق مصرح به وُمصمم خصيًصا الختبار الصيانة.
 لكامريا عند إزالتها من النظم أو األجهزة املخصصة هلا.. ذات آلية فعالة توقف عمل ا3

طن  3ب. عندما يتم تصميم الكامريا خصيًصا لرتكيبها يف مركبة برية مدنية النقل الركاب ويقل وزهنا عن 
مرتًا أو أكثر،  65( يبلغ LOA)إلمجايل وزن املركبة(، أو عّبارات السيارات والركاب ذات طول كلي )

  وتتميز مبا يلي:
 . قابلة للتشغيل فقط عند تركيها يف أي مما يلي:1

 أ. مركبة مدنية برية خمصصة للركاب أو عّبارة مدنية للسيارات والركاب املخصصة هلا؛ 



 ب. مرفق مصرح به وُمصمم خصيًصا الختبار الصيانة.
 . ذات ألية فعالة توقف عمل الكامريا عند إزالتها من املركبة املخصصة هلا.2

أمبري/وات لو أقل لألطوال املوجية  10تصميم حيدد قيمة حساسية إشعاعية عند حد أقصى ج. ذات 
 اننومرت، وتتميز مبا يلي: 760اليت تتجاوز 

 . وجود آلية مدجمة لتصيد االستجابة مت تصميمها حبيث ال يتم إزالتها أو تعديلها.1
 ديد االستجابة.. حتتوي على آلية فعالة توقف عمل الكامريا عند إزالة ألية حت2

 د. أن متيز مبا يلي:
 . ال حتتوي تقنية عرض "الرؤية مباشرة" أو عرض الصورة اإللكرتونية.1
 . ال حتتوي على وسيلة للحصول على صورة مرئية جملال الرؤية املرصود.2
 . عدم إمكانية تشغيل "مصفوفة املستوى البؤري" إال عند تركيبها ابلكامريا املخصصة هلا.3
حتتوي "مصفوفة املستوى البؤري" على آلية فعالة جتعلها غري قابلة للتشغيل على اإلطالق عند إزالتها . 4

 من الكامريا املخصصة هلا.
. كامريات التصوير اليت حتتوي على أجهزة الكشف يف احلالة الصلبة احملددة يف البند 5 

6A002.a.1.. 
6A004 حو التايل:حتدد األجهزة البصرية واملكوانت على الن 

 أ. املراًّي البصرية )العاكسات( كما يلي:
 البند انظر: للتعرف على املراًّي البصرية املصممة خصيًصا ألجهزة الطباعة احلجرية البصرية، ملحوظة

3B001 
صممة 1

ُ
. "مراًّي قابلة لتعديل شكلها" حتتوي على أسطح إما مستمرة أو متعددة العناصر، واملكوانت امل

 100وهي قادرة على تغيري مواضع أجزاء سطح املرأة ديناميكًيا مبعدالت تتجاوز خصيًصا لذلك، 
 هرتزا.

وإمجايل كتلة يتجاوز  2كجم/مرت   30. مراًّي متجانسة خفيفة ذات متوسط "كثافة مكافئة" أقل من 2
 كجم.  10

 2كجم مرت   30. مراًّي "مركبة" خفيفة أو مراًّي ذات بين روية تتميز مبتوسط "كثافة مكافئة" أقل من 3
 كجم.  2وإمجايل كتلة يتجاوز 

ملليمرت، حتتفظ مبعدل استواء  100. مراًّي موجهة لألشعة بقطر أو طول حمور رئيسي يزيد عن 4
حتكم عرض نطاق ترددي تتجاوز  اننومرت( وتتميز بوحدة 633Xأو أفضل )يعادل  X/2يساوي 

 هرتز. 100



( مبعدل إرسال ZnS( أو كربيتيد الزنك )ZnSeب. املكوانت البصرية املصنوعة من سيلينيد الزنك )
. 1اننومرت، وتتميز مبا يلي:  25000اننومرت ولكن ال يتجاوز  3000يف مدى طول مرجي يتجاوز 

 .2سم 100يتجاوز حجمها 
 ملليمرت. 20ملليمرت ومُسكها )العمق(  80حمورها الرئيسي . يتجاوز قطرها أو طول 2

 ج. املكوانت املعدة لالستخدام يف الفضاء اخلاصة ابلنظم البصرية، كما يلي:
% مقارنة بفراغ صلب النفس البؤرة 20. مكوانت خفيفة الوزن بنسبة كثافة مكافئة أقل من 1

 والُسمك.
يزة معاجلة ذات طبقات سطحية أحادية الطبقة أو متعددة . خامات ركيزة يف احلالة اخلام رخامات رك2

 الطبقات، معدنية أو عازلة للكهرابء، موصلة أو شبه موصلة أو عازلة(، أو حتتوي على أغشية راقية.
. قطاعات أو أجزاء مراًّي ُمصممة خصيًصا لتجميعها يف حيز داخل نظام بصري بواسطة فتحة 3

 مرت. 1يفة بصرية واحدة ذات قطر يبلغ جتميعية يعادل حجمها أو يزيد عن ل
 6-10•  5. مكوانت مصنوعة من مواد "مركّبة" تتميز مبعامل متدد حراري طويل يعادل أو يقل عن 4

 يف أي أجتاه إحداثي.
 د. أجهزة حتكم بصرية، وهي كما يلي:

عّدة لالستخد1
ُ
ام يف . أجهزة ُمصممة خصيًصا للحفاظ على شكل أو أجتاه السطح للمكوانت امل

 .6A004.c.3أو البند  .6A004.c.1الفضاء احملددة يف البند 
. أجهزة تتميز بعرض نطاقات ترددية للتوجيه أو التبع أو التثبيت أو حماذاة املِْرانن تعادل أو تزيد عن 2

 راد )ميكرو رادًّين( أو أقل. 10هرتز ودرجة دقة تساوي  100
 . حماور حتميل متيز مبا يلي:3

 .•5دوران حبد أقصى يتجاوز أ. معدل 
 هرتز أو أكثر. 100عرض نطاق ترددي يعادل ب. 

 راد )ميكرو رادًّين( أو أقل. 200ج. معدل أخطاء حتديد زواًّي يبلغ 
 د. كما تتميز أبي مما يلي:

مرت وتتميز ابلقدرة على  1مرت ولكن ال يزيد عن  0.15. يتجاوز قطرها أو طول حمورها الرئيسي 1
 .2راد )رادًّين(/اثنية 2زاوي يتجاوز حتقيق تسارع 

 0.5مرت وتتميز ابلقدرة على حتقق تسارع زاوي يتجاوز  1. يتجاوز قطرها أو طول حمورها الرئيسي 2
 .2راد )رادًّين(/اثنية

. ُمصممة خصيًصا للحفاظ على حماذاة أنظمة املصفوفة الطورية أو املراًّي ذات األجزاء الطورية اليت 3
 بلغ قطر القطاع هبا أو طول حموره الرئيسي مرتًا واحًدا أو أكثر.تتكون من مراًّي ي



 هـ. عناصر بصرية شبه كروية تتميز جبميع ما يلي:
 ملليمرتا. 400. يزيد أكرب بعد الفتحة البصرية عن 1
. تقل خشونة السطح عن واحد اننومرت )اجلذر الرتبيعي الوسطي( للعينات املأخوذة اليت يبلغ طوهلا 2

 ليمرت أو يزيد.واحد مل
 25/كالفن يف درجة حرارة تبلغ  6-10•  3. يقل املقدار املطلق ملعامل التمدد احلراري اخلطى عن 3

 درجة مئوية.
 :مالحظات فنية

. "العنصر البصري شبه الكروي" هو أي عنصر يستخدم يف نظام بصري له سطح أو أسطح تصورية 1
 لدائرة.ُمصممة لتنحرف دون أن تعطي الشكل املثايل ل

إال إذا كان  .6A004.e.2. ال يتعني على جهات التصنيع قياس خشونة السطح الواردة يف البند 2
 العنصر البصري ُمصمًما أو ُمصنًعا هبدف مطابقة مقياس وحدة التحكم أو جتاوزه.

 على "العناصر البصرية شبه الكروية" اليت تتميز أبي مما يلي: .6A004.eال يسري البند  ملحوظة:
أ. يقل أكرب بعد للفتحة البصرية يقل عن واحد مرت ويساري الطول البؤري معدل الفتحة البصرية أو يزيد 

 .4.5: 1عن النسبة 
ب. يساوي أكرب بعد الفتحة البصرية أو يزيد عن واحد مرت ويساوي الطول البؤري حمل الفتحة البصرية 

 .7: 1أو يزيد عن النسبة 
( أو كعناصر Flyeyeت فرسنل أو كعناصر بصرية تستخدم تقنية )ج. ُمصممة الستخدامها كعدسا

 بصرية خمططة أو منشورية أو حيدية. 
كلفن يف   /6-×10 2.5د. مصنوعة من زجاج البورسليكات وذات معامل متدد حراري طويل يزيد عن 

 درجة مئوية. 25درجة حرارة تبلغ 
 الداخلية )مثل املراًّي األنبوبية(. هـ. عنصر بصري من األشعة السينية يتمتع بوظائف املرأة

صممة خصيًصا ألجهزة الطباعة احلجرية ملحوظة
ُ
: للتعرف على "العناصر البصرية شبه الكروية" امل

 .3B001البند  انظرالبصرية، 
6A005  0حتدد "أشعة الليزر"، خبالف املنصوص عليها يف البندB001.g.5.  أو البند

0B001.h06 :واملكوانت واألجهزة البصرية، كما يلي ، 
 .6A205أيًضا البند  انظر: 1ملحوظة 
( مع CW: تشمل "أشعة الليزر" النبضية األشعة اليت تعمل يف وضع موجة متواصلة )2ملحوظة 

 نبضات مقحمة عليها.



د الكربون : مل ترد "أشعة الليزر" اإلكسيمرية وشبه املوصلة والتسلية واملصنوعة من أكسي3ملحوظة 
(CO واثين أكسيد الكربون )CO2 واملصنوعة من زجاج النيودمييوم ذي النبضات غري املتكررة إال .

 ..6A005.dيف البند 
 على ألياف "الليزر". 6A005: يسري البند 4ملحوظة 
ل حتدد حالة وحدة التحكم اخلاصة بـ "أشعة الليزر" اليت تشمل حتويل الرتدد )أي تغري الطو  :5ملحوظة 

عن طريق تطبيق معايري التحكم لكل من  1املوجي( بوسيله خالف ضخ "شعاع ليزر" لـشعاع ليزر آخر 
حولة.

ُ
 الناتج عن أشعة "ليزر" املصدر وانتج الرتددات البصرية امل

 على أشعة الليزر التالية: 6A002: ال يسري البند 6ملحوظة 
 جول. 20أ. ليزر الياقوت خيرج طاقة يقل عن 

 النيرتوجني. ب. البند
 ج. ليزر الكريبتون.

 ملحوظة فنية: 
أبهنا نسبة اخلرج من طاقة الليزر )أو "متوسط فرتة  6A005تعرف "فاعلية القابس اجلداري" يف البند 

اخلرج"( إىل إمجايل دخل الطاقة الكهرابئية الالزمة لتشغيل الليزر، مبا فيه إمداد الطاقة/ التهيئة والتهيئة 
 احلرارية/ املبادل احلراري.

 ( غري "قابلة للموالفة" تتميز أبي مما يلي:CW. أشعة ليزر ذات موجات متواصلة )1 
 اننومرت ويتجاوز خرج القدرة وات واحد. 150. يقل خرج الطول املوجي عن 1
اننومرت وتتجاوز قدرة  520اننومرت أو أكثر ولكن ال يتجاوز  150. يعادل خرج الطول املوجي 2

 وات. 30اخلرج 
على "ليزر" األرجون الذي له قدرة خرج تعادل أو تقل عن  6A005.a.2ال يسري البند  ملحوظة:

 وات. 50
 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 540اننومرت ولكنه يقل عن  520. يتجاوز خرج الطول املوجي 3

 وات. 50أ. خرج النمط املستعرض األحادي وقدرة اخلرج اليت تتجاوز 
 وات. 150تجاوز ب. خرج النمط املستعرض املتعدد وقدرة اخلرج اليت ت

اننومرت يف حني تتجاوز قدرة خرج  800اننومرت ولكنه يقل عن  540. يتجاوز خرج الطول املوجي 4
 وات 30

 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 975اننومرت ولكنه يقل عن  800. يتجاوز خرج الطول املوجي 5
 وات. 50أ. خرج النمط املستعرض األحادي وقدرة خرج تتجاوز 

 وات. 80النمط املستعرض املتعدد وقدرة اخلرج اليت تتجاوز ب. خرج 



 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 1150اننومرت ولكنه يقل عن  975. يتجاوز خرج الطول موجي 6
 أ. خرج النمط املستعرض األحادي إىل جانب أي مما يلي:

 وات. 100% مع قدرة خرج تتجاوز 12. تتجاوز "فاعلية القابس اجلداري" نسبة 1
 وات. 150. قدرة خرج جتاوز 2

 ب. خرج النمط املستعرض املتعدد إىل جانب أي مما يلي:
 وات. 500% مع قدرة خرج تتجاوز 18. تتجاوز "فاعلية القابس اجلداري" نسبة 1
 كيلو وات.  2. قدرة خرج تتجاوز 2

ليزر الصناعية على النمط املستعرض املتعدد وأجهزة ال .6A005.a.6.b: ال يسري البند ملحوظة
كجم.   1200كيلو وات وإمجايل كتلة أكرب من   6كيلو وات ولكن أقل من   2ذات قدرة خرج تتجاوز 

من أجل األهداف اخلاصة هبذه املذكرة، تشمل القيمة اإلمجالية للكتلة مجيع املكوانت املطلوبة لتشغيل 
األلياف البصرية اخلارجية اخلاصة  الليزر، مثل أشعة الليزر مصدر قدرة ومبادل حراري، ولكنها ال تشمل

 بتهيئة حزم األشعة و/أو تسليمها.
اننومرت إىل جانب أي مما  1.555اننومرت ولكنه يقل عن  1.150. يتجاوز خرج الطول املوجي 7

 يلي:
 وات. 50أ. خرج النمط املستعرض األحادي وقدرة اخلرج اليت تتجاوز 

 وات. 80ج اليت تتجاوز ب. خرج النمط املستعرض املتعدد وقدرة اخلر 
 اننومرت مع خرج قدرة يتجاوز وات واحد. 1555. يتجاوز خرج الطول املوجي 8

 أ. "أشعة ليزر نبضية" غري "قابلة للموالفة" وتتميز أبي مما يلي:
 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 150. يقل خرج الطول املوجي عن 1 
 و"قدرة قصوى" جتاوز وات واحد.مللي جول لكل نبضة  50طاقة خرج تتجاوز  أ.

 وات. 1ب. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 
اننومرت. إىل جانب أي  520اننومرت أو أكثر ولكن ال يتجاوز  150. يعادل خرج الطول املوجي 2 

 مما يلي:
 وات. 30جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  1.5أ. قدرة خرج جتاوز 

 وات. 30ب. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 
على "ليزر" األرجون الذي له "متوسط قدرة خرج" تعادل  .6A005.b.2.b: ال بسي البند ملحوظة

 وات. 50أو تقل عن 
 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 540اننومرت ولكنه يقل عن  520. يتجاوز خرج الطول املوجي 3

 أ. خرج النمط املستعرض األحادي إىل جانب أي مما يلي:



 وات. 50جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  1.5تتجاوز . قدرة خرج 1
 وات. 50. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2

 ب. خرج النمط املستعرض املتعدد إىل جانب أي مما يلي:
 وات.  150جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  1.5. قدرة خرج تتجاوز 1
 وات. 150. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2
 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 800اننومرت ولكنه يقل عن  540طول املوجي . يتجاوز خرج ال4

 وات. 30جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  1.5أ. قدرة خرج تتجاوز 
 وات. 30ب. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 

 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 975اننومرت ولكنه يقل عن  800. يتجاوز خرج الطول املوجي 5
 ميكرو اثنية إىل جانب أي مما يلي: 1تتجاوز "مدة النبضة" أ. 
 وات. 50جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  0.5. قدرة خرج تتجاوز 1
 وات. 20. خرج النمط املستعرض األحادي و"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2
 وات. 50. خرج النمط املستعرض املتعدد و"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 3

 ميكرو اثنية إىل جانب أي مما يلي: 1ز مدة النبضة ب. ال تتجاو 
 وات. 50جول لكل نبضة وقدرة قصوى تتجاوز  2. قدرة خرج جتاوز 1
 وات. 50. خرج النمط املستعرض األحادي و"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2
 وات. 80. خرج النمط املستعرض املتعدد و"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 3
 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 1.150اننومرت ولكنه يقل عن  975ي . يتجاوز خرج الطول موج6
 أ. يقل معدل "مدة النبضة" عن ا اننو اثنية إىل جانب أي مما يلي: 

 جيجا وات لكل نبضة. 5. يتجاوز خرج "القدرة القصوى" 1
 وات. 10. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2
 جول لكل نبضة. 0.1. قدرة خرج تتجاوز 3

"مدة النبضة" أو تتجاوز اننو اثنية واحدة ولكنها ال تتجاوز ميكرو اثنية واحدة، إىل جانب  ب. تساوي
 أي ما يلي:

 . خرج النمط املستعرض األحادي إىل جانب أي مما يلي:1
 ميجا وات. 100أ. قدرة قصوى تتجاوز 

بضات أبقل وات ذات تصميم حدد حدها األقصى لرتدد تكرار الن 20ب. "متوسط قدرة خرج" جتاوز 
 من أو يساوي كيلوهرتز واحد:



وات، وهلا  100%. ومتوسط قدرة خرج جتاوز 12ج. "فاعلية القابس اجلداري" عند نسبة تتجاوز 
 القدرة على العمل برتدد تكرار نبضات أعلى من كيلوهرتز واحد.

لى من  واط وهلا القدرة على العمل برتدد تكرار نبضات أع 150د. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 
 كيلوهرتز واحد.

 جول لكل نبضة. 2ه. طاقة خرج تتجاوز 
 . خرج النمط املستعرض املتعدد إىل جانب أي مما يلي:2

 ميجا وات. 400أ. "قدرة قصوى" تتجاوز 
وات. ج.  500% مع "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 18ب. تتجاوز "فاعلية القابس اجلداري" نسبة 

 وات.كيلو   2"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 
 جول لكل نبضة. 4د. طاقة خرج تتجاوز 

 ج. ال تتجاوز مدة النبضة مليكرو اثنية إىل جانب أي مما يلي:
 . خرج النمط املستعرض األحادي إىل جانب أي مما يلي:1

 كيلو وات.  500أ. "قدرة قصوى" تتجاوز 
وات. ج.  100% مع "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 12ب. تتجاوز "فاعلية القابس اجلداري" نسبة 

 وات. 150"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 
 . خرج النمط املستعرض املتعدد إىل جانب أي مما يلي:2

 ميجا وات. 1أ. "قدرة قصوى" تتجاوز 
 وات. 500% مع "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 18ب. تتجاوز "فاعلية القابس اجلداري" نسبة 

 كيلو وات.  2ج. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 
اننومرت إىل جانب أي مما يلي:  1555اننومرت ولكنه يقل عن  1150خرج الطول املوجي  . يتجاوز7

 ميكرو اثنية إىل جانب أي مما يلي: 1أ. تتجاوز "مدة النبضة" 
 وات. 50جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  0.5. قدرة خرج تتجاوز 1
 وات. 20. خرج النمط املستعرض األحادي و"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2
 وات. 50. خرج النمط املستعرض املتعدد و"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 3

 ميكرو اثنية إىل جانب أي مما يلي: 1ب. ال تتجاوز "مدة النبضة" 
 وات. 50جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  2. قدرة خرج تتجاوز 1
 وات. 50. خرج النمط املستعرض األحادي و"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2
 وات. 80. خرج النمط املستعرض املتعدد و"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 3
 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 1.555. يزيد خرج الطول املوجي عن 8



 مللي جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز وات واحد. 100أ. طاقة خرج تتجاوز  
 وات. 1ب. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 

 موالفة" تتميز أبي مما يلي:ج. "أشعه ليزر" "قابلة لل
)اثلث أكسيد  3O2(TI: AL(التيتانيوم  –على ًّيقوت  .6A005.cيسري البند  ملحوظة:

غارنيت جاليوم  -(، ثوليوم TM: YAGغارنيت اليرتيوم واأللومنيوم ) -األلومنيوم(، ثوليم 
)الكروم: أكسيد  4O2(CR: BeAL(، الكسندريت (TM: YSGG)السكانديوم واليرتيوم 

 برييليوم األلومنيوم(، و"الليزر" اللوين، و"ليزر" الصبغات، و"الليزر" السائل.
 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 600. يقل خرج الطول املوجي عن 1

 مللي جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز وات واحد. 50أ. طاقة خرج تتجاوز 
 وات. 1( اليت تتجاوز CWمرة )ب. املتوسط أو طاقة خرج املوجة املست

اننومرت، إىل جانب أي  1400اننومرت أو أكثر ولكن ال يتجاوز  600. يعادل خرج الطول املوجي 2
 مما يلي:

 وات. 20جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  1أ. قدرة خرج تتجاوز 
 وات. 20( اليت تتجاوز CWب. املتوسط أو طاقة خرج املوجة املستمرة )

 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 1400د خرج الطول املوجي عن . يزي3
 مللي جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز وات واحد. 50أ. طاقة خرج تتجاوز 

 وات. 1( اليت تتجاوز CWب. املتوسط أو طاقة خرج املوجة املستمرة )
 .6A005.cأو  .6A005.bأو  .6A005.aد. أنواع "أشعة الليزر" األخرى غري احملددة يف البنود 

 وذلك على النحو التايل:
 . "ليزر" أشباه املوصالت كما يلي:1

أيًضا على "ليزر" أشباه املوصالت الذي يتميز مبوصالت  .6A005.d.1يسري البند  :1ملحوظة 
 خرج بصرية )مثل أسالك توصيل األلياف الضوئية(.

صممة خصيًصا ألجهزة أخرى يتم حالة وحدة التحكم اخلاصة بـ"ليزر" أشباه املو  :2ملحوظة 
ُ
صالت امل

 حلالة وحدة التحكم اخلاصة ابألجهزة األخرى. احتديها وفقً 
 أ. "ليزر" أشباه املوصالت ذو منط مستعرض أحادي منفرد يتميز أبي مما يلي. 

 1.5اننومرت أو أقل ومتوسط قدرة خرج أو موجات متواصلة يتجاوز  1510. طول موجي يُعادل 1
 وات.

مللي  500اننومرت ومتوسط قدرة خرج أو موجات متواصلة يتجاوز  1510طول موجي أعلى من . 2
 وات.



