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املكــــــــدَ-: ١

مت إ ْاطَٗ ١اّ املساقبـٚ ١ايتكٝـٚ ِٝايطـٝطسً ٠ـ ٢ايب٦ٝـ ١االغـعا  ١ٝا ايعـسام ملسنـــص
ايٛقاٜـــ َٔ ١االغعــــاع َٔ خالٍ ايكٛاْني ٚايتػـسٜعات ايؿـارزٚ ٠بتأٜٝـد َـٔ ايٛنايـ١
ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرزٜــــــــــــــــ. ١
إ اخلط ١ايطٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2016خالٍ ايدلْاَر احله ( َٞٛاالطاز املٛسد ) ملسنص ايٛقاٜـ١
َٔ االغعاع تٛقح َٗاّ املسنـص ا َتابعـَٚ ١ساقبـ ١سسنـ ١املؿـارز املػـعٚ ١االْػـط١
املتعًك ١بٗا َٚساقب ١ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝاالغعا َ ُّٛ ٢ً ٞطاس ١ايعسام ٚنـريو َساقبـ١
ايتعسض ٚايتًٛخ يًعاًَني  ُّٛ ٚايٓاع ٚايب ١٦ٝيالغعاع ٚؾكا يًكٛابط املكسٚ ٠املعتُـد٠
ززلٝا ٚاييت تتُاغَ ٢ع قٛابط ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز ١ٜا ٖرا اجملاٍ .

املطٛسات املٝداْ ١ٝألدٗـصَٚ ٠ؿارز االغعـاع ا َٛاقع ايعٌُ -:

ادسا ٤ايهػٛؾات املٛقعٚ ١ٝاملطٛسات االغعا  ٘ٝاألٚيٚ ١ٝايدٚز ١ٜيًُؤضطات املايه١
ٚاملطتددَ ١يًُؿارز املػعٚ ١األدٗص ٠االغعا ( ٘ٝطب ، ١ٝعج ، ١ٝؾٓا َٓ ، ١ٝاطل
َتعسق ١يًكؿـ) يًٛقٛف ً ٢تٛؾرل َطتًصَات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ٚتٛؾرل ٚضا ٌ٥اخلصٕ
األَ ١ٓٝملؿارز األغعاع ٚتك ِٝٝاملٛاقع ٚتأثرل َؿارز األغعاع ٚؼدٜد سدٚر ايتًٛخ أٚ
ايتعسض ٚا طا ٤ايتٛؾٝات باملعاجلٚ ١ؾل ايتعًُٝات ٚاملعاٜرل ايدٚي ١ٝاملطًٛب ١ا ايطالَ١
األغعا  ١ٝنُاًٜـــــ-:ٞ

املؤضطـات ايؿشٝـٚ ١ايعٝـارات اخلاؾـ-: ١
اٚآل – ادسا ٤ايهػـ املٛقع ٞملٛاقع ْؿب َؿارز َٛٚيدات االغعاع ا
َٛاقع ايعٌُ-:

تم اجراء مسح شعاعي للمؤسسات الصحية ادنــاه-:
َ -1سنص ؾش ٞاملدا( ٔ٥مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات باؾالح ايرزاع احلاٌَ يًتٛٝب )
َ -2سنص ؾش ٞاضٓإ املأَ( ٕٛغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -3سنص ؾش ٞايجعايب / ١طسٜل احلط( ١ٝٓٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -4سنص ؾش ٞايبا / ١ٜٚاملعاٌَ (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بتػًٝـ ايباب ايؿاؾٌ بني غسؾ ١االغعٚ ١غسؾ١
ايتشُٝض  ٚباب غسؾ ١االغع ١ايسٝ٥ط)ٞ
 -5املسنص ايدٚي ٞيًؿشٛؾات االغعا  / ١ٝضاس ١ايٛاثل (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ-6طتػؿ ٢اطؿاٍ ايعً - ١ٜٛغسؾ ١اغع ١خدز االطؿاٍ (مت ا طا ٤تٛؾٝات بٛقع شدادَ ١هاؾ٤٢
يًسؾاف  ٚتػًٝـ باب غسؾ ١االغع ١بطبك َٔ ١ايسؾاف ٚبطُو )2mm
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املؤضطات ايؿٓا -: ١ٝ
َ -7طح غعا  ٞيعذً M 60 ١ايتابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ ١ٝدٜسَ ١ٜهاؾش ١املتؿذسات  /ضٝطسَ ٠دخٌ
بػدار اجلٓٛب( ٞايكسا٤ات قُٔ سدٚر اخلًؿ ١ٝاالغعا ) ١ٝ
َ -8طح غعا  ٞيعذً ZBV ١ايتابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ ١ٝدٜسَ ١ٜهاؾش ١املتؿذسات  /ضٝطسَ ٠دخٌ
بػدار اجلٓٛب( ٞايكسا٤ات قُٔ سدٚر اخلًؿ ١ٝاالغعا ) ١ٝ
َ-9طح غعا  ٞيعذً ZBV ١ايتابع ١يس٥اض ١اجلُٗٛز( ١ٜايكسا٤ات قُٔ سدٚر اخلًؿ ١ٝاالغعا ١ٝ
َ -10طح غعا  ٞجلٗاش ؾشـ ايطسٚر ٚاحلكا٥ب ايتابع يٛشاز ٠املاي( ١ٝايكسا٤ات قُٔ سدٚر اخلًؿ١ٝ
االغعا ) ١ٝ

ثاْٝا -:ادسا ٤املطح االغعا  ٞاالٚيــــــ ٞملؿارز االغعاع ا َٛاقع ايعٌُ
املدزد ١ارْا-:ٙ

