
 اجلمهورية العربية السورية
 هيئة الطاقة الذرية

 مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي
 

 R.N.R.O-009/001رمزالنموذج: 

 2022/  1اإلصدار: 
 5 من 1 صفحة:

 طلب ترخيص استيراد مصادر أشعة مؤينة 
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  بورقة اإلرشادات االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

 :نوع الطلب
 جديد ترخيص.         
  تاريخ ........................................................................................................ :رقم الترخيصتعديل: .................................... 
  تاريخ ........................................................................................................ :رقم الترخيصتجديد: ................................... 

 

 :ترخيصالجهة طالبة ال .1
 .................................................................................................................................................................................. االسم:

 ..................................:هاتف.....................................................................................................................:1الموطن المختار

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

 

 :المركز الحدوددي الذي ستدخل منه األجهزة/المواد .2
.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 :النهائي المستثمر .3
 ال    نعم                      ؟2هل المستثمر النهائي هو الجهة المستوردة ذاتها

 ال    نعم    ؟3تقديم الطلب معروف بتاريخمستثمر النهائي هل ال في حال النفي:
 .................................... هاتف: .............................................................................................................. :نهائيال المستثمراسم 

 ................................................................................................................................................................................. :عنوانه
 ........................................................................................ :رقم وتاريخ العقد المبرم مع المستثمر النهائي لتوريد المصادر )إن وجد(

 ال    نعم    ؟4المصادر المستوردة هل المستثمر النهائي مرخص بحيازة
 .............................................................................................:5التاريخ المتوقع لنقل حيازة المصادر المستوردة إلى المستثمر النهائي

 

 .على ورقة مستقلة إن لزم األمر( جهازيرجى تكرار هذه الفقرة لكل ) :أجهزة أشعة سينيةفي حال استيراد  .4
 .................................... :عدد األجهزة .......................................... :6رمز الجهاز ................................................. :نوع الجهاز

 ............................ (:mAشدة التيار القصوى ) ................................. (:kVالجهد األقصى ) ................................. موديل الجهاز:
 .................................... الدولة: .................................................................................................................... :الصانعةالشركة 

 
 :بالنسبة ألجهزة األشعة السينية الطبية

 .دمستعمل غير مجد        دمجد   مستعمل     جديد  الجهاز:

 .7أجريت لجهاز األشعة معايرة/يجب إرفاق صورة عن شهادة آخر عملية ضبط جودةفي حال كان جهاز األشعة مستعماًل )مجددًا أو غير مجدد(: 
 
 
 
 
 
 



 اجلمهورية العربية السورية

 هيئة الطاقة الذرية

 مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي
 

 R.N.R.O-009/002رمزالنموذج: 

 2017/  2اإلصدار: 
 3 من 2 صفحة:

 .على ورقة مستقلة إن لزم األمر( مصدريرجى تكرار هذه الفقرة لكل ) :مواد مشعةفي حال استيراد 
 :لقةغالمبالنسبة للمصادر 

 ..................... :6رمز المصدر  .......................... بتاريخ: ........................... النشاط اإلشعاعي: .......................... النظير المشع:

 .................................... الدولة: .................................................................................................................... :الصانعةالشركة 
 ...................... :صدرلحامل المالرقم التسلسلي  ............................ :صدرالرقم التسلسلي للم ..................................: صدرموديل الم

 .8)ترفق مع الطلب شهادة المصدر المغلق أو شهادة اختبار تسرب ال يزيد عمرها على سنة واحدة(
 .9(عند طلب إخراجه من سوريا بعد استهالكه)ترفق مع الطلب موافقة الجهة الموردة على استالم المصدر 

 :فتوحةالم بالنسبة للمصادر
 .................................... :6رمز المصدر .......................................... النشاط اإلشعاعي: ........................................ المشع:النظير 

 ............................. :لغايةو  ............................. :ابتداء من ............................ : 10بشكل دوري  ......لمرة واحدة االستيراد: 
 .................................... الدولة: .................................................................................................................... :الصانعةالشركة 

