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 مھیدت

صدرت ھذه الالئحة عن الھیئة االتحادیة للرقابة النوویة بموجب الصالحیات الممنوحة لمجلس إداراتھا 
 2009لسنة  )6(من المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 1(38والمادة ) 2(26)، والمادة 4(11وفقاً للمادة 

 في شأن االستعماالت السلیمة للطاقة النوویة (القانون).

 التعاریف

 )1المادة (

نني اتطبیق أحكام ھذه الالئحة، یُقص�������د بالكلمات والعبارات التالیة المع في أدناه، كل منھا مقابل  ةالمبیّ
ف ھنا المعاني  :من القانون 1في المادة المنسوبة إلیھا  وتكون للكلمات والعبارات التي استخدمت ولم تُعرَّ

شعة في وحدة كتلة المادة موزعة مقدار النشاط اإلشعاعي للنویدات المُ  تركیز النشاط
 بشكل منتظم فیھا.

جھاز قادر على تولید إشعاعات مؤینة، كاألشعة السینیة، أو  مولِّد إشعاع
المشحونة التي النیوترونات، أو اإللكترونات أو غیرھا من الجسیمات 

 یمكن استخدامھا لألغراض العلمیة أو الصناعیة أو الطبیة.

وأمان  ،ض إلشعاعات مؤینة أو مواد ُمشعةمن التعرُّ ألفراد اوقایة  وقایة وأمان
المصادر، بما في ذلك وسائل تحقیق ھذه الوقایة ووسائل منع وقوع 

 الحوادث وتخفیف عواقبھا في حال وقوعھا.
 

 الھدف والنطاق

 )2المادة (

رافق في المَ  ھائتنطبق ھذه الالئحة على تخطیط األنشطة الخاضعة للرقابة وممارستھا، وتعدیلھا، وإنھا
إلى تحدید متطلبات الترخیص التي سیتم تطبیقھا باتباع الالئحة تھدف و .التي تستخدم مصادر اإلشعاع

ما یقابلھا من ذلك معاییر اإلعفاء ونھج متدرج لألنشطة الخاضعة للرقابة المذكورة أعاله، بما في 
ً  المعفاة من التحكم الرقابي اإلشعاع مصادرالمتطلبات الساریة على   .جزئیاً أو كلیا
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 متطلبات عامة

 )3المادة (

أو ر أو تخزین أو استیراد أو تصدیة تصنیع أو مناول أو استخدام أوحیازة ال یجوز ألي شخص  .1
ذه متطلبات ھیتم استیفاء التخلص منھا ضمن نطاق ھذه الالئحة، ما لم مصادر إشعاع أو  نقل

 الالئحة.
  یجب على أي شخص بحوزتھ مصادر إشعاع إبالغ الھیئة على الفور. .2

 

 اإلعفاء

 الكمیات الكبیرة والمعتدلة من المواد المشعة المعفاة من التحكم الرقابي

 )4المادة (

 إجراءشعة من التزام الحصول على ترخیص أو ن المواد المُ تُستثنى الكمیات الكبیرة والمعتدلة م .1
 :أدناهشعة مع المعاییر المنصوص علیھا الكمیات من المواد المُ ھذه أن تتوافق  ةطیشر ،تسجیل

الموجودة في  j شعةالمُ  المادةبالنسبة للكمیات المعتدلة (بما ال یزید عن طن واحد) من  )أ
استخدامھا للقیام بأنشطة خاضعة للرقابة تشملھا ھذه والمزمع  مكان ما في أي وقت

∑الالئحة:  𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑗𝑗
𝑋𝑋𝐴𝐴,𝑗𝑗𝐴𝐴,𝑗𝑗 < ∑و1 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑗𝑗

𝑋𝑋𝐴𝐴,𝑗𝑗𝐴𝐴,𝑗𝑗 <  Xkiھو النشاط (بكریل) و jو Xiحیث یكون  1

 I-1في الجدول  1 الملحقفي  iھي قیم تركیز النشاط (بكریل/جم) لكل نویدة مشعة  jو
حول معاییر األمان األساسیة للَمرافق واألنشطة التي یُستخدم فیھا  من الئحة الھیئة

)، FANR-REG-24( اإلشعاع المؤین بخالف المعاییر المتبعة في الَمرافق النوویة
 أو  بصیغتھا المنقحة،

