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ايتكضٜض ايفين ملٓذظات َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
يؾٗض تؾض ٜٔايجاْ)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 ً
بإسهاّ املار/5( ٠اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْصت (ٜؤعػ مبٛدب ٖــــشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغُ٢
َضنظ ايٛقاٜـــ َٔ ١االؽعــاع ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ
دلًػ محا ٚ ١ٜؼغني ايبٚ / ١٦ٝطٜض ايصش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً) .
َ ٖٛ ٚؤعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خربَ ٠رتانُ ١يف دلاٍ ايضقاب١
عً ٢ايتصضف باملصارص املؾع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايرتاخٝص 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 ٚ ١ٝاملتطُٓ١تعز ٌٜ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 ٢سضنَ ١صارص االؽعاع راخٌ ايعضام َٔ خالٍ َٓح ايرتاخٝص اخلاص١
ظُٝع ايتصضفات اخلاص ١مبصارص االؽعاع ناالعتريار ٚ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 ١ايتاثريات ايباٜٛيٛد ١ٝيالؽعاع هلِ َٔ خالٍ فشٛصاتِٗ ايطب١ٝ
ايزٚص. ١ٜ
 .4ؼزٜز َصارص االؽعاع يف االعتدزاَات ايغًُ ١ٝنافٚ ١ضُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض اٚ
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 , ١ٝ٥غري 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 ١ٝ٦ٝاالؽعاع ١ٝاعتٓاراً اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝفل املصارص
ايعامل َٔ ١ٝايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايصًَ ١ع االخش بٓعض االعتباص ايعضٚف
ايبٚ ١ٝ٦ٝاجلػضافٚ ١ٝطبٝع ١ايرتب ١اجلٛٝيٛدٚ ١ٝايعضٚف االقتصار... ١ٜاخل يًبالر.
 .12املؾاصنَ ١ع اجلٗات سات ايعالق ١مبا ٜتعًل مبٛاضٝع االؽعاع َٔ اُٖٗا :
أ .عرتاتٝذ 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 ايربْاَر احله( َٞٛاالطاص املٛسز) ملضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع تٛضح املٗاّ ٚاالعُاٍ ٚايرباَر اخلاص ١مبضاقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
االؽعاع ٞعً ٢عَُ ّٛغاس ١ايعضام ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚفكآ يًطٛابط املكضٚ ٠املعتُز٠
صمسٝا ً ٚ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-:ٙ
َ .1ضنظ صشْٝ 9 ٞغإ  /ايٓٗضٚإ (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
 .2عٝار ٠ايفٝشا / ٤احلاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .3غتؾف ٢ايضاٖبات االًٖ( ٞمت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
َ .4غتؾف ٢ايكُ ١اجلضاس / ٞاالععُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .5عٝار ٠ايزنتٛص ٠آٜاؼ فاضٌ ناظِ (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .

املؤعغات ايبشج-:١ٝ
 .6نً ١ٝايطب ايبٝطض / ٟدٗاط اؽع ١عُ ّٛاجلغِ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠
املؤعغات ايصٓاع-:١ٝ
َ .7غــح اؽعاع ٞعً ٢املصــارص املؾع ١فــ ٞرلتربات قغِ ايفٝظٜــا /٤نًٝــ١
ايعً / ّٛاجلاَع ١املغتٓصض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞاالٚي ٞملصارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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َضنظ صش ٞاخلاَػ َ /ز ٜ٘ٓايصزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َضنظ صشٜٛ ٞعف ايبٗاريَ / ٞز ٜ٘ٓايصزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠
َغتؾف ٢ايصزص ايعاّ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َضنظ صش ٞايتدصص ٞيالعٓإ  /املاَ( ٕٛؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢بػزار ايتعً( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢اهلالٍ االمحض يًذضاس ١ايعاَ( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
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َ .7غتؾف ٢عبز اجملٝز االًٖ / ٞدٗاط َفضاؼ  /ايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠

ثايجا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞايزٚص ٟملصارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف
بػزار.
َ .1ضنظ صش ٞايٓفط ايُٓٛسد / ٞاالَني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .2غتؾف ٢ايؾٗٝز غاط ٟاحلضٜض ٟيًذضاسات ايتدصص / ١ٝدٗاط ( 3D-OPGؽضٚط
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .3املضنظ ايصش ٞايتدصص ٞيطب االعٓإ  /ايؾٝذ عُض (ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض. )٠

صابعا " :ادضا ٤قٝاعات ضُإ اجلٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠االؽع١
ايغ ١ٝٓٝاملغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
 َضنظ صش ٞايغابع َ /ز ١ٜٓايصزص : )1دٗاط اؽع ١عُ ّٛاجلغِ ( /الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط)
 )2دٗاط اؽع ١اعٓإ (( /)1الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط)
 )3دٗاط اؽع ١اعٓإ (( /)2الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط)

خاَغا" َ:تابع ١تٓفٝش ايتٛصٝات.
.1
.2
.3
.4
.5
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عٝار ٠ايزنتٛص صع ٍٛعً ٞصع ٍٛيطب االعٓإ  /ايهاظُ( ١ٝؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠امساعْ ٌٝاد ٞايطب ١ٝايؾعب( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢بػزار ايتعً( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َضنظ صش ٞادٓار( ٜٔمت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
َضنظ صش ٞايغارؼ َ /ز ١ٜٓايصزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
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عارعا"  :ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓفط١ٝ
(احلهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملؾهٛى بتًٛثٗا.
 .1عهضاب تابــع يٛطاص ٠ايصٓاعــٚ ١املعــارٕ  /ايؾضنــ ١ايعاَــ٘ يًُٓتٛدــات
ايػشا / ١ٝ٥ايتبٛغ ٚايغها٥ض (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 .2عذً ١تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠فضق ١ايتزخٌ ايغضٜع  /ايًٛا ٤اال( ٍٚالٜٛدز
َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ

عابعا ً َٓ :ح ؽٗار ٠عالَ َٔ ١ايتًٛخ االؽعاع ٞملدًفات احلزٜز (ايغهضاب)
اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االؽعاع.ٞ
مل تضر طًبات يؾٗض تؾض ٜٔايجاْ. 2018 ٞ

ثآَا ً َٓ :ح تضاخٝص االدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعٚ ١املصارص املؾع ١يف املؤعغات
ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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َغتؾف ٢عٛم ايؾٛٝخ ايعاّ  /غضف / 1 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ صقِ االداط5691 ( ٠
يف  , ) 2018/10/21غضف / 2 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5689يف  ) 2018/10/21س ٟقاص .
َغتؾف ٢ايطفٌ املضنظ / ٟاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5828يف  ) 2018/10/25بػزار
َضنظ نضنٛى يالٚصاّ ايغضطاْ / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5852يف
 ) 2018/10/31نضنٛى .
َضنظ صش ٞتاط / ٠اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5848يف  ) 2018/10/31نضنٛى .
املضنظ ايصش ٞيف س ٞاجلُع / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5797يف ) 2018/10/24
االْباص .
َضنظ صش ٞس ٞايؾٗزا / ٤اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5798يف  ) 2018/10/24االْباص.
َضنظ ؽٗٝز احملضاب يكغطض ٠ايكًب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5860يف )2018/11/1
بابٌ .
َضنظ ؽٗٝز احملضاب يكغطض ٠ايكًب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5861يف
 )2018/11/1بابٌ .
َضنظ صش 15 ٞؽعبإ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5866يف  ) 2018/11/1ايٓذف
االؽضف .
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َ .10ضنظ صش ٞاالصالح ايُٓٛسد / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5863يف ) 2018/11/1
س ٟقاص .
َ .11ضنظ االَاّ عً ٞاهلار( ٟع)  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5859يف ) 2018/11/1
س ٟقاص .
َ .12ضنظ ايضعا ١ٜايصش ١ٝيف احلغ / ١ٝٓٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5823يف
 ) 2018/10/25نضبال ٤املكزع. ١
َ .13ضنظ احلغني يف باب بػزار  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5825يف ) 2018/10/25
نضبال ٤املكزع. ١
َ .14غتؾف ٢نضبال ٤ايتعً ُٞٝيالطفاٍ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5793يف
 ) 2018/10/24نضبال ٤املكزع. ١
َ .15ضنظ صش ٞايعضٚب / ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5820يف  ) 2018/10/25ايكارع. ١ٝ
َ .16ضنظ ايضعا ١ٜايصش ١ٝيف احلغ / ١ٝٓٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5822يف
 ) 2018/10/25نضبال ٤املكزع. ١
َ .17غتؾف ٢احلغ ١ٝٓٝايعاّ  /صرٖات  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5949يف ) 2018/11/7
نضبال ٤املكزع. ١
 .18عٝار ٠امساعْ ٌٝاد ٞايطب ١ٝايؾعب / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  5951يف
 ) 2018/11/7بػزار .
َ .19ضنظ صش ٞايٓفط ايُٓٛسد / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6048يف ) 2018/11/14
بػزار .
 .20املضنظ ايصش ٞايتدصص ٞيف ايؾٝذ عُض  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6064يف
 , ) 2018/11/14اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6067يف  ) 2018/11/14بػزار
 .21املضنظ ايصش ٞايغارؼ يف َز ١ٜٓايصزص  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6065يف
 , ) 2018/11/14اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  6066يف  , ) 2018/11/14بػزار.
َ .22غتؾف ٢املٛاعا ٠االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  5743يف  , ) 2018/10/22اداط ٠عٌُ
(  5742يف ) 2018/10/22ايبصض٠
 .23عٝار ٠اؽع ١ايفا ٚاخلاص / ١اداط ٠عٌُ (  5744يف  ) 2018/10/22االْباص
 .24عٝار ٠ايصٜٛض ٠يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5745يف ٚ ) 2018/10/22اعط
 .25عٝار ٠ايضٚافز يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5738يف  ) 2018/10/22بػزار
َ .26غتؾف ٢بػزار االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  5730يف  ) 2018/10/22بػزار
 .27عٝار ٠ايضضا االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5731يف  ) 2018/10/22ايٓذف االؽضف
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 .28عٝار ٠ايضا ٟٚيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5737يف  ) 2018/10/22بػزار
 .29عٝار ٠ايهٛثض يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5739يف  ) 2018/10/22بػزار
 .30عٝار ٠اؽع ١ايضافز ٜٔاخلاص / ١اداط ٠عٌُ (  5740يف  ) 2018/10/22رٜاىل
 .31عٝار ٠اٚص ايتدصص ١ٝيالؽعٚ ١املفضاؼ احلًظ ْٞٚاالًٖ / ١ٝاداط ٠عٌُ (  5741يف
 ) 2018/10/22س ٟقاص
 .32عٝار ٠اجلاَع ( ١ر 0خً ٌٝنضٚ ِٜاي / ) ٞاداط ٠عٌُ (  5692يف ) 2018/10/21
ايكارع١ٝ
َ .33ضنظ ٚاعط يًُفضاؼ احلًظ / ْٞٚاداط ٠عٌُ (  5763يف ٚ ) 2018/10/23اعط
 .34املغتؾف ٢ايعامل ٞيًذضاسات ايتدصص / ١ٝاداط ٠عٌُ (  4995يف ) 2018/9/12
بػزار
 .35عٝار ٠ايزنتٛص صع ٍٛعً ٞصع ٍٛيطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  5854يف
 ) 2018/10/31بػزار
 .36عٝار ٠احلبٝب ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5824يف  ) 2018/10/25بػزار
 .37عٝارَٝ ٠غإ االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5831يف  ) 2018/10/25ايٓذف االؽضف
 .38عٝار ٠ايزنتٛص بغ ِٝراخٌ داعِ  /اداط ٠عٌُ (  5851يف  ) 2018/10/31بابٌ .
 .39عٝار ٠ايزنتٛص ْاصح دٛار عٛار / ٟاداط ٠عٌُ (  5865يف  ) 2018/11/1ايبصض. ٠
َ .40غتؾف ٢االٌَ االًٖ ٞاالعتجُاص / ٟاداط ٠عٌُ (  5952يف  ) 2018/11/7س ٟقاص .
 .41نً ١ٝايٓدب ١اجلاَع / ١اداط ٠عٌُ (  5977يف  ) 2018/11/7بػزار .
 .42عٝار ٠ايفٝشا ٤يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5929يف  )2018/11/7بػزار .
َ .43ضنظ ابتغاَ ١بػزار  /اداط ٠عٌُ (  5927يف  ) 2018/11/7بػزار .
 .44عٝار ٠ايظٖضا ٤يالؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 5955يف  ) 2018/11/7بابٌ .
 .45عٝار ٠االتكإ االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  5924يف  , ) 2018/11/7اداط ٠عٌُ
(  5943يف  , ) 2018/11/7اداط ٠عٌُ (  5943يف  ) 2018/11/7س ٟقاص .
 .46عٝار ٠ايظٖضا ٤االًٖ ١ٝيًُفضاؼ احلًظ / ْٞٚاداط ٠عٌُ (  5928يف ) 2018/11/7
َٝغإ
 .47عٝار ٠ايػزٜض االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 5989يف  ) 2018/11/8س ٟقاص
 .48عٝار ٠االتكإ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6070يف ٚ ) 2018/11/14اعط
َ .49ضنظ ايعضام ايطيب يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6069يف  ) 2018/11/14ايبصض٠
 .50عٝار ٠احلهُ ١يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  6158يف  , )2018/11/18اداط ٠عٌُ
(  6157يف  ) 2018/11/18ايبصض٠
8 of 24

