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املكزَــــ- ١
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع دٗ ١صقابَ ١ٝغؤٚي ١عً ٢ناؾ ١سضن ١املقارص املؾع١
 ٚاملُاصعات املتعًك ١باالؽعاع املؤ ٚ ٜٔيعُ ّٛايعضام مبٛدب قاَْ ٕٛغتكٌ  ٖٛ ٚقإْٛ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ  99يغٓ 1980 ١ايٓاؾش  ٚايتعًُٝات ايقارص ٠مبٛدب٘ عُال
باسهاّ املار/5( ٠اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْقت (ٜؤعػ مبٛدب ٖشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغُ٢
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ فًػ
محا ٚ ١ٜؼغني ايبٚ / ١٦ٝطاص ٠ايقش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً .
َ ٖٛ ٚؤعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خدلَ ٠ذلانُ ١يف فاٍ ايضقاب١
عً ٢ايتقضف باملقارص املؾع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايذلاخٝك يهاؾ ١ايؿعايٝات َٓش
إ نإ ايعضام يف اٚعع اعتدزاَات٘ ايغًُ ١ٝيًطاق ١ايشص ٚ ١ٜميتًو ايػطا ٤ايكاْْٞٛ
ايهايف مبٛدب ايكاْ.ٕٛ
عًُاً إ ٖٓاى َؾضٚع قاْ ٕٛاشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًضقاب ١ايٓ ٚ ١ٜٚٛاالؽعاع ١ٝسايٝاً قٝز
ايتؾضٜع يف فًػ ايٓٛاب اعتٓاراً اىل قضاص فًػ ايٛطصا ٤املٛقض صقِ  169يغٓ ٚ 2011 ١متت
قضا٥ت٘ قضا ٠٤اٚىل  ٚثاْ ٚ ١ٝاملتنُٓ ١تعز ٌٜيًكاْ ٕٛاْؿاً .
 ٚعُالً باسهاّ املار/14( ٠اٚالً) َٔ ايؿقٌ ايضابع يًٓعاّ ايزاخً ٞيتؾهٝالت ٚطاص٠
ايبَٗ ٚ ١٦ٝاَٗا صقِ ( )1يغٓ ٚ 2011 ١اييت ْقت عًٜ( ٢ضتبط َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
بايٛطٜض ٜ ٚتٛىل َضاقب ١اعتعُاٍ َقارص االؽعاع يالعتدزاَات ايغًُ ١ٝناؾ ٚ ١مُإ
ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض شلا ا ٚايتًٛخ بٗا)

َٗاّ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع

 .1ايغٝطض ٠عً ٢سضن ١املقارص املؾع ١راخٌ ايعضام َٔ خالٍ َٓح ايذلاخٝك اـاف١
ظُٝع ايتقضؾات اـاف ١مبقارص االؽعاع ناالعترلار ٚايتقزٜض ٚايٓكٌ ٚايبٝع
ٚايؾضاٚ ٤اـظٕ ٚايتزا...ٍٚاخل
َ .2ضاقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚؼزٜز اينٛابط يًعٌُ عًَ ٢قارص االؽعاع ٚاملتُجً ١بأدضا٤
ايهؾٛؾات املٛقعٚ ١ٝاملغٛسات اإلؽعاع ١ٝاالٚيٚ ١ٝايزٚص ١ٜشلش ٙاملٛاقع يعُ ّٛايعضام
َٔ خالٍ قغِ ايضقاب ١اإلؽعاعٚ ١ٝؽعب ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف َزٜضٜات ايب١٦ٝ
باحملاؾعات ناؾ.١
َ .3تابع ١تعضض ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع َٔ خالٍ قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدق ٞشلِ
رٚصٜاً عٔ طضٜل اعتدزاّ تكَٓ ١ٝكاٜٝػ ٚأؾالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع خاف ١بشيو
2 of 25

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

نُا ٜتِ َتابع ١ايتاثرلات ايباٜٛيٛد ١ٝيالؽعاع شلِ َٔ خالٍ ؾشٛفاتِٗ ايطب١ٝ
ايزٚص. ١ٜ
 .4ؼزٜز َقارص االؽعاع يف االعتدزاَات ايغًُ ١ٝناؾٚ ١مُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض اٚ
ايتًٛخ بٗا.
َٓ .5ح أداط ٠يهٌ َٔ ايتؾػ ٌٝايتذضٜيب ٚاملغتُض ملقارص االؽعاع .
 .6املٛاؾك ١عً ٢تؾػ ٌٝاالؽدال يف سك ٍٛاالؽعاع .
َ .7ضاقب ١ب ١٦ٝايعضام َٔ ايٓاس ١ٝاالؽعاعٚ ١ٝتتُجٌ يف قٝاؼ اـًؿ ١ٝاالؽعاع ١ٝيف
ايُٓاسز ايب ( ١ٝ٦ٝتضبَ , ١اٖٛ , ٤ا ) ٤اييت ٜتِ مجعٗا َٔ قبٌ َزٜضٜات ايب ١٦ٝيف
احملاؾعات ٚؽعب ١املغح ايب ٞ٦ٝيف َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚنشيو ايؿشٛفات
ايػشا.١ٝ٥
َٓ .8ح ؽٗارات ايقالس ١ٝيالعتٗالى ا ٚاالعتدزاّ ايبؾض ٟيًُــــــٛار املغتٛصر( ٠
غشا , ١ٝ٥غرل غشا َٔ ) ١ٝ٥ايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝنشيو ؽٗار ٠اـً َٔ ٛاملًٛثات
االؽعاع ١ٝيًُٛار املقزص ٠اىل خاصز ايعضام .
 .9بٓا ٤قٛاعز َعًَٛات ب ١ٝ٦ٝخاف ١مبٗاّ املضنظ ٚاراَتٗا .
 .10بٓا ٤قاعز ٠بٝاْات تعط ٞفٛصٚ ٠امش ١عٔ ايتًٛخ االؽعاع ٞيب ١٦ٝايعضام ميهٔ
ايضدٛع ايٗٝا عٓز املضاقب. ١
ٚ .11مع ٚؼزٜح احملزرات ايب ١ٝ٦ٝاالؽعاع ١ٝاعتٓاراً اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝؾل املقارص
ايعامل َٔ ١ٝايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايقًَ ١ع االخش بٓعض االعتباص ايعضٚف
ايبٚ ١ٝ٦ٝاؾػضاؾٚ ١ٝطبٝع ١ايذلب ١اؾٛٝيٛدٚ ١ٝايعضٚف االقتقار... ١ٜاخل يًبالر.
 .12املؾاصنَ ١ع اؾٗات سات ايعالق ١مبا ٜتعًل مبٛامٝع االؽعاع َٔ اُٖٗا :
أ -عذلاتٝذ ١ٝايتعاٌَ َع ايٓؿاٜات املؾع.١
ب -ايغهضاب ٚسزٜز اـضر ٠املًٛخ.
ت -ايغٝطض ٠عً ٢املٓاؾش اؿزٚر. ١ٜ
خْ -ظع اعًش ١ايزَاص ايؾاٌَ .
ز -تؿهٝو املٓؾأت ايٓ. ١ٜٚٛ
ح -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝيًٓؿاٜات املؾع ١ايطبٝع ١ٝاملٓؾأ . NORM
خ -اشل ١٦ٝاالعتؾاص ١ٜيالغش. ١ٜ
ر -خط ١ايطٛاصئ االؽعاع١ٝ
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ٚإ اـط ١ايغٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2018خالٍ ايدلْاَر اؿه( َٞٛاالطاص املٛسز) ملضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع تٛمح املٗاّ ٚاالعُاٍ ٚايدلاَر اـاف ١مبضاقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
االؽعاع ٞعً ٢عَُ ّٛغاس ١ايعضام ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚؾكآ يًنٛابط املكضٚ ٠املعتُز٠
صزلٝآ ٚاييت تتُاؽَ ٢ع مٛابط ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص-: ١ٜ

أٚال"  -:ادضا ٤ايهؾـ املٛقع ٞملٛاقع ْقب َقارص َٛٚيزات االؽعاع يف َٛاقع
ايعٌُ:

