مجهورية العراق  /جملس الوزراء
الهيئة العراقية للس يطرة عىل املطادر املشعة
دائرة الرتاخيص

رمق الإس امترةIRSRA-L-IM-01 :
الإس ترياد Import /

طلب منح ترخيص إاس ترياد مطادر مشعة
تزويد اذليئة بالوثائق وادلعلومات اآلتية:

 -1إجازة تأسيس أو تسجيل الشركة ادلستوردة صادرة عن وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات
(يرجى إرفاق نسخة مصورة من جواز السفر  +ىوية وظيفية دلدير الشركة).
 -2كتاب رمسي من اجلهة ادلستوردة ي ـبـيـن حاجتها إىل ادلصادر ادلشعة واجلهة ادلستخدمة وموقع إستخدامها.
 -3كتاب صادر عن مدير اجلهة ادلستوردة بتخويل أحد كوادره مبراجعة اذليئة والتوقيع ومتابعة إستكمال إجراءات
منح ترخيص اإلسترياد ويستثىن من ذلك مدير اجلهة ادلستوردة (يرجى إرفاق نسخة مصورة من جواز السفر
 +ىوية وظيفية للمـخــول).
 -4نسخة من العقد بني اجلهة ادلستوردة واجلهة الـمصـنـعة للمصادر ادلشعة ويف حالة عدم توفره يرجى تزويدنا
بنسخة من طلب الشراء.
 -5شهادة ادلنشأ للمصادر ادلشعة واألجهزة ادلرافقة.
 -6موافقة ادلخزن (صادرة عن اذليئة) ويف حالة إن ادلصدر ادلشع جزء ال يتجزأ من اجلهاز احلاوي لو فريجى
توضيح ذلك بكتاب رمسي وإرفاق نسخة من الكتالوك.
 -7كتاب رمسي من اجلهة احلكومية ادلستخدمة للمصادر ادلشعة يتضمن اآليت:
أ -تأييد تعاقدىا مع اجلهة ادلستوردة مع اإلشارة إىل رقم العقد وتارخيو وإرفاق نسخة ورقية وإلكرتونية من
العقد (النسخة اإللكرتونية بصيغة ملف .)pdf
ب -حضور خموذلا إلستكمال متطلبات منح ترخيص احليازة واإلستخدام عند وصول ادلصادر ادلشعة إىل
احلدود العراقية على أن يتم إبالغ اذليئة مبوعد وصوذلا مع تقدمي أوليات اإلدخال الكمركي ادلؤقت
للمصادر ادلشعة.
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أو ًل :معلومات اجلهة الـمس توردة للمطادر املشعة
إسم الجهة الػمستوردة (كما مثبت في إجازة التأسيس):
بلد التأسيس:
العائدية:

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

حكومية:

احملافظة .................. :القضاء:

خاصة:

خمتلطة:

عنوان الجهة:
ادلوبايل:

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

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

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

احمللة:

صندوق الربيد:

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

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

الزقاق:

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

الربيد اإللكرتوين:

رقم البناية:

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

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

الشخص المسؤول (مدير الجهة أو مدير فرع العراؽ):

إسم الشخص (كما مثبت يف جواز السفر):

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

ادلوقع الوظيفي:
ادلوبايل .......................................................... :الربيد اإللكرتوين................................................................... :

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

مسؤول الوقاية من اإلشعاع:
إسم الشخص (كما مثبت يف جواز السفر):
ادلؤىالت العلمية............................................................................................................................................. :
سنوات اخلربة (مع إرفاق نسخة من شهادة اخلربة).............................................................................................. :
ادلوبايل .......................................................... :الربيد اإللكرتوين.................................................................... :

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

أسماء الجهات المتعاقد معها:

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

منفذ إدخال المصادر المشعة:

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

عنوان الهيئة :بغداد /حي السعدون /ساحة الفردوس.
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اثني ًا :معلومات اجلهة الناقةل للمطادر املشعة
إسم الجهة الناقلة (كما مثبت في إجازة التأسيس):

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

بلد التأسيس:

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

العائدية:

حكومية:

خاصة:

خمتلطة:

عنوان الجهة الناقلة:
احملافظة .................. :القضاء ...................... :احمللة:
ادلوبايل .................................... :صندوق الربيد...................... :

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

رقم البناية:

الزقاق:
الربيد اإللكرتوين......................................... :
..................

