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 :)يمكن االحتفاظ بها(شعةمؤينةإرشادات الحصول عمى ترخيص استيرادمصادر أ

 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4والسيما المادتيف  7115لعاـ  64المرسـو التشريعي رقـ  .0
المتضػػػػمف القواعػػػػد  7117لعػػػػاـ  034قػػػػرار رئاسػػػػة مجمػػػػس الػػػػوزراء رقػػػػـ  .7

 التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأماف مصادر األشعة وأمنيا.
المتضػػمف تعميمػػات تػػرخيص  673/7118رقػػـ ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة قػػرار  .3

 الممارسات اإلشعاعية.

المتعمػػػػؽ بمسػػػػؤولي الوقايػػػػة  607/7117قػػػػرار ىيئػػػػة الطاقػػػػة الذريػػػػة رقػػػػـ  .4
 اإلشعاعية.

 عامة إرشادات

يجب مؿء االستمارة بشكؿ صحيح وكامػؿ. إف وجػود نقػص أو خطػأ فػي  .0
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراؽ إضافية عند االستعانة بيمكف  .7
سػابؽ االكتفػاء بفرفػاؽ الوثػائؽ  تػرخيصيمكف عند طمب تجديػد أو تعػديؿ  .3

المتعمقػة بمػػا يسػػتجد مػف معمومػػات فقػػط والتنويػػو إلػى أف بقيػػة المعمومػػات قػػد 
 مت مسبقًا.قد  

المراسػػالت  يرسػػؿ الطمػػب أو يسػػمـ مػػع كافػػة الوثػػائؽ المطموبػػة إلػػى دائػػرة .4
 في الييئة.

لػػدى االستفسػػار عػػف معاممتػػو شخصػػيًا أو ىاتفيػػًا  التػػرخيصلطالػػب مكػػف ي .5
  مكتب التنظيـ اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقاـ التالية:

 7037581أو  6000976
 

 ملء االستمارة إرشادات
 

ينبغي تحديد الموطف المختػار بشػكؿ مفصػؿ وواضػح )عمػى سػبيؿ المثػاؿ: 1
 المدينة والحي والشارع ورقـ البناء(. 

فػػػي حػػػاؿ كػػػاف المسػػػتثمر النيػػػائي ىػػػو المسػػػتورد ذاتػػػو، وكػػػاف حػػػائزًا عمػػػى 2
مصػػػادر غيػػػر مػػػرخص بيػػػا: ال يصػػػدر تػػػرخيص االسػػػتيراد إال بعػػػد تسػػػوية 

 الموجودة أصواًل.وضعو وحصولو عمى ترخيص بالمصادر 
يجب أف يكوف المستثمر النيائي محددًا عند استيراد مػواد مشػعة )باسػتثناء 3

 استيراد المنتجات االستيالكية(.
 تنص تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية عمى أنو:4
بػػأي ة ىػػذا المصػػدر إلػػى أيػػة جيػػة أخر و بنقػػؿ حيػػاز ورد ال يسػػمح لممسػػت...»

ارة أو تػػػػػػأجير أو بيػػػػػػع أو توزيػػػػػػػع أو شػػػػػػكؿ مػػػػػػف األشػػػػػػكاؿ )تسػػػػػػػميـ أو إعػػػػػػ
مػػف وجػػود تػػرخيص  و( سػػواء بشػػكؿ دائػػـ أو مؤقػػت إال بعػػد تحققػػ...الخىبػػة

ومػػػف ذلػػػؾ عمػػػى  ،المصػػػدرحيػػػازة تمقػػػي سػػػتثمر المسػػػاري المفعػػػوؿ يتػػػيح لمم
أو أيػػػػػة تػػػػػراخيص أخػػػػػرى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ تػػػػػراخيص االسػػػػػتخداـ أو التخػػػػػزيف 

المصػػػدر لػػػدى متمقػػػي ال يعػػػد تركيػػػب و  .المقصػػػود بعينػػػو تتضػػػمف المصػػػدر
جراء اختبارات القبوؿ نقاًل لمحيازة طالما أف المصدر مػا زاؿ تحػت  الحيازة وا 
سػػػيطرة ناقػػػؿ الحيػػػازة. وال يجػػػوز لمتمقػػػي الحيػػػازة فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة التصػػػػرؼ 

 .«بالمصدر إال وفقًا لتعميمات ناقؿ الحيازة...

