
 اجلمهورية العربية السورية

 هيئة الطبقة الذرية

  مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

 R.N.R.O-08/01رقم النموذج: 

 0202/  1اإلصدار: 
 3من1صفحة

 
 مصادر أشعة مؤينة  تصديرطمب ترخيص 

 ملء االستمارةالمرفقة أثناء ورقة اإلرشاداتاالستعانةبيرجى هامة:مالحظة 

 :نوع الطمب .1
جديد ترخيص. 
  تاريخ.....................................................................................................:رقم الترخيصتعديل :....................................... 
  تاريخ.....................................................................................................:رقم الترخيصتجديد:....................................... 

 :ترخيصالجية طالبة ال
 ...................................................................................................................................................................................االسم:

 ..............................................ىاتف:...............................................................................................................:1الموطن المختار

 ...............................................................................................................................................................السجل التجاري:رقم 
 .......................................:ىاتف...............................................:الرقم الوطني ...............................................:الممثل القانوني

 .عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر( مصدريرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ):واألجهزة المرافقةشعة مصادر األ .2
 ...............................................................................:0الييئة الذي تم بموجبو استيراد المصدر أو استخدامو أو حيازتو رقم ترخيص

I -مصادر األشعة: 
 أجهزة األشعة السينية:أ( 
 ............................................................موديل الجياز:........................................................................................:الجياز نوع

 ......................................................(:mAشدة التيار القصوى )...............................................................(:kVالجيد األقصى )
 ......................................................:الرقم التسمسمي......................................................................................:الصانعةالشركة 

 :المغمقة شعةاألب( مصادر 
 .......................................بتاريخ:.........................................:الحالي النشاط اإلشعاعي........................................ر المشع:النظي

 .......................................الدولة:..................................................................................................................:الصانعةالشركة 
)ترفق .....................:صدرالمالرقم التسمسمي لحامل ..............................:صدرالرقم التسمسمي لمم..................................:صدرموديل الم
 .a(ستوردة الذي يسمح بإدخال المصادر إليياالمالصادر عن الدولة موافقة نسخة من الترخيص/المع الطمب 

 ج( مصادر األشعة المفتوحة:
 .......................................بتاريخ: .......................................النشاط اإلشعاعي:..................................................النظير المشع:

 .......................................:الرقم التسمسمي.....................................................................................................:الصانعةالشركة 
 ...................................................................الشكل الكيميائي:........................................................................الشكل الفيزيائي:

II - األجهزة المرافقة: 
 .....................................................:موديل الجياز................................................................................................:الجيازنوع 

 .......................................:الرقم التسمسمي.....................................................................................................:الشركة الصانعة
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 :تدابير الوقاية اإلشعاعية
 ......................................................................................................................................................:bمسؤول الوقاية اإلشعاعية

 بشكل مؤقت: المراد تصديرهافي حال تخزين المواد المشعة 
 .....................................................................................................................................:cالفترة المتوقعة لتخزين المادة المشعة

 .....................................................................................................................................................................:dنمكان التخزي
 .)يرفق مع الطمب مخطط ىندسي لمكان التخزين المؤقت(

 ......................................................:مادة تدريع الحاوية .......................................................:نوع طرد المادة المشعة المستوردة
 ..........................................................................:فئة النقل...................................................................................:نقلدليل ال

 .................................................................................................................:رقم شيادة الطردذكر ي  : Bفي حال الطرود من النوع 

 :المرفقة الوثائق .3
 :ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب

 البيان الجمركي، أو نسخة من التصديرنسخة من إجازة. 
  3ن المعمومات المطموبة في الفقرة تتضم تصديرىاالمراد قائمة بأجيزة األشعة السينية. 
  3ن المعمومات المطموبة في الفقرة تتضم المراد تصديرىاقائمة بالمواد المشعة. 
نسخة من الترخيص/الموافقة الصادر عن الدولة المستوردة الذي يسمح بإدخال المصادر إلييا. 
  (يرجى التحديد)وثائق أخرى:........................................................................................................................................... 

 :الترخيص أجور .4
 التجديرد طمربديم تقرشرريطة )تجديرد التررخيص  أجرورل.س  10222، أو ل.س 30222البالغرة أو التعرديل الطمب أجور التررخيص أرفق مع ىذا 

 .(من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية 32و 02المادة–أسابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق 4قبل 
 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 .5
وأتعهد ،أنا الموقع أدناه، أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمواقرع، وذلرع عمرى مسرؤوليتي الشخصرية

 .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 الذريةمخصص لهذا الحقل 
 الورود:رقم 

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:

 

ابع بقيمة و ط
سورية ةلير  28  

 



 
 
 
 

 :)يمكن االحتفاظ بها(شعة مؤينةمصادر أتصدير إرشادات الحصول عمى ترخيص 

 

 المرجعية القانونية

 منو. 8و 6والسيما المادتين  0228لعام  06المرسوم التشريعي رقم  .1
المتضررررمن القواعررررد  0222لعررررام  136قرررررار رئاسررررة مجمررررس الرررروزراء رقررررم  .0

 التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنيا.
المتضررمن تعميمررات ترررخيص  003/0222رقررم ىيئررة الطاقررة الذريررة قرررار  .3

 الممارسات اإلشعاعية.

الوقايررررة المتعمررررق بمسررررؤولي  012/0220قرررررار ىيئررررة الطاقررررة الذريررررة رقررررم  .6
 اإلشعاعية.

 
 
 

 عامة إرشادات

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامرل. إن وجرود نقرص أو خطرأ فري  .1
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .0
فراق الوثرائق سرابق االكتفراء بإر  تررخيصيمكن عند طمب تجديرد أو تعرديل  .3

المتعمقرة بمررا يسررتجد مرن معمومررات فقررط والتنويررو إلرى أن بقيررة المعمومررات قررد 
 مت مسبقًا.قد  

يرسررل الطمررب أو يسررمم مررع كافررة الوثررائق المطموبررة إلررى دائرررة المراسرر ت  .6
 في الييئة.

لرردى االستفسررار عررن معاممتررو شخصرريًا أو ىاتفيررًا  الترررخيصلطالررب مكررن ي .8
  والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:مكتب التنظيم اإلشعاعي 

 0130822أو  0111100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملء االستمارة إرشادات
ينبغي تحديد الموطن المخترار بشركل مفصرل وواضرح )عمرى سربيل المثرال: 1

 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(.

عنررد إعررادة مصررادر مسررتوردة يجررب ذكررر رقررم الترخيصررمذي تررم اإلسررتيراد  0
 بموجبو.

 

 في حال تصدير مصادر مغمقة من الفئتين األولى والثانية.3
تحديررررد فرررررد ضررررمن الييكررررل التنظيمرررري تصرررردير مررررواد مشررررعة ينبغرررري  عنررررد6

والتخررزين  التصررديريكم ررف بميررام مسررؤول الوقايررة اإلشررعاعية خرر ل  لممصررد ر
لى حين   .إتمام عممية التصديرالمؤقت وا 

فترررررة تخرررزين المررررواد المشررررعة  –أو كررران مررررن المتوقرررع أن تزيررررد  –إذا زادت 8
، فيجررب التقردم بطمررب لمحصرول عمررى ترررخيص يومراً  32عمى التصرردير خر ل 

 .تخزين لممواد المشعة

 إتمام عممية التصدير.إلى حينمكان التخزين المؤقت حدد ي6
 
 

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


