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  تمهيد

صدرت هذه الالئحة عن الهيئة االتحادية للرقابة النووية بموجب الصالحيات الممنوحة لمجلس إداراتها وفقاً 

في شأن االستعماالت السلمية  2009( لسنة 6( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )1)38 ( والمادة4)11للمادة 

 للطاقة النووية )القانون(.

 التعاريف

 (1المادة )

من  1في تطبيق أحكام هذه الالئحة، يُقصدددددددد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المنسدددددددوبة إليها في المادة 

 ذلك:)القانون(، ما لم يتطلب السياق غير 

، وقاية له المرّخصالترخيص، الهيئة، إدخال في الخدمة، إخراج من الخدمة، جرعة، المرفق، إشددعام منين،  

 من اإلشعاعات، مصدر إشعاعي، مواد مشعة، األنشطة الخاضعة للرقابة، الدولة.

 أدناه. المقابل له نىالتالي المعللمصطلح عالوة على ذلك، يكون  

واجبات  ص له، وله حقوق وعليهة لحساب مرخّ أي شخص يعمل بدوام كامل أو جزئي أو بصفة منقت :العامل

 تعلق بالوقاية من اإلشعاعات المهنية.ت عروفةم

  األهداف

 (2المادة )

 ،هذه الالئحة نشاط خاضع للرقابةب 4ي المادة ف الُمحددعلى النحو خدمات األمان االشعاعي  يعتبر تقديم .1

 .( من القانون15)25بالمادة عمالً 

 

تُحدد هذه الالئحة متطلبات ومعايير الحصول على ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات األمان االشعاعي،  .2

 كما تُحدد المتطلبات السارية على أحكام خدمات األمان االشعاعي، بما في ذلك تعديلها أو إلغاؤها.
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 النطاق

 (3المادة )

تقديم خدمات األمان االشدددعاعي في الدولة، بما في  ينويتسدددري هذه الالئحة على أي شدددخص اعتباري  .1

ص له يقدم خدمات أي مرخّ على ذلك المناطق الحرة للدولة أو المناطق الخاصدددددددة أو كليهما، وكذلك 

  األمان االشعاعي. 

 

سري هذه الالئحة على خدمات األمان االشعاعي الواردة في المادة  .2 شروستقوم  ،أدناه 4ت قائمة  الهيئة بن

لص لهم المرخّ ب  خدمات األمان االشعاعي على موقعها اإللكتروني وتحديثها دورياً. بتقديم ينالُمَخوَّ

 

 قائمة خدمات األمان االشعاعي

 (4المادة )

 تعتبر أي من الخدمات اآلتية خدمات أمان إشعاعي:

 خدمة األمان االشعاعي الفئة

 ممارسة نشاط خاضع للرقابة وتعديل تخطيط  .أ األمان االشعاعي استشارات  .1

 اإخراجه منهوإدخال مرفق في الخدمة  .ب

 إجراء مراجعة لبرنامج الوقاية واألمان .ج

 التحقق من صالحية المصادر اإلشعاعية لالستخدام  .أ خدمات الصيانة .2

 الصيانة الوقائية والتصحيحية للمصادر اإلشعاعية .ب

  إشعاعيتركيب وإصالح مصدر  .ج

قيدداو وتقييم الجرعددة لعددامددل أو  .3

 أحد أفراد الجمهور

 رصد الجرعة الفردية الخارجية .أ

 رصد الجرعة الفردية الداخلية .ب

 معايرة واختبار أجهزة قياو االشعام .أ  المعايرة واالختبار .4

 ( المواد المشعة والمعداتتهيئة)ُمعالَجة ث إزالة التلو .أ خدمات العالج .5

 إجراء مراجعة لبرنامج التعرض الطبي .أ خدمات الفيزياء الطبية .6

 قياو االشعام المنين في البيئة والسلع .أ قياو االشعام اتخدم .7
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 أمان إشعاعي أخرى تحددها الهيئة اتأي خدم .8

 التقدم بطلب للحصول على ترخيص

 (5المادة )

هذه ب 4يجب على أي شددخص اعتباري يعتزم تقديم أي من خدمات األمان االشددعاعي الواردة في المادة  .1

 الالئحة الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.