والمزمع  شعة الموجودة في مكان ما في أي وقتبالنسبة للكمیات الكبیرة من المواد المُ  )ب
∑أنشطة خاضعة للرقابة تشملھا ھذه الالئحة: استخدامھا للقیام ب 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑗𝑗

𝑋𝑋𝐴𝐴,𝑗𝑗𝐴𝐴,𝑗𝑗 <

∑و1 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑗𝑗
𝑋𝑋𝐴𝐴,𝑗𝑗𝐴𝐴,𝑗𝑗 < ھي قیم تركیز النشاط  jو Xkiھو النشاط (بكریل) و jو Xiحیث  1

-FANRمن الئحة الھیئة    I-2الجدول  في 1 الملحقفي  i(بكریل/جم) لكل نویدة مشعة 
REG-24 بصیغتھا المنقحة . 

ھو  jو Akiھو النشاط (بكریل) و jو Ai ،الالئحةھذه ب )1(4المادة في الحاالت المذكورة في  .2
  موجودة في مكان ما في أي وقت. iلكل نویدة مشعة  jشعة تركیز النشاط (بكریل/جم) للمادة المُ 
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ذه بھ )1(3لمعاییر المنصوص علیھا في المادة التزامھ باشخص قادراً على إثبات الیجب أن یكون  .3
شعة أو عة للمواد المُ تطلبھ الھیئة بناًء على شھادة صادرة عن الشركة المصنِّ  قدوفقاً لما  الالئحة

 م خدمة أمان إشعاعي ُمعترف بھ.مقدِّ 

الرقابة على حول  شخص من االمتثال للمتطلبات المحددة في الئحة الھیئةالال تعفي ھذه األحكام  .4
والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات االستخدام تصدیر واستیراد المواد النوویة 

حول  أو الئحة الھیئةبصیغتھا المنقحة،  FANR-REG-09 المزدوج المتعلقة بالمجال النووي
) FANR-REG-10( نظام حساب المواد النوویة ومراقبتھا وتطبیق البروتوكول اإلضافي

 .بصیغتھا المنقحة

 

 المعفاة من التحكم الرقابيمولِّدات اإلشعاع 

 )5المادة (

الحصول على ترخیص  التزامكیلو فولت من  5دات اإلشعاع التي یبلغ إنتاجھا األقصى تُعفى مولِّ  .1
شخص من االمتثال للمتطلبات المحددة في الئحة الالبند  اعفي ھذیال و تسجیل. بطلب التقدمأو 

 .FANR-REG-09 الھیئة

ً وفق بھذه الالئحة) 1(5المادة المنصوص علیھا في  معاییربال التزامھشخص إثبات ال علىیجب  .2  ا
م خدمة اإلشعاع أو مقدِّ لِّد عة لمولما تطلبھ الھیئة بناًء على الشھادة الصادرة عن الشركة المصنِّ 

  أمان إشعاعي معترف بھ.

 تسجیل المصادر الُمشعة

 )6المادة (

 الصغیر إثبات أن الجزء الخاص یمكنمصدر مشع  أيلدى الھیئة  یسجل أن شخصال على یجب .1
 ، على النحو التالي:10وأقل من  1شعة أعلى من النویدة المُ من 

 10 > ∑ �𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑗𝑗
𝑋𝑋𝐴𝐴,𝑗𝑗

�𝐴𝐴,𝑗𝑗 >  الجدولمن  i(بكریل) ھي قیمة النشاط لكل نویدة مشعة  jو Xiحیث  1

I-1  في الئحة الھیئة 1بالملحق FANR-REG-24  للمصدر المشع بصیغتھا المنقحةjو ،Ai 
، موجودة في مكان ما في أي وقت، iلكل نویدة مشعة  jھي النشاط (بكریل) للمصدر المشع  jو

 األنشطة الخاضعة للرقابة التي تشملھا ھذه الالئحة. ممارسةحیث یتم 

 أي مصدر مشع یستوفي الشرط المنصوص علیھ فيلدى الھیئة شخص أن یسجل الیجب على  .2
الشھادة الصادرة عن قدیم تعند التسجیل یجب و استیراده أو حیازتھ. قبل ه الالئحةبھذ) 1(6المادة 
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م خدمة أمان إشعاعي معترف بھ التي تثبت االمتثال للشروط عة أو عن مقدِّ الشركة المصنِّ 
  .بھذه الالئحة) 1(6المادة المنصوص علیھا في 

