قرار وزاري
رقم ( ) 29 / 942
بإصدار الئحة مراقبة وإدارة المواد المشعة

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم ( )28/01وتعديالته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــرر
مــادة ( : )1يعمل بأحكام الئحة مراقبة وإدارة المواد المشعة،
المرافقة.
مــادة ( : )9يلغى كل ما يخالف هذه الالئحة أو يتعارض مع أحكامها.
مــادة ( : )3ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا
من تاريخ نشره.

عامر بن شوين الحوسني
وزير البلديات اإلقليمية والبيئة

صدر في  33 :صفــــر  1411هـ
الموافـق  6 :يوليو  1229م.

الئحة مراقبة وإدارة المواد المشعة
مــادة ( :)1تكون للعبارات والكلمات الواردة في هذه الالئحة المعنى
الموضح قرين كل منها:
 -1الوزارة :وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة.
 -9الوزير :وزير البلديات اإلقليمية والبيئة.
 -3التصررررري  :الذذذذذن يمذذذذنح لجهذذذذة مذذذذا السذذذذتيراد أو نقذذذذل
أو اسذذذذذذذتخدام أو تخذذذذذذذمين أو الذذذذذذذتخل مذذذذذذذن المذذذذذذذواد
المشعة.
 -4خطررررررررة العمرررررررر المصررررررررر ب ررررررررا :التذذذذذذذذي توضذذذذذذذذح
إجذذذذذذذذراءات العمذذذذذذذذل وحذذذذذذذذدود التعذذذذذذذذرض للجرعذذذذذذذذة
علذذذذذى الشذذذذذخ الذذذذذذن يعمذذذذذل فذذذذذي منطقذذذذذة تحتذذذذذون
على مواد مشعة.
 -5عامررررررر مصرررررررن  :الشذذذذذذذخ الذذذذذذذذن يعمذذذذذذذل فذذذذذذذي
منطقذذذذذذذة مراقبذذذذذذذة وبمذذذذذذذا يضذذذذذذذمن عذذذذذذذدم اسذذذذذذذتقباله
لجرعة سنوية تجاوز  01ملي سيفريت.
 -6اإلرشرررررررررادات الفنيرررررررررة ال اصرررررررررة بمراقبرررررررررة وإدارة
المررررررررررواد المشررررررررررعة :التذذذذذذذذذذي تضذذذذذذذذذذعها الذذذذذذذذذذوزارة
وتوضذذذذذذذذذذذذح اوسذذذذذذذذذذذذالي المقبولذذذذذذذذذذذذة لالسذذذذذذذذذذذذتيفاء
بمتطلبات هذه الالئحة.
 -9الشررررررررررحنة :مجموعذذذذذذذذذذة عبذذذذذذذذذذوات مذذذذذذذذذذن المذذذذذذذذذذواد
المشعة.
 -1التلررررو  :وجذذذذذود مذذذذادة مشذذذذذعة يذذذذر مر ذذذذذو فيهذذذذذا
لذذذذذم يحتويهذذذذذا الجسذذذذذم أو وجذذذذذدت علذذذذذى سذذذذذطح مذذذذذا
وتأكد بأنها ضارة.
 -2المقاول  /المقاول الفرعي  :شخ أو مجموعة أشذخا
أو مؤسسة تقوم بعمليات نيابة عن جهة أخرى وفقذا للناذام
المعمول به في تلك الجهة.
 -13منطقرررررررررة المراقبرررررررررة :التذذذذذذذذذي قذذذذذذذذذد تجذذذذذذذذذاوز فيهذذذذذذذذذا
معذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدالت الجرعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الفوريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ()5,7
مايكروسيرفيت ( 1,57ملي رم  /ساعة).