 

ليُ ترخيص لحصدددول على لقدم طلب مُ كل يجب على  .2 بتقديم خدمات أمان االشدددعاعي أن يقدم للهيئة ه َخوَّ

 اآلتي: -من بين أمور أخرى  -النموذج الذي تحدده الهيئة وأن يُقدم  باستخدامطلب 

 

هذه الالئحة، للموافقة على الممارسة ب 4حدد في المادة النحو المُ قائمة بخدمات األمان االشعاعي، على أ( 

 طلب ترخيص بشأنها، يُقدمالتي 

ب( قائمة بالخبراء المعينين المعترف بهم وفقاً لمعايير المنهالت المهنية ذات الصلة في الدولة، حسب 

ً الحالة، موضح  يُقدمبها المنهالت المهنية الالزمة والخبرة في ممارسة خدمات األمان االشعاعي التي  ا

 طلب ترخيص بشأنها،

طلب ترخيص يج( منهجية وبروتوكوالت تقديم خدمات األمان االشعاعي للموافقة على الممارسة التي 

 بشأنها، بما في ذلك مبادئ ضمان الجودة، 

بشأن  ISO / IEC 17025 إلصدار المعمول به للمواصفة الدوليةد( نسخة من اعتماد ساري وفقاً ل

لقياو  "النظام الدولي للوحدات""المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة" بما في ذلك 

ً للمادة النشاط اإلشعاعي وطرق تقييم  ً بها  الالئحة،هذه ب()أ( 2)5الجرعات وفقا حسب  -موضحا

فولط( ونطاق الجرعة )مللي سيفرت(  نوم اإلشعام المنين ومدى طاقة اإلشعام )كيلو -االقتضاء 

ساعة( والنشاط اإلشعاعي )بكريل( وتركيز النشاط )بكريل/جم، ي سيفرت/لو/أو معدل الجرعة )مل

 ،(2بكريل/لتر، بكريل/سم

د هـ(   االشعاعي،بالحيادية عند تقديم خدمات األمان تعهُّ

و( في حال تواجد مقدم خدمة األمان اإلشدددعاعي في جهة تتلقى خدمات األمان االشدددعاعي منه، فيجب 

ممارسددددددة هذه الخدمات في هذه الجهة إجبات وجود ب يُخولهترخيص الحصددددددول على مقدم طلب على 

هذه  ضدددددددمان وجود له المرّخصعلى ويجب ترتيبات مناسدددددددبة في موضدددددددع التنفيذ على نحو فعال 
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من أجل فصددل أنشددطة خدمات األمان االشددعاعي عن األنشددطة األخرى التي يتم ممارسددتها  الترتيبات

  .الجهة هذهفي 

 المتطلبات السارية على المرّخص له

 (6المادة )

أن يطلب إجراء تعديل على الترخيص قبل قيامه بعمل أي تغيير على أي من  له المرّخصعلى يجب  .1

  هذه الالئحة.ب)هـ(  -أ( ()2)5المعلومات التي قدمها بموجب أحكام المادة 

 

مادة  .2 له على أي من المعلومات المقدمة بموجب أحكام ال -أ( ()2)5في حال حدث تغيير غير مخطط 

هـدددددددد(، أو في حال حدجي ظروف غير متوقعة تحول دون تقديم الخدمات طبقاً لترخيص الهيئة  فيجب )

ل بتقديم خدمات األمان االشدددددددعاعي تعليق تقديمها فوراً وإخطار الهيئة خطياً  له المرّخصعلى  الُمَخوَّ

  ( أيام عمل من تاريخ تعليقه لتقديم الخدمات.3خالل جالجة )

 

 ( يوماً على األقل. 30طلب للهيئة قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثالجون ) قدمي  لتجديد الترخيص،  .3

 

هذه ب(د 2)5أن يقدم للهيئة ما يثبي أن لديه اعتماد سددددددداري المفعول وفقاً للمادة  له المرّخصعلى يجب  .4

 التاريختعليق الترخيص تلقائياً في  يترتب على ذلكفي حال عدم تجديد االعتماد و ،الالئحة كل سدددددددنة

ولالمرّخص التي يُقدددمهددا خدددمددات األمددان االشدددددددعدداعي الفوري ل والتعليق للُمحدددد لتقددديمدده  لدده لدده الُمخَّ

 بممارساتها بموجب الترخيص المذكور.

