اجلمهورية العربية السورية

رمزالنموذجR.N.R.O-009/002 :

هيئة الطبقة الذرية

اإلصدار2107 / 2 :

صفحة 0 :من 3

مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

طلب ترخيص استيراد مصادر أشعة مؤينة
مالحظة هامة :يرجى االستعانة بورقة اإلرشادات المرفقة أثناء مؿء االستمارة

نوع الطلب:
ترخيص جديد.


 تعديؿ الترخيص رقـ .............................................................................. .......................... :تاريخ.................................... :
 تجديد الترخيص رقـ ............................................................................... ......................... :تاريخ................................... :
 .1الجهة طالبة الترخيص:
االسـ:

............................................................................................................................................................... ...................

الموطف المختار

1

................................................................................................... ..................:ىاتؼ..................................:

رقـ السجؿ التجاري:
الممثؿ القانوني:

....................................................................................... .................................................... ...................

......................................................

الرقـ الوطني:

..........................................

ىاتؼ:

....................................

 .2المستثمر النهائي:
ىؿ المستثمر النيائي ىو الجية المستوردة ذاتيا2؟

نعـ


 نعـ

في حاؿ النفي :ىؿ المستثمر النيائي معروؼ بتاريخ تقديـ الطمب3؟

اسـ المستثمر النيائي:

عنوانو:

ال


 ال

............................................................................................. .................

ىاتؼ:

....................................

.................................................................. ........................................................................................ .......................

رقـ وتاريخ العقد المبرـ مع المستثمر النيائي لتوريد المصادر (إف وجد):

ىؿ المستثمر النيائي مرخص بحيازة المصادر المستوردة4؟



نعـ

التاريخ المتوقع لنقؿ حيازة المصادر المستوردة إلى المستثمر النيائي

5

................................................................ ........................



ال

.............................................................................. ...............:

 .3في حال استيراد أجهزة أشعة سينية( :يرجى تكرار ىذه الفقرة لكؿ جياز عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر).
نوع الجياز:

.................................................

موديؿ الجياز:

.................................

الشركة الصانعة:

رمز الجياز:6

الجيد األقصى (:)kV

.................................

شدة التيار القصوى (:)mA

................................................................................................. ...................

بالنسبة ألجهزة األشعة السينية الطبية:

الجياز :

..........................................

عدد األجيزة:

جديد



مستعمؿ مجدد

....................................



الدولة:

............................

....................................

مستعمؿ غير مجدد.

7

في حاؿ كاف جياز األشعة مستعمالً (مجدداً أو غير مجدد) :يجب إرفاؽ صورة عف شيادة آخر عممية ضبط جودة/معايرة أجريت لجياز األشعة .
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مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

في حال استيراد مواد مشعة( :يرجى تكرار ىذه الفقرة لكؿ مصدر عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر).
بالنسبة للمصادر المغلقة:

النظير المشع:

..........................

النشاط اإلشعاعي ........................... :بتاريخ:

رمز المصدر :
6

..........................

الشركة الصانعة .............................................................................................. ...................... :الدولة:

.....................

....................................

موديؿ المصدر .................................. :الرقـ التسمسمي لممصدر ............................ :الرقـ التسمسمي لحامؿ المصدر:

......................

(ترفؽ مع الطمب شيادة المصدر المغمؽ أو شيادة اختبار تسرب ال يزيد عمرىا عمى سنة واحدة).8

(ترفؽ مع الطمب موافقة الجية الموردة عمى استالـ المصدر عند طمب إخراجو مف سوريا بعد استيالكو).9
بالنسبة للمصادر المفتوحة:

النظير المشع:

........................................

االستيراد  :لمرة واحدة ......
الشركة الصانعة:

الجية الموردة:

النشاط اإلشعاعي:
10

بشكؿ دوري :

..........................................

............................

ابتداء مف:

.............................

............................................................................................................. .......

..................................................................................................... ..................

الشكؿ الفيزيائي:

........................................................................

الشكؿ الكيميائي:

األجهزة المرافقة:

نوع الجياز:

رمز المصدر:6

..............................................................................................

ولغاية:

الدولة:

الدولة:

.............................

....................................
....................................

..................................................................

رمز الجياز :
6

......................................................

موديؿ الجياز......................................................................... ................... :الرقـ التسمسمي:

الشركة الصانعة:

....................................

....................................

................................................................................................ ...................

الدولة:

....................................

تدابير الوقاية اإلشعاعية:

مسؤوؿ الوقاية اإلشعاعية: 11

....................................................................................... ............................................................

