
 

 والرقابة والتفتيش التــراخيـــص
 
صدار الرخص وفقا    ات النافذة:والتشريعلقرارات الجمهورية الصادرة ل تقوم اللجنة بالرقابة والتفتيش وا 

 ،بشأن انشاء اللجنة الوطنية للطاقة الذرية م6111لسنة  621 الجمهوري رقم القرار
 الوطنية للطاقة الذرية،م بشأن الالئحة التنظيمية للجنة 6111لسنة  22 الجمهوري رقم القرار
 ،إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بشأنم 2001لسنة  272 الجمهوري رقم القرار

التجارة  بشأن 2007لسنة  61ة للقانون رقم لالئحة التنفيذيصدار ام بإ2060لسنة  911الوزراء رقم قرار مجلس 
 .الخارجية

 
 لما يلي:الرخص  اللجنةصدر ت  أوال : 
 ، ومنها:يع األنشطة والممارسات اإلشعاعيةجم .6
ا أو أو بيعهتصديرها حيازة المصادر اإلشعاعية بما في ذلك مولدات االشعاع أو استخدامها أو استيرادها أو  -أ

استعارتها أو تلقيها أو اختيار موقعها أو تصميمها أو تصنيعها أو تشييدها أو تملكها أو تشغيلها أو صيانتها أو 
 تفكيكها أو نقلها أو خزنها أو التخلص منها.

و منتجاتها وكل أمصدر من مصادر اإلشعاع أو أي أي مادة مشعة أو نووية  تداولقل أو تخزين أو إنتاج أو ن -ب
 ما يتعلق بها.

ا في أو التعامل معها بموالنووية داخل الجمهورية  أي نشاط أو ممارسة يتعلق بالتصرف في النفايات المشعة -ج
 إعادة تأهيل الموقع.أو اغالقها أو ة من الخدمالمشعة والنووية ذلك إخراج مرافق ومنشئات النفايات 

البحث واالستكشاف أو االستخراج للخامات المشعة أو تعدينها او تجهيزها أو معالجتها أو تنشيطها أو التصرف  -د
 .فيها بأي شكل من األشكال

المجاالت أي مجال من ي مرفق أو منشأة إشعاعية أو نووية في أبناء أو إقامة أو تشييد أو تشغيل أو إدارة  .2
بما في ذلك مراكز األشعة التشخيصية أو العالجية،  ذلك الصناعية او الزراعية أو العلمية أو الطبية او غير

 .خراج هذه المرافق أو المنشئات من الخدمة أو إغالقهاإأو  ها في الخدمةدخالا  و 
لق بها بما في ذلك المولدات المواد والمصادر واألجهزة والمعدات والتقنيات اإلشعاعية والنووية وكل ما يتع .2

 ، ومنها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:اإلشعاعية
 الجسيماتالباعثة إلشعاعات ألفا أو بيتا أو جاما أو النيترونات أو غيرها من  ة المختومةمشعالمصادر ال -أ

 .واإلشعاعات المؤينة
 المفتوحة المحتوية على نظير مشع واحد أو أكثر. مشعةالمواد ال -ب
اعية والنووية المحتوية على نظير مشع واحد أو أكثر مثل المشععات الجامية وأجهزة األجهزة والمعدات االشع -ج

 التشخيص أو العالج اإلشعاعي والمقاييس النووية المستخدمة في قياس الكثافة او الرطوبة أو غيره.
 المولدات االشعاعية ومنها على سبيل المثال ما يلي: -د



المسرعات والمعجالت الخطية أو الدائرية المستخدمة في العالج التي تعمل بالكهرباء و  مولدات النيترونات -
اإلشعاعي في الجانب الطبي أو في الفحص للشاحنات والبضائع او في انتاج النظائر المشعة أو غيره، ومولدات 

 .ماسح التصوير المقطعي العامل باالنبعاث البوزيتروني البوزيترونات أو
لمحمولة المستخدمة في التصوير والتشخيص أو العالج في الجانب الطبي أو مولدات االشعة السينية الثابتة وا -

الصناعي أو غيره، ومنها األجهزة المستخدمة في المعالجة االشعاعية، واألجهزة المستخدمة في القسطرة القلبية 
التصوير  أجهزةو أو في التنظير الطبي اثناء العمليات الجراحية أو في تصوير الثدي او في قياس هشاشة العظام، 

 ةاالشعاعي المقطعي، ومولدات االشعة السينية العادية المستخدمة في التشخيص الطبي،  ومولدات االشعة السيني
 .أو في التحليل والقياسوالبضائع  متعةفحص األ أو في المستخدمة في التصوير الصناعي

الجهات  االستهالكية من الناحية اإلشعاعية بالتنسيق معتداول المواد الغذائية والدوائية والبضائع والسلع والمنتجات  .9
 ذات العالقة.