َ -1طتػؿ ٢ايػٗٝد قاز ٟايؿٝاض  /احلط( ١ٝٓٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -2سنص ؾش ٞايسابع  /ايبًدٜات (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بسؾع دٗاش اغع ١االضٓإ ايجاْ َٔ ٞغسؾ ١اغع١
ُ ّٛاجلطِ )
َ -3سنص ؾش ٞنؿا٤ات ايعبٝد( ٟغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -4طتػؿ ٢اب ٛغسٜب (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -5طتػؿ ٢ايدنتٛز بد اجملٝد االًٖ / ٞايهسار( ٠غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -6سنص ؾش ٞس ٞايٓؿس  /ايبًدٜات (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بسؾع دٗاش اغع ١االضٓإ ايجاْ َٔ ٞغسؾ ١اغع١
ُ ّٛاجلطِ )
َ -7طتػؿ ٢ايطؿٌ املسنص / ٟاالضهإ (مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات با الّ َسنص ْا ٓد تػػ ٌٝاجلٗاش)

ثايجـــا  -ادسا ٤املطح االغعا  ٞايدٚز ٟملؿارز االغعاع ا َٛاقع ايعٌُ ا
بػدار املدزد ١ارْـــــــــــا-:ٙ
َ -1طتػؿ ٢ايهسخ  /ايعطٝؿ( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -2سنص ؾش ٞايهسٜعات ايجاْ( ٞغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
ٝ -3ار ٠االغع ١ا َطتػؿ ٢بػدار االًٖ( ٞمت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بتبدَٛ ٌٜقع ايطٝطس) ٠
َ -4طتػؿ ٢غاش ٟاحلسٜس ( ٟمت تٛد ٘ٝتٛؾٝات باؾالح يٛس ١املؿاتٝح )
َ -5سنص ؾش ٞايؿشاَ / ١قطاع اال عُ( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
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زابعــا -ادسا ٤قٝاضات قُإ اجلٛرٚ ٠ايطٝطس ٠ايٓ ٢ً ١ٝ ٛادٗص٠
االغع ١ايط ١ٝٓٝاملطتددَ ١ا اجملاٍ ايطيب

َ -1سنص ػتاز يالغع ١ايتػدٝؿ / ١ٝغازع ؾًططني دٗاش ُ ّٛاجلطِ (الٜٛدد سٛٝر ا اجلٗاش)
َ -2طتػؿ ٢ايٛاضط ٞايتعً ُٞٝغسؾ ( )1( ١الٜٛدد سٛٝر ا اجلٗاش)
َ -3طتػؿ ٢ايٛاضط ٞايتعً ُٞٝغسؾ ( )2 ١الٜٛدد سٛٝر ا اجلٗاش)

خاَطًــا َ -تابع ١تٓؿٝر تٛؾٝات

َ -1طتػؿ ٢ايرلَٛى ( مت تٛد ٘ٝتٛؾٝات بتػًٝـ باب غسؾ ١االغع ١بطبك َٔ ١ايسؾاف ٚبطُو
)2mm
ٝ -2ار ٠ايطًُإ يالغع / ١احلازث( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
ٝ -3ار ٠املسنص ايتدؿؿ ٞيالغع / ١اخلكسا( ٤غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
ٝ -4ار ٠ايػؿا ٤يالغع / ١ايص ؿساْ( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠

ضارضـآ  -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٞيًُٛاقع ٚاالبٓ( ١ٝاحله١َٝٛ
ٚاالًٖ )١ٝاملػهٛى بتًٛثٗا
َ -1طبع ١ايطباع  /ايبتا( ٜٔٚالٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
َ -2عٌُ ربظ ايٓٝبٛع  /حماؾع ١بابٌ – االضهٓدز( ١ٜالٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
َ -3د ١ٜٓايؿدز قطاع ( 12الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
ٚ -4شاز ٠ايتدطٝط  /املسنص ايٛطين يًتطٜٛس االرازٚ ٟتكٓ ١ٝاملعًَٛات  /س ٞايٛسد ٠ضاس( 52 ١الٜٛدد
َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
 -5ضهساب تابع يػسن ١االمناَٛ ٤قع نطس ٚ ٠طؼ (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
َ -6عٌُ ايدلاز / ٟؾٜٛس( ٠الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
َ -7طبع ١املؿهس احلدٜح  /ايهسار - ٠املطبح(الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ
ٚ -8شاز ٠ايداخًٚ / ١ٝناي ١ايٛشاز ٠يًػؤ ٕٚاالرازٚ ١ٜاملايَ / ١ٝدٜس ١ٜايس ا ١ٜاالدتُا ( ١ٝغعب١
االيٝات)/غازع ؾًططني (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعا )ٞ

ضابعــآ َٓ -ح غٗار ٠ضالَ َٔ ١ايتًٛخ االغعا  ٞملدًؿات احلدٜد
(ايطهساب) اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االغعا 0 ٞ

ٚ -1شاز ٠املٛازر املا / ١ٝ٥اهلٝا ٠ايعاَ ١يًُطاس / ١قطِ املٛدٛرات  /بػدار( زقِ االداش)414 ٠
 -2غسن ١االمنا ٤يؿٓا  ١املٛار االْػاَٛ /١ٝ٥قع نطس ٚ ٠طؼ/بػدار ()752
ٚ -3شاز ٠ايتدطٝط  /املسنص ايٛطين يًتطٜٛس االرازٚ ٟتكٓ ١ٝاملعًَٛات /بػدار()750
ٚ -4شاز ٠ايهٗسبا / ٤املدٜس ١ٜايعاَ ١يتٛشٜع نٗسبا ٤ايهسخ/بػدار()413
 -5غسن ١االمنا ٤يؿٓا  ١املٛار االْػاَٛ /١ٝ٥قع ايتاد/ٞبػدار()326
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ثآَــآ  -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعا  ٞيًُٓػأت ايٓؿط ١ٝا ايعسام