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

َ .51عٌُ مسٓت عاَإ  /ؽضن ١خريات االبــاص ايعضاق( ١ٝاًٖ / )ٞمتًو ٚاعتدزاّ
( 5747يف  ) 2018/10/22املجٓ٢
ٚ .52طاص ٠ايصٓاعٚ ١املعارٕ  /ؽضنْ ١فط س ٟقاص /سكٌ ايٓاصض / ١ٜمتًو ٚاعتدزاّ
(  5606يف ) 2018/10/16س ٟقاص

تاععا ً :تضاخٝص ايبز ٤بتٓفٝش خطط االطايٚ ١املعاجل ١بعز املصارق َٔ ١اجلٗ١
ايضقاب١ٝ
 .1اعتٓاراً اىل اسهاّ ايكٛاْني ايٓٗا ١ٝ٥ايٓافش ٠قاَت ايفضم ايتفتٝؾ ١ٝايتابع١
يًُضنظ بظٜاصَٛ ٠قع ايتٜٛج ١ايٓ ٟٚٛملتابع ١تطبٝل َعاٜري االَإ ايٓ ٟٚٛخالٍ
تٓفٝش اعُاٍ تصف ١ٝاملٓؾأت ايٓٚ ١ٜٚٛاالطالع عً ٢اعُاٍ اراص ٠ايٓفاٜات املؾع١
ٚاثٓا ٤ايظٜاص ٠مت َالسع ١قٝاّ ايفضم ايتابع ١يٛطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهًٓٛدٝا بتٓفٝش
اعُاٍ اساط ١سٛض َفاعٌ  14متٛط باخلضعاْ ١املغًشٚ ١إ ٖشا االدضاٜ ٤تكاطع
َع قضاص جلٓ ١ايطاق ١ايٛطاص ١ٜصقِ ( )1املتدش يف اجلًغ ١املضقُٚ )37( ١بشيو تٓغب
اٜكاف االْؾط ١اييت قاَت بٗا ايٛطاص ٠ر ٕٚعًِ ا ٚتضخٝص املضنظ بصفت٘ اجلٗ١
ايضقاب ١ٝعً ٢تٓفٝش اعُاٍ تصف ١ٝاملٓؾأت ايٓٚ ١ٜٚٛاراص ٠ايٓفاٜات املؾع١
مبٛدب ايكٛاْني ايضقاب ١ٝايٓافشٚ ٠تعًُٝات تصف ١ٝاملٓؾأت ايٓ ١ٜٚٛايعضاق ١ٝصقِ
( )1يغٓ. 2014 ١
 .2مت ادضا ٤طٜاص ٠اىل َفاعٌ  14متٛط املزَض يف َٛقع ايتٜٛج ١ايٓ ٟٚٛيًُتابع١
ٚايتشكل َٔ االيتظاّ بايتعًُٝات ايصارص َٔ ٠املضنظ س ٍٛتٛقف ايعٌُ يف تصف١ٝ
ٚطُض املفاعٌ آْف ايشنض .

