ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ايتكــضٜض ايفٓـٞ
ملٓذظات َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
يؾٗض آب ()2018

1 of 29

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١
ايتكضٜض ايفين ملٓذظات َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
يؾٗض أب ()2018

املكزَــــ- ١
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع دٗ ١صقابَ ١ٝغٚ٪ي ١عً ٢ناف ١سضن ١املقارص املؾع١
 ٚاملُاصعات املتعًك ١با٫ؽعاع امل ٚ ٜٔ٪يعُ ّٛايعضام مبٛدب قاَْ ٕٛغتكٌ  ٖٛ ٚقإْٛ
ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع امل ٜٔ٪صقِ  99يغٓ 1980 ١ايٓافش  ٚايتعًُٝات ايقارص ٠مبٛدب٘ عُ٬
باسهاّ املار/5( ٠ا ٚ َ٘ٓ )ُ٫ٚاييت ْقت (٪ٜعػ مبٛدب ٖــــشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغُ٢
َضنظ ايٛقاٜـــ َٔ ١ا٫ؽعــاع ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ فًػ
محا ٚ ١ٜؼغني ايبٚ / ١٦ٝطاص ٠ايقش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً) .
٪َ ٖٛ ٚعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خربَ ٠رتانُ ١يف فاٍ ايضقاب١
عً ٢ايتقضف باملقارص املؾع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايرتاخٝك 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 ٚ ١ٜٚٛا٫ؽعاع ١ٝسايٝاً قٝز ايتؾضٜع
يف فًػ ايٓٛاب اعتٓاراً اىل قضاص فًػ ايٛطصا ٤املٛقض صقِ  169يغٓ ٚ 2011 ١متت قضا٥ت٘ قضا٠٤
اٚىل  ٚثاْ ٚ ١ٝاملتنُٓ ١تعز ٌٜيًكاْ ٕٛاْفاً .
ٚعُ ً٬باسهاّ املار/14( ٠ا َٔ )ً٫ٚايفقٌ ايضابع يًٓعاّ ايزاخً ٞيتؾه٬ٝت ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َٗٚاَٗا صقِ ( )1يغٓ ٚ 2011 ١اييت ْقت عًٜ( ٢ضتبط َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع بايٛطٜض
ٜ ٚتٛىل َضاقب ١اعتعُاٍ َقارص ا٫ؽعاع ي٬عتدزاَات ايغًُ ١ٝناف ٚ ١مُإ ايٛقأَ ١ٜ
ايتعضض هلا ا ٚايتًٛخ بٗا) .

َٗاّ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
 .1ايغٝطض ٠عً ٢سضن ١املقارص املؾع ١راخٌ ايعضام َٔ خَٓ ٍ٬ح ايرتاخٝك اـاف١
ظُٝع ايتقضفات اـاف ١مبقارص ا٫ؽعاع نا٫عتريار ٚايتقزٜض ٚايٓكٌ ٚايبٝع
ٚايؾضاٚ ٤اـظٕ ٚايتزا...ٍٚاخل
َ .2ضاقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚؼزٜز اينٛابط يًعٌُ عًَ ٢قارص ا٫ؽعاع ٚاملتُجً ١بأدضا٤
ايهؾٛفات املٛقعٚ ١ٝاملغٛسات اإلؽعاع ١ٝاٚ٫يٚ ١ٝايزٚص ١ٜهلش ٙاملٛاقع يعُ ّٛايعضام َٔ
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خ ٍ٬قغِ ايضقاب ١اإلؽعاعٚ ١ٝؽعب ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع يف َزٜضٜات ايب ١٦ٝباحملافعات
ناف.١
َ .3تابع ١تعضض ايعاًَني يف سكٌ ا٫ؽعاع َٔ خ ٍ٬قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدق ٞهلِ
رٚصٜاً عٔ طضٜل اعتدزاّ تكَٓ ١ٝكاٜٝػ ٚأف ّ٬قٝاؼ َغت ٣ٛا٫ؽعاع خاف ١بشيو
نُا ٜتِ َتابع ١ايتاثريات ايباٜٛيٛد ١ٝي٬ؽعاع هلِ َٔ خ ٍ٬فشٛفاتِٗ ايطب ١ٝايزٚص. ١ٜ
 .4ؼزٜز َقارص ا٫ؽعاع يف ا٫عتدزاَات ايغًُ ١ٝنافٚ ١مُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض اٚ
ايتًٛخ بٗا.
َٓ .5ح أداط ٠يهٌ َٔ ايتؾػ ٌٝايتذضٜيب ٚاملغتُض ملقارص ا٫ؽعاع .
 .6املٛافك ١عً ٢تؾػ ٌٝا٫ؽدال يف سك ٍٛا٫ؽعاع .
َ .7ضاقب ١ب ١٦ٝايعضام َٔ ايٓاس ١ٝا٫ؽعاعٚ ١ٝتتُجٌ يف قٝاؼ اـًف ١ٝا٫ؽعاع ١ٝيف
ايُٓاسز ايب ( ١ٝ٦ٝتضبَ , ١اٖٛ , ٤ا ) ٤اييت ٜتِ مجعٗا َٔ قبٌ َزٜضٜات ايب ١٦ٝيف احملافعات
ٚؽعب ١املغح ايب ٞ٦ٝيف َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع ٚنشيو ايفشٛفات ايػشا.١ٝ٥
َٓ .8ح ؽٗارات ايق٬س ١ٝي٬عتٗ٬ى ا ٚا٫عتدزاّ ايبؾض ٟيًُــــــٛار املغتٛصر ( ٠غشا, ١ٝ٥
غري غشا َٔ ) ١ٝ٥ايٓاس ١ٝا٫ؽعاع ١ٝنشيو ؽٗار ٠اـً َٔ ٛاملًٛثات ا٫ؽعاع ١ٝيًُٛار
املقزص ٠اىل خاصز ايعضام .
 .9بٓا ٤قٛاعز َعًَٛات ب ١ٝ٦ٝخاف ١مبٗاّ املضنظ ٚاراَتٗا .
 .10بٓا ٤قاعز ٠بٝاْات تعط ٞفٛصٚ ٠امش ١عٔ ايتًٛخ ا٫ؽعاع ٞيب ١٦ٝايعضام ميهٔ ايضدٛع
ايٗٝا عٓز املضاقب. ١
ٚ .11مع ٚؼزٜح احملزرات ايب ١ٝ٦ٝا٫ؽعاع ١ٝاعتٓار ًا اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝفل املقارص
ايعامل َٔ ١ٝايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايقًَ ١ع ا٫خش بٓعض ا٫عتباص ايعضٚف
ايبٚ ١ٝ٦ٝاؾػضافٚ ١ٝطبٝع ١ايرتب ١اؾٛٝيٛدٚ ١ٝايعضٚف ا٫قتقار... ١ٜاخل يًب٬ر.
 .12املؾاصنَ ١ع اؾٗات سات ايع٬ق ١مبا ٜتعًل مبٛامٝع ا٫ؽعاع َٔ اُٖٗا :
أ .عرتاتٝذ ١ٝايتعاٌَ َع ايٓفاٜات املؾع.١
ب .ايغهضاب ٚسزٜز اـضر ٠املًٛخ.
ز .ايغٝطض ٠عً ٢املٓافش اؿزٚر. ١ٜ
رْ .ظع اعًش ١ايزَاص ايؾاٌَ .
 .ٙتفهٝو املٓؾأت ايٓ. ١ٜٚٛ
 .ٚايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝيًٓفاٜات املؾع ١ايطبٝع ١ٝاملٓؾأ . NORM
3 of 29

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ط .اهل ١٦ٝا٫عتؾاص ١ٜي٬غش. ١ٜ
ح .خط ١ايطٛاص ٨ا٫ؽعاع١ٝ

ٚإ اـط ١ايغٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2018خ ٍ٬ايربْاَر اؿه( َٞٛا٫طاص املٛسز) ملضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع تٛمح املٗاّ ٚا٫عُاٍ ٚايرباَر اـاف ١مبضاقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
ا٫ؽعاع ٞعً ٢عَُ ّٛغاس ١ايعضام ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚفكآ يًنٛابط املكضٚ ٠املعتُز٠
صمسٝا ً ٚاييت تتُاؽَ ٢ع مٛابط ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص-: ١ٜ

أ -: "٫ٚادضا ٤ايهؾف املٛقع ٞملٛاقع ْقب َقارص َٛٚيزات ا٫ؽعاع يف َٛاقع
ايعٌُ:
مت ادضا ٤ايهؾف املٛقعٚ ٞاملغح ا٫ؽعاع ٞيًُ٪عغات ايقش ١ٝارْا-: ٙ
 .1عٝار ٠ر .عاَض ععٝز ْاظِ  /اعٓإ  /ايغٝز( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
 .2املضنظ ايعضاق ٞا٫ملاْ ٞيًتؾدٝقات ايٛظٝف / ١ٝاؿاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
َتٛفض)٠
 .3كترب املأَ ٕٛيًتشً٬ٝت اهلضَ / ١ْٝٛاملأَ( ٕٛؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َ .4ضنظ ايؾفا ٤ايطيب  /ا٭ععُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َ .5غتؾف ٢ايقزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َ .6غتؾف ٢بػزار ايتعً / ُٞٝايعٝار ٠ا٫عتؾاص , ١ٜغضف ١املفضاؼ اؿًظ( ْٞٚؽضٚط
ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
 .7عٝار ٠ر .بغاّ ف٬ح عبز اؿُٝز  /فًٝذ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠

امل٪عغات ايقٓاع-:١ٝ
 .8نؾف َٛقع ٞؾٗاط نؾف املتفذضات ٚ Xplmاملتٛادز ٠يف عٝطض ٠عبع ققٛص
(ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠

ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح ا٫ؽعاع ٞاٚ٫ي ٞملقارص ا٫ؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
 .1عٝار ٠ايٓبأ يٮؽع / ١بػزار اؾزٜز( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
 .2عٝار ٠رْٛ .ص محٝز ايهعيب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
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.3
.4
.5
.6
.7

املضنظ ايقش ٞايتدقق ٞيطب ا٫عٓإ ايٛقا / ٞ٥ايعً( ١ٜٛؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
ا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َضنظ فش ٞايؾٗٝز ْٛاص ايتدقق ٞيطب ا٫عٓإ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
َتٛفض)٠
َغتؾف ٢ا ٌَ٫ايٛطين (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َغتؾف ٢ايريَٛى ايتعً( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َغتؾف ٢ايظعفضاْ ١ٝايعاّ (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع )

ثايجا"  -:ادضا ٤املغح ا٫ؽعاع ٞايزٚص ٟملقارص ا٫ؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

املضنظ ايعضاق ٞايتؾدٝق ٞيًُفضاؼ ٚا٫ؽع / ١بػزار اؾزٜز( ٠ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
ا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َضنظ ايضاط ٟايطيب ا٫عتؾاص ٟايتدقق( ٞؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
عٝار ٠ايضٚإ ي٬ؽع / ١ايػظاي( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
عٝار ٠ايٓٛص ي٬ؽع / ١س ٞايعاٌَ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َغتؾف ٢اؿضٚم ايتدقق / ٞباب املععِ (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع )
َغتؾف ٢اٚ٫صاّ َ /ز ١ٜٓايطب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
َغتؾف ٢راص ايتُضٜض اـال َ /ز ١ٜٓايطب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠

صابعا " :ادضا ٤قٝاعات مُإ اؾٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠ا٫ؽع ١ايغ١ٝٓٝ
املغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
َ .1غتؾف ٢ايهضاَ / ١ا٫عتؾاص / ١ٜدٗاط اؽع ١عُ ّٛاؾغِ غضف ١صقِ (ٜٛ٫( )1دز
سٛٝر يف اؾٗاط)
َ .2غتؾف ٢ايهضاَ / ١ا٫عتؾاص / ١ٜدٗاط اؽع ١عُ ّٛاؾغِ غضف ١صقِ (ٜٛ٫( )2دز
سٛٝر يف اؾٗاط)
َ .3غتؾف ٢ايهضاَ / ١ايج٬عُٝٝا  /دٗاط اؽع ١اعٓإ (ٜٛ٫دز سٛٝر يف اؾٗاط) اعٓإ
(ٜٛ٫دز سٛٝر يف اؾٗاط)
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خاَغا" َ :تابع ١تٓفٝش ايتٛفٝات.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َغتؾف ٢ايطفٌ املضنظ / ٟصرٖ ١اْ٫عاـ ٚٚسز ٠اـزز (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
َتٛفض)٠
عٝار ٠ايؾفا ٤ي٬ؽع / ١ايهاظُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
املضنظ ايعامل ٞايتدقق ٞي٬ؽع / ١ؽاصع املػضب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
عٝار ٠ر .اميإ ف٬ح ي٬عٓإ  /ايػظاي( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
عٝار ٠ايضٚافز ي٬ؽع / ١ايغٝز( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
عٝار ٠ايزنتٛص ٜعضب قشطإ  /ايػظاي( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠
عٝار ٠املٝاص ي٬ؽع / ١اؿاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع َتٛفض)٠

عارعا"  :ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝا٫ؽعاع ٞيًُٛاقع ٚا٫بٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓفط١ٝ
(اؿهٚ ١َٝٛا )١ًٖٝ٫املؾهٛى بتًٛثٗا.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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عهضاب تابع يٛطاص ٠ايٓفط  /ؽضن ١خطٛط اْ٫ابٝب (ٜٛ٫دز َ٪ؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع)ٞ
عهضاب تابع يٛطاص ٠ايٓفط  /ايؾضن ١ايعاَ ١يًُعزات اهلٓزع ١ٝايجكَ / ١ًٝقف٢
ايزٚصٜٛ٫( ٠دز َ٪ؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
عذ٬ت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝهتب ايٛطٜض َ /زٜض ١ٜايؾضط ١ايعضبٚ ١ٝايزٚي١ٝ
(ٜٛ٫دز َ٪ؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
تك ِٝٝب ٞ٦ٝاؽعاع ٞيزاص املٛاطٔ َٓاف غاط / ٟايهضٜعات (ٜٛ٫دز َ٪ؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع)ٞ
عذً ١تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝاملفتؿ ايعاّ َ /زٜض ١ٜا٫راصٚ ١ٜاملايٜٛ٫( ١ٝدز َ٪ؽض
يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
عذ٬ت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠فضق ١ايتزخٌ ايغضٜع  /يٛا ٤ايتزخٌ ايغضٜع ايجايح
(ا٫يٝات) (ٜٛ٫دز َ٪ؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
عذ٬ت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠فضق ١ايتزخٌ ايغضٜع َ /زٜض ١ٜا٫راصٚ ٠املري٠
(ٜٛ٫دز َ٪ؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

 .8عهضاب تابع يٛطاص ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ / ٞداَع ١بػزار  /عُار ٠نً١ٝ
ايطب (ٜٛ٫دز َ٪ؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 .9عهضاب تابع يٛطاص ٠ايٓفط /ؽضن ١تعب ١٦ايػاط (ٜٛ٫دز َ٪ؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع)ٞ

عابعا ً َٓ :ح ؽٗار ٠ع َٔ ١َ٬ايتًٛخ ا٫ؽعاع ٞملدًفات اؿزٜز (ايغهضاب)
اـاي َٔ ٞايتًٛخ ا٫ؽعاع.ٞ
ٚطاص ٠املاي / ١ٝرا٥ض ٠تهًٓٛدٝا املعًَٛات صقِ ايؾٗار 4439 ( ٠يف  ) 2018/8/7بػزار

ثآَا ً َٓ :ح تضاخٝك ا٫دٗظ ٠املٛيز ٠ي٬ؽعٚ ١املقارص املؾع ١يف امل٪عغات
ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاؿهٚ ١َٝٛا.)١ًٖٝ٫
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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َغتؾف ٢اطفــاٍ ايهاظُ / ١ٝغضف ١صقِ  / 2ادــاط ٠متًو ٚاعتدــزاّ صقــِ ا٫داط٠
(  4125يف  ) 2018/7/23بػزار
َضنظ فش ٞايظٖريات  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 4080يف  ) 2018/7/22رٜاىل
َغتؾف ٢تهضٜت ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 4081يف  )2018/7/22ف٬ح
ايزٜٔ
َغتؾف ٢اَ٫اّ اؿغٔ ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4082يف  ) 2018/7/22سٟ
قاص
َغتؾف ٢ابٔ عٓٝا ايتعً / ُٞٝقغِ ا٫ؽع / ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4083يف
٣ْٛٓٝ ) 2018/7/22
َغتؾف ٢عاَضا ٤ايعاّ غضف / 2 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4146يف  ) 2018/7/24ف٬ح
ايزٜٔ
َغتؾف ٢ايهضاَ ١ايتعً / ُٞٝغضف ١تفتٝت اؿق / ٢اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (4147
يف  ) 2018/7/24بػزار
َغتؾف ٢ايفٝشا ٤ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 4213يف  ) 2018/7/26ايبقض٠
َغتؾف ٢املٛاْ ٧ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4222يف  ) 2018/7/26ايبقض٠