 .................................... الدولة: ....................................................................................................................... :الجهة الموردة
 .................................................................. الشكل الكيميائي:  ........................................................................ الشكل الفيزيائي:
 :األجهزة المرافقة

 ...................................................... :6رمز الجهاز .............................................................................................. :الجهازنوع 
 .................................... :الرقم التسلسلي............................................................................................ :موديل الجهاز

 .................................... الدولة: ................................................................................................................... :الصانعةالشركة 
 

 :تدابير الوقاية اإلشعاعية
 ...................................................................................................................................................:  11مسؤول الوقاية اإلشعاعية

 في حال تخزين المواد المشعة المستوردة بشكل مؤقت لدى المستورد قبل تسليمها إلى المستثمر النهائي:
 .................................................................................................................................... : 12الفترة المتوقعة لتخزين المادة المشعة

 ................................................................................................................................................................... : 13نمكان التخزي
 .الطلب مخطط هندسي لمكان التخزين المؤقت()يرفق مع 
 ................................................. :مادة تدريع الحاوية ............................................................. :المادة المشعة المستوردةنوع طرد 

 .............................................................. :فئة النقل  .............................................................................................. :النقلدليل 
 .................................... :رقم شهادة الطردذكر ي  : Bفي حال الطرود من النوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اجلمهورية العربية السورية
 هيئة الطاقة الذرية

 مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي
 

 R.N.R.O-009/002رمزالنموذج: 

 2017/  2اإلصدار: 
 3 من 3 صفحة:

 :المرفقة الوثائق
 :ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بهذا الطلب

  نسخة من بوليصة الشحن، أو إحالة المراكز الحدودية التابعة للهيئة.نسخة من إجازة االستيراد، أو 
  ستوردةفاتورة المواد المستوردة أو قائمة رسمية بمفردات المواد المنسخة من. 
  4نسخة عن كاتالوج أجهزة األشعة السينية المستوردة تتضمن المواصفات الفنية في الفقرة. 
  4قائمة بأجهزة األشعة السينية المستوردة تتضمن المعلومات المطلوبة في الفقرة. 
  :تقارير ضبط الجودة ألجهزة األشعة السينية الطبية التالية................................................................................................... 
 5ة المستوردة تتضمن المعلومات المطلوبة في الفقرة قائمة بالمواد المشع. 
 من سوريا خراجهنسخة من موافقة الجهة الموردة على استالم المصدر بعد طلب إ. 
 صادر المغلقة المستوردة التالية:الم اتشهاد ........................................................................................................................ 
 :شهادة اختبار تسرب للمصادر المغلقة المستوردة التالية .......................................................................................................  
  يبين الموقع وما يحيطه.مخطط هندسي لمكان التخزين المؤقت للمواد المشعة المستوردة 

  (يرجى التحديد)وثائق أخرى: .......................................................................................................................................... 
 

 :الترخيص أجور .5
 التجديرد طلربتقردي  شرريطة )تجديذد التذرخيص  أجذورل.س  4000، أو ل.س 8000البالغذة أو التعذديل الطلذب أجذور التذرخيص أرفق مع هذذا 

  .(من تعليمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية 30و 28 المادة – أسابيع على األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق 4قبل 
 بموجب )ضع إشارة أمام ما ينطبق(:

   بريدية مسطرة باسم هيئة الطاقة الذريةحوالة. 
 شيك مصرفي مسطر باسم هيئة الطاقة الذرية. 
 األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري للهيئة إشعار بدفع 

 :دررتعه .6
 ،صرحيحة ودقيقرة ومطابقرة للواقرع، وذلر  علرى مسرؤوليتي الشخصريةأنا الموقع أدناه، أصرر  بر ن كافرة المعلومراو الرواردة فري هرذا الطلرب 

