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املكزَــــ- ١
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع دٗ ١صقابَ ١ٝغؤٚي ١عً ٢ناف ١سضن ١املقارص املؾع١
 ٚاملُاصعات املتعًك ١باالؽعاع املؤ ٚ ٜٔيعُ ّٛايعضام مبٛدب قاَْ ٕٛغتكٌ  ٖٛ ٚقإْٛ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ  99يغٓ 1980 ١ايٓافش  ٚايتعًُٝات ايقارص ٠مبٛدب٘ عُال
باسهاّ املار/5( ٠اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْقت (ٜؤعػ مبٛدب ٖــــشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغُ٢
َضنظ ايٛقاٜـــ َٔ ١االؽعــاع ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ دلًػ
محا ٚ ١ٜحتغني ايبٚ / ١٦ٝطاص ٠ايقش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً) .
َ ٖٛ ٚؤعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خربَ ٠رتانُ ١يف دلاٍ 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 ٚ ١ٜٚٛاالؽعاع ١ٝسايٝاً قٝز ايتؾضٜع
يف دلًػ ايٓٛاب اعتٓاراً اىل قضاص دلًػ ايٛطصا ٤املٛقض صقِ  169يغٓ ٚ 2011 ١متت قضا٥ت٘ قضا٠٤
اٚىل  ٚثاْ ٚ ١ٝاملتنُٓ ١تعز ٌٜيًكاْ ٕٛاْفاً .
ٚعُالً باسهاّ املار/14( ٠اٚالً) َٔ ايفقٌ ايضابع يًٓعاّ ايزاخً ٞيتؾهٝالت ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َٗٚاَٗا صقِ ( )1يغٓ ٚ 2011 ١اييت ْقت عًٜ( ٢ضتبط َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع بايٛطٜض
ٜ ٚتٛىل َضاقب ١اعتعُاٍ َقارص االؽعاع يالعتدزاَات ايغًُ ١ٝناف ٚ ١مُإ ايٛقأَ ١ٜ
ايتعضض هلا ا ٚايتًٛخ بٗا) .

َٗاّ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
 .1ايغٝطض ٠عً ٢سضن ١املقارص املؾع ١راخٌ ايعضام َٔ خالٍ َٓح ايرتاخٝك اخلاف١
ظُٝع ايتقضفات اخلاف ١مبقارص االؽعاع ناالعتريار ٚايتقزٜض ٚايٓكٌ ٚايبٝع
ٚايؾضاٚ ٤اخلظٕ ٚايتزا...ٍٚاخل
َ .2ضاقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚحتزٜز اينٛابط يًعٌُ عًَ ٢قارص االؽعاع ٚاملتُجً ١بأدضا٤
ايهؾٛفات املٛقعٚ ١ٝاملغٛسات اإلؽعاع ١ٝاالٚيٚ ١ٝايزٚص ١ٜهلش ٙاملٛاقع يعُ ّٛايعضام َٔ
خالٍ قغِ ايضقاب ١اإلؽعاعٚ ١ٝؽعب ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف َزٜضٜات ايب ١٦ٝباحملافعات
ناف.١
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َ .3تابع ١تعضض ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع َٔ خالٍ قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدق ٞهلِ
رٚصٜاً عٔ طضٜل اعتدزاّ تكَٓ ١ٝكاٜٝػ ٚأفالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع خاف ١بشيو
نُا ٜتِ َتابع ١ايتاثريات ايباٜٛيٛد ١ٝيالؽعاع هلِ َٔ خالٍ فشٛفاتِٗ ايطب ١ٝايزٚص. ١ٜ
 .4حتزٜز َقارص االؽعاع يف االعتدزاَات ايغًُ ١ٝنافٚ ١مُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض اٚ
ايتًٛخ بٗا.
َٓ .5ح أداط ٠يهٌ َٔ ايتؾػ ٌٝايتذضٜيب ٚاملغتُض ملقارص االؽعاع .
 .6املٛافك ١عً ٢تؾػ ٌٝاالؽدال يف سك ٍٛاالؽعاع .
َ .7ضاقب ١ب ١٦ٝايعضام َٔ ايٓاس ١ٝاالؽعاعٚ ١ٝتتُجٌ يف قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف
ايُٓاسز ايب ( ١ٝ٦ٝتضبَ , ١اٖٛ , ٤ا ) ٤اييت ٜتِ مجعٗا َٔ قبٌ َزٜضٜات ايب ١٦ٝيف احملافعات
ٚؽعب ١املغح ايب ٞ٦ٝيف َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚنشيو ايفشٛفات ايػشا.١ٝ٥
َٓ .8ح ؽٗارات ايقالس ١ٝيالعتٗالى ا ٚاالعتدزاّ ايبؾض ٟيًُــــــٛار املغتٛصر ( ٠غشا, ١ٝ٥
غري غشا َٔ ) ١ٝ٥ايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝنشيو ؽٗار ٠اخلً َٔ ٛ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 ٚحتزٜح احملزرات ايب ١ٝ٦ٝاالؽعاع ١ٝاعتٓاراً اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝفل املقارص
ايعامل َٔ ١ٝايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايقًَ ١ع االخش بٓعض االعتباص ايعضٚف
ايبٚ ١ٝ٦ٝاجلػضافٚ ١ٝطبٝع ١ايرتب ١اجلٛٝيٛدٚ ١ٝايعضٚف االقتقار... ١ٜاخل يًبالر.
 .12املؾاصنَ ١ع اجلٗات سات ايعالق ١مبا ٜتعًل مبٛامٝع 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