 -11منطقررررررة اإلشرررررررا  :التذذذذذذي تجذذذذذذاوز فيهذذذذذذا معذذذذذذدالت
الجرعذذذذذذذذذذذذذة الفوريذذذذذذذذذذذذذة ( )8,7مايكروسذذذذذذذذذذذذذيفريت (
 1,87ملذذذذذذذذذي رم  /سذذذذذذذذذاعة ) ولكنهذذذذذذذذذا ال تتجذذذذذذذذذاوز (
 ) 5,7مايكروسذذذذذذذذذذذذذذذذذيرفريت (  1,57ملذذذذذذذذذذذذذذذذذي رم /
سذذذذذذاعة ) ممذذذذذذا يتطلذذذذذذ إخضذذذذذذا شذذذذذذروط التعذذذذذذرض
لإلشعا للمراجعة.
 -19الجرعرررررة :كميذذذذذة الطاقذذذذذة المنقولذذذذذة إلذذذذذى المذذذذذادة مذذذذذن
خالل اوشعة المؤينة في وحدة وزن المادة.
 -01العبررررررروة الم رررررررت ناة :العبذذذذذذذوة المحتويذذذذذذذة علذذذذذذذ ى
مذذذذذذذذذذذواد مشعذذذذذذذذذذذ ة بكميذذذذذذذذذذذ ات محذذذذذذذذذذذدودة وفقذذذذذذذذذذذا
لإلرشذذذذذذذادات الفنيذذذذذذذة التذذذذذذذي تضذذذذذذذعها الذذذذذذذوزارة أو
الم واد المشعة في اودوات المستخدمة.
 -01المؤس ررررررررة :أن جهذذذذذذذذة حكوميذذذذذذذذة أو مذذذذذذذذن القطذذذذذذذذا
الخذذذذذا تتعامذذذذذل مذذذذذع المذذذذذواد المشذذذذذعة مذذذذذن خذذذذذالل
عمليذذذذذذذذذذات االسذذذذذذذذذذتيراد أو النقذذذذذذذذذذل أو التخذذذذذذذذذذمين أو
االستخدام أو التخل .
 -07التغليررررررررررر  :مذذذذذذذذذذذواد لحمايذذذذذذذذذذذة المذذذذذذذذذذذواد المشذذذذذذذذذذذعة
والجمهور من اوشعة أثناء النقل.
 -01المرررررررادة المشرررررررعة :أن مذذذذذذذادة ذات تركيذذذذذذذم نشاطذذذذذذذ ي
يميذذذذذذد علذذذذذذى  011كيلذذذذذذو بيركذذذذذذل  /كيلذذذذذذو جذذذذذذرام أو
 011بيركل  /جرام.
 -05الم لفررررررات المشررررررعة :مذذذذذذواد مشذذذذذذعة يذذذذذذر مر ذذذذذذو
فيهذذذذذذذا تحتذذذذذذذون علذذذذذذذى نسذذذذذذذبة تركيذذذذذذذم تميذذذذذذذد علذذذذذذذى
المستويات الموضحة في البند (.)01
 -11شررررر ادة الشرررررحن  :وثيقذذذذذة مصذذذذذاحبة لشذذذذذحنة المذذذذذواد
المشذذذذذذذذعة توضذذذذذذذذح التفا ذذذذذذذذيل الخا ذذذذذذذذة بالناقذذذذذذذذ ل
والذذذذذذذذ مرسل إلي ذذذذذذذذ ه والم ذذذذذذذذ ادة والكذذذذذذذذ مية المنقولذذذذذذذذ ة
ون وعي ة التغليف المستخدم.
 -01المصررررردر المحغرررررم اإل ررررر  :مذذذذذادة مشذذذذذعة مكبسذذذذذذلة
فذذذذذي شذذذذذكل ذذذذذل دائذذذذذم ،بحيذذذذذ يحذذذذذاف علذذذذذى عذذذذذدم
تسر المادة في جميع اوحوال.

