ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ايتكــضٜض ايفٓـٞ
ملٓذظات َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
يؾٗض ْٝغإ ()2018
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ايتكضٜض ايفين ملٓذظات َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
يؾٗض ْٝغإ ()2018

املكزَــــ- ١
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع دٗ ١صقابَ ١ٝغؤٚي ١عً ٢ناف ١سضن ١املصارص املؾعٚ ١
املُاصعات املتعًك ١باالؽعاع املؤ ٚ ٜٔيعُ ّٛايعضام مبٛدب قاَْ ٕٛغتكٌ  ٖٛ ٚقاْ ٕٛايٛقا١ٜ
َٔ االؽعاع املؤ ٜٔصقِ  99يغٓ 1980 ١ايٓافش  ٚايتعًُٝات ايصارص ٠مبٛدب٘ عُال باسهاّ املار٠
(/5اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْصت (ٜؤعػ مبٛدب ٖــــشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغَُ ٢ضنظ ايٛقاٜـــَٔ ١
االؽعــ اع ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ دلًػ محا ٚ ١ٜحتغني
ايبٚ / ١٦ٝطاص ٠ايصش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً .
َ ٖٛ ٚؤعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خربَ ٠رتانُ ١يف دلاٍ ايضقاب ١عً٢
ايتصضف باملصارص املؾع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايرتاخٝص يهاف ١ايفعايٝات َٓش إ نإ
ايعضام يف اٚعع اعتدزاَات٘ ايغًُ ١ٝيًطاق ١ايشص ٚ ١ٜميتًو ايػطا ٤ايكاْ ْٞٛ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 ٚطاص ٠ايبٚ ١٦ٝ
َٗاَٗا 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 ايرتاخٝص اخلاص١
ظُٝع ايتصضفات اخلاص ١مبصارص االؽعاع ناالعتريار ٚايتصزٜض ٚايٓكٌ ٚايبٝع ٚايؾضا٤
ٚاخلظٕ ٚايتزا...ٍٚاخل
َ .2ضاقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚحتزٜز ايطٛابط يًعٌُ عًَ ٢صارص االؽعاع ٚاملتُجً ١بأدضا٤
ايهؾٛفات املٛقعٚ ١ٝاملغٛسات اإلؽعاع ١ٝاالٚيٚ ١ٝايزٚص ١ٜهلش ٙاملٛاقع يعُ ّٛايعضام َٔ
خالٍ قغِ ايضقاب ١اإل ؽعاعٚ ١ٝؽعب ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف َزٜضٜات ايب ١٦ٝباحملافعات
ناف.١
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َ .3تابع ١تعضض ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع َٔ خالٍ قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدص ٞهلِ رٚصً ٜا
عٔ طضٜل اعتدزاّ تكَٓ ١ٝكاٜٝػ ٚأفالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع خاص ١بشيو نُا ٜتِ
َتابع ١ايتاثريات ايباٜٛيٛد ١ٝيالؽعاع هلِ َٔ خالٍ فشٛصاتِٗ ايطب ١ٝايزٚص. ١ٜ
 .4حتزٜز َ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 ٚؽعب١
املغح ايب ٞ٦ٝيف َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚنشيو ايفشٛصات ايػشا.١ٝ٥
َٓ .8ح ؽٗارات ايصالس ١ٝيالعتٗالى ا ٚاالعتدزاّ ايبؾض ٟيًُــــــٛار املغتٛصر ( ٠غشا, ١ٝ٥
غري 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 ٚحتزٜح احملزرات ايب ١ٝ٦ٝاالؽعاع ١ٝاعتٓاراً اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝفل املصارص ايعامل١ٝ
َٔ ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايصًَ ١ع االخش بٓعض االعتباص ايعضٚف ايب١ٝ٦ٝ
ٚاجلػضافٚ 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.
ت -ايغٝطض ٠عً ٢املٓافش احلزٚر. ١ٜ
خْ -ظع اعًش ١ايزَاص ايؾاٌَ .
ز -تفهٝو املٓؾأت ايٓ. ١ٜٚٛ
ح -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝيًٓفاٜات املؾع ١ايطبٝع ١ٝاملٓؾأ . NORM
خ -اهل ١٦ٝاالعتؾاص ١ٜيالغش. ١ٜ
ر -خط ١ايطٛاصئ االؽعاع١ٝ

3 of 23

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ٚ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
صمسٝآ ٚ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-:ٙ
 -1عٝار ٠ايزنتٛص ٠يٓٝا ععز دعفض  /احلض ١ٜاالٚىل (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -2ضنظ ايتشضٜض ( / )2احلاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -3عٝار ٠ايزنتٛص ناظِ دٛار ايعً / ٞس ٞاٚص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -4ضنظ عٓا ١ٜاالعٓإ  /احلاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -5ضنظ دضاس ١ايععاّ  /ايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -6عٝار ٠ايٝكني يالؽع( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -7ضنظ صش ٞاجلظا٥ض  /ايؾعب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -8عٝار ٠ايزنتٛص احلاصخ خً ٌٝبهض / ٟايعاَض( ١ٜمت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
 -9عٝار ٠ايضٚإ يالؽع / ١ايػظاي( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
املؤعغات ايصٓاع-: ١ٝ
َ -10غح اؽعاع ٞالدٗظ ٠فشص َفاصٌ ايًشاّ  X-rayتابع يٛطاص ٠ايٓفط  /ايؾضن ١ايعاَ١
يًُعزات اهلٓزع ١ٝايجك / ١ًٝقغِ ايغٝطض ٠ايٓٛع( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -11غح اؽعاع ٞالدٗظ ٠فشص َفاصٌ ايًشاّ  X-rayتابع يٛطاص ٠ايٓفط  /ؽضنَ ١صايف
ايٛعط َ /صف ٢ايزٚص( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
املؤعغات ايبشج-: ١ٝ
 -12ادٗظ ٠اؽع ١تابع ١اىل نً ١ٝايضافز ٜٔاجلاَع / ١ايكاٖض( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض)٠
 -13ادٗظ ٠اؽع ١تابع ١اىل نً ١ٝاالعضا ٤اجلاَع ١االًٖ / ١ٝعٝار ٠طب االعٓإ  /عاس١
االْزيػ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض٠

ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞاالٚي ٞملصارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
َ -1غتؾف ٢بػزار ايتعًَ / ُٞٝز ١ٜٓايطب (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
َ -2غتؾف ٢محا ١ٜاالطفاٍ ايتعًَ / ُٞٝز ١ٜٓايطب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
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َ-3ضنظ صش ٞايغٝز( ١ٜمت تٛد ١ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
َ -4غتؾف ٢االٌَ ايٛطين يعالز االٚصاّ َ /ز ١ٜٓايطب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -5املضنظ ايصش ٞايتدصص ٞيصٓاعٚ ١تك ِٜٛاالعٓإ  /ايهٝاصَ / ٠ز ١ٜٓايصزص (ؽضٚط
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -6عٝار ٠احلٝا ٠يالؽع / ١ايظعفضاْ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -7غتؾف ٢ابٔ ايبٝطاص ايتدصص ٞالَضاض ايكًب (مت تٛد ١ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
 -8عٝار ٠ايصفا ٤يالؽع / ١س ٞايؾعب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -9غتؾف ٢ايبؾاص ٠االًٖ / ٞايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -10غتؾف ٢دضاس ١اجلًُ ١ايعصب ١ٝايتعً ( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -11ضنظ صش ٞاحلغ ١ٝٓٝايضابع  /قطا ٤ايظٖٛص (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)

ثايجا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞايزٚص ٟملصارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
َ -1غتؾف ٢دٓني  /ايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -2غتؾف ٢اجلٝب٘ د / ٞاحلاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -3عٝار ٠ايتشضٜض يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /عاس ١ايٓصض (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -4عٝار ٠اهلز ٣يالؽع / ١بػزار اجلزٜز( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -5عٝار ٠ايظٖضا ٤يالؽع / ١ايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -6غتؾف ٢ايزنتٛص عبز اجملٝز االًٖ / ٞايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠

صابعا " -:ادضا ٤قٝاعات ضُإ اجلٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠االؽع ١ايغ١ٝٓٝ
املغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
َ -1غتؾف ٢نُاٍ ايغاَضا ٞ٥دٗاط اؽع ١عُ ّٛاجلغِ ( ثالخ طٜاصات ) غضف ١صقِ (( ) 3ٚ 2 ٚ 1
الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط).
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خاَغا" َ -:تابع ١تٓفٝش ايتٛصٝات.
 -1عٝار ٠ايؾالٍ ايتدصص ١ٝالؽع ١ايضاؼ ٚايٛد٘ ٚايفهني  /ايؾعب (ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض)٠
َ -2ضنظ صش ٞايظ( ١ٜٚمت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
-3املضنظ ايعامل ٞالَضاض ايجزٚ ٟاالؽع ١ايتؾدٝصٚ ١ٝايغْٛاص  /ؽاصع املػضب (مت تٛد٘ٝ
تٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
 -4ايعٝار ٠االٚىل جلضاس ١ايٛد٘ ٚايفهني  /املٓصٛص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -5عٝار ٠ايؾالٍ الؽع ١ايضاؼ ٚايٛد٘ ٚايفهني( طٜاص ٠ثاْ () ١ٝايؾعب (ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض)٠
َ -6غتؾف ٢املزا ٔ٥ايعاّ (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
 -7عٝار ٠ايضمح ١يالؽع / ١ايغٝز( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -8عٝار ٠ايٓٛص يالؽع / ١ؽاصع فًغطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -9ضنظ صش ٞايطاصَ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -10عٝار ٠بابٌ ايٓصض يالؽعٚ ١ايغْٛاص (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
 -11عٝار ٠ايٓفل يالؽع / ١س ٞسطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠

عارعا"  -:ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓفط١ٝ
(احلهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملؾهٛى بتًٛثٗا.
 -1عهضاب تابع اىل ٚطاص ٠ايتذاص / ٠ايؾضن ١ايعاَ ١يتذاص ٠احلبٛب (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع)ٞ
 -2عهضاب تابع اىل ٚطاص ٠ايٓفط  /ؽضنَ ١صايف ايٛعط  /ايزٚص( ٠الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع)ٞ
 -3تك ِٝٝب ٞ٦ٝالعزار ١ٜاملٗر يًبٓات  /ايظعفضاْ( ١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -4عذالت تابع ١يٛطاص ٠ايصٓاعٚ ١املعارٕ  /ايؾضن ١ايعاَــ ١يًُٓتٛدات ايػشا( ١ٝ٥الٜٛدز
َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -5عهضاب تابع يٛطاص ٠ايتذاص / ٠ايؾضن ١ايعاَــ ١يتذاص ٠املٛار االْؾا / ١ٝ٥رلاطٕ ؽضن١
بػزار  /احلض ١ٜايجايج( ١الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -6تك ِٝٝب ٞ٦ٝملٓطك ١املؾاٖز ( ٠قض 14 ١ٜصَطإ ) (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -7تك ِٝٝب ٞ٦ٝاؽعاع ٞملبٓ ٢راص ثكاف ١االطفاٍ ايها ٔ٥يف ايهضخ َكابٌ َتٓظ ٙايظٚصا٤
(الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
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عابعا" َ -:تابع ١خطط ايطٛاص ٤ٟيًُؤعغات املايه ١ملصارص االؽعاع.

 -1ؽضن ١االفام اهلٓزع ١ٝيًفشص اهلٓزع/ ٞايبصض٠
 -2ؽضن ١ناَا يًدزَات ايبرتٚي / ١ٝايبصض٠

ثآَا"  -:فشص َغتًظَات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ( صزاص ٟصصاصٚ , ١ٝاقٝات صقب١
يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض ْٝغإ 2018

تاععا"  -:تكٚ ِٝٝفشص ادٗظ ٠ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايتابع ١يًُؤعغات (ايصش١ٝ
ٚايصٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض ْٝغإ 2018