عاؽضاً  :اطالم َٛاقع بعز اطاي ١ايتًٛخ ٚتٛفض ؽضٚط ايغالَ ١االؽعاع١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض تؾض ٜٔايجاْ2018 ٞ

اسز ٣عؾض َ -:تابع ١خطط ايطٛاص ٤ٟيًُؤعغات املايه ١ملصارص االؽعاع.
 .1ؽضنْ ١فط اجلٓٛب  ١٦ٖٝ /سكْ ٍٛفط َٝغإ .
 .2ؽضن ١ايبٗٝر يًفشص اهلٓزعٚ / ٞاعط .
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اثٓا عؾض  -:ؼزٜح قاعز ٠ايبٝاْات ٚاعزار اخلاصط ١االؽعاع ١ٝباالدٗظ٠
احملُٛي١
.1
.2
.3
.4
.5

َضنظ صشْٝ 9 ٞغإ  /ايٓٗضٚإ .
عٝار ٠ايفٝشا / ٤احلاصث. ١ٝ
َغتؾف ٢ايكُ ١اجلضاس / ٞاالععُ. ١ٝ
املضنظ ايصش ٞاخلاَػ َ /ز ٜ٘ٓايصزص .
املضنظ ايصش ٞايتدصص ٞيالعٓإ  /املاَ. ٕٛ

ثالث ١عؾض  -:فشص َغتًظَات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ( صزاص ٟصصاصٚ , ١ٝاقٝات
صقب) ١
مل تضر طًبات يؾٗض تؾض ٜٔايجاْ2018 ٞ

اصبع ١عؾض -:تكٚ ِٝٝفشص ادٗظ ٠ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايتابع١
يًُؤعغات(ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض تؾض ٜٔايجاْ2018 ٞ
ايضقاب ١االؽعاع١ٝ
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مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يًعاًَني اجلزريف سكٌ االؽعاع.
مت َٓح (  )36اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع يًُؤعغات ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )4اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝبػزار  -ايضصاف. ١
َٓ .2ح ( )4اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝنضبال. ٤
َٓ .3ح ( )3اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝبابٌ.
َٓ .4ح ( )7اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝس ٟقاص.
َٓ .5ح ( )4اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝرٜاىل.
َٓ .6ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصشٚ / ١ٝاعط.
َٓ .7ح ( )2اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝايبصض.٠
َٓ .8ح ( )1اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝقارع.١ٝ
َٓ .9ح ( )2اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝاالْباص .
َٓ .10ح ( )3اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات ايصٓاع ١ٝيعُ ّٛايعضام.
َٓ .11ح ( )5اداط ٠يًعاًَني يف املؤعغات االًٖ ١ٝيعُ ّٛايعضام.

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

مت تظٜٚز ( )63ساًَ )103(ٚ ١فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني اجلزر ٚبزٍ تايف
يًُغتُض ٜٔباخلزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( ) -ساًَ )6(ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝيف بػزار /ايضصاف. ١
 .2تظٜٚز ( )3ساًَ )5( ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايصٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيف بػزار .
 .3تظٜٚز ( )25ساًَ )37( ٚ ١فًِ ملؤعغات ٚعٝارات اًٖ ١ٝيعُ ّٛايعضام.
 .4تظٜٚز ( )1ساًَ )2( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بابٌ .
 .5تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافعٚ ١اعط .
 .6تظٜٚز ( )2ساًَ )2( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١ايكارع.١ٝ
 .7تظٜٚز ( )9ساًَ )11( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١رٜاىل .
 .8تظٜٚز ( )11ساًَ )12( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١ايبصض. ٠
 .9تظٜٚز ( )5ساًَ )5( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١نضبال.٤
 .10تظٜٚز ( )4ساًَ )4( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١س ٟقاص .
 .11تظٜٚز ( )-ساًَ )15( ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١ايٓذف .
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 .12تظٜٚز ( )2ساًَ )3( ٚ 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 ؽٗض تؾض ٜٔاال ٍٚاملاض ٞؼُٝض (  ) 5273فًِ ٚقضا ٠٤اجلضع االؽعاع ١ٝيتًو
االفالّ ٚتغذًٗٝا يف عذالت ايكغِ  َٔٚثِ فضط اجلضع اييت تظٜز قُٗٝا عٔ احلزٚر
املضدع ١ٝالدضا 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 ٢االَاّ عً( ٞع) (َ )2تعضض غري فعً. ٞ
َ .2غتؾف ٢ايؾٗٝز ايصزص ايعاّ (َ )1تعضض غري فعً. ٞ
َ .3غتؾف ٢ايٛاعطَ )1( ٞتعضض غري فعً. ٞ