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

َ .10غتؾف ٢ايبقض ٠ايعاّ  /ا٫عتؾاص / ١ٜاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4221يف ) 2018/7/26
ايبقض٠
َ .11غتؾف ٢ايقزص ايتعً / ُٞٝفًٛصٚعهٛب ٞصقِ  / 4اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 4217
يف  ) 2018/7/26ايبقض٠
َ .12غتؾف ٢ايبقض ٠ايعاّ  /غضف / 5 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4225يف ) 2018/7/26
ايبقض. ٠
َ .13غتؾف ٢ايقزص ايتعً / ُٞٝغضف / 1 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4224يف ) 2018/7/26
ايبقض. ٠
َ .14غتؾف ٢ايقزص ايتعً / ُٞٝغضف / 3 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4223يف ) 2018/7/26
ايبقض. ٠
َ .15ضنظ فش ٞايغ ّ٬يطب ا٫عض / ٠اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4247يف ) 2018/7/29
بػزار .
َ .16ضنظ فش ٞايظْرباْ / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4389يف  ) 2018/8/7بػزار .
َ .17غتؾف ٢بػزار ايتعً / ُٞٝايطٛاص ٨اؾضاس ١ٝغضف / 2 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 4407
يف  ) 2018/8/7بػزار
َ .18ضنظ فش ٞاؾُٗٛص / ٟاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4452يف  ) 2018/8/8ايكارع١ٝ
َ .19غتؾف ٢نٛٝإ ايعاّ  /غضف ١ايطٛاص ٨املغتشزث / ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4453يف
 ) 2018/8/8نضنٛى
َ .20غتؾف ٢املٛفٌ ايعاّ  /غضف / 1 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4454يف ٣ْٛٓٝ ) 2018/8/8
َ .21غتؾف ٢ايفًٛد ١ايتعً / ُٞٝغضف / 1 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4455يف )2018/8/8
اْ٫باص
َ .22غتؾف ٢املٛفٌ ايعاّ  /غضف / 3 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4456يف ) 2018/8/8
ْ٣ٛٓٝ
َ .23ضنظ فش ٞايكزؼ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4458يف  ) 2018/8/8اْ٫باص
 .24را٥ضَ ٠ز ١ٜٓايطب َ /غتؾف ٢اؿضٚم ايتدقق / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4578يف
 ) 2018/8/12بػزار
َ .25غتؾف ٢ايٓعُاْ ١ٝايعـاّ  /بٓاٜــ ١ايطٛاص / ٨ادــاط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4581فــٞ
ٚ ) 2018/8/12اعط
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َ .26غتؾف ٢ابٔ عٓٝا ايتزصٜيب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4645يف  ) 2018/8/14بػزار
 .27املعٗز ايطيب ايتكين  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  4644يف ) 2018/8/14بػزار
 .28عٝار ٠ايكُ ١ي٬ؽع ١ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3992يف ٚ) 2018/7/19اعط
 .29عٝار ٠ايغزٜض ا ١ًٖٝ٫ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3993يف  ) 2018/7/19س ٟقاص
 .30عٝار ٠ايغزٜض ا ١ًٖٝ٫ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 3994يف  ) 2018/7/19س ٟقاص
 .31عٝار ٠ا ٌَ٫ي٬ؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ ( 4002يف ) 2018/7/19بػزار
 .32عٝار ٠ا ٌَ٫ي٬ؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  4003يف  ) 2018/7/19بػزار
 .33عٝار ٠فزى ي٬ؽع ١ايتدقق / ١ٝاداط ٠عٌُ (  4004يف  )20182018/7/19نضب٤٬
 .34عٝار ٠طب ا٫عٓإ ايزنتٛص قذٛب حيْ ٢ٝعُإ اداط ٠عٌُ (  4005يف
 )2018/7/19بػزار
 .35عٝار ٠املغتكبٌ اـاف / ١اداط ٠عٌُ (  4006يف  ) 2018/7/19رٜاىل
 .36عٝار ٠ايغًُإ ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4008يف  ) 2018/7/19بػزار
َ .37ضنظ ايٛصنا ٤ايتدقق ٞي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 4009يف ) 2018/7/19بػزار
 .38عٝار ٠عً ٞعبزايهض ِٜعطض ٠يطب ا٫عٓإ  /اداط ٠عٌُ (  4010يف ) 2018/7/19
بػزار
 .39عٝار ٠ايغ ١َ٬ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 3974يف ٚ ) 2018/7/19اعط
 .40نً ١ٝا٫عضا ٤اؾاَع ١ا / ١ًٖٝ٫نً ١ٝطب ا٫عٓإ  /اداط ٠عٌُ (  3978يف
 ) 2018/7/19بػزار
 .41نً ١ٝا٫عضا ٤اؾاَع ١ا ًٖٞ٫ا / ١ًٖٝ٫نً ١ٝطب ا٫عٓإ  /اداط ٠عٌُ (  3979يف
 ) 2018/7/19بػزار
 .42نً ١ٝا٫عضا ٤اؾاَع ١ا / ١ًٖٝ٫نً ١ٝطب ا٫عٓإ  /ادـاط ٠عٌُ (  3980يف
 ) 2018/7/19بػزار
 .43عٝار ٠ايغذار ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3996يف  )2018/7/19نضب٤٬
 .44عٝار ٠اَ٫ري (ع) ي٬ؽعــ ١ايتدققٝـٚ ١ايغْٛـاص  /اداط ٠عٌُ ( 4076يف ) 2018/7/22
ايٓذف
 .45عٝار ٠اب ٛايفنٌ ا ١ًٖٝ٫ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4079يف  ) 2018/7/22ايٓذف
 .46عٝار ٠املٝاَني ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4084يف  ) 2018/7/22بابٌ
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 .47عٝار ٠ايباص ٟي٬ؽع ١ايضقُ / ١ٝاداط ٠عٌُ (  4141يف  ) 2018/7/24بػزار
 .48عٝار ٠ايٓذا ٠ي٬ؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ ( 4142يف  ) 2018/7/24بػزار
 .49عٝار ٠ايتاز  3يطب ا٫عٓإ  /اداط ٠عٌُ (  4143يف  ) 2018/7/24بػزار
 .50عٝار ٠طب ا٫عٓإ ايزنتٛص اْػ ف٬ح َٗز / ٟاداط ٠عٌُ (  4145يف )2018/7/24
بػزار
 .51عٝار ٠ايبٓفغر ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4175يف  ) 2018/7/24بػزار
 .52عٝار ٠تٛيٝب يطب ٚػُ ٌٝا٫عٓإ  /اداط ٠عٌُ (  4215يف  ) 2018/7/26بػزارٚاداط٠
عٌُ ( 4226يف  ) 2018/7/26بػزار
 .53عٝار ٠املاع ١يطب ٚػُ ٌٝا٫عٓإ  /اداط ٠عٌُ (  4214يف  )2018/7/26بػزار
 .54عٝار ٠ايؾفا ٤ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4219يف  ) 2018/7/26بػزار
 .55عٝار ٠اؽع ١ايزٜض  /اداط ٠عٌُ ( 4216يف  ) 2018/7/26ايبقض٠
 .56عٝار ٠املز ١ٜٓي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4220يف  ) 2018/7/26املجٓ٢
 .57عٝار ٠ايؾفا ٤ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4231يف  ) 2018/7/29بػزار
 .58عٝار ٠ر .ف٬ح ناظِ يطب ا٫عٓإ  /اداط ٠عٌُ (  4246يف  ) 2018/7/29بػزار
 .59عٝار ٠ا ٌَ٫يطب ا٫عٓإ  /اداط ٠عٌُ ( 4248يف  ) 2018/7/29س ٟقاص
 .60عٝار ٠اؽع ١ا ٌَ٫اـاف / ١اداط ٠عٌُ (  4250يف  ) 2018/7/29رٜاىل
 .61عٝار ٠اؽع ١ايقارم  /اداط ٠عٌُ (  4232يف  ) 2018/7/29ايبقض٠
 .62عٝار ٠املضتن ٢ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4286يف ٚ ) 2018/7/31اعط
 .63عٝار ٠رْٛ .ص محٝز ايهعيب  /اداط ٠عٌُ ( 4288يف  )2018/7/31بػزار
 .64عٝار ٠ساطّ ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4305يف ٚ ) 2018/7/31اعط
 .65عٝار ٠ايغ ّ٬ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 4331يف  ) 2018/8/2بػزار
.66عٝار ٠ايضٚافز ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4334يف ) 2018/8/2بػزار
 .67عٝار ٠ر .عاَض ععٝز ْاظِ  /اداط ٠عٌُ ( 4339يف  ) 2018/8/2بػزار
 .68عٝار ٠بضنات َٛع ٢ايهاظِ (ع) ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4350يف ) 2018/8/2
نضب٤٬
 .69ايعٝار ٠ايتدقق ١ٝي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4351يف  ) 2018/8/2نضب٤٬
 .70ايعٝار ٠ايتدقق ١ٝي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 4352يف  ) 2018/8/2نضب٤٬
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 .71عٝار ٠ايفضات ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4353يف  ) 2018/8/2نضب٤٬
 .72عٝار ٠ايضٚإ ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4636يف  ) 2018/8/14بػزار
 .73عٝار ٠ايٓٛص ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4639يف  ) 2018/8/14بػزار
 .74عٝار ٠ايربن ١ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ (  4638يف  ) 2018/8/14بابٌ
 .75عٝار ٠ايهٛت ي٬ؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 4637يف ٚ ) 2018/8/14اعط
ٚ .76طاص ٠ايقٓاعٚ ١املعارٕ  /ايؾضن ١ايعاَ ١يًفشك ٚايتاٖ ٌٝاهلٓزع / ٞمتًو
ٚاعتدزاّ (  3973يف  )2018/7/19بػزار

تاععا ً :تضاخٝك ايبز ٤بتٓفٝش خطط ا٫طايٚ ١املعاؾ ١بعز املقارق َٔ ١اؾٗ١
ايضقاب١ٝ
 .1بعز رصاع ١اـط ١املكزَ َٔ ١قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜضَ ١ٜعاًَٚ ١اراص٠
ايٓفاٜات املؾعٚ ١اـاف ١باطاي ١ايتًٛخ ا٫ؽعاعَٛ َٔ ٞقع ا٫عاي ١خاصز ايغزار٠
ايرتابٚ ١ٝبعز اعتهُاٍ املتطًبات ايضقاب ١ٝمت َٓح ايضخق َٔ ١قبٌ املضنظ اىل ٚطاص٠
ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ي ًبز ٤باعُاٍ اطاي ١ايتًٛخ ا٫ؽعاع َٔ ٞاملٛقع ٚايتٛف ١ٝباؽعاص
املضنظ يف ساٍ ايبز ٤بايتٓفٝش ٚسغب فكضات اـط ١املكزَ٫ ١دضا ٤اي٬طّ ( عًُ١ٝ
املضاقبٚ ١ا٫ؽضاف ) َٔ قبٌ ايفضم ايتفتٝؾ ١ٝايتابع ١يًُضنظ .
 .2مت تكز ِٜخطط ٚتكاصٜض اىل َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع خاف ١مبشطَ ١عاؾ ١ايٓفاٜات
املؾع (RWTS) ١يف َٛقع ايتٜٛج ١ايٓ ٟٚٛايتابع ١اىل َزٜضَ ١ٜعاًَٚ ١اراص ٠ايٓفاٜات
املؾعٚ / ١طاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا مُٔ َتطًبات ايرتخٝك يًُٓؾآت ايٓ, ١ٜٚٛ
ٚبعز رصاع ١اـطط ٚايتكاصٜض َٚضادعتٗا ٚتكُٗٝٝا َٔ قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
ٚايتأنز َٔ َطابكتٗا يًُعاٜري ٚاملتطًبات ايضقابٚ ١ٝاعتٝفاٗ٥ا يهٌ ؽضٚط ايٛقا١ٜ
ٚاَ٫إ ا٫ؽعاع ٞمت َٓح ايرتخٝك حملط ١املعاؾ (RWTS) ١يًبز ٤بأعُاٍ َعاؾ١
ايٓفاٜات املؾع ١املتٛيزْ َٔ ٠ؾاطات تفهٝو املٓؾآت ايٓ ١ٜٚٛاملزَضٚ ٠ايٓفاٜات
ايٓاػ ١عٔ اطاي ١ايتًٛخ ا٫ؽعاع َٔ ٞاملٛاقع املًٛث. ١