في حاؿ تخزيف المواد المشعة المستوردة بشكؿ مؤقت لدى المستورد قبؿ تسميميا إلى المستثمر النيائي:

الفترة المتوقعة لتخزيف المادة المشعة: 12

مكاف التخزيف: 13

............................................................................................................... .....................

..................................................................................................................................................... ..............

(يرفؽ مع الطمب مخطط ىندسي لمكاف التخزيف المؤقت).
نوع طرد المادة المشعة المستوردة:
دليؿ النقؿ:

.............................................................

مادة تدريع الحاوية:

..............................................................................................

في حاؿ الطرود مف النوع  :Bيذكر رقـ شيادة الطرد:

....................................

فئة النقؿ:

.................................................

..............................................................
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الوثائق المرفقة:
ضع إشارة أماـ الوثائؽ المرفقة بيذا الطمب:

نسخة مف إجازة االستيراد ،أو نسخة مف بوليصة الشحف ،أو إحالة المراكز الحدودية التابعة لمييئة.


 نسخة مف فاتورة المواد المستوردة أو قائمة رسمية بمفردات المواد المستوردة.
 نسخة عف كاتالوج أجيزة األشعة السينية المستوردة تتضمف المواصفات الفنية في الفقرة .4
 قائمة بأجيزة األشعة السينية المستوردة تتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة .4
 تقارير ضبط الجودة ألجيزة األشعة السينية الطبية التالية........................................................................... ........................ :
 قائمة بالمواد المشعة المستوردة تتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة .5
 نسخة مف موافقة الجية الموردة عمى استالـ المصدر بعد طمب إخراجو مف سوريا.
 شيادات المصادر المغمقة المستوردة التالية........................................................................................................ ................ :
 شيادة اختبار تسرب لممصادر المغمقة المستوردة التالية............................................................................... ........................ :
 مخطط ىندسي لمكاف التخزيف المؤقت لممواد المشعة المستوردة يبيف الموقع وما يحيطو.
 وثائؽ أخرى (يرجى التحديد)........................................................................................................................ .................. :
 .4أجور الترخيص:
أرفؽ مع ىػذا الطمػب أجػور التػرخيص أو التعػديؿ البالغػة  8111ؿ.س ،أو  4111ؿ.س أجػور تجديػد التػرخيص (شرريطة تقردي طلرب التجديرد
قبل  4أسابيع على األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق – المادة  28و 31مف تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية).
بموجب (ضع إشارة أماـ ما ينطبؽ):

حوالة بريدية مسطرة باسـ ىيئة الطاقة الذرية.


 شيؾ مصرفي مسطر باسـ ىيئة الطاقة الذرية.
 إشعار بدفع األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة
 .5تعهررد:
أنا الموقع أدناه ،أصررح بر ن فافرة المعلومرات الرواردة فري هربا الطلرب صرحيحة ودقيقرة ومطابقرة للواقرع ،وبلر علرى مسرؤوليتي الشخصرية،
وأتعهد بااللت از بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة البرية خرالل التعامرل بمصرادر األشرعة المؤينرة بر ي شرفل مرن األشرفال،

وأتعهررد بعررد تسررلي مصررادر األشررعة المشررمولة بهرربه االسررتمارة إال لجهررات مرخصررة بحيازتهررا ،وأتعهررد بر عال هيئررة الطاقررة البريررة ب سررماء
وعناوين الجهات التي يت تسلي مصادر أشعة لها.

االسررررر :
الصفة الرسمية:

التوقيع والخات :
طوابع بقيمة

 85ليرة سورية

إرشادات الحصول على ترخيص استيراد مصادر أشعة مؤينة (يمفن االحتفاظ بها):

المرجعية القانونية

 .0المرسوـ التشريعي رقـ  64لعاـ  2115والسيما المادتيف  4و 5منو.
 .2قػ ػرار رئاس ػػة مجم ػػس ال ػػوزراء رق ػػـ  034لع ػػاـ  2117المتض ػػمف القواع ػػد
التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأماف مصادر األشعة وأمنيا.
 .3ق ػرار ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة رقػػـ  2118/623المتضػػمف تعميمػػات تػػرخيص
الممارسات اإلشعاعية.
 .4قػ ػرار ىيئ ػػة الطاقػ ػػة الذري ػػة رق ػػـ  2112/607المتعمػ ػػؽ بمس ػػؤولي الوقايػ ػػة
اإلشعاعية.
إرشادات عامة

 .0يجب مؿء االستمارة بشكؿ صحيح وكامػؿ .إف وجػود نقػص أو خطػأ فػي
بعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الترخيص.
 .2يمكف االستعانة بأوراؽ إضافية عند الحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.
 .3يمكف عند طمب تجديػد أو تعػديؿ تػرخيص سػابؽ االكتفػاء بفرفػاؽ الوثػائؽ
المتعمقػة بمػػا يسػػتجد مػف معمومػػات فقػػط والتنويػػو إلػى أف بقيػػة المعمومػػات قػػد
قدمت مسبقاً.