عؾض - :ٕٚػزٜز ْتا٥ر ايفشص ايطيب ايزٚص ٟيعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ )160تٝذ ١فشص طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝا عزا ( )20ساي ١متت ايتٛص ١ٝباعارتٗا بعز فرت ٠طَٓ ١ٝذلزرٚ ٠قز متت َتابع١
ايفشٛصات ايطب ١ٝيًعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )26( .1فشص ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بػزار  /ايهضخ .
 )13( .2فشص ملؤعغات صش ١ٝسه ١َٝٛيف ذلافع ١بػزار  /ايضصاف. ١
 )6( .3فشص ملؤعغات صٓاعٚ ١ٝعج. ١ٝ
 )27( .4فشص يعٝارات َٚؤعغات اًٖ. ١ٝ
 )9( .5فشص ملؤعغات ايبصض ٠ايصش.١ٝ
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 )21( .6فشص ملؤعغات ايٓذف ايصش. ١ٝ
 )4( .7فشص ملؤعغات ٚاعط ايصش. ١ٝ
 )1( .8فشص ملؤعغات ايكارع ١ٝايصش. ١ٝ
 )9( .9فشص ملؤعغات بابٌ ايصش. ١ٝ
 )4( .10فشص ملؤعغات نضبال ٤ايصش. ١ٝ
 )9( .11فشص ملؤعغات س ٟقاص ايصش. ١ٝ
 )2( .12فشص ملؤعغات االْباص ايصش. ١ٝ
 )4( .13فشص ملؤعغات رٜاىل ايصش. ١ٝ
 )25( .14فشص ملؤعغات املجٓ ٢ايصش. ١ٝ
نشيو متت َتابع ١اعار ٠فشص ( )41ساي ١تػريات طفٝف ١يف فشٛصات ايزّ متت
ايتٛصَ ١ٝغبكا باعارتٗا يف ( َ )22ؤعغ . ١عًُا إ سص ٍٛايتػريات يف فشٛصات ايزّ
ٖ ٞساي ١عاَ ١ؼزخ يعُ ّٛايٓاؼ ْتٝذ ١حلاالت َضضَ ١ٝع .١ٓٝاَا سزٚخ ايتػريات يف
فشٛصات ايزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚاييت قز ٜه ٕٛاالؽعاع اسز اعبابٗا
َجٌ Anemia - neutropenia - lymphopeniaاس تتِ َتابع ١تًو ايتػريات باعار٠
ايفشص ايطيب بعز فرتَ ٠ع ١ٓٝيًتانز َٔ عزّ تهضاص ايتػريات ٚ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 ١ٝاملضعً ١اىل املضنظ ضُٔ تكضٜض طيب .

ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايفشٛصات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚ
عُ ّٛايٓاؼ يف رلترب ايتاثري ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤فشص ( )10منٛسز رّ يف ٖشا ايؾٗض يف رلترب ايتأثري ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝاعزا احلاالت ايتاي: ١ٝ
)High ESR (3
)Thrombocytosis (1
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايفشص ايطيب يف رلترب ايتاثري
ايباٜٛيٛدَ ٞع امسا ٤املؤعغات ايصش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا:
 )4( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع .
 )2( .2عاٌَ َٔ َضنظ ايغالّ يتأٖ ٌٝاملعاقني .
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 )2( .3عاٌَ َٔ َغتؾف ٢احملُٛر ١ٜايعاّ .
 )1( .4عاٌَ َٔ املضنظ ايصش ٞايتدصص ٞيالعٓإ يف ايبًزٜات .
 )1( .5عاٌَ َٔ ؽضن ١ايعاَ ١يًُعزات اهلٓزع ١ٝايجك. ١ًٝ
160
160
140
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103

100
80

63
36

60
40

10

4

20
0

ايتشض ٟعٔ
ػزٜز
ادضا٤
ايفشٛصات ايفشص ايطيب عبب ايتعضض
ايزٚصٟ
ايطب١ٝ
يًعاًَني

َٓح ساَالت

َٓح افالّ

َٓح اداط٠
عٌُ يًعاًَني
اجلزر

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

املدطط
 5تضب١
َ 5ا٤

املٓفش
 5تضب١
َ 5ا٤

ْغب ١االزلاط
% 100

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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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
ٚاصرَٔ ٠
رلتًف
اجلٗات
ٚسغب
َتطًبات
ايعٌُ

اخلطٛات ايتٓفٝش ١ٜاملدطط

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

سغب
َاٜضر

املٓذظ

495

املالسعات
 قٝاؼ (  )487منٛسز َٔ را٥ض ٠صش ١بػزار . قٝاؼ ( )6منٛسز را٥ض ٠صش ١االْباص. -قٝاؼ ( )2منٛسز َٔ ٚطاص ٠ايتذاص.٠

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

15 of 24

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)ٞ

ايفصٌ ايضابع
املدطط املٓفش

ْغب١
االزلاط

ايٓتا٥ر

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

%100

اؽاصت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدترب١ٜ
اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝا ٙاالباص
(ناْ ٕٛايجاْْٝ , ٞغإ  ,متٛط  ,تؾضٜٔ
اال) ٍٚ
قٝاؼ اهلباب ايشص ٟملٓاطل رلتًفَٔ ١
بػزار يتشزٜز تضانٝظ رقا٥ل ايفا ٚبٝتا
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛايجاْ)ٞ

-

-

-

-

-

-

-
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يٝغت ضُٔ
خط ١ؽٗض تؾضٜٔ
ايجاْٞ
يٝغت ضُٔ
خط ١ؽٗض تؾضٜٔ
ايجاْٞ

