
 اجلمهورية العربية السورية

 هيئة الطبقة الذرية

 اإلشعبعي والنوويمكتب التنظيم 
 

 R.N.R.O-15/1رمزالنموذج: 
 7107/  2اإلصـدار: 

 3من0صفحة:

 

 

 طمب ترخيص تخزين مصادر أشعة مؤينة 
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  ورقة اإلرشاداتب االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

 :1نوع الطمب .1
جديد ترخيص. 
  تاريخ..........................................................................................................:رقم الترخيصتعديل:.................................. 
  تاريخ..........................................................................................................:رقم الترخيصتجديد:.................................. 

 :ترخيصالجهة طالبة ال .2
 .................................................................................................................................................................................. االسم:

 .................................:ىاتف........................................................................................................................:2الموطن المختار

 .....................................................................................................:مكان العمل/التخزين )إذا كان مغايرًا لمموطن المختار( عنوان

 .................................. السجل التجاري:رقم 
 ..................................:ىاتف.............................................:الرقم الوطني .....................................................الممثل القانوني: 

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .3
 ...........................................................:منصبو ......................................................................عن الممارسة: 3المسؤول المباشر

 ........................:الخبرةسنوات  ............................................:المؤىالت..........................................:4الوقاية اإلشعاعيةمسؤول 
 (.صورة عن الميام الموكمة إلى مسؤول الوقاية اإلشعاعية)ترفق مع الطمب 

 .(5الحماية المادية المتخذة لضمان أمان المادة المشعة)ترفق مع الطمب نسخة من تدابير 
 

 .عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر( مصدريرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ):مشعةالمواد ال .4
 :مقةغالمبالنسبة لممصادر 

 ..................................بتاريخ:.................................................النشاط اإلشعاعي:..............................................النظير المشع:
 ..................................الدولة:.......................................................................................................................:الصانعةالشركة 

 ................:صدرالرقم التسمسمي لحامل الم..................................:صدرالرقم التسمسمي لمم..................................: صدرموديل الم
 .)ترفق مع الطمب شيادة المصدر المغمق أو شيادة اختبار تسرب ال يزيد عمرىا عمى سنة واحدة(

 
 :فتوحةالم بالنسبة لممصادر

 ..................................بتاريخ:..................................................النشاط اإلشعاعي:.............................................المشع:النظير 
 ..................................الدولة:.......................................................................................................................:الصانعةالشركة 

 ........................................................................الشكل الكيميائي:.....................................................................الشكل الفيزيائي:
 :)حسب ما ينطبق( يحوي مادة مشعةجهاز ية المادة/حاو 
 ...................................:الرقم التسمسمي............................................: موديل الجياز..................................:الجيازالحاوية/نوع 

 ..................................الدولة:......................................................................................................................:الصانعةالشركة 
 ..................................:( م0عمى بعد ) ...................................................:/الجيازمعدل الجرعة بتاريخ الطمب: عمى سطح الحاوية

 ...........................................................................................................:/الجيازالنشاط اإلشعاعي األقصى المسموح بو في الحاوية
 .............................................................................................................................................................مدة التخزين المتوقعة:

 



 

 

 :6المنشأة والموقع .5
 .متو لطبيعة المادة المشعةئالتخزين وبيان مال وقعممخطط ىندسي يتضمن مواصفات يرفق مع الطمب 

 

 .)ترفق مع الطمب صورة عن آخر شيادة معايرة(:والقياس اإلشعاعيأجهزة الكشف  .6
 .)يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل جياز عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر( :أجهزة المسح اإلشعاعي

 ...................................:مجال القياس .........................................:نوع األشعة المقيسة ........................................:7رمز الجياز
 ..................................:الرقم التسمسمي .................................................:نعةاالشركة الص..................................:موديل الجياز

 .........................................................................................................................................................:المعايرةتاريخ صالحية 
 .)يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل مقياس عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر( :مقاييس الجرعة الفردية اآلنية

 ..................................:تاريخ صالحية المعايرة ..................................:الرقم التسمسمي .......................................:7رمز المقياس
 ..................................:الموديل...................................................................................................................:الشركة الصانعة

 ال   نعم :  ىل يحتفظ المقياس بنتائج القياس التراكمي
 ال    نعم :      ىل المقياس مزود بإنذار صوتي؟

 :السجالت الموجودة .7
 طالبة الترخيص:ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المعمول بيا لدى الجية 

 والجرد الدوري التابع ليا لمصادرمتابعة اسجل. 