 

لحيػػػازة وفقػػػًا ال يعػػػد ذكػػػر التػػػاريخ المتوقػػػع لنقػػػؿ الحيػػػازة إبالغػػػًا عػػػف نقػػػؿ ا5
ألحكػػاـ الفصػػؿ الثػػاني مػػف تعميمػػات تػػرخيص الممارسػػات اإلشػػعاعية والتػػي 

 تنص أنو:
عػػف نقػػؿ حيػػازة أي مصػػدر وطبيعػػة نقػػؿ ييئػػة إبػػالغ الالمسػػتورد عمػػى »...

قبػػؿ والبيانػػات الخاصػػة بمتمقػػي الحيػػازة وذلػػؾ الحيػػازة )دائـ/مؤقػػت( وتاريخػػو 
فػػػي الحػػػاالت الخاصػػػة التػػػي يتعػػػذر و بيػػػـو واحػػػد عمػػػى األقػػػؿ. نقػػػؿ الحيػػػازة 

خػػػالؿ أسػػػبوع عمػػػى اإلبػػػالغ فييػػػا قبػػػؿ نقػػػؿ الحيػػػازة فيجػػػب أف يكػػػوف ذلػػػؾ 
أمػػا فػي حػػاؿ نقػػؿ حيػػازة مصػػادر مغمقػػة مػػف  األكثػر مػػف تػػاريخ نقػػؿ الحيػػازة.

الفئتػيف األولػى والثانيػة: يجػب أف يكػوف إبػػالغ الييئػة مػف قبػؿ كػؿ مػف ناقػػؿ 
 «.مى األقؿ مف تاريخ نقؿ الحيازة...الحيازة ومتمقييا قبؿ ثالثة أياـ ع

جػػػػداوؿ فػػػػي ال وىػػػػو الػػػػرقـ المبػػػػيف بجانػػػػب نوعػػػػرمػػػػز الجيػػػػاز أو المصػػػػدر 6
 المرفقة.

أجريػػت  /معػػايرةيجػػب إرفػػاؽ صػػورة عػػف شػػيادة آخػػر عمميػػة ضػػبط جودة 7
عمػػى أال يكػػوف قػػد مضػػى عمػػى تاريخيػػا سػػنتاف بتػػاريخ تقػػديـ  لجيػػاز األشػػعة

اسػػػػػػتيراد جيػػػػػػاز األشػػػػػػعة الطبػػػػػػي ب. وال يسػػػػػػمح طمػػػػػػب تػػػػػػرخيص االسػػػػػػتيراد
متوافقػػة مػػع المقدمػػة  ضػػبط الجػػودةفػػي شػػيادة نتػػائ  الالمسػػتعمؿ مػػا لػػـ تكػػف 

 .في سورية المعايير المعتمدة
ال تغنػػي شػػيادة ضػػبط الجػػودة المطموبػػة عػػف القيػػاـ بضػػبط جػػودة مالحظػػة: 

 جياز األشعة بعد تركيبو في سورية كشرط لترخيص استخداـ األجيزة.
إف كػاف تصػنيعو قبػؿ عػاـ أو أقػؿ  شيادة المصدر المغمؽمب ترفؽ مع الط8