يٝغت ضُٔ
خط ١ؽٗض تؾضٜٔ
ايجاْٞ
يٝغت ضُٔ
خط ١ؽٗض تؾضٜٔ
ايجاْٞ

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

عبعٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز َتفضق ١خاصز اخلط ١ايٓصف عٓٚ ١ٜٛسغب َاٜضر
اخلطٛات
ايتٓفٝش١ٜ

َفضرات
اخلط١
مناسز
أ ( -اعتالّ ,
رلتًفٚ ١اصر٠
ؼطري  ,قٝاؼ
َٔ رلتًف
) ايُٓاسز
اجلٗات
ٚسغب
ب -تٛثٝل ايٓتا٥ر
َتطًبات
بإعتُاصات
ايعٌُ
خاص١

املدطط

املٓذظ

سغب
َاٜضر

44

املالسعات

-1
-2
-3
-4

قٝاؼ ( 19مسار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع / ١ايؾضن١
ايعاَ ١يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ
قٝاؼ ( 1تضبَٓ َٔ ) ١طك ١ايغٝز / ١ٜبػزار .
قٝاؼ (  8تضبَ َٔ )١زٜض ١ٜبَٝ ١٦ٝغإ .
( 5تضبَ 4 , ١اْ 7 , ٤فط ) منٛسز َٔ را٥ض ٠ب١٦ٝ
رٖٛى / ,سكٌ طاٚن ٞايٓفط. ٞ

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜإ مجٝع ايُٓاسز َغتٛف َٔ ٘ٝايٓاس ١ٝاالؽعاع ٚ ١ٝعزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ
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ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚقٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
املدطط

املٓفش

َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝبٛسز٠
µSv/h

ب١٦ٝ

50

50

0.1015

ب١٦ٝ

50

50

0.0964

ب١٦ٝ

50

50

0.1200

ب١٦ٝ

50

احملافعات
َزٜض١ٜ
بػزار
َزٜض١ٜ
ايبصض٠
َزٜض١ٜ
ايكارع١ٝ
َزٜض١ٜ
ْ٣ٛٓٝ
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مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
ٚسغب نتاب را٥ض ٠محا١ٜ
ٚؼغني ايب / ١٦ٝاملٓطك- ١
ايؾُاي ١ٝس ٟايعزر ر ف 2758 /
يف 2014/9/22
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نإ َعزٍ ق ِٝدضع
اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝاملكاع١
بٛسز٠
()0.12-0.096
 µSv/hسٝح نإ اٚطأ
َعزٍ يف ذلافع ١ايبصض٠
ٚاعًَ ٢عزٍ يف ذلافع١
ايكارع ٖٞٚ ١ٝضُٔ سزٚر
االؽعاع١ٝ
اخلًف١ٝ
ايطبٝع.١ٝ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

تغعٚ ١عؾض : ٕٚعًُٝات ايفشص االؽعاع ٞيف َٓافش ايبصض ٠احلزٚر ١ٜيؾٗض
(تؾض ٜٔايجاْ)ٞ
ت

املٛقع

ايفرت٠

عزر
االيٝات

1

َزٜض ١ٜنُضى
اّ قصض

َٔ 2018/9/23
اىل 2018/11/5

 514آيٝــ١

2

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

خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ

َزٜض ١ٜنُضى
عفٛإ

َٔ 2018/9/23
اىل 2018/11/4

 92آيٝــ١

 29اصعاي١ٝ

ايبصض٠

َٔ 2018/10/8
اىل 2018/10/24

-

 8ؽشٓ١

َٛار ٜاباْ١ٝ

3

4

َزٜض ١ٜنُضى
خٛص ايظبري

6

 126اصعاي١ٝ

املالسعات

-

َطاص
ايزٚيٞ

5

عزر
االصعايٝات
ٚاحلاٜٚات

عزر ايكطع ا ٚاملٛار
املدتًف١

ؽضط١

َضنظ
اهلٜٛض
سزٚر
قٝار٠
املٓطك ١ايضابع- ١
اَض ١ٜااليٝات
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خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ
خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ

َٔ 2018/9/23
اىل
2018/11/4

 3اي١ٝ

 5اصعاي١ٝ

اطاصات عٝاصات

خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ

2018/11/5

 1اي١ٝ

-

-

خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ

2018/10/17

 2اي١ٝ

-

-

خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ
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ثالث( -: ٕٛأ) َتابعَٓ ١ع ١َٛاالْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات.
احملافع١

املدطط

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املضنظ
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ايبصض٠
ؽط ايعضب
عفٛإ
ٚاعط
َٝغإ
ايٓذف
نضبال٤

سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

املجٓ٢
نضنٛى
عًُٝاْ١ٝ
رٖٛى
اصبٌٝ
ايكارع١ٝ
ْ٣ٛٓٝ
االْباص
ايكاِ٥
صالح ايزٜٔ

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 يًفرت٠
َٔ  2018 / 10 / 23اىل 2018 / 11 /22

99
42
42
41
42
61
61
42
42
84

 42قضاٚ ٠٤صرت َتاخض ٠خاص ١بؾٗض تؾض ٜٔاالٍٚ

42
42
-

عطٌ املٓعَ٘ٛ
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا ٚمل تضر

42
53

مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

19 of 24

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

(ب)َعزٍ ايكضا٤ات ملٓعَٛات االْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات املٓصب بٗا بضْاَر
املضاقب ١االؽعاع١ٝ
َعزٍ اخلًف١ٝاالؽعاع١ٝ
(ناَا)) ( dose rateمالحظات
))µsv/h

