
الجمهورية العربية 

 السورية

 هيئة الطاقة الذرية

  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي

 R.N.R.O-16/1رمزالنموذج: 

 2017/  2دار:ـاإلص
 1من1:صفحة

 

 إبالغ عن نقل حيازة مصادر أشعة مؤينة 
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  بورقة اإلرشادات االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

 :نقل الحيازة بيانات .1
 .....................:رقم الهاتف.......................................................................................................................................ناقل الحيازة: 

 .....................:رقم الهاتف.................................................................................................................:)العنوان الكامل( متلقي الحيازة

 .............................................................................................................................................................:1الحيازةتاريخ نقل 
 .دائم نقل الحيازة:

 لمدة 2مؤقت:............................................................................................................................................... 

 .على ورقة مستقلة إن لزم األمر( مصدر أشعةيرجى تكرار هذه الفقرة لكل ):بيانات مصادر األشعة المنقولة حيازتها .2
 ......................................:مصادر مغلقة ..........................................:أجهزة أشعة سينية زتها: عدد المصادر المنقولة حيا

 :بالنسبة ألجهزة األشعة السينية
 .......................................................:الشركة الصانعة ..............................:موديل الجهاز .................................:نوع الجهاز

 .............................................................. :الرقم التسلسلي لكل أنبوب............................................................:عدد أنابيب األشعة
 ..................................................:الرقم التسلسلي لوحدة التحكم ................................................:الرقم التسلسلي لمولد الجهد العالي

 :3بالنسبة للمصادر المشعة المفتوحة
 ......................................:بتاريخ ...........................................:النشاط اإلشعاعي ..............................................:النظير المشع

 ................................................................................................................................................................:الشركة الصانعة
 .....................................................................:الشكل الكيميائي.....................................................................:الفيزيائيالشكل 

 :لقةغالمبالنسبة للمصادر المشعة 
 ......................................:بتاريخ...........................................:النشاط اإلشعاعي................................................:النظير المشع

 ......................................:درموديل المص......................................................................................................:الشركة الصانعة
 ..................................................:صدرالرقم التسلسلي لحامل الم............................................................:صدرالرقم التسلسلي للم

 .............................................................................................................................:الجهاز المرافق الحاوي على المصدر المغلق
 :األجهزة المرافقة

 ......................................:لسليالرقم التس..........................................:موديل الجهاز ............................................:نوع الجهاز
 ....................................................................................................................................................................:نعةاالشركة الص

 ......................................:تاريخ ........................................:ي يجيز للمتلقي حيازة المصادررقم الترخيص الصادر عن الهيئة الذ
 

 متلقي الحيازة الحيازة ناقل
 الممثل القانوني: الممثل القانوني:
 الصفة الرسمية: الصفة الرسمية:

 التوقيع والخاتم: والخاتم:التوقيع 

طوابع بقيمة 
ليرة  85

 سورية

 

 :هيئة الطاقة الذريةمخصصلهذا الحقل 
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:

 



 

 :)يمكن االحتفاظ بها( شعة مؤينةإرشادات اإلبالغ عن نقل حيازةمصادر أ
 المرجعية القانونية

 منه. 6و 4والسيما المادتين  2005لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .1
المتضــــمن القواعــــد  2007لعــــام  134قــــرار رئاســــة مجلــــم الــــوزراء رقــــم  .2

التنظيمية العامـة للوقايـة اإلشـعاعية وأمـان مصـادر األشـعة وأمنهـاا والسـيما 
 .23المادة 

تــرخي  المتضــمن تعليمــات  623/2008قــرار هيئــة الطاقــة الذريــة رقــم  .3
 الممارسات اإلشعاعية.