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

املوردة للمطادر املشعة
اثلث ًا :معلومات اجلهة الـ ُمطنّعةّ /
الموردة (كما مثبت في العقد):
إسم الجهة المصنّعةّ /
بلد التأسيس:
العائدية:

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

حكومية:

عنوان الجهة:

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

خاصة:

خمتلطة:

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

ادلوبايل:

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

الربيد اإللكرتوين:

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

رابع ًا :معلومات اجلهة املس تخدمة للمطادر املشعة
إسم الجهة المستخدمة (كما مثبت في إجازة التأسيس):
بلد التأسيس:
العائدية:

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

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

حكومية:

خمتلطة:

خاصة:

عنوان الجهة:

احملافظة .................... :القضاء .................... :احمللة:
ادلوبايل ............................................................ :الربيد اإللكرتوين......................................................................... :
....................

عنوان الهيئة :بغداد /حي السعدون /ساحة الفردوس.
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خامس ًا :جدول املطادر املشعة الـ ُمزمع إاس تريادها
ت

النظير

المشع

الشكل

الفيزيائي

النشاط

اإلشعاعي
الوحدة

القيمة

تاريخ

الميالد

الرقم

موديل

التسلسلي المصدر

الشركة

المصنعة

المعايير
الدولية

اإلستخدام

IEC, ISO

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
مالحظة :يمكن إستخدام ورقة أخرى في حالة كون المصادر المشعة المزمع إستيرادها أكثر من (/20عشرين).
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سادس ًا :جدول الهجزة املرافقة للمطادر املشعة الـ ُمزمع اإس تريادها
ت

إسم الجهاز

الرقم التسلسلي

الموديل

الشركة المصنّعة

المعايير الدولية
IEC, ISO

اإلستخدام

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
مالحظة :يمكن إستخدام ورقة أخرى في حالة كون األجهزة المرافقة المزمع إستيرادها أكثر من (/20عشرين).
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سابع ًا :تعهد قانوين (يمت يف القسم القانوين داخل الهيئة)
إني الموقع أدناه (

)

) مدير (

حضرت إلى مقر الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة و أتعهد باآلتي:
 -1أن كافة المعلومات المدرجة في إستمارة طلب الترخيص صحيحة ودقيقة ومطابقة للواقع.
 -2إبالغ الهيئة مباشرة عن أي تغيير في المعلومات.

 -3إدخال المصادر المشعة واألجهزة المرافقة خالل فترة صالحية الترخيص.

 -4إبالغ الهيئة بالعدد الفعلي للمصادر المشعة واألجهزة المرافقة التي دخلت الحدود العراقية بموجب ترخيص
اإلستيراد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً من تاريخ تصريحة اإلدخال الكمركي.

 -5عدم إستخدام المصادر المشعة ّإال في حالة صدور ترخيص الحيازة واإلستخدام الصادر عن الهيئة.
 -6اإللتزام بكافة قواعد األمن واألمان اإلشعاعية الصادرة عن الهيئة عند التعامل مع المصادر المشعة.
الموردة حال إنتفاء الحاجة إليها.
 -7إرجاع المصادر المشعة إلى الجهة الػمػػصن ػّعةّ /

تحمل كافة التبعات القانونية
وبخالؼ ذلك أ ّ

التوقيع (مع اخلتم):
أسم مدير الشركة :
العنوان :
ادلوبايل:
التاريخ :

/

/

21

إين السيد  /السيدة
خمول شركة
يف /
حسب كتاب التخويل ذي العدد
أويد صحة توقيع مدير الشركة وألجلو وقعت.
التوقيع :
ادلوبايل:
21 /
/
التاريخ :

تأييد وختم مدير القسم القانوني في الهيئة

تأييد مدير دائرة التراخيص

/

21 /

عنوان الهيئة :بغداد /حي السعدون /ساحة الفردوس.

ص .ب 2025 :الجادرية .هاتف 7183228 :موبايل07706243279 :
موبايل دائرة التراخيص07805639672 :

/

21
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ثـامـنـ ًا :املعلومات الرش يفية (خاضة ابلهيئة)
رمز الرتخيص:
اجملموعة األمنية:

A
1

B
2

3

C

D

4

5

اإلعفاء

عدد ادلصادر ادلشعة:
العدد الكلي للمصادر:

اتسعـ ًا :املوافـقـات (خاضة ابلهيئة)
توصية دائرة التراخيص
مدير الدائرة

مدير القسم

توصية دائرة التفتيش
مدير الدائرة

مدير القسم

توصية دائرة التخطيط والبرامج
مدير الدائرة

مدير القسم

موافقة رئيس الهيئة
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