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 املمارسات اإلشعاعيةترخيص تعليمات 

  تعاريفالفصل األول    

  تعاريف 1 املادة
له ، وكل مصطلح لم يرد  ما هو مبين بجانب كل منهاه التعليماتيقصد بالمصطلحات التالية في معرض تطبيق هذ  ) أ

  :تعريف يرجع إلى تعريفه في المرسوم أو القواعد

امل إعالم الهيئة من قبل المستثمر خطياً عن نيته القيام بممارسة أو تعديلها أو حدوث واقعة أو التع :اإلبالغ )1(

 .بمصدر بأي شكل من األشكال

 .  األجهزة واألدوات التي تلزم للتعامل مع مصادر أشعة، وهي ال تصدر أشعة بحد ذاتها:األجهزة المرافقة )2(

 .    األشعة القادرة على إنتاج أزواج من األيونات في المادة:األشعة المؤينة )3(

أشعة إلى أدنى حد ممكن والتخفيف من عواقب  تدابير تتخذ بقصد تقليص احتمال وقوع حوادث لمصادر :األمان )4(

  .تلك الحوادث فيما لو وقعت

 تدابير تحول دون الوصول إلى مصادر األشعة أو إتالفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها على :األمن )5(

  .نحو غير مسموح

 .بكامل أنواعه وحاالته التعرض لإلشعاع: التعرض )6(

 غير مرغوب بها أو قد تكون ضارة سواء داخل مادة أو على سطحها، أو  وجود مواد مشعة:التلوث اإلشعاعي )7(

  .في جسم بشري أو على سطحه، أو في أي مكون بيئي آخر

 . محددةة قيام الهيئة بإصدار موافقة خطية للمستثمر للقيام بممارس:الترخيص )8(

رها من الحوادث، وال يمكن التشغيل أو أعطال المعدات أو غي أي فعل غير مقصود، بما في ذلك أخطاء :الحادث )9(

  .تجاهل عواقبه الفعلية أو المحتملة من زاوية الوقاية واألمان

، ويتمتع بحقوق رب عمللحساب بصورة دائمة أو مؤقتة، كل الوقت أو بعض الوقت، أي شخص يعمل  :العامل )10(

الخاص قائماً بواجبات الشخص الذي يعمل لحسابه د يع. (وواجبات محددة فيما يتعلق بالوقاية في التعرض المهني

  ).والعامل في آن واحدرب العمل 

 القواعد التنظيمية العامة للوقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنها الصادرة بقرار رئاسة مجلس :القواعد )11(

 .17/1/2007 تاريخ 134الوزراء رقم 

 .المادة التي تصدر األشعة المؤينة وتكون طبيعية أو صنعية: المادة المشعة )12(

 .2005 لعام 64المرسوم التشريعي رقم : المرسوم )13(

أو االعتباري الحائز ترخيصاً للتعامل مع المواد المشعة ونفاياتها ومصادرهما  الشخص الطبيعي: المستثمر )14(

 .أو مصدر أشعة يتحمل المسؤولية األساسية عن الوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن فيما يتعلق بمنشأة والذي

يكون فيها المصدر المغلق محضوناً تماماً ضمن حاوية غاماوية  مشععات ):I(فئة أولى وية الغامامشععات ال )15(

إلى المصدر  تصميًم وصول اإلنسانبفعل الفي كل األوقات، ويتعذر  جافة مصنوعة من مواد صلبة ومدرعاً

  .المغلق وإلى الجسم الذي يتعرض للتشعيع
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يكون المصدر المغلق فيها موضوعاًً ضمن حاوية جافة اماوية غ  مشععات):II(فئة ثانية الغاماوية مشععات ال )16(

أما أثناء االستخدام فيكون المصدر . مصنوعة من مواد صلبة ومدرعاً بصورة تامة عندما ال يكون قيد االستعمال

  .مكشوفاً ضمن حيز يتم التحكم بوصول اإلنسان إليه بفعل نظام تحكم بالدخول

  محتوًى في بركة تخزينايكون المصدر المغلق فيهغاماوية  اتمشعع ):III(فئة ثالثة الغاماوية مشععات ال )17(

في كل األوقات، ويكون وصول اإلنسان إليه وإلى الحجم المعرض للتشعيع مقيداً بفعل  مملوءة بالماء ومدرعاً

  .التصميم وأسلوب االستخدام

  تخزينبركة في محتوًى المغلق فيه اصدر يكون المغاماويةات ععمش ):IV(فئة رابعة الغاماوية مشععات ال )18(

فيكون المصدر مكشوفاً االستعمال أما أثناء .  بصورة تامة عندما ال يكون قيد االستعمال ومدرعاً بالماءةمملوء

  .الدخولب تحكمبفعل نظام  يتعذر الوصول إليه حيز ضمن 

ؤينة أو إطالق مواد  سواء عن طريق إصدار أشعة م– كل ما قد يؤدي إلى تعرض إشعاعي :مصدر األشعة )19(

  . ويمكن النظر إليه كوحدة منفردة ألغراض الوقاية واألمان-مشعة 

  .مصدر األشعة: المصدر )20(

 1180/2006 مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الهيئة، والذي ينص قرار المدير العام للهيئة رقم :المكتب )21(

 .مرسوم على أنه الجهاز الرقابي المشار إليه في ال17/12/2006تاريخ 

أي نشاط بشري يحدث مصادر إضافية للتعرض أو يوسع نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين،  :الممارسة )22(

أو يعدل من شبكة مسارات التعرض المنبثقة عن المصادر القائمة على نحو يؤدي إلى زيادة تعرض أو احتمال 

  . تعرض األفراد أو زيادة عدد األشخاص المعرضين

 هي أجهزة تحتوي على كميات ضئيلة من المواد المشعة مثل الحساسات الدخانية :كيةالمنتجات االستهال )23(

 ...واإلشارات الوميضية وأنابيب توليد األيونات 

أية منشأة مع ما يرافقها من أرض وأبنية ومعدات يجري فيها إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو : المنشأة )24(

 أو مصدر مولدات أشعةركبت أو ستركب فيه لتصرف بها، وأي مكان استخدامها أو التعامل بها أو تخزينها أو ا

  . تستوجب مراعاة الوقاية واألمانمقاييس  بأشعة

 منشآت الطب النووي التي يحتمل أن يكون النشاط اإلشعاعي الموزون فيها أكبر ):أ(منشآت الطب النووي فئة  )25(

  .GBq 50من 

 MBq 50 التي يقع النشاط اإلشعاعي الموزون فيها بين  منشآت الطب النووي):ب(منشآت الطب النووي فئة  )26(

  .GBq 50و 

  .MBq 50 منشآت الطب النووي التي يقل النشاط اإلشعاعي الموزون فيها عن ):ج(منشآت الطب النووي فئة  )27(

 منشآت المعالجة بالتماس التي تستخدم فيها مصادر من الفئتين الثانية أو ):أ(منشآت المعالجة بالتماس فئة  )28(

  .low dose rate after loading devicesثالثة أو أجهزة التحميل الالحق بمعدل جرعة منخفض ال

 منشآت المعالجة بالتماس التي ال تستخدم فيها سوى مزدرعات من الفئتين ):ب(منشآت المعالجة بالتماس فئة  )29(

  .الرابعة أو الخامسة حصراً

مثل األشعة السينية أو النترونات أو االلكترونات أو غيرها  جهاز قادر على توليد األشعة المؤينة :مولد األشعة )30(

 .من الجسيمات المشحونة
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مقدار يستخدم لتصنيف منشآت الطب النووي ويساوي مجموع النشاط اإلشعاعي : الموزونالنشاط اإلشعاعي  )31(

ظير حسب األقصى للنظائر المشعة المحتمل وجودها في المنشأة في وقت واحد مضروباً بمعامل ترجيح لكل ن

  : الجدول اآلتي

  

  معامل الترجيح النظير المشع
75Se, 89Sr, 125I, 131I 100  

11C, 13N, 15O, 18F, 51Cr, 67Ga, 99mTc, 111In, 113mIn, 123I, 201Tl 1  
3H, 14C, 81mKr, 127Xe, 133Xe 0.01  

  

ن الحالة الفيزيائية لهذه  مواد مشعة ناتجة عن ممارسات أو عمليات تدخل، بغض النظر ع:النفايات المشعة )32(

 .المواد، ال يتوقع أن يكون لها أي استخدام وهي تحتوي على مواد مشعة أو ملوثة بها

  .لطاقة الذريةاهيئة : الهيئة )33(

واحد والتي ال يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من  أي حادث أو سلسلة حوادث ذات منشأ :الواقعة )34(

  .ناحية الوقاية واألمان

  . وقاية األفراد من آثار التعرض لألشعة المؤينة ووسائل تحقيق ذلك:يةالوقا )35(

 . الوقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنها:الوقاية واألمان واألمن )36(

 . الوكالة الدولية للطاقة الذرية:الوكالة )37(
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  أحكام عامة   ثاينالفصل ال 

  اهلدف 2 املادة
 .فيهاللممارسات اإلشعاعية والعاملين ترخيص حصول على الالمتعلقة ب األحكامتهدف هذه التعليمات إلى بيان 

  النطاق 3 املادة
بموجب التي تؤدي إلى تعرضات مستثناة ما عدا تلك  قطرالعلى جميع الممارسات اإلشعاعية في طبق هذه التعليمات نت

  . من القواعد5 بموجب المادة معفاةتنطوي على مصادر  من القواعد أو 4المادة 

  تمسؤولية تنفيذ التعليما 4 املادة
 .يعد المكتب مسؤوالً عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات

 ضمان اجلودة 5 املادة
 ةالمعتمدوالنظم اإلدارية ام ضمان الجودة وفقاً لنظه التعليمات اإلجراءات واالستمارات الالزمة لتنفيذ هذالمكتب يضع   ) أ

 .لهيئةفي ا

  . الضرورةما تقتضي كل سنتين وعندتعليماتراجع هذا الت  ) ب

  ى شخص اعتباري لدإداريةية بن ترخيص 6 املادة
 بنية اإلداريةالهذه  ت تمتعإذا ه،شخص اعتباري بناء على طلب باسم إحدى البنى اإلدارية لدىيجوز إصدار ترخيص 

عد الشخص ي و.واألمان واألمنالوقاية كانت تتحمل المسؤولية المباشرة عن فيما يتعلق بالممارسة وستقل بهيكل تنظيمي م

حمل المسؤولية األساسية يتالبنية اإلدارية المعنية والتي تقوم بها اً بالممارسة مرخص مستثمراًاالعتباري في هذه الحال 

  .المرسوماستناداً ألحكام عنها 
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  املمارسات اإلشعاعية ترخيص أحكام   الثالثالفصل  

  استرياد مصادر أشعة 7 املادة
  . استيراد مصادر أشعةمتطلبات الحصول على ترخيص األوليحدد الملحق   ) أ

 ،تحت مسؤولية المستوردهذه المصادر عند االستيراد تبقى لمصادر المستوردة ل النهائيفة المستثمر في حال عدم معر  ) ب

 .31 المادة  ألحكاماستناداً وال يجوز نقل حيازتها إال إلى جهات مرخصة 

  :يجيز ترخيص االستيراد ما يليما لم ينص على خالف ذلك   ) ت

  .لى القطرشعة إإدخال مصدر األ )1(

وإذا كان . النهائيالمستثمر إلى ورد أو ست لدى المإلى مكان التخزينمكان إدخاله إلى القطر نقل المصدر من  )2(

 .نقلالواعد  النقل وفقاً لقالمصدر مادة مشعة فيجب أن يكون

  .)10 المادة مع مراعاة أحكام  ( بشكل مؤقت لدى المستورداألشعةتخزين مصدر  )3(

 .31 المادة  من ) ت ( الفقرة  مع مراعاة أحكامالنهائيالقيام بعمليات التركيب واالختبار لدى المستثمر  )4(

  .)32 المادة  و31 المادة مع مراعاة أحكام  (النهائي مستثمرالمصدر إلى النقل حيازة  )5(

  تصدير مصادر أشعة 8 املادة
  .تصدير مصادر أشعةمتطلبات الحصول على ترخيص ثاني يحدد الملحق ال  ) أ

  :خيص التصدير ما يلييجيز ترما لم ينص على خالف ذلك   ) ب

 31 المادة  مختلفين مع مراعاة أحكام اإن كانإلى المستثمر المصدِّر  عليه المصدر من المستثمر الحائز نقل حيازة )1(

 .32 المادة و

وإذا كان .  التصديرنفذر أو إلى مالمصدِّالمستثمر ر إلى مكان التخزين لدى نقل المصدر من موقعه في القط )2(

 .المصدر مادة مشعة فيجب أن يكون النقل وفقاً لقواعد النقل

  .10 المادة  مع مراعاة أحكام ر ريثما يتم تصديرهالمصدِّالمستثمر تخزين مصدر األشعة مؤقتاً لدى  )3(

  .إخراج مصدر األشعة من القطر )4(

 أيام على سبعة إبالغ الهيئة عن موعد الشحن قبل رالمصدِّمستثمر العلى : ة الثانيةفئالمن مغلقة مصادر تصدير عند   ) ت