 ب. "ليزر" أشباه املوصالت ذو منط مستعرض متعدد منفرد يتميز أبي مما يلي:
 وات.  10اننومرت ومتوسط قدرة خرج أو موجات متواصلة يتجاوز  1400. طول موجي أقل من 1
اننومرت ومتوسط قدرة خرج أو  1900اننومرت وأقل من  1400أعلى من  . طول موجي يُعادل أو2

 وات. 2.5موجات متواصلة يتجاوز 
اننومرت أو أكثر ومتوسط قدرة خرج أو موجات متواصلة يتجاوز واط  1900. طول موجي يُعادل 3

 واحد.
 ج. "مصفوفات ليزر" أشباه املوصالت املنفردة، اليت تتميز أبي مما يلي:

 وات. 80اننومرت ومتوسط قدرة خرج أو موجات متواصلة يتجاوز  1400موجي أقل من . طول 1
اننومرت ومتوسط قدرة خرج أو  1900اننومرت وأقل من  1400. طول موجي يُعادل أو أعلى من 2 

 وات. 25موجات متواصلة يتجاوز 
 10لة يتجاوز اننومرت أو أكثر ومتوسط قدرة خرج أو موجات متواص 1900. طول موجي يُعادل 3

 واط.
د. "حزمة مصفوفات" لـ "ليزر" أشباه املوصالت حيتوي على األقل على مصفوفة واحدة واحملدد يف البند 

6A005.d.1.c.: 
 "مالحظات فنية

 . غالًبا ما يطلق على أشعة "ليزر" أشباه املوصالت أشعة "ليزر" الصمامات الثنائية.1
ند: أشباه املوصالت مصنوعة كشرحية أحادية حىت تكون . تتكون املصفوفة من مصادر متعددة للب2

 مراكز حزم الضوء املنبعث على مسارات متوازية.
. يتم صنع "حزمة املصفوفات" عن طريق تكديس أو مبعىن آخر مجع "املصفوفات" حىت تكون مراكز 3 

 حزم الضوء املنبعث على مسارات متوازية.
 مما يلي: . "ليزر" أول أكسيد الكربون ويتميز أبي2

 كيلو وات.  5جول لكل نبضة و"قدرة قصوى" تتجاوز  2أ. قدرة خرج تتجاوز 
 كيلو وات.  5( اليت تتجاوز CWب. املتوسط أو طاقة خرج املوجة املستمرة )

 ( ويتميز أبي مما يلي:CO2. "ليزر" اثين أكسيد الكربون )3
 كيلو وات.  15أ. قدرة خرج تتجاوز 

. 1ميكرو اثنية ويتميز أبي مما يلي:  10مبعدل يتجاوز أو يقل عن  ب. خرج نبضي ذو "مدة نبضة"
 كيلووات.  10"متوسط قدرة خرج" تتجاوز 

 كيلو وات.  100. "قدرة قصوى" تتجاوز 2



. 1ميكرو اثنية ويتميز أبي مما يلي:  10ج. خرج نبضي ذو "مدة نبضة" مبعدل يتجاوز أو يقل عن 
 جول لكل نبضة. 5طاقة نبضية تتجاوز 

 كيلو وات.  2.5. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2
 . "ليزر" الغاز ويتميز مما يلي:4 
 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 150أ. يقل خرج الطول املوجي عن  

 مللي مول لكل نبضة. 50. طاقة خرج تتجاوز 1
 وات. 1. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2

 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 190ل عن اننومرت ولكنه يق 150ب. يتجاوز خرج الطول املوجي 
 جول لكل نبضة. 1.5. طاقة خرج تتجاوز 1
 وات. 120. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2

 اننومرت إىل جانب أي ما يلي: 360اننومرت ولكنه يقل عن  190ج. يتجاوز خرج الطول املوجي 
 جول لكل نبضة. 10. طاقة خرج تتجاوز 1
 وات. 500تتجاوز . "متوسط قدرة خرج" 2

 اننومرت إىل جانب أي مما يلي: 360د. يزيد خرج الطول املوجي عن 
 جول لكل نبضة. 1.5. طاقة خرج تتجاوز 1
 وات. 30. "متوسط قدرة خرج" تتجاوز 2

 انظرللتعرف على أشعة "ليزر" الغاز املُصممة خصيًصا ألجهزة الطباعة احلجرية البصرية، ملحوظة: 
 .3B001البند 

 لليزر الكيميائي كما يلي:ا. 5
 .(HF)أ. "ليزر" فلوريد اهليدروجني 
 .(DF)ب. "ليزر" فلوريد الديوتريوم 

 ج. "الليزر املنقول" وهو كما يلي:
 .l)-2(o. ليزر األكسجني واليود 1
 :2CO-(DF(فلوريد الديوتريوم  –. "ليزر" اثين أكسيد الكربون 2
 املتكررة": ويتميز أبي مما يلي:. ليزر النيودمييوم "ذو النبضات غري 6

 جول لكل نبضة. 50أ. "مدة نبضة" ال تتجاوز ميكرو اثنية واحدة و"قدرة قصوى" تتجاوز 
 جول لكل نبضة. 100ب. "مدة نبضة" ال تتجاوز ميكرو اثنية واحدة و"قدرة قصوى" تتجاوز 

ا نبض خرج واحدة أو ذات فرتة تشري "النبضات غري املتكررة" إىل أشعة "الليزر" اليت تنتج إم ملحوظة:
 فاصلة بني النبضات تتجاوز مدهتا الدقيقة.



 ه. املكوانت وهي كما يلي:
 . مراًّي مربّدة إما ابستخدام "التربيد الفعال" أو التربيد عرب أانبيب حرارية.1

 :ملحوظة فنية
سطح املكون البصري  "التربيد احليوي" هو تقنية تربيد للمكوانت البصرية ابستخدام سوائل متدفقة حتت

)مبعدل اعتباري أقل من ملليمرت واحد حتت سطح املكون البصري( حىت يتم التخلص من احلرارة املنبعثة 
 من املكون البصري.

. مراًّي بصرية أو مكوانت قابلة للنقل كلًيا أو جزئًيا أو مكوانت كهربصرية ُمصممة خصيًصا 2
 لالستخدام مع أشعة "ليزر" معينة.

 بصرية وهي كما يلي: و. أجهزة
للتعرف على العناصر البصرية ذات الفتحة املشرتكة والقادرة على العمل يف تطبيقات "ليزر  ملحوظة:

 قوائم السلع العسكرية. انظر( SHPLفائق القدرة" )
. أجهزة قياس )طْور( مقدمة املوجة الديناميكية ذات قدرة على وضع خرائط خلمسني موقًعا على 1

 مقدمة موجة حزمة األشعة إىل جانب أي مما يلي:األقل على 
% من 5هرتز أو أكثر وإمكانية متيز طور املوجة بنسبة ال تقل عن  100أ. معدالت إطار تعادل 

 الطول املوجي حلزمة األشعة.
% على األقل من الطول 20هرتز أو أكثر ومتييز طور املوجة بنسبة  1000ب. معدالت إطار تعادل 

 ألشعة.املوجي حلزمة ا
. أجهزة التشخيص بـ "الليزر" ذات قدرة على قياس أخطاء توجيه احلزمة الزاوية لنظام "الليزر فائق 2

 ميكروراد أو أقل. 10القدرة" مبعدل يساوي 
صممة خصيًصا لنظام "الليزر فائق القدرة" ذي املصفوفة املرحلية 3

ُ
. األجهزة البصرية واملكوانت امل

عد، ، أو  x/10لتجميع حزم األشعة املرتابطة بدرجة دقة تبلغ 
ُ
ميكرومرت، أًّي   0.1يف الطول املوجي امل

 كان األصغر.
 ليزر فائق القدرة".. تلسكوابت إسقاطيه ُمصممة خصيًصا لالستخدام مع أنظمة "ال4

6A006  أجهزة قياس اجملاالت املغناطيسية"، و"مقاييس التدرج املغناطيسي"، و"مقاييس التدرج"
املغناطيسي اجلوهري"، وأجهزة استشعار اجملال الكهريب حتت املاء ، و"أنظمة التعويض"، واملكوانت 

صممة خصيًصا لذلك، كما يلي:
ُ
 امل

صممة خصيًصا لتطبيقات صيد األمساك أو ع 6A006ال يسري البند  ملحوظة:
ُ
لى األجهزة امل

 القياسات املغناطيسية احليوية اخلاصة ابلتشخيصات الطبية.
 أ. "أجهزة قياس اجملاالت املغناطيسية" واألنظمة الفرعية كما يلي:



. "أجهزة قياس اجملاالت املغناطيسية" اليت تستخدم تكنولوجيا أجهزة التداخل الكمي "فائقة 1
 لتوصيل"، وتتميز أبي مما يلي:ا

صممة للتشغيل الثابت، دون أنظمة فرعية ُمصممة 
ُ
أ. نظم أجهزة التداخل الكمي فائقة التوصيل امل

قدًما )اجلذر  50خصيًصا للحد من ضجيج احلركة وتتميز بـ "حساسية" تعادل أو أقل )أي أفضل( من 
تردد بعادل واحد هرتز. ب. نظم أجهزة التداخل الرتبيعي الوسطي( للجذر الرتبيعي لكل قيمة هرتز عند 

بيكو  20الكمي فائقة التوصيل تتميز مبعدل حساسية قياس شدة جماالت مغناطيسية للحركة أقل من 
تيسال )اجلذر الرتبيعي الوسطي( للجذر الرتبيعي لكل قيمة هرتز عند ترددات أقل من واحد هرتز، 

 وُمصممة خصيًصا للحد من ضجيج احلركة.
"أجهزة قياس اجملاالت املغناطيسية" اليت تستخدم "تكنولوجيا" الضخ الضوئي أو )الربوتون/  .2

بيكو تيسال )اجلذر  20اوفرهوزر( احملوري النووي وتتميز مبعدل "حساسية" أقل )أي أفضل( من 
 الرتبيعي الوسطي( للجذر الرتبيعي لكل قيمة هرتز عند تردد يعادل واحد هرتز.

اجملاالت املغناطيسية" اليت تنظم "تكنولوجيا" مقياس شدة اجملاالت وتتميز مبعدل  . "أجهزة قياس3
)اجلذر الرتبيعي الوسطى( للجذر الرتبيعي لكل  PT 10"حساسية" يعادل أو أقل )أي أفضل( من 

 قيمة هرتز عند تردد يعادل واحد هرتز.
ز مبعدل "حساسية" يعادل أو أقل . "أجهزة قياس اجملاالت املغناطيسية" اخلاصة مبلف احلث وتتمي4

 )أفضل( مما يلي:
اننو تيسال )اجلذر الرتبيعي الوسطي( للجذر الرتبيعي لكل قيمة هرتز عند تردد يعادل واحد  0.05أ.  

 هرتز.
اننو تسال )اجلذر الرتبيعي الوسطي( للجذر الرتبيعي لكل قيمة هرتز عند تردد يعادل  I 3-X 10ب. 

 هرتز. 10واحد هرتز أو أكثر ولكن ال يتجاوز 
اننو تسال )اجلذر الرتبيعي الوسطي( للجزر الرتبيعي لكل قيمة هرتز عند ترددات  I 4-X 10ج. 

 هرتز. 10تتجاوز 
ية" اخلاصة ابأللياف الضوئية تتميز مبعدل "حساسية" أقل )أفضل( . "أجهزة قياس اجملاالت املغناطيس5

 اننو تيسال للجذر الرتبيعي لكل قيمة هرتز. 1من 
اننو  8ب. أجهزة استشعار اجملاالت الكهربية حتت سطح املاء ذات معدل "حساسية" أقل )أفضل( من 

 هرتز. فولت لكل مرت للجذر الرتبيعي لكل قيمة هرتز عند القياس تردد واحد
 ج. "مقاييس التدرج املغناطيسي" كما يلي: 

. "مقاييس التدرج املغناطيسي" اليت تستخدم "أجهزة قياس اجملاالت املغناطيسية" احملددة يف البند 1
6A006.a. . 



. "مقاييس التدرج املغناطيسي اجلوهري" اخلاصة ابأللياف الضوئية تتميز مبجال تدرج مغناطيسي ذي 2
اننو تيسال/ مرت اجلذر الرتبيعي الوسطي للجذور الرتبيعية  0.3أقل )أي أفضل( منن معدل "حساسية" 
 لكل قيمة ابهلرتز.

. "مقاييس التدرج املغناطيسي اجلوهري" اليت تستخدم "تكنولوجيا" أخرى خبالف "تكنولوجيا" 3
اننو  0.3األلياف الضوئية وتتميز مبجال كرج مغناطيسي ذي معدل "حساسية" أقل )أي أفضل( من 

 تيسال/مرت اجلذر الرتبيعي الوسطي للجذور الرتبيعية لكل قيمة ابهلرتز.
د. "نظم التعويض" ألجهزة استشعار اجملال املغناطيسي أو اجملال الكهريب حتت املاء واليت ينشأ عنها أداء 

 .6A006.cأو  .6A006.bأو  6A006.a.aيعادل أو يزيد عن املعايري احملددة يف البنود 
 وظة فنية:ملح

تقاس "حساسية" )مستوى الضجيج( ابجلذر الرتبيعي  .6A006من أجل األهداف الواردة يف البند 
 الوسطى لألجهزة ذات قياس ضجيج حمدود وهو ما ميثل أقل إشارة ميكن قياسها.

6A007 :مقاييس اجلاذبية ومقاييس تدرج اجلانبية، وهي على النحو التايل 
 .6A107أيًضا البند  انظر ملحوظة:

عدلة لالستخدام األرضي وتتميز بدرجة دقة اثبتة أقل )أي 
ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
أ. مقاييس اجلاذبية امل

 جال. 10افضل( من 
على مقاييس اجلاذبية األرضية لعنصر الكوارتز من النوع  .6A007.a: ال يسري البند ملحوظة

(worden)  
على مقاييس اجلاذبية األرضية لعنصر الكوارتز من النوع  .6A007.aب. ال يسري البند 

(worden) 
 مللي جال. 0.7. درجة دقة اثبتة أقل )أي أفضل( من 1
مللي جال وتتميز مبدة زمنية لتسجيل  0.7. درجة دقة أثناء األداء )التشغيل( أقل )أي أفضل( من 2

عادالت التصحيحية والتأثريات احلركية حالة االستقرار نبلغ أقل من دقيقتني مع أية جمموعة من امل
 املصاحبة.

 ج. مقاييس تدرج اجلانبية.
6A007  صممة خصيًصا لذلك

ُ
أنظمة الرادار واألجهزة واألجزاء اليت تتميز أبي مما يلي، واملكوانت امل

 ابإلضافة إىل:
 .6A108أيًضا البند  انظر: ملحوظة
 على كل من: 6A008: ال يسري البند ملحوظة

 (.SSRاملراقبة الثانوي ) رادار -



 رادار أيل مدين. -
عنصرًا على  12( اليت تشمل ATCأجهزة العرض واملراقبة املستخدمة يف مراقبة احلركة اجلوية ) -

 األكثر من عناصر قابلة للتحلل لكل مليمرت.
 رادار األرصاد اجلوية )األحوال اجلوية(. -

 جيجا هرتز ويتميز أبي مما يلي: 230إىل جيجا هرتز  40أ. يعمل عند ترددات ترتاوح بني 
 مللي وات. 100. متوسط قدرة خرج تتجاوز 1
درجة أو أقل )أي  0.2. دقة حتديد مواقع مبعدل خطأ يقدر مبرت واحد أو أقل )أي أفضل( للمدى و2

 أفضل( للسمت.
 % من تردد التشغيل املركزي.6.25± ب. عرض نطاق ترددي قابل للموالفة يتجاوز نسبة 

 الحظة فنيةم
يعادل "تردد التشغيل املركزي" نصف جمموع ترددات التشغيل األعلى ابإلضافة إىل ترددات التشغيل 

 األقل.
 ج. القدرة على العمل على أكثر من ترددين ملوجة حاملة يف وقت واحد.

( أو رادار ذي فتحة اصطناعية SARد. القدرة على العمل بنمط رادار ذي فتحة اصطناعية )
 ( أو منط رادار جوي للرؤية اجلانبية.ISARة )معكوس

 هـ. حيتوي على "هوائيات مصفوفة مرحلية قابلة للتوجيه إلكرتونًيا".
 و. القدرة على اكتشاف الرتفاع األهداف غري املتعاونة.

( اليت تطابق معابر منظمة PARأجهزة رادار االقرتاب احللق ) .6A008.f: ال يسري البند ملحوظة
 (.ICAOدين الدويل )الطريان امل

ز. ُمصمم خصيًصا للسل اجلوي )املنطاد أو مراكل الطائرة املثبتة( ويتميز ابلقدرة على "معاجلة إشارة" 
 دوبلر لكشف األهداف املتحركة.

 ح. معاجلة إشارات الرادار واستخدام أي مما يلي:
 . تقنيات "االنتشار الطيين للرادار".1
 الرادار".. تقنيات "سرعة تغري ترددات 2

 كم.  185ط. تشغيل ارض بـ"مدى موّجة" حبد أقصى يتجاوز 
 على: .6A008.iال يسري البند  ملحوظة:

 أ. رادار مراقبة مناطق صيد األمساك.
 ب. أجهزة الرادار األرضي املصممة خصيًصا لوحدة مراقبة احلركة اجلوية وتتميز مبا يلي:

 كم أو أقل.  500. "مدى موّجه" حبد أقصى يتجاوز 1 



. ُمصممة حبيث تتيح إمكانية إرسال بياانت ملف الرادار ابجتاه واحد فقط من موقع الرادار إىل أحد 2
 مراكز مراقبة احلركة اجلوية املدنية أو إىل أكثر من مركزه.

 مركز وحدة مراقبة احلركة اجلوية: . ال تضمن أية شروط ختص التحكم عن بعد يف حمل مسح الرادار من3
 . يتم تركيبها بصفة دائمة.4

 ج. رادارات تشبع منطاد الرصد اجلوي.
 لقياس السرعة واملسافات ويتميز مبا يلي: (LIDAR)جهاز الليدار  ي. أن يكون رادار ليزر أو 

 . ُمعّد لالستخدام يف الفضاء.1
راد  20ين ويتميز بدقة زاوية أقل )أي أفضل( من . استخدام تقنيات الكشف اهلرتوديين أو اهلمودي2

 )ميكرو رادًّين(.
. ُمصمم إلجراء مسح جوي ساحلي لألعماق لصاحل املنظمة الدولية ألعمال املسح البصري 3
(IHO)( بناًء على الطلب من النوع )الطبعة اخلامسة 

لليزر أو أكثر بطول ( للمسح البحري أو أفضل من ذلك، ويستخدم أحد أنواع أشعة ا2008)فرباير 
 اننومرت.  600اننومرت وال يزيد على  400موجي يتجاوز 

 .36A008.j( املصمم خصيًصا إلجراء املسح يف بند IDARLيرد جهاز الليدار ): 1ملحوظة 
صممة خصيًصا LIDARعلى أجهزة الليدار ) .6A008.jال يسري البند  :2ملحوظة فقط. 

ُ
( امل

 جلوية.الستخدامها يف رصد األموال ا
اخلاص ابملنظمة  2008الطبعة اخلامسة فرباير  l: تلخص املعايري اخلاصة ابلطلب من النوع ]3ملحوظة 

 الدولية ألعمال املسح البحري كما يلي:
 % من العمق.5مرت +  5 -% من مستوى الثقة( 95دقة أفقية ) - 
 a – 0.5حيث:  )2b)+ a•(b2( ±4% من مستوى الثقة(= 95دقة العمق لألعماق املنخفضة ) -

= معامل اخلطأ املعتمد b=  0.013مرت= خطأ العمق الثابت، أي جمموع كل أخطاء العمق الثابتة 
 = العمقd= اخلطأ املعتمد على العمق، أي جمموع كل األخطاء املعتمدة على العمق b•dعلى العمق، 

 40% من عمق أكرب من 10 مرت، 40مرت عمًقا وحىت  2كشف املعامل= املعامل ثالثية األبعاد <   -
 مرتًا. 

ك. يشمل أنظمة فرعية لـ"معاجلة اإلشارات" ابستخدام تقنية "انضغاط النبضات"، كما يتميز أبي مما 
 يلي:

 .150. نسبة "انضغاط نبضات" تتجاوز 1
 اننو اثنية. 200. عرض نبضات أقل من 2

 ل. يشمل أنظمة فرعية ملعاجلة البياانت ويتميز أبي مما يلي:



. "التتبع األصلي لألهداف" يف أي دوران للهوائي مما يوفر موقع اهلدف املتوقع قبل أن حيني الوقت 1
 للمرور التايل هلوائي احلزم املوجية؛

يف تقنية شبيه املسار االعرتاضي يف أنظمة مراقبة احلركة اجلوية  .6A008.i.1ال يسري البند  ملحوظة:
 أو البحرية أو رادار املوانئ.

 اجلة تقنية سرعة اهلدف من رادار أويل مبعدالت مسح غري دورية )متغرية(.. مع2
. معاجلة تقنية التعرف على األشكال )استخالص املعامل( واملقارنة مع قواعد بياانت خصائص املدن 3

 )يف شكل موجات أو مور( للتعرف على األهداف أو تصنيفها.
زين أو أكثر من "أجهزة استشعار متصلة بينًيا" . تراكب وترابط بياانت اهلدف أو دجمها من جها4

 ومنتشرة جغرافًيا لتعزيز صورة األهداف ومتيزها.
على النظم واألجهزة واألجزاء اليت تستخدم ملراقبة احلركة  .6A008.i.4ال يسري البند  ملحوظة:
 البحرية.

6A102  6"أجهزة كشف" معززة ملقاومة اإلشعاع، خبالف تلك احملددة يف البندA002 ومصممة ،
(، واألشعة EMPخصيًصا أو ُمعّدلة للحماية ضد اآلاثر النووية )مثل النبض الكهرومغناطيسي )

السينية، واآلاثر احلرارية( والقابلة لالستعمال يف "الصواريخ"، وُمصممة أو ُمعّدة ملقاومة مستوًّيت إشعاع 
 رادًّين/اثنية )سيليكون(. x5 510تتوافق أو تتجاوز حمل اجلرعة اإلشعاعية الذي يبلغ 

 ملحوظة فنية:
، أبنه جهاز ميكانيكي وكهريب أو بصري أو كيميائي بقوم 6A102يعرف "جهاز الكشف" يف البند 

ابلتعرف على مثري ما أو تدوينه أو تسجيله تلقائًيا مثل التغري البيئي يف الضغط أو درجة احلرارة أو إشارة  
ويشمل ذلك األجهزة اليت تستشعر من خالل التشغيل مرة  كهرومغناطيسية أو إشعاع مادة مشعة.

 واحدة عند حدوث عطل.
6A107 :مقاييس اجلاذبية واملكوانت اخلاصة هبا ومقاييس اجلاذبية، كما يلي 

عدلة لالستخدام اجلوي أو b.6A007أ. مقاييس اجلاذبية، غري احملددة يف البند 
ُ
صممة أو امل

ُ
، وامل

مللي جال( أو  0.7) 2ميجا/اثنية -x 1076اثبتة أو دقة تشغيل تعادل البحري وتتميز بدرجة دقة 
 أقل )أي أفضل(، وتستغرق مدة زمنية تبلغ دقيقتني أو أقل لتسجيل حالة االستقرار.