 .4يرسػػؿ الطمػػب أو يسػػمـ مػػع كافػػة الوثػػائؽ المطموبػػة إلػػى دائ ػرة الم ارسػػالت
في الييئة.
 .5يمكػػف لطالػػب التػػرخيص االستفسػػار عػػف معاممتػػو شخصػػياً أو ىاتفيػاً لػػدى
مكتب التنظيـ اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقاـ التالية:
 6000926أو 2032581
إرشادات ملء االستمارة
1

ينبغي تحديد الموطف المختار بشكؿ مفصؿ وواضح (عمػى سػبيؿ المثػاؿ:

المدينة والحي والشارع ورقـ البناء).
2

فػػي حػػاؿ كػػاف المسػػتثمر النيػػائي ىػػو المسػػتورد ذاتػػو ،وكػػاف حػػائ اًز عمػػى

مص ػػادر غي ػػر م ػػرخص بي ػػا :ال يص ػػدر ت ػػرخيص االس ػػتيراد إال بع ػػد تس ػػوية
وضعو وحصولو عمى ترخيص بالمصادر الموجودة أصوالً.
3

يج ػ ػػب أف يك ػ ػػوف المس ػ ػػتثمر الني ػ ػػائي مح ػ ػػدداً عن ػ ػػد اس ػ ػػتيراد مػ ػ ػواد مش ػ ػػعة

4

تنص تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية عمى أنو:

(باستثناء استيراد المنتجات االستيالكية).

5

ال يعػػد ذكػػر التػػاريخ المتوقػػع لنقػػؿ الحيػػازة إبالغ ػاً عػػف نقػػؿ الحيػػازة وفق ػاً

ألحكػػاـ الفصػػؿ الثػػاني مػػف تعميمػػات تػػرخيص الممارسػػات اإلشػػعاعية والتػػي
تنص أنو:
«...عمػػى المسػػتورد إبػػالغ الييئػػة عػػف نقػػؿ حيػػازة أي مصػػدر وطبيعػػة نقػػؿ
الحيػػازة (دائـ/مؤقػػت) وتاريخػػو والبيانػػات الخاصػػة بمتمقػػي الحيػػازة وذلػػؾ قبػػؿ
نق ػػؿ الحي ػػازة بي ػػوـ واح ػػد عم ػػى األق ػػؿ .وف ػػي الح ػػاالت الخاص ػػة الت ػػي يتع ػػذر
اإلب ػػالغ فيي ػػا قب ػػؿ نق ػػؿ الحي ػػازة فيج ػػب أف يك ػػوف ذل ػػؾ خ ػػالؿ أس ػػبوع عم ػػى
األكثػر مػػف تػػاريخ نقػػؿ الحيػػازة .أمػػا فػي حػػاؿ نقػػؿ حيػػازة مصػػادر مغمقػػة مػػف
الفئتػيف األولػى والثانيػة :يجػب أف يكػوف إبػػالغ الييئػة مػف قبػؿ كػؿ مػف ناقػػؿ
الحيازة ومتمقييا قبؿ ثالثة أياـ عمى األقؿ مف تاريخ نقؿ الحيازة.»...
6

رم ػػز الجي ػػاز أو المص ػػدر ى ػػو الػ ػرقـ المب ػػيف بجان ػػب نوعػ ػو ف ػػي الج ػػداوؿ

المرفقة.
7

يجػػب إرفػػاؽ صػػورة عػػف شػػيادة آخػػر عمميػػة ضػػبط جودة/معػػايرة أجريػػت

لجيػػاز األشػػعة عمػػى أال يكػػوف قػػد مضػػى عمػػى تاريخيػػا سػػنتاف بتػػاريخ تقػػديـ
طمػ ػ ػػب تػ ػ ػػرخيص االسػ ػ ػػتيراد .وال يسػ ػ ػػمح باسػ ػ ػػتيراد جيػ ػ ػػاز األشػ ػ ػػعة الطبػ ػ ػػي
المسػػتعمؿ مػػا لػػـ تكػػف النتػػائ فػػي شػػيادة ضػػبط الجػػودة المقدمػػة متوافقػػة مػػع
المعايير المعتمدة في سورية.
مالحظػػة :ال تغنػػي شػػيادة ضػػبط الجػػودة المطموبػػة عػػف القيػػاـ بضػػبط جػػودة
جياز األشعة بعد تركيبو في سورية كشرط لترخيص استخداـ األجيزة.
8