 .األقل، وتقوم الهيئة بإبالغ الجهات المختصة في الدولة المستوردة بذلك

مخاطبة الدولة بالهيئة تقوم ،  أعاله) ت (لما ورد في الفقرة إضافة : ة األولىفئالعند تصدير مصادر مغلقة من   ) ث

مستقل عن ترخيص بشكل تها موافقطلب المصدِّر والمستورد والمستثمر بيانات كل من المستوردة مباشرة وإعالمها ب

  .لملحق الثانيافي واجب تقديمه ضمن الثبوتيات المذكورة االستيراد ال

  استخدام مصادر أشعة أو تشغيلها أو تشغيل منشآت 9 املادة
متطلبات الحصول على ترخيص استخدام مصادر ضمناً حتى الحادي عشر  حق من الرابعالمالتتضمن مجموعة   ) أ

  . المختلفة الممارساتشعة فيأ
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  : ما يليترخيص االستخدامجيز يما لم ينص على خالف ذلك   ) ب

 .لمرخص بها واستخدامهحيازة المصدر في الممارسة ا )1(

  .)10 المادة  من ) أ (الفقرة من  )2( مع مراعاة البند  (تخزين مصادر األشعة خالل العمل )2(

  .مع مراعاة قواعد النقلالتابعة للمستثمر  عملالة بين أماكن نقل المواد المشع )3(

  .إطالق مواد مشعة في البيئة نتيجة االستخدام الروتيني وفق األساليب والحدود الموافق عليها في الترخيص )4(

 .النفايات المشعة المتولدة وفقاً لألساليب الموافق عليها في الترخيصإدارة  )5(

  ي مواد مشعةختزين مواد مشعة أو أجهزة حتو 10 املادة
 :ها في الحالتين التاليتينتخزينخاص بالحصول على ترخيص على حائز مواد مشعة أو أجهزة تحوي مواد مشعة   ) أ

عامل بها التخالل االستيراد أو التصدير أو  المواد المشعة فترة تخزين، أو كان من المتوقع أن تزيد، إذا زادت )1(

 . يوما30ًعلى 

 حتى وإن ، أشهرأربعة  تزيد علىلمدةلدى المستثمر  استخدام المصدرتوقف يأو كان من المتوقع أن  توقفإذا  )2(

  .المصدرشمل يساري المفعول استخدام وجد ترخيص 

 :ما يليتقديم للحصول على ترخيص يجب   ) ب

  .بيانات الجهة المسؤولة عن التخزين، بما فيها الهيكل التنظيمي وتحديد مسؤول الوقاية اإلشعاعية )1(

  .الذي يحوي المادة المشعةالمرافق ة والجهاز بيانات المادة المشع )2(

  .مالءمته لطبيعة المادة المشعةبيان موقع التخزين ومخطط هندسي ومواصفات  )3(

  .تدابير الحماية المادية المتخذة لضمان أمان المادة المشعة )4(

  .سجالت متابعة المصدر والجرد الدوري له )5(

فيجب بيان تدابير الحماية المادية المتخذة الثالثة  وأالثانية  وأولى األات  المادة المشعة مصدراً مغلقاً من الفئتإذا كان  ) ت

  .لضمان أمن المصدر

   اليت ترخص على عدة مراحلنشآتامل 11 املادة
 :على عدة مراحل المنشآت التالية ترخّص  ) أ

 .بعدعن شعاعية اإلمعالجة ال منشآت )1(

 .)أ(من الفئة بالتماس  المعالجة اإلشعاعية منشآت )2(

 .)أ(ئة الفمن  الطب النووي منشآت )3(

 .ات الثانية والثالثة والرابعةمن الفئالغاماوية المشععات  )4(

 إذا كانت الوقاية اإلشعاعية وأمان الممارسة يعتمدان بشكل الهيئةأية منشآت أخرى ذات طبيعة خاصة تحددها  )5(

  .رئيس على تصميم المنشأة وكانت المنشأة من النوع الذي يصعب تعديله الحقاً

: مرحلتينعلى الترخيص منح ي :أعاله) أ(الفقرة من ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(البنود شمولة في لمنشآت المبالنسبة ل  ) ب

  :وترخيص تشغيل أو استخدام مع مراعاة ما يلي ترخيص تصميم،

 .تصميمال البدء باألعمال اإلنشائية إال بعد الحصول على ترخيص عدم )1(

 .الهيئةخطية من على موافقة إجراء أية تعديالت جوهرية على التصميم إال بعد الحصول عدم  )2(
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ضمان أن تنفذ األعمال اإلنشائية طبقاً للتصميم المرخص، وإجراء االختبارات الكافية لهذا الغرض خالل اإلنشاء  )3(

 . حسب اللزوموعند انتهائه

 :تهاوتهيئالمصادر  قبل الشروع بتركيب على المستثمر ،عند االنتهاء من األعمال اإلنشائية )4(

 .ص يثبت أن اإلنشاء قد تم وفقاً للتصميم المرخَّماموافاة الهيئة ب −

 . لبدء التركيب والتهيئةتوقعإبالغ الهيئة بالموعد الم −

 .تحديد مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر وأمنها خالل فترة التركيب والتهيئة وإبالغ الهيئة بها −

يجيز ترخيص التصميم إنشاء المنشأة وتركيب المصادر وتهيئتها وإجراء االختبارات  )4( مع مراعاة البند  )5(

 .األولية قبل الشروع بالتشغيل الفعلي

 .9 المادة يمنح ترخيص التشغيل أو االستخدام وفق أحكام  )6(

  .ألمان ذلك فرض مراحل إضافية للترخيص إن استدعى تقييم اللهيئةيجوز  )7(

 . 15 المادة  من )2(  البند تطبق أحكام:  أعاله) أ ( من الفقرة )5( بالنسبة للمنشآت المشمولة في البند   ) ت

  نقل املواد املشعة 12 املادة
  :في الحاالت التالية هيئةمن الترخيص  حصول المرسل على نقل المواد المشعةتطلب ي  ) أ

أصغر  التي تحوي مواد مشعة يتجاوز نشاطها اإلشعاعي B(M)نقل المواد المشعة في طرود من النوع  )1(

  .الحال حسب TBq 1000 أو A2 3000 أو أصغر المقدارين TBq 1000 و A1 3000المقدارين 

  .نقل طرود المواد المشعة وفق ترتيبات خاصة )2(

 : ما يليترخيصالطلب أن يتضمن يجب   ) ب

 .لعملية النقلتوقعة المالفترة الزمنية  )1(

  .المادة المشعة المنقولة ونمط النقل ونوع وسيلة النقل وطريق النقل المفترضبيانات  )2(

  .صوص عليها في تصميم الطرد المنالتعليمات أو بيان اإلجراءات المتخذة لتنفيذ االحتياطات )3(

سبب عدم إمكانية اتباع قواعد بحيث توضح ذلك النقل وفق ترتيبات خاصة يجب تقديم المبررات الموجبة ل حال في  ) ت

من مكن تطبيقه يال النقل كاملة وتفصيل جميع االحتياطات اإلدارية والتشغيلية التي ستتخذ خالل النقل لتعويض ما 

 .قواعد النقل اآلمن

  نقل مواد مشعةت تصميم طرودموافقا 13 املادة
 في ، أو عبرهالقطرلها في نقل على تصميم طرود نقل مواد مشعة قبل أول من الهيئة يجب الحصول على موافقة   ) أ

 :الحاالت التالية

 .القطرم في الطرود التي تصّم )1(

 .B(M)الطرود من النوع  )2(

إصدار عام وفق مة المصّموالحاصلة على موافقات تصميم من السلطات المختصة في دول أخرى الطرود  )3(

 . الصادرة عن الوكالة من القواعد الدولية لنقل المواد المشعة اآلمن1973

وفق إصدار عام مة المصّمالحاصلة على موافقات تصميم من السلطات المختصة في دول أخرى والطرود  )4(

 . الصادرة عن الوكالة من القواعد الدولية لنقل المواد المشعة اآلمن1985



    46 من 10 صفحة  

التالية للحصول على موافقة على تصميم طرد نقل مواد والوثائق يجب تقديم المعلومات أدناه ) ت(عاة الفقرة مع مرا  ) ب

  :مشعة

  . مع مخططاتهلطردتوصيف دقيق ل )1(

 .توصيف دقيق للمواد المشعة التي يجوز نقلها في الطرد )2(

 المواد المشعة الدوليةنقل قواعد  من 2005إصدار النموذج األولي للطرد وفق التي أجريت على  اتختباراال )3(

  .، أو اإلصدارات الالحقة لهاالصادرة عن الوكالة

أو   الصادرة عن الوكالةمنالمواد المشعة اآلنقل الدولية لقواعد ال من 2005إصدار وفق  ضمان الجودةبرنامج  )4(

  . لهااإلصدارات الالحقة

 . يجوز نقل الطرد فيها حسب االقتضاءتعليمات التشغيل والصيانة والتستيف ووسائل النقل والحاويات التي )5(

 تصميم الطردموافقة  إصدار للهيئةيمكن :  أعاله) أ  ( من الفقرة)4(  و)3(  و)2(  ودندرج في البنالتي تد وطربالنسبة لل  ) ت

 .شحنالمن بلد التصميم أو من بلد صادرة ال تصميم الطرد علىموافقة الشهادة عتماد عبر ا

   وإخراج منشآت من اخلدمةإيقاف ممارسة 14 املادة
  :بما يلي الهيئةالم  إال بعد إع، أو إخراج أية منشأة من الخدمة،ال يجوز إيقاف أية ممارسة  ) أ

  .تي كانت موجودة في المنشأةمصير مصادر األشعة ال )1(

  .ما ينطبقحسبعدم وجود تلوث إشعاعي في المنشأة إثبات  )2(

حسب منشأة من الخدمة الأو إخراج بعد توقف الممارسة تي ستطبق كفاية تدابير الوقاية واألمان واألمن البيان  )3(

  .االقتضاء

فية تتعلق بالوقاية واألمان واألمن كشرط إليقاف الممارسة أو إخراج المنشأة من يجوز للهيئة فرض متطلبات إضا  ) ب

 .الخدمة

  املمارسات اإلشعاعية ذات الطبيعة اخلاصة 15 املادة
  :بالنسبة للممارسات اإلشعاعية ذات الطبيعة الخاصة وأية ممارسة أخرى غير مذكورة في هذا الفصل

  .ياً بالممارسة التي يعتزم الشروع بها خطالهيئةإبالغ من يعتزم القيام بالممارسة على  )1(

  . بذلك خطياًصاحب العالقة لكل حال على حدة متطلبات الترخيص وتعلم الهيئةتحدد  )2(

  املمارسات اليت يكفي اإلبالغ للشروع ا 16 املادة
هيئة من القواعد يحدد الملحق الثالث الممارسات التي يمكن الشروع بها بعد إبالغ ال) 8(من المادة ) ب(عمالً بالفقرة 

  . عنها مباشرة بدون الحاجة إلى ترخيص من الهيئة
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  املنتجات االستهالكية 17 املادة
من ) 63(من المادة ) أ(من الفقرة ) 2(و) 1( التي تندرج ضمن البندين ال يحتاج التعامل بالمنتجات االستهالكية  ) أ

  :الذكر ما يليويخص ب. إلى ترخيص من الهيئة – عدا إنتاجها أو تصنيعها –بأي شكل من األشكال القواعد 

  .منظمات نبض القلب العاملة ببطاريات نووية )1(

  ...).مثل قمصان لوكس وقضبان اللحام (المنتجات الصناعية الحاوية على كميات قليلة من الثوريوم  )2(

  ...).مثل إشارات المخارج والساعات والعدادات (ذاتيالتألق والمعدات التي تستعمل فيها مواد مشعة للجهزة األ )3(

  .مواد مشعةالحاوية على كهربائي النفراغ االأجهزة  )4(

  ...).مثل الخزفيات (الطالء الذي تدخل في تركيبته مواد مشعة أو المواد المطلية به  )5(

  :الكية التالية بكميات كبيرة قد تؤدي إلى ضررالمنتجات االستهببأي شكل من األشكال،  ،التعامل ديجب اإلبالغ عن  ) ب

  .د مشعة الحاوية على موادخانيةالحساسات ال )1(

  . الحاوية على مواد مشعةالصواعقمانعات  )2(

راجعة الهيئة على المستثمر م أعاله ) ب ( و ) أ (تين الفقرإحدى ب غير مشمولةفي حال التعامل بمنتجات استهالكية   ) ت

من ) ب(الفقرة أو معاملتها وفق تين الفقرإحدى هاتين ضمن من ثم ا إدراجه و،للنظر فيما إذا كان التعامل بها مبرراً

  .من القواعد) 63(المادة 
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  يف املمارسات األفراد للعمل ترخيص   لرابع الفصل ا 

  أحكام عامة 18 املادة
 :على تعرض مهنيعمال التي تنطوي األاألفراد مزاولة شترط لي  ) أ

 .19 المادة ن تشملهم الجهات المختصة في القطر إذا كانوا مماستيفاؤهم متطلبات  )1(

  .20 المادة  الهيئة إذا كانوا ممن تشملهم ترخيص منحصولهم على أو  )2(

مان بضمستثمر شريطة قيام ال الحصول على ترخيص أعاله ) أ (الفقرة  في المشمولينألفراد غير اال يتطلب عمل   ) ب