سجل المراقبة المكانية. 
سجل المراقبة الفردية. 
سجل معايرة أجيزة المسح اإلشعاعي. 
سجل التراخيص. 

 :المرفقة الوثائق .8
 :ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب

 صورة عن ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعية. 
 :صور عن شيادات المصادر المغمقة التالية.................................................................................................................. 
 :شيادات اختبار تسرب لممصادر المغمقة التالية............................................................................................................. 
 4ن المعمومات المطموبة في الفقرة قائمة بالمواد المشعة تتضم. 
  5يتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة التخزين  لموقعمخطط ىندسي. 
  6تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة  بأجيزة الكشف والقياس اإلشعاعيقائمة. 
 صور عن شيادات معايرة أجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي. 
 نسخة من تدابير الحماية المادية المتخذة لضمان أمان المادة المشعة. 

  (يرجى التحديد)وثائق أخرى :........................................................................................................................................... 
 
 

 :الترخيص أجور .9
 التجديدد طمبتقديم شريطة )تجديد الترخيص  أجورل.س  31111، أو ل.س 61111البالغة أو التعديل الطمب أجور الترخيص أرفق مع ىذا 

 .(من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية 31و 78 المادة –أسابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق 4قبل 
 بموجب )ضع إشارة أمام ما ينطبق(:

 بريدية مسطرة باسم ىيئة الطاقة الذريةحوالة. 
 شيك مصرفي مسطر باسم ىيئة الطاقة الذرية. 
 المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة األجور في دائرة إشعار بدفع. 



 اجلمهورية العربية السورية

 هيئة الطبقة الذرية

 مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي
 

 R.N.R.O-015-001رمزالنموذج: 
 7106/  0اإلصـدار:         

 3من3صفحة:            

   

 

 

 

 :دددتعه .11
 ،أنا الموقع أدناه، أصدر  بدأن كافدة المعمومدات الدواردة فدي هدبا الطمدب صدحيحة ودقيقدة ومطابقدة لمواقدع، وبلدك عمدى مسدؤوليتي الشخصدية

 .شكالاألمن شكل أي األشعة المؤينة ببمصادر وأتعهد بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة البرية خالل التعامل 
 

 
 م:ددددداالس 
 الصفة الرسمية: 
 : والخاتم التوقيع 
 
   

  

 :هيئة الطاقة البريةل خصصهبا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:

 

طوابع بقيمة 
ليرة سورية 85  

 



 

 

 
 )يمكن االحتفاظ بها(ؤينةم شعةمصادر أ إرشادات الحصول عمى ترخيص تخزين

 
 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4والسيما المادتين  7115لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .0
المتضررررمن القواعررررد  7117لعررررام  034قرررررار رئاسررررة مجمررررس الرررروزراء رقررررم  .7

 التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنيا.
المتضررمن تعميمررات ترررخيص  673/7118رقررم ىيئررة الطاقررة الذريررة قرررار  .3

 الممارسات اإلشعاعية.

المتعمررررق بمسررررؤولي الوقايررررة  607/7117قرررررار ىيئررررة الطاقررررة الذريررررة رقررررم  .4
 اإلشعاعية.

 
 عامة إرشادات

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامرل. إن وجرود نقرص أو خطرأ فري  .0
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .7
سرابق االكتفراء بإرفراق الوثرائق  تررخيصيمكن عند طمب تجديرد أو تعرديل  .3

عمومررات فقررط والتنويررو إلرى أن بقيررة المعمومررات قررد المتعمقرة بمررا يسررتجد مرن م
 مت مسبقًا.قد  

يرسررل الطمررب أو يسررمم مررع كافررة الوثررائق المطموبررة إلررى دائرررة المراسررالت  .4
 في الييئة.

