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 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 
 ..................................:( م1عمى بعد ) ...................................................:/الجيازمعدل الجرعة بتاريخ الطمب: عمى سطح الحاوية

 ...........................................................................................................:/الجيازالنشاط اإلشعاعي األقصى المسموح بو في الحاوية
 .............................................................................................................................................................مدة التخزين المتوقعة:
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 :6المنشأة والموقع .5
 .التخزين وبيان مالءمتو لطبيعة المادة المشعةوقعممخطط 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؟

 :موجودةالسجالت ال .7
 ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المعمول بيا لدى الجية طالبة الترخيص:

 والجرد الدوري التابع ليا لمصادرمتابعة اسجل. 

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

 :المرفقة الوثائق .8
 :الوثائق المرفقة بيذا الطمبضع إشارة أمام 

 صورة عن ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعية. 
 :صور عن شيادات المصادر المغمقة التالية.................................................................................................................. 
 مقة التالية:شيادات اختبار تسرب لممصادر المغ............................................................................................................. 
 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 :........................................................................................................................................... 
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 :الترخيص أجور .9

 طمرربتقررديم شررريطة )تجديققد التققرخيص  أجققورل.س  62222، أو ل.س 102222البالغققة أو التعققديل الطمققب أجققور التققرخيص أرفققق مققع ىققذا 
 .(من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية 32و 08المادة–أسابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق 4قبل  التجديد

 بموجب )ضع إشارة أمام ما ينطبق(:
 بريدية مسطرة باسم ىيئة الطاقة الذريةحوالة. 
 شيك مصرفي مسطر باسم ىيئة الطاقة الذرية. 
 األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة إشعار بدفع. 
 

 :دررتعه .11
وأتعهد ،أنا الموقع أدناه، أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمواقع، وذلك عمى مسؤوليتي الشخصية

 .شكالاألمن شكل أي بمصادر األشعة المؤينة ببااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية خالل التعامل 
 

 
 م:ررررراالس 
 الصفة الرسمية: 
 : والخاتم التوقيع 

 
   

  

 :هيئة الطاقة الذريةخصصمهذا الحقل م
 الورود:رقم 

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:
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 )يمكن االحتفاظ بها(شعة ؤينةإرشادات الحصول عمى ترخيص تخزينمصادر أ

 
 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4والسيما المادتين  0225لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .1
المتضققققمن القواعققققد  0227لعققققام  134قققققرار رئاسققققة مجمققققس الققققوزراء رقققققم  .0

 وأمان مصادر األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية 
المتضققمن تعميمققات تققرخيص  603/0228رقققم ىيئققة الطاقققة الذريققة قققرار  .3

 الممارسات اإلشعاعية.

المتعمققققق بمسققققؤولي الوقايققققة  617/0220قققققرار ىيئققققة الطاقققققة الذريققققة رقققققم  .4
 اإلشعاعية.

 
 عامة إرشادات

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامقل. إن وجقود نققص أو خطقأ فقي  .1
 .الترخيصمعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار بعض ال

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .0
سقابق االكتفقاء بإرفقاق الوثقائق  تقرخيصيمكن عند طمب تجديقد أو تعقديل  .3

المتعمققة بمققا يسققتجد مقن معمومققات فقققط والتنويققو إلقى أن بقيققة المعمومققات قققد 
 مت مسبقًا.قد  

الطمققب أو يسققمم مققع كافققة الوثققائق المطموبققة إلققى دائققرة المراسققالت  يرسققل .4
 في الييئة.

لققدى االستفسققار عققن معاممتققو شخصققيًا أو ىاتفيققًا  التققرخيصلطالققب مكققن ي .5
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:

 0130582أو  6111906
 
 

 ملء االستمارة إرشادات
 

االسقققتمارة عمقققى مقققا يمقققي: إذا زادت، أو كقققان مقققن المتوققققع أن  تنطبقققق ىقققذه1
تزيد، فترة تخزين المواد المشعة خالل االستيراد أو التصدير أو التعامقل بيقا 

 يومًا. 32عمى 
ذا توقف أو كان من المتوققع أن يتوققف اسقتخدام المصقدر لقدى المسقتثمر  وا 

ن وجققققد تققققرخيص اسققققتخدام سققققاري  لمققققدة تزيققققد عمققققى أربعققققة أشققققير، حتققققى وا 
 المفعول يشمل المصدر.

ينبغي تحديد الموطن المختقار بشقكل مفصقل وواضقح )عمقى سقبيل المثقال: 2
 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(. 

الطبيعقققققي المسقققققؤول بشقققققكل مباشقققققر عقققققن ىو الشقققققخص المباشقققققر  المسقققققؤول3
 الممارسة اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.

شقققخص القققذي يتحمقققل مسقققؤولية اتخقققاذ ىقققو المسقققؤول الوقايقققة اإلشقققعاعية: 4
بموجقققب تكميقققف خطقققي مقققن الجيقققة طالبقققة  وتنفيقققذ تقققدابير الوقايقققة اإلشقققعاعية

  .  الترخيص
يجب أن يتمتع مسؤول الوقاية اإلشعاعية بالمؤىالت المنصقوص عمييقا فقي 

 

السقققمطات بيجقققب أن يتمتقققع القواعقققد الصقققادرة عقققن الييئقققة بيقققذا الشقققأن، كمقققا 
 .يام بعمموية التي تمكنو من القالكاف

 
إذا كانت المادة المشعة مصدرًا مغمقًا من الفئات األولقى أو الثانيقة، 5

أو الثالثققة فيجققب بيققان تققدابير الحمايققة الماديققة المتخققذة لضققمان أمققن 
 المصدر

جقوار، مقواد بنقاء ومقا يحقيط بقو مقن الموققع تفاصقيل يوضح عمى المخطقط 6
ترتيبققات إزالققة التمققوث، الجققدران وسققطوحيا، وسققائل الققتحكم، وسققائل اإلنققذار، 

وكافققة الترتيبققات اليندسققية والتصققميمية ذات العالقققة بالوقايققة واألمققان وبققأمن 
 المصادر أيضًا وحمايتيا من التمف ومن الفقدان أو السرقة.

باإلضقققققافة لوصقققققف ترتيبقققققات الحقققققد مقققققن التعقققققرض مثقققققل التقققققدريع والتيويقققققة 
جققراءات الحققد مققن انتشققار التمققوث السققطحي وتمققوث اليققواء ة السققطوح بنيققو  وا 

 تتموث. أنالتي يمكن 
 أدناه.جدول في ال الجيازرمز الجياز: ىو الرقم المبين بجانب نوع  7

 307 أجيزة التصوير الصناعي النقالة )غاما(
 328 أجيزة التصوير الصناعي الثابتة )غاما(
 311 أجيزة قيادة لكاميرات التصوير الزاحفة

 314 مقاييس الرطوبة
 315 الكثافة والرطوبةمقاييس 

 316 مقاييس الكثافة
 318 أجيزة مرافقة صناعية أخرى )يرجى التحديد(

 521 مقياس أشعة غاماوي

 520 مقياس نترونات

 523 مقياس متعدد الكواشف )نترونات/غاما(

 524 مقياس جرعة فردية آني

 525 مقياس تموث إشعاعي )ألفا(

 526 مقياس تموث إشعاعي )غاما + بيتا(

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