 ية.إلشعاعاالمهن  مختلففي  الطبيين الرخص الشخصية للمستخدمين والعاملين والفنيين والممارسين .5
 مزاولة المهن اإلشعاعية في الطب والصناعة وغيره. .1

 

 الرقابة والتفتيش على ما يلي: اللجنةتتولى  -ثانيا : أ
ؤدي إلى ينشاط  أواألماكن والمواقع التي ينطوي عملها على ممارسة و المنشآت والمرافق النووية واإلشعاعية  كافة -1

عة التي األش وأقسام ن مصادر إشعاعية أو مواد مشعة أو نووية بما في ذلك وحداتناجم عتعرض إشعاعي 
صانع وشركات النفط والغاز والم والطب النووي ومراكز التشخيص والعالج االشعاعي شعاعاإلتحتوي على مولدات 

 .أو تخزينها مواقع الخامات المشعة وتعدينها وتجهيزهاوكذلك لمصادر اإلشعاعية ا التي تستخدم
ي فة ة للطاقة الذرية واإلشعاعات المؤينيجميع األنشطة والممارسات اإلشعاعية في مجال االستخدامات السلم -2

 المجاالت الطبية والصناعية والزراعية والتعليم وغيره وعلى وجه الخصوص ما يلي:الجمهورية في كافة عموم 
حيازة المواد المشعة أو النووية أو المصادر اإلشعاعية بما فيها المولدات اإلشعاعية أو استخدامها أو استيرادها  -أ

تشغيلها أو  شييدها أو تملكها أوأو بيعها أو استعارتها أو تلقيها أو اختيار موقعها أو تصميمها أو تصنيعها أو ت
 صيانتها أو تفكيكها أو نقلها أو خزنها أو التخلص منها.

ا في ذلك بمبأي شكل من األشكال أو التعامل معها  أي نشاط أو ممارسة يتعلق بالتصرف في النفايات المشعة -ب
 الموقع.النفايات من الخدمة او اغالقها او إعادة تأهيل هذه إخراج مرافق ومنشئات 

المجاالت أي مجال من ي مرفق أو منشأة إشعاعية أو نووية في أبناء أو إقامة أو تشييد أو تشغيل أو إدارة  -ج
بما في ذلك مراكز األشعة التشخيصية أو العالجية،  ذلك الصناعية او الزراعية أو العلمية أو الطبية او غير

واختيار موقعها أو إجراء أي تعديل جوهري  أو إغالقهاخراج هذه المرافق أو المنشئات من الخدمة إدخال أو ا  و 
 عليها من ناحية الوقاية واألمن واألمان اإلشعاعي والنووي.

و منتجاتها وكل أمصدر من مصادر اإلشعاع أو أي أي مادة مشعة أو نووية  تداولإنتاج أو نقل أو تخزين أو  -د
 ما يتعلق بها.

 ع والسلع والمنتجات االستهالكية من الناحية اإلشعاعية.تداول المواد الغذائية والدوائية والبضائ -ه



اد المشعة زيادة في تركيز المو التي ينتج عنها االستكشافية واالنتاجية في الجانب الصناعي األنشطة واألعمال  -و
المنطوية على احتمال التعرض لإلشعاع المؤين كما و  اللجنةالطبيعية بما يتجاوز المستويات المحددة من قبل 

 صناعة النفط والغاز والتعدين. في
 استخراج الخامات المشعة أو تعدينها أو تجهيزها أو التصرف فيها بأي شكل من األشكال. -ز
في  اعيةالمهن اإلشعالمستخدمين للمواد والمصادر اإلشعاعية والنووية وتقنياتها والعاملين اإلشعاعيين و  كافة -3

 الطب والصناعة والزراعة والبحوث والنفط والغاز وغيره.
المواد والمصادر واألجهزة والمعدات والتقنيات اإلشعاعية والنووية وكل ما يتعلق بها بما في ذلك المولدات  كافة -4

 اإلشعاعية والخامات والنفايات المشعة،
رة اخضاعها ضرو  اللجنةترى أخرى منشآت  أو مرافق أوأو مواقع أية ممارسات أو أنشطة أو مواد أو أجهزة  -5

 .لكاتوحماية الناس والبيئة والممت والنووي اإلشعاعي العتبارات خاصة بالوقاية واألمن واألمانللرقابة اإلشعاعية 
 
اإلشعاعية على الواردات من مختلف السلع والمنتجات والفحص من الناحية الرقابة والتفتيش  اللجنةتتولى ا : لثثا

للتأكد من خلوها من أي محتوى إشعاعي يفوق المستويات المسموح بها وعدم السماح بإدخال أية سلع أو منتجات 
عادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو إتالفها عند االقتضاء.  ملوثة إشعاعيا  إلى الجمهورية وا 

 
والسماح باإلفراج عن المصادر اإلشعاعية بما فيها المولدات اإلشعاعية التي تم استيرادها بالموافقة  اللجنةتقوم ا : بعار 

 .وكذلك اإلشراف على إعادة تصدير المصادر المشعة إلى بلد المنشأ
 