شروط المنصوص علیھا مستوفیة للغیر  مشعةادة مشخص أن یسجل لدى الھیئة أي الیجب على  .3
م خدمة أمان إشعاعي مقدِّ یجریھا مان األتقییم ت عملیة لفي حالة أثبت بھذه الالئحة) 1(6المادة في 

معترف بھ أن المخاطر اإلشعاعیة المرتبطة بالمصدر المشع تتوافق مع المتطلبات المنصوص 
 .تھا المنقحةبصیغ FANR-REG-24) من الئحة الھیئة 1(5علیھا في المادة 

فإن ، بھذه الالئحة) 3(6المادة ) و2(6المادة ) و1(6المادة  ھو منصوص علیھ في بخالف ما .4
والئحة بصیغتھا المنقحة،  FANR-REG-09المتطلبات المنصوص علیھا في الئحة الھیئة 

 نافذة.بصیغتھا المنقحة تظل  FANR-REG-10الھیئة 

 

 تسجیل مولِّدات اإلشعاع

 )7المادة (

شخص من متطلبات الحصول على ترخیص من الھیئة في حال كان مولِّد اإلشعاع الیجوز إعفاء  .1
كیلوفولت  5في ممارسة األنشطة الخاضعة للرقابة التي تشملھا ھذه الالئحة ینتج ما بین المستخدم 

-FANR) من الئحة الھیئة 1(5التزامھ بالمادة الشخص كیلوفولت، أو في حال أثبت  100و
REG-24 بصیغتھا المنقحة. 

أي مولِّد إشعاع یستوفي  حیازةلھیئة قبل استیراد أو إلى اطلب تسجیل تقدیم شخص الیجب على . 2
تزوید الھیئة بالشھادة یجب لغرض التسجیل و .بھذه الالئحة) 1(7المادة الشروط المنصوص علیھا في 
 تثبتم خدمة أمان إشعاعي معترف بھ أجراه مقدِّ لألمان عة أو تقییم الصادرة عن الشركة المصنِّ 

 .بھذه الالئحة) 1(7المادة االمتثال للشروط المنصوص علیھا في 

  ترخیص.ت ھنالك حاجة إلى ما إذا كانبتحدید تقییم طلب التسجیل بعد الھیئة قوم ت .3
فإن ، بھذه الالئحة) 3(7المادة ) و2(7المادة ) و1(7في المادة علیھ  ھو منصوصبخالف ما  .4

 نافذة.تظل  بصیغتھا المنقحة FANR-REG-09المتطلبات المنصوص علیھا في الئحة الھیئة 
 

 طلب معلومات إضافیة للتسجیل

 )8المادة (

طلب التسجیل تقدیم معلومات إضافیة حسب  ممقدِّ یجب على  ،ھذه الالئحةب 7المادة و 6ة وفقًا للماد .1
ضافیة، اإلمعلومات الإصدار الھیئة لطلب  ) أیام عمل من تاریخ5ما تطلبھ الھیئة خالل خمسة (

 .نفسھذلك في الطلب یكن محدَّداً خالف ما لم 
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  المعلومات اإلضافیة.الخاص بفي الظروف االستثنائیة تمدید الوقت للرد على طلبھا یجوز للھیئة  .2

فترات المعلومات اإلضافیة في غضون الالخاص بالطلب لطلب الھیئة  ممقدِّ عدم استجابة قد یؤدي  .3
 .التسجیلطلب  إلغاءإلى بھذه الالئحة ) 2(8المادة ) و1(8المادة الزمنیة المحددة في 

في إثبات التزامھ الطلب  ممقدِّ فشل التسجیل في حالة  طلب مراجعةیجوز للھیئة إنھاء عملیة  .4
في بصیغتھا المنقحة  FANR-REG-24من الئحة الھیئة  5متطلبات ھذه الالئحة والمادة ب

 یوم عمل من تاریخ تقدیم طلب التسجیل إلى الھیئة. )30ثین (ثال غضون

 

 منح الترخیص

 تقییم األمان

 )9المادة (

مصادر إشعاع غیر معفاة  باستخدامممارسة نشاط خاضع للرقابة  یعتزمیجب على أي شخص . 1
 7المادة و 6المادة و 5المادة و 4ادة محدد في المحسبما  ،من التحكم الرقابي أو خاضعة للتسجیل