ال تٛدد طًبات

تاضعـآًَ -ح تساخٝـ ادٗص ٠االغعٚ ١املؿارز املػع ١ا املؤضطات
ايؿشٚ ١ٝايؿٓا ٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖٝـــــ)١

َ -1طتػؿ ٢ايؿسات االٚضط  -غسؾ / 2 ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /ايٓذـ االغسف( زقِ االداش)353 ٠
َ -2طتػؿ ٢اهلٓد ١ٜايعاّ  -غسؾ / 2 ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /نسبال)348( ٤
َ -3طتػؿ ٢ايطازَ ١ٝايعاّ/ايطٛازئ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()347
َ -4سنص ؾشْ ٞاس ١ٝاجلطس /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()350
َ -5طتػؿ ٢ايطازَ ١ٝايعاّ  -غسؾ / 2١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()345
َ -6سنص ؾش ٞؾدس ايد ٜٔاٍ مج / ٌٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()447
َ -7طتػؿ ٢محا ١ٜاالطؿاٍ ايتعً - ُٞٝغسؾ / 1١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()446
َ - 8طتػؿ ٢محا ١ٜاالطؿاٍ ايتعً - ُٞٝغسؾ ١اغع / )2( ١ًَْٛ ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()445
َ -9سنص ؾش ٞايػٗٝد محص ٠املطرل /ٟاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()451
َ -10سنص ؾش ٞايس٥اض / /١بػدار()449
َ -11طتػؿ ٢االَاّ ايؿارم  400ضسٜس /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بابٌ ()410
 -12املسنص ايتدؿؿ ٞيًشسٚم  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /ايكارض)412( ١ٝ
َ -13سنص ؾش ٞايطباع  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()615
َ -14طتػؿ ٢اَساض اجلٗاش اهلكُ / ٞاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()614
َ -15سنص ؾش ٞنؿا٤ات ايعبٝد / ٟاداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()753
َ -16طتػؿ ٢ايػٗٝد قاز ٟايؿٝاض /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()695
َ -17سنص املأَ ٕٛايتدؿؿ ٞيالضٓإ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /بػدار()696
َ -18طتػؿ ٢اشار ٟايعاّ  /غسؾ / )4( ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /نسنٛى()766
َ -19طتػؿ ٢اجلباٜؼ ايعاّ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ  /ذ ٟقاز ()767
َ -20طتػؿ ٢ايكدٜظ زاؾا( ٌٝ٥ايساٖبات)/رٖ.اغِ غؿٝل ضًُٝإ  /اداش / ٌُ ٠بػدار()346
ٝ -21ار ٠ايدلن/ ١ر.ؾباح داضِ حمُد /اداش / ٌُ ٠بابٌ ()444
ٝ -22ار ٠احلبٝب ١ٝيالغع/ ١ر.حمُد باقس ايػسع  /اداش / ٌُ ٠بػدار()457
ٝ -23ار ٠ايبطًُ ١االًٖ/ ١ٝر.شٖسا ٤حمطٔ ً /ٞاداش / ٌُ ٠ذ ٟقاز495/
ٝ -24ار ٠االٌَ االًٖ/ ١ٝر.اٌَ ؾاحل ٖار /ٟاداش / ٌُ ٠ذ ٟقاز496/
ٝ -25ار ٠ايطالَ ١يالغع/ ١ر.حمُد غسٜـ داضِ /اداشٚ / ٌُ ٠اضط()623
ٝ -26ار ٠ايبت ٍٛيالغع/ ١ر.ضٝـ حمُد ٖارٚ / /ٟاضط()624
ٝ -27ار ٠االبداع /ر.طايب صٜص امحد /اداشٚ / ٌُ ٠اضط()628
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ٝ -28ار ٠اخلكسا ٤يالغع/١ر ًٞ .بد ايسض /ٍٛاداش / ٌُ ٠بػدار()604
ٝ -29ار ٠ايطًُإ يالغع/١ر.بٝبٝإ بد ايؿُد /اداش / ٌُ ٠بػدار()637
ٝ -30ار ٠ايطسا ٟاالًٖ/١ٝر.رالٍ ناؾد حمطٔ /اداش / ٌُ ٠ذ ٟقاز ()660
ٝ -31ار ٠بػدار االًٖ ١ٝيالغع / ١رٖ .اغِ بد ايطار ٠ددل /اداش / ٌُ ٠ذ ٟقاز ()694
َ -32سنص ػتاز يالغع/١ر .ؿاّ َيت صٜص /اداش / ٌُ ٠بػدار790/
َ -33طتػؿ ٢بد اجملٝد االًٖ / ٞر.ؾاقٌ خًٝؿَٛ ١ض /٢اداش / ٌُ ٠بػدار( )791
 -34غسن ١ايٛاس ١الْتاز املػسٚبات ( 2ادٗص / )٠اداش ٠متًو ٚاضتدداّ ادٗص ٠االغع ١ايط١ٝٓٝ
املطتددَ ١ا ايتطبٝكات ايبشجٚ ١ٝايؿٓا  / ١ٝنسبال)349( ٤

اغــسآ  -تساخٝـ ايبد ٤بتٓؿٝر خطط االشايٚ ١املعاجل ١بعد املؿارقَٔ ١
اجلٗ ١ايسقاب١ٝ

 -1كد ضًطً َٔ ١االدتُا ات ا َسنصْا َع ارازَ ٠دٜس ١ٜتؿؿ ١ٝاملٓػأت ٚاملٛاقع ايٓ ١ٜٚٛاملدَس٠
ٚايؿٓٝني املعٓٝني بتؿهٝو َػسٚع َٓػأ ٠ايٛقٛر ايٓ ٟٚٛاالٜطاي ٞيبشح ضرل ايعٌُ َٓٚاقػ ١اخس
املطتذدات مبا ٜكُٔ تٓؿٝر خط ١ايتؿؿ ١ٝاخلاؾ ١باملٛقع قُٔ ايسخؿ ١املُٓٛسٚ ١ا تُار املعاٜرل
ايدٚي ١ٝا ادماشٖا .