ت

احملافع١

1

بػزار

0.137

2

رٜاىل

0.132

3

بابٌ

0.114

4

س ٟقاص

0.131

5

ؽط ايعضب

0.153

ناْت َعزٍ قٝاؼ دضع اخلًف١ٝ
االؽعاع١ٝ

6

ٚاعط

0.146

( 0.112 – 0.153 ( µsv/h

7

َٝغإ

0.151

8

ايكارع١ٝ

0.131

9

املجٓ٢

0.127

10

ايبصض٠

0.147

11

عفٛإ

0.147

12

نضبال٤

0.112

13

ايٓذف

0.135

14

صالح ايزٜٔ

0.112

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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ق ١ُٝيف ذلافعيت صالح ايزٚ ٜٔ
نضبال ٖٞٚ ٤ضُٔ سزٚر اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝايطبٝع١ٝ
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َعزٍ قضا٤ات ذلطات ايضصز ايب ٞ٦ٝيًفرتٚ 2018/10/23 َٔ ٠يػا2018/11/22 ١ٜ

ت

احملافع١

1
2

رٜاىل

3
4

تضانٝظ
دغُٝات ايفا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ
دغُٝات بٝتا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعري
ايضارٕٚ
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعري
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

بصض٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباص

َتٛقف ١بغبب ايعضٚف األَٓ١ٝ

Weather Station
رٜاىل

ايبصض٠

Temp.: C
Real humidity: %
Atm pressure: mBar
Wind speed: m/s
Wind direction:
Rain: mm

Temp.: C
Real humidity: %
Atm pressure: mBar
Wind speed: m/s
Wind direction:
Rain: mm

ؼًٚ ٌٝرصاع ١ايٓتا٥ر:
ٚاسز ٚثالث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
املٓاطل

عزر ايكٝاعات

ْٛع ايكٝاؼ

املضانظ ايصش١ٝ

املالسعات

االععُ١ٝ

1

ٖٛا ٤راخًٞ

َضنظ صش ٞايزٖايٝو

ضُٔ احلزٚر ايطبٝع١ٝ

االععُ١ٝ

1

ٖٛا ٤راخًٞ

َضنظ صش ٞايؾُاع١ٝ

ضُٔ احلزٚر ايطبٝع١ٝ

االععُ١ٝ

1

ٖٛا ٤راخًٞ

َضنظ صش ٞايصًٝذ
االٍٚ

ضُٔ احلزٚر ايطبٝع١ٝ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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اثٓإ ٚثالث -: ٕٛبٓا ٤ايكزصات
 .1اقاَــ ١رٚص ٠تزصٜب ١ٝملٓتغيب (ؽضنــْ ١فط ايبصض )٠بٛاقــع (َ )13ؾــاصى بعٓٛإ
( بضْاَر تزصٜب َزصبني َغؤٚي ٞايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف فضٜل ايفشص اهلٓزعٞ
ايٛقا ) َ٘ٓ ١ٜيًفرت2018/11/ 29 - 18 َٔ ٠

ثالث ٚ ١ثالث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ
 -1مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف االَٛص اخلاص ١باملضنظ َع اجلٗات املعٓ ١ٝيف
ايٛطاصٚ ٠االداب ١عً ٢االعتفغاصات اييت تضر اىل املضنظ ٚبك ١ٝاالقغاّ ٚاجلٗات سات
ايعالقٚ ١بٛاقع عزر (. )29
 -2مت تٛد ٘ٝاْشاص َٔ قبٌ املضنظ اىل ايعٝارات ٚاالْؾط ١املدايفٚ ١سيو ملدايفتٗا
اسهاّ قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غري ساصً ١عً٢
اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ٚبٛاقع عزر (. )1

اصبع ٚ ١ثالث - :ٕٛخاصز اخلط١
 .1املؾاصن ١ضُٔ فعايٝات االعتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض١ٜ
ايزفاع املزْ َٔ ٞخالٍ املؾاصن ١ضُٔ فضٜل ايتصزٚ ٟاالعتذاب)CBRN( ١
 .2مت االدتُاع ٚايتزا ٍٚغصٛص َتطًبات ايرتخٝص يـ ( ٚ ,PETايغاٜهرت) ٕٚ
ٚرصاع ١املدططات ٚايتصاَ ِٝاخلاص ١مبغتؾف ٢اَري املؤَٓني (ع)  /ايٓذف
االؽضف .
 .3إعتٓارا اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ ( )99يغٓٚ 1980 ١بٓا٤ا عً ٢ضٛابط
غضف االؽع ١ايغٚ ١ٝٓٝعٝاقات ايتفتٝؿ اخلاص ١باالدٗظ ٠االؽعاع ١ٝايتؾدٝص١ٝ
ٚايعالد ٚ ١ٝايزٚص ايضقابٚ ٞعٝاعٚ ١طاصتٓاَ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا١ٜ
االفضار ٚاجملتُع ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َصارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚػٓب
االثاص ٚاملداطض ايهآَ ١يالؽعاع ,قاَت فضقٓــا ايفٓٝــ ١بادضا ٤طٜــاص ٠اىل ذلافعيت
( ايٓذف االؽضف  ,بابٌ ) يالطالع عً ٢املغت ٣ٛايضقاب ٞيف احملافعتني ٚايٛقٛف عً٢
اخض املغتذزات يف دلاٍ ايرتخٝص ٚايتفتٝؿ ٚفل ايغٝاقات ايزٚيَٚ ١ٝعاٜري
ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜيػضض َٛانب ١ايتطٛصاتٚ ,ايًكاَ ٤ع اجلٗات
املغتفٝز( ٠را٥ض ٠صش ١ايٓذف االؽضف ,را٥ض ٠صش ١بابٌ ) يًٛقٛف عًَ ٢عٛقات
ايعٌُ ٚاطالعِٗ عً ٢اَهاْٝات املضنظ يًٓٗٛض بايٛاقع ايصش ٞيف احملافعات
اعالٚ ,ٙمتت ايظٜاص ٠يًُؤعغات ايصشٚ ١ٝنُا َزصز يف ارْا-: ٙ
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.4
.5
.6