 أن یتقدم بطلب للحصول على ترخیص. ،ھذه الالئحةب

طلب الترخیص لألنشطة الخاضعة للرقابة  ، فإنالالئحةھذه ب) 4(9المادة ن في مبیَّ حسبما ھو  .2

على تقییم أمان مفصل ، ضمن أمور أخرى، یجب أن یشتملمصدر إشعاع یُستخدم فیھا التي 

 خدمة أمان إشعاعي معترف بھ. ممقدِّ یقوم بھ  مالھوالنشاط الخاضع للرقابة المخطط  رفقللمَ 

 یجب أن یثبت تقییم األمان الُمفصل تحقیق أھداف الوقایة االشعاعیة واألمان. .3

 ،مل تقییم األمانتیجب أن یش معقول، بشكل المتوقعة والمحتملة الدوریة ضالتعرُّ  لحاالت بالنسبة .4
 ما یلي: على ،ضمن أمور أخرى

 8ة لعمال وأفراد الجمھور، وفقاً للمادلمان األقیود الجرعة المستخدمة كھدف لتقییم  )أ
 بصیغتھا المنقحة، FANR-REG-24من الئحة الھیئة  9المادة و

رفق التي تصور المناطق الخاضعة للرقابة واإلشراف وفقاً لمَ ل األرضیةمخططات ال )ب
 منقحة،بصیغتھا ال FANR-REG-24من الئحة الھیئة  21للمادة 

من  22وأجھزة الرصد والمسح ومعدات الوقایة الشخصیة وفقًا للمادة  المحلیة نینالقوا )ج
 بصیغتھا المنقحة، FANR-REG-24الئحة الھیئة 

 بھذه الالئحة،) 5(9المادة ترتیبات الوقایة واألمان على النحو المفصل في لوصف  )د
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ً عوامل اإلشغال المحددة للعمال وأفراد الجمھور  )ه من  10المادة  توجیھاتمع  تمشیا
) بصیغتھا FANR-RG-007( حول األمان اإلشعاعي الئحة الھیئةإرشادات 

 المنقحة،

-FANR) من الئحة الھیئة 3(18لمادة لالرصید المحدد وموقع مصادر اإلشعاع، وفقاً  )و
REG-24 ،بصیغتھا المنقحة 

ً لالستخدام المتوقع لمصادر اإلشعاع وفقمعتدل تقدیر  )ز من الئحة الھیئة  20للمادة ا
FANR-REG-24 ،بصیغتھا المنقحة 

ً  المتعلقة المحددةسیناریوھات ال )ح لمادة لبظروف التشغیل العادیة وغیر العادیة وفقا
 .المنقحة بصیغتھا FANR-REG-24) من الئحة الھیئة 2(21

-FANR-REGمن الئحة الھیئة  12بموجب المادة  یجب أن تتضمن ترتیبات الوقایة واألمان .5
 مواضیع متعلقة بما یلي: ،، حیثما یلزمبصیغتھا المنقحة 24

 ،اإلداریةھندسة على التدابیر عطي األولویة للتدابیر المُ ت التيالوقایة اإلشعاعیة المھنیة  )أ
 ،الشخصیة الوقایةمعدات  واستخدام

 ،الرصد الفردي ورصد مكان العمل )ب

 ،ضوقایة المرضى من التعرُّ  )ج

 ،وقایة الجمھور )د

 ،تدریب الموظفین )ه

 ،رفقالھیكل اإلداري للمَ  )و

 ،مسؤول الوقایة اإلشعاعیة والخبیر المؤھلة أدوار ومسؤولی )ز

 ،لتشغیل وترتیبات للحفاظ على األماناجراءات إ )ح

 ،ادث والتحقیق فیھاواإلبالغ عن الح )ط

 ،خطة الطوارئ )ي

 ،صیانة ومعایرة مصادر اإلشعاع )ك

 ،ترتیبات االستیراد والتصدیر )ل

 ةالنقل اآلمن للمواد المشعحول  الھیئة شعة وفقاً لمتطلبات الئحةالمواد المُ نقل لترتیبات  )م
)FANR-REG-13،بصیغتھا المنقحة ( 

 ،عند نھایة عمرھاالتصرف في المادة المشعَّة  )ن
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 ،ضمان جودة برنامج الوقایة واألمان )س