 6A107أو  b.6A007ب. مكوانت ُمصممة خصيًصا ملقاييس اجلاذبية الواردة يف البندين 
  .6A007.cومقاييس تدرج اجلانبية الواردة يف البند 

6A108  6أنظمة الرادار وأنظمة التتبع، خبالف احملددة يف البندA008:كما يلي ، 
عدلة لالستخدام يف مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف 

ُ
صممة أو امل

ُ
أ. أنظمة الرادار ورادار الليزر امل

  9A104أو صواريخ السرب الواردة يف البند  9A004البند 



 ما يلي: .6A108.aيشمل البند  ملحوظة:
 أ. أجهزة وضع خرائط كفاف التضاريس.

 ب. أجهزة استشعار تصويرية.
 ج. أجهزة )رقمية وتناظرية( لوضع خرائط األماكن وربطها.

 د. أجهزة رادار دوبلر للمالحة اجلوية.
 ب. أنظمة تتبع دقيقة ميكن استخدامها لـ "الصواريخ"، كما يلي:

ز انقل ابإلضافة إىل مراجع سطحية أو جوية أو األنظمة املالحة . أنظمة التتبع اليت تستخدم رم1
 بواسطة األقمار الصناعية لتوفر كباسات آنية للوضع والسرعة أثناء الطريان.

. رادارات تعقب تشمل أجهزة تتبع بصرية/ أجهزة تتبع ابألشعة حتت احلمراء وتتميز جبميع اإلمكاانت 2
 التالية:

 مللي رادًّين. 1.5أ. دقة زاوية أفضل من 
أمتار كقيمة جذر تربيعي وسطي.  10كم أو أكثر بدرجة دقة أفضل من   30ب. مدى تعقب يبلغ 

 مرت /اثنية. 3ج. دقة سرعة أفضل من 
 ملحوظة فنية:

نظم الصواريخ ونظم الطائرات بدون طيار املكتملة  6A108 bيقصد مصطلح "صاروخ" يف البند
 كم.  300ملدى يزيد عن  والقادرة على إرسال إشارات السلكية

6A202 :صمامات تضخيم ضوئية تتميز ابلسمتني التاليتني 
 .2سم 20أ. مساحة كاثود ضوئي أكرب من 

 اننو اثنية. 1ب. بلوغ زمن ارتفاع نبضة األتود أقل من 
6A203  6الكامريات واملكوانت، خبالف احملددة يف البندA203:كما يلي ، 

صممة خصيًصا لذلك، على النحو التايل:أ. كامريات دوارة ميكانيكية 
ُ
 ذات مراًّي أو املكوانت امل

 لكل اثنية. 000.225. كامريات أتطري مبعدالت تسجيل أكرب من 1
 ملليمرت لكل ميكرو اثنية. 0.5. كامريات فائقة السرعة بسرعات كتابة أكرب من 2

ابإلضافة ، تتضمن مكوانت هذه الكامريات وحدات إلكرتوانت متزامنة a.6A203: يف البند ملحوظة
 مكوانت أخرى دوارة تتكون من توربينات ومراًّي وحوامل. إىل

 ب. كامريات إلكرتونية فائقة السرعة وكامريات أتطري إلكرتونية وصمامات وأجهزة، كما يلي:
 اننو اثنية أو أقل. 50. كامريات إلكرتونية فائقة السرعة ذات وضوح صورة تبلغ 1
 ..6A203.b.1. صمامات فائقة السرعة للكامريات احملددة يف البند 2



اننو اثنية  50. كامريات أتطري إلكرتونية أو )تقوم ابلتصوير إلكرتونًيا( تتميز بزمن تعرض لإلطار تبلغ 3
 أو أقل.

  .6A203.b.3البند  . صمامات أتطري وأجهزة تصوير صلبة لالستخدام مع الكامريات احملددة يف4
 كما يلي: 

أ. صمامات تقريب املكثف وضوح الصورة تتميز بكاثود ضوئي بوضع على طبقة موصلة شفافة لتقليل 
 مقاومة لوح الكاثود الضوئي.

( لتكثيف الضوء على اهلدف حيث يسمع النظام SITب. صمامات فيديكون ذات لوحة سيليکونية )
ة من الكاثود الضوئي قبل ارتطامها بصفيحة اللوحة تكثيف الضوء السريع ابحتجاز اإللكرتوانت الضوئي

 على اهلدف.
 ج. معامل االنكسار الكهريب البصري خللية كري أو بوكل.

اننو اثنية  50د. صمامات أتطري أخرى وأجهزة تصوير صلبة ذات زمن احتجاز سريع للصورة يقل عن 
 ..6A203.b.3ُمصممة خصيًصا للكامريات احملددة يف البند 

ج. كامريات تليفزيونية أو عدسات معززة ملقاومة اإلشعاع وُمصممة أو مصنفة خصيًصا ملقاومة إمجايل 
راد )سيليكون( دون  x 56 10جراي )سيليكون(  x 503 10معدل اجلرعات اإلشعاعية األعلى من 

 احلاجة للتقليل من معدل التشغيل.
 ملحوظة فنية

الطاقة الناجتة ابجلول لكل كجم يتم امتصاصه بعينة سيليكون يشري مصطلح جراي )سيليكون( إىل 
 مكشوفة عند التعرض إلشعاع مؤين.

6A205  الليزر" ومضخمات "الليزر" واملذبذابت، خبالف تلك احملددة يف كل من بند"
0B001.g.5  0وB001.h.6 6وA005:على النحو التايل : 

 .6A005.bالبند  انظرالبخار النحاسي، لالطالع على مزيد من التعليمات عن ليزر  ملحوظة:
 أشعة "الليزر" الناجتة عن أيون األرغون وتتميز ابلسمتني التاليتني: أ.
 اننومرت. 515اننو مرت و 400. العمل أبطوال مرجية ترتاوح بني 1
 واط. 40. متوسط قدرة خرج أكرب من 2

 يز ابخلصائص التالية:ب. مذبذابت ليزر صباغي ذو منط أحادي نبضي قابل للموالفة وتتم
 اننومرت  800اننومرت و 300. العمل أبطوال موجبة ترتاوح بني 1
 واط. 1. متوسط قدرة خرج أكرب من 2
 كيلوهرتز.  1. معدل تكرار أعلى من 3
 اننو اثنية. 100. عرض نبضات أقل من 4



 ج. مذبذابت ومضخمات ليزر صباغي نبضي قابلة للموالفة تتميز ابخلصائص التالية:
 اننومرت. 800اننومرت و 300. العمل أبطوال موجية تراوح بني 1
 واط. 30. متوسط قدرة خرج أكرب من 2
 كيلوهرتز.  1. معدل تكرار أعلى من 3
 اننو اثنية. 100. عرض نبضات أقل من 4

 على املذبذابت ذات النمط األحادي. C.6A205: ال يسري البند ملحوظة
 يدخل فيها غاز اثين أكسيد الكربون تتميز ابخلصائص التالية:د. أشعة الليزر النبضي اليت 

 اننومرت. 11.000اننومرت و 9000. العمل أبطوال موجية ترتاوح بني 1
 هرتز. 250. معدل تكرار أعلى من 2
 واط. 500. متوسط قدرة خرج أعلى من 3
 اننو اثنية. 200. عرض نبضات أقل من 4

ميکرومرت  16ُمصممة خصيًصا للعمل بناتج طول موجي يعادل هيدروجينية -هـ. حموالت رامان ابرا
 هرتز. 250ومبعدل تكرار أعلى من 

و. "الليزر" القائم على شبه موصل مطلي ابلنيودمييوم )خبالف الزجاج( مع انتج طول موجي يرتاوح بني 
 اننومرت ويتميز أبي مما يلي: 1100اننومرت و 1000

اننو اثنية أو أكثر،  1بضًيا بشكل عال ابستخدام مدة نبضة تعادل . تتم إاثرته نبضًيا أو تشكيله ن1
 ويتميز أبي مما يلي:

 واط. 40أ. انتج قدرة ذات منط مستعرض أحادي ومتوسط قدرة انتج أعلى من  
 واط. 50ب. خرج ذو منط مستعرض متعدد مبتوسط قدرة خرج أعلى من 

اننومرت  550اننومرت و 500اوح ما بني . يعمل على مضاعفة الرتدد لتحقق طول موجي خارج يرت 2
 واط. 40مبتوسط قدرة خارجة أعلى من 

6A225  كم/اثنية خالل فرتة فاصلة أقل من  1مقاييس تداخل السرعة لقياس سرعات جتاوز 
 ميكرو اثنية. 10

مقاييس تداخل السرعة مثل نظام قياس تداخل السرعة ألي عاكس  6A225يشمل البند  ملحوظة:
(VISARS)  أجهزة دوبلر لقياس التداخل ابلليزر و(DLIS). 

6A226 :أجهزة استشعار الضغط، كما يلي 
 جيجا ابسكال. 10أ. عدادات منغانني ملعدالت ضغط أعلى من 

 جيجا ابسكال. 10ب. حموالت إشارات ضغط الكوارتز ملعدالت ضغط أعلى من 
6B .أجهزة االختبار والفحص واإلنتاج 



6B004 ما يلي:أجهزة بصرية وهي ك 
 % من قيمة االنعكاس.0.1±  أ. أجهزة لقياس االنعكاس املطلق بدرجة دقة تبلغ

سم،  10ب. أجهزة خبالف أجهزة قياس تناثر السطح البصري، تتميز ببؤرة واضحة بطول أكثر من 
ُمصممة خصيًصا للقياس البصري غري املتصل لشكل )مقطع( سطح بصري غري مستو بدرجة دقة تبلغ 

 أو أقل )أفضل( من املقطع املطلوب. اننومرت 2
 على أجهزة امليكروسكوب. 6B004: ال يسري البند ملحوظة

6B007  0.1أجهزة إلنتاج مقاييس اجلانبية األرضية وحماذاهتا ومعايرهتا بدرجة دقة ساكنة أفضل من 
 مللي جال.
6b008  نظم قياس املقطع العرضية ابستخدام أجهزة الرادار النبضية تتميز مبقاييس عرض نبضات

صممة خصيًصا لذلك. 100إرسال تبلغ 
ُ
 اننو اثنية أو أقل وخاصة املكوانت امل

 .6B108 أيًضا البند انظر: ملحوظة
6B108  ستخدم خبالف احملددة يف البند

ُ
نظم، ُمصممة خصيًصا لقياس مقطع عرضي للرادار امل

6B008 .يف "الصواريخ" وأنظمتها الفرعية 
 :ملحوظة فنية

، نظم الصواريخ املتكاملة ونظم الطائرات بال طيار واليت يتعدى 6B108يقصد بـ "الصاروخ" يف البند 
 كم.  300مداها 
6C املواد 

6C002 از االستشعار البصري وهي كما يلي:مود جه 
 أو أكثر. %99.9995أ. تلوريوم عنصري )تيل( مبستوًّيت نقاء تصل نسبتها إىل  

 ب. بلورات أحادية )مبا فيها رقاقات التنضيد( ألي مما يلي:
 ٪ بواسطة "اجلزء املويل"6(، مبحتوى زنك أقل من CdZnTe. تيلوريد کادميوم زنك )1
 ( أبي درجة نقاء.CdTe) . تيلوريد الكادسيوم2
 ( أبي درجة نقاء.HgCdTe. تيلوريد کادميوم الزئبق )3

 ملحوظة فنية:
( إىل جمموعها يف تيلوريد ZnTeيُعرف "اجلزء املويل" أبنه نسبة أجزاء مول يف تيلوريد الزنك )

 ( املوجود يف البلورة.ZnTe( وتيلوريد الزنك )CdToالكادميوم )
6D002  "6خصيًصا لـ "استخدام" األجهزة احملددة يف البنود  املصممة"الربامجA002.b.  أو
6A008  6أوB008: 
6D003 :ابلنسبة "للربامج" األخرى فهي على النحو التايل 



 أ. "الربامج" وهي كالتايل:
. "برامج" ُمصممة خصيًصا لتشكيل حزم اإلشارات الصوتية اخلاصة بـ"املعاجلة اآلتية للبياانت الصوتية 1

 لالستقبال السليب ابستخدام مصفوفات أجهزة مسماع مائية مقطورة؛
. "رمز املصدر" اخلاص بـ"املعاجلة اآلتية" للبياانت الصوتية لالستقبال السليب ابستخدام مصفوفات 2

 أجهزة مسماع مائية مقطورة؛
ة" للبياانت . "برامج" ُمصممة خصيًصا لتشكيل حزم اإلشارات الصوتية اخلاصة بـ"املعاجلة اآلتي3

 الصوتية لالستقبال السليب ابستخدام نظم كابالت يف األعماق أو السطح؛
 ب. غري مستخدم:

ج. "برامج" ُمصممة أو ُمعدلة للكامريات اليت حتتوي على "مصفوفات املستوى البؤري" احملددة يف البند 
f6A002.a.3.  عدلة ملعاجلة مسببات تفييد معدل اإلطار و

ُ
صممة أو امل

ُ
السماح للكامريا بتجاوز وامل

 . أ.3ملحوظة  .6A003.b.4معدل اإلطار احملدد يف البند 
 د. غري مستخدم؛
 هـ. غري مستخدم؛

 و. "الربامج" وهي كالتايل:
. "برامج" ُمصممة خصيًصا كـ"نظم تعويض" للمجالني املغناطيسي والكهريب اخلاصني أبجهزة 1

صممة للعمل على 
ُ
 منصات متنقلة؛االستشعار املغناطيسية امل

 . "برامج" ُمصممة خصيًصا الكتشاف شذوذ اجملالني املغناطيسي والكهريب على املنصات املتنقلة؛2
ز. "برامج" ُمصممة خصيًصا لضبط التأثريات احلركية ملقاييس اجلانبية األرضية أو مقاييس تدرج 

 اجلاذبية؛
 ح. "الربامج" وهي كالتايل:

املضافة على أجهزة كمبيوتر متعددة األغراض  (ATC). "برامج" تطبيقية "لنظم" مراقبة احلركة اجلوية 1
 موجودة يف مراكز مراقبة احلركة اجلوية وقادرة على القيام مبا يلي:

 "مسار نظام" متزامًنا؛ 150أ. معاجلة وعرض أكثر من 
 من أربعة رادارت أولية؛ب. قبول بياانت اجلسم املستهدف من الرادار من أكثر 

 . "برامج" لتصميم أو "إنتاج" قباب هوائي الرادار وتتميز مبا يلي:2
أ. ُمصممة خصيًصا حلماية "هوائيات املصفوفة الطورية القابلة للتوجيه إلكرتونًيا" احملددة يف بند 

6A008.e.؛ 
ديسييل حتت ذروة مستوى  40ب. إنتاج منط هوائي يتميز بـ"متوسط مستوى اللوب اجلانيب" أكرب من 

 احلزمة الرئيسية.



 ملحوظة فنية:
على مستوى املصفوفة  .6D003.h.2.bيتم قياس "متوسط مستوى اللوب اجلانيب" احملدد يف البند 

 أبكملها ابستثناء املدى الزاوي للحزمة الرئيسية وأول لوبيني جانبيني على كال جانيب احلزمة الرئيسية.
6D102  عدلة من أجل "استخدام" السلع احملددة يف البند

ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
"الربامج" امل

6D108. 
6D103 الربامج" اليت تعاجل البياانت املسجلة بعد إمتام رحالت الطريان مما يسمح بتحديد وضع" 

 يخ".املركبة طوال مسار طرياهنا، وهي برامج ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة الستخدامها يف "الصوار 
 ملحوظة فنية:

نظم الصواريخ ونظم الطائرات بدون طيار املكتملة  6D103يقصد مبصطلح "الصاروخ" يف البند 
 كم.  300والقادرة على إرسال إشارات السلكية ملدى يزيد عن 

6E التكنولوجيا 
6E001  حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة(GTN)  أبهنا املستخدمة يف

 .6Dأو  6Cأو  6Bأو  6Bأو  6A"تطوير" األجهزة أو املواد أو "الربامج" احملددة يف البنود 
6E002  حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة(GTN)  أبهنا املستخدمة يف

 .6Cأو  6Bأو  6A"إنتاج" األجهزة أو املواد احملددة يف البنود 
6E003 :ابلنسبة للمدلوالت األخرى للتكنولوجيا فهي على النحو التايل 

 أ. "تكنولوجيا" على النحو التايل:
% 99.5. "تكنولوجيا" لتغطية السطح البصري ومعاجلته، "الالزمة" لتحقيق نسبة جتانس تصل إىل 1

إمجايل فقد )يظهر يف ملليمرت و  500أو أفضل لطبقات بصرية يصل قطرها أو طول حمورها الرئيسي إىل 
 .-X3 105شكل امتصاص وتناثر( يبلغ أقل من 

 .2E003.Fأيًضا بند  انظرملحوظة: 
. "تكنولوجيا" الصناعة البصرية اليت تستخدم تقنيات حتويل املاس األحادي الطرف إلنتاج درجات 2

غري مستوية تتجاوز اننومرت )قيمة اجلر الرتبيعي الوسطى( على لسطح  10دقة لنعومة السطح أفضل من 
 ؛2م 0.5

ب. "التكنولوجيا" "الالزمة لـ"تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" أدوات أو أهداف تشخيصية يف مرافق 
إجراء االختبارات مصممة خصيًصا لنظم اختيار "الليزر فائق القدرة" أو اختبار املواد املشعة أو تقييمها 

 بواسطة حزم أشعة "الليزر فائق القدرة"؛



6E201  حتدد "التكنولوجيا وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة(GTN)  أبهنا املخصصة
.، والبند cو  6A007و  6A002لـ"استخدام" األجهزة أو "الربامج" احملددة يف كل من البندين 

6A008  6أوA107  6أوA108  6أوD102  6أوD103: 
 6A008بقصر مدلول "التكنولوجيا" اخلاصة ابألجهزة احملددة يف البند  6E101يقوم البند  ملحوظة:

 عندما يتم تصميها الستخدامها يف تطبيقات الطريان واستخدامها يف "الصواريخ".
6E201 كرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة ذ حتدد "التكنولوجيا" وفًقا للم(GTN)  أبهنا املخصصة

أو  .6A005.b.2أو  6A005أو  6A003لـ"استخدام" األجهزة احملددة يف بند 
6A005.b.3.  6أوA005.b.4.  6أوA005.b.6.  6أوA005.c.2.  أو
6A005.b.3.  6أوA005.b.4.  6أوA005.b.6.  6أوA005.c.2.  أو

6A005.d.3.c.  6أوA005.d.4.c.  6أوA202  6أوA203  6أوA205  6أوA225 
 .6A226أو 

 الفئة السابعة
 املالحة وإلكرتونيات املالحة اجلوية

7A األنظمة واألجهزة واملكوانت 
 الفئة الثامنة: انظرملحوظة: ملزيد من املعلومات عن أجهزة الطريان اآليل للمركبات حتت املائية، 

7A001 :صممة خصيًصا لذلك، كما يلي
ُ
 مقاييس التسارع واملكوانت امل

 .7A101أيًضا البند  انظر ملحوظة:
 .7A001.bالبند  انظر: للتعرف على مقاييس التسارع الزاوية أو الدورانية، ملحوظة

 أ. مقاييس تسارع خطية تتميز أبي مما يلي:
 )جال( وتتميز أبي مما يلي: g 15. خُمصصة للعمل مبستوًّيت تسارع خطي أقل من أو تساوي 1

)ميكروجال( ابلنسبة لقيمة معايرة  micro g 130من  9أفضل 0أ. معدل "استقرار" "احنيازي" أقل 
 اثبتة على مدار عام واحد؛

جزًءا يف املليون ابلنسبة لقيمة معايرة اثبتة  130ب. معدل "استقرار" "لعامل املقياس" أقل )أفضل( من 
 على مدار عام واحد؛

 )جال( وتتميز مبا يلي: g 15ع خطي تتجاوز . خُمصصة للعمل مبستوًّيت تسار 2
 )ميكروجال( على مدار عام واحد؛ micro g 000 5أ. معدل "تكرار" احنيازي" أقل )أفضل( من 

 جزء يف املليون على مدار عام واحد؛ 2500ب. معدل "تكرار" "عامل املقياس" أقل )أفضل( من 
7A001 اتبع 



ذايت أو أنظمة اإلرشاد وخُمصصة للعمل مبستوًّيت لقصور ال. ُمصممة لالستخدام يف أنظمة املالحة اب3
 )جال(؛ g 100تسارع خطي تتجاوز 

 )جال(. g 100 ب. مقاييس تسارع زاوية أو دورانية خُمصصة للعمل مبستوًّيت تسارع خطي تتجاوز
7A002  صممة خصيًصا

ُ
اجلريوسكوب وأجهزة االستشعار الزاوية اليت تتميز أبي مما يلي، واملكوانت امل

 لذلك ابإلضافة إىل
 .7A102أيًضا البند  انظر ملحوظة:
 .7A001.bالبند  انظرللتعرف على مقاييس التسارع الزاوية أو الدورانية،  ملحوظة:

)جال( على مدار شهر وبقيمة معايرة اثبتة  g 1أ. معدل "استقرار" "احنيازي" عند قياسه جباذبية تبلغ 
درجة لكل ساعة عند ختصيصه للعمل مبستوًّيت تسارع خطي تصل إىل وتشمل  0.5أقل )أفضل( من 

100 g جال(؛( 
 الساعة؛  درجة لكل جذر تربيعي يف 0.0035ب. "حترك عشوائي زاوي" أقل من أو تساوي 

 على "جريوسكوب الكتل الدوارة". .7A002.bال يسري البند  مالحظة:
  ملحوظة فنية:

"جريوسكوب الكتل الدوارة" هو جريوسكوب يستخدم كتلة دوارة ابستمرار الستشعار احلركة 
 الزاوية.