  .بالقدر الالزم الذي تتطلبه طبيعة عمل كل منهمواألمان واألمن الوقاية مجال في لهم التدريب الكافي 

  ة اجلهات املختصةموافق 19 املادة
 :يشترط للعمل اإلشعاعي في المجال الطبي  ) أ

ها قرارات وزارة في ضمن االختصاصات التي تسمح القطرفي طب ترخيص بمزاولة ال وجود :بالنسبة لألطباء )1(

 .التعريض اإلشعاعيالصحة ب

  .تطبق أنظمة وزارة الصحة التي تحدد الفنيين الذين يجوز لهم تشغيل أجهزة أشعة: بالنسبة للفنيين )2(

 لدى وزارة نظمة النافذةاألالقوانين ومستوفياً لمتطلبات ر التصوير اإلشعاعي الصناعي أن يكون المصّوقيام بيشترط لل  ) ب

  .الصناعة والهيئة

   للعاملنياهليئةترخيص  20 املادة
 الهيئة أو أي عاملين آخرين ترى ،كمسؤولي وقاية إشعاعية لألفراد العاملين الهيئة من ترخيصيشترط الحصول على 

  . قبل السماح لهم بمزاولة العمل اإلشعاعي،ضرورة حصولهم على ترخيص منها

  املتدربون 21 املادة
بغرض  أو من الجهات المختصة األخرى إذا كان العمل الهيئةفي العمل اإلشعاعي دون موافقة من أفراد يجوز مشاركة 

ويتحمل المستثمر مسؤولية ؛  وفترة تدريبهم المتوقعة شريطة اإلبالغ المسبق للهيئة بأسماء هؤالء المتدربينفقطب التدّر

  . من التعرض لألشعة المؤينةاإلشراف عليهم ووقايتهم

  األجنبيةادات الشه 22 املادة
  :ألغراض ترخيص األفراد للعمل في الممارسات

  .معادلة الشهادات الجامعية المعتمد من قبل وزارة التعليم العاليإلى نظام األجنبية  األكاديميتخضع شهادات التأهيل   ) أ

إذا  -  أو أجنبيةكانت وطنية  -شركات خاصة جهات أو أو الصادرة عن دول أخرى شهادات التأهيل المهني تقبل   ) ب

 .سوريةفي عتمدة المعايير المالقواعد ومتوافقة مع رأت الهيئة أنها 
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     أحكام إداريةامساخلالفصل  

  ترخيصطلب ال 23 املادة
أو بأية وسيلة بالبريد أو مباشرة  الهيئة إلى خطيممارسة تتعلق بمصدر أشعة مؤينة بطلب ل ترخيصيتقدم طالب ال  ) أ

وفق استمارة معدة وحق والمالثالث الالمطلوبة المحددة في الفصل الوثائق ومتضمناً المعلومات مراسلة مقبولة قانونياً 

  .خصيصاً لهذا الغرض

 بحيث يتضمن ترخيصاستمارة طلب اليرفق بإشعاعية مستقل وقاية يطلب في الممارسات التالية وجود برنامج   ) ب

  .واألمان واألمن لدى المستثمرتدابير الوقاية التفاصيل التي تثبت استيفاء 

 .عالجة اإلشعاعية عن بعدالم )1(

  .)أ(فئة المعالجة بالتماس  )2(

  .)أ(فئة الطب النووي  )3(

  .التصوير اإلشعاعي الصناعي )4(

 .سبر اآلبار )5(

  .من الفئات الثانية والثالثة والرابعةالغاماوية مشععات ال )6(

  .ذلكالتي ترى الهيئة فيها ضرورة الممارسات ذات الطبيعة الخاصة  )7(

  ترخيصتقييم طلب ال 24 املادة
 :لتالية لتقييم طلبات الترخيص والبت بشأنهاتحدد المهل ا  ) أ

بتقييم  هيئةالقوم توتراخيص الممارسات ذات الطبيعة الخاصة ترخيص االستيراد والتصدير طلبات باستثناء  )1(

 . أصوالً الثبوتيات الالزمةمستكمالًوروده   تاريخ أسابيع منثالثة خالل هبت فيت وترخيصطلب ال

خالل ستة أسابيع تم ذلك فيجب أن ي، فيه قبل البت راء تفتيش في الموقعورة إجإذا تبين نتيجة تقييم الطلب ضر )2(

 .الطلبورود من تاريخ 

 ثبوتياتالمستكمالً  ورودهخالل أسبوع واحد من تاريخ  طلب ترخيص االستيراد والتصديرفي الهيئة بت ت )3(

  .الالزمة أصوالً

 . في الهيئةمان الجودة المعتمديتم تقييم طلب الترخيص وفق إجراءات تقييم األمان ونظام ض  ) ب

  . كفاية الوقاية واألمان واألمن لدى المستثمرالتثبت من في حال ترخيصالصدر ي  ) ت

 :أو طلب إيضاحاتأو وثائق معلومات عند الحاجة إلى استكمال   ) ث

 على أال حددهاتخالل مهلة  مطلوبةالأو اإليضاحات أو الوثائق م الطلب لتقديم المعلومات مقّدبإبالغ  هيئةقوم الت )1(

  . أشهرثالثةلى تزيد ع

عد يلمدة تزيد على ثالثة أشهر فمطلوبة الأو اإليضاحات أو الوثائق تقديم المعلومات ب المستثمر في حال تأخر )2(

  .حكماًملغى  ترخيصطلب ال

ذلك م الطلب بلدى المستثمر يعلم مقّدواألمن كفاية الوقاية واألمان دم لع ترخيصالعدم الموافقة على منح في حال   ) ج

  .خطياً
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  الترخيصوثيقة حمتوى  25 املادة
  :الترخيص المعلومات التالية حسب االقتضاءوثيقة تضمن ت

  . الترخيصوفترة صالحية نوع الممارسة المرخّصة )1(

  .صةلجهة المرخَّالخاصة بامعلومات ال )2(

  .مسؤول الوقاية اإلشعاعية )3(

 .طبيب األشعة المشرف: بالنسبة للممارسات الطبية )4(

كما هي (وعند تعذر تحديد المصادر كل على حدة .  واألجهزة المرافقة لهاا الترخيصشعة التي يشملهمصادر األ )5(

ط ، فتحدد النظائر المشعة والنشا)الحال في الطب النووي وبعض ممارسات المعالجة اإلشعاعية بالتماس

  .لدى المستثمراإلشعاعي األقصى المسموح به 

 .أماكن العمل )6(

وعند تعذر تحديد هؤالء شخصياً فيجب تحديد المؤهالت الواجب . ممارسةين يجوز لهم القيام بالذالعاملون ال )7(

  .هذه المؤهالت وعلى المستثمر ضمان عدم تشغيل عاملين ال يحققون هم،توفرها في

 . ضرورة ذكرها في الترخيصالهيئة ىأية شروط أخرى تر )8(

  صالحية الترخيص 26 املادة
  .أدناهالوارد لجدول ل وفقاًخيص االترصالحية تحدد المدد القصوى ل  ) أ

 :أعاله) أ(في حال كانت المدة التي تستغرقها الممارسة أقل من المدة القصوى لصالحية الترخيص المحددة في الفقرة   ) ب

  . يجوز للهيئة إصدار تراخيص ذات فترة صالحية أقل من المدة القصوى )1(

 .في كل األحوال تعد صالحية الترخيص منتهية حكماً بانتهاء الممارسة )2(
 

  القصوىالصالحية  مدة  نوع الترخيص

  شهرأ 6  استيراد

  شهرأ 6  تصدير

  تانسن   في التطبيقات اإلشعاعية الطبية التشخيصية والتدخليةأجهزة أشعة سينيةاستخدام 

    :استخدام مواد مشعة مفتوحة في الطب النووي

   سنة1  )أ(فئة  −

  سنتان  )ب(فئة  −

   سنوات5  )ج(فئة  −

   سنة1  اعية عن بعداستخدام مصادر أشعة في المعالجة اإلشع

    :استخدام مصادر أشعة في المعالجة اإلشعاعية بالتماس

   سنة1  )أ(فئة  −

  سنتان  )ب(فئة  −

   سنة1  استخدام مصادر أشعة في التصوير اإلشعاعي الصناعي

   سنة1  استخدام مصادر أشعة في سبر اآلبار
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   سنة1  استخدام مقاييس نووية متحركة

   سنوات5  استخدام مقاييس نووية ثابتة

   سنة1  )بفئاتها كافة ( غاماويةتشغيل مشععات

   سنة1  الممارسات ذات الطبيعة الخاصة

   سنة1  تخزين مواد مشعة

  مدة معقولة حسب مخطط النقل  ترخيص نقل

  وفقاً لقواعد النقل  ترخيص تصميم طرد نقل مواد مشعة

  غير محدد بمهلة  ترخيص تصميم منشأة

  

  ترخيصتعديل ال 27 املادة
صدر في المعلومات التي جوهرية  تعديالتاعتزامه إدخال في حال تثمر تقديم طلب لتعديل الترخيص على المس  ) أ

 .والتي تتعلق بالوقاية واألمان واألمن إليها اًدااستنالترخيص 

 :على النحو اآلتييصدر تعديل الترخيص   ) ب

يصدر : ب مستكمالً ثبوتياتهالطلورود  بتاريخ  فأكثر أشهر6 ترخيصلاصالحية المدة المتبقية لكانت في حال  )1(

  .كانت سارية إن السابق ترخيص الفيالمذكورة شروط ال ذكر فيهت وترخيصالمدة صالحية التعديل لما تبقى من 

 كاملة ترخيصمدة صالحية يصدر التعديل ل:  أشهر6أقل من المتبقية لترخيص اصالحية  مدةكانت في حال  )2(

  .وجدت السابق إن ترخيصشروط الجميع شريطة تنفيذ 

  .24 المادة  أحكام إلى  الترخيصتعديلالموافقة على يخضع البت ب  ) ت

  :جوهرياً على الوقاية واألمان واألمن يستدعي تعديل الترخيص عديالًًتما يلي فيتغيير عد أي ي  ) ث

 .تغيير مسؤول الوقاية اإلشعاعية )1(

  .تغيير طبيب األشعة المشرف: بالنسبة للممارسات الطبية )2(

 .أو تغيير مكان المصادر الثابتة في موقع العمل - عدا األعمال الحقلية – تغيير مكان العمل )3(

  .تغيير مواصفات المكان ذات العالقة بالوقاية واألمان واألمن )4(

  .في الترخيصحددة مصادر األشعة إن كانت مفي تغيير  )5(

  .لترخيصفي احددين العاملين إن كانوا مفي تغيير  )6(

أو غيرها من المعلومات التي صدر  على مواصفات المنشأة أو إجراءات العمل تعديلعند اعتزام المستثمر إجراء أي   ) ج

 فعلى المستثمر إبالغ ،جوهرياً بالنسبة للوقاية واألمان واألمن التعديلهذا يحتمل أن يكون الترخيص استناداً إليها، و

  . ضرورة تعديل الترخيص أو الالهيئةتقرر و ،االتي ينوي تنفيذهعديالت  بالتالهيئة

  جتديد الترخيص 28 املادة
  .تهصالحيمن انقضاء  أسابيع على األقل 4قبل  ترخيصالعلى المستثمر تقديم طلب تجديد   ) أ

خاصة ما  و، جوهرية على الممارسة تتعلق بالوقاية واألمان واألمنتعديالتيجدد الترخيص في حال عدم وجود أي   ) ب

   .27 المادة  من ) ث ( الفقرة هو مذكور في
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  .24 المادة  أحكاميخضع البت بالموافقة على تجديد ترخيص إلى   ) ت

   أو تعليقهالترخيصإلغاء  29 املادة
  :في الحاالت التاليةللمدة التي تحددها أو إلغاؤه  ترخيصأي تعليق  لهيئةجوز لي  ) أ

ترتب عليها إصدار أو لجأ إلى طرق غير مشروعة م معلومات غير صحيحة قّدقد مر ثإذا تبين أن المست )1(

  .ترخيصال

المحددة في شروط الأو التعليمات أو القواعد المنصوص عليها في المرسوم أو متطلبات الإذا خالف المستثمر  )2(

  .هاأمن والمصادر أأمان أو أو أخل بمتطلبات الوقاية اإلشعاعية ترخيص، ال

الغير على  خطر على المستثمر أو العاملين لديه أو ، أو احتمال وجود،إذا تبين نتيجة مراجعة تقييم األمان وجود )3(

 .التعرض ألشعة مؤينة ناتج عن الممارسة المرخّص له بهاأو البيئة أو الممتلكات نتيجة 

ال وقوع إخالل بأحكام القواعد وعدم اتخاذ المستثمر اإلجراءات التصحيحية المناسبة أو تدابير تالفي في ح )4(

  .تقبلها الهيئةالضرر خالل مدة معقولة 

  .دون إبالغ الهيئةواألمن  جوهري على متطلبات الوقاية واألمان أي تعديلفي حال تبين حدوث  )5(

خالل ية تدابير الوقاية واألمان واألمن ضمان كفاوثمر إيقاف الممارسة إلغاء الترخيص أو تعليقه على المست في حال  ) ب

  .إيقاف الممارسةفترة 

  . جديدترخيصالممارسة إال بعد الحصول على استئناف  ال يجوز :ترخيصفي حال إلغاء ال  ) ت