 .دعم طلب الترخیصلصلة  ذاتمعلومات إضافیة  )ع

، والعبوات الُمصممة الحتواء )ج(أو  )ب(أو تصنیع عبوات من النوع  تصمیمأو  الستخدام بالنسبة .6
بصیغتھا  FANR-REG-13 الھیئة الئحةفي  علیھ المنصوص النحو علىانشطاریة  مواد

 وتقییم الحراري، والتقییم الھیكلي، التصمیم تفاصیل على األمان ییممل تقتیجب أن یش ،المنقحة
سیتم اتباعھ العبوة، وبرنامج الصیانة الذي  واستخدامواحتواء المادة النوویة في العبوة،  التدریع،
 .بھ المعمول الجودة ضمان وبرنامج

التصرف بھدف للتمھید للتخلص  ةالمناسب اتیجب أن یكون تقییم األمان ھو األساس لتحدید الترتیب .7
التصرف في النفایات المشعة تمھیداً للتخلص  حول شعة وفقاً لمتطلبات الئحة الھیئةفي النفایات المُ 

وخطة اإلخراج من الخدمة وفقاً لمتطلبات الئحة  ) بصیغتھا المنقحة،FANR-REG-26( منھا
 .) بصیغتھا المنقحةFANR-REG-21حول إخراج الَمرافق من الخدمة (الھیئة 

في تقییم األمان، كبیر یجب على المرخص لھ الحصول على موافقة الھیئة قبل إجراء أي تغییر  .8
ً الترخیص  علىتعدیل  إجراءیتطلب مثل ھذا التغییر إذ من المحتمل أن  ھذه ب 14لمادة ل وفقا

 الالئحة.

 

 المتطلبات المتعلقة بالتشیید

 )10المادة (

، محددرفق ترخیصھا تشیید مَ المراد في الحاالت التي تتطلب فیھا األنشطة الخاضعة للرقابة التي  .1
تقییم األمان قبل  علىالھیئة  موافقة علىالحصول  ترخیصالحصول على طلب  ممقدِّ یجب على 

 ھذه الالئحة. ب 9التشیید على النحو المنصوص علیھ في المادة 

الكبیرة ذات األھمیة على الوقایة اإلشعاعیة بالتغییرات التشیید عملیة خالل یجب إبالغ الھیئة  .2
 . ھذه التغییرات تنفیذ، وذلك قبل ةئالھی د منالمعتمأجریت على تقییم األمان  التيواألمان 

 تطلب موافقة.ت اتالتغییرت ھذه ما إذا كانبتحدید الھیئة تقوم ، اتعلى اإلبالغ بالتغییر بناءً  .3

) أیام 5م للھیئة بیاناً مكتوباً خالل خمسة (أن یقدِّ الحصول على ترخیص طلب  ممقدِّ یجب على  .4
على یجب و. التشیید قد اكتمل وفقاً لتقییم األمان المعتمد من الھیئةأن لتأكید عمل من انتھاء التشیید 

م الطلب  وجدول زمني  التشیید،إرفاق نسخة من تقریر التشیید النھائي الصادر عن شركة مقّدِ
رفق في الخدمة للتشغیل ، وإدخال المَ مصادر اإلشعاع مؤقت لتركیب مصادر اإلشعاع، واختبار

 ً  د الحصول على الترخیص من الھیئة.بمجر متى كان ذلك مناسبا
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 متطلبات عملیة الترخیص

 )11المادة (

مان على لألتقییم وعلى تقدیم طلب  بناءً  ترخیصالحصول على  طلب ممقدِّ الترخیص لیجوز منح  .1
 الوثائق التالیة: تقدیمإلى جانب ھذه الالئحة، ب 9النحو المنصوص علیھ في المادة 

 ،ھذه الالئحةب 10وفقاً للمادة التشیید لتشیید الصادر عن شركة لالتقریر النھائي  )أ

 ،خدمة أمان إشعاعي معترف بھ ممقدِّ وجود عقد مع ما یثبت  )ب

الشخص االتصال بوالخبرات، وبیانات  التدریب، ودورات والمؤھالت،بالكامل،  االسم )ج
من المؤھالت ذات الصلة  خسَ ونُ مسؤول الوقایة اإلشعاعیة للمشغل،  لیصبحرشح الم

  ،التدریب وشھادات

موارد مالیة كافیة لضمان الممارسة اآلمنة للنشاط الخاضع للرقابة الذي سیتم توفر اثبات  )د
فیھ  سمارَ سیُ  الذيرفق للمَ من الخدمة ، بما في ذلك اإلخراج اآلمن لھمنح الترخیص 