 ،شركالاألمرن شركل  ي بمصرادر األشرعة المؤينرة بروأتعهد بااللتزا  بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية خرالل التعامرل 
وأتعهررد برر عال  هيئررة الطاقررة الذريررة ب سررماء  ،بحيازتهررارخصررة إال لجهرراو مالمشررمولة بهررذه االسررتمارة شررعة األصررادر مسررلي  وأتعهررد بعررد  ت

 .شعة لهاصادر أمسلي  وعناوين الجهاو التي يت  ت
  
 االسررررر : 

 الصفة الرسمية: 
 : والخات  التوقيع 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

بقيمة  وابع ط
ريةة سو لير  85  



 
 :)يمكن االحتفاظ بها( مؤينة شعةمصادر أ إرشاداو الحصول على ترخيص استيراد

 المرجعية القانونية

 منه. 5و 4والسيما المادتين  2005لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .1
المتضذذذذمن القواعذذذذد  2007لعذذذذام  134قذذذذرار رئاسذذذذة مجلذذذذس الذذذذوزراء رقذذذذم  .2

 التنظيمية العامة للوقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنها.
المتضذذمن تعليمذذات تذذرخيص  623/2008رقذذم هيئذذة الطاقذذة الذريذذة قذذرار  .3

 الممارسات اإلشعاعية.

المتعلذذذذق بمسذذذذؤولي الوقايذذذذة  617/2002قذذذذرار هيئذذذذة الطاقذذذذة الذريذذذذة رقذذذذم  .4
 اإلشعاعية.

 عامة إرشاداو

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامذل. إن وجذود نقذص أو خطذأ فذي  .1
 .الترخيصبعض المعلومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند ستعانة بااليمكن  .2
سذابق االكتفذاء بفرفذاق الوثذائق  تذرخيصيمكن عند طلب تجديذد أو تعذديل  .3

المتعلقذة بمذذا يسذذتجد مذن معلومذذات فقذذط والتنويذذه إلذى أن بقيذذة المعلومذذات قذذد 
 مت مسبقًا.قد  

المراسذذالت يرسذذل الطلذذب أو يسذذلم مذذع كافذذة الوثذذائق المطلوبذذة إلذذى دائذذرة  .4
 في الهيئة.

لذذدى االستفسذذار عذذن معاملتذذه شخصذذيًا أو هاتفيذذًا  التذذرخيصلطالذذب مكذذن ي .5
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الهيئة على األرقام التالية:

 2132580أو  6111926
 

 ملء االستمارة إرشاداو
 

ينبغي تحديد الموطن المختار بشكل مفصل وواضح )علذى سذبيل المثذال:  1
 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(. 

فذذذي حذذذال كذذذان المسذذذتثمر النهذذذائي هذذذو المسذذذتورد ذاتذذذه، وكذذذان حذذذائزًا علذذذى  2
مصذذذادر غيذذذر مذذذرخص بهذذذا: ال يصذذذدر تذذذرخيص االسذذذتيراد إال بعذذذد تسذذذوية 

 ودة أصواًل.وضعه وحصوله على ترخيص بالمصادر الموج
يجذذذذذب أن يكذذذذذون المسذذذذذتثمر النهذذذذذائي محذذذذذددًا عنذذذذذد اسذذذذذتيراد مذذذذذواد مشذذذذذعة  3

 )باستثناء استيراد المنتجات االستهالكية(.
 تنص تعليمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية على أنه: 4
بذأي و  ة هذذا المصذدر إلذى أيذة جهذة أخذرىبنقذل حيذاز ورد ال يسمح للمست...»