 درجة لكل اثنية ويتميز أبي مما يلي: 500ج. مطاق قياس أكرب من أو يساوي 
)جال( على مدار ثالث دقائق وبقيمة  g 1. معدل "استقرار" "احنيازي" عند قياسه جباذبية تبلع 1

 درجة لكل ساعة؛ 40معايرة اثبتة أقل )أفضل( من 
 درجة لكل جذر تربيعي يف الساعة؛ 0.2. "حترك عشوائي زاوي" أقل من أو تساوي 2

 ل(.)جا g 100د. خُمصص للعمل مبستوًّيت تسارع خطي تتجاوز 
7A003 صممة خصيًصا ل

ُ
 ذلك، كما يلي:نظم القصور الذايت واملكوانت امل

 .7A103أيًضا البند  انظر ملحوظة:
( وأجهزة القصور الذايت، ذات الطوق السفلياحملورين أو  ذات) (INS)ايت ذأ. نظم املالحة ابلقصور ال

صممة للـ"طائرات" أو املركبات األرضية أو السفن )اليت تبقى 
ُ
فوق سطح املاء أو اليت تنزل إىل األعماق امل

املائية( أو "السفن الفضائية اخلاصة ابملالحة أو حتديد الوجهة أو اإلرشاد أو التحكم وتتميز أبي مما يلي 
صممة خصيًصا ل

ُ
 ذلك:إىل جانب املكوانت امل

 (nm/hr)ميل حبري لكل ساعة  0.8. خطأ مالحي )قصور ذايت حر( الحق حملاذاة عادية مبعدل 1
 (؛("CEP"من "دائرة االحتماالت املتساوية  (أفضل)أو أقل 

 ؛)جال( g 10. خُمصص للعمل مبستوًّيت تسارع خطي تتجاوز 2



ب. نظم املالحة ابلقصور الذايت اهلجني املنضمة للنظام العاملي للمالحة بواسطة األقمار الصناعية 
(GNSS) "أو لنظام )نظم( "املالحة حسب بياانت التضاريس ("DBRN")  املستخدمة يف

املالحة أو حتديد الوجهة أو اإلرشاد أو التحكم، اليت يتم اللجوء إليها عقب اتباع اإلجراءات الطبيعية 
للتسديد حنو اهلدف، وحتتل مكانة من حيث الدقة يف نظم املالحة ابلقصو الذايت، وأيًضا بعد فقد نظام 

ة حسب بياانت التضاريس" مبدة تصل إىل أربع دقائق، املالحة بواسطة األقمار الصناعية أو "املالح
 ؛("EPC")أستار من "دائرة االحتماالت املتساوية"  10)أفضل( من وملسافة أقل 

ايت لتحديد االجتاه أو الشمال احلقيقي وتتميز مبا يلي إىل جانب املكوانت ذج. أجهزة قياس القصور ال
صممة خصيًصا لتنفي

ُ
 ذ هذه الوظائف:امل
درجة )من خطوط العرض(  0.07ممة لتحديد االجتاه أو الشمال احلقيقي بدقة تزيد عن . ُمص1

 درجة عرًضا(؛ 45دقائق قوسية لقيمة اجلذر الرتبيعي الوسطي عندما تبلغ  6)تعادل 
جال أو أكثر يف مدة زمنية  900. ُمصممة حبيث يتم التوصل إىل مستوى صدمة غري تشغيلي يعادل 2

 أو أكثر؛ ملي اثنية 1تعادل 
وأنظمة مرجعية  (IMUد. أجهزة قياس القصور الذايت اليت تشمل وحدات قياس القصور الذايت 

، إىل 7A002، ابإلضافة إىل مقاييس التسارع واجلريوسكوابت احملددة يف البند (IRS)ذايت للقصور ال
صممة خصيًصا ل

ُ
 ذلك.جانب املكوانت امل

. على أي من 7A003.bو  7A003.aتسري املعايري الواردة يف البندين  ملحوظة &:
 الظروف البيئية التالية:

جال اجلذر الرتبيعي الوسطي يف نصف الساعة األوىل  7.7ذبذبة عشوائية مبقدار كلي يبلغ أ. إدخال 
عندما تتوافق الذبذبة ساعة لكل حمور من احملاور العمودية الثالثة، وذلك  1.5وإمجايل مدة اختيار تبلغ 

 العشوائية مع ما يلي:
هرتز عند فاصل تردد يرتاوح بني  /2جال 0.04تعادل  (PSD). قيمة اثبتة لكثافة القدرة الطيفية 1

 هرتز؛ 1000إىل  15هرتز عند فاصل تردد يرتاوح بني  1000إىل  15
 /2جال 0.01هرتز إىل  /2جال 0.04من تردد تبلغ قيمته  (PSD). تضعف كثافة القدرة الطيفية 2

 هرتز؛ 2000إىل  1000هرتز عند فاصل تردد يرتاوح بني 
 راد/ اثنية 2.62ب. القدرة على حتقيق معدل زاوي يبلغ حمورًا واحًدا أو أكثر يعادل أو يزيد عن + 

 درجة/ اثنية(؛ 150)
 ج. وفًقا للمعايري الوطنية املناظرة للبندين أ أو ب املذكورين أعاله.

عتمدة لالستخدام يف  7A003ال يسري البند : 2ملحوظة 
ُ
على نظم املالحة ابلقصور الذايت امل

 "الطائرات املدنية" من قبل سلطات مدنية اتبعة لـ"دولة مشاركة".



ذايت ُمصممة على أنظمة املزواة اليت تشمل أجهزة قصور  .7A003.c.1ال يسري البند  :3ملحوظة 
 .خصيًصا ألغراض املسح املدين

 مالحظات فنية:
إىل النظم اليت هبا يتم إنشاء نظام املالحة ابلقصور الذايت وغريها من  .7A003.b. يشري البند 1

 وسائل تيسري املالحة ومجعها يف وحدة واحدة )مدجمة( لتعزيز األداء.
أبنه ا اخلطأ يف التوزيع الدائري العادي، ذ. يعرف ه("CEP"). "دائرة االحتماالت املتساوية" 2

 .%50احتمالية احتواء نصف قطر الدائرة على 
7A004  البوصالت الفلكية اجلريوسكوبية واألجهزة األخرى اليت حتدد املواقع أو االجتاهات عن طريق

ثوان  5 (إىل دقة أفضل)التتبع اآليل لألجرام السماوية أو األقمار الصناعية بدقة مست تعادل أو تقل عن 
 قوسية أو أقل.

 .7A104أيًضا البند  انظرملحوظة: 
7A005  مثل النظام أجهزة االستقبال اخلاصة ابلنظام العاملي للمالحة بواسطة األقمار الصناعية( 
7A101  7مقاييس تسارع خطية، خبالف احملددة يف البندA001 وُمصممة لالستخدام يف أنظمة ،

ميكن استخدامها يف "الصواريخ"، وتتميز املالحة ابلقصور الذايت أو يف أنظمة اإلرشاد بكل أنواعها، كما 
صممة خصيًصا لذلك:

ُ
 ابخلصائص التالية، إىل جانب املكوانت امل

 ميكروجال؛ 12.50أ. معدل "تكرار" "احنيازي" أقل )أي أفضل( من 
 جزء يف املليون؛ 12.50ب. معدل "تكرار" "عامل مقياس" أقل )أي أفضل( من 

صممة خصيًصا واملطورة لتعمل كأجهزة استشطر  7A101ال حيدد البند  ملحوظة:
ُ
مقاييس التسارع امل

 لالستخدام يف عمليات خدمات اآلابر اجلوفية. (MWD)للقياس أثناء احلفر 
 مالحظات فنية:

، نظم الصواريخ املتكاملة ونظم الطائرات بال طيار يتعدى 7A101. يقصد بـ"الصاروخ" يف البند 1
 كم:  300مداها 

إىل احنراف سيجما معياري واحد  7A101"االحنياز" و"عامل املقياس" يف البند  . يشري قياس2
 ابلنسبة لقيمة معايرة اثبتة على مدار سنة واحدة؛

7A102  7مجيع أنواع اجلريوسكوابت، خبالف احملددة يف البندA002 اليت ميكن استخدامها يف ،
سيجما أو اجلذر الرتبيعي  1)" 0.5"الصواريخ"، وتتميز بـ"استقرار" "معدل االحنراف" بدرجة أقل من 

صممة خصيًصا لذلك. 1املتوسط( لكل ساعة مبعدل 
ُ
 جال، إىل جانب املكوانت امل

 مالحظات فنية:



املتكاملة ونظم الطائرات بال طيار اليت . نظم الصواريخ 7A102. يقصد بـ "الصاروخ" يف البند 1
 كم:  300يتعدى مداها 

، أبنه قياس قدرة آلية معينة أو معامل أداء معني على الثبات 7A102. يعرف "االستقرار" يف البند 2
)معايري معهد املهندسني  (IEEE STD)واالستقرار عند التعرض املتواصل لوضع تشغيل اثبت 

 (.2.247فرتة  2001 – 528 (الكهرابئيني واإللكرتونيني
7A103  7اآلالت وأجهزة وأنظمة املالحة، خبالف احملددة يف البندA003  إىل جانب املكوانت

صممة خصيًصا، وذلك على النحو التايل:
ُ
 امل

أ. أجهزة القصور الذايت أو األجهزة األخرى اليت تستخدم مقاييس الشارع أو اجلريوسكوابت كما يلي، 
 شمل تلك األجهزة:واألنظمة اليت ت

أو  7A101أو  .7A001.bأو  .7A001.a.3. مقاييس التسارع احملددة يف البنود 1
 ؛7A102أو البند  7A002اجلريوسكوابت احملددة يف البند 

 واليت تتميز مبا يلي: .7a001.a.2أو  .7A001.a.1. مقاييس التسارع احملددة يف البندين 2
ايت أو يف أنظمة اإلرشاد بكل أنواعها وميكن ذاملالحة ابلقصو الأ. ُمصممة لالستخدام يف أنظمة 

 استخدامها يف "الصواريخ"؛
 ميكروجال؛ 1.250)أي أفضل( من ب. معدل "تكرار" احنيازي" أقل 

 جزء يف املليون؛ 12.50ج. معدل "تكرار" "عامل مقياس" أقل )أي أفضل( من 
توي على مقاييس التسارع احملددة يف البند األجهزة اليت حت .7A103.aال يشمل البند ملحوظة: 
7A001  واليت مت تصميمها خصيًصا وتطويرها مثل أجهزة استشعار القياس أثناء احلفر(MWD) 

 لالستخدام يف عمليات خدمات اآلابر اجلوفية.
 ب. األنظمة املتكاملة لقياس الطريان واليت تشمل مثبتات جريوسكوابت أو أجهزة طريان آلية، ُمصممة

 أو ُمعدلة لالستخدام يف "الصواريخ"؛
عدلة لالستخدام يف "الصواريخ" وذات قدرة على توفري دقة 

ُ
صممة أو امل

ُ
ج. "أنظمة املالحة املتكاملة" امل

 ؛(CEP)مرت أو أقل يف مقياس دائرة االحتماالت املتساوية  200مالحية تعادل 
 ملحوظة فنية:

 ملكوانت التالية:عادة ما يشمل "نظام املالحة املتكامل" ا
. جهاز قياس ابلقصور الذايت )مثل نظام إشارة الوجهة واالجتاه أو وحدة مرجعية القصور الذايت أو 1

 نظام املالحة ابلقصو الذايت(؛



. جهاز استشعار خارجي أو أكثر لتحديث الوضع و/ أو السرعة إما نورًًّي أو بشكل متواصل طيلة 2
املالحة ابألقمار الصناعية و/ أو مقياس ارتفاع الرادار و/ أو رادار رحلة الطريان )مثل جهاز استقبال 

 دويلر(؛
 . أجهزة وبرامج التكامل؛3

عدلة للتكامل مع نظم التوجيه يف 
ُ
صممة أو امل

ُ
د. أجهزة استشعار االجتاهات املغناطيسية ثالثية احملاور امل

صممة خصيًصا لذلك؛الطريان وأنظمة املالحة وتتميز ابخلصائص التالية، إىل جانب 
ُ
 املكوانت امل

 درجة(؛ 180 +درجة( واالنعطاف ) 90 +). إمكانية تعويض امليل الداخلي حملوري التأرجح 1
درجة جذر تربيعي وسطي عند درجة عرض  0.5. القدرة على توفري دقة مست بدرجة أفضل من 2

 درجة، واختاذ اجملال املغناطيسي احمللي كمرجع لذلك. 80 +تعادل 
مثبتات  .7A103.dتشمل نظم التوجيه يف الطريان وأنظمة املالحة احملددة يف البند  حوظة:مل

 ذايت.جريوسكوًّيت وأجهزة الطريان اآليل وأنظمة املالحة ابلقصور ال
 ملحوظة فنية:

، نظم الصواريخ ونظم الطائرات بدون طيار املكتملة 7A103يقصد مبصطلح "الصواريخ" يف البند 
 كم.  300إرسال إشارات السلكية ملدى يزيد عن والقدرة على 

7A104  7البوصالت الفلكية اجلريوسكوبية واألجهزة األخرى، خبالف احملددة يف البندA004  واليت
صممة 

ُ
حتدد املوقع أو االجتاه بواسطة أجرام مساوية أو أقمار صناعية للتتبع، إىل جانب املكوانت امل

 خصيًصا لذلك.
7A105 خاصة ابلنظم العاملية للمالحة بواسطة األقمار الصناعية  أجهزة استقبال(GNSS مثل ،

أو نظام جاليليو( واملكوانت املصممة  GLONASSأو  (GPS)النظام العاملي لتحديد املواقع 
 خصيًصا لذلك، وتتميز أبي من اخلصائص التالية:

أو املركبات  9A004يف البند أ. ُمصممة أو ُمعدلة لالستخدام يف مركبات اإلطالق الفضائية احملددة 
 ؛9A014أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A012اجلوية اليت بال طيار احملددة يف البند 

 ب. ُمصممة أو ُمعدلة للتطبيقات اجلوية وتتميز أبي مما يلي:
 مرت/ اثنية؛ 600. القدرة على توفري معلومات عن املالحة بسرعات تزيد عن 1
. استخدام أنظمة فك تشفري مصممة أو ُمعدلة الستخدامها يف اخلدمات العسكرية أو احلكومية 2

للدخول على اإلشارات/ البياانت السرية اخلاصة ابلنظام العاملي للمالحة بواسطة األقمار الصناعية 
(GNSS)؛ 

لتوجيه أو اهلوائي . ُمصممة خصيًصا الستخدام ميزات مضادة للتشويش )مثل اهلوائي غري القابل ل3
 القابل للتوجيه إلكرتونًيا( للعمل بتدابري مضادة إجيابية أو سلبية.



صممة للخدمات  7A105.b.3و  .7A105.b.2ال يسري البندان  ملحوظة:
ُ
على األجهزة امل

التجارية أو املدنية أو خدمات "محاية األرواح" )مثل سالمة البياانت، وسالمة الطريان( اخلاصة ابلنظام 
 .(GNSS)العاملي للمالحة بواسطة األقمار الصناعية 

7A106  7مقاييس االرتفاع يف الرادار أو رادار الليزر، خبالف األنواع احملددة يف البندA006 ،
عدلة لالستخدام يف مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البند 

ُ
صممة أو امل

ُ
أو صواريخ  9A004امل

 .9A104السرب احملددة يف البند 
7A115  أجهزة استشعار سلبية لتحديد خط االجتاه ملصدر كهرومغناطيسي معني )أجهزة حتديد

تعديلها لالستخدام يف مركبات اإلطالق الفضائي االجتاه أو اخلصائص األرضية، اليت مت تصميمها أو 
 .9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004احملددة يف البند 

 أجهزة االستشعار اخلاصة ابألجهزة التالية: 7A115يشمل البند  ملحوظة:
 أ. أجهزة وضع خرائط كفاف التضاريس؛

 ؛9النشط واالنكفافية0ب. أجهزة االستشعار التصويرية 
 ج. أجهزة مقياس التداخل االنكفايف.

7A116  عدلة لالستخدام
ُ
صممة أو امل

ُ
نظم التوجيه يف الطريان وصمامات املؤازرة على النحو التايل، امل

 .9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004يف مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البند 
كهروبصرية أو كهروميكانيكية للتوجيه يف الطريان )مبا فيها أسلوب أ. أنظمة هيدروليكية أو ميكانيكية أو  

 الطريان بواسطة قدرة حتكم كهربية(؛
 ب. أجهزة ضبط االجتاه؛

ج. صمامات ُمؤازرة للتحكم يف الطريان ُمصممة أو ُمعدلة لالستخدام يف األنظمة احملددة يف البند 
7A116.a.  7أو البندA116.b.جال   10لعمل مبعدل ذبذبة أعلى من ، وُمصممة أو ُمعدلة ل

 كيلو هرتز.  2هرتز و  20كقيمة للجذر الرتبيعي الوسطى ما بني نطاق الرتددات 
7A117  ،"ات قدرة على حتقيق نسبة دقة نظامية تبلغ ذ"أنظمة توجيه" تستخدم يف "الصواريخ

كم أو أقل يف   10مبعدل  "CEP"% أو أقل من املدى )مثل "دائرة االحتماالت املتساوية" 3.33
 كم(.  300مدى يبلغ 

7B أجهزة االختبار والفحص واإلنتاج 
 7B001 7ذاة ُمصممة خصيًصا لألجهزة احملددة يف البند أجهزة اختبار أو معايرة أو حماA: 

ذاة اخلاصة بـ"مستوى الصيانة على أجهزة االختبار أو املعايرة أو احملا 7B001ال يسري البند  ملحوظة:
 "مستوى الصيانة الثايناألول" أو 



 مالحظات فنية:
 "مستوى الصيانة األول". 1

يتم كشف تعطل وحدة املالحة ابلقصور الذايت يف الطائرة عن طريق إشارات وحدة التحكم والعرض 
(CDU)  أو بواسطة رسالة احلالة اليت يرسلها النظام الفرعي املناظر. ابتباع دليل جهة التصنيع، قد

شغل (LRU)ميكن حتديد سبب العطل عند مستوى تعطل وحدة اخلط القابلة لالستبدال 
ُ
. مث يقوم امل

 إبزالة وحدة اخلط القابلة لالستبدال واستبداهلا بقطعة احتياطية.
 ثاين""مستوى الصيانة ال. 2

شغل 
ُ
تُرسل وحدة اخلط القابلة لالستبدال املعطلة إىل وحدة الصيانة )اخلاصة جبهة التصنيع أو اخلاصة ابمل

املسئول عن مستوى الصيانة الثاين(. يتم يف وحدة الصيانة اختبار وحدة اخلط القابلة لالستبدال املعطلة 
العطل. يتم إزالة وحدة التجميع واستبداهلا بطرق مناسبة خمتلفة للتحقق من وحدة التجميع املسئولة عن 

بقطعة احتياطية عاملة. يتم بعد ذلك شحن وحدة التجميع املتعطلة )أو رمبا وحدة اخلط القابلة 
 لالستبدال الكاملة( إىل جهة التصنيع.

ال يشمل "مستوى الصيانة الثاين" إزالة أجهزة قياس التسارع املوجهة أو أجهزة استشعار  ملحوظة
 وسكوابت من وحدة التجميع.اجلري 

7B002 :صممة خصيًصا لتمييز املراًّي جلريوسكوب الليزر احللقي، كما يلي
ُ
 األجهزة امل

 .7B102أيًضا البند  انظرملحوظة: 
 جزء يف املليون أو أقل )أي أفضل(؛  10أ. مقاييس تشتت تتميز بدرجة دقة قياس تبلغ 

أجنسرتوم( أو أقل  5اننومرت ) 0.5دقة قياس تبلغ ب. مقاييس حتديد وعورة السطح تتميز بدرجة 
 )أفضل(.

7B003  صممة خصيًصا لـ"إنتاج" األجهزة احملددة يف البند
ُ
 .7Aاألجهزة امل

 :7B003يشمل البند  ملحوظة:
 حمطات اختبار ضبط اجلريوسكوابت؛ -
 حمطات االتزان احلركي للجريوسكوابت؛ -
 اجلريوسكوابت؛حمطات اختبار تدوير حمرك  -
 حمطات تزويد وتفريغ اجلريوسكوابت؛ -
 أجهزة تثبيت جهاز الطرد املركزي حملامل اجلريوسكوابت؛ -

 حمطات حماذاة حمور مقياس التسارع؛
 آالت لف ملفات اجلريوسكوابت املصنوعة من األليات الضوئية. -



7B102 صممة خصيًصا لتمييز املراًّي جلريوسكوب
ُ
"الليزر"، وتتميز بدرجة دقة  مقاييس االنعكاس امل

 جزء يف املليون أو أقل )أفضل(. 50قياس تبلغ 
7B103 :مرافق اإلنتاج و"أجهزة اإلنتاج" على النحو التايل" 

 ؛7A117أ. "مرافق إنتاج" ُمصممة خصيًصا لألجهزة احملددة يف البند 
وحىت البند  7B001ذاة، خبالف احملددة بدًءا من البند ب. "أجهزة إنتاج" وأجهزة اختبار ومعايرة وحما

7B003 7، وهي ُمصممة أو ُمعدلة لالستخدام مع األجهزة احملددة يف البندA. 
7C املواد 

 ال يوجد.
7D الربامج 

7D001  7"برامج" ُمصممة أو معدلة خصيًصا لـ"تطوير" أو "إنتاج األجهزة احملددة يف البندA أو .
7B. 