.2
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عاؽضاً  :اط٬م َٛاقع بعز اطاي ١ايتًٛخ ٚتٛفض ؽضٚط ايغ ١َ٬ا٫ؽعاع١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض أب 2018

اسز ٣عؾض َ -:تابع ١خطط ايطٛاص ٤ٟيًُ٪عغات املايه ١ملقارص ا٫ؽعاع.
 .1ؽضنْ ١فط اؾٓٛب  /قغِ ايفشك اهلٓزع ١٦ٖٝ / ٞتؾػ ٌٝايضَ١ًٝ
 .2ؽضن ١املؾاصٜع ايٓفط / ١ٝايبقض / ٠ايؾعٝب١

اثٓا عؾض  -:ؼزٜح قاعز ٠ايبٝاْات ٚاعزار اـاصط ١ا٫ؽعاع ١ٝبا٫دٗظ ٠احملُٛي١
.1
.2
.3
.4
.5

عٝار ٠ر .عاَض ععٝز ْاظِ  /اعٓإ  /ايغٝز١ٜ
املضنظ ايعاصاق ٞا٫ملاْ ٞيًتؾدٝقات ايٛظٝف / ١ٝاؿاصث١ٝ
كترب املاَ ٕٛيًتشً٬ٝت اهلضَ / ١ْٝٛاملإَٛ
راص املٛاطٔ َٓاف غاط / ٟايهضٜعات
عٝار ٠ر .بغاّ ف٬ح عبز اؿُٝز  /فًٝذ

ث٬ث ١عؾض  -:فشك َغتًظَات ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع ( فزاص ٟصفافٚ , ١ٝاقٝات
صقب١
مل تضر طًبات يؾٗض أب 2018

اصبع ١عؾض -:تكٚ ِٝٝفشك ادٗظ ٠ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع ايتابع ١يًُ٪عغات
(ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض اب 2018
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املغح ايب ٞ٦ٝا٫ؽعاعٞ
ادضا ٤ايهؾف املٛقعٞ
املغح ا٫ؽعاع ٞاٚ٫يٞ
املغح ا٫ؽعاع ٞايزٚصٟ
ادضا ٤قٝاعات مُإ اؾٛر٠
تٓفٝش ايتٛفٝات
ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝا٫ؽعاعٞ
َٓح ؽٗار ٠ع َٔ ١َ٬ايتًٛخ ا٫ؽعاعٞ
َٓح تضاخٝك ادٗظ ٠ا٫ؽع١
َٛافك ١ايبز ٤بتٓفٝش خطط ا٫طاي١
َتابع ١خطط ايطٛاص٨
ؼزٜح قاعز ٠بٝاْات

مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يًعاًَني اؾزر يف سكٌ ا٫ؽعاع.
مت َٓح (  )46اداط ٠عٌُ يف سكٌ ا٫ؽعاع يًُ٪عغات ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )11اداط ٠اىل يًعاًَني يف امل٪عغات ايقش / ١ٝبػزار  -ايضفاف. ١
َٓ .2ح ( )6اداط ٠اىل َ٪عغات فش / ١ٝنضب. ٤٬
َٓ .3ح ( )12اداط ٠اىل َ٪عغات فش / ١ٝبابٌ .
َٓ .4ح ( )1اداط ٠اىل َ٪عغات فش / ١ٝاملجٓ.٢
َٓ .5ح ( )1اداط ٠اىل َ٪عغات فش / ١ٝس ٟقاص .
َٓ .6ح ( )1اداط ٠اىل َ٪عغات فشٚ / ١ٝاعط.
َٓ .7ح ( )1اداط ٠اىل َ٪عغات فش / ١ٝف٬ح ايز.ٜٔ
َٓ .8ح ( )4اداط ٠اىل َ٪عغات فش / ١ٝرٜاىل.
َٓ .9ح ( )4اداط ٠اىل َ٪عغات ْفط. ١ٝ
َٓ .10ح ( )2اداط ٠اىل َ٪عغات فٓاع.١ٝ
َٓ .11ح (  )1اداط ٠اىل ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا .
َٓ .12ح ( )2اداط ٠اىل َ٪عغات اًٖ. ١ٝ
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عت ١عؾض َٓ -:ح ا٫ف ٚ ّ٬اؿاَ٬ت يًعاًَني اؾزر  ٚبزٍ ايتايف يًُغتُضٜٔ
باـزَ.١

مت تظٜٚز ( )94ساًَ )104(ٚ ١فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛا٫ؽعاع يًعاًَني اؾزر ٚبزٍ تايف
يًُغتُض ٜٔباـزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( )22ساًَ )22(ٚ ١فًِ يًُ٪عغات ايقش ١ٝيف بػزار /ايهضخ .
 .2تظٜٚز ( )15ساًَ )15(ٚ ١فًِ مل٪عغات فش ١ٝيف بػزار /ايضفاف. ١
 .3تظٜٚز ( )13ساًَ )23( ٚ ١فًِ يًُ٪عغات ايقٓاع ١ٝيف بػزار .
 .4تظٜٚز ( )7ساًَ )7( ٚ ١فًِ مل٪عغات ٚعٝارات اًٖ. ١ٝ
 .5تظٜٚز ( )10ساًَ )10( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافع ١بابٌ .
 .6تظٜٚز ( )3ساًَ )3( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافعٚ ١اعط .
 .7تظٜٚز ( )2ساًَ )2( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافع ١ايٓذف .
 .8تظٜٚز ( )2ساًَ )2( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافع ١رٜاىل .
 .9تظٜٚز ( )2ساًَ )2( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافعَٝ ١غإ .
 .10تظٜٚز ( )9ساًَ )9( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافع ١ايبقض. ٠
 .11تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافع ١نضنٛى .
 .12تظٜٚز ( )4ساًَ )4( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافع ١نضب.٤٬
 .13تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافع ١س ٟقاص .
 .14تظٜٚز ( )3ساًَ )3( ٚ ١فًِ مل٪عغات قافع ١املجٓ. ٢

عبع ١عؾض - :اصعاٍ اف ّ٬قٝاؼ َغت ٣ٛا٫ؽعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايب٬ر بقٛص٠
رٚص.١ٜ

مت يف ؽٗض متٛط املام ٞاصعاٍ ايٛدب ١اؿار ١ٜعؾض ( َٔ )11اف ّ٬قٝاؼ َغت ٣ٛا٫ؽعاع
ايبايػ ) 4986 ( ١ؾُٝع ايعاًَني يف امل٪عغات ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيف عُ ّٛايعضام
يػضض اعتدزاَٗا خ ٍ٬ا٫ؽٗض ايغت ١اٚ٫ىل َٔ عاّ َ 2018تنُٓ ١اعزار ا٫عتُاصات اـاف١
باصعاٍ ٚتضق ِٝا٫فٚ ّ٬اعزار ايهتب اـاف ١بإصعاهلا .

ثـُاْ ١ٝعؾض  - :قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدق ٞيًعاًَني يف سكٌ ا٫ؽعاع.
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مت يف ؽٗض سظٜضإ ؼُٝض (  ) 2673فًِ ٚقضا ٠٤اؾضع ا٫ؽعاع ١ٝيتًو ا٫فٚ ّ٬تغذًٗٝا يف
عذ٬ت ايكغِ  َٔٚثِ فضط اؾضع اييت تظٜز قُٗٝا عٔ اؿزٚر املضدع٫ ١ٝدضا ٤ايتشكل ٚايتشضٟ
عٔ اعباب ايتعضض .

تغع ١عؾض - :ايتشض ٟعٔ عبب ايتعضض.