خدم بعد ذلك، والنفایات التي لن تست اإلشعاع مصادرالنشاط الخاضع للرقابة، وإدارة 
 ،شعة الناتجة عن النشاط الخاضع للرقابةالمُ 

الوقایة االشعاعیة ورفق قد تبنى مبادئ ضمان الجودة إثبات أن برنامج الوقایة واألمان للمَ  )ه
بما في  ھذه الالئحةب 9على النحو المطلوب في تقییم األمان وفقاً للمادة  األمان سماتو

بصیغتھا  FANR-REG-24وفقًا لالئحة الھیئة  ،وظفینالمالعدد المطلوب من ذلك 
  المنقحة،

أن النشاط الخاضع للرقابة المقترح یتوافق مع المتطلبات المنصوص علیھا في  اثبات )و
والئحة الھیئة  FANR-REG-10والئحة الھیئة  FANR-REG-09الئحة الھیئة 

FANR-REG-24 حول أمن المصادر المشعة والئحة الھیئة )FANR-REG-23( ،
 ،حسبما یلزم

 أي وثائق داعمة أخرى حسب ما تطلبھ الھیئة. )ز

 

 )12المادة (

تقییم األمان  یثبتھذه الالئحة، حیث ب 11باإلضافة إلى المتطلبات المنصوص علیھا في المادة  .1
غیر الطبیعیة قد الحاالت ض العمال أو أفراد الجمھور في ھذه الالئحة أن تعرُّ ب 9وفقًا للمادة 

من الئحة الھیئة  11المادة و 10ة ھو محدد في المادحسبما تجاوز حدود الجرعات ذات الصلة ی
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FANR-REG-24 الھیئة إلى یقدم أنطلب الترخیص  ممقدِّ ، یجب على بصیغتھا المنقحة 
 الوثائق التالیة:

بما في ذلك المصادر اإلشعاعیة، الصادر عن شركة  التقریر النھائي حول تركیب المعدات )أ
 ،حسبما یلزمالتركیب، 

خدمة أمان  ممقدِّ قام بإعداده تقریر اختبار القبول واإلدخال في الخدمة للتشغیل الذي  )ب
) أیام عمل من یوم 5خمسة (وتسلیمھ للھیئة خالل  إشعاعي مستقل خارجي معترف بھ

 ،في الخدمة استكمال اختبار القبول وأنشطة اإلدخال

 27، وأن الموظفین المطلوبین وفقاً للمادة معمول بھاأن ترتیبات الوقایة واألمان  اثبات )ج
ً تدریبقد تلقوا  بصیغتھا المنقحة FANR-REG-24من الئحة الھیئة  ً ولدیھم  ا مناسبا

 ،بالترتیبات وفقاً لبرنامج الوقایة واألمان الذي یعتمد مبادئ ضمان الجودةالالزمة معرفة ال

عینات أو نماذج اختبار المقیاس لعبوات النقل (حیثما  بشأن الناجح االختبارحول  تقریر )د
 مالئمة. جودةضمان  برامجعن شركة تعمل بموجب  صادریلزم) 

 

 طلب معلومات إضافیة لطلب الحصول على ترخیص

 )13المادة (

نشاط خاضع للرقابة ضمن نطاق ھذه الالئحة تقدیم لعلى ترخیص  الحصولطلب  ممقدِّ یجب على  .1
) أیام عمل من تاریخ إصدار الھیئة 10الھیئة خالل عشرة ( ھطلبت مامعلومات إضافیة حسب 

  خالف ذلك في الطلب.یتم تحدید  ضافیة، ما لماإلمعلومات اللطلب 

  ضافیة.اإلمعلومات بالالخاص في الظروف االستثنائیة تمدید الوقت للرد على طلبھا یجوز للھیئة  .2

معلومات الخاص باللطلب الھیئة  وافِ  نحو علىالحصول على ترخیص طلب  ممقدِّ عدم استجابة  .3
قد یؤدي بھذه الالئحة ) 2(13المادة ) و1(13المادة الزمنیة المحددة في خالل الفترات ضافیة اإل

 إلى رفض طلب الترخیص.

