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

 منو. 4و 6والسيما المادتيف  0228لعاـ  46المرسـو التشريعي رقـ  .1
المتضػػػػمف القواعػػػػد  0222لعػػػػاـ  136قػػػػرار رئاسػػػػة مجمػػػػس الػػػػوزراء رقػػػػـ  .0

التنظيمية العامػة لموقايػة اإلشػعاعية وأمػاف مصػادر األشػعة وأمنيػاا والسػيما 
 .03المادة 

يص المتضػػمف تعميمػػات تػػرخ 403/0225قػػرار ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة رقػػـ  .3
 الممارسات اإلشعاعية.

 تعميمات نقل الحيازة

نقػػػؿ الحػػػائز عمػػػى مصػػػدر أشػػػعة ةناقػػػؿ الحيػػػازة( لمسػػػتثمر عمػػػى ايمتنػػػع  .1
بػػ ي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ ةتسػػميـ أو إعػػارة أو ة ىػػذا المصػػدر إلػػى الغيػػر حيػػاز 

( سػػواء بشػػكؿ دائػػـ أو مؤقػػت إال بعػػد ...الختػػ جير أو بيػػع أو توزيػػع أو ىبػػة
ةمتمقػػي تمقػػي سػػتثمر الماري المفعػػوؿ يتػػيم لمممػػف وجػػود تػػرخيص سػػ وتحققػػ

مػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تػػراخيص االسػػتخداـ ذلػػؾ ع ومػػف االمصػػدرالحيػازة( حيػػازة 
 .المقصود بعينو تتضمف المصدرأو أية تراخيص أخرى أو التخزيف 

جػراء اختبػػارات القبػوؿ نقػػً   .0 ال يعػد تركيػب المصػػدر لػدى متمقػػي الحيػازة وات
 لمحيػػػػػػػػػازة طالمػػػػػػػػػا أف المصػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػا زاؿ تحػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػيطرة ناقػػػػػػػػػؿ الحيػػػػػػػػػازة. 
وال يجػػػػػوز لمتمقػػػػػي الحيػػػػػازة فػػػػػي ىػػػػػذه الفتػػػػػرة التصػػػػػرؼ بالمصػػػػػدر إال وفقػػػػػًا 

 لتعميمات ناقؿ الحيازة الخطية.

قبػػػؿ نقػػػؿ زة أي مصػػػدر عمػػػى ناقػػػؿ الحيػػػازة إبػػػ غ الييئػػػة عػػػف نقػػػؿ حيػػػا .3
فػػي الحػػاالت الخاصػػة التػػي يتعػػذر اإلبػػ غ و عمػػى األقػػؿ.  واحػػدبيػػـو الحيػػازة 

فييػػا قبػػؿ نقػػؿ الحيػػازة ةمثػػؿ الحػػاالت الطبيػػة المسػػتعجمة والحػػاالت التػػي قػػد 
خػػ ؿ أسػػبوع يترتػػب عمييػػا ضػػرر اقتصػػادي بػػال ( فيجػػب أف يكػػوف اإلبػػ غ 

  .عمى األكثر مف تاريخ نقؿ الحيازة
حاؿ نقؿ حيازة مصادر مغمقة مف الفئتػيف األولػى والثانيػة فيجػب أف  أما في

 يكوف إب غ الييئة قبؿ ث ثة أياـ عمى األقؿ مف تاريخ نقؿ الحيازة

عمى متمقي الحيازة إب غ الييئة بانتقاؿ حيازة المصػدر إليػو خػ ؿ أسػبوع  .6
 مف انتقاؿ الحيازة عمى األكثر.

 ديواف الييئة. تاريخ اإلب غ ىو تاريخ وروده إلى .8

 
  تيػػػػدؼ ىػػػػذه االسػػػػتمارة إلػػػػى تيسػػػػير اإلبػػػػ غ المشػػػػترؾ عػػػػف نقػػػػؿ حيػػػػازة

 مصادر أشعة مف قبؿ كؿ مف ناقؿ الحيازة ومتمقي الحيازة.
  يجػػػوز أف يػػػتـ اإلبػػػ غ بطػػػرؽ قانونيػػػة أخػػػرى أو أف يقػػػـو ناقػػػؿ الحيػػػازة

ومتمقػي الحيػازة بػاإلب غ كػؿ عمػى حػدة عمػى أف يكػوف ذلػؾ وفػؽ التعميمػات 
 لصادرة عف الييئة.ا
 

 

 ملء استمارة اإلبالغ عن نقل الحيازةإرشادات
 الػػػذي يتفػػػؽ ناقػػػؿ الحيػػػازة ومتمقػػػي الحيػػػازةتػػػاريخ نقػػػؿ الحيػػػازة ىػػػو التػػػاريخ 1

خطيًا عمى أف انتقاؿ السيطرة عمى المصدر مف الطرؼ األوؿ إلػى الطػرؼ 
 .الثاني يقع فيو

فتػػػرة المتوقعػػػة التحديػػػد ناقػػػؿ الحيػػػازة عمػػػى فػػػي حػػػاؿ نقػػػؿ الحيػػػازة المؤقػػػت 2
بػػػ غ الييئػػػة بػػػذلؾ. وفػػػي حػػػاؿ حيػػػازة ل المصػػػدر مػػػف قبػػػؿ متمقػػػي الحيػػػازة وات

يجػػب عمػػى ناقػػؿ الحيػػازة إبػػ غ الييئػػة قبػػؿ فالحاجػػة إلػػى تمديػػد ىػػذه الفتػػرة 
بعد انتياء فترة الحيازة المؤقتة يجػب إبػ غ . و أسبوع مف انتيائيا عمى األقؿ

 ك ية عممية نقؿ حيازة لمصادر أشعة. المصادرالييئة عف إعادة 

في حاؿ نقؿ حيازة مصادر مشػعة مفتوحػة بشػكؿ دوري ةمثممػا ىػي الحػاؿ 3
عند توريد مػواد مشػعة دوريػًا لعيػادات الطػب النػووي( ال يطمػب اإلبػ غ عػف 
كػػؿ عمميػػة نقػػؿ حيػػازة إفراديػػة إذا كػػاف اإلبػػ غ يػػتـ بوسػػائؿ أخػػرى وفػػؽ مػػا 

 تفرضو الييئة.
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