 على طلب يقدمه  بناءالة األسباب التي أدت إلى تعليقهإعادة العمل به بعد إزللهيئة يمكن : ترخيصفي حال تعليق ال  ) ث

  .المستثمر

  أجور الترخيص 30 املادة
  .بقرار من مجلس إدارة الهيئةتحدد أجور الترخيص   ) أ

  .تدفع أجور الترخيص مقدماً عند تقديم الطلب ويعد إيصال الدفع جزءاً من الوثائق الالزمة إلصدار الترخيص  ) ب

تيفاء أجور الترخيص بعد إصداره  في حاالت خاصة اسللهيئةيجوز غير المعفاة أصالً بالنسبة لجهات القطاع العام   ) ت

  .بموجب كتاب مطالبة

  .إلغائه ألي سبب كانأو ن قبل الهيئة ه مرفض أو من قبل المستثمر الطلب سحبال تعاد أجور الترخيص في حال   ) ث

طلب التجديد بعد انقضاء المهلة المحددة في ورود وفي حال . تحدد أجور تجديد الترخيص بنصف أجور الترخيص  ) ج

  . الترخيص بمثل أجور الترخيصتجديدتحدد أجور  ف28المادة   من ) أ (الفقرة 

 .تحدد أجور تعديل الترخيص بمثل أجور الترخيص  ) ح

لغاء ترخيص سابق بثالثة أضعاف تحدد أجور إعادة العمل بترخيص معلق أو طلب الحصول على ترخيص بعد إ  ) خ

  .أجور الترخيص

  . ألسباب يعود تقديرها لهاإعفاء جهات من أجور الترخيصللهيئة يجوز   ) د
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  نقل حيازة مصادر األشعة   دسالفصل السا 

  نقل حيازة مصادر أشعة 31 املادة
بأي شكل و رىة هذا المصدر إلى أية جهة أخبنقل حياز) ناقل الحيازة(الحائز على مصدر أشعة ال يسمح للمستثمر   ) أ

 من هسواء بشكل دائم أو مؤقت إال بعد تحقق) الخ...تسليم أو إعارة أو تأجير أو بيع أو توزيع أو هبة(من األشكال 

لى سبيل المثال ها ع ومن،المصدرحيازة ) متلقي الحيازة(تلقي ستثمر الموجود ترخيص ساري المفعول يتيح للم

  . المقصود بعينهتتضمن المصدرص أخرى أو أية تراخيتراخيص االستخدام أو التخزين 

 يتفق ناقل الحيازة ومتلقي الحيازة خطياً على أن انتقال السيطرة على المصدر من ذي الالوقتيتم نقل الحيازة في   ) ب

 .الطرف األول إلى الطرف الثاني يقع فيه

ما أن المصدر ما زال تحت ال يعد تركيب المصدر لدى متلقي الحيازة وإجراء اختبارات القبول نقالً للحيازة طال  ) ت

 وال يجوز لمتلقي الحيازة في هذه الفترة التصرف بالمصدر إال وفقاً لتعليمات ناقل الحيازة. سيطرة ناقل الحيازة

 .الخطية

 اإلبالغ عن نقل احليازة 32 املادة
 :أدناه) ب(مع مراعاة الفقرة   ) أ

والبيانات وتاريخه ) مؤقت/دائم(ة عن نقل حيازة أي مصدر وطبيعة نقل الحيازهيئة إبالغ الناقل الحيازة على  )1(

 التي يتعذر اإلبالغ 1في الحاالت الخاصةو. بيوم واحد على األقلقبل نقل الحيازة الخاصة بمتلقي الحيازة وذلك 

  .خالل أسبوع على األكثر من تاريخ نقل الحيازةفيها قبل نقل الحيازة فيجب أن يكون ذلك 

  .حيازة المصدر إليه خالل أسبوع من انتقال الحيازة على األكثرهيئة بانتقال إبالغ المتلقي الحيازة على  )2(

يجب أن يكون إبالغ الهيئة من قبل كل من ناقل الحيازة : نقل حيازة مصادر مغلقة من الفئتين األولى والثانيةفي حال   ) ب

  .ومتلقيها قبل ثالثة أيام على األقل من تاريخ نقل الحيازة

 :في حال نقل الحيازة المؤقت  ) ت

وفي حال  .المصدر من قبل متلقي الحيازة وإبالغ الهيئة بذلكحيازة لفترة المتوقعة التحديد قل الحيازة ناعلى  )1(

 .الحاجة إلى تمديد هذه الفترة يجب على ناقل الحيازة إبالغ الهيئة قبل أسبوع من انتهائها على األقل

  .) ب ( و) أ (تين  وفقاً لما هو مذكور في الفقربعد انتهاء فترة الحيازة المؤقتة يجب إبالغ الهيئة عن إعادة المصادر )2(

  تداول مصادر اشعة داخل القطر 33 املادة
إلى ...) بيع، شراء، إعارة، استعارة، تأجير، استئجار(يخضع تداول مصادر أشعة داخل القطر بأي شكل من األشكال 

  .ذات الصلةحكام األخرى الواردة في القوانين واألنظمة واأل نصوص عليها أعالهأحكام نقل الحيازة الم

                                                 
 .رتب عليها ضرر اقتصادي بالغعلى سبيل المثال الحاالت الطبية المستعجلة والحاالت التي قد يت 1
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     أحكام ختاميةبعالفصل السا 

  نشر التعليمات 34 املادة
  .تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية
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  متطلبات احلصول على ترخيص استرياد  1امللحق 
  ملصادر أشعة أو أجهزة مرافقة  

  

 وفق النموذج المعتمد موقعاً من الجهة المستوردة، وممهوراً بخاتمها، وملصقاً عليه يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة

  :التاليوفق الجدول حسبما ينطبق الالزمة المعلومات والوثائق الطوابع القانونية، ويجب أن يتضمن الطلب 

  

صنف المصدر المشع 

  المستورد

مجموعات البيانات ذات 

  الصلة
   الجمركية المتناسقةالتعريفةالبند الجمركي وفق 

  )9/5/2001 تاريخ 265بالمرسوم رقم الصادرة (

  90.22.14، 90.22.13، 90.22.12  )4) + (1(  أجهزة أشعة سينية طبية

  )1(  أجهزة أشعة سينية غير طبية
90.22.1 

90.22.19  

  )2) + (1(  مواد مشعة

  )3) + (2) + (1(  شعة مغلقةمواد م
28.44  

28.44.10 ،28.44.20 ،28.44.30 ،

28.44.40 ،28.44.50  

  90.22.29، 90.22.21  90.22.2  )1(  أجهزة مرافقة

  

   بيانات عامة):1(مجموعة البيانات األولى 

  ...الهاتفمفصالً في سورية وورقم السجل التجاري والموطن المختار والممثل القانوني االسم : المستثمربيانات  •

 .المزمع استيرادهاجهزة المرافقة أو األدر األشعة امصالتفصيلية لبيانات ال •

 :إحدى البيانات التالية على األقلتضمن تبحيث  ةبيانات عملية االستيراد المزمع •

o  وتاريخها، أو بيانات مشروع إجازة االستيراداالقتصاد رقم إجازة االستيراد الصادرة عن وزارة .  

o رقم البيان الجمركي وتاريخه. 

o رقم بوليصة الشحن وتاريخها. 

o رة بالمصادر المزمع استيرادهافاتو.  

األحكام المتعلقة  مع مراعاة ،الذي تستورد مصادر األشعة لصالحه في حال معرفته  النهائيالمستثمربيانات  •

 .بنقل حيازة المصدر إليه

ال يصدر : مصادر غير مرخص بها، وكان حائزاً على في حال كان المستثمر النهائي هو المستورد ذاته •

  .د إال بعد تسوية وضعه وحصوله على ترخيص بالمصادر الموجودة أصوالًترخيص االستيرا
 

 :اد مشعةو ماستيراد ):2(مجموعة البيانات الثانية 

 . يجب أن يكون المستثمر النهائي محدداً: المنتجات االستهالكيةباستثناء استيراد •

شعاعية خالل االستيراد والتخزين تحديد فرد ضمن الهيكل التنظيمي للمستورد يكلّف بمهام مسؤول الوقاية اإل •

 .المؤقت وإلى حين توريد المادة إلى المستثمر النهائي

  . المصدر إلى المستثمر النهائينقل حيازة إلى حينمكان التخزين المؤقت تحديد  •

 .ؤقتإلى مكان االستخدام أو التخزين الممكان إدخالها إلى القطر بيان التدابير المتخذة لنقل المادة المشعة من  •



    46 من 20 صفحة  

  

  : بشكل مصادر مغلقةاد مشعةو ماستيراد): 3(مجموعة البيانات الثالثة 

 إن كان تصنيعه قبل عام أو أقل من تاريخ التقدم بطلب الحصول على ترخيص شهادة المصدر المغلقإما  •

ها عند  بالهيئة موافاة يجبف ،الترخيص شهادة المصدر المغلق بتاريخ تقديم طلب في حال عدم توفرو .االستيراد

 . كحد أقصىالجمركي الحرموصول المصدر إلى 

كثر من المصدر أتصنيع تاريخ قد مضى على شهادة اختبار تسرب ال يزيد عمرها على سنة واحدة إذا كان أو  •

 .تاريخ التقدم بطلب الحصول على ترخيص االستيرادب واحد عام

إذا كان من  ر من طلب إعادته بعد استهالكهخالل سنة على األكثدة على استالم المصدر موافقة الجهة الموّر •

، وكان العمر  ميغا بيكريل100 سنوات من الشراء أكثر من 10المتوقع أن يبقى النشاط اإلشعاعي للمصدر بعد 

  . من القواعد71من المادة ) ت(من الفقرة ) 2(لبند لوذلك وفقاً   سنة،15التشغيلي االفتراضي للمصدر أقل من 

  

 :تشخيصيةاستيراد أجهزة أشعة سينية ): 4(الرابعة مجموعة البيانات 

 .)غير مجدد ومجدداً أ(مستعمالً  ويجب بيان ما إذا كان جهاز االشعة المستورد جديداً أ •

يجب إرفاق صورة عن شهادة آخر عملية ضبط ): مجدداً أو غير مجدد(في حال كان جهاز األشعة مستعمالً  •

بتاريخ تقديم طلب ترخيص ان تاريخها سنتقد مضى على أال يكون  على  أجريت لجهاز األشعةمعايرة/جودة

 المقدمة ضبط الجودةفي شهادة نتائج الاستيراد جهاز األشعة الطبي المستعمل ما لم تكن بوال يسمح . االستيراد

  . في سوريةمتوافقة مع المعايير المعتمدة

 في سورية  بعد تركيبهودة جهاز األشعةال تغني شهادة ضبط الجودة المطلوبة عن القيام بضبط ج: مالحظة

 .كشرط لترخيص استخدام األجهزة



    46 من 21 صفحة  

  متطلبات احلصول على ترخيص تصدير مصادر أشعة  2امللحق 
  

 وملصقاً عليه ، وممهوراً بخاتمها،فق النموذج المعتمد موقعاً من الجهة المصدرةويجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة 

 : التالية حسبما ينطبقالمعلومات والوثائق الطلب ويجب أن يتضمن. الطوابع القانونية

  ...االسم والممثل القانوني ورقم السجل التجاري والموطن المختار مفصالً في سورية والهاتف: بيانات المستثمر •

  . المزمع تصديرهادر األشعةامصالتفصيلية لبيانات ال •

 :لوتشمل إحدى البيانات التالية على األق:  عملية التصديربيانات •

o  الصادرة عن وزارة االقتصاد– أو مشروع إجازة التصدير –رقم إجازة التصدير . 

o رقم البيان الجمركي للتصدير وتاريخه. 

