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ايتكضٜض ايفين ملٓذظات َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
يؾٗض تؾض ٜٔاال)2018( ٍٚ

املكزَــــ- ١
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع دٗ ١صقابَ ١ٝغؤٚي ١عٔ ناف ١سضن ١املصارص املؾع١
 ٚاملُاصعات املتعًك ١باالؽعاع املؤ ٚ ٜٔيعُ ّٛايعضام مبٛدب قاَْ ٕٛغتكٌ  ٖٛ ٚقإْٛ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ  99يغٓ 1980 ١ايٓافش  ٚايتعًُٝات ايصارص ٠مبٛدب٘ عُال
باسهاّ املار/5( ٠اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْصت (ٜؤعػ مبٛدب ٖــــشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغُ٢
َضنظ ايٛقاٜـــ َٔ ١االؽعــ اع ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ
دلًػ محا ٚ ١ٜؼغني ايبٚ / ١٦ٝطٜض ايصش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً) .
َ ٖٛ ٚؤعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خدلَ ٠ذلانُ ١يف دلاٍ ايضقاب١
عً ٢ايتصضف باملصارص املؾع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايذلاخٝص يهاف ١ايفعايٝات َٓش
إ نإ ايعضام يف اٚعع اعتدزاَات٘ ايغًُ ١ٝيًطاق ١ايشص ٚ ١ٜميتًو ايػطا ٤ايكاْْٞٛ
ايهايف مبٛدب ايكاْ.ٕٛ
عًُاً إ ٖٓاى َؾضٚع قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًضقاب ١ايٓ ٚ ١ٜٚٛاالؽعاع ١ٝسايٝاً قٝز
ايتؾضٜع يف دلًػ ايٓٛاب اعتٓاراً اىل قضاص دلًػ ايٛطصا ٤املٛقض صقِ  169يغٓ ٚ 2011 ١متت
قضا٥ت٘ قضا ٠٤اٚىل  ٚثاْ ٚ ١ٝاملتطُٓ ١تعز ٌٜيًكاْ ٕٛاْفاً .
ٚعُالً باسهاّ املار/14( ٠اٚالً) َٔ ايفصٌ ايضابع يًٓعاّ ايزاخً ٞيتؾهٝالت ٚطاص٠
ايبَٗٚ ١٦ٝاَٗا صقِ ( )1يغٓ ٚ 2011 ١اييت ْصت عًٜ( ٢ضتبط َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
بايٛطٜض ٜ ٚتٛىل َضاقب ١اعتعُاٍ َصارص االؽعاع يالعتدزاَات ايغًُ ١ٝناف ٚ ١ضُإ
ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض هلا ا ٚايتًٛخ بٗا) .

َٗاّ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
 .1ايغٝطض ٠عً ٢سضن ١املصارص املؾع ١راخٌ ايعضام َٔ خالٍ َٓح ايذلاخٝص اخلاص١
ظُٝع ايتصضفات اخلاص ١مبصارص االؽعاع ناالعترلار ٚايتصزٜض ٚايٓكٌ ٚايبٝع
ٚايؾضاٚ ٤اخلظٕ ٚايتزا...ٍٚاخل
َ .2ضاقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚؼزٜز ايطٛابط يًعٌُ عًَ ٢صارص االؽعاع ٚاملتُجً ١بأدضا٤
ايهؾٛفات املٛقعٚ ١ٝاملغٛسات اإلؽعاع ١ٝاالٚيٚ ١ٝايزٚص ١ٜهلش ٙاملٛاقع يعُ ّٛايعضام
َٔ خالٍ قغِ ايضقاب ١اإلؽعاعٚ ١ٝؽعب ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف َزٜضٜات ايب١٦ٝ
باحملافعات ناف.١
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َ .3تابع ١تعضض ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع َٔ خالٍ قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدص ٞهلِ
رٚصٜاً عٔ طضٜل اعتدزاّ تكَٓ ١ٝكاٜٝػ ٚأفالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع خاص ١بشيو
نُا ٜتِ َتابع ١ايتاثرلات ايباٜٛيٛد ١ٝيالؽعاع هلِ َٔ خالٍ فشٛصاتِٗ ايطب١ٝ
ايزٚص. ١ٜ
 .4ؼزٜز َصارص االؽعاع يف االعتدزاَات ايغًُ ١ٝنافٚ ١ضُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض
ا ٚايتًٛخ بٗا.
َٓ .5ح أداط ٠يهٌ َٔ ايتؾػ ٌٝايتذضٜيب ٚاملغتُض ملصارص االؽعاع .
 .6املٛافك ١عً ٢تؾػ ٌٝاالؽداص يف سك ٍٛاالؽعاع .
َ .7ضاقب ١ب ١٦ٝايعضام َٔ ايٓاس ١ٝاالؽعاعٚ ١ٝتتُجٌ يف قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف
ايُٓاسز ايب ( ١ٝ٦ٝتضبَ , ١اٖٛ , ٤ا ) ٤اييت ٜتِ مجعٗا َٔ قبٌ َزٜضٜات ايب ١٦ٝيف
احملافعات ٚؽعب ١املغح ايب ٞ٦ٝيف َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚنشيو ايفشٛصات
ايػشا.١ٝ٥
َٓ .8ح ؽٗارات ايصالس ١ٝيالعتٗالى ا ٚاالعتدزاّ ايبؾض ٟيًُــــــٛار املغتٛصر٠
( غشا , ١ٝ٥غرل غشا َٔ ) ١ٝ٥ايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝنشيو ؽٗار ٠اخلً َٔ ٛاملًٛثات
االؽعاع ١ٝيًُٛار املصزص ٠اىل خاصز ايعضام .
 .9بٓا ٤قٛاعز َعًَٛات ب ١ٝ٦ٝخاص ١مبٗاّ املضنظ ٚاراَتٗا .
 .10بٓا ٤قاعز ٠بٝاْات تعط ٞصٛصٚ ٠اضش ١عٔ ايتًٛخ االؽعاع ٞيب ١٦ٝايعضام ميهٔ
ايضدٛع ايٗٝا عٓز املضاقب. ١
ٚ .11ضع ٚؼزٜح احملزرات ايب ١ٝ٦ٝاالؽ عاع ١ٝاعتٓاراً اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝفل املصارص
ايعامل َٔ ١ٝايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايصًَ ١ع االخش بٓعض االعتباص ايعضٚف
ايبٚ ١ٝ٦ٝاجلػضافٚ ١ٝطبٝع ١ايذلب ١اجلٛٝيٛدٚ ١ٝايعضٚف االقتصار... ١ٜاخل يًبالر.
 .12املؾاصنَ ١ع اجلٗات سات ايعالق ١مبا ٜتعًل مبٛاضٝع االؽعاع َٔ اُٖٗا :
أ .عذلاتٝذ ١ٝايتعاٌَ َع ايٓفاٜات املؾع.١
ب .ايغهضاب ٚسزٜز اخلضر ٠املًٛخ.
ز .ايغٝطض ٠عً ٢املٓافش احلزٚر. ١ٜ
رْ .ظع اعًش ١ايزَاص ايؾاٌَ .
 .ٙتفهٝو املٓؾأت ايٓ. ١ٜٚٛ
 .ٚايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝيًٓفاٜات املؾع ١ايطبٝع ١ٝاملٓؾأ . NORM
ط .اهل ١٦ٝاالعتؾاص ١ٜيالغش. ١ٜ
ح .خط ١ايطٛاصئ االؽعاع١ٝ
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ٚإ اخلط ١ايغٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2018خالٍ ايدلْاَر احله( َٞٛاالطاص املٛسز) ملضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع تٛضح املٗاّ ٚاالعُاٍ ٚايدلاَر اخلاص ١مبضاقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
االؽعاع ٞعً ٢عَُ ّٛغاس ١ايعضام ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚفكآ يًطٛابط املكضٚ ٠املعتُز٠
صزلٝا ً ٚاييت تتُاؽَ ٢ع ضٛابط ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص-: ١ٜ