ٚإ اخلط ١ايغٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2018خالٍ ايربْاَر احله( َٞٛاالطاص املٛسز) ملضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع تٛمح املٗاّ ٚاالعُاٍ ٚايرباَر اخلاف ١مبضاقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
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االؽعاع ٞعً ٢عَُ ّٛغاس ١ايعضام ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚفكآ يًنٛابط املكضٚ ٠املعتُز٠
صمسٝا ً ٚاييت تتُاؽَ ٢ع مٛابط ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص-: ١ٜ

أٚال"  -:ادضا ٤ايهؾف املٛقع ٞملٛاقع ْقب َقارص َٛٚيزات االؽعاع يف َٛاقع
ايعٌُ:
مت ادضا ٤ايهؾف املٛقعٚ ٞاملغح االؽعاع ٞيًُؤعغات ايقش ١ٝارْا-: ٙ
 .1املضنظ ايقش ٞاخلاَػ َ /ز ١ٜٓايقزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .2ضنظ فش ٞايؾٗٝز عً ٞايهعيب َ /ز ١ٜٓايقزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠
َ .3ضنظ فش ٞايؾٗٝز ٜٛعف ايبٗاريَ / ٞز ١ٜٓايقزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠
 .4عٝار ٠ايزنتٛص َقطف ٢ذلُز سغٔ  /س ٞايعاٌَ (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع ) .
 .5عٝار ٠ايزنتٛص ٜعضب قشطإ ماس / ٞايػظاي( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع).
 .6عٝار ٠ايزنتٛص ٠اع ٌٝعاَ ٞصؽٝز  /ايزٚص( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .7عٝار ٠ايزنتٛص ٜاعض ععز عبز عً / ٞايػظاي( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .8عٝار ٠ايضٚافز يالؽع / ١ايغٝز( ١ٜمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
 .9عٝار ٠االٌَ يالؽع / ١ؽاصع فًغطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .10غتؾف ٢بػزار ايتعً( ُٞٝمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .

ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞاالٚي ٞملقارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

َغتؾف ٢ايظٖضا ٤االًٖ / ٞايؾعب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢ايطفٌ املضنظ / ٟبٓا ١ٜاالعتؾاص( ١ٜمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
عٝار ٠ايزنتٛص َقطف ٢سٝزص ٖاؽِ  /االعالّ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢االٌَ ايٛطين (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠املز ١ٜٓاحلزٜجَ / ١ز ١ٜٓايقزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝارَ ٠ض ِٜيالؽع / ١عاس ١ايٛاثل (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َضنظ فش ٞايظْرباْ / ١ٝايٛٝعف( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َغتؾف ٢بػزار ايتعً / ُٞٝايعٓا ١ٜاملضنظٚ ٠اخلزز ٚاْعاـ ايكًب ٚايطٛاص( ٤٣ؽضٚط
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
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 .9عٝار ٠ايتاز ( / )3فًٝذ (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
َ .10غتؾف ٢ايهضاَ ١ايتعً( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .11غتؾف ٢ايٓعُإ ايتعً( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

ثايجا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞايزٚص ٟملقارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

َضنظ فش ٞاالعالّ (مت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
َضنظ فش ٞادٓار( ٜٔمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
َضنظ فش ٞاملٛافالت (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠ايزنتٛص طٜز ذلُٛر عًطإ  /عاس ١بريٚت (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠ايضاط / ٟاالعالّ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠امساعْ ٌٝاد ٞايطب ١ٝايؾعب / ١ٝباب املععِ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض.)٠
َضنظ فش ٞايغالّ يطب االعض( ٠ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠ايٓذا ٠يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /ايباب ايؾضق( ٞؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

صابعا " :ادضا ٤قٝاعات مُإ اجلٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠االؽع١
ايغ ١ٝٓٝاملغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
َ .1غتؾف ٢ايعً ١ٜٛيًٛالر ٠دٗاط عُ ّٛاجلغِ غضف ١صقِ (( )1الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط) .
َ .2غتؾف ٢ايعً ١ٜٛيًٛالر ٠دٗاط عُ ّٛاجلغِ غضف ١صقِ (( )2الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط) .
َ .3غتؾف ٢ايعً ١ٜٛيًٛالر ٠دٗاط َاَٛنضايف (الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط) .