َ -1ضنظ فش ٞايعاَض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -2غتؾؿ ٢ايكزٜػ( صاؾا ٌٝ٥ايضاٖبات) دٗاط تؿتٝت اؿق( ٢ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛؾض)٠
 -3عٝار ٠بابٌ ايٓقض يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /ايغعز( ٕٚمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
 -4عٝار ٠دٖٛض ٠اؿاصث ١ٝيالؽع( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -5عٝار ٠باْٛصاَا يالعٓإ  /ايرلَٛى (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -6عٝار ٠املاؼ يالؽع / ١ؽاصع ؾًغطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -7عٝار ٠طب ١ٝعالَ ١خايز ايغاَضا / ٞ٥س ٞسطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
املؤعغات ايبشج-: ١ٝ
 - 8دٗاط اؽع ١اعٓإ تابع يًذاَع ١املغتٓقض / ١ٜنً ١ٝطب االعٓإ (ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛؾض)٠
َ -9غح اؽعاع ٞالدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعاع ايتابع ١يًذاَع ١ايتكٓ ١ٝايٛعط / ٢املعٗز ايطيب
ايتكين (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
املؤعغات ايقٓاع-:١ٝ
َ -10غح اؽعاع ٞعًَٓ ٢ع ١َٛؾشك ايعذالت ْٛع ( )XPLMايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع١
ايغ X-ray ١ٝٓٝاملٓقٛب ١يف ايغٝطض ٠االَٓ ١ٝؾغض ايطابكني
َ -11غح اؽعاع ٞعًَٓ ٢ع ١َٛؾشك ايعذالت ْٛع ( )XPLMايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع١
ايغ X-ray ١ٝٓٝاملٓقٛب ١يف ايغٝطض ٠االَٓ ١ٝيف ايٛٝعؿ١ٝ
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ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞاالٚي ٞملقارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
َ -1غتؾؿ ٢االٌَ ايٛطين يعالز االٚصاّ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -2عٝار ٠ايُٝاَ ١االًٖ ١ٝدٗاط  / OPGبػزار اؾزٜز( ٠مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
)
 -3عٝار ٠ايػزٜض يالؽع( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -4غتؾؿ ٢ايؾٗٝز قُز باقض اؿه( ِٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -5عٝار ٠ايزصص يالؽع / ١ؽاصع عًُإ ؾا٥ل (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
 -6ايعٝار ٠ايعامل ١ٝيالؽع / ١ؽاصع عًُإ ؾا٥ل (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
َ -7غتؾؿ ٢بػزار ايتعً( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -8عٝار ٠ايزنتٛص قُز عً ٞاؿُزاْ / ٞايبٝاع  /ؽاصع ( 20ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛؾض)٠
َ -9عٗز االؽعَ / ١ز ١ٜٓايطب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -10غتؾؿ ٢ايعً ١ٜٛايتعً ُٞٝيًٛالرَ / ٠ضنظ فش ١املضا / ٠دٗاط َاَٛنضاف (ؽضٚط
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠

ثايجا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞايزٚص ٟملقارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.

 -1عٝار ٠ايضمح ١يالؽع / ١ايغٝز( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -2ضنظ فش ٞايضعاي( ١مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
 -3عٝار ٠االبضاص يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /االععُ( ١ٝمت اعطا ٤تٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
 -4عٝار ٠ايضاط ٟيالؽعٚ ١ايغْٛاص  /ؽاصع عًُإ ؾا٥ل (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -5ضنظ فش ٞاالعالّ (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
َ -6غتؾؿ ٢االَاَني ايهاظُٝني  /دٗاط قغطض( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -7عٝار ٠ايؿضقإ يالؽع / ١اؿض ١ٜاالٚىل (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -8عٝار ٠االؾٝاص يالؽع / ١ؽاصع املػضب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -9ضنظ فش ٞايؾٗٝز ايقزص (ايقابٝات عابكا) (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -10عٝار ٠ايٓٛص يالؽع / ١ؽاصع ؾًغطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -11غتؾؿ ٢ايطاصَ ١ٝايعاّ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -12ايعٝار ٠االٚىل ؾضاس ١ايٛد٘ ٚايؿهني يالؽع / ١املٓقٛص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛؾض)٠
 -13عٝار ٠ايؾؿا ٤يالؽع / ١ايهاظُ( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
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َ -14غتؾؿ ٢محا ١ٜاالطؿاٍ ايتعً / ُٞٝقغِ االؽعٚ ١ايتطٜٛض ايطيب (ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛؾض)٠
 -15عٝار ٠ايغالّ يالؽع / ١ايؾعب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -16غتؾؿ ٢ايهضخ يًٛالر( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -17عٝار ٠ايقؿا يالؽع / ١بػزار اؾزٜز( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠

صابعا " -:ادضا ٤قٝاعات مُإ اؾٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠االؽع١
ايغ ١ٝٓٝاملغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
َ - 1غتؾؿ ٢ايؿضات ايعاّ  /غضؾ ١صقِ ( )1دٗاط اؽع ١عُ ّٛاؾغِ (الٜٛدز سٛٝر يف اؾٗاط)
َ -2غتؾؿ ٢ايؿضات ايعاّ  /غضؾ ١صقِ ( )2دٗاط اؽع ١عُ ّٛاؾغِ (الٜٛدز سٛٝر يف اؾٗاط)
َ -3غتؾؿ ٢ايؿضات ايعاّ  /دٗاط اؽع ١اعٓإ (الٜٛدز سٛٝر يف اؾٗاط)

خاَغا" َ -:تابع ١تٓؿٝش ايتٛفٝات.
 -1عٝار ٠ايطبٝب قٝػ َؤٜز امحز يطب االعٓإ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -2عٝار ٠االخالل يالؽع / ١ايؾعً( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -3غتؾؿ ٢ايٛاعط ٞايتعً ُٞٝيًذضاس ١ايتكٛمي / ١ٝايهضار( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛؾض)٠
َ -4ضنظ فش ٞس ٞاؾاَع( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
َ -5ضنظ فش ٞاؿنض ايُٓٛسد / ٞايزٚص( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -6عٝار ٠بًغِ ايعضام االًٖ ١ٝيالؽع( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠
 -7عٝار ٠ايؿضز يالؽع / ١بػزار اؾزٜز( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛؾض)٠

عارعا"  -:ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓؿط١ٝ
(اؿهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملؾهٛى بتًٛثٗا.
 -1اعزار ١ٜايبٝإ املٗٓ ١ٝيًبٓات َ /زخٌ س ٞايعاٌَ (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
َ -2غح اؽعاع ٞيغهضاب تابع يٛطاص ٠االعُاص ٚاالعهإ  /را٥ض ٠االعُاص
اشلٓزع(١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
َ -3غح اؽعاع ٞيغهضاب تابع يٛطاص ٠ايتذاص / ٠ايؾضن ١ايعاَ ١يتذاص ٠اؿبٛب (الٜٛدز
َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
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 -4مت ادضا ٤ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞملٛقع َؾضٚع فُع ايضٜاسني ايغهين  /ايتاد( ٞالٜٛدز
َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -5عذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠ؾضق ١ايتزخٌ ايغضٜع  /يٛا ٤ايتزخٌ ايغضٜع ايجاْ/ ٞ
َكض ايًٛا( ٤الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -6عذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠ؾضق ١ايتزخٌ ايغضٜع  /يٛا ٤ايتزخٌ ايغضٜع ايجاْ/ ٞ
ايؿٛز اال( ٍٚالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -7عذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠ؾضق ١ايتزخٌ ايغضٜع  /يٛا ٤ايتزخٌ ايغضٜع ايجاْ/ ٞ
ايؿٛز ايجاْ( ٞالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -8عهضاب تابع اىل ٚطاص ٠ايعٌُ ٚايؾؤ ٕٚاالدتُاع / ١ٝاملضنظ ايٛطين يًقشٚ ١ايغالَ١
املٗٓ( ١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -9مت ادضا ٤ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيبٓا ١ٜتابع ١يٛطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض ١ٜاؾضمي ١املٓعُ١
(الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -10عذالت تابع ١يٛطاص ٠اشلذضٚ ٠املٗذض / ٜٔكاطٕ ايؾاؾ( ١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع)ٞ

عابعا" َ -:تابع ١خطط ايطٛاص ٤ٟيًُؤعغات املايه ١ملقارص االؽعاع.