أٚال"  -:ادضا ٤ايهؾف املٛقع ٞملٛاقع ْصب َصارص َٛٚيزات االؽعاع يف َٛاقع
ايعٌُ:
مت ادضاَ ٤غح ؽعاع ٞيًُؤعغات ايصش ١ٝارْــا-:ٙ
 -1املضنظ ايٛطين يالَضاض ايغضطاْ( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
 -2عٝار ٠املتدصص يالؽع / ١ؽاصع فًغطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ -3غتؾف ٢بػزار االًٖ / ٞاالْزيػ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

املؤعغات ايبشج-:١ٝ
 -4نً ١ٝايٓدب ١اجلاَع / ١ؽاصع فًغطني  /دٗاط عُ ّٛاجلغِ (ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض. )٠
املؤعغات ايصٓاع-:١ٝ
َ -5غح اؽعاع ٞعًَٓ ٢عَٛات ايهؾف (ايضابغهإ )ايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع١
ايغ )X-ray( ١ٝٓٝاخلاص ١بفشص ايعذالت احلٛض ١ٝايتابع ١يٛطاص ٠ايٓفط  /ؽضط١
خطٛط االْابٝب َ /غتٛرع ايهضخ  /ايًطٝف( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -6غح اؽعاع ٞعًَٓ ٢عَٛات (ايضابغهإ )ايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع ١ايغ١ٝٓٝ
( )X-rayاخلاص ١بفشص احلكا٥ب ايتابع ١يٛطاص ٠ايٓفط  /ؽضط ١خطٛط االْابٝب
(ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ -7غح اؽعاع ٞعًَٓ ٢عَٛات ايهؾف (ايضابغهإ )ايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع١
ايغ )X-ray( ١ٝٓٝاخلاص ١بفشص ايعذالت احلٛض ١ٝايتابع ١يٛطاص ٠ايٓفط  /ؽضط١
خطٛط االْابٝب َ /غتٛرع ايضصاف /١خإ بين ععز (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠
َ -8غح اؽعاع ٞعًَٓ ٢عَٛات (ايضابغهإ )ايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع ١ايغ١ٝٓٝ
( )X-rayاخلاص ١بفشص احلكا٥ب ايتابع ١يٛطاص ٠ايتدطٝط(ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض. )٠
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ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞاالٚي ٞملصارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
-1
-2
-3
-4
-5
-6

َضنظ بابٌ يعالز االٚصاّ َ /غتؾفَ ٢ضدإ  /بابٌ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠
عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع / ١ايصًٝذ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َضنظ صش ٞايصزص ايجاَْ / ٞز ١ٜٓايصزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢ايؾٝذ طاٜز  /دٗاط َفضاؼ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َضنظ صش ٞاحلغ ١ٝٓٝايجايح (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
َضنظ صشَ ٞصطف ٢ايعشاص / ٟاحلُٝز( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

ثايجا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞايزٚص ٟملصارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف
بػزار.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

َغتؾف ٢االٚصاّ ايتعً / ُٞٝدٗاط َفضاؼ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠اجلٛار  /ؽاصع فًغطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠ايزنتٛصْ ٠ار ٜٔايكٝغ / ٞاحلاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠ايضٚافز يالؽع / ١ايغٝز( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠احلبٝب ١ٝيالؽع( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َضنظ صش ٞايؾٗٝز امحز املايهَ / ٞز ١ٜٓايصزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠
َضنظ صشْٛ ٞاص َٛع ٢يطب االعٓإ  /ايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠

صابعا " :ادضا ٤قٝاعات ضُإ اجلٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠االؽع١
ايغ ١ٝٓٝاملغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
َ -1ضنظ صشْٛ ٞاص َٛع ٢يطب االعٓإ  /ايهضار/ ٠
 دٗاط اؽع OPG ١غضف ١صقِ (( )1الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط) .
 دٗاط اؽع OPG ١غضف ١صقِ (( )2الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط) .
 دٗاط اؽع ١اعٓإ (الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط) .
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خاَغا" َ :تابع ١تٓفٝش ايتٛصٝات.
املضنظ ايتدصص ٞيطب االعٓإ  /ايعاَض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠ايهٛثض  /س ٞايعاٌَ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢ايطفٌ املضنظ( ٟؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
املضنظ ايٛطين ايتدصص ٞيالَضاض ايصزصٚ ١ٜايتٓفغَ / ١ٝز ١ٜٓايطب (ؽضٚط
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

-1
-2
-3
-4

عارعا"  :ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓفط١ٝ
(احلهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملؾهٛى بتًٛثٗا.
-1
-2
-3
-4
-5

عهضاب تابع يٛطاص ٠ايٓفط  /ؽضن ١تٛطٜع املٓتذات ايٓفط( ١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر
تًٛخ اؽعاع. )ٞ
عهضاب تابع يٛطاص ٠ايصٓاعٚ ١املعارٕ  /ايؾضن ١ايعاَ ١يًُٓتٛدات ايػشا/ ١ٝ٥
ايتبٛغ ٚايغها٥ض (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
عذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايؾضط ١االؼار / ١ٜقٝار ٠ايفضق ١االٚىل /
ايفٛز االي( ٞالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
ايٝات تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايؾضط ١االؼار / ١ٜقٝار ٠ايفضق ١ايضابع/ ١
ايفٛز االي( ٞالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
ادضا ٤تك ِٝٝب ٞ٦ٝاؽعاع ٞملٓطك ١س ٞسطني  /ؽاصع ايضبٝع (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر
تًٛخ اؽعاع. )ٞ