ترفػػؽ مػػع الطمػػب شػػيادة المصػػدر المغمػػؽ إف كػػاف تصػػنيعو قبػػؿ عػػاـ أو

أقػػؿ مػػف تػػاريخ التقػػدـ بطمػػب الحصػػوؿ عمػػى تػػرخيص االسػػتيراد .وفػػي حػػاؿ
عػػدـ تػػوفر شػػيادة المصػػدر المغمػػؽ بتػػاريخ تقػػديـ طمػػب التػػرخيص ،فيجػػب
موافاة الييئة بيا عند وصوؿ المصدر إلى الحرـ الجمركي كحد أقصى.
أمػػا إذا كػػاف قػػد مضػػى عمػػى تػػاريخ تصػػنيع المصػػدر أكثػػر مػػف عػػاـ واحػػد
بتػاريخ التقػػدـ بطمػػب الحصػػوؿ عمػػى تػرخيص االسػػتيراد فيجػػب إرفػػاؽ شػػيادة
اختبار تسرب ال يزيد عمرىا عمى سنة واحدة.
9

ترفػؽ مػع الطمػب موافقػة الجيػة المػوردة عمػى اسػتالـ المصػدر خػالؿ سػػنة

عمى األكثػر مػف طمػب إعادتػو بعػد اسػتيالكو إذا كػاف مػف المتوقػع أف يبقػى
النشاط اإلشعاعي لممصدر بعد  01سنوات مف الشراء أكثر مف  011ميغػا
بيكريؿ ،وكاف العمر التشغيمي االفتراضي لممصدر أقؿ مف  05سنة.

«...ال يسمح لممستورد بنقػؿ حيػازة ىػذا المصػدر إلػى أيػة جيػة أخػرى وبػأي

10

شػ ػ ػػكؿ مػ ػ ػػف األشػ ػ ػػكاؿ (تسػ ػ ػػميـ أو إعػ ػ ػػارة أو تػ ػ ػػأجير أو بيػ ػ ػػع أو توزيػ ػ ػػع أو

11

ىبػػة...الخ) س ػواء بشػػكؿ دائػػـ أو مؤقػػت إال بعػػد تحقق ػو مػػف وجػػود تػػرخيص
س ػػاري المفع ػػوؿ يت ػػيح لممس ػػتثمر المتمق ػػي حي ػػازة المص ػػدر ،وم ػػف ذل ػػؾ عم ػػى
س ػ ػػبيؿ المث ػ ػػاؿ تػ ػ ػراخيص االس ػ ػػتخداـ أو التخػ ػ ػزيف أو أي ػ ػػة تػ ػ ػراخيص أخ ػ ػػرى
تتض ػػمف المص ػػدر المقص ػػود بعين ػػو .وال يع ػػد تركي ػػب المص ػػدر ل ػػدى متمق ػػي
الحيازة واجراء اختبارات القبوؿ نقالً لمحيازة طالما أف المصدر مػا زاؿ تحػت

س ػػيطرة ناق ػػؿ الحي ػػازة .وال يج ػػوز لمتمق ػػي الحي ػػازة ف ػػي ى ػػذه الفتػ ػرة التص ػػرؼ

بالمصدر إال وفقاً لتعميمات ناقؿ الحيازة.»...

عمى سبيؿ المثاؿ أسبوعياً أو شيرياً...

عن ػػد اس ػػتيراد مػ ػواد مش ػػعة ينبغ ػػي تحدي ػػد ف ػػرد ض ػػمف الييك ػػؿ التنظيم ػػي

لممسػتورد يكمػؼ بميػػاـ مسػؤوؿ الوقايػػة اإلشػعاعية خػػالؿ االسػتيراد والتخػزيف
المؤقت والى حيف توريد المادة إلى المستثمر النيائي.
12

إذا زادت – أو كػػاف مػػف المتوقػػع أف تزيػػد – فت ػرة تخ ػزيف الم ػواد المشػػعة

خالؿ االستيراد عمى  31يوماً ،فيجب التقدـ بطمب لمحصوؿ عمػى تػرخيص

تخزيف لممواد المشعة.
13

يحدد مكاف التخزيف المؤقت إلى حيف نقؿ حيازة المصػدر إلػى المسػتثمر

النيائي.
لمزيد من المعلوماتwww.aec.org.sy/rnro :