عاؽضا" َٓ -:ح تضاخٝص االدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعٚ ١املصارص املؾع ١يف املؤعغات
ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ
 - 1املضنظ ايصش ٞايتدصص ٞيصٓاعٚ ١تك ِٜٛاالعٓإ يف ايهٝاص / ٠اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ
(صقِ االداط 1867 ٠يف  )2018/4/3بػزار
َ -2ضنظ صش ٞعبع ايبٛص ايضٝ٥غ/ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1894يف  ) 2018/4/3بػزار
 -3املضنظ ايطيب ايتدصص ٞيف صْٚان /ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 1891يف ) 2018/4/3
نضنٛى
 -4املضنظ ايٛطين ايتدصص ٞيالَضاض ايصزصٚ ١ٜايتٓفغ( ١ٝصقِ  )2اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (1869
يف  ) 2018/4/3بػزار
 -5املضنظ ايٛطين ايتدصص ٞيالَضاض ايصزصٚ ١ٜايتٓفغ ١ٝغضف ١اؽع ١االفالّ ايصػض(٣صقِ )1
اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1870يف  ) 2018/4/3بػزار
َ -6غتؾف ٢ايبصض ٠يًٓغاٚ ١ٝ٥االطفاٍ /غضف ١صقِ ( )1اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1874يف
 ) 2018/4/3ايبصض٠
َ -7غتؾف ٢بعكٛب ١ايتعً /ُٞٝقغِ اجلضاسات ايتدصص / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1875يف
 ) 2018/4/3بعكٛب١
َ -8ضنظ عٝز ايؾٗزا ٤ايصش ٞيف ايضفاع / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1886يف  ) 2018/4/3س ٟقاص
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 -9املضنظ ايصش ٞيف س ٞايؾٗزا / ٤اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1961يف  ) 2018/4/5االْباص
َ -10غتؾف ٢سزٜج ١ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1970يف ) 2018/4/5االْباص
َ -11غتؾف ٢اهلامش ١ٝايعاّ  /ؽعب ١ايطٛاصئ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 1974يف  ) 2018/4/5بابٌ
َ -12غتؾف ٢ابٔ االثري ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ( 2104يف ) 2018/4/10بػزار
 -13عٝار ٠يٓٝا ععز دعفض  /اداط ٠عٌُ (  1820يف  ) 2018/4/2بػزار
 -14عٝار ٠ايطبٝب سغاّ ْب ٌٝراٚٚر يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ ( 1844يف  ) 2018/4/2بػزار
َ -15ضنظ عٓا ١ٜاالعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  1845يف  ) 2018/4/2بػزار
 -16عٝار ٠ابٔ ايبٝطاص يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1846يف  ) 2018/4/2بػزار
َ -17ضنظ عٓا ١ٜاالعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  1847يف  ) 2018/4/2بػزار
َ -18غتؾف ٢دٓني االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  1848يف  ) 2018/4/2بػزار
 -19عٝار ٠ايظٖضا ٤االًٖ ١ٝيالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  1868يف َٝ) 2018/4/3غإ
 -20عٝار ٠ايطبٝب ناظِ دٛار املعً ٢يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  1871يف  ) 2018/4/3بػزار
 -21عٝار ٠ايتشضٜض يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  1872يف  ) 2018/4/3بػزار
 -22عٝار ٠اهلز ٣يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1957يف  ) 2018/4/5بػزار
 -23املغتكبٌ ايكضٜب يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1985يف  ) 2018/4/8رٜاىل
 -24نً ١ٝايضافز ٜٔاجلاَع / ١اداط ٠عٌُ (  2000يف  ) 2018/4/8بػزار
 -25نً ١ٝايضافز ٜٔاجلاَع / ١اداط ٠عٌُ (  2002يف  ) 2018/4/8بػزار
 -26نً ١ٝايضافز ٜٔاجلاَع / ١اداط ٠عٌُ (  2003يف  ) 2018/4/8بػزار
 -27عٝار ٠ايُٝاَ ١يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ ( 2105يف  ) 2018/4/10بػزار
 -28عٝار ٠ايُٝاَ ١يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  2106يف  ) 2018/4/10بػزار
َ -29ضنظ ايتشضٜض ( / )2اداط ٠عٌُ (  2107يف  ) 2018/4/10بػزار
َ --30ضنظ ايتشضٜض ( / )2اداط ٠عٌُ(  2108يف  ) 2018/4/10بػزار
َ -31غتؾف ٢عبزاجملٝز االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  2109يف  ) 2018/4/10بػزار
 -32املضنظ ايتدصص ٞجلضاس ١ايععاّ  /اداط ٠عٌُ (  2131يف  ) 2018/4/15بػزار
 -33ايعٝار ٠ايتدصص ١ٝيالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  2132يف  ) 2018/4/15بػزار
 -34عٝار ٠ايضمح ١يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  2133يف  )2018/4/15بػزار
 -35عٝار ٠االبضاص يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  2134يف  ) 2018/4/15بػزار
 -36عٝار ٠ايظٖضا ٤يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  2135يف  ) 2018/4/ 15بػزار
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 =37عٝار ٠ايٓٛص يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  2136يف  ) 2018/4/15بػزار
 -38ؽضنْ ١فط اجلٓٛب  /قغِ ايفشص اهلٓزع ٞايبصض 1824 ( ٠يف  )2018/4/2ايبصض٠

اسز ٣عؾض - :تضاخٝص ايبز ٤بتٓفٝش خطط االطايٚ ١املعاجل ١بعز املصارق َٔ ١اجلٗ١
ايضقاب١ٝ
تــِ ادضا ٤طٜــ اص ٠تفتٝؾ َٔ ١ٝقبٌ فضٜل فين َتدصص َٔ املضنظ اىل َٛقع ايتٜٛج١
ايَٓٓ / ٟٚٛؾا ٠اْتاز ايٛقٛر االٜطايٚ ٞسيو ملتابع ١اخض املغتذزات يف عًُ ١ٝاطاي ١ايتًٛخ
االؽعاع َٔ ٞاملٛقع َٚطابك ١اخلطط اييت مت َصارقتٗا َٔ قبٌ املضنظ يف عري عًُٝات اراص٠
ايٓفاٜات املؾع ١ايٓاجت ١عٔ اعُاٍ االطايَٓٚ ١اقؾ ١طضم االطاي ١املغتدزَ َٔ ١قبٌ ٚطاص ٠ايعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜض ١ٜتصف ١ٝاملٓؾات ٚاملٛاقع ايٓ ١ٜٚٛاملزَض ٠سغب ايغٝاقات املعتُز٠
َٚعاٜري ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜيف تفتٝؾات املٛاقع ٚاملٓؾات املزَضٚ ٠املًٛث ١اؽعاعٝا.