 -81المصرررررررردر يررررررررر المحغررررررررم اإل رررررررر  :مصذذذذذذذذدر ال
ينطبذذذذذه عليذذذذذه تعريذذذذذذف المصذذذذذدر المحكذذذذذم اإل ذذذذذذال
وعادة ما يكون سائل أو محلول.
 -80معامذذذذذذل النقذذذذذذل :معامذذذذذذل مقبذذذذذذول عالميذذذذذذا لتصذذذذذذنيف
العبوات وطريقة تجميعها وتخمينها ونقلها.
 -88عبرررررررررروات مررررررررررن النرررررررررروعين ( ) و ( )  :تصذذذذذذذذذذنيف
للعبذذذذذذذوات مقبذذذذذذذول عالميذذذذذذذا يسذذذذذذذمح بالنقذذذذذذذل السذذذذذذذليم
للمواد المشعة.
 -93النقررررر  :الذذذذذتحكم فذذذذذي حركذذذذذة المذذذذذواد المشذذذذذعة مذذذذذن
موقع آلخر.
 -94بيغريرررررررررر  :وحذذذذذذذذذذدة قيذذذذذذذذذذا عالميذذذذذذذذذذة للنشذذذذذذذذذذاط
اإلشذذذذذذذذعاعي ( واحذذذذذذذذد بيكريذذذذذذذذل واحذذذذذذذذد تحلذذذذذذذذل
نوون في الثانية ).
 -95خطررررررررررررة الطرررررررررررروار  :مجموعذذذذذذذذذذذذة إجذذذذذذذذذذذذراءات
لتنفيذذذذذذذذذذذها فذذذذذذذذذذي حذذذذذذذذذذاالت الطذذذذذذذذذذوار الخا ذذذذذذذذذذة
بالمواد المشعة.
النشذذذذذذذذاط

 -96كيررررررررـوري  :وحذذذذذذذذ دة تقليديذذذذذذذذ ة لقيذذذذذذذذ ا
المش ع ( واحد كيورن  15بيكريل ).
 -99معررررررردل الجرعرررررررة  :الجرعذذذذذذذة الممتصذذذذذذذة المقاسذذذذذذذة
في كل وحدة زمنية.
 -91جررررررررررررررا  :وحذذذذذذذذذذذذذدة الجرعذذذذذذذذذذذذذة الممتصذذذذذذذذذذذذذة أو
العضذذذذذذذذوية ( واحذذذذذذذذد جذذذذذذذذران واحذذذذذذذذد جذذذذذذذذول /
كجم).
 -92الرصرررررررررررد  :قيذذذذذذذذذذذا التعذذذذذذذذذذذرض لإلشذذذذذذذذذذذعا أو
قيذذذذذذذذذا معذذذذذذذذذدل الجرعذذذذذذذذذة أو التلذذذذذذذذذوث وذلذذذذذذذذذك
بهذذذذذذدم تقيذذذذذذيم ومراقبذذذذذذة والذذذذذذتحكم فذذذذذذي تعذذذذذذرض
اوشخا والبيئة للمواد المشعة.
 -33راد  :وحذذذذذذذذذذدة تقليديذذذذذذذذذذة للجرعذذذذذذذذذذة الممتصذذذذذذذذذذة
(واحد راد  1,10جراى)
 -31ج رررررررر ة رصررررررررد اإلشذذذذذذذذعا  :جهذذذذذذذذاز فحذذذذذذذذ
يسذذذذذذذتخدمه العامذذذذذذذل المصذذذذذذذنف لر ذذذذذذذد اوشذذذذذذذعة
المؤينة.
 -18الغطرررررراق الررررررواقي  :مذذذذذذادة تسذذذذذذتخدم فذذذذذذي تقليذذذذذذل
انبعاث اإلشعا .