عابعا ً َٓ :ح ؽٗار ٠عالَ َٔ ١ايتًٛخ االؽعاع ٞملدًفات احلزٜز (ايغهضاب)
اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االؽعاع.ٞ
مل تضر طًبات يؾٗض تؾض ٜٔاال. 2018 ٍٚ
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ثآَا ً َٓ :ح تضاخٝص االدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعٚ ١املصارص املؾع ١يف املؤعغات
ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ
َ -1غتؾف ٢ايظبرل ايعاّ  /غضف ١ايطٛاصئ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط5068 ( ٠
يف  ) 2018/9/18ايبصض. ٠
َ -2ضنظ احل ٞايعغهض ٟايصش ٞايُٓٛسد / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5069يف
 ) 2018/9/18س ٟقاص .
َ -3ضنظ صش ٞدزٜز ٠ايؾط  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5083يف  ) 2018/9/24رٜاىل .
َ -4ضنظ ايضعا ١ٜايصش ١ٝيف ايزبػ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5186يف ) 2018/9/24
نضنٛى .
َ -5غتؾف ٢اطفاٍ ايهاظُ / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5185يف , ) 2018/9/24
بػزار .
َ -6غتؾف ٢راقٛم ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5196يف  , ) 2018/9/24ايضرٖات /
اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5198يف  ) 2018/9/24نضنٛى .
 -7ايعٝار ٠االعتؾاص ١ٜيالَضاض ايصزصٚ ١ٜايتٓفغ / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 5195
يف  ) 2018/9/24صالح ايز. ٜٔ
َ -8غتؾف ٢املٛصٌ ايعاّ ٖ /ؾاؽ ١ايععاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5201يف
 , )2018/9/24غضف ١صقِ  / 2اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5202يف . ٣ْٛٓٝ ) 2018/9/24
َ -9غتؾف ٢عني ايتُض ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5277يف  ) 2018/9/30نضبال.٤
َ -10ضنظ صش ٞايهضاَ / ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5301يف  ) 2018/10/1ايٓذف .
َ -11غتؾف ٢بػزار ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5299يف  ) 2018/10/1بػزار.
َ -12غتؾف ٢ايهضخ ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5440يف  ) 2018/10/8بػزار .
َ -13ضنظ صش ٞايصزص ايجايح  /ايبًزٜات  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5438يف ) 2018/10/8
 ,اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5437يف  ) 2018/10/8بػزار .
َ -14غتؾف ٢ايهضاَ ١ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5587يف ) 2018/10/14
ٚاعط.
َ -15ضنظ ايفزا ٤ايضٝ٥غ ٞايصش / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5588يف  ) 2018/10/14سٟ
قاص.
َ -16ضنظ ايصش ٞايجاَْ / ٞز ١ٜٓايصزص  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5607يف ) 2018/10/16
بػزار.
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َ -17غتؾف ٢ايعظٜظ ١ٜايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5609يف ٚ ) 2018/10/16اعط .
َ -18غتؾف ٢احلً ١ايتعً ُٞٝايعاّ  /دٓاح َضدإ اخلاص  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ
(  5608يف  ) 2018/10/16بابٌ .
 -19عٝار ٠ايزنتٛص ٠بإ عً ٞصاحل يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  5070يف ) 2018/9/18
بػزار.
 -20املضنظ ايعامل ٞايتدصص ٞيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5075يف  ) 2018/9/18بػزار.
 -21عٝار ٠ايؾفا ٤االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5073يف  ) 2018/9/18ايٓذف .
 -22عٝار ٠ايٓٛص االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5067يف  ) 2018/9/18س ٟقاص .
 -23عٝار ٠بػزار يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5071يف  ) 2018/9/18بابٌ .
 -24عٝار ٠االٌَ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5072يف  ) 2018/9/18بابٌ .
 -25عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5074يف  ) 2018/9/18بابٌ .
 -26عٝار ٠احله / ١ُٝٝاداط ٠عٌُ (  5065يف  ) 2018/9/18بصض. ٠
 -27عٝار ٠ايزنتٛص صافز عبزاالَرل ايعطب  /اداط ٠عٌُ (  5062يف  ) 2018/9/18بصض.٠
 -28عٝار ٠املصطف ٢يالؽع ١ايتدصص / ١ٝاداط ٠عٌُ (  5066يف  ) 2018/9/18بصض. ٠
 -29عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5054يف  ) 2018/9/18صالح ايز. ٜٔ
 -30عٝار ٠ايزنتٛص َطاع ذلُز صاحل يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5082يف ) 2018/9/18
صالح ايز. ٜٔ
 -31عٝار ٠ايضمح ١يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5143يف ٚ ) 2018/9/23اعط .
 -32عٝار ٠ايفتح يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5200يف  ) 2018/9/24بصض. ٠
 -33عٝار ٠ايؾٗز يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5189يف  ) 2018/9/24بصض. ٠
 -34عٝار ٠ؽط ايعضب االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5197يف  ) 2018/9/24س ٟقاص .
 -35عٝار ٠ابٔ ايبٝطاص االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5193يف  ) 2018/9/24س ٟقاص .
َ -36غتؾف ٢ايضمحٔ االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  5188يف  ) 2018/9/24س ٟقاص .
 -37عٝار ٠ايهٛف ١الؽع ١االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  5142يف  ) 2018/9/23ايٓذف .
 -38عٝار ٠ايزنتٛص خطرل عباؼ عبٛر يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5199يف ) 2018/9/24
بصض. ٠
 -39عٝار ٠ععٝز بٔ دبرل يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5208يف ٚ ) 2018/9/24اعط .
 -40عٝارْٛ ٠ص اهلز ٣اخلاص / ١اداط ٠عٌُ (  5300يف  ) 2018/10/1اْباص .
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َ -41غتؾف ٢االَاّ احلذ ١اخلرل / ٟاداط ٠عٌُ (  5345يف  , ) 2018/10/2اداط ٠عٌُ
(  5339يف  , ) 2018/10/2اداط ٠عٌُ (  5338يف  ) 2018/10/2نضبال. ٤
 -42عٝار ٠املصطف ٢يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5343يف ٚ ) 2018/10/2اعط .
 -43عٝار ٠رص ٠احلٝا ٠يالؽعٚ ١ايغْٛاص ٚايزٚبًض املً / ٕٛاداط ٠عٌُ ( 5327يف 2018/10/1
) بػزار .
 -44عٝار ٠املتدصص يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  5322يف  ) 2018/10/1بػزار .
 -45عٝار ٠اصض عٛص ٣يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5346يف  ) 2018/10/2بابٌ .
 -46عٝار ٠ايزنتٛص امحز صبش ٞفاضٌ يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  5406يف
 )2018/10/7بػزار.
 -47عٝار ٠ايضمح ١يالؽع ١اخلاص / ١اداط ٠عٌُ (  5405يف  ) 2018/10/7رٜاىل .
َ -48غتؾف ٢ايؾفا ٤االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  5407يف  ) 2018/10/7رٜاىل .
 -49عٝار ٠ايزنتٛصْ ٠ار ٜٔايكٝغ / ٞاداط ٠عٌُ (  5428يف  ) 2018/10/8بػزار .
 -50عٝار ٠اجلٛار يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  5422يف  ) 2018/10/8بػزار .
 -51عٝار ٠ايزنتٛص بغاّ صباح عبزاحلُٝز يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  5446يف
 ) 2018/10/8بػزار .
 -52عٝار ٠ايزنتٛص ٠ابتغاّ ْاصض امحز  /اداط ٠عٌُ (  5429يف  ) 2018/10/8بصض. ٠
 -53عٝار ٠ض ٤ٛايكُض يالؽع ١اخلاص / ١اداط ٠عٌُ (  5430يف  ) 2018/10/8رٜاىل .
 -54عٝار ٠ايهٛثض يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5439يف  ) 2018/10/8بابٌ .
 -55عٝار ٠راص االؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5424يف  ) 2018/10/8بابٌ .
 -56عٝار ٠عَٛض يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5444يف  ) 2018/10/8بابٌ .
 -57عٝار ٠بػزار يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5443يف  ) 2018/10/8بابٌ .
َ -58غتؾف ٢ايغالّ االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  5503يف  , ) 2018/10/10اداط ٠عٌُ ( 5504
يف  ) 2018/10/10بابٌ .
 -59عٝار ٠ايزنتٛص غظٚإ سغٔ احلص ١ْٛيطب االعٓإ االًٖ / ١ٝاداط ٠عٌُ (  5426يف
 ) 2018/10/8س ٟقاص .
 -60عٝار ٠ايضاط ٟيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5427يف  ) 2018/10/8نضبال. ٤
 -61عٝار ٠احلٝا ٠يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5589يف ٚ ) 2018/10/14اعط .
 -62عٝار ٠ايٓٛص يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5582يف ٚ ) 2018/10/14اعط .
 -63عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5590يف  )2018/10/14بػزار .
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 -64عٝار ٠املز ١ٜٓاالًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5660يف  ) 2018/10/17اْباص .