ة أو تذذذذذذأجير أو بيذذذذذذع أو توزيذذذذذذذع أو شذذذذذذكل مذذذذذذن األشذذذذذذكال )تسذذذذذذذليم أو إعذذذذذذار 
مذذن وجذذود تذذرخيص  ه( سذذواء بشذذكل دائذذم أو مؤقذذت إال بعذذد تحققذذ...الخهبذذة

ومذذذن ذلذذذك علذذذى  ،المصذذذدرحيذذذازة تلقذذذي سذذذتثمر المسذذذاري المفعذذذول يتذذذيح للم
أو أيذذذذذة تذذذذذراخيص أخذذذذذرى سذذذذذبيل المثذذذذذال تذذذذذراخيص االسذذذذذتخدام أو التخذذذذذزين 

المصذذذدر لذذذدى متلقذذذي ال يعذذذد تركيذذذب و  .المقصذذذود بعينذذذه تتضذذذمن المصذذذدر
جراء اختبارات القبول نقاًل للحيازة طالما أن المصدر مذا زال تحذت  الحيازة وا 
سذذذيطرة ناقذذذل الحيذذذازة. وال يجذذذوز لمتلقذذذي الحيذذذازة فذذذي هذذذذه الفتذذذرة التصذذذذرف 

 .«بالمصدر إال وفقًا لتعليمات ناقل الحيازة...

 

الحيذذذازة وفقذذذًا ال يعذذذد ذكذذذر التذذذاريخ المتوقذذذع لنقذذذل الحيذذذازة إبالغذذذًا عذذذن نقذذذل  5
ألحكذذام الفصذذل الثذذاني مذذن تعليمذذات تذذرخيص الممارسذذات اإلشذذعاعية والتذذي 

 تنص أنه:
عذذن نقذذل حيذذازة أي مصذذدر وطبيعذذة نقذذل هيئذذة إبذذالا الالمسذذتورد علذذى »...

قبذذل والبيانذذات الخاصذذة بمتلقذذي الحيذذازة وذلذذك الحيذذازة )دائم/مؤقذذت( وتاريخذذه 
حذذذاالت الخاصذذذة التذذذي يتعذذذذر فذذذي الو بيذذذوم واحذذذد علذذذى األقذذذل. نقذذذل الحيذذذازة 

خذذذالل أسذذذبوع علذذذى اإلبذذذالا فيهذذذا قبذذذل نقذذذل الحيذذذازة فيجذذذب أن يكذذذون ذلذذذك 
أمذذا فذي حذذال نقذذل حيذذازة مصذذادر مغلقذذة مذذن  األكثذر مذذن تذذاريخ نقذذل الحيذذازة.

الفئتذين األولذى والثانيذة: يجذب أن يكذون إبذذالا الهيئذة مذن قبذل كذل مذن ناقذذل 
 «.قل من تاريخ نقل الحيازة...الحيازة ومتلقيها قبل ثالثة أيام على األ

جذذذداول فذذذي ال ههذذذو الذذذرقم المبذذذين بجانذذذب نوعذذذرمذذذز الجهذذذاز أو المصذذذدر  6
 المرفقة.

أجريذذت  معذذايرة/يجذذب إرفذذاق صذذورة عذذن شذذهادة آخذذر عمليذذة ضذذبط جودة 7
علذذى أال يكذذون قذذد مضذذى علذذى تاريخهذذا سذذنتان بتذذاريخ تقذذديم  لجهذذاز األشذذعة

اسذذذذذذتيراد جهذذذذذذاز األشذذذذذذعة الطبذذذذذذي ب. وال يسذذذذذذمح طلذذذذذذب تذذذذذذرخيص االسذذذذذذتيراد
متوافقذذة مذذع المقدمذذة  ضذذبط الجذذودةفذذي شذذهادة نتذذائ  الالمسذذتعمل مذذا لذذم تكذذن 

 .في سورية المعايير المعتمدة
ال تغنذذي شذذهادة ضذذبط الجذذودة المطلوبذذة عذذن القيذذام بضذذبط جذذودة مالحظذذة: 

 جهاز األشعة بعد تركيبه في سورية كشرط لترخيص استخدام األجهزة.
إن كذذان تصذذنيعه قبذذل عذذام أو  شذذهادة المصذذدر المغلذذقلذذب ترفذذق مذذع الط 8