 -1ؽضن ١اؾٛر ـزَات ايؿشك اشلٓزع / ٞايبقض٠
 -2ايؾضن ١ايعاَ ١يًشزٜز ٚايقًب َ /قٓع االْابٝب اؿًظ / ١ْٝٚايبقض٠

ثآَا"  -:ؾشك َغتًظَات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ( فزاص ٟصفافٚ , ١ٝاقٝات صقب١
يٝغت مُٔ خط ١ؽٗض ؽباط 2018

تاععا"  -:تكٚ ِٝٝؾشك ادٗظ ٠ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايتابع ١يًُؤعغات (ايقش١ٝ
ٚايقٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
يٝغت مُٔ خط ١ؽٗض ؽباط 2018

عاؽضا" َٓ -:ح تضاخٝك االدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعٚ ١املقارص املؾع ١يف املؤعغات
ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاؿهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ

َ -1غتؾؿ ٢ايظٖضا ٤ايتعً /ُٞٝقغِ اـزز  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (صقِ االداط 367 ٠يف
ٚ ) 2018/1/21اعط
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َ -2غتؾؿ ٢ايؿًٛد ١ايتعً / ُٞٝغضؾ / 2 ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  538يف ) 2018/1/28
االْباص
َ -3غتؾؿ ٢ايٓعُإ ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  519يف  ) 2018/1/28بػزار
َ -4غتؾؿ ٢ايؿًٛد ١يًٓغاٚ ١ٝ٥االطؿاٍ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  619يف 2018/1/31
)االْباص
َ -5غتؾؿ ٢ايزٜٛاْ ١ٝايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  614يف  ) 2018/1/30ايكارع١ٝ
َ -6ضنظ فش ٞاؿنض ايُٓٛسد / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ(  612يف  ) 2018/1/30بػزار
َ -7غتؾؿ ٢بعكٛب ١ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  802يف  ) 2018/2/7رٜاىل
َ -8ضنظ فش ٞاؾاَع / ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ(  864يف  ) 2018/2/12بػزار
َ -9غتؾؿ ٢ايؾاَ ١ٝايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  976يف  ) 2018/2/18قارع١ٝ
َ -10غتؾؿ ٢ايٓغاٚ ١ٝ٥االطؿاٍ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  975يف  ) 2018/2/18املجٓ٢
َ -11ضنظ فش ٞاالَاّ اؿغٔ ايعغهض(ٟع) ايُٓٛسد / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  969يف
 ) 2018/2/18ايٓذـ
 -12عٝار ٠ايضاط ٟيالؽع ١ر .عً ٞعبز ايٖٛاب سغني  /اداط ٠عٌُ(  362يف ) 2018/1/21
رٜاىل
 -13عٝار ٠ايؿضقإ يالؽع ١ر .قُز قُز دٛار عباؼ  /اداط ٠عٌُ(  523يف ) 2018/1/28
بػزار
َ -14ضنظ ايؾؿا ٤ايطيب ر.صؤ ٣عبز ايكارص ثاَض  /اداط ٠عٌُ (  546يف  )2018/1/28بػزار
 -15عٝار ٠االؽع ١اـاف ١رْٛ.ص اٜار ازلاع / ٌٝاداط ٠عٌُ (  553يف  ) 2018/1/28رٜاىل
 -16عٝار ٠ايغُا ٠ٚيالؽع ١ر.سً ِٝنض ِٜؾٝقٌ  /اداط ٠عٌُ (  696يف  )2018/2/1املجٓ٢
َ -17ضنظ ايتشضٜض يًُؿضاؼ اؿًظ ْٞٚرَ.غًِ َٛع ٢بزص  /اداط ٠عٌُ (  749يف ) 2018/2/4
بػزار
َ -18ضنظ ايتشضٜض يًُؿضاؼ اؿًظ ْٞٚرَ.غًِ َٛع ٢بزص  /اداط ٠عٌُ (  748يف 2018/2/4
) بػزار
 -19عٝار ٠االؾٝاص ايؾعاع ١ٝر.امحز َٓقٛص قُز  /اداط ٠عٌُ ؾٗاط ثاْ 787 (ٞيف
 ) 2018/2/6بػزار
 -20عٝار ٠ايؿضز يالؽع ١رَ.ادز قُز غنبإ  /اداط ٠عٌُ (  702يف  ) 2018/2/1بػزار
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 -21عٝار ٠ايتك ٢يالؽع ١ر.صاؾز عبز ايضطام عبز ايعظٜظ  /اداط ٠عٌُ (  784يف ) 2018/2/6
بػزار
 -22عٝار ٠ايظعؿضاْ ١ٝيالؽع ١ر.عبز اؾباص مج ٌٝعغٌ  /اداط ٠عٌُ (  705يف ) 2018/2/1
بػزار
 -23عٝار ٠دٖٛض ٠اؿاصث ١ٝر.صٜا طايب غظاٍ /اداط ٠عٌُ (  750يف  ) 2018/2/4بػزار
 -24عٝار ٠ايزنتٛص قُز عً ٞاؿُزاْ / ٞاداط ٠عٌُ (  701يف  ) 2018/2/1بػزار
 -25عٝار ٠باْٛصاَا الؽع ١االعٓإ ر.سٓني أمحز مٝا /٤اداط ٠عٌُ (  710يف 2018/2/1
)بػزار
 -26عٝار ٠بًغِ ايعضام يالؽع ١رٖ.ز ٣ؾٛطٜقاحل /اداط ٠عٌُ (  861يف  ) 2018/2/12بػزار
 -27عٝار ٠ايضاط ٟيالؽع ١ر.سغٔ بزص عبز اؿغني /اداط ٠عٌُ (  972يف  ) 2018/2/18س ٟقاص
 -28عٝار ٠ايظٖضا ٤يالؽع ١ر.صادح عباؼ محٝز / ٟاداط ٠عٌُ ( 965يف  ) 2018/2/18بابٌ
 -29عٝار ٠أؽع ١أالعٓإ يًزنتٛص زلرل ٚسٝز ايؿٓز ٟاالًٖ( ١ٝغضؾ / )1 ١اداط ٠عٌُ (962
يف  ) 2018/2/18س ٟقاص
 --30عٝار ٠أؽع ١أالعٓإ يًزنتٛص زلرل ٚسٝز ايؿٓز ٟاالًٖ( ١ٝغضؾ / )2 ١صقِ االداط962( ٠
يف  )2018/2/18س ٟقاص

اسز ٣عؾض - :تضاخٝك ايبز ٤بتٓؿٝش خطط االطايٚ ١املعاؾ ١بعز املقارقَٔ ١
اؾٗ ١ايضقاب١ٝ
رصاعٚ ١تك ِٝٝاـط ١املكزَ َٔ ١قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜض ١ٜتقؿ١ٝ
املٓؾآت ٚاملٛاقع ايٓ ١ٜٚٛاملزَضٚ ٠اـاف ١بايتٛفٝـ االؽعاع ٞؿٛض َؿاعٌ  14متٛط
املزَض ٚاعطا ٤املالسعات ايؿٓ ١ٝبقزر اعتهُاٍ اعُاٍ ايتٛفٝـ بقٛص ٠ؽاًَٚ ١سغب
خط ١ايتٛفٝـ االٚي ٞاملكزَ ١عابكا َٔ قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا .

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

يٝغت مُٔ خط ١ؽٗض ؽباط 2018
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ثالث ١عؾض َٓ - :ح ؽٗار ٠عالَ َٔ ١ايتًٛخ االؽعاع ٞملدًؿات اؿزٜز
(ايغهضاب) اـاي َٔ ٞايتًٛخ االؽعاع.ٞ
ٚ -1طاص ٠ايتذاص / ٠ايؾضن ١ايعاَ ١يتذاص ٠اؿبٛب  /فَٛع ١خإ ماص 620 ( ٟيف ) 2018/1/31
بػزار
ٚ -2طاص ٠ايقٓاعٚ ١املعارٕ  /ايؾضن ١ايعاَ ١ملعزات االتقاٍ (  786يف  ) 2018/2/6بػزار
ٚ -3طاص ٠ايعٌُ ٚايؾؤ ٕٚاالدتُاع / ١ٝاملضنظ ايٛطين يًقشٚ ١ايغالَ ١املٗٓ 971 ( ١ٝيف
 ) 2018/2/18بػزار

اصبع ١عؾض  -:ؼزٜح قاعز ٠ايبٝاْات ٚاعزار اـاصط ١االؽعاع ١ٝباالدٗظ٠
احملُٛي١
 -1عٝار ٠بابٌ ايٓقض يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /ايغعزٕٚ
 -2عٝار ٠دٖٛض ٠اؿاصث ١ٝيالؽع١
 -3عٝار ٠املاؼ يالؽع / ١ؽاصع ؾًغطني
 -4اعزار ١ٜايبٝإ املٗٓ ١ٝيًبٓات  /قضب داَع اّ ايطبٍٛ
َٛ -5قع َؾضٚع فُع ايضٜاسني ايغهين  /ايتادٞ
ٚ -6طاص ٠ايعٌُ ٚايؾؤ ٕٚاالدتُاع / ١ٝاملضنظ ايٛطين يًقشٚ ١ايغالَ ١املٗٓ١ٝ
ٚ -7طاص ٠اشلذضٚ ٠املٗذض / ٜٔكاطٕ ايؾاؾ١ٝ
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املغح ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٞ
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اجراء الكشف الموقعي
اجراء المسح االشعاعي االولي
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اجراء المسح االشعاعي الدوري
اجراء قياسات ضمان الجودة
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تنفيذ التوصيات
التقييم البيئي االشعاعي للمواقع واالبنية
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منح شهادة سالمة
5

منح تلراخيص اجهزة االشعة
موافقة البدء بتنفيذ خطط االزالة

0

تحديث قاعدة البانات
متابعة خطط الطوارئ للمؤسسات المالكة
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مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع.
مت َٓح (  )52اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع يًُؤعغات يف االَانٔ ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )6اداط ٠اىل َؤعغ ١فش / ١ٝبػزار  -ايهضخ
َٓ .2ح ( )16اداط ٠اىل يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝبػزار  -ايضفاؾ١
َٓ .3ح ( )3اداط ٠اىل َؤعغات فش/١ٝنضبال٤
َٓ .4ح ( )3اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝس ٟقاص
َٓ .5ح ( )5اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝايكارع١ٝ
َٓ .6ح ( )2اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝرٜاىل
َٓ .7ح ( )11اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝبابٌ
َٓ .8ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝايبقض٠
َٓ .9ح ( )3اداط ٠اىل املؤعغات ايقٓاع١ٝ
َٓ .10ح ( )2اداط ٠اىل املؤعغات االًٖ١ٝ

عت ١عؾض َٓ -:ح االؾالّ  ٚاؿاَالت  ٚبزٍ ايتايـ يًُغتُض ٜٔباـزَ.١

مت تظٜٚز ( )107ساًَ )125(ٚ ١ؾًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني اؾزر ٚبزٍ تايـ
يًُغتُض ٜٔباـزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( )9ساًَ )15(ٚ ١ؾًِ يًُؤعغات ايقش ١ٝيف بػزار /ايهضخ
 .2تظٜٚز ( )10ساًَ )14(ٚ ١ؾًِ ملؤعغات فش ١ٝيف بػزار /ايضفاؾ١
 .3تظٜٚز()16ساًَ )19(ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾع ١ايبقض ٠ايقش١ٝ
 .4تظٜٚز ( )30ساًَ )10( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾع ١نضبال٤
 .5تظٜٚز (  )8ساًَ )11( ٚ ١ؾًِ يعٝارات اًٖ١ٝ
 .6تظٜٚز ( )3ساًَ )3( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات فٓاع١ٝ
 .7تظٜٚز ( )2ساًَ )4( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾع ١ايٓذـ ايقش١ٝ
 .8تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾع ١نضنٛى ايقش١ٝ
 .9تظٜٚز ( )4ساًَ )5( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾع ١رٜاىل ايقش١ٝ
 .10تظٜٚز ( )2ساًَ )2( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾع ١ايكارع ١ٝايقش١ٝ
 .11تظٜٚز ( )18ساًَ )31( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾع ١بابٌ ايقش١ٝ
 .12تظٜٚز ( )-ساًَ )2( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾع ١س ٟقاصايقش١ٝ
 .13تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١ؾًِ ملؤعغات قاؾعٚ ١اعط ايقش١ٝ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

عبع ١عؾض - :اصعاٍ اؾالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايبالر
بقٛص ٠رٚص.١ٜ
يٝغت مُٔ خط ١ؽٗض ؽباط 2018

مثاْ ١ٝعؾض  - :قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدق ٞيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع.
يٝغت مُٔ خط ١ؽٗض ؽباط 2018

تغع ١عؾض - :ايتشض ٟعٔ عبب ايتعضض.

مت ادضا ٤ؼض ٟعٔ عبب تعضض ؾًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًُؤعغات ايتاي: ١ٝ
 َغتؾؿ ٢ايهضخ َ ) 1( ..تعضض غرل ؾعٌ َغتؾؿ ٢ايرلَٛى َ )2( ..تعضض غرل ؾعًٞ ّ نٛٝإ  /نضنٛى َ )1( ..تعضض غرل ؾعًَٞ -زَ ١ٜٓضدإ ايطبَ )2( .. ١ٝتعضض غرل ؾعًٞ

عؾض - :ٕٚػزٜز َٓح اداط ٠عٌُ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع يعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ )309تٝذ ١ؾشك طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝا عزا ( )45ساي ١متت ايتٛف ١ٝباعارتٗا بعز ؾذل ٠طَٓ ١ٝقزرٚ ٠قز متت َتابع١
ايؿشٛفات ايطب ١ٝايعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )5( .1ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١ايكارع١ٝ
 )12( .2ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١بابٌ
 )42( .3ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١س ٟقاص
 )6( .4ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١بػزار  /ايهضخ
 )145( .5ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١بػزار  /ايضفاؾ١
 )1( .6ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١االْباص
 )12( .7ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١ايبقض٠
 )70 ( .8ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١نضبال٤
 )11( .9ؾشك يعٝارات َ ٚغتؾؿٝات اًٖ١ٝ
 )2( .10ؾشك ملؤعغات فش ١ٝيف قاؾع ١رٜاىل
 )3( .11ؾشك ملؤعغات فٓاع. ١ٝ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

نشيو متت َتابع ١اعار ٠ؾشك ( )27ساي ١تػرلات طؿٝؿ ١يف ؾشٛفات ايزّ متت
ايتٛفَ ١ٝغبكا باعارتٗا يف ( َ )18ؤعغ . ١عًُا إ سق ٍٛايتػرلات يف ؾشٛفات ايزّ
ٖ ٞساي ١عاَ ١ؼزخ يعُ ّٛايٓاؼ ْتٝذ ١ؿاالت َضمَ ١ٝع .١ٓٝاَا سزٚخ ايتػرلات يف
ؾشٛفات ايزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚاييت قز ٜه ٕٛاالؽعاع اسز اعبابٗا َجٌ
 Anemia – neutropenia – lymphopeniaاس تتِ َتابع ١تًو ايتػرلات باعار٠
ايؿشك ايطيب بعز ؾذلَ ٠ع ١ٓٝيًتانز َٔ عزّ تهضاص ايتػرلات ٚيف ساي ١تهضاصٖا
تعضض عً ٢طبٝب اعتؾاص ٟبٗشا اجملاٍ ملعآٜتٗا ٚابزا ٤ايتٛفٝات املال ١ُ٥بؾاْٗا يًشز اٚ
ايتكًَٗٓ ٌٝا مبا ٜنُٔ عالَ ١ايعاًَني ٚالعطا ِٗ٥فالس ١ٝيالعتُضاص يف ايعٌُ يف
سكٌ االؽعاع املؤ ٜٔاعتٓارا اىل ؾشٛفاتِٗ ايطب.١ٝ

ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايؿشٛفات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚ
عُ ّٛايٓاؼ يف كتدل ايتاثرل ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤ؾشك (  )91منٛسز رّ يف ٖشا ايؾٗض يف كتدل ايتأثرل ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت
مجٝعٗا طبٝعَ ١ٝاعزا اؿاالت ايتاي: ١ٝ
(Polycythemia )9
(High ESR )99
(Leucocytosis )3
(Leucopenia )2
(Lymphocytopenia )1
(Anemia )4
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايؿشك ايطيب يف كتدل ايتاثرل
ايباٜٛيٛدَ ٞع ازلا ٤املؤعغات ايقش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛؾٗٝا.
 )12( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
 )15( .2عاٌَ َٔ املؤعغات ايقش ١ٝيف قاؾع ١بػزار  /ايضفاؾ١
 )1( .3عاٌَ َٔ َؤعغ ١اًٖ١ٝ
 )6( .4عاٌَ َٔ املؤعغات ايقش ١ٝيف قاؾع ١بػزار  /ايهضخ
 )22( .5عاٌَ َٔ َؤعغات فٓاع١ٝ
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اثٓإ ٚعؾض : ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايب ١ٝ٦ٝمُٔ اـط ١ايٓقـ عٓ ١ٜٛملز١ٜٓ
بػزار ٚباق ٞاحملاؾعات :
احملاؾعات
بػزار
نضنٛى
بابٌ
نضبال٤

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

ْغب١
االلاط

املٓؿش
 6تضب١
َ 8ا٤
 4تضب١
َ 1ا٤
 تضب١ َا٤ 3تضب١
َ 3ا٤

املالسعات

% 100
%100
فؿض%

مل تضر ٚعتتِ َؿاؼتِٗ

%100

مناسز َتأخض ٠خاف ١بؾٗض ناْ ٕٛايجاْٞ

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

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

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

مناسز كتًؿ١
ٚاصر َٔ ٠كتًـ
اؾٗات ٚسغب
َتطًبات ايعٌُ

اـطٛات ايتٓؿٝش١ٜ

املدطط

املٓذظ

أ ( -اعتالّ  ,ؼنرل
 ,قٝاؼ ) ايُٓاسز

سغب
أ -تٛثٝل ايٓتا٥ر َاٜضر
باعتُاصات
خاف١

336

املالسعات

 .1قٝاؼ (  )311منٛسز َٔ را٥ض٠
فش ١بػزار .
 .2قٝاؼ (  ) 22منٛسز َٔ ٚطاص٠
ايظصاع. ١
 .3قٝاؼ ( )3منٛسز َٔ ٚطاص٠
ايتذاص. ٠

ٚاؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل فالس ١ٝايُٓاسز يالعتٗالى ايبؾض َٔ ٟايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝؾكط
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مخغ ٚ ١عؾض :ٕٚقٝاؼ مناسز مُٔ اـط ١ايغٓ 4 ( ١ٜٛؾق) ٍٛ
ْٛع االلاط

ايؿقٌ االٍٚ
املدطط املٓؿش

قٝاؼ اـًؿ ١ٝاالؽـعاع١ٝ
يًُٝــــا ٙاملتدًؿــــ ١عــــٔ
َغتؾؿٝات ايطب ايٓـ8 ٟٚٛ
(اساص ,سظٜـــضإ  ,اًٜـــ, ٍٛ
ناْ ٕٛاال)ٍٚ
قٝاؼ اـًؿ ١ٝاالؽـعاع١ٝ
يف َٝا ٙايؾضب يف َزٜٓـ١
بػــــزار (تؾــــض ٜٔاال10 , ٍٚ
ْٝغــإ ,متــٛط  ,تؾــضٜٔ
اال)ٍٚ
قٝاؼ اـًؿ ١ٝاالؽـعاع١ٝ
يف اؿًٝـــب َٚؾـــتكات٘
(ؽباط  ,اٜاص  ,اب  ,تؾض14 ٜٔ
ايجاْ)ٞ

قٝاؼ اـًؿ ١ٝاالؽـعاع١ٝ
يف َٝــا ٙاالبــاص (نــإْٛ
3
ايجــاْْٝ , ٞغــإ  ,متــٛط ,
تؾض ٜٔاال)ٍٚ
قٝاؼ اشلباب ايشص ٟملٓاطل
كتًؿ َٔ ١بػزار يتشزٜز
تضانٝظ رقا٥ل ايؿا ٚبٝتـا 15
(اساص  ,سظٜـــضإ  ,اًٜـــ, ٍٛ
ناْ ٕٛايجاْ)ٞ

ْغب١
االلاط

ايٓتٝذ١

املالسعات

-

-

-

يٝغت مُٔ خط١
ؽباط

10

%100

-

يٝغت مُٔ خط١
ؽباط

14

%100

اؽاصت ْتا٥ر
ايتشايٌٝ
املدتدل ١ٜاىل
عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

3

%100

-

يٝغت مُٔ خط١
ؽباط

-

-

-

يٝغت مُٔ خط١
ؽباط

عت ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ مناسز االٖٛاص.
مت االعتشاص عٔ دًب مناسز االٖٛاص مبٛدب نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝيف
املٓطك ١اؾٓٛب ١ٝس ٟايعزر ر ز  1152/4 /يف 2016/5/16
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عبعٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز َتؿضق ١خاصز اـط ١ايٓقـ عٓٚ ١ٜٛسغب
َاٜضر
َؿضرات
اـط١

اـطٛات
ايتٓؿٝش١ٜ

مناسز
كتًؿ١
ٚاصرَٔ ٠
كتًـ
اؾٗات
ٚسغب
َتطًبات
ايعٌُ

أ ( -اعتالّ ,
ؼنرل ,
قٝاؼ )
ايُٓاسز

املدطط

املالسعات

املٓذظ
-1

ب -تٛثٝل
ايٓتا٥ر
بإعتُاصا
ت خاف١

-2
-3
-4

سغب
َاٜضر

49

قٝاؼ ( 27زلار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع /١ايؾضن١
ايعاَ ١يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ
قٝاؼ (  10تضب َٔ ) ١بػزار  /ايتادٞ
قٝاؼ (  3تضب َٔ ) ١قاؾع ١فالح ايزٜٔ
قٝاؼ ( 9تضب َٔ )١قاؾع ١فالح ايز /ٜٔداَع١
تهضٜت

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜإ مجٝع ايُٓاسز َغتٛؾ َٔ ١ٝايٓاس ١ٝاالؽعاعٚ ١ٝعزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚقٝاؼ اـًؿ ١ٝاالؽعاع١ٝ
احملاؾعات
َ -1زٜض ١ٜب ١٦ٝبػزار

املدطط
50

املٓؿش
50

َ -2زٜض ١ٜب ١٦ٝايبقض50 ٠

َعزٍ اـًؿ١ٝ
االؽعاع ١ٝبٛسز٠

µSv/h

0.101
0.098

50
َ -3زٜض ١ٜب١٦ٝ
ايكارع١ٝ

50

50

0.126

َ -4زٜض ١ٜب٣ْٛٓٝ ١٦ٝ

50

-

-
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نإ َعزٍ قٝاؼ اؾضع
اـًؿ ١ٝاالؽعاع0.126-( ١ٝ
 )0.98بٛسز µSv/h ٠سٝح
ناْت اٚطأ ق ١ُٝيف
قاؾع ١ايبقضٚ ٠اعً ٢ق١ُٝ
يف قاؾع ١ايكارعٖٞٚ ١ٝ
مُٔ سزٚر اـًؿ١ٝ
االؽعاع ١ٝايطبٝع.١ٝ
مل تضر بغبب ايٛمع االَين