في حػػاؿ عػػدـ مػػف تػػاريخ التقػػدـ بطمػػب الحصػػوؿ عمػػى تػػرخيص االسػػتيراد.و 
موافػػػاة  يجػػػب،فالترخيصشػػػيادة المصػػػدر المغمػػػؽ بتػػػاريخ تقػػػديـ طمػػػب  تػػػوفر
 .كحد أقصى الجمركي الحـربيا عند وصوؿ المصدر إلى  الييئة

تػػاريخ تصػػنيع المصػػػدر أكثػػر مػػػف عػػاـ واحػػػد أمػػا إذا كػػاف قػػػد مضػػى عمػػػى 
بتػاريخ التقػػدـ بطمػػب الحصػػوؿ عمػػى تػرخيص االسػػتيراد فيجػػب إرفػػاؽ شػػيادة 

 اختبار تسرب ال يزيد عمرىا عمى سنة واحدة.
موافقػػة الجيػػة المػػور دة عمػػى اسػػتالـ المصػػدر خػػالؿ سػػنة ترفػػؽ مػػع الطمػػب 9

توقػع أف يبقػى عمى األكثػر مػف طمػب إعادتػو بعػد اسػتيالكو إذا كػاف مػف الم
ميغػا  011سنوات مف الشراء أكثر مف  01النشاط اإلشعاعي لممصدر بعد 

 سنة. 05بيكريؿ، وكاف العمر التشغيمي االفتراضي لممصدر أقؿ مف 
 عمى سبيؿ المثاؿ أسبوعيًا أو شيريًا...10
تحديػػػػد فػػػػرد ضػػػػمف الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي اسػػػػتيراد مػػػػواد مشػػػػعة ينبغػػػػي  عنػػػػد11

سػؤوؿ الوقايػػة اإلشػعاعية خػػالؿ االسػتيراد والتخػػزيف لممسػتورد يكم ػؼ بميػػاـ م
لى حيف توريد المادة إلى المستثمر النيائي.  المؤقت وا 

فتػػػرة تخػػػزيف المػػػواد المشػػػعة  –أو كػػػاف مػػػف المتوقػػػع أف تزيػػػد  –إذا زادت 12
يومًا، فيجب التقدـ بطمب لمحصوؿ عمػى تػرخيص  31خالؿ االستيراد عمى 
 تخزيف لممواد المشعة.

المصػػدر إلػػى المسػػتثمر  إلػػى حيننقػػؿ حيػػازةمكػػاف التخػػزيف المؤقػػت يحػػدد 13
 .النيائي
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 رموز مصادر األشعة واألجهزة المرافقة
مصررادر األشررعة واألجهررزة المرافقررة المسررتخدمة فرري التطبيقررات  ( أ

 الطبية التشخيصية والتدخمية:
 010 والمحمولة أجيزة األشعة السينية النقالة

 017 أجيزة التصوير البسيطة باألشعة السينية

 013 أجيزة التصوير والتنظير

 014 أجيزة تصوير الثدي

 015 أجيزة التصوير الطبقي المحوري

 016 أجيزة التصوير والتنظير القوسية

 017 أجيزة القثطرة القمبية وأجيزة تصوير الشراييف

 018 أجيزة قياس الكثافة العظمية

 019 تشخيصية أخرى )يرجى التحديد(سينية أجيزة أشعة 

 000 أجيزة التصوير والتنظير في الطب البيطري

 050 أجيزة األشعة السينية السنية البانورامية أو السفالومترية 

 410 أجيزة األشعة السينية السنية البسيطة

 405 أنابيب أشعة سينية

 

 المرافقة المستخدمة في الطب النووي:ب( مصادر األشعة واألجهزة 
 001 في التشخيص الطبي ةمفتوح صادر مشعةم

 717 ة اإلشعاعيةلجاعملم ةمفتوحصادر مشعة م

 PET/CT  700أجيزة 
 359 مصادر مشعة مفتوحة لمتحميالت المخبرية الطبية

 400 (غاما كاميرا) SPECTأجيزة 

 407 أجيزة المسح الومضاني

 406 (كاميرا) PETأجيزة 

 