فذذي حذذال و  أقذذل مذذن تذذاريخ التقذذدم بطلذذب الحصذذول علذذى تذذرخيص االسذذتيراد.
 يجذذذبف ،التذذذرخيصشذذذهادة المصذذذدر المغلذذذق بتذذذاريخ تقذذذديم طلذذذب  عذذذدم تذذذوفر

 .كحد أقصى الجمركي الحرمبها عند وصول المصدر إلى  الهيئةموافاة 

ريخ تصذذنيع المصذذذدر أكثذذر مذذذن عذذام واحذذذد أمذذا إذا كذذان قذذذد مضذذى علذذذى تذذا
بتذاريخ التقذذدم بطلذذب الحصذذول علذذى تذرخيص االسذذتيراد فيجذذب إرفذذاق شذذهادة 

 اختبار تسرب ال يزيد عمرها على سنة واحدة.
موافقذة الجهذة المذور دة علذى اسذتالم المصذدر خذالل سذذنة ترفذق مذع الطلذب  9

المتوقذع أن يبقذى على األكثذر مذن طلذب إعادتذه بعذد اسذتهالكه إذا كذان مذن 
ميغذا  100سنوات من الشراء أكثر من  10النشاط اإلشعاعي للمصدر بعد 

 سنة. 15بيكريل، وكان العمر التشغيلي االفتراضي للمصدر أقل من 
 على سبيل المثال أسبوعيًا أو شهريًا... 10
تحديذذذذد فذذذرد ضذذذذمن الهيكذذذذل التنظيمذذذذي اسذذذذتيراد مذذذذواد مشذذذعة ينبغذذذذي  عنذذذد 11

بمهذذام مسذؤول الوقايذذة اإلشذعاعية خذذالل االسذتيراد والتخذذزين للمسذتورد يكل ذف 
لى حين توريد المادة إلى المستثمر النهائي.  المؤقت وا 

فتذذرة تخذذزين المذذواد المشذذعة  –أو كذذان مذذن المتوقذذع أن تزيذذد  –إذا زادت  12
يومًا، فيجب التقدم بطلب للحصول علذى تذرخيص  30خالل االستيراد على 
 تخزين للمواد المشعة.

المصذدر إلذى المسذتثمر  نقل حيازة إلى حينمكان التخزين المؤقت يحدد  13
 .النهائي

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

 



 

 

 

 موز مصادر األشعة واألجهزة المرافقةر 
مصادر األشعة واألجهرزة المرافقرة المسرتخدمة فري التطبيقراو الطبيرة  (أ

 التشخيصية والتدخلية:
 101 السينية النقالة والمحمولةأجهزة األشعة 

 102 أجهزة التصوير البسيطة باألشعة السينية

 103 أجهزة التصوير والتنظير

 104 أجهزة تصوير الثدي

 105 أجهزة التصوير الطبقي المحوري

 106 أجهزة التصوير والتنظير القوسية

 107 أجهزة القثطرة القلبية وأجهزة تصوير الشرايين

 108 الكثافة العظميةأجهزة قياس 

 109 تشخيصية أخرى )يرجى التحديد(سينية أجهزة أشعة 

 111 أجهزة التصوير والتنظير في الطب البيطري

 151 أجهزة األشعة السينية السنية البانورامية أو السفالومترية 

 401 أجهزة األشعة السينية السنية البسيطة

 415 أنابيب أشعة سينية

 

 األشعة واألجهزة المرافقة المستخدمة في الطب النووي:ب( مصادر 
 110 في التشخيص الطبي ةمفتوح صادر مشعةم

 207 ة اإلشعاعيةلجاعملل ةمفتوحصادر مشعة م

 PET/CT  211أجهزة 
 359 مصادر مشعة مفتوحة للتحليالت المخبرية الطبية

 411 (غاما كاميرا) SPECTأجهزة 

 412 أجهزة المسح الومضاني

 416 (كاميرا) PETأجهزة 

 