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

تغعٚ ١عؾض : ٕٚعًُٝات ايؿشك االؽعاع ٞيف َٓاؾش ايبقض ٠اؿزٚر ١ٜيؾٗض (ؽباط )
ت

1

2

3

4

املٛقع

ايؿذل٠

َٔ
َزٜض١ٜ
2018/1/10
نُضى اّ
اىل
ققض
2018/1/30
َٔ
َزٜض١ٜ
2018/1/14
نُضى
اىل
عؿٛإ
2018/1/30
َٔ
2018/1/9
َطاص ايبقض٠
اىل
ايزٚيٞ
2018/1/29
َٔ
َزٜض١ٜ
2018/1/14
نُضى خٛص
اىل
ايظبرل
2018/1/30
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عزر
االيٝات

عزر
االصعايٝات
ٚاؿاٜٚات

عزر ايكطع ا ٚاملٛار
املدتًؿ١
 37قطع
1600اطاص ات
عٝاصات
َٛار ٚادٗظَ ٠تٓٛع١

خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ

 95آيٝــ١

 11اصعاي١ٝ
 19سا١ٜٚ

 24آيٝــ١

 7اصعاي١ٝ

-

 3ؽشٓ١

قطع غٝاص كتًؿ١

-

-

 3اصعاي١ٝ

املالسعات

 3170اطاص يًغٝاصات
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خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

ثالث( -: ٕٛأ) َتابعَٓ ١ع ١َٛاالْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملاؾعات.
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

احملاؾع١

املدطط

املضنظ
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ايبقض٠
ؽط ايعضب
عؿٛإ
ٚاعط
َٝغإ
ايٓذـ
نضبال٤
املجٓ٢
نضنٛى
عًُٝاْ١ٝ
رٖٛى
اصبٌٝ
ايكارع١ٝ
ْ٣ٛٓٝ
االْباص
ايكاِ٥
فالح 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

املالسعات

128
54
58
30
8
9
55
21
-

بغبب عطٌ املٓع١َٛ

-

مل تضر ٚمت االتقاٍ بِٗ ٖاتؿٝا ً

-

ً

-

مل تضر بغبب عطٌ املٓع١َٛ
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
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

(ب) َعزٍ ايكضا٤ات ملٓعَٛات االْشاص املبهض
اـًؿ١ٝ
َعزٍ
االؽعاع( ١ٝناَا)
µsv / h dose
) ) rate
0.134
0.134
0.116
0.134
0.150

ت

احملاؾع١

1
2
3
4
5

بػزار
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ايبقض٠

6

ؽط ايعضب

0.157

7
8
9

عؿٛإ
ٚاعط
َٝغإ

مل تضر
0.143
0.156

املالسعات
ناْت َعزٍ قٝاؼ دضع اـًؿ١ٝ
االؽعاع)0.116-0.157( ١ٝ
µSv/h
سٝح ناْت اٚطأ ق ١ُٝيف
قاؾع ١بابٌ ٚاعً ٢ق ١ُٝيف
قاؾع ١ايبقض ٠ظ قنا ٤ؽط
ايعضب  ٖٞٚمُٔ سزٚر اـًؿ١ٝ
االؽعاع ١ٝايطبٝع.١ٝ
بغبب اْكطاع خزَ ١االْذلْٝت

ٚاسز ٚثالث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
املٓاطل

عزر
ايكٝاعات
1

املؾتٌ – سٞ
املعًُني

1

ايعاَض١ٜ

اؾارص١ٜ

1

ْٛع ايكٝاؼ
ٖٛا ٤راخًَ + ٞا ٤اعاي+١
َا ٤خظإ
ٖٛا ٤راخًَ + ٞا ٤اعاي+١
َا ٤خظإ
ٖٛا ٤راخًَ + ٞا ٤اعاي+١
َا ٤خظإ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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املالسعات
املضنظ ايقش ٞايتدقق ٞيطب
االعٓإ
َضنظ فش ٞاملعًُني – قطاع ايبًزٜات
َضنظ فش ٞايظ ١ٜٚيًٛالرات ٚايٛؾٝات

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

اثٓإ  ٚثالث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ

 .1تعٗزات خط ١ٝعزر ()8
 .2تٛد ٘ٝاْشاص َٔ قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع اىل عٝار ٠اًٖٚ ١ٝسيو ملدايؿتٗا
اسهاّ قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غرل سافً ١عً٢
اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ دٗاط االؽعٚ ١بٛاقع (0 )16
 .3مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عكٛر تٓؿٝش املؾاصٜع االعتجُاص ١ٜاـاف١
باملضنظ َع اؾٗات املعٓ ١ٝيف ايٛطاصٚ ٠االداب ١عً ٢االعتؿغاصات اييت تضر اىل املضنظ
ٚبك ١ٝاالقغاّ ٚاؾٗات سات ايعالقٚ ١بٛاقع عزر ()13

ثالث ٚ ١ثالث:ٕٛؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع.١
 َٔ -1ادٌ بٓا ٤ايكزصات يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع مت ادضا ٤ايزٚص ٠ايتزصٜب ( ١ٝتكِٝٝ
ايتعضض املٗين يًعاًَني يف اجملاالت ايقشٚ ١ٝايتطبٝكات اـاف ١باالؽعاع املؤ )ٜٔيًؿذل٠
( ) 2018 /3/ 1 - 2/25عً ٢قاع ١املضنظ سٝح تنُٓت املٛامٝع ايتاي: ١ٝ
-
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اعاعٝات االؽعاع
ٚسزات ايٓؾاط االؽعاعٞ
طضٜك ١ادضا ٤ايكٝاعات ٚسغاب َهاؾ ٤٢اؾضع١
اي ١ٝاملغح االؽعاعٞ
طضٜكٚ ١اي ١ٝعٌُ ادٗظ ٠قٝاؼ ايتًٛخ االؽعاعٞ
طضٜكٚ ١اي ١ٝعٌُ ادٗظ ٠ايتعضض االؽعاعٞ
ايتؾدٝك ٚايعالز يف فاٍ ايطب ايٟٓٚٛ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

مخغ ٚ ١ثالث - :ٕٛخاصز اـط.١

أعتٓارآ اىل ايزٚص ايضقابٚ ٞعٝاعٚ ١طاصتٓاَ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالؾضار ٚاجملتُع
ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َقارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚػٓب االثاص ٚاملداطض ايهآَ ١يالؽعاع,
 -1قاَت ؾضقٓا ايؿٓ ١ٝبادضا ٤طٜاصات تؿتٝؾ ١ٝمُٔ ؾضٜل َؾذلى َٔ َضنظْا َٚهتب املؿتؿ
ايعاّ ٚ /طاص ٠ايقشٚ ١ايب ١٦ٝيًعٝارات ٚاملضانظ ايطبٚ ١ٝاملغتؾؿٝات االًٖ ١ٝمُٔ اؾٛالت
املغاٚ ١ٝ٥تنُٓت ٖش ٙايظٜاصات تزقٝل املعًَٛات اـاف ١باالدٗظَٚ ٠ز ٣تطبٝل ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع عً ٢م ٤ٛاالداطات املُٓٛسَ َٔ ١ضنظْا املتٛادز ٠يف املٓاطل ايتاي-: ١ٝ
-

بػزار اؾزٜز٠
االععُ١ٝ
ايػظاي١ٝ
س ٞاالعالّ

 -2آدضا ٤طٜاص ٠تؿتٝؾ ١ٝاىل َغتؾؿ ٢اٍ  400عضٜض (َغتؾؿ ٢االَاّ ايقارم (ع))  /قاؾع ١بابٌ
الدضا ٤املغح االؽعاع ٞعً ٢دٗاط ايهاَا ناَرلا ٚاملدتدلات االؽعاعٚ ١ٝسيو ملتابع ١تضخٝك
ٚسز ٠ايطب ايٓ ٟٚٛاـاف ١باملغتؾؿ ٢املشنٛص .
 -3ادضا ٤طٜاص ٠تؿتٝؾ ١ٝاىل قاؾع ١فالح ايز ٜٔالدضا ٤املغح االؽعاع ٞيًُٛاقع املزَضْ ٠تٝذ١
ايكقـ اؾ ٟٛملقٓع فالح ايز ٜٔايتابع اىل ايؾضن ١ايعاَ ١ملعزات االتقاٍ ٚايكزصٚ ٠ايبٓاٜات
عباص ٠عٔ مجًْٛات سزٜزْٚ ١ٜتٝذ ١ايكقـ املباؽض عًٗٝا ؼٛيت دظَٗٓ ٤ا اىل انٛاّ َٔ كًؿات
اؿزٜز ( ايغهضاب ) سٝح اؽاصات ايكٝاعات اىل اْ٘ الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاعٚ ٞإ ايكضا٤ات
مُٔ سزٚر اـًؿ ١ٝاالؽعاع ١ٝايطبٝع. ١ٝ