ج( مصادر األشعة واألجهزة المرافقة المستخدمة في المعالجة 
 اإلشعاعية:

 710 أجيزة المعالجة اإلشعاعية عف بعد

 717 معالجة اإلشعاعيةلمخطية مسرعات 

 713 أجيزة المحاكاة باألشعة السينية

 714 أجيزة المعالجة بالحـز النترونية

 LDR 502أجيزة معالجة إشعاعية بالتماس 
 716 معالجة اإلشعاعيةلم ةمغمقصادر مشعة م

 718 لممعالجة اإلشعاعية أجيزة أشعة سينية

 719 أجيزة معالجة إشعاعية أخرى )يرجى التحديد(

 701 لتشعيع عينات الدـ Iمشععات غاماوية فئة أولى 

 

 

األشرررعة واألجهررزة ذات العالقرررة الترري تسرررتخدم فرري التطبيقرررات  صررادرمد( 
 :ة والتحميمية والبحث العممي والتعميمالصناعي

 310 لمتطبيقات الصناعيةصادر مشعة مغمقة م

 317 لموسـ وتقفي األثرصادر مشعة مفتوحة م

 313 صادر مشعة مفتوحة لمتطبيقات الصناعية األخرىم

 314 خمية تشعيع متحركة )غاما(
 316 مسرعات لمتشعيع أو إنتاج النظائر

 317 النقالة )غاما( أجيزة التصوير الصناعي

 318 أجيزة التصوير الصناعي الثابتة )غاما(

 319 (أشعة سينيةأجيزة التصوير الصناعي النقالة )

 301 (أشعة سينيةأجيزة التصوير الصناعي الثابتة )

 300 قيادة لكاميرات التصوير الزاحفة أجيزة

 307 أجيزة التنظير الصناعي باألشعة السينية

 304 الرطوبةمقاييس 

 305 مقاييس الكثافة والرطوبة

 306 مقاييس الكثافة

 307 أجيزة أشعة سينية لممعايرة

 308 أخرى )يرجى التحديد(مرافقة صناعية أجيزة 

 309 أجيزة أشعة سينية غير طبية أخرى )يرجى التحديد(

 I 371مشععات غاماوية فئة أولى 

 II 370مشععات غاماوية فئة ثانية 

 III 377مشععات غاماوية فئة ثالثة 

 IV 373مشععات غاماوية فئة رابعة 

 350 أجيزة التحميؿ بالتفمور )نظائر مشعة(

 357 أجيزة التحميؿ بالتفمور )أشعة سينية(

 353 أجيزة التحميؿ بانعراج األشعة السينية

 354 أجيزة الكروماتوغرافيا

 355 مقاييس الثخانة بالنظائر المشعة

 356 مقاييس الثخانة باألشعة السينية

 357 بالنظائر المشعة مقاييس المستوى

 363 باألشعة السينية مقاييس المستوى

 358 معناصرمانتقائيمقاييس تحديد

 361 مخبرية مفتوحة لمبحث العمميصادر مشعة م

 360 مصادر مشعة مفتوحة لممعايرة

 367 صادر مشعة مغمقة لممعايرةم

 417 ببطاريات نووية أجيزة تعمؿ

 413 أجيزة انفراغ كيربائي ذات مواد مشعة

 414 أجيزة التألؽ الذاتي

 415 مقاييس نقطة الندى

 416 حساسات دخانية

 417 أو منعيا أجيزة اإلنذار مف الصواعؽ

 418 مفرغات الشحنة الساكنة

 419 منتجات استيالكية أخرى حاوية عمى مواد مشعة

 401 مغمقة لمتعميـ والتدريبصادر مشعة م

 403 حاويات يدخؿ في مادتيا اليورانيـو المستنفذ

 404 يدخؿ في مادتيا اليورانيـو المستنفذال حاويات 



 

 

 

 405 أنابيب أشعة سينية

 