 .يجب ذكر رقم ترخيص االستيراد الذي تم االستيراد بموجبه: تصدير مصادر مستوردةإعادة عند  •

الموافقة /المصدرة تقديم نسخة من الترخيصعلى الجهة :  والثانيةاألولىتين فئالمصادر مغلقة من عند تصدير  •

 .الصادر عن الدولة المستوردة الذي يسمح بإدخال المصادر إليها



    46 من 22 صفحة  

  كفي اإلبالغ للشروع االيت ياملمارسات   3امللحق 
  

بدون الحاجة إلى ترخيص أو موافقة صريحة من وعنها خطياً إبالغ الهيئة بعد التالية لممارسات يجوز الشروع با  ) أ

  :الهيئة

لدى ا الجدول ، شريطة عدم وجود أي مصدر آخر من خارج هذالتاليواردة في الجدول استخدام المصادر ال .1

  .المستثمر

  : ما عدا إنتاجهاأدناه بكل أشكالهالوارد عامل بالمصادر المذكورة في الجدول الت .2

 .تخزين أجهزة أشعة سينية بكل أنواعها .3

 .تنسيق أجهزة أشعة سينية .4

  1دون السيطرة عليها در أشعةاامتالك مص .5

  

  )intra oral (أجهزة األشعة السينية السنية البسيطة  :في المجال الطبي

  (RIA kits)مواد مشعة للمقايسة المناعية اإلشعاعية   

  أجهزة قياس الكثافة العظمية  

  مفرغات الشحنة الساكنة  :في المجاالت غير الطبية

  مقاييس نقطة الندى  

  )1( مخابر المؤسسات التعليميةالمصادر المستخدمة في  

  اليورانيوم المستنفذبنيتها يدخل في التي حاويات ال  

  أجهزة فحص الحقائب باألشعة السينية  

  ...)مثل كواشف المتفجرات(األجهزة العاملة على مبدأ األسر االلكتروني   
   ال يشمل ذلك مخابر التدريب لدى المستثمرين)1(

  

  :علومات التاليةيجب أن يتضمن اإلبالغ الم  ) ب

االسم والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات المختصة والموطن المختار مفصالً في : بيانات المستثمر •

 ...سورية والهاتف

 بيانات جميع المصادر المستخدمة •

 توصيف الممارسة •

  .تحديد عنوان مكان الممارسة إن كان مغايراً للموطن المختار •

  

                                                 
  ...كأن يكون المصدر تحت سيطرة جهة أخرى تقوم باستخدامه أو تخزينه أو أي ممارسة أخرى تتعلق به 1



    46 من 23 صفحة  

   استخدام مصادر أشعةمتطلبات ترخيص  4امللحق 
  يف التطبيقات الطبية التشخيصية والتدخلية   

  

 وملصقاً عليه الطوابع ، وممهوراً بخاتمه،النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر وفق يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة

 :يجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقو. القانونية
 
والموطن المختار مفصالً في ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة االسم والممثل القانوني : بيانات المستثمر .1

 ...سورية والهاتف

 : لدى المستثمرمسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .2

 . ومنصبه مباشرةتسمية الشخص المسؤول عن الممارسة -

 مهنة ةمزاول وزارة الصحة له بترخيص نرة عتسمية الطبيب المشرف على التعرض الطبي وإرفاق صو -

 .حسب األنظمة النافذةفي االختصاصات المسموح بها في سورية الطب 

  .تسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياًً -

 التسلسلية للجهاز ككل النوع والشركة الصانعة والموديل واألرقام): أجهزة األشعة السينية(توصيف مصادر األشعة  .3

 .حسب الحال... أو لمولد الجهد العالي وأنابيب األشعة

  : يجب أشعةازبحيازة جديدة لجهفي حال تعلق الطلب و

 . منهازاالجهالحصول على   أو سيتمتمالجهة التي بيان  -

 ).مجدداً أو غير مجدد(بيان ما إذا كان الجهاز جديداً أو مستعمالً  -

  .من قبل مزّود خدمة معتمد من الهيئة في حال كان الجهاز مستعمالً لجهاز األشعة ودةضبط جإرفاق تقرير  -

تقديم مخطط هندسي للمكان تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المختار و: توصيف مكان العمل .4

واتجاه الحزمة ) لالكونترو(يوضح عليه األبعاد والجوار وغرف األشعة وتوضع األجهزة فيها ومكان وحدة التحكم 

  ....وآلية مراقبة المريض واإلشارات التحذيرية الموجودة) ثخانته وارتفاعه(اإلشعاعية والتدريع الموجود 

مؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهم تحديد أسماء العاملين المعرضين مهنياً وأرقامهم الوطنية وأعمارهم و: العاملون .5

  .اإلشعاعية إن وجدتوالدورات التدريبية في مجال الوقاية 

بيان ما إذا كان العاملون المشاركون في إجراء التعريض الطبي مراقبين فردياً وذكر الجرعة : المراقبة الفردية .6

  .الكلية التي تلقوها إضافة إلى جرعتهم السنوية في السنة السابقة

 والستائر والحواجز اقيات الدرقالرصاصية ووالمآزر   كاٍف منعددتوافر يجب : معدات الوقاية الفردية الموجودة .7

  .واقيات المناطق الحساسة في المرضىالرصاصية الملحقة بالجهاز وكذلك 

الجهة المكلفة بإجراء ضبط الجودة الدوري وتاريخ آخر عملية ضبط جودة أجريت ألجهزة األشعة : ضمان الجودة .8

 ). إن كان صادراً عن الهيئةأو رقم التقرير وتاريخه(ونسخة من تقرير ضبط الجودة لكل جهاز أشعة 

وعلى وجه . وآلية اإلشراف عليهاخاصة بالعمل اإلشعاعي السجالت بيان ال: العمل اإلشعاعي المعتمدةسجالت  .9

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 .المراقبة الفرديةسجل  -



    46 من 24 صفحة  

ريض وعدد يجب أن يتضمن تحديد بيانات المريض ونوع اإلجراء ومعامالت التع: سجل التعرض الطبي -

 .الصور أو زمن التنظير وكذلك الجرعة اإلشعاعية لكل مريض، والتعريضات الطبية الخاطئة إن وجدت

 .سجل ضمان الجودة وعلى األخص سجل ضبط جودة أجهزة األشعة -

  .سجل اإلصالح والصيانة الطارئة ألجهزة األشعة -

 ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي مثل ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية: سجل التقصي -

... وتلقي العاملين جرعات زائدة والتعريضات الطبية الخاطئةوالحوادث اإلشعاعية تجاوز مستويات التقصي 

يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقوعها وأسماء المرضى 

 .فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاوها والجرعات التي تلقواألشخاص المتعرضين 

 على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان اًسجالت التالية مؤشرإضافة إلى ذلك يعد وجود ال

  :واألمن

 .سجل المراقبة الصحية للعاملين -

 . في مجال الوقاية اإلشعاعية العاملينيبسجل تدر -

 .سجل الصيانة الدورية -

 ) منها26لمراقبة مؤشرات االلتزام بأحكام القواعد عمالً بالمادة  (استهالك أفالم التصوير اإلشعاعيسجل  -

  



    46 من 25 صفحة  

  متطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  5امللحق 
  يف طب األسنان   

  

  )intra oral (أوالً   الجهات الطبية السنية التي ال تحوز سوى أجهزة أشعة سينية سنية بسيطة
 يجوز استخدام أجهزة األشعة السينية السنية البسيطة بعد إبالغ الهيئة خطياً باقتنائها والملحق الثالث 16 المادة استناداً إلى 

  :يجب أن يتضمن اإلبالغ المعلومات التالية.  أو موافقة من الهيئة إلى ترخيصبدون الحاجة

 والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة والموطن المختار االسم: بيانات المستثمر -

 ...مفصالً في سورية والهاتف

وفي حال  .النوع والشركة الصانعة والموديل والرقم التسلسلي: بيانات أجهزة األشعة السينية السنية البسيطة -

 .ان الجهة التي تم الحصول على الجهاز منهايجب بيفحيازة جديدة ألجهزة أشعة سنية بسيطة باإلبالغ تعلق 

 .تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المختار -

  

  ثانياً   الجهات الطبية السنية التي تحوز أجهزة أشعة بانورامية أو سيفالومترية
 وملصقاً عليه الطوابع ،مه وممهوراً بخات،النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر وفق يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة

 :يجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقو. القانونية

االسم والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة والموطن المختار مفصالً في : بيانات المستثمر .1

 ...سورية والهاتف

 :رمسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثم .2

 .ومنصبهمباشرة تسمية الشخص المسؤول عن الممارسة  -

زاولة مهنة  وزارة الصحة له بم ترخيصنتسمية الطبيب المشرف على التعرض الطبي وإرفاق صورة ع -

 .طب األسنان في سورية

  .تسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياًً -

وأنابيب النوع والشركة الصانعة والموديل واألرقام التسلسلية للجهاز : موجودة الأجهزة األشعةجميع توصيف  .3

  .الجهة التي تم الحصول على الجهاز منهايجب بيان فحيازة جديدة ألجهزة أشعة تعلق الطلب بفي حال  و.األشعة

  .تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المختار: توصيف مكان العمل .4

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها:  اإلشعاعي المعتمدةسجالت العمل .5

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

، إضافة  ونوع الصورة ومعامالت التعريضيتضمن تحديد بيانات المريضيجب أن : سجل التعرض الطبي -

 .إلى التعريضات الطبية الخاطئة إن وجدت

 .والصيانة الطارئةسجل اإلصالح  -



    46 من 26 صفحة  

  متطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  6امللحق 
  )أ( فئة الطب النوويمنشآت يف   

  

 وملصقاً عليه الطوابع ، وممهوراً بخاتمه،النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر وفق يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة

  :حسب ما ينطبق ةتاليال المعلومات والوثائقويجب أن يتضمن الطلب . القانونية

االسم والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة والموطن المختار مفصالً في : بيانات المستثمر .1

 ...سورية والهاتف

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر .2

 .ومنصبهمباشرة تسمية الشخص المسؤول عن الممارسة  -

مزاولة مهنة  وزارة الصحة له ب ترخيصعن الطبي وإرفاق صورة تسمية الطبيب المشرف على التعرض -

 .حسب األنظمة النافذةفي االختصاصات المسموح بها في سورية الطب 

  .تسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياًً -

 :توصيف مصادر األشعة واألجهزة المرافقة .3

 .اطها اإلشعاعي األقصى أسبوعياً أو شهرياًالنظائر المشعة المستخدمة ونش -

النوع والشركة الصانعة ...): مثل أجهزة التقاط الخيال وأجهزة قياس الجرعات(بيانات األجهزة المرافقة  -

  .والموديل واألرقام التسلسلية وتاريخ آخر معايرة لها

تقديم مخطط هندسي للمكان ار وتحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المخت: توصيف مكان العمل .4

يوضح عليه األبعاد والجوار والتدريع والمخبر الحار وغرف إعطاء الجرعات والتصوير وحمامات المرضى وعزل 

   ... فضالً عن بنية السطوح والتهوية...  المرضى وآبار الترقيد

تبيان هذه  يمكن .ذيرية الموجودة واإلشارات التح،تحديد مناطق المراقبة واإلشرافمعلومات عن : تصنيف المناطق .5

  . للمنشأةعلى المخطط الهندسيالمعلومات 

 .بيانات أجهزة المسح اإلشعاعي الموجودة وأرقامها التسلسلية وتاريخ آخر معايرة لها .6

 .برنامج المراقبة المكانية ومراقبة تلوث السطوحبيان : المراقبة المكانية .7

  .ن مهنياً وأعمارهم ومؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهمد أسماء العاملين المعرضييتحد: العاملون .8

والجرعة الكلية يخضعون إلى برنامج مراقبة فردية بيان فيما إذا كان العاملون في مناطق المراقبة : المراقبة الفردية .9

  .التي تلقوها إضافة إلى جرعتهم السنوية في السنة السابقة

  .جهزة المرافقة وأجهزة القياسبرنامج المعايرات الدورية لأل: ضمان الجودة .10

 .العمل واإلشراف والقواعد المحلية الموجودة بشكل خطيإجراءات بيان  .11

 . المعتمدة واإلجراءات المتبعة في حال تجاوزهامستويات التقصيبيان  .12

 ...)مواد إزالة التلوث، ورق نشاف(إجراءات الطوارئ والمعدات الالزمة  .13

 .جرعة المرضى وأجهزة قياس الجرعة اإلشعاعية إن وجدتبيان كيفية معايرة : التعرض الطبي .14

 .الخ...أسلوب التصرف بالنفايات المشعة ومكان تخزينها وفرزها والتخلص منها .15

 ...) للمريض التعليمات المعطاة والمسح اإلشعاعي وقياس معدل الجرعةبما فيها إجراءات تخريج المرضى  .16



    46 من 27 صفحة  

وعلى وجه . ت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليهابيان السجال: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .17

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 سجل استالم المواد المشعة -

 سجل المراقبة المكانية -

 سجل المراقبة الفردية -

 ... أجهزة المسح اإلشعاعي وأجهزة قياس الجرعة سجالت معايرة -

 ...ة التقاط الخيال سجالت ضمان الجودة والمعايرات الدورية ألجهز -

 .سجل اإلصالح والصيانة الطارئة -

 .سجل التصرف بالنفايات المشعة -

 وتاريخ والنظير المشع والجرعة اإلشعاعيةبيانات المريض بحيث يتضمن تحديد : سجل التعرض الطبي -

 ...التعرض

 اإلشعاعي مثل ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض: سجل التقصي -

... وتلقي العاملين جرعات زائدة والتعريضات الطبية الخاطئةوالحوادث اإلشعاعية تجاوز مستويات التقصي 

يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقوعها وأسماء المرضى 

وإذا انطوت . ات المتخذة لمنع تكرارهافضالً عن اإلجراءوالجرعات التي تلقوها واألشخاص المتعرضين 

 .الواقعة على حادثة تعرض طبي فيجب أن يتضمن السجل اسم المريض وتوثيق إبالغه وطبيبه بالحادثة

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .لعاملينسجل المراقبة الصحية ل -

 .سجل تدريب العاملين -

 ...قياس الجرعات وأجهزة التقاط الخيال  ألجهزة سجل الصيانة الدورية -

  



    46 من 28 صفحة  

  متطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  7امللحق 
  )ب(يف منشآت الطب النووي فئة   

  

وملصقاً عليه الطوابع يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر، وممهوراً بخاتمه، 

 :يجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقو. القانونية

االسم والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة والموطن المختار مفصالً في : بيانات المستثمر .1