تاععا ً :تضاخٝص ايبز ٤بتٓفٝش خطط االطايٚ ١املعاجل ١بعز املصارق َٔ ١اجلٗ١
ايضقاب١ٝ
 -1رصاعٚ ١تك ِٝٝاخلطط املكزَ َٔ ١قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜضَ ١ٜعاًَ١
ٚاراص ٠ايٓفاٜات املؾع ١غصٛص تبز ٌٜفالتض غضف ١تٗ ١ٜٛذلطَ ١عاًَ ١ايٓفاٜات
املؾعٚ ١اييت تؾٌُ خط ١عٌُ تفهٝو ٚاعتبزاٍ ايفالتض ٚنشيو تك ِٝٝايغالَ١
يًعاًَني يف احملطٚ ١بعز رصاعٚ ١اعتعضاض اخلطط مت تكز ِٜعزر َٔ املالسعات
بؾإ االدضا٤ات ايٛاصر ٠يف اخلطٚ ١فل َتطًبات َٚعاٜرل االَإ االؽعاع ٞاملعتُز. ٠
 -2بٓا٤ا عً ٢املغتذزات ايٛاصر َٔ ٠را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝيف املٓطك ١اجلٓٛب١ٝ
بؾإ اختٝاص َٛقع ػُٝع ايٓفاٜات املًٛث ١اؽعاعٝا ٚايٓاػ ١عٔ اعُاٍ اطاي ١ايتًٛخ
االؽعاع ٞيف ذلافع ١ايبصض . ٠مت املٛافك ١عً ٢قٝاّ َزٜضَ ١ٜعاًَٚ ١اراص ٠ايٓفاٜات
املؾع ١بايبز ٤باعُاٍ اطاي ١ايتًٛخ االؽعاع َٔ ٞاملٛاقع املًٛث ١يف احملافع. ١

عاؽضاً  :اطالم َٛاقع بعز اطاي ١ايتًٛخ ٚتٛفض ؽضٚط ايغالَ ١االؽعاع١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض تؾض ٜٔاال2018 ٍٚ

اسز ٣عؾض َ -:تابع ١خطط ايطٛاص ٤ٟيًُؤعغات املايه ١ملصارص االؽعاع.
 -1ؽضن ١خرلات االباص ايعضاق ١ٝيًدزَات ايٓفطٚ ١ٝايػاطٚ ١ٜايتذاص ٠ايعاَ / ١ذلافع١
املجٓ. ٢
 -2ؽضنْ ١فط س ٟقاص  /سكٌ ايٓاصض. ١ٜ

اثٓا عؾض  -:ؼزٜح قاعز ٠ايبٝاْات ٚاعزار اخلاصط ١االؽعاع ١ٝباالدٗظ٠
احملُٛي١
-1
-2
-3
-4
-5

عٝار ٠املتدصص يالؽع / ١ؽاصع فًغطني .
املضنظ ايٛطين يالَضاض ايغضطاْ. ١ٝ
ٚطاص ٠ايصٓاعٚ ١املعارٕ  /ايؾضن ١ايعاَ ١يًُٓتٛدات ايػشا / ١ٝ٥ايتبٛغ ٚايغها٥ض .
َٓطك ١س ٞسطني  /ؽاصع ايضبٝع .
عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع / ١ايصًٝذ .
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ثالث ١عؾض  -:فشص َغتًظَات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ( صزاص ٟصصاصٚ , ١ٝاقٝات
صقب) ١
مل تضر طًبات يؾٗض تؾض ٜٔاال2018 ٍٚ

اصبع ١عؾض -:تكٚ ِٝٝفشص ادٗظ ٠ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايتابع ١يًُؤعغات
(ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض تؾض ٜٔاال2018 ٍٚ
املغح ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٞ
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مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يًعاًَني اجلزر يف سكٌ االؽعاع.
مت َٓح (  )110اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع يًُؤعغات ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )59اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝبػزار  -ايضصاف. ١
َٓ .2ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝبػزار  -ايهضخ .
َٓ .3ح ( )4اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝنضبال. ٤
َٓ .4ح ( )5اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝبابٌ .
َٓ .5ح ( )2اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝس ٟقاص.
َٓ .6ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝايٓذف .
َٓ .7ح ( )9اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝرٜاىل.
َٓ .8ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصشٚ / ١ٝاعط.
َٓ .9ح ( )4اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝايبصض.٠
َٓ .10ح ( )3اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝصالح ايز.ٜٔ
َٓ .11ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝقارع.١ٝ
َٓ .12ح ( )19اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصٓاع ١ٝيعُ ّٛايعضام .
َٓ .13ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات االًٖ ١ٝيعُ ّٛايعضام .

عت ١عؾض َٓ -:ح االفالّ  ٚاحلاَالت يًعاًَني اجلزر  ٚبزٍ ايتايف يًُغتُضٜٔ
باخلزَ.١

مت تظٜٚز ( )165ساًَ )165(ٚ ١فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني اجلزر ٚبزٍ تايف
يًُغتُض ٜٔباخلزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( )5ساًَ )5(ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايصش ١ٝيف بػزار /ايهضخ .
 .2تظٜٚز ( )26ساًَ )26(ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝيف بػزار /ايضصاف. ١
 .3تظٜٚز ( )40ساًَ )40( ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايصٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيف بػزار .
 .4تظٜٚز ( )4ساًَ )4( ٚ ١فًِ ملؤعغات ٚعٝارات اًٖ ١ٝيعُ ّٛايعضام.
 .5تظٜٚز ( )9ساًَ )9( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بابٌ .
 .6تظٜٚز ( )11ساًَ )11( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافعٚ ١اعط .
 .7تظٜٚز ( )4ساًَ )4( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١ايكارع.١ٝ
 .8تظٜٚز ( )13ساًَ )13( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١رٜاىل .
 .9تظٜٚز ( )3ساًَ )3( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١صالح ايز. ٜٔ
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 .10تظٜٚز ( )18ساًَ )18( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١ايبصض. ٠
 .11تظٜٚز ( )7ساًَ )7( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١نضبال.٤
 .12تظٜٚز ( )15ساًَ )15( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١س ٟقاص .
 .13تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١املجٓ. ٢
 .14تظٜٚز ( )4ساًَ )4( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١ايٓذف .
 .15تظٜٚز ( )5ساًَ )5( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١االْباص .