مت ادضا ٤ؼض ٟعٔ عبب تعضض فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛا٫ؽعاع يف امل٪عغات ايتاي: ١ٝ
َ .1غتؾف ٢اطفاٍ نضبَ )4( ٤٬تعضض غري فعً. ٞ
َ .2غتؾف ٢اهلٓز / ١ٜنضبَ )1( ٤٬تعضض غري فعً. ٞ
َ .3غتؾف ٢اؿغ / ١ٝٓٝنضبَ )1( ٤٬تعضض غري فعً. ٞ
َ .4غتؾف ٢اؿً ١ايتعً / ُٞٝبابٌ ( َ )2تعضض غري فعً. ٞ

عؾض - :ٕٚػزٜز ْتا٥ر ايفشك ايطيب ايزٚص ٟيعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ ) 448تٝذ ١فشك طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ ا٫ؽعاع ٚناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝا عزا ( )91ساي ١متت ايتٛف ١ٝباعارتٗا بعز فرت ٠طَٓ ١ٝقزرٚ ٠قز متت َتابع١
ايفشٛفات ايطب ١ٝايعاًَني يف اَ٫انٔ ايتاي: ١ٝ
 )20( .1فشك مل٪عغات فش ١ٝيف قافع ١بػزار  /ايهضخ .
 )74( .2فشك مل٪عغات فش ١ٝيف قافع ١بػزار  /ايضفاف. ١
 )30( .3فشك مل٪عغات فٓاعٚ ١ٝعج. ١ٝ
 )34( .4فشك يعٝارات ٪َٚعغات اًٖ. ١ٝ
 )70( .5فشك مل٪عغات ايبقض ٠ايقش.١ٝ
 )16( .6فشك مل٪عغات ايٓذف ايقش. ١ٝ
 )2( .7فشك مل٪عغات املجٓ ٢ايقش. ١ٝ
 )3( .8فشك مل٪عغات ٚاعط ايقش. ١ٝ
 )12( .9فشك مل٪عغات نضنٛى ايقش. ١ٝ
 )12( .10فشك مل٪عغات ايكارع ١ٝايقش. ١ٝ
 )70( .11فشك مل٪عغات بابٌ ايقش. ١ٝ
 )5( .12فشك مل٪عغات رٜاىل ايقش. ١ٝ
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 )47( .13فشك مل٪عغات نضب ٤٬ايقش. ١ٝ
 )18( .14فشك مل٪عغات س ٟقاص ايقش. ١ٝ
 )2( .15فشك مل٪عغات َٝغإ ايقش. ١ٝ
 )1( .16فشك مل٪عغات ف٬ح ايز ٜٔايقش.١ٝ
 )1( .17فشك مل٪عغات ْ ٣ٛٓٝايقش.١ٝ
 )18( .18فشك يٛطاص ٠ايعً ّٛايتهٓٛيٛدٝا .
 )13( .19فشك مل٪عغات ْفط. ١ٝ
نشيو متت َتابع ١اعار ٠فشك ( )16ساي ١تػريات طفٝف ١يف فشٛفات ايزّ متت ايتٛف١ٝ
َغبكا باعارتٗا يف ( ٪َ )11عغ . ١عًُا إ سق ٍٛايتػريات يف فشٛفات ايزّ ٖ ٞساي ١عاَ١
ؼزخ يعُ ّٛايٓاؼ ْتٝذ ١ؿا٫ت َضمَ ١ٝع .١ٓٝاَا سزٚخ ايتػريات يف فشٛفات ايزّ
يًعاًَني يف سكٌ ا٫ؽعاع ٚاييت قز ٜه ٕٛا٫ؽعاع اسز اعبابٗا َجٌ
 Anemia - neutropenia - lymphopeniaاس تتِ َتابع ١تًو ايتػريات باعار ٠ايفشك
ايطيب بعز فرتَ ٠ع ١ٓٝيًتانز َٔ عزّ تهضاص ايتػريات ٚيف ساي ١تهضاصٖا تعضض عً٢
طبٝب اعتؾاص ٟبٗشا اجملاٍ ملعآٜتٗا ٚابزا ٤ايتٛفٝات امل ١ُ٥٬بؾاْٗا يًشز ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا
مبا ٜنُٔ ع ١َ٬ايعاًَني ٫ٚعطا ِٗ٥ف٬س ١ٝي٬عتُضاص يف ايعٌُ يف سكٌ ا٫ؽعاع
امل ٜٔ٪اعتٓارا اىل فشٛفاتِٗ ايطب. ١ٝ

ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايفشٛفات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ ا٫ؽعاع  ٚعُّٛ
ايٓاؼ يف كترب ايتاثري ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤فشك (  )72منٛسز رّ يف ؽٗض متٛط يف كترب ايتأثري ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝاعزا اؿا٫ت ايتاي: ١ٝ
)Thrombocytopenia (1
)Anemia (2
)High ESR (11
)Neutrophilia (2
) polycythemia (12
)neutropenia (1
)lymphopenia (2
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)thrombocytosis (1
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايفشك ايطيب يف كترب ايتاثري ايباٜٛيٛدٞ
َع امسا ٤امل٪عغات ايقش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا.
 )3( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع .
 )6( .2عاٌَ َٔ َ٪عغات ايهضخ ايقش. ١ٝ
 )23( .3عاٌَ َٔ َ٪عغات ايضفاف ١ايقش. ١ٝ
 )40( .4عاٌَ َٔ َ٪عغات فٓاعٚ ١ٝعج. ١ٝ
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َٓح اداط ٠عٌُ
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تظٜٚز ساَ٬ت
تظٜٚز افّ٬

300
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ػزٜز ْتٝذ ١ايفشك ايطيب
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ادضا ٤ايفشٛفات ايطب ١ٝيف كترب ايتأثري
ايباٜٛيٛدٞ
ايتشض ٟعٔ عبب ايتعضض

50
0
ادضا٤
ايتشض ٟعٔ
ايفشٛفات
عبب
ايتعضض ايطب ١ٝيف
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تظٜٚز
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َٓح اداط٠
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اثٓإ ٚعؾض : ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايب ١ٝ٦ٝمُٔ اـط ١ايٓقف عٓ ١ٜٛملز ١ٜٓبػزار
ٚباق ٞاحملافعات :
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احملافعات
نضنٛى
بػزار
بابٌ
نضب٤٬
َٝغإ

املدطط
 4تضب١
َ 1ا٤
 6تضب١
َ 8ا٤
 3تضب١
َ 3ا٤
 3تضب١
َ 3ا٤
 4تضب١
َ 4ا٤

املٓفش
 4تضب١
َ 1ا٤
 6تضب١
َ 8ا٤
 3تضب١
َ 3ا٤
 3تضب١
َ 3ا٤
 4تضب١
َ 4ا٤

ْغب١
ا٫لاط

امل٬سعات
-

% 100

-

%100

-

% 100

-

%100
-

%100

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

ث٬ث ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ دضع اـًف ١ٝا٫ؽعاع ١ٝيف اهلٛا ٤يف بػزار

(  150قضا )٠٤ناْت قٝاعات دضع اـًف ١ٝا٫ؽعاعَ ١ٝكبٛيَٚ ١كاصب ١اىل املزٜات املكاع١
ٚاقٌ َٔ سزٚر ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص١ٜ

اصبع ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايػشاٚ ١ٝ٥سغب َاٜضر.
َفضرات اـط١

اـطٛات ايتٓفٝش١ٜ

املدطط

أ ( -اعت , ّ٬ؼنري
مناسز كتًف١
 ,قٝاؼ ) ايُٓاسز
ٚاصر َٔ ٠كتًف
سغب
اؾٗات ٚسغب
أ -تٛثٝل ايٓتا٥ر َاٜضر
َتطًبات ايعٌُ
باعتُاصات
خاف١

املٓذظ

606

امل٬سعات

 قٝاؼ (  )605منٛسز غشا( ٞ٥ؿ, ّٛادبإ  ,عقا٥ض َٛٚار
غشاَ ١ٝ٥تٓٛع ... ١اخل َٔ را٥ض٠
فش ١بػزار .
 قٝاؼ ( )1منٛسز بضميهػَٔ ٚطاص ٠ايظصاع. ١

ٚاؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل ف٬س ١ٝايُٓاسز ي٬عتٗ٬ى ايبؾض َٔ ٟايٓاس ١ٝا٫ؽعاع ١ٝفكط
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

مخغ ٚ ١عؾض :ٕٚقٝاؼ مناسز مُٔ اـط ١ايغٓ 4 ( ١ٜٛفق) ٍٛ
ْٛع ا٫لاط
قٝاؼ اـًف ١ٝا٫ؽعاع ١ٝيًُٝاٙ
املتدًف ١عٔ َغتؾفٝات ايطب ايٟٓٚٛ
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛا)ٍٚ٫
قٝاؼ اـًف ١ٝا٫ؽعاع ١ٝيف َٝاٙ
ايؾضب يف َز ١ٜٓبػزار (تؾض ٜٔايجاْ,ٞ
ْٝغإ  ,متٛط  ,تؾض ٜٔا)ٍٚ٫
قٝاؼ اـًف ١ٝا٫ؽعاع ١ٝيف اؿًٝب
َٚؾتكاتِ٘ (ؽباط  ,اٜاص  ,اب  ,تؾضٜٔ
ايجاْ)ٞ
قٝاؼ اـًف ١ٝا٫ؽعاع ١ٝيف َٝا ٙا٫باص
(ناْ ٕٛايجاْْٝ , ٞغإ  ,متٛط  ,تؾضٜٔ
ا) ٍٚ٫
قٝاؼ اهلباب ايشص ٟملٓاطل كتًفَٔ ١
بػزار يتشزٜز تضانٝظ رقا٥ل ايفا ٚبٝتا
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛايجاْ)ٞ

ايفقٌ ايجايح
املدطط املٓفش

ْغب١
ا٫لاط

امل٬سعات

ايٓتا٥ر

-

-

-

-

مُٔ
يٝغت
خط ١ؽٗض آب

-

-

-

-

مُٔ
يٝغت
خط ١ؽٗض آب

14

14

%100

اؽاصت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدترب١ٜ
اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

-

-

-

-

مُٔ
يٝغت
خط ١ؽٗض آب

-

-

-

-

مُٔ
يٝغت
خط ١ؽٗض آب

عتٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز اٖٛ٫اص.
مت ا٫عتشاص عٔ دًب مناسز اٖٛ٫اص مبٛدب نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝيف املٓطك١
اؾٓٛب ١ٝس ٟايعزر ر ز  1152/4 /يف 2016/5/11
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

عبعٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز َتفضق ١خاصز اـط ١ايٓقف عٓٚ ١ٜٛسغب َاٜضر
َفضرات
اـط١

اـطٛات
ايتٓفٝش١ٜ

املدطط

أ ( -اعت, ّ٬
مناسز
ؼنري ,
كتًف١
)
قٝاؼ
َٔ
ٚاصر٠
سغب
ايُٓاسز
كتًف
َاٜضر
اؾٗات
ب -تٛثٝل
ٚسغب
ايٓتا٥ر
َتطًبات
بإعتُاصات
ايعٌُ
خاف١

املٓذظ

امل٬سعات
-1
-2

16

-3
-4
-5

قٝاؼ ( 6مسار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع / ١ايؾضن ١ايعاَ١
يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ
قٝاؼ (  2تضبَ 2 ١اَ )٤زٜض ١ٜب ١٦ٝف٬ح ايزْ / ٜٔاس١ٝ
ٜجضب .
قٝاؼ (1تضبَ ) ١زٜض ١ٜبَٝ ١٦ٝغإ
قٝاؼ ( 2تضبَ 2 , ١ا َٔ ) ٤قافع ١بػزار
قٝاؼ (َٝ )1ا ٙثكَ ١ًٝغتؾف ٢اٌَ٫

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜإ مجٝع ايُٓاسز َغتٛف َٔ ٘ٝايٓاس ١ٝا٫ؽعاع ٚ ١ٝعزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاع ٞبإعتجٓا ٤منٛسز (َٝ )1ا ٙثكَ َٔ ١ًٝغتؾف ٢ا ٌَ٫ايطيب سٝح ظٗض ْعري ايٛٝر –  131برتنٝظ
عاي ٞنْٗٛا َغتؾف ٢ع٬ز بايطب ْٟٚٛ

ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚقٝاؼ اـًف ١ٝا٫ؽعاع١ٝ
احملافعات

املدطط

املٓفش

اـًف١ٝ
َعزٍ
ا٫ؽعاع ١ٝبٛسز ٠امل٬سعات
µSv/h

َزٜض ١ٜب ١٦ٝبػزار 50

50

0.084

َزٜض١ٜ
ايبقض٠

ب50 ١٦ٝ

50

0.106

َزٜض١ٜ
ايكارع١ٝ

ب50 ١٦ٝ

50

0.118

َزٜض١ٜ
ْ٣ٛٓٝ

ب50 ١٦ٝ
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نإ َعزٍ ق ِٝدضع اـًف١ٝ
ا٫ؽعاع ١ٝاملكاع0.118-( ١
 )0.084بٛسز µSv/h ٠سٝح
نإ اٚطأ َعزٍ يف قافع١
بػزار ٚاعًَ ٢عزٍ يف
قافع ١ايكارع ٖٞٚ ١ٝمُٔ
سزٚر اـًف ١ٝا٫ؽعاع١ٝ
ايطبٝع.١ٝ

مل تضر بغبب ايعضٚف اٚ ١َٝٓ٫سغب
نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب/ ١٦ٝ
مل تضر بغبب ايٛمع اَ٫ين
املٓطك ١ايؾُاي ١ٝس ٟايعزر ر ف  2758 /يف
2014/9/22

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

تغعٚ ١عؾض : ٕٚعًُٝات ايفشك ا٫ؽعاع ٞيف َٓافش ايبقض ٠اؿزٚر ١ٜيؾٗض
(آب)
ايفرت٠

عزر ا٫يٝات

ت

املٛقع

1

َزٜض ١ٜنُضى َٔ 2018/7/1
اىل 2018/7/10
اّ ققض

 186آيٝــ١

2

َزٜض ١ٜنُضى َٔ 2018/7/2
اىل 2018/7/11
عفٛإ

عزر ا٫صعايٝات عزر ايكطع ا ٚاملٛار
املدتًف١
ٚاؿاٜٚات
 4اصعاي١ٝ

َٛار ْفط١ٝ
اطاصات
َٛار استٝاط ١ٝكتًف١
َٛار كتًف ١اخض٣

 24آيٝــ١

 5اصعاي١ٝ

-

3

َطاص
ايزٚيٞ

ايبقض2018/7/4 ٠
2018/7/10

-

 2ؽشٓ١

قطع غٝاص

4

َزٜض ١ٜنُضى 2018/7/9
2018/7/11
خٛص ايظبري

-

 2اصعاي١ٝ

اطاصات عٝاصات
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امل٬سعات
خاي١ٝ
ايتًٛخ
ا٫ؽعاعٞ

َٔ

َٔ

خاي١ٝ
ايتًٛخ
ا٫ؽعاعٞ
َٔ
خاي١ٝ
ايتًٛخ
ا٫ؽعاعٞ
َٔ
خاي١ٝ
ايتًٛخ
ا٫ؽعاعٞ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ث٬ث( -: ٕٛأ) َتابعَٓ ١ع ١َٛاْ٫شاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات.
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

احملافع١

املدطط

املضنظ
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ايبقض٠
ؽط ايعضب
عفٛإ
ٚاعط
َٝغإ
ايٓذف
نضب٤٬
املجٓ٢
نضنٛى
عًُٝاْ١ٝ
رٖٛى
اصبٌٝ
ايكارع١ٝ
ْ٣ٛٓٝ
اْ٫باص
ايكاِ٥
ف٬ح ايزٜٔ

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
131
125
124
123
121
123
122
124
118
60
84
123
60
124
-

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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مت اعزار تكضٜض ؽٗض ٟعٔ قطات َٓٚعَٛات
ايضفز ايب ٞ٦ٝا٫ؽعاعٚ ٞاْ٫شاص املبهض يًفرت٠
َٔ  2018/7 / 21اىل 2018 / 8 /20

ٚصرت َتاخض ٠خاف ١بؾٗض ٟسظٜضإ ٚمتٛط
ٚصرت َتاخض ٠خاف ١بؾٗض سظٜضإ ٚمتٛط
عطٌ املٓعَ٘ٛ
مت ا٫تقاٍ بِٗ ٖاتفٝا
عطٌ املٓعَ٘ٛ
مل تضر بغبب ايعضٚف ا١َٝٓ٫
مل تضر بغبب ايعضٚف ا١َٝٓ٫
مل تضر بغبب ايعضٚف ا١َٝٓ٫
مل تضر بغبب ايعضٚف ا١َٝٓ٫

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

(ب)َعزٍ ايكضا٤ات ملٓعَٛات اْ٫شاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات املٓقب بٗا بضْاَر
املضاقب ١ا٫ؽعاع١ٝ
ت

احملافع١

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بػزار
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ؽط ايعضب
ٚاعط
َٝغإ
ايكارع١ٝ
املجٓ٢
ايبقض٠
عفٛإ

َعزٍ اـًف ١ٝا٫ؽعاع( ١ٝناَا)
) ) µsv / h dose rate
0.136
0.137
0.117
0.139
0.154
0.147
0.154
0.136
0.136
0.150
0.154

امل٬سعات

ناْت َعزٍ قٝاؼ دضع اـًف ١ٝا٫ؽعاع١ٝ
( 0.117 – 0.154 ( µsv/h
سٝح ناْت اعً ٢ق ١ُٝيف قافعيت /
َٝغإ ٚقنا ٤عفٛإ – ؽط ايعضب  /ايبقضٙ
 ٚأٚطأ ق ١ُٝيف قافع ١بابٌ  ٖٞٚمُٔ
سزٚر اـًف ١ٝا٫ؽعاع ١ٝايطبٝع١ٝ

َعزٍ قضا٤ات قطات ايضفز ايب ٞ٦ٝيًفرتٚ 2018/7/21 َٔ ٠يػا2018/8/20 ١ٜ
ت احملافع١
1
2
3
4

رٜاىل
بقض٠
ْ٣ٛٓٝ
اْ٫باص

تضانٝظ دغُٝات تضنٝظ
دغُٝات بٝتا
ايفا
concetration
concetration
( )Bq/m3
( )Bq/m3

عاًَ١

تضنٝظ ْعري تضنٝظ ْعري َعزٍ
ا٫ؽعاع١ٝ
ايجٛصٕٚ
ايضارٕٚ
 ( concetration concetrationناَا ) dose rate
( )Bq/m3
( )Bq/m3
) ) µSv/h

َتٛقف ١عٔ ايعٌُ
َتٛقف ١بغبب ايعضٚف ا٭َٓ١ٝ
ايبقض٠

Weather
station

ؼًٚ ٌٝرصاع ١ايٓتا٥ر:
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اـًف١ٝ

رٜاىل

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

Temp.: 36 C
Real humidity: 25 %
Atm pressure: 764.65 mBar
Wind speed: 10.2 m/s
Wind direction:
Rain: mm

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ٚاسز ٚث٬ث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
املٓاطل
ايظعفضاْ١ٝ
ط١ْٜٛ
ط١ْٜٛ
ايهضٜعات
قافعٚ ١اعط
قافعٚ ١اعط