 -33شرررررر ادة الفحرررررر  :شههههههمنح من هههههه م هههههه مالجمهههههه م
ال صههههههه د ملل صهههههههح مال ههههههه ما ههههههه من هههههههحم
هههههه م
بهههههه ممهههههه امال صههههههح م ههههههحمنهههههه م صهههههه مب
بول مو نملل ن سمال دن فمبمنمحول ن.
مــادة ( : )9جبمعلىمأيم سس من بم يماسن احمأوم لمأومنخز م
أو ماسنخحا مال واح مال شد مأو ماألجمز مال نو معلى م واحم
شد مأ منن ح مب لب ملل صول معلى منص م مالوزا م
وندبئ ماالسن ن مال خصصـ مل لك.موإ ن مج عمال سن حاتم
ال حع ملل لب ،موسحاح مال سو مال ـ  ،موندفـى مالجمنتم
ال و م مسحاحمم همال سو .
وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
مــادة ( : )3نلنز ال سس – وبدح وا الوزا  -بنو أشخنص
من،
وي ال فنء ال نسب ال ا ب ال واح ال شد والن
والن ح أ أ ن م ه ال ئ ح ن ن ب من.
مـرررررـادة ( : )4ننهههههولىمال سسههههه م سئول هههههـ منزو هههههـحمالهههههوزا موا حا م
الدن هههـ مللهههح ننمال هههح يمبشههه مع هههن مالسهههل ن موالجمهههنتم
ال خنصههههه ماألخههههه امبنل دلو هههههنتموالخههههه ائ موال خ هههههنتم
ال وض مل وا عمنخز مواسنخحا مال واحمال شد  .م
مـرررررـادة ( : )5ن هههههو مال سسههههه مبن ح هههههحم هههههن م ال ا بههههه مو هههههن م
ا شهههه اف مالنههههيم ههههن م ههههيم ن مههههنمااللنههههزا مب سههههنو نتم
الج عهههههه مال ههههههحح م ههههههيمالنصهههههه مأومو ههههههنمللشهههههه و م
وا شنحاتمالنيمنضدمنمالوزا .
مــادة ( : )6الم س مأليمشخصم لمع م م81م مس مأ م هـو معهن م
ص فن،معلىمأ منخضعمالدن تممإلىمضواب مإضن مو هنم
للش و موا شنحاتمالنيمنضدمنمالوزا .
مــادة ( : )9يج على المؤسسة إبالغ الوزارة في الحاالت اآلتية:
أ -مقبل استيراد أو استخدام المواد المشعة أو في أن عمل
يتعله بها بالسلطنة.
 مإذا كذذذان هنذذذال تذذذر للمذذذواد المشذذذعة بمذذذا يميذذذد علذذذىالحدود المنصو عليها في التصريح.
ج -مإذا اسذذتقبل أن شذذخ أو عامذذل جرعذذة إشذذعا تميذذد
على الحدود المبينة في التصريح.

مــادة ( : )1تقوم كذل مؤسسذة تتعامذل مذع المذ واد المشعذ ة بوضذع ناذ ام
إدارن داخلذذذذذذي يشذذذذذذمل الهيكذذذذذذل الذذذذذذوظيفي مذذذذذذع تحديذذذذذذد
االختصا ذذذذذات بوضذذذذذو وإجذذذذذذراءات العمذذذذذل المكتوبذذذذذذة
وإجذذذراءات ضذذذمان الجذذذودة وتذذذدري العذذذاملين وإجذذذراءات
الطوار بما يحقه متطلبات وشروط الوزارة.
مـررـادة ( : )2تك ذ ون القواع ذ د الداخلي ذ ة للمؤسسذذة مكتوبذذة ومعلنذذة لجميذذع
العاملين في مناطه المراقبذة واإلشذرام ،وكذذلك لمسذتخدمي
المواد المشعة علذى أن تتضذمن ممارسذات وإجذراءات العمذل
الواج إتباعها من قبل العاملين بالمنطقة،
وتشمل ما يأتي:
أ) مو ذذف كامذذل لكذذل منطقذذة مراقبذذة أو إشذذرام وأن قيذذذود
أخرى متصلة بها.
) مطل واستالم المواد المشعة.
ج)م التعامل مع المواد المشعة.
د) م التخل من المواد المشعة.
ه ) حف السجالت.
و ) اإلجراءات الخا ة بالمقاولين والموار.
ز ) اوعمذذذذال الواجذذذذ القيذذذذام بهذذذذا فذذذذي حذذذذاالت الحذذذذوادث
والطوار .
) التدري .
مـررـادة ( : )13يج ذ أن يحصذذل جميذذع العمذذال المصذذنفين علذذى التذذدري
المالئذذم فذذي مجذذال عملهذذم ،وذلذذك قبذذل البذذدء فذذي التعامذذل مذذع
المواد المشعة وأن يتم تسجيل ذلك بطريقة مناسبة.
مــادة ( : )11يحار على العمال فذي منذاطه المراقبذة تنذاول الوجبذات أو
المشروبات أو التدخين أو استخدام مستحضذرات التجميذل أو
لعذذذه المذذذواد المصذذذمغة أو اسذذذتخدام الممصذذذات أو المحذذذارم
الشخصية.
مــادة ( : )19يتم تغليف جميذع أنذوا المذواد المشذعة وفقذا للذوائح الحديثذة
الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذريذة بشذأن النقذل اآلمذن
للمذذذواد المشعذذذ ة واالشذذذتراطات واإلرشذذذادات التذذذي تضذذذعها
الذذذوزارة .وفذذذي الحذذذاالت التذذذي تقذذذوم فيهذذذا الجهذذذات المذذذوردة
بتغليف المواد المشعة ،يج أن تحصل المؤسسذة علذى نسذخ
من شهادات التصديه على التغليف لتقديمها إلى الوزارة.