.7

.8
-

 َضنظ ايفضات االٚعط يعالز االٚصاّ  /ايٓذف االؽضف َغتؾف )400( ٢عضٜض (االملاْ / )ٞايٓذف االؽضف َغتؾف ٢اَري املؤَٓني (ع)  /ايٓذف االؽضف َزَ ١ٜٓضدإ ايطب / ١ٝبابٌ َغتؾف ٢االَاّ ايصارم (ع)  )400(/عضٜض  /بابٌاعتالّ ( )578فًِ َغتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع يػضض ؼُٝطٗا
ٚقضا ٠٤دضع تعضضٗا.
تظٜٚز ( )7اعتُاص ٠فشص طيب اٚي ٞيًعاًَني اجلزر يف سكٌ االؽعاع.
ؼزٜح قاعز ٠بٝاْات ايعاًَني فــ ٞسكٌ االؽعاع عًْ ٢عاّ االنغٌ ٚتٓظٌٜ
بٝاْــات ( )160عاٌَ َتطُٓ ١امساؤِٖ ٚعٓا ِٜٗٓٚايٛظٝفَٛ , ١ٝايٝزِٖ  ,دلاٍ
عًُِٗ  ,صقِ ٚتاصٜذ َٓح اداط ٠ايعٌُ ْٚتٝذ ١ايفشص ايطيب ايزٚص ٟهلِ .
مت اعزار تكضٜض ايٓتا٥ر ايٓٗا ١ٝ٥اخلاص بتُض ٜٔاملكاصْ ١ايزاخًٞ
 Intercomparesim Exerciseايشٜ ٟؾاصى ف ٘ٝقغِ َضاقب ١ايتعضض ايؾدصٞ
َع ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشصٚ IAEA ١ٜسيو باعتدزاّ تكٓ ١ٝايفًِ باز االي١ٝ
املغتدزَ ١يف املضنظ يف سغاب اجلضع االؽعاع ١ٝاس مت تؾعٝع ( )25فًِ باز يف
رلتربات املعاٜض ٠ايجاْ ١ٜٛيف اعرتايٝا ( )SSDLاىل دضع اؽعاع ١ٝغري َعًٚ ١َٛمت
َعاجل ١االفالّ املؾعع ١يف املضنظ ٚسغاب اجلضع ١االؽعاع ١ٝهلا ٚمت احلصٍٛ
عًْ ٢تا٥ر رقٝك ١اس بًػت ْغب ١رق ١ايكضا٤ات ٚ %95سغب تك ِٝٝايٛناي ١ايزٚي١ٝ
يًطاق ١ايشص.IAEA ١ٜ
ْعاّ إراص ٠اجلٛر: ٠
غصٛص ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠ملدترب ناَا : ISO/IEC 17025:2005
 االعتُضاص باصزاص َٚصارق ١نافْ ١تا٥ر ايفشٛصات املدترب( ١ٜملدترب ناَا)
املعتُز. ٠
 ايتٛاصٌ املغتُض َع اجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع١٦ٖٝ / ١ٝ
االعتُار ايٛطين يػضض ؼزٜح ايبٝاْات ٚاملتطًبات االعاعٚ ١ٝبؾهٌ رٚص. ٟ
 صٝاغَ ١طُ ٕٛاعتُاصات (ٚ )Check listتعضٜبٗا يتهٚ ٕٛاضش ١بؾهٌ
اعٌٗ يفضٜل ايتزقٝل ايزاخً. ٞ
 تك ِٝٝاعتُاصات ايتزصٜب يًذاْب ايفين (احملٛص ايجايح) .
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 غصٛص ْعاّ اراص ٠اجلٛر " ISO 9001:2015 ٠االصزاص اخلاَػ " : صٝاغْ ١غد ١اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيػضض َٛاُ٥تٗا َع َتطًبات االصزاص
االخري يًُٛاصف ١اعال.ٙ
 صٝاغٚ ١اعزار ٚتٓكٝح ٚاصزاص قٛا ِ٥ؼكل دزٜز يٓعاّ اراص ٠اجلٛر ٠يػضض
تفعًٗٝا يف خط ١ايتزقٝل ايزاخً ٞايكارَ. ١
َ تابع ١تٓفٝش اخلط ١ايغٓ ١ٜٛيؾعب ١اراص ٠اجلٛرٚ ٠سغب ايتٛصٝات املكرتس. ١
 .9مت تظٜٚز املؤعغات ايصشٚ ١ٝايزٚا٥ض سات ايعالق ١باملٓؾٛصات ايتششٜضٚ ١ٜبعزر
(َٓ )55ؾٛص.
 .10اصعاٍ ( )15خرب اىل را٥ض ٠ايتٛعٚ ١ٝاالعالّ ايب ٞ٦ٝيٓؾضٖا عرب َٓافشٖا االعالَ. ١ٝ
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