اثٓ ٢عؾض  -:اطالم َٛاقع بعز اطاي ١ايتًٛخ ٚتٛفض ؽضٚط ايغالَ ١االؽعاع١ٝ

يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗضْٝغإ 2018

ثالث ١عؾض َٓ - :ح ؽٗار ٠عالَ َٔ ١ايتًٛخ االؽعاع ٞملدًفات احلزٜز (ايغهضاب)
اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االؽعاع.ٞ
ٚ -1طاص ٠ايٓفط  /ؽضنَ ١صايف ايٛعط  1823/يف  / 2018/4/2بػزار

اصبع ١عؾض  -:حتزٜح قاعز ٠ايبٝاْات ٚاعزار اخلاصط ١االؽعاع ١ٝباالدٗظ ٠احملُٛي١
 -1عٝار ٠ايطبٝب ١يٓٝا ععز دعفض  /احلض ١ٜاالٚىل
َ -2ضنظ ايتشضٜض ( / )2احلاصث١ٝ
 -3عٝار ٠ايطبٝب ناظِ دٛار ايعً / ٞس ٞاٚص
َ -4ضنظ دضاس ١ايععاّ  /ايهضار٠
َ -5ضنظ صش ٞاجلظا٥ض  /ايؾعب
 -6عٝار ٠ايزنتٛص احلاصخ خً ٌٝبهض / ٟايعاَض١ٜ
 -7عٝار ٠ايضٚإ يالؽع / ١ايػظاي١ٝ
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مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع.
مت َٓح (  )38اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع يًُؤعغات ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )11اداط ٠اىل َؤعغ ١صش / ١ٝبػزار  -ايهضخ
َٓ .2ح ( )7اداط ٠اىل يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝبػزار  -ايضصاف١
َٓ .3ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝس ٟقاص
َٓ .4ح ( )2اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝايكارع١ٝ
َٓ .5ح ( )2اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝرٜاىل
َٓ .6ح ( )7اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝبابٌ
َٓ .7ح ( )1اداط ٠اىل ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا
َٓ .8ح ( )1اداط ٠اىل ٚطاص ٠ايظصاع١
َٓ .9ح ( )2اداط ٠اىل ٚطاص ٠ايزاخً١ٝ
َٓ .10ح ( )4اداط ٠اىل املؤعغات ايصش/ ١ٝايبصض٠

عت ١عؾض َٓ -:ح االفالّ  ٚاحلاَالت  ٚبزٍ ايتايف يًُغتُض ٜٔباخلزَ.١

مت تظٜٚز ( )34ساًَ )69(ٚ ١فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني اجلزر ٚبزٍ تايف يًُغتُضٜٔ
باخلزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( )9ساًَ )10(ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايصش ١ٝيف بػزار /ايهضخ
 .2تظٜٚز ( )9ساًَ )18(ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝيف بػزار /ايضصاف١
 .3تظٜٚز()2ساًَ )2(ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١ايٓذف ايصش١ٝ
 .4تظٜٚز ( )-ساًَ )2( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١نضبال٤
 .5تظٜٚز (  )2ساًَ )4( ٚ ١فًِ يعٝارات اًٖ١ٝ
 .6تظٜٚز ( )5ساًَ )8( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١نضنٛى ايصش١ٝ
 .7تظٜٚز ( )-ساًَ )3( ٚ ١فًِ يؾضن ١املاؼ
 .8تظٜٚز ( )-ساًَ )1( ٚ ١فًِ يزا٥ض ٠ايطب ايضٜاضٞ
 .9تظٜٚز ( )1ساًَ )7( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١ايكارع ١ٝايصش١ٝ
 .10تظٜٚز ( )3ساًَ )7( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١بابٌ ايصش١ٝ
 .11تظٜٚز ( )3ساًَ )7( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١س ٟقاصايصش١ٝ
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عبع ١عؾض - :اصعاٍ افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايبالر بصٛص٠
رٚص.١ٜ

مت يف ؽٗض ناْ ٕٛايجاْ ٞاصعاٍ ايٛدب ١ايعاؽض َٔ ٠افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع ايبايػ) 4529( ١
جلُٝع ايعاًَني يف املؤعغات ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيف عُ ّٛايعضام يػضض
اعتدزاَٗا خالٍ االؽٗض ايغت ١االٚىل َٔ عاّ َ 2018تطُٓ ١اعزار االعتُاصات اخلاص ١باالصعاٍ
ٚتضق ِٝاالفالّ ٚاعزار ايهتب اخلاص ١بأصعاهلا .

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

مت يف ؽٗض تؾض ٜٔاال ٍٚاملاض ٞحتُٝض (  ) 4176فًِ  ٚمتت 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 ٤حتض ٟعٔ عبب تعضض فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًُؤعغات ايتاي: ١ٝ
َ -1غتؾف ٢ذلُز باقض احلهَ ) 1( / ِٝتعضض غري فعًٞ
َ -2غتؾف ٢ايفضات ايعاّ َ )1( /تعضض غري فعًٞ

عؾض - :ٕٚجتزٜز َٓح اداط ٠عٌُ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع يعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ )459تٝذ ١فشص طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚناْت مجٝعٗا طبٝع١ٝ
َا عزا ( )65ساي ١متت ايتٛص ١ٝباعارتٗا بعز فرت ٠طَٓ ١ٝذلزرٚ ٠قز متت َتابع ١ايفشٛصات
ايطب ١ٝايعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )43( .1فشص ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١ايكارع١ٝ
 )42( .2فشص ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١بابٌ
 )98( .3فشص ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١س ٟقاص
 )30( .4فشص ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١بػزار  /ايهضخ
 )129( .5فشص ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١بػزار  /ايضصاف١
 )6( .6فشص ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١ايبصض٠
 )6 ( .7فشص ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١نضبال٤
 )2( .8فشص يعٝارات َ ٚغتؾفٝات اًٖ١ٝ
 )23( .9فشص ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١رٜاىل
 )4( .10فشص يهً ١ٝايعً / ّٛداَع ١بػزار
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 )2( .11فشص ملؤعغات املجٓ ٢ايصش١ٝ
 )7( .12فشص ملؤعغات ٚاعط ايصش١ٝ
 )14( .13فشص ملؤعغات نضنٛى ايصش١ٝ
 )3 ( .14فشص يٛطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا
 )40( .15فشص ملؤعغات ْفط١ٝ
نشيو متت َتابع ١اعار ٠فشص ( )45ساي ١تػريات طفٝف ١يف فشٛصات ايزّ متت ايتٛص١ٝ
َغبكا باعارتٗا يف ( َ )24ؤعغ . ١عًُا إ سص ٍٛايتػريات يف فشٛصات ايزّ ٖ ٞساي ١عاَ١
حتزخ 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 باعار ٠ايفشص 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 املؤٜٔ
اعتٓارا اىل فشٛصاتِٗ ايطب.١ٝ

ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايفشٛصات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع  ٚعُّٛ
ايٓاؼ يف رلترب ايتاثري ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤فشص (  )29منٛسز رّ يف ٖشا ايؾٗض يف رلترب ايتأثري ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝاعزا احلاالت ايتاي: ١ٝ
(Polycythemia )2
(High ESR )7
(lecocytosis )1
(mild neutrophilia )1
(neutrophilia )1
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايفشص ايطيب يف رلترب ايتاثري ايباٜٛيٛدٞ
َع امسا ٤املؤعغات ايصش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا.
 )11( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
 )5( .2عاٌَ َٔ املؤعغات ايصش ١ٝيف ذلافع ١بػزار  /ايضصاف١
 )3( .3عاٌَ َٔ املؤعغات ايصش ١ٝيف ذلافع ١بػزار  /ايهضخ
 )3( .4عاٌَ َٔ َؤعغات صٓاع١ٝ
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 )3( .5عاٌَ َٔ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا
 )4( .6عاٌَ َٔ ؽضنَ ١صايف ايٛعط

اثٓإ ٚعؾض : ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايب ١ٝ٦ٝضُٔ اخلط ١ايٓصف عٓ ١ٜٛملز ١ٜٓبػزار
ٚباق ٞاحملافعات :
احملافعات
ٚاعط
صالح ايزٜٔ

املدطط
 7تضب١
َ 7ا٤
 6تضب١
َ 5ا٤

ْغب١
االزلاط

املٓفش
 7تضب١
َ 7ا٤
 تضب١َ -ا٤

املالسعات

%100
صفض %

مل تضر  ٚعتتِ َفاحتتِٗ

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب 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 املكاع١
ٚاقٌ َٔ سزٚر ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص١ٜ

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

مناسز رلتًف١
ٚاصر َٔ ٠رلتًف
اجلٗات ٚسغب
َتطًبات ايعٌُ

اخلطٛات ايتٓفٝش١ٜ

املدطط

املٓذظ

أ ( -اعتالّ  ,حتطري
 ,قٝاؼ ) ايُٓاسز

سغب
أ -تٛثٝل ايٓتا٥ر َاٜضر
باعتُاصات
خاص١

396

املالسعات

 قٝاؼ (  )391منٛسز َٔ را٥ض٠صش ١بػزار .
 قٝاؼ ( )5منٛسز َٔ را٥ضٚ ٠طاص٠ايظصاع. ١

ٚاؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل صالس ١ٝايُٓاسز يالعتٗالى ايبؾض َٔ ٟايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝفكط
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مخغ ٚ ١عؾض :ٕٚقٝاؼ مناسز ضُٔ اخلط ١ايغٓ 4 ( ١ٜٛفص) ٍٛ
ْٛع االزلاط
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽـعاع١ٝ
يًُٝــــا ٙاملتدًفــــ ١عــــٔ
َغتؾفٝات ايطب ايٓـٟٚٛ
(اساص  ,سظٜـــضإ  ,اًٜـــ, ٍٛ
ناْ ٕٛاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽـعاع١ٝ
يف َٝا ٙايؾضب يف َزٜٓـ١
بػــزار (تؾــض ٜٔايجــاْ,ٞ
ْٝغــإ  ,متــٛط  ,تؾــضٜٔ
اال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽـعاع١ٝ
يف احلًٝـــب َٚؾـــتكات٘
(ؽباط  ,اٜاص  ,اب  ,تؾضٜٔ
ايجاْ)ٞ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽـعاع١ٝ
يف َٝــا ٙاالبــاص (نــإْٛ
ايجــاْْٝ , ٞغــإ  ,متــٛط ,
تؾض ٜٔاال) ٍٚ
قٝاؼ اهلباب ايشص ٟملٓاطل
رلتًف َٔ ١بػزار يتشزٜز
تضانٝظ رقا٥ل ايفا ٚبٝتـا
(اساص  ,سظٜـــضإ  ,اًٜـــ, ٍٛ
ناْ ٕٛايجاْ)ٞ

ايفصٌ االٍٚ
املدطط املٓفش

ْغب١
االزلاط

8

-

-

10

10

%100

14

-

-

3

3

%100

15

-

-

املالسعات

يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض ْٝغإ

يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض ْٝغإ

يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض ْٝغإ

عتٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز االٖٛاص.
مت االعتشاص عٔ دًب مناسز االٖٛاص مبٛدب نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜحتغني ايب ١٦ٝيف املٓطك١
اجلٓٛب ١ٝس ٟايعزر ر ز  1152/4 /يف 2016/5/16
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عبعٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز َتفضق ١خاصز اخلط ١ايٓصف عٓٚ ١ٜٛسغب َاٜضر
َفضرات
اخلط١

