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إرشادات اإلبالغ عن نقل حيازةمصادر أشعة

مؤينة(يمكن االحتفاظ بها):

المرجعية القانونية
 .1المرسوـ التشريعي رقـ  46لعاـ  0228والسيما المادتيف  6و 4منو.
 .0قػ ػرار رئاس ػػة مجم ػػس ال ػػوزراء رق ػػـ  136لع ػػاـ  0222المتض ػػمف القواع ػػد
التنظيمية العامػة لموقايػة اإلشػعاعية وأمػاف مصػادر األشػعة وأمنيػاا والسػيما
المادة .03
 .3ق ػرار ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة رقػػـ  0225/403المتضػػمف تعميمػػات تػػرخيص
الممارسات اإلشعاعية.

 تي ػػدؼ ى ػػذه االس ػػتمارة إل ػػى تيس ػػير اإلبػ ػ غ المش ػػترؾ ع ػػف نق ػػؿ حيػ ػػازة
مصادر أشعة مف قبؿ كؿ مف ناقؿ الحيازة ومتمقي الحيازة.
 يج ػػوز أف ي ػػتـ اإلبػ ػ غ بط ػػرؽ قانوني ػػة أخ ػػرى أو أف يق ػػوـ ناق ػػؿ الحي ػػازة
ومتمقػي الحيػازة بػاإلب غ كػؿ عمػى حػدة عمػى أف يكػوف ذلػؾ وفػؽ التعميمػات
الصادرة عف الييئة.

تعميمات نقل الحيازة
 .1يمتن ػػع عم ػػى المس ػػتثمر الح ػػائز عم ػػى مص ػػدر أش ػػعة ةناق ػػؿ الحي ػػازة) نق ػػؿ
حيػػازة ىػػذا المصػػدر إلػػى الغيػػر بػ ي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ ةتسػػميـ أو إعػػارة أو
تػ جير أو بيػػع أو توزيػػع أو ىبػػة...الخ) س ػواء بشػػكؿ دائػػـ أو مؤقػػت إال بعػػد
تحقق ػو مػػف وجػػود تػػرخيص س ػاري المفعػػوؿ يتػػيم لممسػػتثمر المتمقػػي ةمتمقػػي
الحيػازة) حيػػازة المصػػدرا ومػػف ذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تػراخيص االسػػتخداـ
أو التخزيف أو أية تراخيص أخرى تتضمف المصدر المقصود بعينو.
 .0ال يعػد تركيػب المصػػدر لػدى متمقػػي الحيػازة تواجػراء اختبػػارات القبػوؿ نقػ ً
لمحيػ ػ ػ ػػازة طالمػ ػ ػ ػػا أف المصػ ػ ػ ػػدر مػ ػ ػ ػػا زاؿ تحػ ػ ػ ػػت سػ ػ ػ ػػيطرة ناقػ ػ ػ ػػؿ الحيػ ػ ػ ػػازة.

وال يجػ ػػوز لمتمق ػ ػػي الحي ػ ػػازة فػ ػػي ى ػ ػػذه الفتػ ػ ػرة التصػ ػػرؼ بالمص ػ ػػدر إال وفقػ ػ ػاً
لتعميمات ناقؿ الحيازة الخطية.

 .3عم ػػى ناق ػػؿ الحي ػػازة إبػ ػ غ الييئ ػػة ع ػػف نق ػػؿ حي ػػازة أي مص ػػدر قب ػػؿ نق ػػؿ
الحيػػازة بيػػوـ واحػػد عمػػى األقػػؿ .وفػػي الحػػاالت الخاصػػة التػػي يتعػػذر اإلبػ غ
فييػػا قبػػؿ نقػػؿ الحيػػازة ةمثػػؿ الحػػاالت الطبيػػة المسػػتعجمة والحػػاالت التػػي قػػد
يترتػػب عمييػػا ضػػرر اقتصػػادي بػػال ) فيجػػب أف يكػػوف اإلبػ غ خػ ؿ أسػػبوع
عمى األكثر مف تاريخ نقؿ الحيازة.
أما في حاؿ نقؿ حيازة مصادر مغمقة مف الفئتػيف األولػى والثانيػة فيجػب أف
يكوف إب غ الييئة قبؿ ث ثة أياـ عمى األقؿ مف تاريخ نقؿ الحيازة

إرشاداتملء استمارة اإلبالغ عن نقل الحيازة
1ت ػػاريخ نق ػػؿ الحي ػػازة ى ػػو الت ػػاريخ ال ػػذي يتف ػػؽ ناق ػػؿ الحي ػػازة ومتمق ػػي الحي ػػازة
خطياً عمى أف انتقاؿ السيطرة عمى المصدر مف الطرؼ األوؿ إلػى الطػرؼ

الثاني يقع فيو.

2ف ػػي ح ػػاؿ نق ػػؿ الحي ػػازة المؤق ػػت عم ػػى ناق ػػؿ الحي ػػازة تحدي ػػد الفتػ ػرة المتوقع ػػة
لحي ػػازة المص ػػدر م ػػف قب ػػؿ متمق ػػي الحي ػػازة توابػ ػ غ الييئ ػػة ب ػػذلؾ .وف ػػي ح ػػاؿ
الحاجػػة إلػػى تمديػػد ىػػذه الفت ػرة فيجػػب عمػػى ناقػػؿ الحيػػازة إب ػ غ الييئػػة قبػػؿ
أسبوع مف انتيائيا عمى األقؿ .وبعد انتياء فترة الحيازة المؤقتة يجػب إبػ غ
الييئة عف إعادة المصادر ك ية عممية نقؿ حيازة لمصادر أشعة.
3في حاؿ نقؿ حيازة مصادر مشػعة مفتوحػة بشػكؿ دوري ةمثممػا ىػي الحػاؿ
عند توريد مػواد مشػعة دوريػاً لعيػادات الطػب النػووي) ال يطمػب اإلبػ غ عػف

كػػؿ عمميػػة نقػػؿ حيػػازة إفراديػػة إذا كػػاف اإلب ػ غ يػػتـ بوسػػائؿ أخػػرى وفػػؽ مػػا

تفرضو الييئة.
لالستفسااار يمكاان مراجعااة مكتااا التنظاايم اإلشااعاعي والنااووي فااي الهيئااة

شخصياً أو هاتفياً عمى األرقام التالية:
 6111116أو 1151312

 .6عمى متمقي الحيازة إب غ الييئة بانتقاؿ حيازة المصػدر إليػو خػ ؿ أسػبوع
مف انتقاؿ الحيازة عمى األكثر.
 .8تاريخ اإلب غ ىو تاريخ وروده إلى ديواف الييئة.
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