 تعليمات نقل الحيازة

ـــى ايمتنـــع  .1 نقـــل الحـــائز علـــى مصـــدر أشـــعة )ناقـــل الحيـــازة( لمســـتثمر عل
بــ ي شــكل مــن األشــكال )تســليم أو إعــارة أو ة هــذا المصــدر إلــى الغيــر حيــاز 

( ســواء بشــكل دائــم أو مؤقــت إال بعــد ...الختــ جير أو بيــع أو توزيــع أو هبــة
)متلقــي تلقــي ســتثمر الم  ســاري المفعــول يتــي  للممــن وجــود تــرخي هتحققــ

لــى ســبيل المثــال تــراخي  االســتخدام ذلــع ع ومــن االمصــدرالحيـازة( حيــازة 
 .المقصود بعينه تتضمن المصدرأو أية تراخي  أخرى أو التخزين 

جـراء اختبــارات القبـول نقــ    .2 ال يعـد تركيـب المصــدر لـدى متلقــي الحيـازة وات
 مـــــــــا زال تحـــــــــت ســـــــــيطرة ناقـــــــــل الحيـــــــــازة.  للحيـــــــــازة طالمـــــــــا أن المصـــــــــدر

وال يجـــــوز لمتلقـــــي الحيـــــازة فـــــي هـــــذه الفتـــــرة التصـــــرف بالمصـــــدر إال وفقـــــا  
 لتعليمات ناقل الحيازة الخطية.

ـــة عـــن نقـــل حيـــازة أي مصـــدر  .3 ـــى ناقـــل الحيـــازة إبـــ ن الهيئ قبـــل نقـــل عل
فــي الحــاالت الخاصــة التــي يتعــذر اإلبــ ن و علــى األقــل.  واحــدبيــوم الحيــازة 

فيهــا قبــل نقــل الحيــازة )مثــل الحــاالت الطبيــة المســتعجلة والحــاالت التــي قــد 
خــ ل أســبوع يترتــب عليهــا ضــرر اقتصــادي بــال ( فيجــب أن يكــون اإلبــ ن 

  .على األكثر من تاريخ نقل الحيازة
انيـة فيجـب أن أما في حال نقل حيازة مصادر مغلقة من الفئتـين األولـى والث

 يكون إب ن الهيئة قبل ث ثة أيام على األقل من تاريخ نقل الحيازة

على متلقي الحيازة إب ن الهيئة بانتقال حيازة المصـدر إليـه خـ ل أسـبوع  .4
 من انتقال الحيازة على األكثر.

 .تاريخ اإلبالغ هو تاريخ وروده إلى ديوان الهيئة .5

 
 بــــ ن المشــــترع عــــن نقــــل حيــــازة تهــــدف هــــذه االســــتمارة إلــــى تيســــير اإل

 مصادر أشعة من قبل كل من ناقل الحيازة ومتلقي الحيازة.
  ـــوم ناقـــل الحيـــازة يجـــوز أن يـــتم اإلبـــ ن بطـــرق قانونيـــة أخـــرى أو أن يق

ومتلقـي الحيـازة بـاإلب ن كـل علـى حـدة علـى أن يكـون ذلـع وفـق التعليمـات 
 الصادرة عن الهيئة.

 
 

 اإلبالغ عن نقل الحيازةملء استمارة إرشادات
 الـــذي يتفـــق ناقـــل الحيـــازة ومتلقـــي الحيـــازةتـــاريخ نقـــل الحيـــازة هـــو التـــاريخ 1

خطيا  على أن انتقال السيطرة على المصدر من الطرف األول إلـى الطـرف 
 .الثاني يقع فيه

فتـــرة المتوقعـــة التحديـــد ناقـــل الحيـــازة علـــى فـــي حـــال نقـــل الحيـــازة المؤقـــت 2
بـــ ن الهيئـــة بـــذلع. وفـــي حـــال المصـــدر مـــن قبـــحيـــازة ل ل متلقـــي الحيـــازة وات

يجــب علــى ناقــل الحيــازة إبــ ن الهيئــة قبــل فالحاجــة إلــى تمديــد هــذه الفتــرة 
بعد انتهاء فترة الحيازة المؤقتة يجـب إبـ ن . و أسبوع من انتهائها على األقل
 ك ية عملية نقل حيازة لمصادر أشعة. الهيئة عن إعادة المصادر

زة مصادر مشـعة مفتوحـة بشـكل دوري )مثلمـا هـي الحـال في حال نقل حيا3
عند توريد مـواد مشـعة دوريـا  لعيـادات الطـب النـووي( ال يطلـب اإلبـ ن عـن 
كــل عمليــة نقــل حيــازة إفراديــة إذا كــان اإلبــ ن يــتم بوســائل أخــرى وفــق مــا 

 تفرضه الهيئة.
 
مكتااا التنظاايم اإلشااعاعي والنااووي فااي الهيئااة يمكاان مراجعااة الستفسااار ل
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