عبع ١عؾض - :اصعاٍ افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايبالر
بصٛص ٠رٚص.١ٜ

مت يف ؽٗض متٛط املاض ٞاصعاٍ ايٛدب ١احلار ١ٜعؾض ( َٔ )11افالّ قٝاؼ َغت٣ٛ
االؽعاع ايبايػ ) 4986 ( ١جلُٝع ايعاًَني يف املؤعغات ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج١ٝ
يف عُ ّٛايعضام يػضض اعتدزاَٗا خالٍ االؽٗض ايكارَ َٔ ١عاّ َ 2018تطُٓ ١اعزار
االعتُاصات اخلاص ١باصعاٍ ٚتضق ِٝاالفالّ ٚاعزار ايهتب اخلاص ١بإصعاهلا .

ثـُاْ ١ٝعؾض  - :قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدص ٞيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع.

مت يف ٖشا ايؾٗض ؼُٝض (  ) 5273فًِ ٚقضا ٠٤اجلضع االؽعاع ١ٝيتًو االفالّ
ٚتغذًٗٝا يف عذالت ايكغِ  َٔٚثِ فضط اجلضع اييت تظٜز قُٗٝا عٔ احلزٚر املضدع١ٝ
الدضا ٤ايتشكل ٚايتشض ٟعٔ اعباب ايتعضض .

تغع ١عؾض - :ايتشض ٟعٔ عبب ايتعضض.

مت ادضا ٤ؼض ٟعٔ عبب تعضض فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يف املؤعغات ايتاي: ١ٝ
َ .1غتؾف ٢ابٔ ايبٝطاص (َ )5تعضض غرل فعً. ٞ
 .2داَع ١بػزار /نً ١ٝطب االعٓإ (َ )1تعضض غرل فعً. ٞ

عؾض - :ٕٚػزٜز ْتا٥ر ايفشص ايطيب ايزٚص ٟيعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ ) 368تٝذ ١فشص طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝا عزا ( )71ساي ١متت ايتٛص ١ٝباعارتٗا بعز فذل ٠طَٓ ١ٝذلزرٚ ٠قز متت
َتابع ١ايفشٛصات ايطب ١ٝيًعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )10( .1فشص ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بػزار  /ايهضخ .
 )206( .2فشص ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بػزار  /ايضصاف. ١
13 of 25

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

 )49( .3فشص ملؤعغات صٓاعٚ ١ٝعج. ١ٝ
 )16( .4فشص يعٝارات َٚؤعغات اًٖ. ١ٝ
 )8( .5فشص ملؤعغات ايبصض ٠ايصش. ١ٝ
 )1( .6فشص ملؤعغات ايٓذف ايصش. ١ٝ
 )18( .7فشص ملؤعغات ٚاعط ايصش. ١ٝ
 )2( .8فشص ملؤعغات ايكارع ١ٝايصش. ١ٝ
 )10( .9فشص ملؤعغات بابٌ ايصش. ١ٝ
 )4( .10فشص ملؤعغات نضبال ٤ايصش. ١ٝ
 )15( .11فشص ملؤعغات س ٟقاص ايصش. ١ٝ
 )5( .12فشص ملؤعغات االْباص ايصش. ١ٝ
 )9( .13فشص ملؤعغات نضنٛى ايصش. ١ٝ
 )11( .14فشص ملؤعغات رٜاىل ايصش. ١ٝ
 )1( .15فشص ملؤعغات املجٓ ٢ايصش. ١ٝ
 )3( .16فشص ملؤعغات صالح ايز ٜٔايصش. ١ٝ
نشيو متت َتابع ١اعار ٠فشص ( )60ساي ١تػرلات طفٝف ١يف فشٛصات ايزّ متت
ايتٛصَ ١ٝغبكا باعارتٗا يف ( َ )30ؤعغ . ١عًُا إ سص ٍٛايتػرلات يف فشٛصات ايزّ
ٖ  ٞساي ١عاَ ١ؼزخ يعُ ّٛايٓاؼ ْتٝذ ١حلاالت َضضَ ١ٝع .١ٓٝاَا سزٚخ ايتػرلات يف
فشٛصات ايزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚاييت قز ٜه ٕٛاالؽعاع اسز اعبابٗا َجٌ
 Anemia - neutropenia - lymphopeniaاس تتِ َتابع ١تًو ايتػرلات باعار٠
ايفشص ايطيب بعز فذلَ ٠ع ١ٓٝيًتانز َٔ عزّ تهضاص ايتػرلات ٚيف ساي ١تهضاصٖا
تعضض عً ٢طبٝب اعتؾاص ٟبٗشا اجملاٍ ملعآٜتٗا ٚابزا ٤ايتٛصٝات املال ١ُ٥بؾاْٗا يًشز
ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا مبا ٜطُٔ عالَ ١ايعاًَني ٚالعطا ِٗ٥صالس ١ٝيالعتُضاص يف ايعٌُ يف
سكٌ االؽعاع املؤ ٜٔاعتٓارا اىل فشٛصاتِٗ ايطب. ١ٝ
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ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايفشٛصات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع
 ٚعُ ّٛايٓاؼ يف رلتدل ايتاثرل ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤فشص ( )27منٛسز رّ يف ٖشا ايؾٗض يف رلتدل ايتأثرل ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت
مجٝعٗا طبٝعَ ١ٝاعزا احلاالت ايتاي: ١ٝ
High ESR
)(5
)Mild neutropenia (1
Polycythemia
)(2
Anemia
)(1
Thrombocytosis
)(1
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايفشص ايطيب يف رلتدل ايتاثرل
ايباٜٛيٛدَ ٞع ازلا ٤املؤعغات ايصش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا.
 )9( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع .
 )1( .2عاٌَ َٔ َؤعغات ايهضخ ايصش. ١ٝ
 )3( .3عاٌَ َٔ َؤعغات ايضصاف ١ايصش. ١ٝ
 )1( .4عاٌَ َٔ ايؾضن ١ايعاَ ١يًُعزات اهلٓزع ١ٝايجك. ١ًٝ
 )1( .5عاٌَ َٔ َصٓع ايهضاَ. ١
 )10( .6عاٌَ َٔ َؤعغات ْفط. ١ٝ
 )2( .7عاٌَ َٔ ؽضن ١ايضخٌ .
6000

5273

5000
4000
3000
2000
27

368

165

6

165

110

1000
0

ػزٜز
ادضا٤
ايفشٛصات ايفشص
ايطيب
ايطب١ٝ
يًعاًَني ايزٚصٟ

15 of 25

ايتشض ٟعٔ قٝاؼ دضع
ايتعضض
عبب
ايتعضض ايؾدصٞ

َٓح
ساَالت

RPC-P-006

َٓح افالّ َٓح اداط٠
عٌُ
يًعاًَني
اجلزر

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

اثٓإ ٚعؾض : ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايب ١ٝ٦ٝضُٔ اخلط ١ايٓصف عٓ ١ٜٛملز١ٜٓ
بػزار ٚباق ٞاحملافعات :
احملافعات