اسد ٣ػــس  -اطالم َٛاقع بعد اشاي ١ايتًٛخ ٚتٛؾس غسٚط ايطالَ١
االغعا ١ٝ

 -1اطالم ايطهساب اخلاف بتؿهٝو َٛقعَ ٞػسٚع االْتاز االٜطايَٛٚ ٞقع َػسٚع متٛش 2
ٚخمتدلات الَا ( اطالقآ ْٗاٝ٥آ غرل َكٝد بعد ادسا ٤املطح االغعا  ٞي٘ ٚتبني خً َٔ ٙٛايتًٛخ االغعا ٞ
)ٚإ مجٝع ايكسا٤ات ناْت قُٔ احلدٚر املطُٛح بٗا قُٔ ايسخؿ ١املُٓٛس (١زقِ )2016/7
 -2اطالم ايطهساب اخلاف بتؿؿ ١ٝاملسسً ١االٚىل َٔ َػسٚع اْتاز ايٛقٛر االٜطاي( ٞاطالقآ ْٗاٝ٥آ
غرل َكٝد بعد ادسا ٤املطح االغعا  ٞي٘ ٚتبني خً َٔ ٙٛايتًٛخ االغعا ٚ )ٞإ مجٝع ايكسا٤ات ناْت
قُٔ احلدٚر املطُٛح بٗا قُٔ ايسخؿ ١املُٓٛس( ١زقِ )2016/8

اثٓ ٢ػـــس َ -تابع ١خطط ايطٛازئ يًُؤضطات املايه ١ملؿارز االغعاع

ٚ -1شاز ٠ايؿٓا ٚ ١املعارٕ  /ايػسن ١ايعاَ ١يًُطح اجلٛٝيٛدٚ ٞايتعد. ٜٔ
ٚ -2شاز ٠ايؿٓا ٚ ١املعارٕ  /ايػسن ١ايعاَ ١يًتؿاَٚ ِٝاالضتػازات ايؿٓا . ١ٝ
ٚ -3شاز ٠ايؿٓا ٚ ١املعارٕ  /ايػسن ١ايعاَ ١يًتبٛؽ ٚايطها٥س َعٌُ ايٓؿس .
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ثالث ١ػـــس  -قٝاع غاش ايسار ٕٚا راخٌ االبٓٚ ١ٝخازدٗا
ادسٜت ايكٝاضات ا حماؾع ١بػدار ٚنايتاي-: ٞ

 -1ا دار ١ٜاملكداّ يًبٓني  /ايٛشٜس١ٜ
-2اال دار ١ٜاملسنص ١ٜاملٗٓ ١ٝيًبٓات  /ايٛشٜس١ٜ
َ-3دزض ١ايػٗٝد باع ايصبٝد ٟيًبٓات  /ايبًدٜات
َٓ-4صٍ ايطٝد ضٝـ َدٜح  /ايبًدٜات
َٓ-5صٍ ايطٝد حمُد دْإ  /احلس١ٜ
)) ايكسا٤ات نًٗا قُٔ احلدٚر ايطبٝع)) ١ٝ

ازبع ١ػــس  -ا دار رزاض ١عج ١ٝغؿٛف تسانٝص غاش ايسار ٕٚا
ايعٓاؾس ايب١ٝ٦ٝ

( 1رزاض / ١تكدّ ا غٗس ناْ ٕٛاال)2016 ٍٚ

مخط ١ػس  -ؼدٜح قا د ٠ايبٝاْات ٚا دار اخلازط ١االغعا ١ٝ
باألدٗص ٠احملُٛي١

َ -1سنص ؾش ٞاملدأ٥
َ -2سنص ؾش ٞاضٓإ املإَٔٛ
َ -3طبع ١ايطباع  /ايبتأٜٚ
َ -4عٌُ ربظ ايٓٝبٛع  /حماؾع ١بابٌ – االضهٓدز١ٜ
َ -5د ١ٜٓايؿدز قطاع 12
ٚ -6شاز ٠ايتدطٝط  /املسنص ايٛطين يًتطٜٛس االرازٚ ٟتكٓ ١ٝاملعًَٛات  /س ٞايٛسد ٠ضاس52 ١
 -7ضهساب تابع يػسن ١االمناَٛ ٤قع نطس ٚ ٠طؼ
َ - 8سنص ؾش ٞايبا / ١ٜٚاملعاٌَ
َ -9سنص ؾش ٞنؿا٤ات ايعبٝدٟ
َ -10طتػؿ ٢اب ٛغسٜب
َ -11طبع ١املؿهس احلدٜح  /ايهسار – ٠املطبح
ٚ -12شاز ٠ايداخًٚ / ١ٝناي ١ايٛشاز ٠يًػؤ ٕٚاالرازٚ ١ٜاملايَ / ١ٝدٜس ١ٜايس ا ١ٜاالدتُا ( ١ٝغعب١
االيٝات)/غازع ؾًططني
7
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ضت ١ػس  -املطــــح ايب٦ٝــ ٞاالغعا ـــٞ