عزر ايكٝاعات
1
1
1
1
1
1

ْٛع ايكٝاؼ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ

قافعٚ ١اعط

1

ٖٛا ٤راخًٞ

قافعٚ ١اعط

1

ٖٛا ٤راخًٞ

قافعٚ ١اعط

1

ٖٛا ٤راخًٞ

قافعٚ ١اعط

1

ٖٛا ٤راخًٞ

امل٬سعات
َضنظ فش ٞايضؽٝز
َضنظ فش ٞايزاٚر اؾٓابٞ
َضنظ فش ٞاملجٓ٢
راص املٛاطٔ َٓاف غاط ٟصبٝع
َزٜض ١ٜبٚ ١٦ٝاعط  /ؽعبَ ١ضاقب ١ا٫ؽعاع
َغتؾف ٢ايظٖضا / ٤فٝزي١ٝ
َغتؾف ٢ايظٖضا – ٤كترب ايفشٛفات
ايباٜٛيٛد١ٝ
َغتؾف ٢ايهٛت يًٓغاٚ ١ٝ٥ا٫طفاٍ  -فٝزي١ٝ
َضنظ تأٖ ٌٝاملعاقني ٚا٫طضاف ايقٓاع– ١ٝ
فٝزي١ٝ
َضنظ فش ٞطٝب – ١كترب ايفشٛفات
ايباٜٛيٛد١ٝ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

اثٓإ ٚث٬ث -: ٕٛبٓا ٤ايكزصات
 .1اقاَ ١رٚص ٠تزصٜب ١ٝملٓتغيب را٥ض ٠فش ١بػزار  /ايضفاف ١بٛاقع َ 7ؾاصنني بعٓٛإ
( تك ِٝٝايتعضض املٗين يًعاًَني يف اجملا٫ت ايقشٚ ١ٝايتطبٝكات اـاف ١با٫ؽعاع
امل ) ٜٔ٪يًفرت. 2018 / 7 / 26 – 22 َٔ ٠
 .2اقاَ ١رٚص ٠تزصٜب ١ٝملٓتغيب ؽضنْ ١فط ايبقض ٠ايٛدب ١اٚ٫ىل ٚؽضن ١تعب ١٦ايػاط
بٛاقع َ 15ؾاصى بعٓٛإ ( تطبٝكات ا٫ؽعاع امل ٜٔ٪يف عًُٝات ايفشك اي٬ت٬يف
ٚطضم ايٛقا ) َ٘ٓ ١ٜيًفرت. 2018 / 8 / 9 – 5 َٔ ٠
 .3اقاَ ١رٚص ٠تزصٜب ١ٝبعٓٛإ ( تطبٝكات ا٫ؽعاع امل ٜٔ٪يف عًُٝات ايفشك اي٬ت٬يف
ٚطضم ايٛقا ) َ٘ٓ ١ٜيًفرت 2018 / 8 /16 - 12 َٔ ٠ملٓتغيب ؽضنْ ١فط ايبقض ٠ايٛدب١
ايجاْٚ ١ٝايؾضن ١ايعاَ ١يًُعزات اهلٓزع ١ٝايجك ١ًٝبٛاقع َ 16ؾاصى .
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ث٬ث ٚ ١ث٬ث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ
ٜٛ ٫ .1دز تعٗزات خط ١ٝيف ٖشا ايؾٗض .
 .2تٛد ٘ٝاْشاص َٔ قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع اىل عٝار ٠اًٖٚ ١ٝسيو ملدايفتٗا اسهاّ
قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غري سافً ١عً ٢اداط ٠متًو
ٚاعتدزاّ دٗاط ا٫ؽعٚ ١بٛاقع (0 )10
 .3مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عكٛر تٓفٝش املؾاصٜع ا٫عتجُاص ١ٜاـاف ١باملضنظ
َع اؾٗات املعٓ ١ٝيف ايٛطاصٚ ٠ا٫داب ١عً ٢ا٫عتفغاصات اييت تضر اىل املضنظ ٚبك١ٝ
ا٫قغاّ ٚاؾٗات سات ايع٬قٚ ١بٛاقع عزر ()28

اصبع ٚ ١ث٬ث - :ٕٛخاصز اـط١
 -1اعتٓارا اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع امل ٜٔ٪صقِ ( )99يغٓٚ 1980 ١بٓا٤ا عً ٢مٛابط
غضف ا٫ؽع ١ايغٚ ١ٝٓٝعٝاقات ايتفتٝؿ اـاف ١با٫دٗظ ٠ا٫ؽعاع ١ٝايتؾدٝق١ٝ
ٚايع٬د ٚ ١ٝايزٚص ايضقابٚ ٞعٝاعٚ ١طاصتٓاَ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع يف محا ١ٜا٫فضار
ٚاجملتُع ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َقارص ا٫ؽعاع امل ٜٔ٪ا ٚايتًٛخ ٚػٓب ا٫ثاص ٚاملداطض
ايهآَ ١ي٬ؽعاع ,قاَت فضقٓا ايفٓ ١ٝبادضا ٤طٜاص ٠اىل قافعٚ( ١اعط) اي٬ط٬ع عً٢
املغت ٣ٛايضقاب ٞيف احملافعٚ ١ايٛقٛف عً ٢اخض املغتذزات يف فاٍ ايرتخٝك ٚايتفتٝؿ
ٚفل ايغٝاقات ايزٚيَٚ ١ٝعاٜري ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ,١ٜيًٛقٛف عًَ ٢عٛقات
ايعٌُ ٚاط٬عِٗ عً ٢اَهاْٝات املضنظ يًٓٗٛض بايٛاقع ايقش ٞيف احملافعٚ ,١متت
ايظٜاص ٠يًُ٪عغات ايقش( ١ٝاؿهٚ ١َٝٛاٚ )١ًٖٝ٫نُا َزصز يف ارْا-: ٙ
امل٪عغات اؿه-: ١َٝٛ
َ غتؾف ٢ايظٖضا ٤ايتعًُٞٝ
َ غتؾف ٢ايهٛت ايعاّ
َ غتؾف ٢ايهٛت يًٓغاٚ ١ٝ٥ا٫طفاٍ
 ايعٝار ٠ا٫عتؾاص ١ٜيَ٬ضاض ايقزصٚ ١ٜايتٓفغ١ٝ
َ ضنظ تاٖ ٌٝاملعاقني ٚا٫طضاف ايقٓاع١ٝ
َ ضنظ فش ٞطٝب ١ايُٓٛسدٞ
 املضنظ ايقش ٞايضٝ٥غ ٞس ٞاـاد١ٝ
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امل٪عغات ا-: ١ًٖٝ٫
 عٝار ٠ايهٛت ي٬ؽع١
 عٝار ٠ايبتٍٛ
َ ضنظ ٚاعط يًُفضاؼ اؿًظْٞٚ
 عٝار ٠رَؾل يًُفضاؼ اؿًظْٞٚ
 عٝار ٠املقطف ٢ي٬ؽع١
 عٝار ٠ساطّ
 عٝار ٠ايضمح١
 عٝار ٠اـٝاّ
 عٝار ٠املضتن٢
 عٝار ٠اؿٝا ٠ي٬ؽع١
 عٝار ٠ايٓٛص
 عٝار ٠ايغ١َ٬