الطلب  ممقدِّ على ترخیص في حال عدم استیفاء طلب الحصول  مراجعةعملیة  إیقافیجوز للھیئة  .4
ما حسب ،یوم عمل من تاریخ تقدیم طلب الترخیص )60ستین ( في غضون للمتطلبات الرقابیة

 .،منصوص علیھ في ھذه الالئحة ولوائح الھیئة األخرى ذات الصلة

ً عند إ .5 ھیئة طلب ترخیص ال تقبل، بھذه الالئحة) 4(13للمادة  نھاء الھیئة لعملیة الترخیص وفقا
 یوم عمل من تاریخ إنھاء عملیة الترخیص. )60( ستین الطلب بعد ممقدِّ من نفس  للتقییمجدید 
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 إجراء تعدیل على أنشطة خاضعة للرقابة مرخصة

 )14المادة (

والئحة  FANR-REG-09مع عدم اإلخالل بالمتطلبات المنصوص علیھا في الئحة الھیئة  .1
تقدیم  ، یجب على المرخص لھFANR-REG-23والئحة الھیئة  FANR-REG-10الھیئة 

قبل إجراء خضع للمراجعة والتحدیث مان لألطلب لتعدیل الترخیص وتزوید الھیئة بتقییم 
 على النحو التالي: ،التعدیالت المخطط لھا

 ،تغییر نطاق نشاط خاضع للرقابة ُمرخص )أ

 ،أو أفراد الجمھور عاملینزیادة قیود الجرعة لل )ب

 ،ل ترتیبات الوقایة واألمانتعدی )ج

  ،ةالھیئالترخیص الصادر عن  رفق أو تشغیلھ حسبتعدیل نطاق المَ  )د

رخص أو اسم المرخص لھ أو الشكل تغییر مكان ممارسة النشاط الخاضع للرقابة المُ  )ه
 ،القانوني

  تعدیل الرصید المحدد في الترخیص. )و

في حالة المساس  مصدر إشعاعیجب على المرخص لھ الحصول على تعدیل للترخیص قبل مناولة  .2
 بسالمة التدریع الخاص بھ.

وذلك  یستلزم التنفیذ العاجلرفق على تشغیل مَ الھیئة بأي تعدیل  إبالغالمرخص لھ  علىیجب  .3
ت المنصوص علیھا وفقاً للمتطلبا ةومضمونة األنشطة الخاضعة للرقابة آمن ممارسةجعل بھدف 

  الترخیص. علىتعدیل  إجراءالتعدیل  ھذاقد یتطلب إذ في اللوائح األخرى ذات الصلة للھیئة، 

 

 االستیراد والتصدیر

  استیراد وتصدیر مصادر إشعاع معفاة أو مسجلة

 )15المادة (

والئحة  FANR-REG-09مع عدم اإلخالل بالمتطلبات المنصوص علیھا في الئحة الھیئة  .1
فإن استیراد وتصدیر مصادر  ،FANR-REG-23والئحة الھیئة  FANR-REG-10الھیئة 

ً اإلشعاع الخاضعة لإلعفاء أو التسجیل وفق ھذه الالئحة ب 7والمادة  6والمادة  5والمادة  4ادة للم ا
ً ال تتطلب ترخیص  من الھیئة. ا



  

  
14 

FABR-REG-29 V0 
 

الھیئة مع السلطات الوطنیة واألجنبیة ذات  لدى شعاعاإلتسجیل مصادر  اثباتیجب مشاركة  .2
 .ھذه المصادر الصلة لغرض استیراد و/أو تصدیر

 

 لحصول على ترخیصخاضعة لاستیراد وتصدیر مصادر إشعاع 

 )16المادة (

ً  تخضع إشعاع مصادراستیراد وتصدیر أي  .1  لھذه الالئحة وغیر خاضعة لإلعفاء أو التسجیل وفقا
ً  عتبریُ  7والمادة  6ة والماد 5والمادة  4ادة للم  خاضعاً للرقابة یتطلب ترخیصاً. نشاطا

-FANR-REGوالئحة الھیئة  FANR-REG-09مع عدم اإلخالل بمتطلبات الئحة الھیئة  .2
، یجب على المرخص لھ التقدم بطلب إلى الھیئة للحصول FANR-REG-23والئحة الھیئة  10

التاریخ  من) أیام عمل على األقل 5قبل خمسة ( إشعاع مصادرستیراد أو تصدیر العلى موافقة 
  المتوقع لالستیراد أو التصدیر.