 ج( مصادر األشعة واألجهزة المرافقة المستخدمة في المعالجة اإلشعاعية:
 201 أجهزة المعالجة اإلشعاعية عن بعد

 202 معالجة اإلشعاعيةللخطية مسرعات 

 203 أجهزة المحاكاة باألشعة السينية

 204 أجهزة المعالجة بالحزم النترونية

 LDR 205أجهزة معالجة إشعاعية بالتماس 
 206 معالجة اإلشعاعيةلل ةمغلقصادر مشعة م

 208 للمعالجة اإلشعاعية أجهزة أشعة سينية

 209 أجهزة معالجة إشعاعية أخرى )يرجى التحديد(

 210 لتشعيع عينات الدم Iفئة أولى   مشععات غاماوية

األشعة واألجهرزة ذاو العالقرة التري تسرتخد  فري التطبيقراو الصرناعية  صادرمد( 
 :والتحليلية والبحث العلمي والتعلي 

 301 للتطبيقات الصناعيةصادر مشعة مغلقة م

 302 للوسم وتقفي األثرصادر مشعة مفتوحة م

 303 صادر مشعة مفتوحة للتطبيقات الصناعية األخرىم

 304 خلية تشعيع متحركة )غاما(
 305 أجهزة تشعيع للبحث العلمي أو التدريب والتعليم

 306 مسرعات للتشعيع أو إنتاج النظائر

 307 أجهزة التصوير الصناعي النقالة )غاما(

 308 أجهزة التصوير الصناعي الثابتة )غاما(

 309 (أشعة سينيةأجهزة التصوير الصناعي النقالة )

 310 (أشعة سينيةأجهزة التصوير الصناعي الثابتة )

 311 قيادة لكاميرات التصوير الزاحفة أجهزة

 312 أجهزة التنظير الصناعي باألشعة السينية

 313 مقاييس سبر اآلبار
 314 مقاييس الرطوبة

 

 315 مقاييس الكثافة والرطوبة

 316 مقاييس الكثافة

 317 أجهزة أشعة سينية للمعايرة

 318 التحديد(أخرى )يرجى مرافقة صناعية أجهزة 

 319 أجهزة أشعة سينية غير طبية أخرى )يرجى التحديد(

 I 320مشععات غاماوية فئة أولى 

 II 321مشععات غاماوية فئة ثانية 

 III 322مشععات غاماوية فئة ثالثة 

 IV 323مشععات غاماوية فئة رابعة 

 351 أجهزة التحليل بالتفلور )نظائر مشعة(

 352 بالتفلور )أشعة سينية(أجهزة التحليل 

 353 أجهزة التحليل بانعراج األشعة السينية

 354 أجهزة الكروماتوغرافيا

 355 مقاييس الثخانة بالنظائر المشعة

 356 مقاييس الثخانة باألشعة السينية

 357 بالنظائر المشعة مقاييس المستوى

 363 باألشعة السينية مقاييس المستوى

 358 لعناصرل انتقائي مقاييس تحديد

 360 مخبرية مفتوحة للبحث العلميصادر مشعة م

 361 مصادر مشعة مفتوحة للمعايرة

 362 صادر مشعة مغلقة للمعايرةم

 402 أجهزة تعمل ببطاريات نووية

 403 أجهزة انفراا كهربائي ذات مواد مشعة

 404 أجهزة التألق الذاتي

 405 مقاييس نقطة الندى

 406 دخانيةحساسات 

 407 أو منعها أجهزة اإلنذار من الصواعق

 408 مفرغات الشحنة الساكنة

 409 منتجات استهالكية أخرى حاوية على مواد مشعة

 410 مغلقة للتعليم والتدريبصادر مشعة م

 413 حاويات يدخل في مادتها اليورانيوم المستنفذ

 414 يدخل في مادتها اليورانيوم المستنفذال حاويات 

 415 أنابيب أشعة سينية

 