َٔ املٗاّ ايسٝ٥ط ١ٝملسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َٖ ٞساقبـ ١ايب٦ٝـَ ١ـٔ ايٓاسٝـ ١االغـعا  ١ٝا ايعـسٚف
ايطبٝعٚ ١ٝايطاز َٔ ١٥خالٍ قٝاع ايٓػاط االغعا  ٞا ٓاؾس ايب ١٦ٝاالضاض( ١ٝتسبَٝ ، ١اٖ ، ٙـٛا) ٤
يدٚز ٖر ٙايعٓاؾس ا اْتكاٍ ايٓعا٥س املػع ١اىل االْطإ دل ايطًطً ١ايػرا. ١ٝ٥
ً ٢ق ٤ٛذيو ٜتِ تٓؿٝر خط ١املطح االغعا  ٞايب ٞ٦ٝايطٓٚ ١ٜٛاييت تٗـدف اىل بٓـا ٤قا ـد ٠بٝاْـات
بٚ ١ٝ٦ٝاخلاؾ ١بدزاضَ ١طت ٣ٛايٓػاط االغعا  ٞا ٖر ٙايعٓاؾس َٚساقب ١املـتػرلات احلاؾـً ١ؾٗٝـا
ٚؼً ٌٝايٓتا٥ر ا بػدار ٚاحملاؾعات .
أَا غؿٛف َساقب ١ايسؾد ايب٦ٝـٚ ٞايتًـٛخ االغـعا  ٞا اهلـٛاٜ ٤ـتِ َـٔ خـالٍ اضـتدداّ ايتكٓٝـات
احلدٜجْٚ ١ؿب َٓعَٛات االْراز املبهس ا بػدار ٚاحملاؾعات ٚبكُٓٗا اقًـ ِٝنٛزرضـتإ ٚخاؾـ١
املٓاطل احلدٚر. ١ٜ
ٚبٓا٤اً ً ٢ايدٚز ايسقـاب ٞيًُسنـص ؾٝـتِ ؾشــ املـٛار ايػراٝ٥ـ ١املطـتٛزرٚ ٠احملًٝـَٚ ١ـٓح غـٗارات
بؿالسٝتٗا يالضتٗالى ايبػس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالغعا  ١ٝؾكط .
املالسعات
املٓذص
ْٛع ايٓػاط
ت
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل دّقٝاع مناذز ب١ٝ٦ٝ
20
.1
ٚدٛر تًٛخ اغعا . ٞ
(تسبَ ، ١ا)٤
 أغازت قٝاضات دسع اخلًؿ ١ٝاالغعا  ١ٝاىلقٝاع دسع اخلًؿ١ٝ
 50اْٗا قُٔ احلدٚر ايطبٝعٖٞٚ ١ٝ
.2
االغعا  ١ٝا اجلٛ
. 0.08 – 0.14 µSv/h
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل 296ؾالس ١ٝايُٓاذز ايػرا ١ٝ٥يالضتٗالى
قٝاع مناذز غرا١ٝ٥
.3
ٚاالضتدداّ ايبػس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالغعا ١ٝ
ؾكط .
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜا مجٝع104
قٝاع مناذز َتؿسق١
04
ايُٓاذز اىل دّ ٚدٛر تًٛخ اغعا .ٞ
.5

.6

قٝاع مناذز َٝا ٙغسب

قٝاع مناذز َٝا ٙآباز

-

3

 يٝطت قُٔ خط ١غٗس غباط . اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜا مجٝعايُٓاذز اىل دّ ٚدٛر تًٛخ اغعا .ٞ

8

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

.7
.8

قٝاع مناذز املٝا ٙاملتدًؿ١
ٔ َطتػؿٝات ايطب
ايٟٓٚٛ

-

 -يٝطت قُٔ خط ١غٗس غباط

قٝاع مناذز سًٝب
َٚػتكات٘

14

 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜا مجٝعايُٓاذز اىل دّ ٚدٛر تًٛخ اغعا ٞ

املطــــح االغعا ـــ:ٞ
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ضبع ١ػس  -مجـع ايُٓـاذز ايبٝ٦ٝـ ١ا بػدار ٚاحملاؾعـات ٚاييت مت
قٝاضٗـا ا َسنصْــــا
ت

احملاؾع١

1

بػدار

2

نسنٛى

3

بابٌ

املدطط
 6تسب١
َ 8ا٤
 4تسب١
َ 1ا٤
 3تسب١
َ 3ا٤

ْطب ١االدماش

املٓؿر
 6تسب١
َ 8ا٤
 تسب١ َا٤ 3تسب١
َ 3ا٤

املالسعات

%100
ؾؿس%

مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ

%100

مثاْ ١ٝػــس  -قٝـاع دسع اخلًؿٝـ ١االغعا ٝـ ١ا اجلـ-: ٛ
ت احملاؾع ١املدطط

املٓؿر

َعدٍ اخلًؿ١ٝ
االغعا  ١ٝبٛسد٠
µSv/h

50

0.1
0.09
0.1

بػدار

50

.2

ايبؿس٠

50

50

.3

ايكارض١ٝ

50

.4

ْ٣ٛٓٝ

50

50
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓٚ ١ٝسطب نتاب
را٥س ٠محاٚ ١ٜؼطني
ايب / ١٦ٝاملٓطك ١ايػُاي١ٝ
ذ ٟايعدر ر ف  2758 /ا
2014/9/22