) 2(16المادة التي وافقت علیھا الھیئة بموجب  اإلشعاع مصادریتم استیراد أو تصدیر یجب أن  .3
یجوز تمدید صالحیة الموافقة و یوماً من تاریخ إصدار الموافقة. )60( ستین خالل الالئحةھذه ب

  ل الھیئة بناًء على طلب المرخص لھ.بَ اصة من قِ في ظروف خ

 أقصاه موعد فيیجب على المرخص لھ إخطار الھیئة بأي تحدیث في حالة بنود الرصید مباشرة  .4
  تاریخ االستیراد أو التصدیر. من) أیام عمل 5خمسة (

 

 تجدید الترخیص والتنازل عنھ

 تجدید الترخیص

 )17المادة (

یوماً على األقل  )90(یجب على المرخص لھ تقدیم طلب إلى الھیئة لتجدید الترخیص قبل تسعین  .1
 تاریخ انتھاء صالحیة الترخیص. من

 النحو علىالالزم  اإلثبات للھیئة یقدم أن ترخیصھ تجدید عدم یعتزمالذي  لھ مرخصال على یجب .2
ً  )30ثالثین ( قبل الالئحة ھذهب) 1(18 المادة في المحدد صالحیة  األقل من تاریخ انتھاءعلى  یوما

 الترخیص.

ھذه ب 14لمادة لوفقاً  ھأي تعدیل مقترح للنشاط الخاضع للرقابة المرخص یجب أن یتم التعامل مع .3
 الالئحة.
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 التنازل عن الترخیص أو نقلھ

 )18المادة (

ثالثین  قبلاً بذلك لھیئة طلبل إلىیعتزم التنازل عن ترخیص أن یقدم الذي مرخص لھ الیجب على  .1
 التالیة:، األدلة ضمن أمور أخرىالطلب،  أن یتضمن ویجب ،یوماً على األقل )30(

المنصوص رفق من الخدمة حسب المتطلبات إخراج المَ استكمال تم قد أنھ ما یثبت  )أ
 ،سبما یلزم، حFANR-REG-21في الئحة الھیئة  علیھا

لم تعد في حیازة أن المواد الخاضعة للرقابة التي ُمنح الترخیص من أجلھا ما یثبت  )ب
 ،رخص لھالم

استیفاء المرخص لھ لكافة االلتزامات المنصوص علیھا في شروط ما یثبت  )ج
 الترخیص.

ً إضافیة یجوز  .2 قبل قبول تنازل المرخص لھ عن ء ستیفاواجبة االللھیئة أن تفرض شروطا
 الترخیص.

الترخیص أو أي جزء منھ أو التنازل عنھ أو التصرف فیھ بأي شكل، سواء كان ذلك ال یجوز نقل  .3
  طوعاً أو إلزاماً، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى أي شخص.

 

 تحدیث معلومات األنشطة الخاضعة للرقابة المرخصة

 )19المادة (

في المعلومات  أي تغییر على) أیام عمل 5الھیئة خالل خمسة ( إطالعیجب على المرخص لھ  .1
 :یلي بماالمتعلقة 

 ،رفقالمَ  موقع )أ

  ،رفقمعلومات االتصال الخاصة بالمَ  )ب

  ،الشخص المعني باالتصال لدى المرخص لھ )ج

ً المعرضون ن والعامل )د  ،مھنیا

الشخص (األشخاص) المسؤول عن األمان اإلشعاعي واألمن النووي والضمانات، حسب  )ه
 مقتضى الحال.
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 استالم الترخیص

 )20المادة (

طلب وت، لإلصدارجاھز الترخیص أن ب الحصول على ترخیص طلب ممقدِّ بإخطار  الھیئةتقوم  1
) أیام عمل من تاریخ 10(عشرة الترخیص خالل  واستالممنھ دفع رسوم الترخیص المقررة 

 .أعاله م المقررةوكامل الرس تحصیلبعد إال یتم إصدار الترخیص ال . واإلخطار

 ورقیة. أو لكترونیةإ نسخة في سواءالطلب استالم الترخیص  ممقدِّ یجب على  2

 .الترخیص إصدارإلغاء عملیة قد یؤدي إلى  عدم دفع الرسوم أو عدم استالم الترخیص 3

 بدء النفاذ

 )21المادة (

 .نشرھا تاریخ من) 1واحد ( شھر بعد وتدخل حیز النفاذ الرسمیة الجریدة في الالئحة ھذا تُنشر
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