لرردى االستفسررار عررن معاممتررو شخصرريًا أو ىاتفيررًا  الترررخيصلطالررب مكررن ي .5
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:

 7037581أو  6000976
 

 ملء االستمارة إرشادات
تنطبرررق ىرررذه االسرررتمارة عمرررى مرررا يمررري: إذا زادت، أو كررران مرررن المتوقرررع أن 1

تزيد، فترة تخزين المواد المشعة خالل االستيراد أو التصدير أو التعامرل بيرا 
 يومًا. 31عمى 

ذا توقف أو كان من المتوقرع أن يتوقرف اسرتخدام المصردر لردى  المسرتثمر وا 
ن وجررررد ترررررخيص اسررررتخدام سرررراري  لمرررردة تزيررررد عمررررى أربعررررة أشررررير، حتررررى وا 

 المفعول يشمل المصدر.
ينبغي تحديد الموطن المخترار بشركل مفصرل وواضرح )عمرى سربيل المثرال: 2

 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(.
الطبيعرررري المسررررؤول بشرررركل مباشررررر عررررن ىررررو الشررررخص المباشررررر  المسرررؤول3

 عية لدى الجية طالبة الترخيص.الممارسة اإلشعا
ىرررو الشرررخص الرررذي يتحمرررل مسرررؤولية اتخررراذ مسرررؤول الوقايرررة اإلشرررعاعية: 4

بموجرررب تكميرررف خطررري مرررن الجيرررة طالبرررة  وتنفيرررذ تررردابير الوقايرررة اإلشرررعاعية
 .الترخيص

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

جب أن يتمتع مسؤول الوقاية اإلشعاعية بالمؤىالت المنصروص عمييرا فري ي
السرررمطات بيجرررب أن يتمترررع القواعرررد الصرررادرة عرررن الييئرررة بيرررذا الشرررأن، كمرررا 

 .ية التي تمكنو من القيام بعمموالكاف
 
إذا كانت المادة المشعة مصدرًا مغمقًا من الفئات األولرى أو الثانيرة، 5

ترردابير الحمايررة الماديررة المتخررذة لضررمان أمررن أو الثالثررة فيجررب بيرران 
 المصدر

جروار، مرواد بنراء ومرا يحريط برو مرن الموقرع تفاصريل يوضح عمى المخطرط 6
الجرردران وسررطوحيا، وسررائل الررتحكم، وسررائل اإلنررذار، ترتيبررات إزالررة التمرروث، 
وكافررة الترتيبررات اليندسررية والتصررميمية ذات العالقررة بالوقايررة واألمرران وبررأمن 

 أيضًا وحمايتيا من التمف ومن الفقدان أو السرقة. المصادر
باإلضرررررافة لوصرررررف ترتيبرررررات الحرررررد مرررررن التعررررررض مثرررررل التررررردريع والتيويرررررة 

جررراءات الحررد مررن انتشررار التمرروث السررطحي وتمرروث اليررواء و  ة السررطوح بنيرروا 
 تتموث. أنالتي يمكن 

 أدناه.جدول في ال الجيازرمز الجياز: ىو الرقم المبين بجانب نوع  7
 317 أجيزة التصوير الصناعي النقالة )غاما(

 318 أجيزة التصوير الصناعي الثابتة )غاما(

 300 قيادة لكاميرات التصوير الزاحفة أجيزة

 304 مقاييس الرطوبة

 305 مقاييس الكثافة والرطوبة

 306 مقاييس الكثافة

 308 أخرى )يرجى التحديد(مرافقة صناعية أجيزة 

 510 غاماويمقياس أشعة 
 517 مقياس نترونات

 513 مقياس متعدد الكواشف )نترونات/غاما(

 514 مقياس جرعة فردية آني

 515 مقياس تموث إشعاعي )ألفا(

 516 مقياس تموث إشعاعي )غاما + بيتا(

 
 www.aec.org.sy/rnroلمزيد من المعمومات: 