 ...سورية والهاتف

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر .2

 .سمية الشخص المسؤول عن الممارسة مباشرة ومنصبهت -

مزاولة مهنة  وزارة الصحة له ب ترخيصعنتسمية الطبيب المشرف على التعرض الطبي وإرفاق صورة  -

 .حسب األنظمة النافذةالطب في سورية في االختصاصات المسموح بها 

  .ه خطياًًتسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إلي -

 :توصيف مصادر األشعة واألجهزة المرافقة .3

 .النظائر المشعة المستخدمة ونشاطها اإلشعاعي األقصى أسبوعياً أو شهرياً -

النوع والشركة الصانعة ...): مثل أجهزة التقاط الخيال وأجهزة قياس الجرعات(بيانات األجهزة المرافقة  -

  .رة لهاوالموديل واألرقام التسلسلية وتاريخ آخر معاي

تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المختار وتقديم مخطط هندسي للمكان : توصيف مكان العمل .4

... يوضح عليه األبعاد والجوار والتدريع والمخبر الحار وغرف إعطاء الجرعات والتصوير وحمامات المرضى 

  ... فضالً عن بنية السطوح والتهوية 

يمكن تبيان هذه . ت عن تحديد مناطق المراقبة واإلشراف، واإلشارات التحذيرية الموجودةمعلوما: تصنيف المناطق .5

  .المعلومات على المخطط الهندسي للمنشأة

  .تحديد أسماء العاملين المعرضين مهنياً وأعمارهم ومؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهم: العاملون .6

 مناطق المراقبة يخضعون إلى برنامج مراقبة فردية والجرعة الكلية بيان فيما إذا كان العاملون في: المراقبة الفردية .7

  .التي تلقوها إضافة إلى جرعتهم السنوية في السنة السابقة

  .برنامج المعايرات الدورية لألجهزة المرافقة وأجهزة القياس: ضمان الجودة .8

 .بيان مستويات التقصي المعتمدة واإلجراءات المتبعة في حال تجاوزها .9

 ...)مواد إزالة التلوث، ورق نشاف(ات الطوارئ والمعدات الالزمة إجراء .10

 .بيان كيفية معايرة جرعة المرضى وأجهزة قياس الجرعة اإلشعاعية إن وجدت: التعرض الطبي .11

  ...أسلوب التصرف بالنفايات المشعة ومكان تخزينها وفرزها والتخلص منها .12

 ...ض إجراءات تخريج المرضى والتعليمات المعطاة للمري .13

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .14

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 سجل استالم المواد المشعة -



    46 من 29 صفحة  

 سجل المراقبة الفردية -

 ...وأجهزة التقاط الخيال  أجهزة قياس الجرعات معايرةضمان الجودة وسجالت  -

 اإلصالح والصيانة الطارئةسجل  -

 .سجل التصرف بالنفايات المشعة -

 وتاريخ  والنظير المشع والجرعة اإلشعاعيةيتضمن تحديد بيانات المريضبحيث : سجل التعرض الطبي -

 ...التعرض

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي مثل : سجل التقصي -

... وتلقي العاملين جرعات زائدة والتعريضات الطبية الخاطئةوالحوادث اإلشعاعية ات التقصي تجاوز مستوي

يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقوعها وأسماء المرضى 

وإذا انطوت . فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاوالجرعات التي تلقوها واألشخاص المتعرضين 

 .الواقعة على حادثة تعرض طبي فيجب أن يتضمن السجل اسم المريض وتوثيق إبالغه وطبيبه بالحادثة

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .سجل المراقبة الصحية للعاملين -

 .ينسجل تدريب العامل -

  .سجل الصيانة الدورية -



    46 من 30 صفحة  

  متطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  8امللحق 
  )ج(يف منشآت الطب النووي فئة   

  

يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر، وممهوراً بخاتمه، وملصقاً عليه الطوابع 

 : التالية حسبما ينطبقيجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائقو. القانونية

االسم والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة والموطن المختار مفصالً في : بيانات المستثمر .1

 ...سورية والهاتف

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر −

 .تسمية الشخص المسؤول عن الممارسة مباشرة ومنصبه −

مزاولة مهنة  وزارة الصحة له ب ترخيصعنالتعرض الطبي وإرفاق صورة تسمية الطبيب المشرف على  −

 .حسب األنظمة النافذةالطب في سورية في االختصاصات المسموح بها 

  .تسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياًً .2

 :توصيف مصادر األشعة واألجهزة المرافقة .3

 .مة ونشاطها اإلشعاعي األقصى أسبوعياً أو شهرياًالنظائر المشعة المستخد −

النوع والشركة الصانعة ...): مثل أجهزة التقاط الخيال وأجهزة قياس الجرعات(بيانات األجهزة المرافقة  −

  .والموديل واألرقام التسلسلية وتاريخ آخر معايرة لها

 المختار وتقديم مخطط هندسي للمكان تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن: توصيف مكان العمل .4

  ... واإلشارات التحذيرية الموجودة يوضح عليه األبعاد والجوار والتدريع والمخبر الحار 

 ...مواد إزالة التلوث، ورق نشاف : إزالة التلوثمعدات  .5

 .الخ...أسلوب التصرف بالنفايات المشعة ومكان تخزينها وفرزها والتخلص منها .6

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها: عاعي المعتمدةسجالت العمل اإلش .7

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 .استالم المواد المشعةسجل  -

ض والنظير المشع والجرعة يتحديد المر في حال تعريض المرضىبحيث يتضمن : األعمال اإلشعاعيةسجل  -

 فينبغي أن in-vivo أما في حال إجراء االختبارات في الزجاج ...تعرض المعطاة وتاريخ الاإلشعاعية

 ...يتضمن السجل تحديد المريض ونوع االختبار وتاريخه

  



    46 من 31 صفحة  

  متطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  9امللحق 
  يف املعاجلة اإلشعاعية عن بعد  

  

 وملصقاً عليه الطوابع ، وممهوراً بخاتمه،رفق النموذج المعتمد موقعاً من المستثمويجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة 

  :يجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقو. القانونية

االسم والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة والموطن المختار مفصالً في : بيانات المستثمر .1

 ...سورية والهاتف

 :اعية لدى المستثمرمسؤوليات الوقاية اإلشع .2

o  ومنصبهمباشرة تسمية الشخص المسؤول عن الممارسة. 

o  مزاولة  وزارة الصحة له ب ترخيصعنتسمية الطبيب المشرف على التعرض الطبي وإرفاق صورة

 .حسب األنظمة النافذةمهنة الطب في سورية في االختصاصات المسموح بها 

o والمهام الموكلة إليه خطياًًتسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته .  

o  تسمية الفيزيائيين المسؤولين عن المعايرة وقياس الجرعات وضمان الجودة وبيان مؤهالتهم والمهام

  .الموكلة إليهم خطياً

 :توصيف مصادر األشعة واألجهزة المرافقة .3

 دات المصادرالنظائر المشعة المستخدمة ونشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسلسلية وشها -

 البيانات التفصيلية لألجهزة المرافقة بما فيها الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية ومزاياها الفنية -

 الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية: أجهزة األشعة السينية -

ى ونوع األشعة الصادرة عنها الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية والطاقة القصو: المسرعات -

 .ومزاياها الفنية

 : يجببحيازة جديدة لجهاز معالجة إشعاعيةوفي حال تعلق الطلب 

 .بيان الجهة التي تم الحصول على الجهاز منها -

 ).مجدداً أو غير مجدد(بيان ما إذا كان الجهاز جديداً أو مستعمالً  -

  .معايرات األولية والالقبولالتركيب وإرفاق تقرير بنتائج اختبارات  -

تقديم مخطط هندسي للمكان تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المختار و: 1توصيف مكان العمل .4

أقفال مترابطة، إشارات تحذيرية ضوئية (يوضح عليه األبعاد والجوار والتدريع وتدابير األمان الموجودة 

 .وأساليب مراقبة المريض ومخاطبته...) وصوتية،

يجب أن يكون الجرد . تدابير الفنية واإلدارية المتخذة لضمان أمان المصادر وأمنها بما في ذلك الجرد الدوريال .5

 .الدوري أسبوعياً بالنسبة لمصادر الفئة الثانية وكل ثالثة أشهر على األقل بالنسبة لمصادر الفئة الثالثة

                                                 
 من توصيف مكان العملشمل بشكل عام تكون منشآت المعالجة اإلشعاعية عن بعد حاصلة على ترخيص تصميم من الهيئة ي  1

  .إلنشائي الموجود والتدريع احيث األبعاد والجوار
 



    46 من 32 صفحة  

يمكن تحديدها (ف واإلشارات التحذيرية الموجودة معلومات حول تحديد مناطق المراقبة واإلشرا: تصنيف المناطق .6

  )على المخطط الهندسي

 .أجهزة المسح اإلشعاعي الموجودة .7

 .برنامج المراقبة المكانية .8

  .تحديد أسماء العاملين المعرضين مهنياً وأعمارهم ومؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهم: العاملون .9

 في مناطق المراقبة مراقبين فردياً والجرعة الكلية المتلقاة في السنة بيان فيما إذا كان العاملون: المراقبة الفردية .10

  .السابقة

  .برنامج المعايرات الدورية: ضمان الجودة .11

بيان ما إذا كانت تجرى الصيانة الدورية لألجهزة والجهات المكلفة بها : صيانة مصادر األشعة واألجهزة المرافقة .12

  .وبرنامج الصيانة الدورية

 ل واإلشراف والقواعد المحلية متضمنة مستويات التقصيإجراءات العم .13

 . المحتملة وإجراءات االستجابة والقائمين بها والمعدات الموجودةالواقعات اإلشعاعيةمتضمنة : خطة الطوارئ .14

 .بيان كيفية معايرة جرعة المرضى وأجهزة قياس الجرعة اإلشعاعية إن وجدت: التعرض الطبي .15

نظائر بالعن بعد المعالجة حال في (الخ ...لمشعة ومكان تخزينها وفرزها والتخلص منهاأسلوب التصرف بالنفايات ا .16

 )المشعة

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .17

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 .سجل المراقبة المكانية -

 .رديةسجل المراقبة الف -

 .سجل تدريب العاملين والسيما في مجال الوقاية اإلشعاعية -

 .سجالت ضمان الجودة والمعايرات الدورية ألجهزة المعالجة -

في حال المعالجة عن بعد بالنظائر (سجل اختبار التسرب اإلشعاعي من األجهزة بما فيها اختبار المسح  -

 )المشعة

 .سجالت معايرة أجهزة المسح اإلشعاعي -

 .صالح والصيانة الطارئةسجل اإل -

 .سجل الصيانة الدورية ألجهزة المعالجة -

 .بالمصادر المستهلكةسجل التصرف  -

 والجزء المستهدف بالعالج والجرعة اإلشعاعية يتضمن تحديد بيانات المريضبحيث : سجل التعرض الطبي -

رعة المنقولة إلى الموصوفة وتجزئة الجرعات والزمن اإلجمالي للعالج والحدين االقصى واألدنى للج

 ...األعضاء األخرى

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي مثل : سجل التقصي -

... وتلقي العاملين جرعات زائدة والتعريضات الطبية الخاطئةوالحوادث اإلشعاعية تجاوز مستويات التقصي 

اقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقوعها وأسماء المرضى يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الو

وإذا انطوت . فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاوالجرعات التي تلقوها واألشخاص المتعرضين 

 .الواقعة على حادثة تعرض طبي فيجب أن يتضمن السجل اسم المريض وتوثيق إبالغه وطبيبه بالحادثة



    46 من 33 صفحة  

 وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان إضافة إلى ذلك يعد

  :واألمن

 .سجل المراقبة الصحية للعاملين -



    46 من 34 صفحة  

  متطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  10امللحق 
  ) أ(يف املعاجلة بالتماس فئة   

  

ن المستثمر، وممهوراً بخاتمه، وملصقاً عليه الطوابع يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد موقعاً م

  :يجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقو. القانونية

االسم والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة والموطن المختار مفصالً في : بيانات المستثمر .1

 ...سورية والهاتف

 :اية اإلشعاعية لدى المستثمرمسؤوليات الوق .2

 .تسمية الشخص المسؤول عن الممارسة مباشرة ومنصبه -

مزاولة مهنة  وزارة الصحة له ب ترخيصعنتسمية الطبيب المشرف على التعرض الطبي وإرفاق صورة  -

 .حسب األنظمة النافذةالطب في سورية في االختصاصات المسموح بها 

  .ن مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياًًتسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيا -

تسمية الفيزيائيين المسؤولين عن المعايرة وقياس الجرعات وضمان الجودة وبيان مؤهالتهم والمهام الموكلة  -

  .إليهم خطياً

 :توصيف مصادر األشعة واألجهزة المرافقة .3

 سلية وشهادات المصادرالنظائر المشعة المستخدمة ونشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسل -

 البيانات التفصيلية لألجهزة المرافقة بما فيها الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية ومزاياها الفنية -

 : يجب بالتماسبحيازة جديدة لجهاز معالجة إشعاعيةوفي حال تعلق الطلب 

 .بيان الجهة التي تم الحصول على الجهاز منها -

 ).مجدداً أو غير مجدد(هاز جديداً أو مستعمالً بيان ما إذا كان الج -

  . والمعايرات األوليةإرفاق تقرير بنتائج اختبارات القبول -

تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المختار وتقديم مخطط هندسي للمكان : 1توصيف مكان العمل .4