اخلطٛات
ايتٓفٝش١ٜ

املدط
ط

املالسعات

املٓذظ
-1
-2

مناسز
رلتًف١
ٚاصرَٔ ٠
رلتًف
اجلٗات
ٚسغب
َتطًبات
ايعٌُ

-3

أ ( -اعتالّ ,
حتطري ,
قٝاؼ )
ايُٓاسز
ب -تٛثٝل
ايٓتا٥ر
بإعتُاصات
خاص١

-4

سغب
َاٜضر

36

-5
-6
-7

قٝاؼ مناسز ( 23مسار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع / ١ايؾضن١
ايعاَ ١يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ
قٝاؼ مناسز ( ْ 4فط خاّ ) َٔ ٚطاص ٠ايتعً ِٝايعاي/ ٞ
داَع ١بػزار  /نً ١ٝاهلٓزع١
قٝاؼ مناسز (  10تضبَ 10 , ١اْ 5 , ٤باتات  5 ,مسو )
َٔ ٚطاص ٠ايتعً ِٝايعاي / ٞداَع ١بػزار  /نً١ٝ
ايعًّٛ
قٝاؼ منٛسز (  1سص َٔ ) ٢ؽضن ١سذض ايعني
يًتذاص ٠ايعاَٚ ١املكاٚالت
قٝاؼ مناسز ( َ 2غتًظَات طب َٔ ) ١ٝؽضن١
. MEDITRADING FZCO
قٝاؼ مناسز (  3تضبَ 3 , ١ـــا َٔ ) ٤ذلافعــــ١
صــالح ايزَ / ٜٔزٜض ١ٜب ١٦ٝصالح ايزٜٔ
قٝــاؼ مناسز (  10تضبَ 8 , ١ا َٔ ) ٤ذلافعـــ١
صــالح ايز / ٜٔايطًٛعَ / ١ٝزصع ١ايٓبأ ايعع. ِٝ

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜإ مجٝع ايُٓاسز َغتٛف َٔ ١ٝايٓاس ١ٝاالؽعاعٚ ١ٝعزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ
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ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚعًُٝات ايفشص االؽعاع ٞيف َٓافش ايبصض ٠احلزٚر ١ٜيؾٗض
(ْٝغإ )

املٛقع

عزر
االصعايٝات
ٚاحلاٜٚات

عزر
االيٝات

ايفرت٠

ت

عزر ايكطع ا ٚاملٛار
املدتًف١

 31اصعاي١ٝ
حتت ٟٛعً٢
38سا١ٜٚ
 55ؽاسٓ١

 10قطع
 34طضر
 466ناصتٕٛ
 974بط ١اْابٝب
 950قطع ١اطاص يًغٝاصات
َٛار استٝاط ١ٝرلتًف١
َٛار رلتًف ١اخض٣

 26اصعاي١ٝ

اْابٝب سزٜزَ ١ٜع
ًَشكاتٗا

َزٜض١ٜ
 1نُضى اّ
قصض

َٔ 2018/2/22
اىل 2018/4/3

 302آيٝــ١

َ 2زٜض١ٜ
نُضى
عفٛإ

َٔ 2018/2/21
اىل 2018/4/4

 110آيٝــ١

َطاص ايبصض٠
ايزٚيٞ
َ 3زٜض١ٜ
نُضى خٛص
ايظبري

َٔ 2018/2/22
اىل 2018/4/2
َٔ 2018/2/26
اىل 2018/4/1

 32آيٝــ١

 7ؽشٓ١
 6اصعاي١ٝ

-

 1اصعاي١ٝ

 195ناصت ٕٛاقُؾ١

 1آيٝــ١

-

-

 3732اطاص يًغٝاصات

َزٜض١ٜ
4
نُضى املعكٌ
َزٜضَ ١ٜضٚص
3018 / 3 / 8
 5ذلافع١
ايبصض٠
2018 / 4 / 3
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قطع غٝاص
عزر ٜز١ٜٚ
عاعات
ٜز١ٜٚ
ٜاباْ١ٝ
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عزر
ٜز١ٜٚ
عاعات
ٜز١ٜٚ
ٜاباْ١ٝ
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ضُٔ سزٚر
اخلًف١ٝ
االؽعاع١ٝ
يًؾشٓ١

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ثغعٚ ١عؾض : ٕٚقٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
احملافعات

املدطط

َزٜض ١ٜب ١٦ٝبػزار

50

َزٜض ١ٜب١٦ٝ
ايبصض٠

50

َزٜض ١ٜب١٦ٝ
ايكارع١ٝ

50

َزٜض ١ٜب50 ٣ْٛٓٝ ١٦ٝ
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املٓفش
50

50
50

َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝبٛسز٠
µSv/h
09093
09104
0901185

مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓٚ ١ٝسغب
نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜحتغني ايب١٦ٝ
 /املٓطك ١ايؾُاي ١ٝس ٟايعزر ر ف /
 2758يف 2014/9/22
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املالسعات
نإ َعزٍ ق ِٝدضع اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝاملكاع١
( )0.1185-0.093بٛسز٠
 µSv/hسٝح نإ اٚطأ َعزٍ
يف ذلافع ١بػزار ٚاعًَ ٢عزٍ
يف ذلافع ١ايكارعٖٞٚ ١ٝ
ضُٔ سزٚر اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
ايطبٝع١ٝ
مل تضر بغبب ايٛضع االَين

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

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

عزر
ايكضا٤ات

 1املضنظ

سغب َاٜضر

106

 2رٜاىل
 3بابٌ

سغب َاٜضر
سغب َاٜضر

56
63

 4س ٟقاص

سغب َاٜضر

85
18

احملافع١

ت

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ايبصض٠
ؽط ايعضب
عفٛإ
ٚاعط
َٝغإ
ايٓذف
نضبال٤
املجٓ٢
نضنٛى
عًُٝاْ١ٝ
رٖٛى

 16اصبٌٝ
17
18
19
20
21

ايكارع١ٝ
ْ٣ٛٓٝ
االْباص
ايكاِ٥
صالح ايزٜٔ

مت اعزار تكضٜض ؽٗض ٟعٔ ذلطات
َٓٚعَٛات ايضصز ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٞ
ٚاالْشاص املبهض يًفرت2018/ 3 / 21 َٔ ٠
اىل 2018 / 4 /20

ٚصرت  35قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض
ناْ ٕٛآساص
مل تضر بغبب عزّ تٛفض خزَ ١االْرتْٝت

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

72
44

مل تضر بغبب عزّ تٛفض خزَ ١االْرتْٝت

72
-

سغب َاٜضر

129

سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر

90
-

مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا
ٚصرت  45قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض آساص
مل تضر بغبب عطٌ املٓع١َٛ
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا
مت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا
ٚصرت  99قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗضٟ
ؽباط ٚآساص
ٚصرت  10قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض آساص
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ

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

(ب)َعزٍ ايكضا٤ات ملٓعَٛات االْشاص املبهض
ت احملافع١
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

َعزٍ اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
(ناَا)
)(µsv / h dose rate