.1

-

11

املالسعات

إ َعدٍ اخلًؿ١ٝ
االغعا ٜ ١ٝكع قُٔ
احلدٚر ايطبٝع١ٝ
االغعا ٖٞٚ ١ٝ
0.08 – 0.14 µSv/h
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ايتكسٜس ايػٗس ٟحملطات َٓ ٚعَٛات ايسؾد ايب ٚ ٞ٦ٝاالْراز املبهس يًؿذلَٔ ٠
 2015/12/13اىل 2016/1/13
َعدٍ قسا٤ات حمطات ايسؾد ايبٞ٦ٝ
ت

احملاؾع١

1
2
3
4

رٜاىل
بؿس٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباز

Weather
station

تسانٝص دطُٝات ايؿا
concetration
( )Bq/m3

تسنٝص ْعرل
تسنٝص ْعرل
تسنٝص
ايجٛزٕٚ
ايسارٕٚ
دطُٝات بٝتا
concetration concetration concetration
( )Bq/m3
( )Bq/m3
( )Bq/m3

0.042
14.6
5.7
0.074
4.4
2.8
َتٛقؿ ١بطبب ايكسٚف األَٓ١ٝ

0.33
0.198
ايبؿس٠

َعدٍ اخلًؿ١ٝ
االغعا ١ٝ
( ناَا )dose rate
) )µsv/h

0.141
0.09

رٜاىل

Temp.: 12C
Real humidity: 67 %
Atm pressure: 1019 mBar
Wind speed: 0.5 m/s
Wind direction: 157
Rain: 0 mm

Temp.:11 C
Real humidity: 55%
Atm pressure: 1012.1 mBar
Wind speed: 1.14 m/s
Wind direction: 126
Rain: 0 mm

ؼًٚ ٌٝرزاض ١ايٓتا٥ر:
(ايبؿس ، ٠رٜاىل) ٜتبني إ قسا٤ات احملط ١قُٔ احلدٚر ايطبٝع ١ٝيًدًؿ ١ٝاالغعا  ١ٝا ايعسام ٚتٛدد شٜار ٠ا
تسانٝص بٝتا ْاػْٛ ٔ ١اتر ٛارّ املٛيدات ٚايػباز اجلٟٛ
َعدٍ قسا٤ات َٓعَٛات االْراز املبهس
ت

احملاؾع١

1
2
3
4
5
6
7
8
9

بػدار
رٜاىل
بابٌ
ذ ٟقاز
ايبؿس٠
غط ايعسب
ضؿٛإ
ٚاضط
َٝطإ

َعدٍ اخلًؿ١ٝاالغعا ١ٝ
(ناَا)
))µsv/h) ( dose rate

0,140
0.141
0,120
0,143
0,160
0,161
0,160
0,150
0,160

َالسعات

قُٔ احلدٚر ايطبٝع ١ٝيًدًؿ ١ٝاالغعا  ١ٝا ايعسام
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تطع ١ػــس  -قٝاضات َٓعَٛـ ١ايسؾـد ايب٦ٝـ( ٞاالْـراز املبهـس)
ت

احملاؾع١
املسنص

املدطط
سطب َاٜسر

102

2

ايبؿس٠

سطب َاٜسر

102

3

غط ايعسب

سطب َاٜسر

102

4

ضؿٛإ

سطب َاٜسر

102

5

َٝطإ

سطب َاٜسر

84

6

ذ ٟقاز

سطب َاٜسر

24

7

املجٓ٢

سطب َاٜسر

45

8

ايكارض١ٝ

سطب َاٜسر

36

9

ٚاضط

سطب َاٜسر

102

10

االْباز

سطب َاٜسر

-

11

ايكاِ٥

سطب َاٜسر

-

12

ْ٣ٛٓٝ

سطب َاٜسر

-

13

نسبال٤

سطب َاٜسر

72

14

ايٓذـ

سطب َاٜسر

87

15

بابٌ

سطب َاٜسر

60

16

رٜاىل

سطب َاٜسر

96

17

ؾالح ايدٜٔ

سطب َاٜسر

-

18

نسنٛى

سطب َاٜسر

36

19

ازبٌٝ

سطب َاٜسر

-

20
21

رٖٛى
ضًُٝاْ١ٝ

سطب َاٜسر
سطب َاٜسر

25
57

1

در ايكسا٤ات

املالسعات

مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ

مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب طٌ
املٓع١َٛ

معدل مجيـع القراءات اعاله تقع ضنن احلدود الطبيعيـة للخلفيـة االشعاعية.
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تسانٝص ايٓعا٥س املػع K-40,U-238, Th-232 ١ا ايذلب ١يًد ٍٚاالقً١ُٝٝ
ٚايعاملَ ١ٝكازْ ١مبدٜات ايعسام
ايتكسٜس ايػٗس ٟحملطات َٓٚعَٛات ايسؾد ايبٞ٦ٝ
ٚاالْراز املبهس يًؿذل 2015/7/ 12 َٔ ٠اىل 8
اَرلنا
بٓػالرؽ

23
16
5-20

اٜسإ

0.14-9.3

ايعسام سطب ايٓتا٥ر ايعًُ ١ٝملدتدلات َسنص
ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يًؿذل2014 -2008 َٔ ٠

ايذلانٝص يٓؿظ ايٓعا٥س ا ايذلب ١ايعساق ١ٝيعاّ 2014
ايٓػاط االغعا  ٞايٓBq/Kg ٞ ٛ

ايبًد

20-150

تسنٝا

0.06-2.03

ايطعٛر١ٜ

23

اَرلنا
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بٓػالرؽ

5-20

اٜسإ

0.14-9.3

ايعسام سطب ايٓتا٥ر ايعًُ ١ٝملدتدلات َسنص ايٛقا١ٜ
َٔ االغعاع يًؿذل2014-2008 َٔ ٠

)
Mean

Mean Range 40K

204
384.47
110.37
225

9.4
11.27
2.37
15.9

78-492
40.5-209
100-400

291
640

250-980
105-1235
117-1204
292.8-659.5

( Average values of activity concentration
Rnge
Range 238U
Mean
232
Th
3.3-17
1.6-5.6