7D002  رموز املصدر" لـ"استخدام" أي نوع من أجهزة املالحة ابلقصور الذايت، مبا فيها أجهزة"
، أو أنظمة إشارة الوجهة واالجتاه 7A004أو البند  7A003القصور الذايت غري احملددة يف البند 

("AHRS"). 
لوجهة على "رمز املصدر" اخلاص بـ"استخدام" أنظمة إشارة ا 7D002ال يسري البند  ملحوظة:
 ذات احملورين. "AHRS"واالجتاه 

 ملحوظة فنية:
حيث يوفر  (INS)ختتلف "أنظمة إشارة الوجهة واالجتاه" بشكل عام عن نظم املالحة ابلقصور الذايت 

معلومات عن الوجهة واالجتاه وال يوفر عادًة أية معلومات عن  "AHRS"نظام إشارة الوجهة واالجتاه 
 .(INS)التسارع والسرعة واملوقع وهي معلومات يوفرها نظام املالحة ابلقصور الذايت 

7D003 :ابلنسبة "للربامج" األخرى فهي على النحو التايل 
أ. "برامج" ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لتحسني أداء التشغيل أو احلد من اخلطأ املالحي لألنظمة 

 ؛7A008أو  7A004أو  7A003للوصول إىل املستوًّيت احملددة يف البند 
ذي يقوم بتحسني أداء التشغيل أو احلد من اخلطأ ب. "رمز املصدر" لألنظمة املتكاملة اهلجينة وال

عن طريق جتميع بياانت  7A008أو  7A003إىل املستوى احملدد يف البند  املالحي لألنظمة
 االجتاهات ابستمرار مع أي مما يلي:

 . رادار دوبلر أو بياانت سرعة السوانر؛1
. البياانت املرجعية للنظام العاملي للمالحة بواسطة األقمار الصناعية )مثل النظام العاملي لتحديد املواقع 2

(GPS)  أو(GNASS)؛) 



 :("DBRN"). البياانت املقدمة من أنظمة "املالحة املزودة ابملراجع والقائمة على البياانت" 3
ج. "رمز املصدر" لإللكرتونيات اجلوية الفضائية املتكاملة أو أنظمة املهام اليت جتمع بياانت جهاز 

 االستشعار وتستخدم "نظم خبرية".
 د. "رمز املصدر" لـ"تطوير" أي مما يلي:

 نظم التحكم الرقمي يف الطريان من أجل "التحكم الكامل يف الطريان". .1
 . نظم الدفع املتكامل والتوجيه يف الطريان.2
 . نظم التوجيه بواسطة قدرة حتكم كهرابئية أو بواسطة التحكم البصري.3
 ًيا.. "النظم الفعالة للتوجيه يف الطريان" واليت تتميز بتحمل اخللل أو إعادة التهيئة ذات4
 . أجهزة حتديد االجتاه األوتوماتيكية اجلوية.5
 . نظم البياانت اجلوية اليت ترتكز على بياانت اثبتة خارجية.6
 . شاشات العرض األمامية ذات خطوط املسح أو الشاشات ذات األبعاد الثالثية.7

صممة خصيًصا لـ"تطوير" "الن (CAD)هـ. "برامج" التصميم مبساعدة ابلكمبيوتر 
ُ
ظم الفعالة للتحكم امل

يف الطريان" أو نظم التحكم الكهرابئية أو نظم التحكم البصرية متعددة احملاور اخلاصة ابلطائرات 
العمودية )اهلليكوبرت( أو "أنظمة التحكم. يف مانع عزم الدوران لو يف اجتاه الدوران للطائرات العمودية 

 /.7E004.c.2أو  .7E004.B البند )اهلليكوبرت(، اليت ترد "التكنولوجيا" اخلاصة هبا يف
7D101  عدلة من أجل "استخدام" األجهزة احملددة يف كل من بند

ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
"الربامج" امل

7A001  7وحىت البندA006 7، أو من البندA101  7وحىت البندA106  7أوA115  أو
7A116.a.  7أوA116.b.  7أوB001  7أوB002  7أوB003  7أوB102  أو

7B103. 
7D102 :ابلنسبة "لربامج" التكامل فهي على النحو التايل 

 ؛.7A103.bأ. "برامج" تكامل خاصة ابألجهزة احملددة يف البند 
 ..7A103.aأو  7A003ب. "برامج" تكامل ُمصممة خصيًصا لألجهزة احملددة يف البند 
 ..7A103.cج. "برامج" تكامل ُمصممة أو ُمعدلة لألجهزة احملددة يف البند 

 يستخدم النوع الشائع من "برامج" التكامل مرشح كاملان. ملحوظة:
7D103  صممة خصيًصا من أجل منذجة أو حماكاة "أنظمة التوجيه" احملددة يف البند

ُ
"الربامج" امل

7A117  9أو لتكامل التصميم مع مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البندA004  أو صواريخ
 .9A104السرب الواردة يف البند 

ساراًي يف إطاره عند اقرتانه ابألجهزة املُصممة  7D103يقلل "الربانمج" احملدد يف البند  ملحوظة:
 .4A102خصيًصا احملددة يف البند 



7E التكنولوجيا 
7E001  حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة(GTN)  أبهنا املستخدمة يف

 .7Dأو  7Bأو  7A"تطوير" األجهزة أو "الربامج"، احملددة يف البند 
7E002  حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة(GTN)  أبهنا املستخدمة يف

 .7Bأو  7A"إنتاج األجهزة احملددة يف البند 
7E003 اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة ذكرة حتدد "التكنولوجيا" وفًقا للم(GTN)  أبهنا املستخدمة يف

 .7A004إىل البند  7A001"إصالح" أو جتديد أو فحص األجهزة احملددة يف البنود بدًءا من البند 
ات الصلة املباشرة مبعايرة أو إزالة أو ذعلى تكنولوجيا الصيانة  7E003ال يسري البند ملحوظة: 

القابلة لالستبدال أو وحدات التجميع التالفة أو غري الصاحلة لالستعمال يف استبدال وحدات اخلطوط 
 "طائرة مدنية" كما هو موضح يف "مستوى الصيانة األول" أو "مستوى الصيانة الثاين".

 .7B001املالحظات الفنية اخلاصة ابلبند  انظرملحوظة: 
7E004 :ابلنسبة للمدلوالت األخرى للتكنولوجيا "فهي على النحو التايل 

 أ. "التكنولوجيا" الالزمة لـ"تطوير" أو "إنتاج" أي مما يلي:
 ميجا هرتز؛ 5. أجهزة حتديد االجتاه األتوماتيكية اجلوية اليت تعمل برتددات تتجاوز 1
ارجية، مبعىن أهنا ال تشمل مسابري البياانت . نظم البياانت اجلوية اليت ترتكز فقط على بياانت اثبتة خ2

 اجلوية التقليدية؛
 . شاشات العرض األمامية ذات خطوط املسح أو الشاشات ذات األبعاد الثالثية اخلاصة بـ"الطائرة"؛3
. أنظمة مالحة ابلقصور الذايت أو بوصالت فلكية جريوسكوبية حتتوي على مقاييس التسارع أو 4

 ؛7A002أو  7A001اجلريوسكوابت احملددة يف البند 
. احملركات الكهربية )مثل جمموعة احملركات الكهربية امليكانيكية والكهربية اهليدروستاتية املتكاملة( 5

صممة خصيًصا "للتوجيه ال
ُ
 رئيسي يف الطريان"؛امل
. "مصفوفات استشعار بصرية للتوجيه يف الطريان" ُمصممة خصيًصا لتطبيق "النظم الفعالة للتحكم يف -

 الطريان"؛
صممة للمالحة حتت املاء  ("DBRN"). أنظمة "املالحة املزودة ابملراجع والقائمة على البياانت" 7

ُ
امل

ميل حبري أو أقل  0.4، وتتميز بدرجة حتديد مواقع تعادل ابستخدام السوانر أو قواعد بياانت اجلاذبية
 )أي أفضل(؛

مبا فيها نظم التحكم الكهربية أو )ب. "تكنولوجيا" "التطوير" اخلاصة بـ"النظم الفعالة للتوجيه يف الطريان 
 (، وذلك على النحو التايل:نظم التحكم البصرية



ونية دقيقة متعددة بينًيا )أجهزة كمبيوتر على . تصميم التهيئة اخلاص بتوصيل عناصر معاجلة إلكرت 1
 املنت( لتحقيق "معاجلة أنية" لتنفيذ قانون التوجيه؛

. تعويض قانون التوجيه يف مواقع أجهزة االستشعار أو أمحال هياكل الطائرة الديناميكية، مثل تعويض 2
 كز اجلاذبية؛بيئة اهتزاز أجهزة االستشعار أو تغري موقع جهاز االستشعار ابلنسبة ملر 

. التحكم اإللكرتوين يف أخطاء البياانت أو أخطاء النظم لكشف أو حتمل أو حصر اخللل أو إعادة 3
 التهيئة؛

 على "التكنولوجيا" اخلاصة بتصميم األخطاء الفيزايئية. .7E004.b.3ال يسري البند  ملحوظة:
الطريان لنظم حتكم القوة والعزم اخلاصة بنظام . نظم التوجيه يف الطريان اليت تسمح إبعادة التهيئة أثناء 4

 التحكم يف املركبات اجلوية اآلتية ذاتية التحكم؛
. تكامل كل من التوجيه الرقمي يف الطريان واملالحة وبياانت التحكم يف الدفع مع نظام حتكم رقمي 5

 من أجل "التحكم الكامل يف الطريان"؛
 على: .7E004.b.5ال يسري البند  ملحوظة: 

أ. "تكنولوجيا" "التطوير" اخلاصة بتكامل التوجيه الرقمي يف الطريان وبياانت املالحة والتحكم يف الدفع 
 مع أحد نظم التوجيه الرقمي من أجل "تفعيل مسار الطريان"؛

ب. "تكنولوجيا" "تطوير" أنظمة رحالت طريان "الطائرات" اليت تتكامل فقط مع املالحة ابستخدام 
أو جهاز قياس املسافة  (VOR)نظام اإلرشاد الالسلكي جلميع االجتاهات عند الرتددات العالية جًدا 

(DME)  أو نظام اهلبوط اآليل(ILS)  أو نظام اهلبوط ابملوجات الدقيقة(MLS). 
م توجيه رقمية كاملة يف الطريان أو نظم التحكم يف املهام ذات أجهزة استشعار متعددة، واليت . نظ6

 تستخدم "نظم خبرية"؛
، ("FADEC")للتعرف على "التكنولوجيا" اخلاصة بنظم التوجيه الرقمي الكامل يف لطريان ملحوظة: 

 ..9E003.a.9البند  انظر
 أنظمة الطائرات العمودية )اهلليكوبرت(، وذلك على النحو التايل:ج. "التكنولوجيا" اخلاصة بـ"تطوير" 

. أدوات توجيه لنظم التحكم الكهرابئي ونظم التحكم البصري متعددة احملاور، واليت تدمج بني 1
 وظيفتني على األقل من الوظائف التالية يف عنصر توجيه واحد:

 أ. أدوات توجيه اجملمع؛
 ب. نظم حتكم التدوير؛

 التحكم يف مانع عزم الدوران أو نظم التحكم يف اجتاه الدوران"؛ ج. "نظم
 . "نظم التحكم يف مانع عزم الدوران أو نظم التحكم يف اجتاه الدوران"؛2



. ريش الدوار اليت تشمل "أسطح هندسية متنوعة" لالستخدام يف األنظمة اليت تستخدم نظام توجيه 3
 لكل ريشة من ريش املروحة.

7E101 " ذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة التكنولوجيا" وفًقا للمحُتدد(GTN)  أبهنا املستخدمة يف
 حىت 7A101ومن بند  7A006إىل بند  7A001"إنتاج" األجهزة احملددة يف البنود من 

7A106 7، ومنA115  7حىتA117  7وB001  7وB003  7وB102  7وV103  و
7D101  7حىت بندD103. 
7E102  التكنولوجيا" اخلاصة حبماية اإللكرتونيات اجلوية الفضائية واألنظمة الفرعية الكهربية من"

، من خالل مصادر (EMI)والتداخل الكهرومغناطيسي  (EMP)خماطر النبض الكهرومغناطيسي 
 خارجية، وهي كما يلي:

 أ. "تكنولوجيا" تصميم أنظمة الوقاية؛
 ب. "تكنولوجيا" تصميم خاصة بتكوين دوائر كهربية معززة إىل جانب األنظمة الفرعية؛ 
و  .7E102.aج. "تكنولوجيا" تصميم خاصة بتحديد معايري التعزيز املنصوص عليها يف البندين 

7E102.b.. 
7E104 فع يف نظام "التكنولوجيا" اخلاصة بدمج أنظمة التوجيه يف الطريان وأنظمة اإلرشاد وبياانت الد

 حتكم يف الطريان لتحقيق أفضل أداء يف تصحيح مسار نظام الصواريخ.
 الفئة الثامنة

 البحرية
8A النظم واألجهزة واملكوانت 

8A001 :املركبات حتت املائية وسفن السطح، وهي على النحو التايل 
 انظرملزيد من املعلومات عن حالة وحدة التحكم اخلاصة أبجهزة املركبات حتت املائية،  ملحوظة:

شفرة؛ -
ُ
 الفئة اخلامسة، اجلزء الثاين "أمن املعلومات" اخلاصة أبجهزة االتصال امل

 والفئة السادسة اخلاصة أبجهزة االستشعار؛ -
 والفئتني السابعة والثامنة اخلاصتني أبجهزة املالحة؛ -
 الفئة الثامنة )أ( األجهزة حتت املائية. -

 مرت؛ 1000أ. مركبات حتت مائية طولية مأهولة ُمصممة للعمل يف أعماق تتجاوز 
 ب. مركبات حتت مائية غري طولية مأهولة تتميز مبا يلي:

 . ُمصممة "للعمل ذاتًيا" وتتميز بقدرة رفع على النحو التايل:1
 اهلواء؛% أو أكثر من وزهنا يف 10أ. 

 كيلو نيوتن لو أكثر؛  15ب. 



 مرت؛ 1000. ُمصممة للعمل يف أعماق تتجاوز 2
 . تتميز جبميع ما يلي:3

 ساعات أو أكثر؛  10أ. ُمصممة "للعمل ذاتًيا" بشكل متواصل ملدة 
 حبرًًّي أو أكثر؛ مياًل  25ب. تصل لـ"مدى" يبلغ 

 مالحظات فنية:
ذاتًيا" أن تكون املركبة ، يقصد مبصطلح "العمل .8A001.b. من أجل األهداف الواردة يف البند 1

مغمورة كلًبا دون أنبوب تنفس مع عمل مجيع األنظمة والسباحة أبدىن سرعة ميكن معها للمركبة املغمورة 
حتت املاء أن تتحكم أبمان يف عمقها ديناميكًيا ابستخدام مستوًّيت العمق اخلاصة هبا فقط، دون 

مة أو قاعدة دعم على السطح أو يف قاع البحر أو على الشاطئ، إىل جانب احلاجة إىل سفينة داع
 احتوائها على نظام دفع لالستخدام حتت املاء أو على السطح.

، يقصد بـ"املدى" نصف احلد األقصى للمسافة .8A001.b. من أجل األهداف الواردة يف البند 2
 تًيا".اليت ميكن فيها ملركبة مغمورة حتت املاء أن "تعمل ذا

مرت وتتميز أبي مما  1000ج. مركبات حتت مائية طويلة غري مأهولة ُمصممة للعمل يف أعماق تتجاوز 
 يلي:

. ُمصممة للمناورة ذاتية الدفع ابستخدام حمركات الدفع أو وحدات الدفع احملددة يف البند 1
8A002.a.2.؛ 

 . رابط بياانت األلياف الضوئية؛2
 ولية وغري مأهولة تتميز مبا يلي:د. مركبات حتت مائية غري ط

 . ُمصممة لتحديد مسار ذي صلة أبي نقطة مرجعية جغرافية دون مساعدة بشرية موازية؛1
 . بياانت صوتية أو رابط أوامر؛2
 مرت؛ 1000. بياانت ألياف ضوئية أو رابط أوامر ملسافة تتجاوز 3

ألجسام اليت يتم انتشاهلا من أعماق تتجاوز مللي نيوتن ل 5هـ. نظم إنقاذ يف احمليط بقدرة رفع تتجاوز 
 مرتًا وتتميز أبي مما يلي: 250

مرتًا من نقطة بعينها عن  20. نظم حتديد مواقع ديناميكية ذات قدرة على حتديد مواقع على مسافة 1
 طريق نظام املالحة؛

دقة حتديد  مرت وبدرجات 1000. نظم مالحة لقاع البحر ونظم التكامل املالحي ألعماق تتجاوز 2
 أمتار لنقطة حمددة ُمسبًقا؛ 10مواقع على مسافة 

 و. املركبات ذات الوسائد اهلوائية )جمموعة حماطة ابلكامل ابلوسائد اهلوائية( تتميز مبا يلي:



عقدة مع معدل ارتفاع أمواج ملحوظ يبلغ  30. سرعة تصميم قصوى، ابحلمولة الكاملة، تتجاوز 1
 و أكثر؛( أ3مرت )حالة البحر  1.25

 ابسكال؛ 3830. ضغط وسادة يتجاوز 2
 ؛0.70. نسبة إزاحة خفيفة إىل إزاحة كاملة أقل من 3

ز. مركبات وذات وسادات هوائية )ذات حوائط جانبية صلبة( تتميز بسرعة تصميم قصوى، ابحلمولة 
 أكثر؛( أو 5أستار )حالة البحر  3.25عقدة مع ارتفاع أمواج ملحوظ يبلغ  40الكاملة، تتجاوز 

ح. سفن ذات أسطح انسيابية مع أنظمة فعالة للتحكم اآليل يف أنظمة األسطح، وتتميز بسرعة تصميم 
( 5مرت )حالة البحر  3.25عقدة مع ارتفاع أمواج ملحوظ يبلغ  40قصوى، ابحلمولة الكاملة، تتجاوز 

 أو أكثر؛
 ط. "طائرات مائية صغرية تتميز أبي مما يلي:

عقدة  35طن، بسرعة تصميم قصوى، ابحلمولة الكاملة، تتجاوز  500يتجاوز . معدل إزاحة كاملة 1
 ( أو أكثر؛5مرت )حالة البحر  3.25مع ارتفاع أمواج ملحوظ يبلغ 

 25طن، بسرعة تصميم قصوى، ابحلمولة الكاملة، تتجاوز  1500. معدل إزاحة كاملة يتجاوز 2
 ( أو أكثر.6بحر أمتار )حالة ال 4عقدة مع ارتفاع أمواج ملحوظ يبلغ 

 ملحوظة فنية:
×  2تُعرف "الطائرة املائية الصغرية" ابلصيغة التالية: مستوى خط مائي مبعدل تيار تشغيل أقل من 

 .2/3)حجم إزاحة يف تيار التشغيل(
8A002 :األنظمة املائية واألجهزة واملكوانت كما يلي 
–الفئة اخلامسة، اجلزء األول  انظرللتعرف على أنظمة االتصاالت حتت املالية،  ملحوظة:

 االتصاالت السلكية والالسلكية.
صممة 

ُ
صممة خصيًصا أو املعدلة للمركبات املغمورة حتت املاء وامل

ُ
أ. األنظمة واألجهزة واملكوانت امل

 مرت، كما يلي: 1000للعمل يف أعماق تتجاوز 
 ؛مرت 1.5. أوعية ضغط أو هياكل ضغط ذات حجرة داخلية يتجاوز قطرها 1
 . حركات أو وحدات دفع تيار مباشرة؛2
 . كابالت ُسرية وموصالت خاصة بذلك، تستخدم أليافًا ضوئية ومزودة أبطراف شدة اصطناعية؛4

 ملحوظة فنية:
بتصدير "املركبات الرغوية املخلفة"  .8A002.a.4ال جيب التخلي عن اهلدف اخلاص ابلبند 

عند تنفيذ مرحلة وسيطة يف عملية التصنيع ومل يصل املكون إىل شكله  8C001احملددة يف البند 
 النهائي.



ب. نظم ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة للتوجيه اآليل ابستخدام بياانت املالحة يف حركة املركبات املغمورة 
ز ات توصيل دائري مغلق، وتتميذ، ومزودة أبدوات حتكم ُمؤازرة 8A001حتت املاء احملددة يف البند 

 أبي مما يلي:
أمتار من نقطة حُمددة ُمسبًقا يف العمود املائي  10. خاصية متكني املركبة من السري ضمن مسافة 1

 االفرتاضي؛
 أمتار من نقطة حُمددة ُمسبًقا يف العمود املائي االفرتاضي؛ 10. احلفاظ على موقع املركبة ضمن مسافة 2
 أمتار عند تتبع كابل يقع فوق حتت قاع البحر؛ 10. احلفاظ على موقع املركبة ضمن مسافة تبلغ 3

 ج. عناصر اخرتاق أو توصيل غالف األلياف الضوئية؛
 د. أنظمة الرؤية حتت املاء، وهي على النحو التايل:

 . األنظمة التليفزيونية والكامريات التليفزيونية، وهي على النحو التايل:1
زة مراقبة وأجهزة إرسال إشارات( تتميز بـ"وضوح صورة أ. أنظمة تليفزيونية )تشمل أجهزة كامريا وأجه

خط، وهي ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة للتشغيل عن بُعد يف  800حمدد" عند قياسه يف اهلواء يزيد عن 
 املركبات املغمورة حتت املاء؛

ر من ب. كامريات تليفزيونية حتت املاء تتميز بـ"وضوح صورة حمدد" عند قياسه يف اهلواء يصل إىل أكث
 خط؛ 1100

ج. كامريات تليفزيونية ذات مستوى إضاءة منخفض ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لالستخدام حتت املاء 
 وتتميز مبا يلي:

 ؛ .6A002.a.2.a. صمامات مكثف وضوح الصورة احملددة يف البند 1
 "بيكسل فعال" لكل مصفوفة يف احلالة الصلبة؛ 150000. أكثر من 2

 ملحوظة فنية:
"وضوح الصورة احملدد" هو قياس للوضوح األفقي للصورة والذي يُعرب عنه عادة ابلعدد األقصى 

)معهد املهندسني  IEEEللخطوط لكل ارتفاع صورة على خريطة اختبار، ووفًقا ملعايري 
 أو أي معيار مكافئ. 1960 /208الكهرابئيني واإللكرتونيني( 

عدلة ل2
ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
لتشغيل عن بعد يف املركبات حتت املائية، ومزودة بتقنيات . النظم امل

 تستخدمها يف تقليل آاثر التناثر اخللفي وحتتوي على أجهزة إضاءة حمدودة املدى أو أنظمة "ليزر"؛
 150هـ. كامريات فوتوغرافية اثبتة ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لالستخدام حتت املاء عند أعماق تبلغ 

 ملليمرت أو أكثر وتتميز أبي مما يلي: 35فيلم مقاسة  مرتًا وتستخدم تنسيق
 . حاشية تفسريية للفيلم مع بياانت ُمزودة عن طريق مصدر خارج الكامريا؛1
 . تصحيح تلقائي للبعد البؤري اخللفي؛2



. نظام حتكم تعويضي آيل ُمصمم خصيًصا للسماح بتوفري وعاء واقي للكامريا حتت املاء حىت ميكن 3
 مرت؛ 1000يف أعماق تتجاوز استخدامها 

 و. أنظمة تصوير إلكرتوين ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لالستخدام حتت املاء وتتميز أبي مما يلي:
، .6A002.a.2.bأو  .6A002.a.2.a. صمامات مكثف وضوح الصورة احملددة يف البند 1

 األفنية الدقيقة؛ وتستخدم تقنية تضخيم الصورة اإللكرتونية خبالف اليت تستخدم تقنية صفيحة
عدة لالستخدام يف الفضاء "احملددة يف البند 2

ُ
. "مصفوفات املستوى البؤري" غري "امل

6A002.a.3.g.؛ 
صممة خصيًصا أو املُعدلة لالستخدام حتت املاء، كما يلي:

ُ
 ز. أنظمة اإلضاءة امل

ول لكل ج 300. أنظمة سرتويسكوب ضوئي ذات قدرة على حتقيق طاقة خرج ضوئي أكثر من 1
 ومضات يف الثانية؛ 5ومضة ومعدل وميض مع إمكانية احلصول على أكثر من 

 1000. أنظمة مصابيح قوسية تعمل بغاز األرجون ُمصممة خصيًصا لالستخدام حتت أعماق تبلغ 2
 مرت؛

د. "ربواتت" ُمصممة خصيًصا لالستخدام حتت املاء ويتم التحكم هبا ابستخدام كمبيوتر خمصص هلا 
 أبي مما يلي: وتتميز

. أنظمة تتحكم يف "الروبوت" ابستخدام املعلومات الواردة من أجهزة االستشعار واليت تقيس القوة أو 1
العزم املفروضني على جسم خارجي أو املسافة اليت يبعدها جسم خارجي أو االستشعار بلمس اجلسم 

 اخلارجي بواسطة "الروبوت"؛
نيوتن يف املرت أو أكثر مع  250وتن أو أكثر أو عزم يبلغ ني 250. القدرة على حتقيق قوة تبلغ 2

 استخدام سبائك التيتانيوم أو مواد ليفية أو فتيلية "مركبة" يف أطرافها اهليكلية؛
ط. أدوات مناولة مفصلية يتم التحكم فيها عن بُعد ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لالستخدام يف املركبات 

 لي:املغمورة حتت املاء وتتميز مبا ي
. أنظمة تتحكم يف املنازل ابستخدام املعلومات الواردة من أجهزة االستشعار واليت تقيس العزم أو القوة 1

 املفروضني على جسم خارجي، أو االستشعار ابللمس املباشر بني املناول واجلسم اخلارجي؛
وتتمتع حبرية حركة  . يتم التحكم به عن طريق تقنيات منفذ تناسبية أو ابستخدام كمبيوتر خيصص هلا2

 بزاوية مخس درجات أو أكثر؛
 ملحوظة فنية:

يتم حساب الوظائف اليت ختضع آللية حتكم تناسبية فقط وذلك ابستخدام تغذية ارجتاعية عن 
 املوضع أو ابستخدام كمبيوتر خمصص لذلك عند حتديد زاوية حرية احلركة.