-2

-3
-4
-5
-6
-7

اعتٓارا" اىل املار َٔ )4( ٠قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع امل ٜٔ٪صقِ  99يغٓ 1980 ١مت عكز
ادتُاع ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع بض٥اع ١ايغٝز ٚطٜض ايقشٚ ١ايب / ١٦ٝصٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا١ٜ
َٔ ا٫ؽعاع  ٚايغار ٠اعنا ٤اهل ١٦ٝسٝح مت خ ٍ٬ا٫دتُاع اؽاس ايكضاصات اي٬طَ ١بؾإٔ
اخ ٤٬عب ٌٝاملضم ٢املعاؾني بٓعري ايٛٝر  I-131يف ايطب ايٓٚ ٟٚٛاط٬م ايٓفاٜات
املؾع ١ايطبٚ ١ٝفل ايزصاعات ٚاملعطٝات املكزَ َٔ ١قبٌ املضنظ ٚاقضاص اـًف١ٝ
ا٫ؽعاع. ١ٝ
املؾاصن ١مُٔ فعايٝات ا٫عتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض ١ٜايزفاع
املزْ. ٞ
مت سنٛص ادتُاع يزصاع ١ا٫ثاص احملتًُ ١يًُفاع٬ت اؿزٚر ١ٜعً ٢املٓطك ١ايعضب١ٝ
ٚب٦ٝتٗا ٚايكٝاعات ا٫ؽعاعٚ ١ٝاْ٫ؾط ١ايعًُ ١ٝاملقاسب ١املٓعكز يف تْٛػ.
اعت )646( ّ٬فًِ َغتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني يف سكٌ ا٫ؽعاع يػضض ؼُٝنٗا ٚقضا٠٤
دضع تعضمٗا.
تظٜٚز ( )14اعتُاص ٠فشك طيب اٚي ٞيعاًَني دزر يف سكٌ ا٫ؽعاع.
ؼزٜح قاعز ٠بٝاْات ايعاًَني فــ ٞسكٌ ا٫ؽعاع عًْ ٢عاّ ا٫نغٌ ٚتٓظ ٌٜبٝاْــات
(  ) 448عاٌَ َتنُٓ ١امساٚ ِٖ٩عٓا ِٜٗٓٚايٛظٝفَٛ , ١ٝايٝزِٖ  ,فاٍ عًُِٗ  ,صقِ
ٚتاصٜذ َٓح اداط ٠ايعٌُ ْٚتٝذ ١ايفشك ايطيب ايزٚص ٟهلِ .
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َ -8طايب٪َ )9( ١عغات فشٚ ١ٝفٓاعٚ ١ٝعج ٫ ١ٝصداع ساَ٬تِٗ اعتٓارا يًتػريات
اؿافً ١يًعاًَني فٗٝا َٔ (تضى عٌُ ,اداط ٠ط , ١ًٜٛتكاعز ٚ,فا..... ٠اخل ).
 -9مت اف٬ح عزر ( َٔ )1اؿاَ٬ت ايتايف٫ ١عار ٠اعتدزاَٗا َٔ قبٌ ايعاًَني
 -10متت اداب ١طًب عزر ( )5عاًَني يف امل٪عغات ايقشٚ ١ٝايقٓاع ١ٝبتأٜٝز َٓشِٗ اداط٠
عٌُ يف سكٌ ا٫ؽعاع ٚاعتُضاصْا بتظٜٚزِٖ اف ّ٬قٝاؼ َغت ٣ٛا٫ؽعاع يػضض
مشٛهلِ مبدققات ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع .
 -11مت سذب كققات ا٫ؽعاع عٔ ( )4عاًَني عً ٢ادٗظ ٠ا٫ؽعاع ايبغٝط ١املٓدفن١
اؾضع ١ي٬عٓإ .
 -12اصعاٍ نتاب مٛابط َٓح اداط ٠ايعٌُ يف سكٌ ا٫ؽعاع فُٝا خيك املٗٓزعني ايعاًَني
يف املضنظ ايعضاقَ٫ ٞضاض ايكًب .
َ -13كاصْ ١دضع ايتعضض ايؾدق ٞاملكاع ١بايفًِ باز يف َضنظْا َع اؾضع املكاع َٔ ١قبٌ
ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜض ١ٜايغ ١َ٬ا٫ؽعاعٚ ١ٝايٓ ١ٜٚٛباعتدزّ TLD
ٚناْت ْتٝذ ١ايكٝاؼ َتطابك ١بني ايطضفني .
 -14متت اداب ١را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝيف املٓطك ١ايؾُايٚ ١ٝؽضن ١ريتا مسٓت ْ٫تاز
ايغُٓت احملزٚر ٠فُٝا خيك اعُاّ ٚادبات َغٚ٪ي ٞايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع.
 -15مت اصعاٍ ْتٝذ ١فشك اف ّ٬قٝاؼ َغت ٢ا٫ؽعاع يًعاًَني يف سكٌ ا٫ؽعاع يف عزر َٔ
امل٪عغات ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج. ١ٝ
 -16مت اصعاٍ امسا ٤ايعاًَني يف سكٌ ا٫ؽعاع ٪َٚعغاتِٗ ايقش ١ٝاىل را٥ض ٠فش ١بػزار /
ايهضخ ٚايضفافٚ ١نشيو اىل را٥ضَ ٠ز ١ٜٓايطب يعزّ اعارتِٗ ا٫ف ّ٬املغتعًُ١
يًٛدبتني ايجآَٚ ١ايتاععٚ ١مت اؽاس اي٬طّ باعتباصِٖ يٝػ يز ِٜٗمماصع١
ا ؽعاعَ١ٝغذً ١يزَ ٣ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع ٚبايتاي ٫ ٞميهٔ استغاب فرت ٠عزّ
اعت ّ٬ايف ّ٬املغتدزَ ١يف تًو ايفرت ٠خزَ ١فعً ١ٝيف سكٌ ا٫ؽعاع ٜٚهَ ٕٛايو
املقزص َغ ٫ٚ٪ر ٕٚغري ٙعٔ تعٜٛض مجٝع ا٫مضاص املتشكك ١فعًٝا عٔ َقارص ا٫ؽعاع
ٚتعترب َغٚ٪ي ١ٝاملايو بٗشا ايؾإٔ َفرتم ١عهِ ايكاْٚ ٕٛغري قابً٫ ١ثبات ايعهػ
اعتٓارا اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜا٫ؽعاع امل ٜٔ٪صقِ  99يغٓ 1980 ١عًُا إ عزر ا٫ف ّ٬ايػري
َعار ٠يًٛدب ١ايجآَ ١يف تًو امل٪عغات ( ٚ )852يًٛدب ١ايتاعع. )851( ١
ْ -17عاّ إراص ٠اؾٛر: ٠
 غقٛل ْعاّ اراص ٠اؾٛر ٠ملدترب ناَا : ISO/IEC 17025:200527 of 29
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اعتهُاٍ اعت ّ٬ؽٗارات املعاٜض ٠ناًَٚ ١فل ا٫دضا٤
) (RPC.GS.P.014ملدترب قٝاعات اطٝاف ناَا املعتُز.
َتابعٚ ١تٓفٝش فكضات تكضٜض ايتك ِٝٝايغٓ ٟٛملدترب قٝاعات اطٝاف ناَا املعتُز
ٚسغب اينٛابط .
ا٫عتُضاص بافزاص َٚقارق ١نافْ ١تا٥ر ايفشك املدترب( ١ٜملدترب ناَا)
مت اقاَ ١رٚص ٠تزصٜب ١ٝراخً ١ٝبايتٓغٝل َع قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع ١يف َضنظْا
يًفرتٚ 2018/7/25 َٔ ٠يػا 2018/8/2 ١ٜبعٓٛإ (ايتزقٝل ايزاخًٚ ) ٞايش ٟتنُٔ (احملٛص
ا: )ٍٚ٫
َ -1كزَ ١عاَ / ١اعاعٝات َٚفاٖ ِٝاؾٛر٠
 -2تعٗز ا٫راص ٠ايعًٝا َ /فاٖ ِٝا٫راص ٠ايعًٝا يًذٛر. ٠
 -3ا٫دضا٤ات ( ) SOPsبؾهٌ عاّ
 -4ا٫صؽارات ْ /عِ اراص ٠اؾٛر٠
َ -5كزَ ١عٔ ايتزقٝل ايزاخً. ٞ
 -6ايتزقٝل ايزاخًٞ
Check list -7
 -8تكضٜض ايتزقٝل ايٓٗاٞ٥
َ -9تابع ١فكضات ايتكضٜض ٚنٝف ١ٝغًل اؿا٫ت
مت ادضا ٤رٚص ٠تزصٜب ١ٝراخً ١ٝيف املضنظ بايتٓغٝل َع قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١
يًفرتٚ 2018/8/6 َٔ ٠يػاٚ 2018/8/8 ١ٜاييت ناْت بعٓٛإ (تطبٝكات عًُ / ١ٝعًُ١ٝ
تطبٝل ايتزقٝل ايزاخً ٞراخٌ اْعُ ١اراص ٠اؾٛر ٠عًُٝا ) ٚتعز ٖش ٙايزٚصٖٞ ٠
(احملٛص ايجاْ َٔ ) ٞايتزصٜب ٚسغب تٛفٝات فضٜل ايتك ِٝٝايتابع اىل ٖ ١٦ٝا٫عتُار
ايٛطين  /اؾٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع. ١ٝ
مت عكز ادتُاع ا٫راص ٠ايعًٝا بتاصٜذ َ 2018/7/24ع َغ ٍٚ٪اؾٛرَٚ ٠غ ٍٚ٪املدترب
يػضض َضادعٚ ١اعتعضاض ناف ١ايفكضات ٚاملتطًبات ا٫راصٚ ١ٜايفٓٚ ١ٝسغب بٓٛر
املٛافف ١اع. ٙ٬
مت سغِ َٛمٛع ادضاٚ )PT( ٤اعتباص ايٓتا٥ر املعتُزٚ ٠اـاف ١مبفاعٌ  14متٛط َع
ْتا٥ر ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜنُكاصْ ١ب ١ٝٓٝيتفعًٗٝا قٌ ادضا ٤ايـ () PT
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املطًٛب َٔ قبٌ املدترب ٚناْت سغابات ايــ  Z Scoreمُٔ املز ٣املطًٛب سغب
َتطًبات املٛافف ١أع. ٙ٬
 غقٛل ْعاّ اراص ٠اؾٛر " ٠ا٫فزاص اـاَػ " :ISO 9001:2015 تظٜٚز اؾٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع / ١ٝقغِ اعتُار املدتربات بهاف١
ايٓغذ املكض ٠يًٓعاّ اعٚ ٙ٬باْتعاص تك ِٝٝناف ١ا٫دضا٤ات
 اقاَ ١رٚص ٠تزقٝل راخً ٞيتٗٚ ١٦ٝتزصٜب َزقكني راخًٝني ٜؾًُ ٕٛايٓعاّ اعَ ٙ٬ع
ْعاّ اراص ٠اؾٛر ٠املعتُز ملدترب قٝاعات اطٝاف املعتُز ()ISO/IEC 17025:2005
 -18اؿنٛص  ٚاملؾاصن ١يف ادتُاع اؾٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝيًذٓ١
ايفٓ ١ٝا٫عتؾاص ١ٜاـاف ١مبٛاففات ا٫ع٬ف ٚاملٓتذات ايظصاع ١ٝاحملٛصٚ ٠صاثٝا .
 -19املؾاصن ١يف ادتُاع اؾٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝيًذٓ ١ايفٓ١ٝ
ا٫عتؾاص ١ٜاـاف ١بايغهاٜض ٚنغب ١ف ٍٛايقٜٛا .
 -20مت تظٜٚز امل٪عغات ايقشٚ ١ٝايزٚا٥ض سات ايع٬ق ١باملٓؾٛصات ايتششٜضٚ ١ٜبعزر ()8
َٓؾٛص.
 -21اصعاٍ ا٫خباص اىل را٥ض ٠ايتٛعٚ ١ٝا٫ع ّ٬ايب ٞ٦ٝيٓؾضٖا عرب َٓافشٖا ا٫ع. ١َٝ٬
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