وفي الحاالت التي ال تقوم فيها الجهة الموردة بتغليذف المذواد
المشعة ،يتعين الحصول على موافقة الوزارة قبل االستخدام.
مــادة ( : )13يطبه التصنيف الع الم ي وح دود الجرع ة اإلشعاعية علذى
العبوات المستثناة من نذوعي (أ) و ( ) علذى أن يكذون الحذد
اوقصى لمعدل جرعة
السطح  8ملي سيفريت  /ساعة ولمعامل النقل  01لكل عبوة
مــادة ( : )14يج وضع بطاقات بيانات علذى عبذوة المذواد المشذعة وفقذا
للذذوائح الحديثذذة الصذذادرة مذذن الوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة الذريذذة
بشأن النقل اآلمن للمواد المشعة.
مـررـادة ( : )15يجذذ أن يكذذون نقذذل المذذواد المشذذعة إلذذى داخذذل السذذلطنة
وخارجهذذا وفق ذا و للذذوائح الصذذادرة مذذن الوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة
الذرية بشأن النق ل اآلمن للمواد المشعة ،على أن تكون جميع
واردات المواد المشعة مصحوبة بشهادات الشحن الالزمة.
مــادة ( : )16يسم ح بنقل ا لمواد المشعة داخل السلطنة بالبر فقط ويمنذع
نقلها عن طريه البريد أو الرحالت الجوية الداخلية.
مـررـادة ( : )19يج ذ علذذى أن مركبذذة تسذذتخدم لنقذذل المذذواد المشذذعة داخذذل
السلطنة الحصول عل ى موافقذة اإلدارة العامذة للذدفا المذدني
بشرطة عمان السلطانية وذلك قبل استخدامها.
مــادة ( : )11يج أن تكون حدود نقل المواد المشعة على النحو التالي:
أ) ميكذذون الحذذد اوقصذذى لمعذذدل الجرعذذة فذذي أن نقطذذة علذذى
السطح الخارجي ون مركبة محملذة بمذادة مشذعة  8ملذي
سيفريت  /ساعة.
) ميكذون الحذد اوقصذذى لمعذدل الجرعذذة علذى بعذ د متذر مذذن
السذذطح الخذذارجي ون مركبذذة محملذذة بمذذادة مشذذعة 1,0
ملي سيفريت  /ساعة.
ج) ميكون الحد اوقصى لمعدل الجرعة في مقعد السائه 8,7
مذذايكرو سذذيفريت  /سذذاعة مذذا لذذم يكذذن مصذذنفا ،علذذى أن
يؤخذ في االعتبار الوقت الذن سوم تستغرقه الرحلة.