بػزار
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ؽط ايعضب
ٚاعط

0.136
0.136
0.119
0.131
0.159
0.146
0.154
0.128
-

َٝغإ
ايكارع١ٝ
ايبصض٠
عفٛإ

املالسعات
ناْت َعزٍ قٝاؼ دضع اخلًف١ٝ
االؽعاع١ٝ
( 0.119 – 0.159 ( µsv/h
سٝح ناْت اعً ٢ق ١ُٝيف ذلافع١
 /ؽط ايعضب ٚآٚطأ ق ١ُٝيف ذلافع١
بابٌ  ٖٞٚضُٔ سزٚر اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝايطبٝع١ٝ
بغبب اْكطاع خزَ ١االْرتْٝت

َعزٍ قضا٤ات ذلطات ايضصز ايب ٞ٦ٝيًفرتٚ 2018/3/21 َٔ ٠يػا2018/4/20 ١ٜ

ت احملافع١

1
2
3
4

رٜاىل
بصض٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباص

5

Weather
station

تضانٝظ دغُٝات
ايفا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعري
تضنٝظ ْعري
تضنٝظ
ايجٛصٕٚ
ايضارٕٚ
دغُٝات بٝتا
concetration concetration concetration
( )Bq/m3
( )Bq/m3
( )Bq/m3
َتٛقف ١عٔ ايعٌُ
َتٛقف ١عٔ ايعٌُ
َتٛقف ١بغبب ايعضٚف األَٓ١ٝ
رٜاىل

ايبصض٠

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

حتًٚ ٌٝرصاع ١ايٓتا٥ر:
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َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع١ٝ
( ناَا ) dose
rate
) ) µSv/h
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Temp.: C
Real humidity: %
Atm pressure: mBar
Wind speed: m/s
Wind direction:
Rain: mm

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ٚاسز ٚثالث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
عزر
ايكٝاعات

املٓاطل

ْٛع ايكٝاؼ

س ٞاالعالّ

1

ٖٛا ٤راخًٞ

ايبٝاع

1

س ٞايعاٌَ

1

ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ

املالسعات
املضنظ صش ٞايؾباب ايُٓٛسد ٞيطب
االعض٠
َضنظ صش ٞايبٝاع
َضنظ صش ٞايعاٌَ ٚ /سز ٠االَضاض
ايصزصٚ ١ٜايتٓفغ١ٝ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

اثٓإ  ٚثالث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ

 .1تعٗزات خط ١ٝعزر ()20
 .2تٛد ٘ٝاْشاص َٔ قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع اىل عٝار ٠اًٖٚ ١ٝسيو ملدايفتٗا اسهاّ
قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜحتغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غري ساصً ١عً ٢اداط ٠متًو
ٚاعتدزاّ دٗاط االؽعٚ ١بٛاقع (0 )12
 .3مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عكٛر تٓفٝش املؾاصٜع االعتجُاص ١ٜاخلاص ١باملضنظ َع
اجلٗات املع ٓ ١ٝيف ايٛطاصٚ ٠االداب ١عً ٢االعتفغاصات اييت تضر اىل املضنظ ٚبك ١ٝاالقغاّ
ٚاجلٗات سات ايعالقٚ ١بٛاقع عزر ()22

ثالث ٚ ١ثالث - :ٕٛخاصز اخلط.١
 -1أعتٓارآ اىل ايزٚص ايضقابٚ ٞعٝاعٚ ١طاصتٓاَ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار
ٚاجملتُع ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َصارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚجتٓب االثاص ٚاملداطض
ايهآَ ١يالؽعاع ,قاَت فضقٓا ايفٓ ١ٝبادضا ٤طٜاصات تفتٝؾ ١ٝضُٔ فضٜل َؾرتى َٔ
َضنظْا َٚهتب املفتؿ ايعاّ ٚ /طاص ٠ايصشٚ ١ايب ١٦ٝيًعٝارات ٚاملضانظ ايطب١ٝ
ٚاملغتؾفٝات االًٖ ١ٝضُٔ اجلٛالت املغاٚ ١ٝ٥تطُٓت ٖش ٙايظٜاصات تزقٝل املعًَٛات
اخلاص ١باالدٗظَٚ ٠ز ٣تطبٝل ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع عً ٢ض ٤ٛاالداطات املُٓٛسَٔ ١
َضنظْا املتٛادز ٠يف املٓاطل ايتاي-: ١ٝ
 صًٝذ ايغٝز١ٜ21 of 23
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