املدطط

املٓفش

 7تضب١
َ 7ا٤
 3تضب١
َ 2ا٤

 7تضب١
َ 7ا٤
 3تضب١
َ 2ا٤

ٚاعط
ايٓذف االؽضف

ْغب١
االزلاط

املالسعات

% 100
% 100

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

ثالث ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ دضع اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف اهلٛا ٤يف بػزار
(  150قضا )٠٤ناْت قٝاعات دضع اخلًف ١ٝاالؽعاعَ ١ٝكبٛيَٚ ١كاصب ١اىل املزٜات
املكاعٚ ١اقٌ َٔ سزٚر ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص١ٜ

اصبع ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايػشاٚ ١ٝ٥سغب َاٜضر.
َفضرات اخلط١

مناسز رلتًف١
ٚاصر َٔ ٠رلتًف
اجلٗات ٚسغب
َتطًبات ايعٌُ

اخلطٛات ايتٓفٝش١ٜ

أ ( -اعتالّ  ,ؼطرل
 ,قٝاؼ ) ايُٓاسز
أ -تٛثٝل ايٓتا٥ر
باعتُاصات
خاص١

املدطط

سغب
َاٜضر

املٓذظ

850

املالسعات

 قٝاؼ (  )846منٛسز َٔ را٥ض٠صش ١بػزار .
 قٝاؼ ( )2منٛسز َٔ ٚطاص٠ايظصاع.١
 قٝاؼ ( )2منٛسز َٔ ٚطاص٠ايصٓاع.١

ٚاؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل صالس ١ٝايُٓاسز يالعتٗالى ايبؾض َٔ ٟايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝفكط

16 of 25

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

مخغ ٚ ١عؾض :ٕٚقٝاؼ مناسز ضُٔ اخلط ١ايغٓ 4 ( ١ٜٛفص) ٍٛ
ْٛع االزلاط
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيًُٝاٙ
املتدًف ١عٔ َغتؾفٝات ايطب ايٟٓٚٛ
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝاٙ
ايؾضب يف َز ١ٜٓبػزار (تؾض ٜٔايجاْ,ٞ
ْٝغإ  ,متٛط  ,تؾض ٜٔاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف احلًٝب
َٚؾتكاتِ٘ (ؽباط  ,اٜاص  ,اب  ,تؾضٜٔ
ايجاْ)ٞ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝا ٙاالباص
(ناْ ٕٛايجاْْٝ , ٞغإ  ,متٛط ,
تؾض ٜٔاال) ٍٚ
قٝاؼ اهلباب ايشص ٟملٓاطل رلتًفَٔ ١
بػزار يتشزٜز تضانٝظ رقا٥ل ايفا ٚبٝتا
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛايجاْ)ٞ

ايفصٌ ايضابع
املدطط املٓفش

ْغب١
االزلاط

ايٓتا٥ر

-

-

-

-

10

10

%100

اؽاصت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدتدل١ٜ
اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

-

-

-

-

3

3

%100

اؽاصت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدتدل١ٜ
اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

-

-

-

-

املالسعات
يٝغت ضُٔ
خط ١ؽٗض تؾضٜٔ
االٍٚ

يٝغت ضُٔ
خط ١ؽٗض تؾضٜٔ
االٍٚ

يٝغت ضُٔ
خط ١ؽٗض تؾضٜٔ
االٍٚ

عتٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز االٖٛاص.
مت االعتشاص عٔ دًب مناسز االٖٛاص مبٛدب نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝيف
املٓطك ١اجلٓٛب ١ٝس ٟايعزر ر ز  1152/4 /يف 2016/5/11
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عبعٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز َتفضق ١خاصز اخلط ١ايٓصف عٓٚ ١ٜٛسغب
َاٜضر
َفضرات اخلط١

اخلطٛات
ايتٓفٝش١ٜ

املدطط املٓذظ

أ ( -اعتالّ ,
مناسز رلتًف١
ؼطرل  ,قٝاؼ
ٚاصرَٔ ٠
) ايُٓاسز
رلتًف اجلٗات
ب -تٛثٝل ايٓتا٥ر
ٚسغب
بإعتُاصات
َتطًبات ايعٌُ
خاص١

املالسعات
-1

سغب
َاٜضر

17

-2
-3
-4

قٝاؼ مناسز ( 13زلار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع/ ١
ايؾضن ١ايعاَ ١يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ
قٝاؼ منٛسز (  1تضب َٔ )١بػزار  /س ٞسطني .
قٝاؼ منٛسز (َ 1ا َٔ ) ٤بػزار  /س ٞسطني .
قٝاؼ مناسز ( 1سزٜز  1 ,طابٛم ) سغب طًب
ايغٝز عصاّ دالٍ

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜإ مجٝع ايُٓاسز َغتٛف َٔ ٘ٝايٓاس ١ٝاالؽعاع ٚ ١ٝعزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاع. ٞ

ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚقٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
احملافعات

املدطط

املٓفش

َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝبٛسز٠
µSv/h

املالسعات

َزٜض ١ٜب ١٦ٝبػزار

50

50

0.0986

نإ َعزٍ ق ِٝدضع اخلًف١ٝ
املكاع١
االؽعاع١ٝ
(  ) 0.1234 - 0.096بٛسز٠

َزٜض ١ٜب١٦ٝ
ايبصض٠

50

50

0.0960

َزٜض ١ٜب١٦ٝ
ايكارع١ٝ

50

50

0.1234

َزٜض ١ٜب١٦ٝ
ْ٣ٛٓٝ

50
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 µSv/hسٝح نإ اٚطأ
َعزٍ يف ذلافع ١ايبصض٠
ٚاعًَ ٢عزٍ يف ذلافع١
ايكارع ٖٞٚ ١ٝضُٔ سزٚر
اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝايطبٝع١ٝ

مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓٚ ١ٝسغب نتاب
را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب / ١٦ٝاملٓطك ١مل تضر بغبب ايٛضع االَين
ايؾُاي ١ٝس ٟايعزر ر ف  2758 /يف 2014/9/22
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

تغعٚ ١عؾض : ٕٚعًُٝات ايفشص االؽعاع ٞيف َٓافش ايبصض ٠احلزٚر ١ٜيؾٗض
(تؾض ٜٔاال)ٍٚ
عزر االصعايٝات
ٚاحلاٜٚات

عزر ايكطع ا ٚاملٛار
املدتًف١

املالسعات

َٛار ْفط١ٝ
اقُؾ١
اطاصات
ذلضنات طٚاصم
َٛار استٝاط ١ٝرلتًف١
َٛار رلتًف ١اخض٣

خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ

ت

املٛقع

ايفذل٠

عزر االيٝات

1

َزٜض ١ٜنُضى
اّ قصض

َٔ 2018/9/2
اىل 2018/9/19

 165آيٝــ١

2

َزٜض ١ٜنُضى
عفٛإ

َٔ 2018/9/2
اىل 2018/9/19

 42آيٝــ١

 13اصعاي١ٝ

3

َطاص ايبصض٠
ايزٚيٞ

2018/9/2
2018/9/13

-

 6ؽشٓ١

َٛار ٜاباْ١ٝ

4

َزٜض ١ٜنُضى
خٛص ايظبرل

2018/9/2
2018/9/13

-

 7اصعاي١ٝ

اطاصات عٝاصات
اْابٝب

5

َزٜض ١ٜنُضى
طصباط١ٝ

2018/8/20
2018/9/17

-

 31اصعاي١ٝ

عاطٍ سضاصٟ
ناؽٞ
طداز بطٌ فاصغ
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 26اصعاي١ٝ
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خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ثالث( -: ٕٛأ) َتابعَٓ ١ع ١َٛاالْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات.
ت