 

الذي يريد إنهاء تقديم خدمات األمان االشعاعي سواء بالتنازل عن الترخيص أو  له المرّخصعلى يجب  .5

خدمات األمان  هاإلنهاء المنشود لتقديم تاريخ( أشهر من 3بانتهاء صالحيته، إخطار الهيئة قبل جالجة )

 اتلهم خدمتقديم ما يثبي أنه قام بإخطار العمالء الذين يقدم  له المرّخصعلى كما يجب  اإلشعاعي.

 لتعّيينوقي كاٍف بشأن نيته إلنهاء خدمات األمان االشعاعي ليمنحهم وقي كاٍف وباألمان االشعاعي مسبقاً 

 مقدم خدمات أمان االشعاعي بديل ُمرخص.

 

صدددددددل عليها خالل  االحتفاظ بسدددددددجالت له المرّخصعلى يجب  .6 البيانات والمعلومات والتقارير التي تحَّ

 ( سنوات على األقل.5تقديمه لها لمدة خمس ) على المترتبةتقديمه لخدمات األمان االشعاعي أو 
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صددددل عليها أو جمعها  له المرّخصيلتزم  .7 بحماية جميع سددددجالت البيانات والمعلومات والتقارير التي تحَّ

تقديمه لها، بما في ذلك نتائج معالجة البيانات  المترتبة علىخالل تقديمه لخدمات األمان االشدددددددعاعي أو 

عَها، وتقييد الوصول إليها.  والمعلومات والتقارير التي جمَّ

 

لمخرجات للعمالء والهيئة على النحو المحدد في إرشدددددددادات الهيئة ذات تقديم ا له المرّخصعلى يجب  .8

 الصلة.

 

عدم تمكن العمالء من التأجير على تقديمه لخدمات  -بالقدر الممكن  -أن يضدددمن  له المرّخصعلى يجب  .9

 األمان االشعاعي أو تعديل المخرجات المترتبة على تقديمه لها.

 

عن قياو وتقييم الجرعة المهنية الناتجة عن ممارسدددة خدمات  هأن يُدرج تقارير له المرّخصعلى يجب  .10

 األمان االشعاعي في سجل الجرعات الوطني للدولة الذي تحتفظ به الهيئة. 

 

بالنزاهة طوال تقديم خدمات األمان اإلشددددددعاعي بعدم مشدددددداركته في أي أنشددددددطة قد  له المرّخصيلتزم  .11

 تقوض الثقة في استقالليته.   

 

ص له تقديم خدمات األمان اإلشدددعاعي يجب أال ينتقص من المسدددنولية الرئيسدددية ألي طرف جال  مرخّ   .12

 خاضع للرقابة. نشاط ُمعينمن الهيئة لممارسة أي 

 

  

قديم خدمات األمان  له المرّخصإدارة تلتزم  .13 خاصدددددددة بت بالمنهجية والبروتوكوالت ال يه  لد عاملين  وال

 االشعاعي على النحو الُمبين في طلب الترخيص.

 بدء النفاذ

 (7المادة )

  ( من تاريخ نشرها.1تُنشر هذا الالئحة في الجريدة الرسمية وتدخل حيز النفاذ بعد شهر واحد ) .1
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نشددددددرها  عندهذه الالئحة ب 4يجب على أي شددددددخص اعتباري يُقدم أي من الخدمات الواردة في المادة  .2

التام لمتطلبات هذه الالئحة في  امتثالهبالجريدة الرسمية  إخطار الهيئة بتقديمه لتلك الخدمات وضمان 

 ( جمانية عشر شهر من دخولها حيز النفاذ.18غضون )


