رمزالنموذجR.N.R.O-16/1 :

الجمهورية العربية
السورية
هيئة الطاقة الذرية
مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي

اإلصـدار2017 / 2:
صفحة1:من1

إبالغ عن نقل حيازة مصادر أشعة مؤينة
مالحظة هامة :يرجى االستعانة بورقة اإلرشادات المرفقة أثناء ملء االستمارة

 .1بيانات نقل الحيازة:
ناقل الحيازة:
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تاريخ نقل الحيازة

1

الكامل)......................................................................................... ........................:رقم الهاتف.....................:

................................................................................................................................................. ............:
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 .2بيانات مصادر األشعة المنقولة حيازتها(:يرجى تكرار هذه الفقرة لكل مصدر أشعة على ورقة مستقلة إن لزم األمر).
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هذا الحقل مخصصلهيئة الطاقة الذرية:

رقم الورود:
تاريخ الورود:

رمز السجل:

مالحظات:

إرشادات اإلبالغ عن نقل حيازةمصادر أشعة مؤينة

(يمكن االحتفاظ بها):

المرجعية القانونية

 .1المرسوم التشريعي رقم  64لعام  2005والسيما المادتين  4و 6منه.
 .2قـ ـرار رئاس ــة مجل ــم ال ــوزراء رق ــم  134لع ــام  2007المتض ــمن القواع ــد
التنظيمية العامـة للوقايـة اإلشـعاعية وأمـان مصـادر األشـعة وأمنهـاا والسـيما
المادة .23
 .3ق ـرار هيئــة الطاقــة الذريــة رقــم  2008/623المتضــمن تعليمــات تــرخي
الممارسات اإلشعاعية.

 ته ــدف ه ــذه االس ــتمارة إل ــى تيس ــير اإلبـ ـ ن المش ــترع ع ــن نق ــل حيـ ــازة
مصادر أشعة من قبل كل من ناقل الحيازة ومتلقي الحيازة.
 يج ــوز أن ي ــتم اإلبـ ـ ن بط ــرق قانوني ــة أخ ــرى أو أن يق ــوم ناق ــل الحي ــازة
ومتلقـي الحيـازة بـاإلب ن كـل علـى حـدة علـى أن يكـون ذلـع وفـق التعليمـات
الصادرة عن الهيئة.

تعليمات نقل الحيازة
 .1يمتن ــع عل ــى المس ــتثمر الح ــائز عل ــى مص ــدر أش ــعة (ناق ــل الحي ــازة) نق ــل
حيــازة هــذا المصــدر إلــى الغيــر بـ ي شــكل مــن األشــكال (تســليم أو إعــارة أو
تـ جير أو بيــع أو توزيــع أو هبــة...الخ) س ـواء بشــكل دائــم أو مؤقــت إال بعــد
تحقق ـه مــن وجــود تــرخي

ســاري المفعــول يتــي للمســتثمر المتلقــي (متلقــي

الحيـازة) حيــازة المصــدرا ومــن ذلــع علــى ســبيل المثــال تـراخي
أو التخزين أو أية تراخي

االســتخدام

أخرى تتضمن المصدر المقصود بعينه.

 .2ال يعـد تركيـب المصــدر لـدى متلقــي الحيـازة تواجـراء اختبــارات القبـول نقـ

للحيـ ـ ـ ــازة طالمـ ـ ـ ــا أن المصـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ــا زال تحـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــيطرة ناقـ ـ ـ ــل الحيـ ـ ـ ــازة.

وال يجـ ــوز لمتلق ـ ــي الحي ـ ــازة فـ ــي ه ـ ــذه الفتـ ـ ـرة التصـ ــرف بالمص ـ ــدر إال وفق ـ ــا
لتعليمات ناقل الحيازة الخطية.
 .3عل ــى ناق ــل الحي ــازة إبـ ـ ن الهيئ ــة ع ــن نق ــل حي ــازة أي مص ــدر قب ــل نق ــل
الحيــازة بيــوم واحــد علــى األقــل .وفــي الحــاالت الخاصــة التــي يتعــذر اإلبـ ن
فيهــا قبــل نقــل الحيــازة (مثــل الحــاالت الطبيــة المســتعجلة والحــاالت التــي قــد
يترتــب عليهــا ضــرر اقتصــادي بــال ) فيجــب أن يكــون اإلبـ ن خـ ل أســبوع
على األكثر من تاريخ نقل الحيازة.
أما في حال نقل حيازة مصادر مغلقة من الفئتـين األولـى والثانيـة فيجـب أن
يكون إب ن الهيئة قبل ث ثة أيام على األقل من تاريخ نقل الحيازة

إرشاداتملء استمارة اإلبالغ عن نقل الحيازة
1ت ــاريخ نق ــل الحي ــازة ه ــو الت ــاريخ ال ــذي يتف ــق ناق ــل الحي ــازة ومتلق ــي الحي ــازة
خطيا على أن انتقال السيطرة على المصدر من الطرف األول إلـى الطـرف
الثاني يقع فيه.
2ف ــي ح ــال نق ــل الحي ــازة المؤق ــت عل ــى ناق ــل الحي ــازة تحدي ــد الفتـ ـرة المتوقع ــة
لحي ــازة المص ــدر م ــن قبـ ـل متلق ــي الحي ــازة توابـ ـ ن الهيئ ــة ب ــذلع .وف ــي ح ــال
الحاجــة إلــى تمديــد هــذه الفت ـرة فيجــب علــى ناقــل الحيــازة إب ـ ن الهيئــة قبــل
أسبوع من انتهائها على األقل .وبعد انتهاء فترة الحيازة المؤقتة يجـب إبـ ن
الهيئة عن إعادة المصادر ك ية عملية نقل حيازة لمصادر أشعة.
3في حال نقل حيازة مصادر مشـعة مفتوحـة بشـكل دوري (مثلمـا هـي الحـال
عند توريد مـواد مشـعة دوريـا لعيـادات الطـب النـووي) ال يطلـب اإلبـ ن عـن
كــل عمليــة نقــل حيــازة إفراديــة إذا كــان اإلب ـ ن يــتم بوســائل أخــرى وفــق مــا
تفرضه الهيئة.
لالستفسااار يمكاان مراجعااة مكتااا التنظاايم اإلشااعاعي والنااووي فااي الهيئااة

شخصياً أو هاتفياً على األرقام التالية:
 6111926أو 2132580

 .4على متلقي الحيازة إب ن الهيئة بانتقال حيازة المصـدر إليـه خـ ل أسـبوع
من انتقال الحيازة على األكثر.
 .5تاريخ اإلبالغ هو تاريخ وروده إلى ديوان الهيئة.

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