احملافع١

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

املضنظ
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ايبصض٠
ؽط ايعضب
عفٛإ
ٚاعط
َٝغإ
ايٓذف
نضبال٤
املجٓ٢
نضنٛى
عًُٝاْ١ٝ
رٖٛى
اصبٌٝ
ايكارع١ٝ
ْ٣ٛٓٝ
االْباص
ايكاِ٥
صالح ايزٜٔ

املدطط
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر

عزر
ايكضا٤ات

مت اعزار تكضٜض ؽٗض ٟعٔ ذلطات َٓٚعَٛات
ايضصز ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٚ ٞاالْشاص املبهض يًفذل٠
َٔ  2018 / 9 / 21اىل 2018 / 10 /22

128
100
96
84
93
86
86
81
82
120
125
78
86
68

عطٌ املٓعَ٘ٛ
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

(ب)َعزٍ ايكضا٤ات ملٓعَٛات االْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات املٓصب بٗا بضْاَر
املضاقب ١االؽعاع١ٝ
ت

احملافع١

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

بػزار
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ؽط ايعضب
ٚاعط
َٝغإ
ايكارع١ٝ
املجٓ٢
ايبصض٠
عفٛإ
نضبال٤
ايٓذف
صالح ايزٜٔ
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َعزٍ اخلًف ١ٝاالؽعاع( ١ٝناَا)
) ) µsv / h dose rate
0.141
0.139
0.117
0.138
0.156
0.147
0.156
0.135
0.132
0.151
0.149
0.116
0.141
0.114

RPC-P-006

املالسعات

ناْت َعزٍ قٝاؼ دضع اخلًف١ٝ
االؽعاع( 0.114 – 0.156 ( µsv/ h ١ٝ
سٝح ناْت اعً ٢ق ١ُٝيف ذلافعيت /
َٝغإ  ٚايبصض ٠يف قطا ٤ؽط ايعضب  ٚأٚطأ
ق ١ُٝيف ذلافع ١صالح ايز ٖٞٚ ٜٔضُٔ
سزٚر اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝايطبٝع١ٝ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

َعزٍ قضا٤ات ذلطات ايضصز ايب ٞ٦ٝيًفذلٚ 2018/9/21 َٔ ٠يػا2018/10/22 ١ٜ
ت

احملافع١

1
2
3
4

رٜاىل
بصض٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباص

تضانٝظ دغُٝات
ايفا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ
دغُٝات بٝتا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعرل
ايضارٕٚ
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعرل
ايجٛصٕٚ
concetration
( )Bq/m3

َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع١ٝ
( ناَا ) dose rate
) ) µSv/h

0.01
0.00

67.5
11.2

10.13
4.4

0.01
0.0

0.034
0.008

َتٛقف ١بغبب ايعضٚف األَٓ١ٝ
ايبصض٠

Weather
station

رٜاىل

Temp.: 28O C
Real humidity: 30 %
Atm pressure: 997.3 mBar
Wind speed: 1.1 m/s
Wind direction: 59
Rain: 0 mm

Temp.: 25O C
Real humidity: 33 %
Atm pressure: 990 mBar
Wind speed: 1.4 m/s
Wind direction: 65
Rain: 0 mm

ؼًٚ ٌٝرصاع ١ايٓتا٥ر:

ٚاسز ٚثالث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
املٓاطل
االععُ١ٝ
االععُ١ٝ
االععُ١ٝ

عزر ايكٝاعات
1
1
1

ْٛع ايكٝاؼ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

املالسعات
قضب املكدل ٠املًه١ٝ
قضب اعزار ١ٜاحلضٜضٟ
ايٛطٜض١ٜ

اثٓإ ٚثالث -: ٕٛبٓا ٤ايكزصات
 .1اقاَ ١رٚص ٠تزصٜب ١ٝملٓتغيب ( ؽضنْ ١فط س ٟقاص  ,ؽضنَ ١صايف اجلٓٛب ,
ؽضنَ ١صايف ايٛعط  ,ؽضن ١خطٛط االْابٝب ايٓفط , ١ٝؽضن ١املعزات
اهلٓزع ١ٝايجك ) ١ًٝبٛاقع ( َ ) 26ؾاصى بعٓٛإ ( اعاعٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤٜٔ
ٚدلاالت عًُ٘ ٚطضم ايٛقا ) َ٘ٓ ١ٜيًفذل. 2018 / 10 / 4 – 9 / 30 َٔ ٠
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ثالث ٚ ١ثالث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ
 -1مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عكٛر تٓفٝش املؾاصٜع االعتجُاص ١ٜاخلاص١
باملضنظ َع اجلٗات املعٓ ١ٝيف ايٛطاصٚ ٠االداب ١عً ٢االعتفغاصات اييت تضر اىل
املضنظ ٚبك ١ٝاالقغاّ ٚاجلٗات سات ايعالقٚ ١بٛاقع عزر (. )24
 -2مت تٛد ٘ٝاْشاص َٔ قبٌ املضنظ اىل ايعٝارات ٚاالْؾط ١املدايفٚ ١سيو ملدايفتٗا
اسهاّ قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غرل ساصً ١عً٢
اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ٚبٛاقع عزر (. )3
 -3اصزاص اٚاَض غًل عل االْؾط ١املدايفٚ ١اييت مل متتجٌ الَض االْشاص ٚبٛاقع عزر (. )2