أقفال مترابطة، إشارات (ابير األمان الموجودة وتدوأماكن تخزين المصادر يوضح عليه األبعاد والجوار والتدريع 

 .وأساليب مراقبة المريض ومخاطبته...) تحذيرية ضوئية وصوتية،

يجب أن يكون الجرد . التدابير الفنية واإلدارية المتخذة لضمان أمان المصادر وأمنها بما في ذلك الجرد الدوري .5

 .ثة أشهر على األقل بالنسبة لمصادر الفئة الثالثةالدوري أسبوعياً بالنسبة لمصادر الفئة الثانية وكل ثال

يمكن تحديدها (معلومات حول تحديد مناطق المراقبة واإلشراف واإلشارات التحذيرية الموجودة : تصنيف المناطق .6

  )على المخطط الهندسي

 .أجهزة المسح اإلشعاعي الموجودة .7

 .برنامج المراقبة المكانية .8

                                                 
 من حيث توصيف مكان العملشمل  حاصلة على ترخيص تصميم من الهيئة ي)أ(بالتماس فئة بشكل عام تكون منشآت المعالجة  1

 . والتدريع اإلنشائي الموجوداألبعاد والجوار
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  . المعرضين مهنياً وأعمارهم ومؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهمتحديد أسماء العاملين: العاملون .9

بيان فيما إذا كان العاملون في مناطق المراقبة مراقبين فردياً والجرعة الكلية المتلقاة في السنة : المراقبة الفردية .10

  .السابقة

  .برنامج المعايرات الدورية: ضمان الجودة .11

 بيان ما إذا كانت تجرى الصيانة الدورية لألجهزة والجهات المكلفة بها :صيانة مصادر األشعة واألجهزة المرافقة .12

  .وبرنامج الصيانة الدورية

 .إجراءات العمل واإلشراف والقواعد المحلية متضمنة مستويات التقصي .13

 . المحتملة وإجراءات االستجابة والقائمين بها والمعدات الموجودةمتضمنة الواقعات اإلشعاعية: خطة الطوارئ .14

 .بيان كيفية معايرة جرعة المرضى وأجهزة قياس الجرعة اإلشعاعية إن وجدت: لتعرض الطبيا .15

 .الخ...نهاأسلوب التصرف بالنفايات المشعة ومكان تخزينها وفرزها والتخلص م .16

 .ريج المرضىإجراءات تخ .17

وعلى وجه . ليهابيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف ع: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .18

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 .سجل الجرد الدوري للمصادر -

 سجل المراقبة المكانية -

 سجل المراقبة الفردية -

 .سجل تدريب العاملين والسيما في مجال الوقاية اإلشعاعية -

 .للمصادرسجالت المعايرات الدورية  -

 .ا اختبار المسحبما فيهالمعالجة سجل اختبار التسرب اإلشعاعي من أجهزة  -

 .سجالت معايرة أجهزة المسح اإلشعاعي -

 .سجل اإلصالح والصيانة الطارئة -

 .سجل الصيانة الدورية ألجهزة المعالجة -

 .سجل التصرف بالنفايات المشعة -

 والجزء المستهدف بالعالج والجرعة اإلشعاعية يتضمن تحديد بيانات المريضبحيث : سجل التعرض الطبي -

جرعات والزمن اإلجمالي للعالج والحدين االقصى واألدنى للجرعة المنقولة إلى الموصوفة وتجزئة ال

 ...األعضاء األخرى

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي مثل : سجل التقصي -

... يضات الطبية الخاطئةوتلقي العاملين جرعات زائدة والتعروالحوادث اإلشعاعية تجاوز مستويات التقصي 

يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقوعها وأسماء المرضى 

وإذا انطوت . فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاوالجرعات التي تلقوها واألشخاص المتعرضين 

 .المريض وتوثيق إبالغه وطبيبه بالحادثةالواقعة على حادثة تعرض طبي فيجب أن يتضمن السجل اسم 

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .سجل المراقبة الصحية للعاملين -
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  متطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  11امللحق 
  ) ب(يف املعاجلة بالتماس فئة   

  

 تقديم طلب أصولي إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر، وممهوراً بخاتمه، وملصقاً عليه الطوابع يجب

  :يجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقو. القانونية

والموطن المختار مفصالً في االسم والممثل القانوني ورقم التسجيل لدى الجهات الطبية المختصة : بيانات المستثمر .1

 ...سورية والهاتف

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر .2

 .تسمية الشخص المسؤول عن الممارسة مباشرة ومنصبه -

مزاولة مهنة  وزارة الصحة له ب ترخيصعنتسمية الطبيب المشرف على التعرض الطبي وإرفاق صورة  -

 .حسب األنظمة النافذة الطب في سورية في االختصاصات المسموح بها

  .تسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياًً -

تسمية الفيزيائيين المسؤولين عن المعايرة وقياس الجرعات وضمان الجودة وبيان مؤهالتهم والمهام الموكلة  -

  .إليهم خطياً

ونشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسلسلية النظائر المشعة المستخدمة  بيان :توصيف مصادر األشعة .3

 وشهادات المصادر

تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المختار وتقديم مخطط هندسي للمكان : توصيف مكان العمل .4

إشارات أقفال مترابطة،  (تدابير األمان الموجودةأماكن تخزين المصادر ويوضح عليه األبعاد والجوار والتدريع و

 .وأساليب مراقبة المريض ومخاطبته...) تحذيرية ضوئية وصوتية،

 الذي يجب أن يكون نصف التدابير الفنية واإلدارية المتخذة لضمان أمان المصادر وأمنها بما في ذلك الجرد الدوري .5

 .سنوي على األقل

يمكن تحديدها (حذيرية الموجودة معلومات حول تحديد مناطق المراقبة واإلشراف واإلشارات الت: تصنيف المناطق .6

  )على المخطط الهندسي

  .تحديد أسماء العاملين المعرضين مهنياً وأعمارهم ومؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهم: العاملون .7

بيان فيما إذا كان العاملون في مناطق المراقبة مراقبين فردياً والجرعة الكلية المتلقاة في السنة : المراقبة الفردية .8

  .قةالساب

 إجراءات العمل واإلشراف والقواعد المحلية متضمنة مستويات التقصي .9

 . المحتملة وإجراءات االستجابة والقائمين بها والمعدات الموجودةمتضمنة الواقعات اإلشعاعية: خطة الطوارئ .10

 .بيان كيفية معايرة جرعة المرضى وأجهزة قياس الجرعة اإلشعاعية إن وجدت: التعرض الطبي .11

 . الخ...تصرف بالنفايات المشعة ومكان تخزينها وفرزها والتخلص منهاأسلوب ال .12

 .ريج المرضىإجراءات تخ .13

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .19

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية
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 .سجل الجرد الدوري للمصادر -

 لمكانيةسجل المراقبة ا -

 سجل المراقبة الفردية -

 .سجالت معايرة أجهزة المسح اإلشعاعي -

 .سجل التصرف بالنفايات المشعة -

 والجزء المستهدف بالعالج والجرعة اإلشعاعية يتضمن تحديد بيانات المريضبحيث : سجل التعرض الطبي -

جرعة المنقولة إلى الموصوفة وتجزئة الجرعات والزمن اإلجمالي للعالج والحدين االقصى واألدنى لل

 وفي حال المزدرعات المؤقتة يجب أن يتضمن السجل متابعة المريض وإثبات ...األعضاء األخرى

 ...استرجاع المصادر منه 

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي مثل : سجل التقصي -

... وتلقي العاملين جرعات زائدة والتعريضات الطبية الخاطئةية والحوادث اإلشعاعتجاوز مستويات التقصي 

يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقوعها وأسماء المرضى 

وإذا انطوت . فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاوالجرعات التي تلقوها واألشخاص المتعرضين 

 .ثة تعرض طبي فيجب أن يتضمن السجل اسم المريض وتوثيق إبالغه وطبيبه بالحادثةالواقعة على حاد

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .سجل تدريب العاملين والسيما في مجال الوقاية اإلشعاعية -

 .ة للعاملينسجل المراقبة الصحي -
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  متطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  12امللحق 
  يف التصوير اإلشعاعي الصناعي  

 
 وملصقاً عليه الطوابع ، وممهوراً بخاتمه،النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر وفق يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة

 :ما ينطبقيجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبو. القانونية

 ... والموطن المختار مفصالً في سورية والهاتفالصناعياالسم والممثل القانوني ورقم السجل : بيانات المستثمر .1

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر •

 .وقعه ضمن الهيكل التنظيمي لدى المستثمروممباشرة عن الممارسة تسمية الشخص المسؤول  -

يجب أن يكون مسؤول الوقاية . شعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياًتسمية مسؤول الوقاية اإل -

 . المستوى الثاني-اإلشعاعية مرخصاً في التصوير اإلشعاعي الصناعي 

 : واألجهزة المرافقةتوصيف مصادر األشعة .2

  المصادرالنظائر المشعة المستخدمة ونشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسلسلية وشهادات -

  .الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية: أجهزة األشعة السينية المستخدمة -

 .أنواعها والشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية: أجهزة التصوير -

 :توصيف مكان العمل .3

مخطط هندسي لمخبر تقديم تحديد عنوان مكان العمل إن كان مغايراً للموطن المختار و: في التصوير الثابت -

 .التصوير يوضح عليه األبعاد والجوار والتدريع

 مكان تخزين المصادر وتدريعه -

  .تحديد أماكن العمل إن كانت معروفة بتاريخ تقديم الطلب: في التصوير الحقلي -

ضمان أمان التدابير الفنية واإلدارية المتخذة للحماية المادية ويجب بيان : في حال التصوير باستخدام نظائر مشعة .4

 .المصادر وأمنها بما في ذلك الجرد الدوري الذي يجب أن يكون أسبوعياً

 .معلومات حول تحديد مناطق المراقبة واإلشراف واإلشارات التحذيرية الموجودة: تصنيف المناطق .5

  .إجراءات تحديد المناطق والتحكم بالنفاذ إليها: في التصوير الحقلي -

 .الشركات الصانعة والموديالت واألرقام التسلسلية ومجال القياس: موجودةتوصيف أجهزة المسح اإلشعاعي ال .6

 برنامج المراقبة المكانية .7

 وإرفاق صورة من تحديد أسماء العاملين المعرضين مهنياً وأعمارهم ومؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهم: العاملون .8

  .) بالنسبة للمصورينى األقلالمستوى األول عل(التصوير اإلشعاعي الصناعي شهادة ترخيصهم في 

بيان فيما إذا كان العاملون في مناطق المراقبة مراقبين فردياً والجرعة الكلية المتلقاة في السنة : المراقبة الفردية .9

  .السابقة

 .أجهزة قياس الجرعة الفردية اآلنية الموجودة .10

ي من أجهزة اإلسقاط الغاماوية فضالً برنامج ضمان جودة أجهزة التصوير واختبار التسرب اإلشعاع: ضمان الجودة .11

  .عن المعايرات الدورية ألجهزة المسح اإلشعاعي
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بيان ما إذا كانت تجرى الصيانة الدورية ألجهزة التصوير وبيان الجهات :  واألجهزة المرافقةصيانة مصادر األشعة .12

  .المسؤولة عنها وبرنامج الصيانة الدورية

 محلية متضمنة مستويات التقصيإجراءات العمل واإلشراف والقواعد ال .13

 ) بالنظائر المشعةالتصوير الحقليحال في (إجراءات نقل المصادر المشعة بين مواقع العمل المختلفة  .14

 . المحتملة وإجراءات االستجابة والقائمين بها والمعدات الموجودةمتضمنة الواقعات اإلشعاعية: خطة الطوارئ .15

 .)حال التصوير باستخدام النظائر المشعةفي  (أسلوب التصرف بالمصادر المستهلكة .16

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .20

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 سجل المراقبة المكانية -

 سجل المراقبة الفردية -

 .سجالت معايرة أجهزة المسح اإلشعاعي -

 .ح والصيانة الطارئةسجل اإلصال -

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي مثل : سجل التقصي -

يجب أن يتضمن هذا السجل ... وتلقي العاملين جرعات زائدة والحوادث اإلشعاعية تجاوز مستويات التقصي 

 والجرعات التي عها وأسماء األشخاص المتعرضينتاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقو

 . فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاتلقوها

  :وفي حال التصوير اإلشعاعي بالنظائر المشعة فيجب وجود السجالت التالية

 .سجل الجرد الدوري للمصادر -

 .سجل شهادات المصادر ومنحنيات التفكك -

 .سجل حركة المستودع -

 .ب اإلشعاعي من أجهزة التصويرسجل اختبار التسر -

 .مصادر المستهلكةسجل التصرف بال -

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .سجل تدريب العاملين والسيما في مجال الوقاية اإلشعاعية -

 .سجل المراقبة الصحية للعاملين -

 .ألجهزة التصويرل الصيانة الدورية سج -
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   يف سرب اآلبارمتطلبات ترخيص استخدام مصادر أشعة  13امللحق 
 

النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر وممهوراً بخاتمه وملصقاً عليه الطوابع  وفق يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة

 :ة حسبما ينطبقيجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التاليو. القانونية

 ...االسم والممثل القانوني ورقم السجل الصناعي والموطن المختار مفصالً في سورية والهاتف: بيانات المستثمر .1

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر .2

 .ومنصبهمباشرة عن الممارسة تسمية الشخص المسؤول  -

 . الموكلة إليه خطياًتسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام -

 :توصيف مصادر األشعة .3

النظائر المشعة المستخدمة ونشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسلسلية وشهادات المصادر  -

 .وحاوياتها

  ....أنواعها والشركة الصانعة والموديل ومواصفات النظير المشع الهدف وشهادته: مولدات النترونات -

 .المصادر وتدريعه ومكان معايرة الكواشف والمصادر إن وجدتوصيف مكان تخزين تحديد و .4

يجب أن . التدابير الفنية واإلدارية المتخذة للحماية المادية وضمان أمان المصادر وأمنها بما في ذلك الجرد الدوري .5

 .ر الفئة الثالثةيكون الجرد الدوري أسبوعياً بالنسبة لمصادر الفئة الثانية وكل ثالثة أشهر على األقل بالنسبة لمصاد

 .معلومات حول تحديد مناطق المراقبة واإلشراف واإلشارات التحذيرية الموجودة: تصنيف المناطق  .6

الشركات الصانعة والموديالت واألرقام التسلسلية ومجال القياس ونوع األشعة : أجهزة المسح اإلشعاعي الموجودة .7

 . جهزة المسح اإلشعاعي الغاماوية على األقل يشترط وجود عدد مناسب من أ).نترونات، غاما(المقيس 

 .برنامج المراقبة المكانية .8

  .تحديد أسماء العاملين المعرضين مهنياً وأعمارهم ومؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهم: العاملون .9

قاة في السنة بيان فيما إذا كان العاملون في مناطق المراقبة مراقبين فردياً والجرعة الكلية المتل: المراقبة الفردية .10

  .السابقة

برنامج المعايرات الدورية ألجهزة المسح اإلشعاعي والكواشف اإلشعاعية الموجودة بما في ذلك : ضمان الجودة .11

  ).اختبار المسح(برنامج اختبار التسرب من المصادر المغلقة 

المسؤولة عنها وبرنامج بيان ما إذا كانت تجرى الصيانة الدورية للمعدات وبيان الجهات : صيانة مصادر األشعة .12

  .الصيانة الدورية

 .إجراءات العمل واإلشراف والقواعد المحلية متضمنة مستويات التقصي .13

 .إجراءات نقل المصادر المشعة بين مواقع العمل المختلفة .14

 . المحتملة وإجراءات االستجابة والقائمين بها والمعدات الموجودةمتضمنة الواقعات اإلشعاعية: خطة الطوارئ .15

المنتج أو  نسخة من موافقة الموّرد على إعادة المصادر إلى وإرفاقأسلوب التصرف بالمصادر المستهلكة يان ب .16

 . من القواعد71المورد عمالً بأحكام الفقرة ت من المادة 

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .17

 :يجب وجود السجالت التاليةالخصوص 

 سجل جرد المصادر -



    46 من 41 صفحة  

 سجل حركة المستودع -

 سجل المراقبة المكانية -

 سجل المراقبة الفردية -

 ).اختبار المسح(سجل اختبار التسرب من المصادر المغلقة  -

 .بالمصادر المستهلكةسجل التصرف  -

 .سجالت معايرة أجهزة المسح اإلشعاعي -

 .سجل اإلصالح والصيانة الطارئة -

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي مثل : التقصيسجل  -

يجب أن يتضمن هذا السجل ... وتلقي العاملين جرعات زائدة والحوادث اإلشعاعية تجاوز مستويات التقصي 

والجرعات التي رضين تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقوعها وأسماء األشخاص المتع

 .فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاتلقوها 

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .سجل تدريب العاملين والسيما في مجال الوقاية اإلشعاعية -

 .لينسجل المراقبة الصحية للعام -

 .سجل الصيانة الدورية -

  



    46 من 42 صفحة  

  مقاييس نووية متحركةمتطلبات ترخيص استخدام   14امللحق 
 

 وملصقاً عليه الطوابع ، وممهوراً بخاتمه،النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر وفق يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة

 :بقيجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطو. القانونية

 ...االسم والممثل القانوني ورقم السجل الصناعي والموطن المختار مفصالً في سورية والهاتف: بيانات المستثمر .1

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر .2

 .ومنصبهمباشرة عن الممارسة تسمية الشخص المسؤول  -

 .يه خطياًتسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إل -

 : واألجهزة المرافقةتوصيف مصادر األشعة .3

 النظائر المشعة المستخدمة ونشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسلسلية وشهادات المصادر -

 .أنواع المقاييس والشركات الصانعة والموديالت وأرقامها التسلسلية -

 .توصيف مكان تخزين المصادرتحديد و .4

ية المتخذة للحماية المادية وضمان أمان المصادر وأمنها بما في ذلك الجرد الدوري الذي يجب التدابير الفنية واإلدار .5

 .أن يكون كل ثالثة أشهر على األقل

معلومات حول تحديد مناطق المراقبة واإلشراف خالل العمل والتخزين واإلشارات التحذيرية : تصنيف المناطق  .6

 .الموجودة

الشركات الصانعة والموديالت واألرقام التسلسلية ومجال القياس ونوع :  وجدتإنأجهزة المسح اإلشعاعي توصيف  .7

 ).نترونات، غاما(األشعة المقيس 

  .تحديد أسماء العاملين المعرضين مهنياً وأعمارهم ومؤهالتهم والعمل الموكل لكل منهم: العاملون .8

راقبين فردياً والجرعة الكلية المتلقاة في السنة بيان فيما إذا كان العاملون في مناطق المراقبة م: المراقبة الفردية .9

  .السابقة

التسرب بيان ما إذا كانت تجرى اختبارات برنامج المعايرات الدورية ألجهزة المسح اإلشعاعي و: ضمان الجودة .10

 ).اختبار المسح(اإلشعاعي من األجهزة واختبار التسرب من المصادر المغلقة 

 كانت تجرى الصيانة الدورية للمقاييس والجهات المسؤولة عنها وبرنامج الصيانة بيان ما إذا: صيانة مصادر األشعة .11

  .الدورية

 إجراءات نقل المصادر المشعة بين مواقع العمل المختلفة .12

 . لهاإجراءات االستجابةولواقعات اإلشعاعية المحتملة تحديد ا .13

وعلى وجه . اعي وآلية اإلشراف عليهابيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشع: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .14

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 سجل جرد المصادر -

 سجل حركة المستودع -

 سجل المراقبة الفردية -

 .سجل اإلصالح والصيانة الطارئة -



    46 من 43 صفحة  

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي مثل : سجل التقصي -

يجب أن يتضمن هذا السجل ... ات التقصي والحوادث اإلشعاعية وتلقي العاملين جرعات زائدة تجاوز مستوي

تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن وقوعها وأسماء األشخاص المتعرضين والجرعات التي 

 .تلقوها فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارها

 .جهزةهذه األ معايرة  المستثمر يجب وجود سجلوفي حال وجود أجهزة مسح إشعاعي لدى

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .سجل تدريب العاملين والسيما في مجال الوقاية اإلشعاعية -

 .سجل المراقبة الصحية للعاملين -

 .سجل الصيانة الدورية -

 سجل المراقبة المكانية -

 .سجل اختبار التسرب اإلشعاعي من المقاييس والمصادر المغلقة -

  



    46 من 44 صفحة  

  مقايس نووية ثابتةمتطلبات ترخيص استخدام   15امللحق 
  

 وملصقاً عليه الطوابع ، وممهوراً بخاتمه،النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر وفق يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة

  :ب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقيجو. القانونية

 ...االسم والممثل القانوني ورقم السجل الصناعي والموطن المختار مفصالً في سورية والهاتف: بيانات المستثمر .1

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر .2

 .ومنصبهمباشرة عن الممارسة تسمية الشخص المسؤول  -

 .ول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياًتسمية مسؤ -

 : واألجهزة المرافقةتوصيف مصادر األشعة .3

 النظائر المشعة المستخدمة ونشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسلسلية وشهادات المصادر -

  .الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية: المقاييس -

 .صيف مكان العمل وأماكن تركيب المقاييس وإرفاق مخطط موقع التركيبتوتحديد و .4

بيان ما إذا كانت تجرى الصيانة الدورية للمقاييس وتحديد الجهات المسؤولة عنها وبرنامج : صيانة مصادر األشعة .5

  .الصيانة الدورية

 .أسلوب التصرف بالمصادر المستهلكة .6

وعلى وجه . الت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليهابيان السج: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .7

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 .سجل الجرد السنوي للمصادر -

 .اإلصالح والصيانة الطارئةسجل  -

 .سجل التصرف بالمقاييس أو المصادر المستهلكة -

القة بالتعرض اإلشعاعي ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات الع: سجل التقصي -

يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن ... الحوادث اإلشعاعيةو

 .وقوعها وأسماء األشخاص المتعرضين والجرعات التي تلقوها فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارها

 مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على

  :واألمن

 .الصيانة الدوريةسجل  -



    46 من 45 صفحة  

  مصادر أشعةمتطلبات ترخيص استخدام   16امللحق 
  يف التطبيقات التحليلية غري الطبية  

  

 عليه الطوابع يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر، وممهوراً بخاتمه، وملصقاً

  :يجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقو. القانونية

 ...االسم والممثل القانوني ورقم السجل الصناعي والموطن المختار مفصالً في سورية والهاتف: بيانات المستثمر .1

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر .2

 .رسة مباشرة ومنصبهتسمية الشخص المسؤول عن المما -

 .تسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياً -

 : واألجهزة المرافقةتوصيف مصادر األشعة .3

 النظائر المشعة المستخدمة ونشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسلسلية وشهادات المصادر -

 ا فيها الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية ومزاياها الفنيةالبيانات التفصيلية لألجهزة المرافقة بم -

  .الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية: أجهزة األشعة السينية -

 .تحديد وتوصيف مكان العمل .4

جهات وتحديد الصادر واألجهزة المرافقة بيان ما إذا كانت تجرى الصيانة الدورية للم: صيانة مصادر األشعة .5

  .المسؤولة عنها وبرنامج الصيانة الدورية

 . في حال التطبيقات التحليلية بالنظائر المشعةأسلوب التصرف بالمصادر المستهلكة .6

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .7

 :الخصوص يجب وجود السجالت التالية

 .صالح والصيانة الطارئةسجل اإل -

 .لمصادر المستهلكةباسجل التصرف  -

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي : سجل التقصي -

يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن ... الحوادث اإلشعاعيةو

 . المتعرضين والجرعات التي تلقوها فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاوقوعها وأسماء األشخاص

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .الصيانة الدوريةسجل  -



    46 من 46 صفحة  

  ىل من الفئة األوغاماوية متطلبات ترخيص مشععات   17امللحق 
  

  

يجب تقديم طلب أصولي إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد موقعاً من المستثمر، وممهوراً بخاتمه، وملصقاً عليه الطوابع 

  :يجب أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق التالية حسبما ينطبقو. القانونية

 ...ختار مفصالً في سورية والهاتفاالسم والممثل القانوني ورقم السجل الصناعي والموطن الم: بيانات المستثمر .1

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية لدى المستثمر .2

 .تسمية الشخص المسؤول عن الممارسة مباشرة ومنصبه -

 .تسمية مسؤول الوقاية اإلشعاعية وبيان مؤهالته والمهام الموكلة إليه خطياً -

 : واألجهزة المرافقةتوصيف مصادر األشعة .3

 نشاطها اإلشعاعي بتاريخ معين وأرقامها التسلسلية وشهادات المصادرالنظائر المشعة المستخدمة و -

  .الشركات الصانعة وموديالتها وأرقامها التسلسلية: جهاز التشعيع -

 .وإرفاق مخطط موقع التركيب  الغاماويةشععاتتحديد وتوصيف مكان العمل وأماكن تركيب الم .4

وتحديد الجهات المسؤولة عنها   الغاماويةشععاتالدورية للمبيان ما إذا كانت تجرى الصيانة : صيانة مصادر األشعة .5

  .وبرنامج الصيانة الدورية

 . لهاإجراءات االستجابةولواقعات اإلشعاعية المحتملة تحديد ا .6

وعلى وجه . بيان السجالت الخاصة بالعمل اإلشعاعي وآلية اإلشراف عليها: سجالت العمل اإلشعاعي المعتمدة .7

 :ت التاليةالخصوص يجب وجود السجال

 .سجل اإلصالح والصيانة الطارئة -

ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة بالتعرض اإلشعاعي : سجل التقصي -

يجب أن يتضمن هذا السجل تاريخ الواقعة وتوصيفها وأسبابها والمسؤولين عن ... الحوادث اإلشعاعيةو

 .لجرعات التي تلقوها فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارهاوقوعها وأسماء األشخاص المتعرضين وا

إضافة إلى ذلك يعد وجود السجالت التالية مؤشراً على مستوى ثقافة األمان واالهتمام بقضايا الوقاية واألمان 

  :واألمن

 .الصيانة الدوريةسجل  -

  