رموز مصادر األشعة واألجهزة المرافقة

مصادر األشعة واألجهرزة المرافقرة المسرتخدمة فري التطبيقرات الطبيرة

أ)

التشخيصية والتدخلية:
010

أجيزة األشعة السينية النقالة والمحمولة

012

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

أجيزة أشعة سينية تشخيصية أخرى (يرجى التحديد)

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

ب) مصادر األشعة واألجهزة المرافقة المستخدمة في الطب النووي:
001

مصادر مشعة مفتوحة في التشخيص الطبي

217

مصادر مشعة مفتوحة لممعالجة اإلشعاعية

200

أجيزة PET/CT

359

مصادر مشعة مفتوحة لمتحميالت المخبرية الطبية

400

أجيزة ( SPECTغاما كامي ار)

402

أجيزة المسح الومضاني

406

أجيزة ( PETكامي ار)

ج) مصادر األشعة واألجهزة المرافقة المستخدمة في المعالجة اإلشعاعية:

305

مقاييس الكثافة والرطوبة

306

مقاييس الكثافة

307

أجيزة أشعة سينية لممعايرة

308

أجيزة مرافقة صناعية أخرى (يرجى التحديد)

309

أجيزة أشعة سينية غير طبية أخرى (يرجى التحديد)

321

مشععات غاماوية فئة أولى I

320

مشععات غاماوية فئة ثانية II

322

مشععات غاماوية فئة ثالثة III

323

مشععات غاماوية فئة رابعة IV

350

أجيزة التحميؿ بالتفمور (نظائر مشعة)

352

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

مقاييس المستوى بالنظائر المشعة

363

مقاييس المستوى باألشعة السينية

358

مقاييس تحديد انتقائي لمعناصر

361

مصادر مشعة مخبرية مفتوحة لمبحث العممي

360

مصادر مشعة مفتوحة لممعايرة

362

مصادر مشعة مغمقة لممعايرة

412

أجيزة تعمؿ ببطاريات نووية

413

أجيزة انفراغ كيربائي ذات مواد مشعة

414

أجيزة التألؽ الذاتي

415

مقاييس نقطة الندى

416

حساسات دخانية

417

أجيزة اإلنذار مف الصواعؽ أو منعيا

210

أجيزة المعالجة اإلشعاعية عف بعد

418

مفرغات الشحنة الساكنة

212

مسرعات خطية لممعالجة اإلشعاعية

419

منتجات استيالكية أخرى حاوية عمى مواد مشعة

213

أجيزة المحاكاة باألشعة السينية

401

مصادر مشعة مغمقة لمتعميـ والتدريب

214

أجيزة المعالجة بالحزـ النترونية

403

حاويات يدخؿ في مادتيا اليورانيوـ المستنفذ

502

أجيزة معالجة إشعاعية بالتماس LDR

404

حاويات ال يدخؿ في مادتيا اليورانيوـ المستنفذ

216

مصادر مشعة مغمقة لممعالجة اإلشعاعية

405

أنابيب أشعة سينية

218

أجيزة أشعة سينية لممعالجة اإلشعاعية

219

أجيزة معالجة إشعاعية أخرى (يرجى التحديد)

201

مشععات غاماوية فئة أولى  Iلتشعيع عينات الدـ

د) مصادر األشعة واألجهرزة بات العالقرة التري تسرتخد فري التطبيقرات الصرناعية
والتحليلية والبحث العلمي والتعلي :
310

مصادر مشعة مغمقة لمتطبيقات الصناعية

312

مصادر مشعة مفتوحة لموسـ وتقفي األثر

313

مصادر مشعة مفتوحة لمتطبيقات الصناعية األخرى

314

خمية تشعيع متحركة (غاما)

315

أجيزة تشعيع لمبحث العممي أو التدريب والتعميـ

316

مسرعات لمتشعيع أو إنتاج النظائر

317

أجيزة التصوير الصناعي النقالة (غاما)

318

أجيزة التصوير الصناعي الثابتة (غاما)

319

أجيزة التصوير الصناعي النقالة (أشعة سينية)

301

أجيزة التصوير الصناعي الثابتة (أشعة سينية)

300

أجيزة قيادة لكاميرات التصوير الزاحفة

302

أجيزة التنظير الصناعي باألشعة السينية

303

مقاييس سبر اآلبار

304

مقاييس الرطوبة