 -4املؾاصن ١مُٔ ؾعايٝات االعتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض ١ٜايزؾاع
املزْ. ٞ
 -5مت ايكا ٤قامضات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع بعٓٛإ ( َبار ٤٣ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚتٛفٝات
ايغالَ ١يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ) مُٔ ْز ٠ٚتٛع ١ٝملٓتغيب ٚطاص ٠ايقش / ١را٥ض ٠فش١
ايضفاؾ١
 -6سنٛص ادتُاع ايًذٓ ١ايؿٓ ١ٝيتغٗ ٌٝايٓكٌ ايتذاص ٟيف َٓطك ١االعهٛا املٓعكز يف ٚطاص٠
ايٓكٌ .
 - 7املؾاصن ١يف ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝمُٔ املؾضٚع املؾذلى َع االؼار االٚصب( ٞرعِ ٚتطٜٛض
اؾٗ ١ايضقاب ١ٝيف فاٍ اراص ٠ايٓؿاٜات ٚتؿهٝو املؿاعالت ايٓ )١ٜٚٛبعٓٛإ ( َتطًبات
تضخٝك االْؾط ١ايٓ ) ١ٜٚٛاملٓعكز ٠يف اعطٓب / ٍٛتضنٝا.
 - 8مت سنٛص ادتُاع بعٓٛإ اؿز َٔ تٗضٜب املٛار املؾعٚ ١ايٓ ١ٜٚٛاملٓعكز يف ٚطاص ٠ايعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا
 - 8غقٛل ْعاّ اراص ٠اؾٛر ٠ملدتدل ناَا : ISO/IEC 17025:2005
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 مت عكز ادتُاع االراص ٠ايعًٝا َع ؽعب ١إراص ٠اؾٛر ٠غقٛل كتدل ناَا َٓٚاقؾ ١مجٝع ايؿكضات
اؿانُٚ ١اـاف ١باملٛافؿ ١اعال َٔ ٙسٝح ايتطبٝل ٚاملتابع ١جملضٜات ايعٌُ َع رٚاّ آي ١ٝايتطٜٛض
املغتُضيًعٌُ ٚايهارص املدتك بشيو .
 املؾاصن ١بايكا ٤قامض ٠يف ايٓز ٠ٚايعًُ ( ١ٝاؾٛرَ ٠غؤٚي ١ٝاؾُٝع ) يف ايهً ١ٝايتكٓ ١ٝاالراص/ ١ٜ
ٚسز ٠عٛخ اؾٛر / ٠داَع ١بػزار .
 املؾاصن ١بايكا ٤قامض ٠يف ايٓز ٠ٚايعًُ ( ١ٝتطبٝل َعاٜرل اؾٛر ٠يف كتًـ قطاعات االعُاٍ ) يف
ايهً ١ٝايتكٓ ١ٝاالراص / ١ٜقغِ تكٓٝات إراص ٠اؾٛر ٠ايؾاًَ / ١داَع ١بػزارٚاييت ساطت عً ٢املضتب ١االٚىل
َٔ بني ( )15مخغ ١عؾض قامض ٠اخضٚ ٣مت تظٜٚزْا بؾٗارَ ٠ؾاصنٚ ١نتاب ؽهض بشيو .
 تٛعٝع ْطام ايبشح ايبشح عٔ َٓعُات عامل ١ٝغرل سه ١َٝٛيالعتشقاٍ ؾضف ١املؾاصن ١يف ارا٤
) (PTؾُٝا خيك تٛعٝع فاٍ االعتُار يًُدتدل ايػشا. ٞ٥
 االعتُضاص بإفزاص َٚقارق ١مجٝع ْتا٥ر ايؿشك املدتدل ١ٜيف كتدل قٝاعات اطٝاف ناَا َٔ قبٌ
ؽعب ١إراص ٠اؾٛر. ٠
 - 9غقٛل ْعاّ اراص ٠اؾٛر " ISO 9001:2015 ٠االفزاص اـاَػ " :
 مت املؾاصن ١يف اسز ايٓزٚات ايزاخًَ ١ٝع ؽعب ١ايتدطٝط مُٔ فاٍ ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝتطبٝل اْعُ١
اراص٠اؾٛرٚ ٠نٝؿ ١ٝاراصتٗا بايؾهٌ االَجٌ .
َ تابع ١ايتطبٝل ٚايتؿع ٌٝيالعُاّ اـال بايقٝػ ١ايعاَ ١يالعتُاصات يف ناؾ ١االقغاّ ٚايؾعب .
ٜ تِ سايٝا ً االعزار ايٓٗا ٞ٥يٛثا٥ل ْعاّ اراص ٠اؾٛر ٠يًُٛافؿ ١اعال ٙيبزَ ٤ضسً ١ايؾضٚع بايتكزِٜ
يهاؾ ١ايٛثا٥ل يػضض اؿق ٍٛعً ٢ؽٗار ٠االعتُار ايٛطين ملضنظْا .