66.57
13.57
29.7

10-25
27
22

5-42
10-105
8-91
1.86-10.09

46-115
4.4-22.2
10-40

49
28

8-55
11-188
3-59
5-23.68
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Country

Qater
)Kuwait(north region
)Kuwait(south region
Oman
Syria
Jordan
Iran
)Turkey(Firtina Valley
)Turkey(Istanbol
)Egypt(Southern Egypt
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Egypt
Algeria
Algeria
Japan
China
Thailand
Malaysia
Malaysia
UK
US
Iraq
حسب النتائج العمليت لمختبراث مركز الوقايت
8002-8002 من االشعاع للفترة

6-120
2-110
2-127
2-59
2-690
3-370
49-86
58.8-484.8
2-330
4-140

37
30
29
33
114
66

35

11.75158.1

2-96
2-140
2-144
2-88
1-360
7-120
63-110
59.6-1204
1-180
4-130

18
25
28
41
51
82

29-650
66-1150
35-1405
15-990
9-1800
7-712
170-430

35

0-3200
100-700

5 - 21.52

Worldwide(median value)

35

320
370
310
440
230
310

370

180-400

30

400

١ًُٝر ايع٥ذيو سطب ايٓتاٚ )6-22( Bq/Kg ح بنيٚ تذلاK-40 ص ايـٝ ؾإٔ تسانٙاًُٝ ي١اَا بايٓطب
.2014-2008 ٠ َٔ االغعاع يًؿذل١ٜقاٛملدتدلات َسنص اي
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ػسَ - ٕٚساقبــ ١ايتعسض ايػدؿــ ٞيًعاًَٝــٔ -:
اضتٓاراً اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع زقِ  99يطٓ 1980 ١ايرٜ ٟعسف ايعاٌَ ا سكٌ االغعاع (نٌ
َٔ ٜتعاٌَ مبؿارز االغعاع اٜ ٚتعسض هلا بؿٛزَ ٠طتُس ٚ ٠عهِ ًُ٘ ) ٜك ّٛقطِ َساقب١
ايتعسض اي ػدؿ ٞمبساقبَٚ ١تابع ١تعسض مجٝع ايعاًَني ا سكٌ االغعاع ا املؤضطات ايؿش١ٝ
ٚايبشجٚ ١ٝايؿٓا  ١ٝا ُ ّٛايبالر َٔ خالٍ .
َٓ -1ح تساخٝـ ايعٌُ يًعاًَني ا سكٌ االغعاع َٚتابع ١اضتُسازٜتِٗ بايعٌُ َٔ خالٍ ؾشٛؾاتِٗ
ايطب ١ٝايدٚز. ١ٜ
 -2سطاب اجلسع ايػدؿ ١ٝيًعاًَني ا سكٌ االغعاع َٔ خالٍ تصٜٚدِٖ بؿًِ باز قٝاع َطت٣ٛ
االغعاع ٚسطاب اجلسع االغعا ٚ ١ٝايتأند َٔ اْٗا تكع قُٔ احلدٚر ايٛطٓ ١ٝاملطُٛح بٗا
ٚبايتاي ٞتتِ محا ١ٜمجٝع ايعاًَني َٔ اخطاز ايتعسض يالغعا ات املؤٚ ١ٜٓاحلؿاظ ً٢
سكٛقِٗ املطتكبً. ١ٝ

ايتعسض ايػـدؿـٞ

 -1تصٜٚد ( )140ساًَ )117( ٚ ١ؾًِ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع يًعاًَني اجلدر ٚبدٍ تايـ يًعاًَني
املطتُس ٜٔباخلدَ ١ا سكٌ االغعاع.
 -2ازضاٍ (ْ )232تٝذ ١ؾشـ طيب رٚز ٟيًعاًَني ا سكٌ االغعاع ا املؤضطات ايؿشٚ ١ٝايؿٓا ١ٝ
ٚايبشجٚ ١ٝمتت ايتٛؾ ١ٝبإ ار ٠ؾشـ ( )56ساي ١بعد ؾذل ٠شََٓ ١ٝع ؾالسٝتِٗ يًعٌُ ا سكٌ
االغعاع.
َٓ -3ح ( )64اداش ٌُ ٠يًعاًَني اجلدر ا سكٌ االغعاع ٚمتت ايتٛؾ ١ٝبأ ار ٙؾشـ يعاٌَ ٚاسد
بعد  6اغٗس.
َ -4تابع )13( ١ساي ١تػرل ا ؾشٛؾات ايدّ ايعاًَني ا سكٌ االغعاع يًتاند َٔ ضالَتِٗ ا ()8
َؤضط ١ؾشٚ ١ٝؾٓا ٚ ١ٝعج ١ٝال ار ٠ايؿشٛؾاتًُ .ا إ سؿ ٍٛايتػرلات ا ؾشٛؾات ايدّ
ٖ ٞساي ١اَ ١ؼدخ يعُ ّٛايٓاع ْتٝذ ١حلاالت َسقَ ١ٝع .١ٓٝاَا سدٚخ ايتػرلات ا ؾشٛؾات
ايدّ يًعاًَني ا سكٌ االغعاع ٚاييت قد ٜه ٕٛاالغعاع اسد اضبابٗا َجٌAnemia-