 ايػظاي١ٝ احملُٛر١ٜ ايزٚص٠ -2املؾاصن ١يف ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝضُٔ املؾضٚع املؾرتى َع االحتار االٚصب( ٞرعِ ٚتطٜٛض اجلٗ١
ايضقاب ١ٝيف دلاٍ اراص ٠ايٓفاٜات ٚتفهٝو املفاعالت ايٓ )١ٜٚٛبعٓٛإ (ايطٛاص ) ٤٣املٓعكز ٠يف
اعطٓب / ٍٛتضنٝا.
 -3املؾاصن ١ضُٔ فعايٝات االعتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض ١ٜايزفاع
املزْ. ٞ
 -4أعتٓارآ اىل ايزٚص ايضقاب ٞيٛطاصتٓا َ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار ٚاجملتُع
ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َصارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚجتٓب االثاص ٚاملداطض ايهآَ ١يالؽعاع
مت تؾه ٌٝجلٓ ١يػضض رصاع ١ايتعضض االؽعاع ٞايؾدص ٞضُٔ ايغٝطضات االَٓ ١ٝاملٓتؾض٠
يف َزاخٌ بػزار ٚايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع ١ايغ X-ray ١ٝٓٝسٝح مت طٜاص ٠ايغٝطضات  ( :عٝطض٠
عبع قصٛص,عٝطض ٠ايهضار ٠راخٌ (َزخٌ َغتؾف ٢ايضاٖبات  ,عٝطض ٠اجلارص , ) ١ٜايهاظُ١ٝ
( عٝطض ٠عب ز احملغٔ ايهاظُٚ )) ٞتجبٝت عزر َٔ َٓعَٛات ايتعضض ايؾدص ٞاملتُجً ١بايفًِ
باز َٛقعٝا ضُٔ ايغٝطضٚ ٠يف َٛاقع رلتًف ١يػضض رصاع ١ايتاثري االؽعاع ٞعً ٢ايعاًَ١ٝ
ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚاعتهُاأل يًزصاع ١اعال ٙسٝح تطُٓت اعتبزاٍ ( باز فًِ ) ضُٔ َٓعَٛات
ايتعضض ايؾدص ٞيالؽعاع ٚاملجبت ١يف املٛاقع املٓتدب ١عًفا بٛاقع َض ٠نٌ ؽٗض يزصاع ١ايتاثري
االؽعاع ٞعًٗٝا ٚصفز تًو ايتأثريات بٓتا٥ر ايزصاع. ١
 .5خبصٛص ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠ملدترب ناَا : ISO/IEC 17025:2005
 تفع ٌٝعًُ ١ٝاملعاٜض ٠يـ (َٝظإ َٓ ,اخٌ عزر  ) 3ملدترب اطٝاف ناَا ضُٔ ادضا٤ات اجلٛر٠
ٚسغب ايتٛقٝتات املعتُز ٠سغب االدضأَ ( Calibration Plan – RPC.GS.P.014 )٤
خالٍ املتابع ١املغتُضٚ ٠اصعاٍ نتب صمس ١ٝيػضض ادضا ٤املعاٜضات املطًٛب ١ضُٔ ايفرت٠
احملزر. ٠
 االعتعزار يًظٜاص ٠ايغٜٓٛــ ١ايزٚص ١ٜملدتربات اطٝـــاف قٝاعات ناَـــا َٔ قبٌ فضٜــل
ايتك / ِٝٝاجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛعٚ ١ٝسيو َٔ خالٍ املتابع ١املغتُض٠
ملتطًبات املدترب االراصٚ ١ٜايفٓٚ ١ٝسغب َا تكتط ٘ٝضضٚص ٠ايعٌُ .
 االعتُضاص بإصزاص َٚصارق ١مجٝع ْتا٥ر ايفشص املدترب ١ٜيف رلترب قٝاعـــات اطٝــاف
ناَا ( ايػشاٚ ١ٝ٥ايب َٔ ) ١ٝ٦ٝقبٌ ؽعب ١إراص ٠اجلٛر. ٠
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 .6خبصٛص ْعاّ اراص ٠اجلٛر " ٠االصزاص اخلاَػ " :ISO 9001:2015
 ارصاز ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠اعال ٙضُٔ خط ١عٌُ ؽعب ١اراص ٠اجلٛر ٠يًُباؽض ٠مبضسً١
ايتكز ِٜيالعتُار ايٛطين خالٍ ايٓصف ايجاْ ٞهلشا ايعاّ .
 امتاّ ازلاط مجٝع ادضا٤ات ْعاّ اراص ٠اجلٛرٚ ٠ارصادٗا ضُٔ ايــ )  (Master Listايضٝ٥غ١ٝ
يًٓعاّ ٚتٛطٜعٗا عً ٢مجٝع االقغاّ ٚايؾعب ٚٚسزات املضنظ بايهاٌَ يًعٌُ ضُٔ
ضٛابطٗا سغب االْؾطٚ ١املٗاّ املٓاط ١بِٗ .
 ازلاط ٚاصعاٍ ذلت ٣ٛاعتُاصات تك ِٝٝارا ٤ايعاًَني يًُضنظ باالضاف ١اىل ذلت ٣ٛاعتُاصات
ايتك ِٝٝاملؤعغ ٞاىل َكض ايٛطاص. ٠
 اعزار ٚتٓكٝح ٚاصزاص ٚاقضاص ادضا ٤ايعٌُ اخلاص بكغِ ايضقاب ١االؽعاع ١ٝضُٔ ؽعب١
ايرتاخٝص ٚاالداطات ٚبعٓٛإ " تضخٝص املُاصعات االؽعاع ١ٝيف ايعالز االؽعاع( " ٞ
) RPC-RG-LI-007نإطالم اٚي ( ٞاملعذالت اخلطٚ ) ١ٝاملتطُٓ ) 6 ( ١اعتُاصات
تٓطبل ضُٔ َعاٜري ٚضٛابط ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص. ( IAEA ) ١ٜ
 اعزار ٚتٓكٝح ٚاصزاص ٚاقضاص ادضا ٤ايعٌُ اخلاص بكغِ ايضقاب ١االؽعاع ١ٝضُٔ ؽعب١
ايرتاخٝص ٚاالداطات ٚبعٓٛإ " تضخٝص املُاصعات االؽعاع ١ٝيف ايطب ايٓ ( ٟٚٛايعالز
ايتؾدٝص ( RPC-RG-LI-004 ) " ) ٞنإطالم اٚي ( ٞاملعذالت اخلطٝــٚ ) ١املتطُٓ١
(  ) 3ف٦ات ضُٔ ايٓؾاط االؽعاع. (A,B,C) ٞ
 حتزٜح ٚاحلام ٚاقضاص ( )6اعتُاصات دزٜز ٠ضُٔ ادضآَ( ٤ح اداط ٠عٌُ) ( RPC-T-BI-
) 001يؾعب ١ايتأثري ايباٜٛيٛد ٞضُٔ قغِ ايتعضض ايؾدص َٔٚ ٞثِ ْؾضٖا عًَٛ ٢اقع
ايتٛاصٌ االدتُاعٚ ٞارصاز االعتُاصات ضُٔ ايٓؾاط آْف ايشنض يف املٛقع االيهرتْٞٚ
اخلاص مبضنظْا.
 .7مت ايتشطري ايهُٝٝا ٟٚبطضٜك ١ايتكطري يـ (َ 1اْٗ ٤ض  -احلباْ /١ٝاالْباص َ 13 ,ا ٤ب٦ض َٔ
َٛقع ايتٜٛج ١ايٓٚ ) ٟٚٛقٝاعٗا عً ٢دٗاط ايعزار ايَٝٛط ٞايغا.LSC ٌ٥
 .8مت ادـــضا ٤ايتك ِٝٝايب َٔ ٞ٦ٝايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝالعزار ١ٜاملٗر يًبٓات يف َٓطك١
ايظعفضاْ / ١ٝس ٞرٜاىل ْتٝذ ١سزٚخ ساالت عضطاْٚٚ ١ٝفٝات .
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