د) ميج وضع أن عبوات مشعة في حاوية محكمة اإل ذال
والتأكد من تثبيتها تمامذا علذى أرضذية المركبذة ،علذى أن
توضع الحاوية بطريقة تقلل من معدل الجرعذة فذي مقعذد
السائه ،وبحي ال تكون قريبة من مؤخرة المركبة.
ه ذ ) ال يسذذمح بنقذذل المذذادة المشذذعة فذذي كابينذذة السذذائه فذذي أن
مركبة.
و) ال يسمح ون شخ بخالم السائه والمصر لهم بالسذفر
مع أن شحنة مشعة.
ز) ال يسمح بنقل المنتجات المراعية أو المواشي أو المذواد
القابلذذة لالشذذتعال أو المتفجذذرات كجذذمء مذذن ذات شذذحنة
المواد المشعة.
مــادة ( : )12يجذ وضذع بطاقذة علذى جذانبي المركبذة المحملذة بمذواد
مشعة ومن الخلف توضح أن المركبة محملة بمواد مشعة،
وتكون البطاقة مكتوبة باللغتين العربية واإلنجليمية ،وذلك
وفذذذه االشذذذتراطات التذذذي تضذذذعها الذذذوزارة ،وترفذذذع هذذذذه
البطاقات عندما تكون المركبة ير محملة بمواد مشعة.
مـررـادة ( : )93تكذذون كذذل شذذحنة منقولذذة مذذن المذذواد المشذذعة مصذذحوبة
بشذهادة مذن الناقذل ويسذذجل أن تحذرل فذي سذجل يخصذ
لذلك وفه االشتراطات التي تضعها الوزارة.
مــادة ( : )91يج أن يكون نقل المواد المشعة في أقل عدد من
الرحالت ،وفه الخطة الموضوعة لذلك ،وال يجوز أن
تتوقف المركبة إال في اوماكن المحددة في التصريح.
ويحار على كل سائه مركبة محملة بمواد مشعة قيادتها
لمدة تميد على ( )1أربع ساعات دون توقف ،كما يحار
زيادة ساعات العمل اليومي على ( )01عشر ساعات .
مــادة ( : )99يسمح بالتخمين الدائم للمواد المشعة في المواقع التي
توافه عليها الوزارة ،على أن يكون لدى المؤسسة
المستخدمة لهذا الموقع إجراءات تشغيل مكتوبة ومرافه
آمنة وحدود لمعدل الجرعات وإعالنات وبطاقات بيانات.

ويج الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة بشأن أية
مواقع مقترحة لتخمين المواد المشعة لمدة ال تتجاوز 81
ساعة.
مــادة ( : )93يج أن تتوافر في مواقع التخمين ما يأتي:
أ) مأن تكون بعيدة عن المناطه المأهولة.
) مأن تغطى جميع المواد المشعة بأ طية واقية عليها
بطاقات بيانات حيحة مع حفاها في أماكن مغلقة
آمنة لحمايتها من السرقة أو التلف أو االستخدام من
ير مرخ لهم.
قبل أشخا
ج) مأن توضع إجراءات خا ة بمراقبة والتحكم في
مفاتيح مرافه التخمين.
د) مأن توضع بطاقات والفتات مكتو عليها ((مواد
مشعة)) عل كل مخمن يحتون على مواد مشعة ،على
أن تكون مكتوبة باللغتين العربية واإلنجليمية وفقا
للنموذج الذن تحدده الوزارة.
ه ) يج أن ال يجاوز معدل الجرعة خارج المخمن
( ) 8,7مايكروسيفريت  /ساعة.
مــادة ( : )94يج إعادة المصادر المحكمة اإل ال إلى الجهة
منها .أما المخلفات الصلبة المشعة
المصنعة للتخل
اوخرى فيج تخمينها حتى تنخفض مستويات اإلشعا
فيها إلى المستوى الذن ال تعتبر فيه ذات نشاط مشع ،وفي
جميع اوحوال تبلغ الوزارة بذلك.
ويج قبل تخمين أن مادة مشعة سائلة تحويلها إلى مادة
لبة أو امتصا ها وفقا للشروط التي تضعها الوزارة.
مــادة ( : )95يج تصريف المخلفات السائلة المشعة في مصارم وفقا
للشروط التي تضعها الوزارة.
مــادة ( : )96يمنع منعا باتا استيراد المخلفات المشعة بغرض التخل
النهائي منها في سلطنة عمان.
مــادة ( : )99تضع الوزارة اإلرشادات الفنية الخا ة بمراقبة وإدارة
المواد المشعة.