 ...Neutropenia – Lymphopeniaاخل اذ تتِ َتابع ١تًو ايتػرلات با ار ٠ايؿشـ ايطيب بعد
ؾذلَ ٠ع ١ٓٝيًتاند َٔ دّ تهساز ايتػرلات ٚا ساي ١تهسازٖا تعسض ً ٢طبٝب ايدّ
االختؿاف ا َسنصْا ملعآٜتٗا ٚابدا ٤ايتٛؾٝات املال ١ُ٥بػاْٗا يًشد ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا مبا ٜكُٔ
ضالَ ١ايعاًَني ٚال طا ِٗ٥ؾالس ١ٝيالضتُساز ا ايعٌُ ا سكٌ االغعاع املؤ ٜٔاضتٓارا اىل
ؾشٛؾاتِٗ ايطب.١ٝ
 -5مت ا ٖرا ايػٗس ادسا ٤ايتشس ٔ ٟضبب تعسض اؾالّ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع ٍ  5اًَني ا ()1
َؤضطٚ ١ناْت ايٓتٝذ ١تعسض غرل ؾعًٞ
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 -6مت ا ٖرا ايػٗس ازضاٍ اؾالّ ايٛدب ١ايطارض ١ايبايؼ درٖا ( )5052ؾًِ ازضًت اىل (َ )647ؤضط١
ؾشٚ ١ٝؾٓا ٚ ١ٝعج ١ٝالضتعُاهلا خالٍ االغٗس ايكارَ.١

اسد ٚ ٣ػس - ٕٚخمتبـس ايتاثٝـس ايباٜٛيٛدــٞ

تــِ ؾشـ ( )22منٛذز رّ ا خمتدل َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يعدر َٔ ايعاًَني ا سكٌ االغعاع
ٚناْت ايٓتا٥ر قُٔ احلدٚر ايطبٝعَ ١ٝا ـــدا احلاالت املدزد ١ارْا ٙاذ اظٗست تػرلات ا ؾشٛؾات
ايدّ ٚنُا -: ًٜٞ
 1( -1سايHESR (١

 3( -2سايpolycythemia )١

 1( -3سايNeutrophilia + HESR ) ١
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اثٓ ٚ ٢ػــسْ - ٕٚػاط خازز اخلط١

 -1اضتالّ مناذز بعدر ()104منٛذز ٚازر َٔ ٠خمتًـ اجلٗات ٚسطب َتطًبات ايعٌُ  .يػسض ؾشؿٗا
ٚقسا ٠٤اخلًك ١ٝايػعا  ١ٝهلا (  42زلار َٔ ٚشاز ٠ايصزا َ 7 ، ١البظ َٔ ٚشاز ٠اهلذسٚ ٠املٗذس18 ، ٜٔ
تسبٚ َٔ ١شاز ٠ايتعً ِٝايعاي / ٞاجلاَع ١املطتٓؿس 24 ، ١ٜمنٛذز ْؿط َٔ داَع ١بػدار َ 4 ،طتًصَات
طب َٔ ١ٝدٗات سه 1 ، ١َٝٛتسبَ 2ٚ ١ا َٔ ٤ب ١٦ٝذ ٟقاز 1 ،تسبَ 1ٚ ١اَ َٔ ٤طتػؿ ٢االٌَ  2 ،تسب١
َٔ َٛقع ايتٜٛج١
 -2مت ؼدٜح ايبٝاْات اخلاؾ ١ظدا ٍٚايبكا٥ع ٚاآليٝات ٚاملٛار املطتٛزر َٔ ٠ايٝابإ ا املٓاؾر
احلدٚر ١ٜا حماؾع ١ايبؿسٚ ٠بٝإ االدسا٤ات املتدر ٠بؿدرٖا ٚاخلاؾ ١بػٗس ناْ ٕٛايجاْ2016. ٞ
 -3االضتُساز بتٓكٝح اال دارات ايٓٗا ١ٝ٥يٛثا٥ل ْعاّ اراز ٠اجلٛر ٠سطب َتطًبات املٛاؾؿــات ايدٚي١ٝ
( ٚ ) ISO/IEC 17025:2005ؾكاً يتعًُٝات ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز َٔ ١ٜقبٌ ٚسد ٠اجلٛر٠
ا املسنص .
 -4مت ايتشكــــرل ايهُٝٝــــا ٟٚبطسٜكــــ ١ايــــتكطرل يُٓــــاذز (َ 8ــــا ٤ب٦ــــس َٛ /قــــع ايتٜٛجــــ١
ايٓــــَ 1 ، ٟٚٛــــاْٗ ٤ــــس بابــــٌ َ 1 ،ــــاْٗ ٤ــــس نــــسبالٚ ) ٤قٝاضــــ٘ ًــــ ٢دٗــــاش ايعــــدار
ايَٝٛك ٞايطا.LSC ٌ٥
 -5قٝــــاع (َ 5طــــشات  10 ،تسبــــٚ ) ١ايــــٛازرَ ٠ــــٔ َٛقــــع ايتٜٛجــــ ١يػــــسض تكٝــــَٛ ِٝقــــع
ايتٜٛجــــ ١ايٓــــ / ٟٚٛاملؿا ـــٌ ايسٚضــــ ٞنــــريو قٝــــاع ( َ 1ــــاْٗ ٤ــــس بابــــٌ َ 1 ،ــــاْٗ ٤ــــس
نــــسبالَ ) ٤ــــٔ ايٓاسٝــــ ١االغــــعا ٚ ١ٝمت ؾشؿــــٗا ا َٓعَٛــــ LB ١يكٝــــاع امجــــايٞ
ايؿعايٝــــٚ ( ، ١ناْــــت ايٓتــــا٥ر ظٗــــٛز تسانٝــــص جلطــــُٝات بٝتــــا ا بعــــض ايُٓــــاذز
ا ً َٔ ٢املطت ٣ٛايطبٝع.) ٞ
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