اصبع ٚ ١ثالث - :ٕٛخاصز اخلط١
-1

-2

-3
-4
-5

-6

أعتٓارآ اىل ايزٚص ايضقاب ٞيٛطاصتٓا َ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار
ٚاجملتُع ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َصارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚػٓب االثاص
ٚاملداطض ايهآَ ١يالؽعاع مت تؾه ٌٝجلٓ ١يػضض رصاع ١ايتعضض االؽعاعٞ
ايؾدص ٞضُٔ ايغٝطضات االَٓ ١ٝاملٓتؾض ٠يف َزاخٌ بػزار ٚايعاًَ ١بتكٓ١ٝ
االؽع ١ايغٚ X-ray ١ٝٓٝاييت مت ادضا ٤املغح االؽعاع ٞعًٗٝا عابكا ً ملعضفَ ١ز ٣تٛفض
ظضٚف ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف َٛاقع عٌُ ايغٝطضات االَٓٚ ١ٝاعتُضاص املتابع١
ايزٚص ١ٜهلا .
بعز رصاع ١املدططات املكزَ َٔ ١قبٌ َغتؾف ٢االْزيػ االًٖ ٞايها ١ٓ٥يف ؽاصع
ايغعز ٕٚيػضض احلص ٍٛعً ٢ايذلخٝص اخلاص بٛسز ٠ايطب ايٟٓٚٛ
( )PET-scanايتابع ١يًُغتؾف ٢املشنٛص  ,مت ادضا ٤طٜاص ٠تفتٝؾ ١ٝاىل
املغتؾف ٢يػضض ايتشكل َٔ َطابك ١االعُاٍ املٓفش ٠يًُدططات ٚايتصاَِٝ
اخلاص ١بٛسز.)PET-scan( ٠
املؾاصن ١ضُٔ فعايٝات االعتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض١ٜ
ايزفاع املزْ َٔ ٞخالٍ املؾاصن ١ضُٔ فضٜل ايتصزٚ ٟاالعتذاب.(CBRN) ١
سطٛص ادتُاع ايًذٓ ١ايفٓ ١ٝايجأَ عؾض  /االعهٛا املٓعكز يف ٚطاص ٠ايٓكٌ .
مت ادضا ٤طٜاص ٠تفتٝؾ ١ٝاىل داَع ١ايٓٗض / ٜٔنً ١ٝايطب  /ايهاظُ ١ٝملتابع١
َضاسٌ ازلاط َؾضٚع (. )PET-scan
مت ادضا ٤طٜاص ٠تفتٝؾ ١ٝاىل َغتؾف ٢االٌَ  /عاس ١االْزيػ ملتابع ١ادضا٤ات اطالم
ايٓ فاٜات املؾع ١ايغا ١ً٥ايٓاػ ١عٔ املضض ٢ايضاقز ٜٔيف املغتؾف ٢املشنٛص بعز
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ايعالز باعتدزاّ ايٛٝر املؾع ٚ I-131سيو يًتشكل َٔ َطابك ١ايٓفاٜات املطًك١
ملعاٜرل االطالم املعتُز َٔ ٠قبٌ املضنظ يف ٖشا اجملاٍ .
 -7اعتالّ ( )798فًِ َغتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع يػضض ؼُٝطٗا
ٚقضا ٠٤دضع تعضضٗا.
 -8تظٜٚز ( )8اعتُاص ٠فشص طيب اٚي ٞيًعاًَني دزر يف سكٌ االؽعاع.
 -9ؼزٜح قاعز ٠بٝاْات ايعاًَني فــ ٞسكٌ االؽعاع عًْ ٢عاّ االنغٌ ٚتٓظٌٜ
بٝاْــات ( )368عاٌَ َتطُٓ ١ازلاؤِٖ ٚعٓا ِٜٗٓٚايٛظٝفَٛ , ١ٝايٝزِٖ  ,دلاٍ
عًُِٗ  ,صقِ ٚتاصٜذ َٓح اداط ٠ايعٌُ ْٚتٝذ ١ايفشص ايطيب ايزٚص ٟهلِ .
َ -10طايبَ ١ؤعغات صش ١ٝعزر ( )2إلصداع ساَالتِٗ اعتٓارا يًتػرلات احلاصً١
يًعاًَني فٗٝا َٔ (تضى عٌُ ,اداط ٠ط , ١ًٜٛتكاعز ٚ,فا..... ٠اخل ).
 -11مت اعذلداع ساَالت عزر (َ )13غتعًُ َٔ ١قبٌ ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع ْعضا
يًتػرلات احلاصً ١يزْ َٔ ِٜٗكٌ  ,اَ , َ٘ٛتكاعز ......اخل َٔ ضُٓٗا ساًَتني تايف.١
ْ -12عاّ إراص ٠اجلٛر: ٠
 غصٛص ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠ملدتدل ناَا : ISO/IEC 17025:2005 امتاّ ناف ١فكضات تكضٜض ايتك ِٝٝايغٓ ٟٛملدتدل قٝاعات اطٝاف ناَا املعتُز .
 تفعٚ ٌٝاصزاص ٚاقضاص االعتُاصات اخلاص ١باالدضا. )RPC.GS.F.004.02( ٤
 االعتُضاص باصزاص َٚصارق ١نافْ ١تا٥ر ايفشٛصات املدتدل( ١ٜملدتدل ناَا)
املعتُز. ٠
 ايتٛاصٌ املغتُض َع اجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع١٦ٖٝ / ١ٝ
االعتُار ايٛطين يػضض ؼزٜح ايبٝاْات ٚاملتطًبات االعاعٚ ١ٝبؾهٌ رٚص. ٟ
 اعار ٠صٝاغَ ١طُ ٕٛاعتُاصات (ٚ )Check listتعضٜبٗا يتهٚ ٕٛاضش١
بؾهٌ اعٌٗ يفضٜل ايتزقٝل ايزاخً ٞيًُضنظ .
 غصٛص ْعاّ اراص ٠اجلٛر " ٠االصزاص اخلاَػ " :ISO 9001:2015َ تابع ١تٓفٝش اخلط ١ايغٓ ١ٜٛيؾعب ١اراص ٠اجلٛرٚ ٠سغب ايتٛصٝات املكذلس١
قغِ اراص ٠اجلٛر ٠يف ايٛطاص. ٠
 -13اعزار رصاع ١بعٓٛإ ( رصاع ١تأثرل ايٓؾاط االؽعاع ٞيػاط ايضارٚ ٕٚسغاب اجلضع١
االؽعاع ١ٝيف َز ١ٜٓبػزار ) .
 -14املؾاصن ١يف ادتُاع ايتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝغصٛص ؼزٜح َغٛر٠
املٛاصف ١ايكٝاع ١ٝايعضاق ١ٝيًغها٥ض .
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

 -15مت ايتشطرل ايهُٝٝا ٟٚبطضٜك ١ايتكطرل يـ ( )4منٛسز (َ 2ا / ٤ذلافعٚ ١اعط ,
َ 2ا / ٤ذلافع ١ايٓذف االؽضف ) ٚقٝاعٗا عً ٢دٗاط ايعزار ايَٝٛط ٞايغا.LSC ٌ٥
 -16اعزار اعتُاصات ( ايدلْاَر احله / َٞٛاالطاص املٛسز ) ٚاخلاص ١بايفصٌ ايجايح
 2018باالضاف ١اىل ازلاطات خط ١املضنظ يفصٌ ايجايح.
 -17صفع َكذلح يتشزٜح ٖٝهًَٗٚ ١ٝاّ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع مبا ٜتٓاعب َع
املتطًبات اييت سزرتٗا ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص IAEA ١ٜيًذٗات ايضقاب١ٝ
احله ١َٝٛاملغؤٚي ١عٔ ايعٌُ ايضقاب ٞاالؽعاع. ٞ
 -18اعزار خطَ ١ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يعاّ َ 2019ع ايهًف املاي ١ٝيًفكضات
ٚاالْؾط. ١
 -19مت تظٜٚز املؤعغات ايصشٚ ١ٝايزٚا٥ض سات ايعالق ١باملٓؾٛصات ايتششٜضٚ ١ٜبعزر ()13
َٓؾٛص.
 -20اصعاٍ ( )13خدل اىل را٥ض ٠ايتٛعٚ ١ٝاالعالّ ايب ٞ٦ٝيٓؾضٖا عدل َٓافشٖا االعالَ. ١ٝ
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