 حتت املاء، كما يلي:ح. أنظمة دفع هوائي مستقل ُمصممة خصيًصا لالستخدام 



 . أنظمة دفع هوائي مستقل حملرك دورة برايتون أو دورة رانكلني، وتتميز أبي مما يلي:1
أ. أنظمة تنقية أو امتصاص كيميائية ُمصممة خصيًصا إلزالة اثين أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون 

 واجلزيئات من عادم احملرك املعاد توزيعه؛
 الستخدام غاز أحادي الذرة؛ ب. أنظمة ُمصممة خصيًصا

كيلو هرتز،   10ج. أجهزة أو معدات ُمصممة خصيًصا للحد من الضجيج حتت املاء برتددات أقل من 
 أو أجهزة خاصة لكبح الصدمات؛

 د. أنظمة تتميز مبا يلي:
 . ُمصممة خصيًصا لضغط منتجات التفاعل أو إلعادة تكوين الوقود؛1
 التفاعل؛ و. ُمصممة خصيًصا لتخزين نواتج 2
 كيلو ابسكال أو أكثر؛  100. ُمصممة خصيًصا لتفريغ نواتج التفاعل مبعدل ضغط يبلغ حنو 3
 . أنظمة دفع هوائي مستقل حملركات دورة الديزل تتميز مبا يلي:2

أ. أنظمة تنقية أو امتصاص كيميائية ُمصممة خصيًصا إلزالة اثين أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون 
 من عادم احملرك املعاد توزيعه؛واجلزيئات 

 ب. أنظمة ُمصممة خصيًصا الستخدام غاز أحادي الذرة؛
كيلو هرتز،   10ج. أجهزة أو معدات ُمصممة خصيًصا للحد من الضجيج حتت املاء برتددات أقل من 

 أو أجهزة خاصة لكبح الصدمات؛
ص من نواتج االحرتاق بشكل د. أنظمة إخراج العادم ُمصممة خصيًصا لذلك، ولكنها ال تقوم ابلتخل

 متواصل؛
 كيلو وات، وتتميز أبي مما يلي:  2. أنظمة دفع هوائي مستقل خاصة خبلية الوقود هلا خرج يتجاوز 3

كيلو هرتز،   10أ. أجهزة أو معدات ُمصممة خصيًصا للحد من الضجيج حتت املاء برتددات أقل من 
 أو أجهزة خاصة لكبح الصدمات؛

 يلي:ب. أنظمة تتميز مبا 
 . ُمصممة خصيًصا لضغط منتجات التفاعل أو إلعادة تكوين الوقود؛ 1
 . ُمصممة خصيًصا لتخزين نواتج التفاعل؛2
 كيلو ابسكال أو أكثر؛  100. ُمصممة خصيًصا لتفريغ نواتج التفاعل مبعدل ضغط يبلغ حنو 3
 . أنظمة دفع هوائي مستقل حملركات دورة ستريلينج تتميز مبا يلي:4

كيلو هرتز،   10زة أو معدات ُمصممة خصيًصا للحد من الضجيج حتت املاء برتددات أقل من أ. أجه
 أو أجهزة خاصة لكبح الصدمات؛

 كيلو ابسكال أو أكثر؛  100ب. ُمصممة خصيًصا لتفريغ نواتج االحرتاق مبعدل ضغط يبلغ حنو 



 ك. حواف وموانع تسرب ومؤشرات تتميز أبي مما يلي:
ابسكال أو أكثر، تعمل يف ظل ارتفاع أمواج  3830ف الضغط مبعدل يبلغ . ي. ُمصممة لتخفي1

( أو أكثر، وُمصممة خصيًصا للمركبات ذات الوسائد اهلوائية 3مرت )حالة البحر  1.25ملحوظ يبلغ 
 ؛.8A001.f)جمموعة حماطة ابلكامل ابلوسائد اهلوائية( احملددة يف البند 

ابسكال أو أكثر، تعمل يف ظل ارتفاع أمواج ملحوظ  6224. ُمصممة لتخفيف الضغط مبعدل يبلغ 2
( أو أكثر، وُمصممة خصيًصا للمركبات ذات الوسائد اهلوائية )ذات 5مىت )حالة البحر  3.25يبلغ 

 ؛.8A001.gحوائط جانبية صلبة( احملددة يف البند 
سائد اهلوائية كيلو وات وُمصممة خصيًصا للمركبات ذات الو   400ل. مراوح رفع تزيد قدرهتا عن 

 ؛.8A001.gأو  .8A001.fاحملددة يف البند 
م. أسطح انسيابية ذات جتويف جزئي أو جتويف فائق مغمورة كلًيا، ُمصممة خصيًصا للمركبات املائية 

 ؛.8A001.hاحملددة يف البند 
أو السفن  ن. أنظمة فعالة ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة للتوجيه اآليل للحركة البحرية املستحثة للمركبات

 ؛.8A001.iأو  .8A001.hأو  .8A001.gأو  .8A001.fاحملددة يف البند 
س. رفاصات ونظم حلزونية مائية أو نظم نقل الطاقة ُمصممة خصيًصا للمركبات ذات الوسائد اهلوائية 
)احملاطة ابلكامل أو املزودة حبوائط جانبية صلبة( أو السفن ذات األسطح االنسيابية أو "الطائرات املائية 

 ، كما يلي:.8A001.h. ،8A001.iأو  .8A001.gأو  .8A001.fالصغرية" احملددة يف البند 
أ. رفاصات فائقة التجوف أو فائقة التهوية أو املغمورة جزئًيا أو مزودة بثقوب على املسطح، هلا قدرة 

 ميجا وات؛ 7.5تزيد عن 
 ميجا وات؛ 15ب. أنظمة رفاصات عكسية الدوران ذات قدرة تزيد عن 

يل التدفق داخل إحدى ج. أنظمة تستخدم تقنيات التدومي املسبق أو التدومي التايل وذلك لتسه
 الرفاصات؛

 ( خفيفة الوزن وفائقة القدرة؛300فيها  Kد. تروس خفض )يتجاوز قيمة العامل 
ميجا  1هـ. نظم أعمدة لنقل الطاقة تشمل مكوانت من مواد "مركبة" وذات قدرة على نقل أكثر من 

 وات؛
خصيًصا لالستخدام على  . أنظمة رفاصات حلزونية مائية أو أنظمة نقل أو توليد طاقة ُمصممة2

 السفن كما يلي:
 ميجا وات؛ 30أ. رفاصات ذات شفرات قابلة للتحكم وأجزاء حماور تبلغ قدرهتا مجيًعا أكثر من 

 ميجا وات؛ 2.5ب. حمركات دفع كهربية تربد ابلسائل داخلًيا وتتميز خبرج قدرة يتجاوز 



ت مغناطيس دائم، وتتميز خبرج قدرة يتجاوز ج. حمركات دفع "فائقة التوصيل" أو حمركات دفع كهربية ذا
 ميجا وات؛ 0.1

ميجا  2د. نظم أعمدة لنقل الطاقة تشمل مكوانت من مواد "مركبة" وذات قدرة على نقل أكثر من 
 وات؛

 ميجا وات؛ 2.5هـ. أنظمة رفاصات ذات مصدر هتوية أو ذات قاعدة هتوية تزيد قدرهتا عن 
طن أو أكثر،   1000لالستخدام على سفن ذات معدل إزاحة يبلغ . أنظمة خفض ضجيج ُمصممة 3

 كما يلي:
هرتز وتتكون من أجهزة تثبيت صوتية  500أ. أنظمة تقوم خبفض الضجيج حتت املاء لرتددات أقل من 

مركبة للعزل الصويت مبحركات الديزل أو جمموعات مولدات الديزل أو توربينات الغاز أو جمموعات توليد 
لغاز أو حمركات الدفع أو أنظمة تروس خفض الدفع، وهي ُمصممة خصيًصا لعزل الصوت أو توربينات ا

 % من اجلهاز الذي يتم تثبيته؛30عزل الذبذابت وتتميز بكتلة متوسطة تتجاوز 
ب. أنظمة خفض أو إلغاء ضجيج فعالة أو حوامل مغناطيسية ُمصممة خصيًصا ألنظمة نقل الطاقة،  

كرتوين ذات قدرة على خفض اهتزاز األجهزة بفاعلية عن طريق توليد كما تشمل أنظمة حتكم إل
 إشارات مضادة للضجيج أو مضادة للذبذات بشكل مباشر إىل املصدر؛

ميجا وات ابستخدام فتحات أانبيب  2.5ع. أنظمة دفع انفورية مائية تتميز خبرج قدرة يتجاوز 
ة الدفع أو خفض الضجيج حتت املاء الناتج متباعدة وتقنيات ريش هتيئة التدفق وذلك لتحسني فاعلي

 عن الدفع؛
ف. أجهزة غوص )للتنفس عربها( ذات دائرة مغلقة أو نصف مغلقة أو اتمة بذاهتا وأجهزة سباحة حتت 

 املاء.
على األجهزة الفردية لالستخدام الشخصي عندما تكون  q.28A00.ال يسري البند ملحوظة: 

 مالزمة للشخص الذي يستخدمها.
8B أجهزة االختبار والفحص واإلنتاج 

8B001  ديسيبل )قيمة مرجعية واحد  100ذات معدل ضجيج حميطي أقل من أنفاق مائية
هرتز وُمصممة لقياس اجملاالت الصوتية  500إىل  0مايكروابسكال لكل هرتز( يف نطاق تردد من 

 الناشئة من تدفق هيدرولوجي حول مناذج نظام الدفع.
8C املواد 

8C001 :مركب رغوي خملق" ُمصمم لالستخدام حتت املاء ويتميز مبا يلي" 
 .8A002.a.4أيًضا البند  انظرملحوظة: 

 مرت؛ 1000أ. ُمصمم للعمل يف أعماق حبرية تتجاوز 



 .3كجم/ مرت  561ب. يتمتع بكثافة أقل من 
 ملحوظة فنية:

أو الزجاج مدجمة يف مصفوفة  يتكون "املركب الرغوي املخلق" من كرات جوفاء مصنوعة من البالستيك
 من الراتنج.

8D الربامج 
8D001  8"برامج" ُمصممة أو معدلة خصيًصا لـ"تطوير" أو "إنتاج" املواد احملددة يف البندA  8أوB 

 .8Cأو 
8D002  عدلة من أجل "تطوير" أو "إنتاج" أو إصالح أو

ُ
صممة خصيًصا أو امل

ُ
"الربامج" اخلاصة امل

صممة خصيًصا خلفض الضجيج حتت املاء. )إعادةفحص أو جتديد 
ُ
 تشغيل( الرفاصات امل

8E التكنولوجيا 
8E001 ذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة حُتدد "التكنولوجيا" وفًقا للم(GTN)  أبهنا املستخدمة يف

 ,8Cأو  8Bأو  8A"تطوير" أو "إنتاج" األجهزة أو املواد احملددة يف البند 
8E002 :ابلنسبة للمدلوالت األخرى للـ"تكنولوجيا" فهي على النحو التايل 

)إعادة تشغيل( الرفاصات أ. "التكنولوجيا" اخلاصة بـ"تطوير" أو "إنتاج" أو إصالح أو فحص أو جتديد 
صممة خصيًصا خلفض الضجيج حتت املاء؛

ُ
 امل

أو  .8A002.bأو  8A001ب. "التقنية" اخلاصة بفحص أو جتديد األجهزة احملددة يف البند 
8A002.j.  8أوA002.p.. 

 الفئة التاسعة
 الفضاء اجلوي والدفع

9A األنظمة واألجهزة واملكوانت 
للتعرف على أنظمة الدفع املُصممة أو املعززة لتحمل اإلشعاع النيرتوين أو األيوين  ملحوظة:
 ضوابط البضائع العسكرية. انظراملؤقت، 

9A001 :حمركات التوربينات الغازية اهلوائية اليت تتميز أبي مما يلي 
 .9A101أيًضا البند  انظرملحوظة: 

 ؛.9E003.aأ. تشمل أًًّي من "التكنولوجيات" احملددة يف البند 
على حمركات التوربينات الغازية اهلوائية اليت تلتزم جبميع  .9A001.aال يسري البند  ملحوظة:

 املتطلبات التالية:
 أ. ُمعتمدة من هيئة الطريان املدين يف "دولة مشاركة"؛



ب. ُمعدة لالستخدام يف الطائرات املأهولة غري العسكرية واليت بشأهنا قامت "دولة مشاركة" إبصدار أي 
 ا النوع من احملركات:ذمما يلي للطائرات اليت حتمل ه

 . شهادة مدنية؛1
 .(ICAO). وثيقة ُمعادلة تقرها منظمة الطريان املدين الدويل 2

 دقيقة. 30ماخ أو أعلى ملدة تزيد عن  1ب. ُمصممة لتزويد الطائرة ابلقدرة على الطريان بسرعة 
9A002  "ذات معدل قدرة متواصل وفًقا ملعيار املنظمة الدولية لتوحيد "حمركات توربينات غازية حبرية
  0.219كيلو وات أو أكثر ومعدل استهالك نوعي للوقود ال يتجاوز   24245بلغ ي (ISO)املقاييس 

%، إىل جانب األجزاء 100إىل  35كجم/ كيلو وات لكل ساعة يف مدى قدرة مستخدمة يرتاوح بني 
صممة خصيًصا لذلك.

ُ
 واملكوانت امل

التوربينات الغازية أو اهلوائية أو يشمل مصطلح "حمركات التوربينات الغازية البحرية" حمركات  ملحوظة:
عدلة لدفع أو توليد طاقة كهربية لسفينة.

ُ
 الصناعية امل
9A003  صممة خصيًصا اليت تشمل أي من "التكنولوجيات" احملددة يف البند

ُ
املكوانت أو األجزاء امل

9E003.a.:لنظم الدفع مبحركات التوربينات الغازية وتتميز أبي مما يلي ، 
 ؛9A001حملددة يف البند أ. األجهزة ا

ب. ال تتبع مصادر اإلنتاج أو التصميم اخلاصة هبا إحدى "الدول املشاركة" أو اتبعة جلهة تصنيع غري 
 معروفة.

9A004 ."مركبات اإلطالق الفضائية و"السفن الفضائية 
 .9A104أيًضا البند  انظر ملحوظة:
 على الشحنات. 9A004ال يسري البند  ملحوظة:
للتعرف على حالة وحدة التحكم اخلاصة ابملنتجات اليت تشملها شحنات "السفينة  ملحوظة:

 الفئات املناسبة. انظرالفضائية"، 
9A005  أنظمة دفع سائلة للصواريخ حتتوي على أي من األنظمة أو املكوانت الواردة يف البند
9A006. 
 .9A119والبند  9A105أيًضا البند  انظرملحوظة: 
9A006 :صممة خصيًصا ألنظمة الدفع السائلة للصواريخ، كما يلي

ُ
 األنظمة واملكوانت امل

 .9A120 و 9A108و  9A106 أيًضا البند انظرملحوظة: 
أ. نظم أجهزة تربيد خافضة للحرارة أو ديوار وزن محولة الطريان أو أانبيب حرارية خمفضة للحرارة أو أية 

لالستخدام يف املركبات الفضائية وذات قدرة على احلد من فقد نظم خمفضة للحرارة ُمصممة خصيًصا 
 % لكل سنة؛30السوائل املخفضة للحرارة لنسبة تبلغ أقل من 



ب. حاوًّيت خمفضة للحرارة أو نظم تربيد ذات دورة مغلقة تتميز بقدرة على توفري درجات حرارة تبلغ 
على الطريان املتواصل بسرعات تتجاوز  درجة مئوية( أو أقل لـ"طائرة" ذات قدرة 173 -)كلفن   100
 ، أو مركبات اإلطالق أو "السفن الفضائية"؛ 3ماخ 

 ج. أنظمة ختزين أو نقل اهليدروجني السائل املضاف إىل اهليدروجني الصلب؛ 
ميجا ابسكال( أو مكوانت املضخات أو  17.5د. مضخات توربينية عالية الضغط )مبعدل يتجاوز 

 لة أو أنظمة توجيه توربينات دورة التوسيع؛مولدات الغاز ذات الص
 ميجا ابسكال( وفتحات أانبيب لذلك الغرض؛ 1.6هـ. غرف قوى دفع عالية الضغط )مبعدل يتجاوز 

و. أنظمة ختزين حاقنة للوقود تستخدم أانبيب احتواء شعرية أو طرد إجيايب )على سبيل املثال: بواسطة 
 خزاانت مرنة(؛

ملليمرت أو أصغر )فوهات غري  0.381سائل مع فوهات منفردة يبلغ قطرها ز. حماقن دفع للوقود ال
أو أصغر( وُمصممة خصيًصا حملركات الصواريخ اليت  2سم 3-10×  1.14دائرية ذات مساحة تبلغ 

 تعمل ابلوقود السائل؛
كربون –كربون أو منافذ من قطعة واحدة من الكربون   –ح. غرف دفع من قطعة واحدة من الكربون 

 ميجا ابسكال. 48ومقاومة شد تتجاوز  3جرام/ سم 1.4كثافات تتجاوز ب
9A007 :أنظمة الدفع ابلوقود الصلب للصواريخ تتميز أبي مما يلي 
 .9A119والبند  9A107 أيًضا البند انظرملحوظة: 

 ميكرو نيوتن يف الثانية؛ 1.1أ. دفع كلي يتجاوز 
أو أكثر، عندما يزداد تدفق السائل من فتحت  كيلو نيوتن اثنية/ كجم  2.4ب. دفع نوعي مبعدل 

عدل عند مستوى البحر احمليط ال
ُ
ذي يبلغ األنبوب حىت تصل إىل مستوى شروط الدفع لضغط الغرفة امل

 ميجا ابسكال؛ 7
 %؛ 86% ونسبة حقن وقود الدفع الصلب تتجاوز 88ج. نسبة انكسار كتلة مرحلية تتجاوز 

 ؛9A008د. املكوانت احملددة يف البند 
هـ. أنظمة ترابط حقن وعزل تستخدم تصميمات حمركات ذات ارتباط مباشر لتوفري "رابطة ميكانيكية 

 قوية" أو حاجزًا مينع هجرة املواد الكيميائية بني وقود الدفع الصلب واملادة العازلة.
 ملحوظة فنية:

 قوة حقن الوقود. يُقصد بـ"الرابطة امليكانيكية القوية" أن تعادل أو تزيد قوة الرابطة عن
9A008 :صممة خصيًصا ألنظمة الدفع ابلوقود الصلب للصواريخ، كما يلي

ُ
 املكوانت امل

 .9A108أيًضا البند  انظرملحوظة: 



أ. أنظمة ترابط حقن وعزل تستخدم بطاانت لتوفري "رابطة ميكانيكية قوية" أو حاجزًا مينع هجرة املواد 
 واملادة العازلة؛الكيميائية بني وقود الدفع الصلب 

 ملحوظة فنية:
 يُقصد بـ"الرابطة امليكانيكية القوية" أن تعادل أو تزيد قوة الرابطة عن قوة حاقن الوقود.

مرتًا أو تتميز بـ"نسب كفاءة هيكلية  0.61ب. أغلفة حمركات "ُمركبة" ذات لف فتيلي يتجاوز قطرها 
(PV/W) كم؛  2.5" تتجاوز 

 ملحوظة فنية:
 (V)مضرواًب يف حجم السفينة  (P)" هي ضغط االنفجار (PV/W)"نسبة الكفاءة اهليكلية 

 .(W)ومقسوًما على الضغط الكلي لوزن السفينة 
كيلو نيوتن أو معدالت آتكل حلقي للفتحات 45ات مستوًّيت قوة دفع تتجاوز ذج. فتحات أانبيب 

 ملليمرت/ اثنية؛ 0.075أقل من 
ذات قدرة على أي مما د. فتحات أانبيب متحركة أو أنظمة حتكم موجهة للقوة الدافعة حلقن السائل 

 يلي:
 ؛5º +. إمكانية حركة يف مجيع احملاور بدرجة تتجاوز 1
 اثنية أو أكثر؛ /20º. نسبة دوران موجه زاوي تبلغ 2
 أو أكثر. 2اثنية /40º. نسبة تسارع موجه زاوي تبلغ 3

9A009 :أنظمة الدفع اهلجينة للصواريخ اليت تتميز أبي مما يلي 
 .9A119والبند  9A109أيًضا البند  انظرملحوظة: 

 ميكرو نيوتن اثنية؛ 1.1أ. دفع كلي يتجاوز 
 كيلو نيوتن يف ظروف منافذ مفرغة.  220ب. مستوًّيت قوة دفع تتجاوز 

9A010  صممة خصيًصا ملركبات اإلطالق وأنظمة دفع مركبات اإلطالق
ُ
املكوانت والنظم واهلياكل امل

 أو "السفن الفضائية"، وذلك على النحو التايل:
 .9A110والبند  1A002أيًضا البند  انظرملحوظة: 

صنعة 10أ. مكوانت وهياكل يتجاوز وزن كل منها 
ُ
كجم وهي ُمصممة خصيًصا ملركبات اإلطالق امل

ابستخدام "مصفوفة" معدنية أو "مادة مركبة" أو "مركب" عضوي أو "هيكل" خزيف أو مواد معززة 
 ؛1C010أو  1C007ابملعاد احملددة يف البند 

 ليس لألنف األمامي للمركبة عالقة خبفض الوزن. ملحوظة:



 9A005ب. مكوانت وهياكل ُمصممة خصيًصا ألنظمة دفع مركبات اإلطالق احملددة بدًءا من البند 
وهي ُمصنعة ابستخدام "مصفوفة" معدنية أو "مادة مركبة" أو "مركب" عضوي أو  9A009وحىت البند 

 ؛1C010أو البند  1C007"هيكل" خزيف أو مواد معززة ابملعادن، واحملددة يف البند 
مكوانت هيكلية وأنظمة عزل ُمصممة خصيًصا للتحكم بفاعلية يف االستجابة الديناميكية أو ج. 

 للحيلولة دون تشوه هياكل "السفن الفضائية"؛
  1د. حمركات صواريخ نبضية تعمل ابلوقود السائل وذات قوى دفع تتناسب مع الوزن تعادل أو تزيد عن 

% من إمجايل قوة الدفع املقدرة من 90ملطلوب لتحقيق كيلو نيوتن/ كجم وزمن استجابة )وهو الزمن ا
 مللي اثنية؛ 30بدء التشغيل( أقل من 

9A011  احملركات النفاثة أو احملركات التضاغطية فوق صوتية أو احملركات اليت تعمل بنظام الدائرة املركبة
صممة خصيًصا لذلك.