 -10مت ادضا ٤طٜاص ٠مُٔ ؾضٜل ؾين َؾذلى َع قغِ ايضقاب ١االؽعاع ١ٝاىل َٛقع ايتادَ / ٞؾضٚع
ايضٜاسني ايغهين ٚمت دًب مناسز يػضض ايكٝاؼ.
 - 11مت االٜؿار اىل قاؾع ١فالح ايز ٜٔمُٔ ؾضٜل ؾين َؾذلى َع قغِ ايضقاب ١االؽعاع ١ٝاىل
َقٓع فالح ايز ٜٔايتابع يًؾضن ١ايعاَ ١ملعزات االتقاٍ ٚمت دًب مناسز يػضض ايكٝاؼ.
 -12اقاَ ١رٚص ٠تزصٜب ١ٝيزا٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝملٓطك ١ايؿضات االٚعط س ٍٛتأٖٚ ٌٝبٓا٤
قزصات ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع سلًت (َعاٜضَٓ ٠عَٛات عزارات ناَا  ,اعتالّ ٚؼنرل
ايُٓاسز ايبٚ ١ٝ٦ٝايػشا , ١ٝ٥قٝاؼ ٚؼً ٌٝايٓتا٥ر يًُٓاسز ايبٚ ١ٝ٦ٝايػشا , ١ٝ٥االداب ١عً٢
االعتؿغاصات ٚاعطا ٤ؽضح عاّ س ٍٛعٌُ كتدلات قٝاعات ناَا ).
 -13مت طٜاص ٠كتدلات قغِ ايبشٛخ االؽعاع َٔ ١ٝقبٌ اعاتش ٠يف داَع ١بابٌ يالطالع عً٢
آي ١ٝعٌُ املدتدلات ٚاالداب ١عً ٢اعتؿغاصاتِٗ ٚاعطا ٤ؽضح عاّ عٔ عًُ ١ٝايكٝاؼ .
 -14مت ايتشنرل ايهُٝٝا ٟٚبطضٜك ١ايتكطرل يـ (َ 1ا ٤ب٦ض  /بابٌ َ 1 ,اْٗ ٤ض  /نضنٛى)
ٚقٝاعٗا عً ٢دٗاط ايعزار ايَٝٛن ٞايغا.LSC ٌ٥
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 -15مت ايتشنرل ايهُٝٝا ٟٚيـ ( ) 3مناسز رّ َٔ َٓتغيب قغِ ايبشٛخ االؽعاع ١ٝيتشزٜز
تضانٝظ ايٛٝصاْ ّٛٝبإعتدزاّ دٗاط . KPA
 -16مت مجع مناسز خاف ١باـط ١ايبَٓ َٔ ١ٝ٦ٝاطل كتًؿ َٔ ١قاؾع ١بػزاريػضض قٝاعٗا
عًَٓ ٢عَٛات اطٝاف ناَا .
 -17سنٛص االدتُاع اـال َع َٓعُ UNIP ١ملغاْز ٠ايعضام يف ؼذ ِٝاطَ ١املٛاقع املًٛث١
(عزا , ١ٜايتٜٛجٚ ) ١اؿق ٍٛعً ٢رعِ االَِ املتشز٠
 -18سنٛص ادتُاع يف اؾٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعٔ ايًذٓ ١ايؿٓ١ٝ
االعتؾاص ١ٜيًشٚ ّٛايظٜٛت ايتبٛؽ .
 -19سنٛص ادتُاع ايؿضٜل ايٛطين الْؾاَ ٤ؿاعٌ ْ ٟٚٛعًُ ٞغقٛل ؾكض ٠ايتٓغٝل َع
اؾاَعات ٚاملعاٖز ايعضاق ١ٝالعزار ٚتزصٜب املالنات ايتدقق ١ٝايالطَ ١الراصٚ ٠فٝاغ١
املؾضٚع يف َكض ٖ ١٦ٝاملغتؾاصٜٔ
 -20مت االٜؿار اىل رٚي ١ايُٓغا  /ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜؿنٛص االدتُاع اـال
مبٓاقؾ ١تك ِٝٝاؾضع االؽعاع. ١ٝ
 -21اعتالّ ( )581ؾًِ َغتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع يػضض ؼُٝنٗا ٚقضا٠٤
دضع تعضمٗا.
 -22تظٜٚز ( )6اعتُاص ٠ؾشك طيب اٚي ٞيعاًَني دزر يف سكٌ االؽعاع.
 -23ؼزٜح قاعز ٠بٝاْات ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع عًْ ٢عاّ االنغٌ ٚتٓظ ٌٜبٝاْات (
 ) 276عاٌَ َتنُٓ ١ازلاؤِٖ ٚعٓا ِٜٗٓٚايٛظٝؿَٛ , ١ٝايٝزِٖ  ,فاٍ عًُِٗ  ,صقِ ٚتاصٜذ
َٓح اداط ٠ايعٌُ ْٚتٝذ ١ايؿشك ايطيب ايزٚص ٟشلِ .
 -24تظٜٚز عزر ( )6ؾًِ قٝاؼ َغت ٣ٛايتعضض ايؾدق ٞيػضض املضاقب ١ؾكط بزَٓ ٕٚح اداط٠
عٌُ يطًب ١ايزصاعات ايعًٝايف بػزارٚايبقضٚ ٠ايكارع ١ٝاعتٓارا اىل مٛابط َضاقب ١تعضض
طًب ١ايزصاعات ايعًٝا .
 -25متت فٝاْ ) 1( ١ساًَ ١تايؿَ ١غتدزَ َٔ ١قبٌ ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع ظٗٛر ساتَٔ ١ٝ
قبٌ َٓتغيب ؽعب ١قٝاؼ ايتعضض يف قغِ َضاقب ١ايتعضض ايؾدق.ٞ
 -26متت اداب ١طًب عزر ( )4عاٌَ يف را٥ض ٠فش ١بػزار /ايضفاؾ ١يف تأٜٝز َٓشِٗ اداط٠
ايعٌُ يف سكٌ االؽعاع ٚاعتُضاصْا بتظٜٚزِٖ اؾالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يػضض سلٛشلِ
مبدققات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع .
 -27مت استغاب اـزَ ١املناؾ ١يًتكاعز يعزر ( َٔ )1ايعاًَني يف داٍ االؽعاع يف قاؾع١
رٜاىل يًُٛاؾك ١عً ٢اماؾ َٔ )%30( ١خزَتِٗ ايؿعً ١ٝيف سكٌ االؽعاع اىل اـزَ١
ايتكاعز.١ٜ
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َ -28ؾ اصن ١اسز َٓتغيب ايكغِ يف ايزٚص ٠ايتٛع ١ٜٛاييت ػض ٣بقٛص ٠رٚص ١ٜيف املؤعغات
ايقش ١ٝيتٛع ١ٝايعاًَني مبداطض االؽعاع ٚايٛقاٚ َ٘ٓ ١ٜايتعضف عًَ ٢ؾانٌ ايعاًَني
ٚاالداب ١عً ٢اعتؿغاصاتِٗ .
 -29اصعاٍ اعُاّ اىل مجٝع املؤعغات ايقش ١ٝيف ايعضام بنضٚص ٠اعار ٠ساًَ ١ايعاٌَ
(املتكاعز  ,ايتاصى ايعٌُ ,املغتك, ٌٝاجملاط اداط ٠طٚ ًٜ٘ٛغرلٖا َٔ املتػرلات اؿافً١
يًعاًَني ) اىل َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ن ٕٛاؿاًَ ١تظٚر يًعاٌَ َضٚ ٠اسز ٠ط ١ًٝؾذل٠
اؽتػاي٘ يف َؤعغت٘ ٚتكز ِٜاـزَات املذلتب ١يتظٜٚز ايعاٌَ بايؿًِ ٚسغاب اؾضع١
االؽعاع ١ٝتتِ َكابٌ اعتكطاعات َاي َٔ ١ٝاملؤعغَ ١ايه ١املقزص ٚيٝػ َٔ ايعاًَني
ٚتعٛر ٚاصراتٗا اىل فٓزٚم محاٚ ١ٜؼغني ايب( ١٦ٝا ٟاملبايؼ تغتكطع َٔ مُٔ َٝظاْ١ٝ
ايزٚيٚ ١تعٛر ٚاصراتٗا اىل َٝظاْ ١ٝايزٚيٚ ) ١إ عزّ اصداع اؿاَالت ٜؤر ٟاىل اعتٓظاف
اؿاَالت املتٛؾض ٠يزٜٓا ْٚؿاسٖا عًُا اْٗا تغتٛصر َٔ خاصز ايبالر ٚؼتاز اىل ؽقٝقات
َاي ١ٝنبرلٚ . ٠تٓؿٝشا شلشا االَض ؾكز مت اصعاٍ نتب صزل ١ٝيعزر (َ )20ؤعغ ١فش١ٝ
العار ٠اؿاَالت اعتٓارا اىل اعُآَا اعال ٙايقارص بايهتاب س ٟايعزر  741يف 2018/2/4
ٚؾل اينٛابط املعُ ٍٛبٗايف املضنظ .
 -30مت صؾع طًبات كققات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يعزر ()5عاًَني يف نٌ َٔ َضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َٚزٜضٜيت ب ١٦ٝس ٟقاص ٚبابٌ اىل ايزا٥ض ٠االراصٚ ١ٜاملايَ / ١ٝهتب املزٜض
ايعاّ نٜ ِْٗٛقًش ٕٛيًعٌُ يف سكٌ االؽعاع اعتٓار يؿشٛفاتِٗ ايطب. ١ٝ
 -31مت ابزا ٤ايضأ ٟيف طًب ايغٝز مجع ١طاصـ عذَ ٌٝزٜض ؽعب ١ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف
َزٜض ١ٜبَٝ ١٦ٝغإ اؽاص ٠اىل ٖاَؿ ايغٝز ايٛن ٌٝايؿين املعطٛف عًٖ ٢اَؿ َعايٞ
ايغٝزٚ ٠طٜض ٠ايقشٚ ١ايب ١٦ٝعً ٢افٌ نتاب فًػ ايٓٛاب  /ايٓا٥ب ايغٝز سٝزص عتاص ٚ
ايشٜ ٟض ّٚيف َٓش٘ كققات بزٍ ايتعضض يالؽعاع باالماؾ ١اىل كققات املٗٔ ايقش١ٝ
ٚقز متت ادابتٓا بإ املضنظ العالق ١ي٘ عذب كققات٘ ٚاساي١طًب٘ اىل اؾٗات املدتق١
يف ايٛطاص. ٠

25 of 25

RPC-P-006