ُ
 إىل جانب املكوانت امل

 .9A118والبند  9A111أيًضا البند  انظر ملحوظة:
9A012  "الطائرات بدون طيار"("UAVS")  ذات الصلة، وذلك واألنظمة واألجهزة واملكوانت

 على النحو التايل:
 أ. "طائرات بدون طيار" تتميز أبي مما يلي:

9A12  "الطائرات بدون طيار"("UAVS")  واألنظمة واألجهزة واملكوانت ذات الصلة، وذلك على
 النحو التايل:

 ائرات بدون طيار" تتميز أبي مما يلي:أ. "ط
. حتكم ذايت يف الطريان وخاصية املالحة )مثل جهاز للطريان اآليل مزود بنظام مالحة ابلقصور 1

 الذايت(.
عن  . قدرة على التوجيه يف الطريان خارج نطاق الرؤية املباشرة وتشمل وجود عنصر بشري عامل )مثاًل 2

 طريق جهاز التحكم التليفزيوين عن بُعد(؛
 ب. األنظمة واألجهزة واملكوانت ذات الصلة كما يلي:

. أجهزة ُمصممة خصيًصا للتحكم عن بُعد يف "الطائرات بدون طيار" احملددة يف البند 1
9A012.a.؛ 

وهي  7A. أنظمة خاصة ابملالحة أو حتديد الوجهة أو اإلرشاد أو التوجيه، خبالف احملددة يف البند 2
بنظام التوجيه الذايت يف  .9A012.aُمصممة خصيًصا لتزويد "الطائرات بدون طيار" احملددة يف البند 

 الطريان أو خباصية املالحة؛
مأهولة إىل "طائرة بدون طيار" احملددة يف البند  . أجهزة ومكوانت ُمصممة خصيًصا لتحويل "طائرة"3

9A012.a.؛ 



. حمركات ترددية مستنشقة للهواء أو حمركات احرتاق داخلي دوارة ُمصممة خصيًصا أو ُمعدلة لدفع 4
 مرتًا(. 15240قدم ) 50000"الطائرات بدون طيار" ابرتفاعات أعلى من 

 9A101  مبا فيها احملركات التوربينية املركبة(، خبالف احملددة يف البند حمركات توربينية نفاثة وعنفية(
9A1001كما يلي؛ ، 

 أ. حمركات تتميز ابخلاصيتني التاليتني:
عتمدة اليت تتميز  400. قيمة دفع قصوى أعلى من 1

ُ
نيوتن )غري ُمثبتة( ابستثناء احملركات املدنية امل

 تة(، ونيوتن )غري ُمثب 8890بقيمة دفع قصوى أعلى من 
كجم/ نيوتن/ ساعة أو أقل )بطاقة قصوى متواصلة عند   0.15. معدل استهالك نوعي للوقود يبلغ 2

 مستوى حبر اثبت وظروف معيارية(؛
ب. حمركات ُمصممة أو ُمعدلة لالستخدام يف "الصواريخ" أو الطيارات بدون طيار احملددة يف البند 

9A012، 
9A102 ُمصممة خصيًصا للطائرات بدون طيار احملددة يف البند "أنظمة حمركات مروحية توربينية "
9A012 صممة خصيًصا لذلك، وتتميز بـ"طاقة قصوى" أعلى من

ُ
 كيلو وات.  10، واملكوانت امل

عتمدة. 9A102ال يسري البند  ملحوظة:
ُ
 على احملركات املدنية امل

 مالحظات فنية:
 "نظام احملرك املروحي التوربيين" ما يلي:، يشمل 9A102 a. من أجل األغراض احملددة يف البند 1

 أ. حمرك عمود دوران توربيين؛
 ب. نظام نقل الطاقة لنقل الطاقة إىل املروحة.

يتم الوصول لـ"الطاقة القصوى" بشكل غري مثبت  9A102. من أجل األغراض احملددة يف البند 2
  حسب الظروف املعيارية ملستوى البحر.

9A101 اثة وعنيفة )مبا فيها احملركات التوربينية املركبة(، خبالف احملددة يف البند حمركات توربينية نف
9A001:كما يلي ، 

 أ. حمركات تتميز ابخلاصيتني التاليتني:
نيوتن )غري ُمثبتة( ابستثناء احملركات املدنية املعتمدة اليت تتميز  400قيمة دفع قصوى أعلى من  -1

 )غري ُمثبتة(.نيوتن  8890بقيمة دفع قصوى أعلى من 
كجم/نيوتن/ساعة أو أقل )بطاقة قصوى متواصلة عند   0.15معدل استهالك نوعي للوقود يبلغ  -2

 مستوى حبر اثبت وظروف معيارية(.
ب. حمركات ُمصممة أو ُمعّدلة لالستخدام يف "الصواريخ" أو الطيارات بدون طيار احملددة يف البند 

9A012 



9A102  أنظمة حمركات مروحية توربينية ُمصممة خصيًصا للطائرات بدون طيار احملددة يف البند
9A012 كيلو وات.  10، واملكوانت املصممة خصيًصا لذلك، وتتميز بـ "طاقة قصوى" أعلى من 
 على احملركات املدنية املعتمدة. 9A102ال يسري البند  ملحوظة:

 مالحظات فنية:
 ، يشمل نظام احملرك املروحي التوربيين ما يلي:a 9A102ددة يف البند . من أجل األغراض احمل1

 أ. حمرك عمود دوران توربيين.
 ب. نظام نقل الطاقة لنقل الطاقة إىل املروحة.

يتم الوصول لـ "الطاقة القصوى" بشكل غري مثبت  9A102. من أجل األغراض احملددة يف البند 2
 حسب الظروف املعيارية ملستوى البحر.

9A104  كم على األقل.  300صواريخ السرب ذات مدى يبلغ 
 .9A004أيًضا البند  انظرملحوظة: 
9A105 :حمركات صواريخ الوقود السائل على النحو التايل 
 9A119أيًضا البند  انظرملحوظة: 

 9A005حمركات صواريخ ابلوقود السائل قابلة لالستخدام يف "الصواريخ"، خبالف احملددة يف البند  -أ
 ميكرو نيوتن اثنية أو أكرب 1.1وتتميز بقدرة دفع كلي تعادل 

حمركات صواريخ الوقود السائل القابلة لالستخدام يف أنظمة الصواريخ املتكاملة أو الطائرات بدون  -ب
كم وقدرة دفع    300وتتميز مبدى يبلغ  a. 9A105.أو  9A005طيار، خبالف احملددة يف البند 

 يكرو نيوتن اثنية أو أكرب.م 0.841كلي تعادل 
9A106  9أنظمة أو مكوانت خبالف احملددة يف البندA006  مصممة خصيًصا ألنظمة الدفع

 ابلوقود السائل للصواريخ:
بطاانت تذرية لغرف االحرتاق أو الدفع ميكن استخدامها يف الصواريخ أو مركبات اإلطالق الفضائية  -أ

 9A104سرب احملددة يف البند أو صواريخ ال 9A004احملددة يف البند 
فتحات أانبيب خاصة ابلصواريخ ميكن استخدامها يف الصواريخ أو مركبات اإلطالق الفضائية  -ب

 9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004احملددة يف البند 
 أنظمة فرعية للتحكم يف اجتاه الدفع املوجه ميكن استخدامها يف الصواريخ. -ج

 ة:ملحوظة فني
 وهي: c. 9A106.أمثلة لطرق تنفيذ نظام التحكم يف قوى الدفع املوجه احملدد يف البند 

 فتحة أنبوب مرنة. -1
 حقن غاز اثنوي أو سائل. -2



 حمرك أو فتحة أنبوب قابلني للنقل. -3
 احنراف تيار غاز العادم )ريش توجيه أو أجهزة مسبار نفاثة(. -4
 أسطح قوة الدفع. -5
أنظمة التحكم يف الوقود السائل أو الوقود السائل املزود بوقود صلب )يضم عوامل األكسدة(  0د

واملكوانت املصممة خصيًصا لذلك، واليت ميكن استخدامها يف الصواريخ كما أهنا مصممة أو معدلة 
 20 جال كقيمة للجذر الرتبيعي الوسطي وبني نطاق يرتاوح بني 10للعمل يف ظل ذبذابت أعلى من 

 كيلو هرتز.  2هرتز و
 ملحوظة:

 كما يلي:  d. 9A106.املضخات والصمامات املؤازرة احملددة فقط يف البند 
لرتًا لكل اثنية يف ضغط  24صمامات مؤازرة مصممة للعمل مبعدالت تدفق تعادل أو تزيد عن  -أ

 مللي اثنية. 100ميجا ابسكال، وتتميز مبشغل ذي زمن استجابة أقل من  7يعادل أو يزيد عن 
مضخات خاصة مبحاقن دفع الوقود السائل ذات أعمدة دوارة بسرعات تعادل أو تزيد عن  -ب

 ميجا ابسكال. 7دورة يف الدقيقة أو ضغط تفريغ يعادل أو يزيد عن  8000
9A107  ميكن استخدام حمركات صواريخ الوقود الصلب يف أنظمة الصواريخ املتكاملة وأنظمة

وتتميز بقدرة دفع   9A007كم، خبالف احملددة يف البند   300ر، ذات مدى يبلغ الطائرات بدون طيا
 ميجا نيوتن اثنية أو أكرب. 0.841كلي تعادل 

 9A119أيًضا البند  انظر ملحوظة:
9A108  9مكوانت خبالف احملددة يف البندA008  مصممة خصيًصا ألنظمة الدفع ابلوقود الصلب

 للصواريخ وذلك على النحو التايل:
أغلفة حمركات الصواريخ ومكوانت "العزل" اخلاصة بذلك، واليت ميكن استخدامها يف الصواريخ أو  -أ

 9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البند 
فتحات أانبيب خاصة ابلصواريخ ميكن استخدامها يف الصواريخ أو مركبات اإلطالق الفضائية  -ب

 9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004احملددة يف البند 
 أنظمة فرعية للتحكم يف اجتاه الدفع املوجه ميكن استخدامها يف الصواريخ. -ج

 ملحوظة فنية:
 وهي: c. 9A108.أمثلة لطرق تنفيذ نظام التحكم يف قوى الدفع املوجه احملدد يف البند 

 . فتحة أنبوب مرنة1
 . حقن غاز اثنوي أو سائل2
 . حمرك أو فتحة أنبوب قابلني للنقل3



 . احنراف تيار غاز العادم )ريش توجيه أو أجهزة مسبار نفاثة(.4
 . أسطح قوة الدفع5

9A109 9هجينة ميكن استخدامها يف الصواريخ، خبالف احملددة يف البند  حمركات صواريخA009 
 واملكوانت املصممة خصيًصا لذلك.

 9A119أيًضا البند  انظرملحوظة: 
 ملحوظة فنية:

. نظم الصاروخ املتكاملة ونظم الطائرات بال طيار واليت يتعدى 9A109يقصد بـ "الصاروخ" يف البند 
 كم.  300مداها 

9A110  9هياكل ُمركبة وصفائح وصناعات ذات صلة، خبالف احملددة يف البندA010  ُمصممة
أو  9A007أو  9A005خصيًصا لالستخدام يف "الصواريخ" أو األنظمة الفرعية احملددة يف البند 

9A105  أو.c. 9A108  9أوA116  9أوA119. 
 1A002أيًضا البند  انظرملحوظة: 

 ملحوظة فنية:
نظم الصواريخ ونظم الطائرات بدون طيار املكتملة  9A110يقصد مبصطلح "الصواريخ" يف البند 

 كم.  300والقادرة على إرسال إشارات السلكية ملدى يزيد عن 
9A111  حمركات نفاثة نبضية ميكن استخدامها يف "الصواريخ" أو الطائرات بدون طيار احملددة يف

 خصيًصا لذلك. ، واملكوانت املصممة9A012البند 
 9A118والبند  9A011أيًضا البند  انظرملحوظة: 
9A115 :أجهزة دعم اإلطالق وهي كما يلي 

أ. أجهزة أو معدات للقيام ابملعاجلة أو التحكم أو التفعيل أو اإلطالق ُمصممة أو ُمعدلة ملركبات 
أو  9A012أو الطائرات بدون طيار احملددة يف البند  9A004اإلطالق الفضائية احملددة يف البند 

 9A104صواريخ السرب احملددة يف البند 
ب. مركبات خمصصة للنقل أو التحكم أو التفعيل أو اإلطالق، مصممة أو معدلة لالستخدام يف 

أو الطائرات بدون طيار احملددة يف البند  9A004مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البند 
9A102  9أو صواريخ السرب احملددة يف البندA104 
9A116   ،مركبات العودة اليت ميكن استخدامها يف "الصواريخ" واألجهزة املصممة أو املعدلة لذلك
 كما يلي:

 أ. مركبات العودة.
 ب. دروع حرارية واملكوانت اخلاصة بذلك املصنوعة من مواد خزفية أو تذرية.



 اخلاصة بذلك مصنوعة من مواد خفيفة الوزن ذات سعة حرارية عالية.ج. مصارف حرارية واملكوانت 
 د. أجهزة إلكرتونية مصممة خصيًصا ملركبات العودة.

9A117 ."آليات تعدد املراحل وآليات الفصل واملراحل البينية اليت ميكن استخدامها يف "الصواريخ 
9A118  أجهزة لتنظيم االحرتاق ميكن استخدامها يف احملركات اليت ميكن استخدامها بدورها يف

أو  9A011واحملددة يف البند  9A012"الصواريخ" أو الطائرات بدون طيار احملددة يف البند 
9A111. 
9A119  مراحل صواريخ فردية ميكن استخدامها يف أنظمة الصواريخ املتكاملة أو أنظمة الطائرات

 9A009و 9A007و 9A005كم، خبالف احملددة يف البنود   300بدون طيار، ذات مدى يبلغ 
 .9A109و 9A107و 9A105و

9A120  9خزاانت حقن الوقود السائل، خبالف احملددة يف البندA006  مصممة خصيًصا حلاقنات
ة الصواريخ ذات أو "حاقنات الوقود السائل األخرى" اليت تستخدم يف أنظم 1C111الوقود احملددة يف 

 كم على األقل.  300كجم على األقل إىل مدى يصل   500القدرة على نقل محولة تبلغ 
، تشمل "حاقنات الوقود السائل األخرى" ولكنها ال تقتصر على مواد 9A120يف البند ملحوظة: 

 الوقود احملددة يف جزء ضوابط السلع العسكرية.
9A350  ًا إلعدادها ابلطائرات أو "املركبات األخف من أنظمة رش أو تربيد هواء مصممة خصيص

 اهلواء" أو الطائرات بدون طيار أو املكوانت املصممة خصيًصا لذلك، وذلك على النحو التايل:
 أ. أنظمة تربيد أو رش متكاملة ذات قدرة على نقل قطرية أولية ذات قطر انصف للحجم يبلغ أقل من

 ميكرومرت عرب تعليق الوقود السائل عند معدل تدفق أكرب من لرتين يف الدقيقة. 50
ب. أذرع رش أو مصفوفات وحدات توليد األيروسوالت ذات قدرة على نقل، قطرية أولية ذات قطر 

ميكرومرت عرب تعليق الوقود السائل عند معدل تدفق أكرب من لرتين يف  50انصف للحجم يبلغ أقل من 
 الدقيقة.

. أ 9A350ج. وحدات توليد األيروسوالت مصممة خصيًصا إلعدادها ابألنظمة احملددة يف البند 
 وب.

تعرف وحدات توليد األيروسوالت أبهنا أجهزة مصممة خصيًصا أو معدلة إلعدادها ملحوظة: 
 ابلطائرات مثل فتحات األانبيب واملرذاذات الدوارة واألجهزة املشاهبة.

على أنظمة الرش أو تربيد اهلواء واملكوانت اليت مت إعدادها لنقل  9A350د ال يسري البنملحوظة: 
 عوامل بيولوجية يف صورة أيروسوالت مصيبة للعدوى.

 مالحظات فنية:



جيب قياس حجم القطريات اخلاصة أبجهزة الرش أو الفوهات املصممة خصيًصا لالستخدام على  -1
 الطائرات بدون طيار، ابستخدام أي مما يلي: الطائرات أو "املركبات األخف من اهلواء" أو

 أ. أسلوب أشعة ليزر دويلر.
 ب. أسلوب حياد الليزر األمامي.

وهو يف األنظمة القائمة على املياه  9A350( يف البند VMDيقصد ابلقطر الناصف للحجم ) -2
 (.MMDاملعادل للقطر الناصف للكتلة )

9B أجهزة االختيار والفحص واإلنتاج 
9B001  أجهزة وأدوات وتركيبات مصممة خصيًصا لتصنيع ريش توربينات الغاز أو ريش املراوح أو

 صب األغطية الطرفية كما يلي:
 أ. أجهزة التصلب االجتاهي أو أجهزة الصب البلوري املفرد.

 ب. دروع أو جتويفات خزفية.
9B002 ستشعار( أو احلصول أنظمة توجيه على شبكة اإلنرتنت )آنية( وآالت )مبا فيها أجهزة اال

اآليل على البياانت وأجهزة معاجلة، مصممة خصيًصا لـ "تطوير" حمركات توربينات الغاز أو املكوانت أو 
 .a. 9B003.األجزاء كما تشمل "التكنولوجيات" احملددة يف البند 

9B003  أجهزة مصممة خصيًصا لـ "إنتاج" أو اختبار موانع التسرب اخلاصة فرشية الشكل يف
مللي/اثنية وبدرجات حرارة تزيد  335وربينات الغاز املصممة خصيًصا للعمل بسرعات طرفية تتجاوز ت

 درجة مئوية(، واملكوانت املصممة خصيًصا هلا أو امللحقات اخلاصة بذلك. 500كلفن )  773عن 
9B004 زة" أو األدوات أو القوالب أو الرتكيبات اخلاصة ابلتوصيل الصلب جملموعات "السبائك املمي

 .a.6.أو  a.3. 9E003.التيتانيوم أو األسطح االنسيبابية املعدنية واألقراص احملددة يف البند 
9E003 .واملصممة يف توربينات الغاز 
9B005  أنظمة توجيه على شبكة اإلنرتنت )آنية( وآالت )مبا فيها أجهزة االستشعار( أو احلصول

 خصيًصا لالستخدام مع أي مما يلي:اآليل على البياانت وأجهزة معاجلة، مصممة 
 9B105أيًضا البند  انظرملحوظة: 

 أو أكثر. 1.2أ. قنوات هتوية خمصصة خصيًصا لسرعات تصل إىل ماخ 
على قنوات التهوية املصممة خصيًصا ألغراض تعليمية  a. 9B005.ال يسري البند ملحوظة: 

 250وخضعت الختبار "حجم قطاع االختبار" )الذي يتم قياسه أفقًيا( وحصلت على نتيجة أقل من 
 ملليمرت.

 ملحوظة فنية:



يُقصد بـ "حجم قطاع االختبار" قطر الدائرة أو ضلع املربع أو الضلع األطول للمستطيل يف أكرب موقع 
 اخلاضع لالختبار.القطاع 

، مبا فيها األنفاق فرط الصوتية أو أنفاق 5ب. أجهزة حملاكاة أوساط تدفق الوقود بسرعات تتجاوز ماخ 
 قوس البالزما أو األانبيب الصدمية أو األنفاق الصدمية أو أنفاق الغاز أو املدافع الغازية اخلفيفة.

رف ثنائية األبعاد، ذات القدرة على حماكاة ج. قنوات التهوية أو األجهزة اخلاصة بذلك، خبالف الغ
 .6 10×  25تدفقات رقم رينولدز مبعدل يتجاوز 

9B006  أجهزة اختبار الذبذابت الصوتية ذات القدرة على حتقيق مستوًّيت ضغط صويت تعادل
كيلو وات أو   4ميكروابسكال( خبرج يصل إىل  20ديسيبل أو أكثر )عند قيمة مرجعية تبلغ  160

درجة مئوية( وأجهزة تسخني كوارتز  1000كلفن )  1237خلية اختبار تتجاوز درجة حرارهتا أكثر يف 
 مصممة خصيًصا لذلك.

 9B106أيًضا البند  انظرملحوظة: 
9B007  أجهزة مصممة خصيًصا لفحص سالمة حمركات الصواريخ وتستخدم تقنيات االختبار الال

 التحليل الكيميائي أو الفيزًّيئي القاعدي. ( خبالف األشعة الشينية املستوية أوNDTإتاليف )
9B008  حموالت الطاقة املصممة خصيًصا للقياس املباشر لالحتكاك السطحي اجلداري اخلاص

 درجة مئوية(. 560كلفن )  833للسائل املتدفق اخلاضع لالختبار بدرجة حرارة ركود تتجاوز 
9B009 ورجيا مساحيق حمركات التوربينات معدات مصممة خصيًصا إلنتاج مكوانت دوارة من ميتال

% أو أكثر من مقاومة الشد القصوى 60ذات قدرة على العمل يف مستوًّيت إجهاد بنسبة تصل إىل 
(UTS ودرجات حرارة املعادن تبلغ )درجة مئوية( أو أكثر. 600كلفن )  873 

9B010 كوانت ذات أجهزة مصممة خصيًصا إلنتاج "الطائرات بدون طيار" واألنظمة واألجهزة وامل
 .9A012الصلة احملددة يف البند 

9B105  أو أكثر ميكن استخدامها يف "الصواريخ" وأنظمتها  0.9أنفاق هوائية لسرعات تبلغ ماخ
 الفرعية.

 9B005أيًضا البند  انظرملحوظة: 
 ملحوظة فنية:

نظم الصواريخ ونظم الطائرات بدون طيار املكتملة  9B105يقصد مبصطلح "الصواريخ" يف البند 
 كم.  300والقادرة على إرسال إشارات السلكية ملدى يزيد عن 

9B106 :غرف حماكاة البينية والغرف منعدمة الصدى، كما يلي 
 . غرف حماكاة البينية ذات قدرة على حماكاة ظروف الطريان التالية:1

 تتميز أبي مما يلي:



 كم.  15أو يزيد عن ارتفاع يعادل  -أ
كلفن   398جردة مئوية( وأعلى من  50 -كلفن )  223مدى درجة حرارة يرتاوح بني أقل من  -ب
 درجة مئوية(. 125 +)
. تشمل أو مصممة أو معدلة كي تشمل وحدة رج أو أجهزة أخرى الختبار الذبذابت إلحداث بيئة 2

اسطة لوحة مكشوفة حمددة، وذلك يف جال جذر تربيعي وسطي، بو  10اهتزازية تعادل أو تزيد عن 
 كيلو نيوتن أو أكثر.  5كيلو هرتز وتوفر معدل قوي يبلغ   2هرتز و 20النطاق الرتددي 
 مالحظات فنية:

األنظمة ذات القدرة على إنتاج وسط اهتزازي أحادي املوجة )مثل  a.2. 9B106.يتناول البند  -1
لى إنتاج اهتزازات عشوائية واسعة النطاق )مثل طيف موجة جيبية( ابإلضافة إىل األنظمة ذات القدرة ع

 الطاقة(.
يقصد بـ مصممة أو معدلة أن غرفة احملاكاة البينية تقوم بتوفري واجهات  a.2. 9B106.يف البند  -2

مناسبة )مثل أجهزة منع التسرب( لضم وحدة رج أو أجهزة أخرى خاصة ابختبار الذبذابت كما هو 
 .2B116حمدد يف البند 

يقصد بـ "اللوحة املكشوفة" لوحة مسطحة أو سطح دون أية تركيبات  a.2. 9B106.يف البند  -3
 أو جتهيزات.

 ب. غرف حماكاة للبينية ذات قدرة على حماكاة ظروف الطريان التالية:
 20ديسيبل أو أكثر )ترجع إىل  140بينات صوتية إبمجايل مستوى ضغط صويت يبلغ  -1

 كيلو وات أو أكثر.  4طاقة صوتية كلي يبلغ ميكروابسكال( أو خبرج 
 كم  15ارتفاع يعادل أو يزيد عن  -2
كلفن   398درجة مئوية( وأعلى من  50 -كلفن )  223مدى درجة حرارة يرتاوح ما بني أقل من  -3
 درجة مئوية(. 125 +)

9B115  أجهزة إنتاج" مصممة خصيًصا لألنظمة أو األنظمة الفرعية أو املكوانت احملددة يف البند"
9A005  9إىلA009 9وA011 9وA101 9وA102 9وA105  9إىلA109 

 9A120إىل  9A116و 9A111و
9B116  9"وسائل إنتاج" مصممة خصيًصا ملركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البندA004  أو

 9A011و 9A009إىل  9A005األنظمة أو األنظمة الفرعية، واملكوانت احملددة يف البنود من 
 .9A120إىل  9A116، أو من 9A111و 9A109إىل  9A104و 9A102و 9A101و

9B117  مناضد اختبار ومنصات اختبار مصممة لصواريخ احلقن ابلوقود السائل أو الصلب أو
 ن السمتني التاليتني:حمركات الصواريخ وتتميز أبي م



 كيلو نيوتن أو أكثر.  68أ. القدرة على التعامل مع معدل دفع يبلغ 
 ب. القدرة على قياس مكوانت قوى الدفع احملوري الثالث يف وقت واحد.

9C املواد 
9C108  9مادة "عازلة" أبحجام كبرية و"بطانة داخلية" خبالف احملددة يف البندA008 ؛

أغطية حمركات الصواريخ واليت ميكن استخدامها يف "الصواريخ" أو مت تصميمها الستخدامها يف تصنيع 
 خصيًصا للـ "الصواريخ".

 ملحوظة فنية:
نظم الصواريخ ونظم الطائرات بدون طيار املكتملة  9C108يقصد مبصطلح "الصواريخ" يف البند 

 كم.  300والقادرة على إرسال إشارات السلكية ملدى يزيد عن 
9C110 ات فايرب مشربة ابلرانتج قبل تشريبها ابإلضافة إىل خامات ألياف مطلية ابملعدن خمصصة مركب

، مصنوعة إما من هيكل 9A110لصناعة اهلياكل املركبة والصفائح والصناعات احملددة يف البند 
 10×  7.62عضوي أو معدين ابستخدام مواد داعمة ليفية أو فتلية ذات مقاومة شد حمددة أكرب من 

 مرت. 6 10×  3.18ومعامل بعينه أكرب من  ر 4
 .1C210و 1C010أيًضا البند  انظرملحوظة: 
هي اليت  9C110مركبات الفايرب املشربة ابلرانتج قبل عملية التشرب العادية احملددة يف البند ملحوظة: 

درجة  145كلفن )  418( تتجاوز Tgتستخدم رانتجات ذات درجة حرارة للتحول الزجاجي للمواد )
( ASTM( )D4065مئوية( بعد املعاجلة، كما هو حمدد من قبل اجلمعية األمريكية لالختبار واملواد )

 أو ما يعادله.
9D الربامج 

9D001  برامج" مصممة أو معدلة خصيًصا لـ "تطوير" األجهزة أو "التكنولوجيا" احملددة يف البنود"
 .9E003أو  9Bأو  9A119إىل  9A001من 

9D002  امج" املصممة خصيًصا أو املعدلة من أجل إنتاج األجهزة احملددة يف البنود من "الرب
9A001  9وحىت البندA119  9أوB 
9D003  الربامج" املصممة خصيًصا أو املعدلة من أجل "استخدام" نظم التحكم اإللكرتوين الرقمي"

وذلك  9Bحملددة يف البند أو األجهزة ا 9Aألنظمة الدفع احملددة يف البند  (FADEC)يف احملركات 
 على النحو التايل:

أ. "الربامج" داخل نظم حتكم إلكرتونية رقمية ألنظمة الدفع أو وسائل اختبار الفضاء اجلوي أو وسائل 
 اختبار احملركات اجلوية املستنشقة للهواء.



ب. "برامج" متحملة للخلل تستخدم يف نظم التحكم اإللكرتوين الرقمي يف نظم احملركات 
(FADEC.اخلاصة أبنظمة الدفع ووسائل االختبار ذات الصلة ) 

9D004 :أما ابلنسبة للربامج األخرى فهي على النحو التايل 
برامج مرفقة ثنائية األبعاد أو ثالثية األبعاد تتاح مع بياانت اختبار قنوات التهوية أو الطريان املطلوبة  -أ

 ت.لوضع منوذج تفصيلي لتدفق السوائل يف احملركا
برامج خاصة ابختبار حمركات توربينات الغاز اهلوائية أو األجزاء أو املكوانت اخلاصة هبا وهي  -ب

مصممة خصيًصا جلمع البياانت وإجيازها وحتليلها بشكل آين وتتميز بقدرهتا على التحكم يف التغذية 
 االختبار. االرجتاعية مبا فيها التعديل اآليل يف مواد االختبار أو شروطه أثناء إجراء

 برامج مصممة خصيًصا للتحكم يف التصلب االجتاهي أو الصب البلوري املفرد. -ج
برامج مستخدمة يف "رمز املصدر" أو "زمن الكائن" أو رمز اآللة الالزمة الستخدام أنظمة تعويض  -د

 فعالة للتحكم يف تنظيف اطراف ريش الدوار.
 ملحوظة:

أو الالزمة  1مج" املضمنة يف األجهزة غري احملددة يف امللحق على "الربا d. 9D004.ال يسري البند 
ملمارسة أنشطة الصيانة ذات الصلة مبعايرة أو إصالح أو حتديث نظام التحكم الفعال يف تعويض نظام 

 حتكم التنظيف.
( واألنظمة ذات UAVsبرامج مصممة خصيًصا أو معدلة الستخدام "الطائرات بدون طيار" ) -ه

 .9A012زة واملكوانت الواردة يف البند الصلة واألجه
برامج مصممة خصيًصا لتصميم ممرات التربيد الداخلية لريش توربينات الغاز اهلوائية واملراوح واألغطية  -و

 الطرفية.
 برامج تتميز مبا يلي: -ز
اهلوائية يف . مصممة خصيًصا لتوقع ظروف االحرتاق والظروف امليكانيكية اهلوائية والظروف احلرارية 1

 حمركات توربينات الغاز اهلوائية.
. تضع توقعات منوذجية نظرية لظروف االحرتاق والظروف امليكانيكية اهلوائية والظروف احلرارية 2

 اهلوائيةـ، اليت مت إاتحتها مع البياانت لألداء )التجرييب أو اإلنتاجي( حملرك تربني غاز هوائي.
9D101  أو املعدلة من أجل "استخدام" السلع احملددة يف البند "الربامج" املصممة خصيًصا
9B105  9أوB106  9أوB116  9أوB117. 
9D103  الربامج" املصممة خصيًصا لنمذجة أو حماكاة أو تصميم عملية مركبات اإلطالق الفضائية"

أو األنظمة الفرعية احملددة يف  9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004احملددة يف البند 



أو  9A116أو  .9A108.cأو  9A107أو  9A105أو  9A007أو  9A005البند 
9A119. 
سارًًّي يف إطاره عند اقرتانه ابألجهزة املصممة  9D103يظل "الربانمج" احملدد يف البند  ملحوظة:

 .4A102خصيًصا احملددة يف البند 
9D104 9ملعدلة من أجل استخدام السلع احملددة يف البند "الربامج" املصممة خصيًصا أو اA001 

أو  .9A008.dأو  .9A007.aأو  .9A006.gأو d.9A006 أو 9A005أو 
9A009.a.  9أوA010.d.  9أوA011  9أوA101  9أوA102  9أوA105  أو
9A106.c.  9أوA107  9أوA108.c.  9أوA109  9أوA111  9أوA115.a.  أو
9A116.d.  9أوA117  9أوA118. 

9D105  الربانمج" الذي ينسق وظائف أكثر من نظام فرعي املصمم خصيًصا أو املعدل لالستخدام"
 .9A104أو صواريخ السرب احملددة يف البند  9A004يف مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البند 

9E التكنولوجيا 
واليت  9E003إىل  9E001تظل "التكنولوجيا" "اإلنتاج" أو "التطوير" احملددة يف البنود ملحوظة: 

ختص حمركات التوربينات مندرجة حتت هذه البنود عند استخدامها كـ "تكنولوجيا" خمصصة لإلصالح 
 وإعادة البناء والفحص. تتمثل العناصر غري املندرجة فيما يلي:

الواثئق اخلاصة أبنشطة الصيانة ذات الصلة املباشرة مبعايرة أو إزالة أو البياانت الفنية أو الرسوم أو 
استبدال وحدات اخلطوط القابلة لالستبدال التالفة أو غري الصاحلة لالستعمال، مبا يف ذلك استبدال 

 احملركات أبكملها أو وحدات احملركات.
9E001  حتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا( العامةGTN أبهنا املستخدمة يف )

 9A350أو  9A012إىل  9A004أو  .9A001.b"تطوير" األجهزة أو الربامج احملددة يف البند 
 .9Dأو  9Bأو 

9E002 ( حتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامةGTN أبهنا املستخدمة يف )
 .9Bأو  9A350أو  9A011إىل  9A004أو  .9A001.bإنتاج األجهزة احملددة يف البند 

البند  انظرللتعرف على "التكنولوجيا" اخلاصة إبصالح اهلياكل أو الصفائح أو املواد املوجهة، ملحوظة: 
1E002.f. 

9E003 :ابلنسبة للمدلوالت األخرى للـ "تكنولوجيا" فهي على النحو التايل 
 أنظمة أو مكوانت حمركات توربينات الغاز التالية:التكنولوجيا الالزمة لتطوير أو إنتاج أي من  -أ

. ريش توربينات الغاز أو ريش املراوح أو األغطية الطرفية املصنوعة من سبائك مصلبة حسب االجتاه 1
(DS( أو سبائك بلورية مفردة )SC بعمر متزق انتج عن 001( وتتميز )يف اجتاه مؤشر ميلر البلوري )



درجة مئوية( مبعدل إجهاد يبلغ  1000كلفن )  1273حرارة تبلغ  ساعة عند 400اإلجهاد يتجاوز 
 ميجا ابسكال، ابالرتكاز على معدل قيم اخلواص. 200

كلفن   1813. غرف احرتاق متعددة القباب تعمل مبخارج حرق ذات متوسط درجات حرارة يتجاوز 2
بطاانت ال فلزية أو  درجة مئوية( أو غرف احرتاق تشمل بطاانت احرتاق مفصولة حرارًًّي أو 1540)

 أغلفة ال فلزية.
 . مكوانت مصنوعة من أي مما يلي:3
 درجة مئوية(. 315كلفن )  588مواد مركبة عضوية مصممة للعمل يف درجة حرارة أعلى من  -أ

مركب معدين هيكلي أو هيكل خزيف أو مواد معدنية أو مواد معززة ابملعادن احملددة يف البند  -ب
1C007 

 1C008واملصنوعة مع الراتنجات احملددة يف البند  1C010ركبة احملددة يف البند املادة امل -ج
. ريش التوربينات غري املربدة أو ريش املراوح أو األغطية الطرفية أو املكوانت األخرى املصممة 4

درجة مئوية(  10.50كلفن )  1323خصيًصا للعمل يف مسار غازي بدرجات حرارة )ركود( كلية تبلغ 
 أو أكثر عند اإلقالع الثابت عند مستوى سطح البحر يف وضع مستقر لتشغيل احملرك.

. ريش التوربينات مربدة أو ريش املراوح أو األغطية الطرفية أو املكوانت األخرى املصممة خصيًصا 5
أو أكثر درجة مئوية(  1370كلفن )1643للعمل يف مسار غازي بدرجات حرارة )ركود( كلية تبلغ 

 عند اإلقالع الثابت عند مستوى سطح البحر يف وضع مستقر لتشغيل احملرك.
 ملحوظة فنية:

حيدد مصطلح "وضع مستقر" ظروف تشغيل احملرك حيث تشري مقاييس احملرك مثل قوى الدفع/القدرة 
ن وعدد الدورات يف كل دقيقة وغريها من املقاييس بعدم وجود تقلبات ملموسة عندما يكون كل م

 الضغط ودرجة حرارة اجلو احمليطة يف مدخل احملرك اثبتة.
 . جمموعات ريش أسطح انسيابية وأقراص تستخدم أسلوب الربط يف احلالة الصلبة.6
. مكوانت حمركات توربينات غازية تستخدم "تكنولوجيا" "ربط اجملموعات" احملددة يف البند 7

2E003.b. 
. مكوانت دوارة حملركات توربينات غازية قادرة على حتمل اخللل وتستخدم مواد ميتالورجيا املساحيق 8

 .1C002.bاحملددة يف البند 
. نظم التحكم اإللكرتوين الرقمي يف احملركات اخلاصة بتوربينات الغاز وحمركات الدائرة املركبة ومكوانت 9

 وأجهزة االستشعار واملكوانت املصممة خصيًصا لذلك.تشخيص حالة احملرك ذات الصلة 
 . هندسة مسارات التدفق القابلة للتعديل وأنظمة التحكم ذات الصلة اخلاصة مبا يلي:10

 أ. توربينات مولدات الغاز.



 ب. توربينات الطاقة أو املروحة.
 ج. فتحات أانبيب احلقن.

 :1ملحوظة 
تعديل وأنظمة التحكم ذات الصلة احملددة يف البند ال تشمل هندسة مسارات التدفق القابلة لل

9E003.a.10.   كاًل من ريش توجيه مدخل اهلواء أو املراوح متغرية السرعة أو صمامات نزف اهلواء
 أو صمامات األجزاء الساكنة املتغرية اخلاصة ابلضواغط.

 :2ملحوظة 
دسة مسارات التدفق القابلة على "تكنولوجيا" إنتاج أو تطوير هن .9E003.a.10ال يسري البند 

 للتعديل اخلاصة بقوى الدفع العكسي.
 . ريش مروحية جوفاء.11

 ب. التكنولوجيا الالزمة لـتطوير أو إنتاج أي مما يلي:
مناذج هوائية لقنوات التهوية مزودة أبجهزة استشعار غري متداخلة ذات قدرة على إرسال البياانت  -1

 احلصول على البياانت.من أجهزة االستشعار إىل نظام 
كيلو وات بسرعات   2000رفاصات أو ريش دفع مركبة ذات قدرة على امتصاص ملا يزيد عن  -2

 ماخ. 0.55طريان تتجاوز 
ج. التكنولوجيا املطلوبة لتطوير أو إنتاج مكوانت حمركات التوربينات الغازية ابستخدام الليزر أو نفاثة 

( أو عمليات احلفر ابستخدام آالت التفريغ الكهريب ECMمائية أو التشغيل الكهروكيميائي )
(EDM:إلنتاج ثقوب تتميز مما يلي ) 
 مجيع ما يلي: -1

 أ. أعماق تزيد عنه أربعة أضعاف قطرها.
 درجة أو أقل. 25ب. زواًّي سقوط تبلغ 

 تتميز جبميع ما يلي: -2
 أ. أعماق تزيد عن مخسة أضعاف قطرها.

 ملليمرت. 0.4ب. أقطار أقل من 
 درجة. 25ج. درجة زواًّي سقوط تزيد عن 

 ملحوظة فنية:
يتم قياس زاوية السقوط من مماس مستو إىل سطح  .9E003.cمن أجل األغراض احملددة يف البند 

 االنسياب اهلوائي يف نقطة دخول حمور الثقب إىل سطح االنسياب اهلوائي.



ابلطائرات العمودية أو أنظمة نقل الطاقة ب،  د. التكنولوجيا الالزمة لتطوير أو إنتاج أنظمة نقل الطاقة
 الطائرات ذات اجلناح املائل أو ذات الدوار املائل.

ه. التكنولوجيا الالزمة لتطوير أو إنتاج أنظمة دفع املركبات األرضية ذات حمركات ديزل ترددية تتميز مبا 
 يلي:

 أو أقل. 3مرت 1.2حجم الصندوق يبلغ  -1
التحكم اإللكرتوين يف  /80/1269كيلو وات وفًقا ملعيار   750إمجايل خرج القدرة أكرب من  -2

أو املعايري الوطنية  (ISO)اخلاص ابملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  2534( ومعيار ECCاحملركات )
 املعادلة.

 من "حجم الصندوق" 3كيلو وات/ مرت  700معدل كثافة الطاقة يزيد عن  -3
 ظة فنية:ملحو 

هو انتج ثالثة أبعاد عمودية يتم قياسها  .9E003.eيقصد بـ "حجم الصندوق" الوارد يف البند 
 ابلطريقة التالية:

 طول العمود املرفقي من احلافة األمامية إىل واجهة دوالب املوازنة. الطول:
 األكثر عرًضا من أي مما يلي: العرض:

 صمام آخر. أ. البعد اخلارجي من غطاء صمام إىل غطاء
 ب. أبعاد احلواف اخلارجية لرؤوس األسطوانة.

 ج. قطر إطار دوالب املوازنة.
 األكرب من أي مما يلي: االرتفاع:

أ. البعد اخلاص خبط مركز العمود املرفقي إىل أعلى مستوى لغطاء الصمام )أو رأس األسطوانة( مضافًا 
 إليه ضعف الشوط.

 ب. قطر إطار دوالب املوازنة.
الالزمة إلنتاج املكوانت املصممة خصيًصا حملركات الديزل عالية اخلرج، وذلك على تكنولوجيا" "الو. 

 النحو التايل:
الالزمة إلنتاج أنظمة احملركات اليت تشمل مجيع املكوانت التالية اليت تستخدم املواد "التكنولوجيا" . 1

 :1C007اخلزفية احملددة يف البند 
 بطاانت األسطوانة. -أ

 ملكابس.ا -ب
 رؤوس األسطوانة. -ج



مكون أو مكوانت أخرى )تشمل منافذ العادم أو شواحن توربينية أو موجهات الصمامات أو  -د
 تركيبات الصمامات أو حماقن الوقود املعزولة(.

الالزمة إلنتاج أنظمة الشواحن التوربينية بواسطة ضواغط أحادية املرحلة وتتميز مبا . "التكنولوجيا" 2
 يلي:

 أو أعلى. 4:1التشغيل بنسب ضغط تعادل  -أ
 كجم يف الثانية.  130إىل  30تدفق للكتلة يف مدى يرتاوح بني  -ب
 خاصية تنوع منطقة التدفق داخل وحدات التوربينات أو الضاغط. -ج
الالزمة إلنتاج أنظمة حقن الوقود مع قدرة تعدد أنواع الوقود )مثل وقود الديزل أو . "التكنولوجيا" 3

املركبات النفاثة( مصممة خصيًصا لذلك وتغطي مدى لزوجة يبدأ من درجة لزوجة وقود الديزل  وقود
درجة مئوية(( إىل درجة  37.8كلفن )  310.8سنيت ستوك عند درجة حرارة تبلغ  2.5اليت تبلغ )

درجة  37.8كلفن )  310.8سنيت ستوك يف درجة حرارة تبلغ  0.5لزوجة وقود البنزين اليت تبلغ )
 ية(( وتتميز مبا يلي:مئو 

 يف احلقنة الواحدة لكل أسطوانة. 3ملليمرت 230أ. كمية حقن تزيد عن 
ب. مميزات حتكم إلكرتونية مصممة خصيًصا لتحويل خصائص املنظم تلقائًيا وذلك وفًقا خلصائص 

 الوقود حىت ميكن احلصول على نفس خصائص العزم ابستخدام أجهزة االستشعار املناسبة.
الالزمة لتطوير أو إنتاج حمركات الديزل عالية اخلرج اخلاصة ابملرحلة الغازية الصلبة أو نولوجيا" "التكز. 

التشحيم اجلداري لألسطواانت ابستخدام غشاء سائل )أو اجملموعات اخلاصة بذلك( والسماح ابلتشغيل 
طوانة يف احلد درجة مئوية( ويتم قياسها على جدار األس 450كلفن )  723يف درجات حرارة تتجاوز 

 األعلى لتحرك احللقة العلوية للمكبس.
 ملحوظة فنية:

ميجا  1.8يقصد بـ "حمركات الديزل عالية اخلرج" حمركات ديزل ذات متوسط ضغط فرملي فعال يبلغ 
 2300دورة يف الدقيقة، شريطة أن تكون السرعة املقدرة  2300ابسكال أو أكثر عند سرعة تصل إىل 

 دورة يف الدقيقة أو أكثر.
9E101  

أبهنا املستخدمة يف  (GTN)أ. حتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامة 
 9A115أو  9A111إىل  9A104أو  9A102أو  9A101تطوير السلع احملددة يف البند 

 .9A119إىل 



( أبهنا املستخدمة يف GTNجيا العامة )ب. حتدد "التكنولوجيا" وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولو 
أو  9A101أو السلع احملددة يف البند  9A012إنتاج الطائرات بدون طيار احملددة يف البند 

9A102  9أوA104  9إىلA111  9أوA115  9إىلA119. 
 ملحوظة فنية:

  300أنظمة الطائرات بدون طيار ذات مدى يتجاوز  .9E101.b( يف البند UAVيقصد بـ )
 كم.

9E102 ( حتدد التكنولوجيا وفًقا للمذكرة اخلاصة ابلتكنولوجيا العامةGTN أبهنا املخصصة )
أو السلع احملددة يف البنود من  9A004الستخدام مركبات اإلطالق الفضائية احملددة يف البند 

9A005  9إىلA011  9أو "الطائرات بدون طيار" احملددة يف البندA012  أو السلع احملددة يف
أو  9A119إىل  9A115أو من  9A111إىل  9A104أو  9A102أو  9A101البنود من 
9B105  9أوB106 9أوB115  9أوB116  9أوB117  9أوD101  9أوD103. 

 ملحوظة فنية:
 كم.  300، أنظمة الطائرات بدون طيار ذات مدى يتجاوز 9E102( يف البند UAVيقصد بـ )
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