خاَغا" َ :تابع ١تٓفٝش ايتٛفٝات.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عٝار ٠ايضمح٘ يالؽع / ١ايهاظُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠ايضؽٝز  /احملُٛر( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
عٝار ٠اؽع / FOR YOU ١املٓقٛص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َضنظ فش ٞايعضام اجلزٜز  /ايػظاي( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
َغتؾف ٢ايطفٌ املضنظ( ٟمت تٛد ٘ٝتٛفٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ) .
عٝار ٠ايزنتٛص عُض َادز  /ايػظاي( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
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َ .7غتؾف ٢اطفاٍ ايهاظُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .8عٝار ٠ايزنتٛص عً ٞعبز ايهض ِٜعطض ٙيطب االعٓإ  /االعالّ (ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض. )٠
 .9عٝار ٠ايزنتٛص ذلذٛب حيْ ٢ٝعُإ  /االععُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠

عارعا"  :ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓفط١ٝ
(احلهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملؾهٛى بتًٛثٗا.
َ .1غح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايؾضط ١االحتار / ١ٜقٝار٠
ايفضق ١االٚىل  /ايًٛا ٤ايجاْ / ٞط( ١ْٜٛالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .2غح اؽعاع ٞيعذالت َزَض ٠عا٥ز ٠يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايؾضط ١االحتار/ ١ٜ
قٝار ٠ايفضق ١االٚىل  /ايًٛا ٤ايجاْ / ٞاب ٞغضٜب (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .3غح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١يكاطع زلز ٠االععُ( ١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع. )ٞ
َ .4غح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايؾضط ١االحتارَ / ١ٜزٜض١ٜ
االراصٚ ٠املري / ٠اَض ١ٜايطباب( ١الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .5غح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخًٚ / ١ٝناي ١ايٛطاص ٠يًؾؤ ٕٚاالراصٚ ١ٜاملاي/ ١ٝ
َزٜض ١ٜايبٓ ٢ايتشت / ١ٝاب ٞغضٜب (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .6غح اؽعاع ٞيغهضاب تابع يٛطاص ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ / ٞداَع ١بػزار /
نً ١ٝايطب (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .7غح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١يٛطاص ٠ايعٌُ ٚايؾؤ ٕٚاالدتُاع / ١ٝايزا٥ض ٠االراص١ٜ
ٚاملاي / ١ٝقغِ اخلزَات  /ايطٛظ( ٞالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .8غح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض ١ٜايبٓ ٢ايتشتَ / ١ٝزٜض ١ٜايتُٜٔٛ
ٚايٓكٌ  /قغِ ايتذٗٝظ  /اب ٞغضٜب (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .9غح اؽعاع ٞيعذً ١تابع ١يٛطاص ٠ايزاخًٚ / ١ٝناي ١ايٛطاص ٠يؾؤ ٕٚايؾضطَ / ١زٜض١ٜ
ؽضط ١ايٓذزَ / ٠زٜض ١ٜزلز ٠بػزار ايهضخ  /اَض ١ٜقاطع زلز ٠احملُٛر( ١ٜالٜٛدز
َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .10غح اؽعاع ٞيعذالت َزَض ٠عا٥ز ٠اىل ٚطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠فضق ١ايتزخٌ ايغضٜع
(الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َ .11غح اؽعاع ٞيعذالت َزَض ٠عا٥ز ٠اىل ٚطاص ٠ايزاخً ١ٝقٝار ٠قٛات ايؾضط ١االحتار/ ١ٜ
ايًٛا ٤ايضابع ؽضط ١احتار( ١ٜالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
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عابعا ً َٓ :ح ؽٗار ٠عالَ َٔ ١ايتًٛخ االؽعاع ٞملدًفات احلزٜز (ايغهضاب)
اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االؽعاع.ٞ
ٚ .1طاص ٠ايٓفط  /ؽضن ١خطٛط االْابٝب ايٓفط( ١ٝصقِ ايؾٗار 3235 ٠يف ) 2018/6/14
بػزار.
ٚ .2طاص ٠ايٓفط  /ؽضن ١االْابٝب ايٓفط 3643 ( ١ٝيف  ) 2018/7/1بػزار.

ثآَا ً َٓ :ح تضاخٝك االدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعٚ ١املقارص املؾع ١يف املؤعغات
ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ
َ .1ضنظ ابٔ ايبٝطاص جلضاس ١ايكًب  /غضف ١ايكغطض E ٠االطفاٍ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ
( صقِ االداط 3239 ٠يف  ) 2018/6/14بػزار.
َ .2ضنظ فش ٞايؾٗٝز عال ٤ايؾ / ًٜٞٛاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3238يف ) 2018/6/14
بػزار.
َ .3غتؾف ٢ايقٜٛض ٠ايعاّ  /بٓا ١ٜايطٛاصئ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3255يف ) 2018/6/14
ٚاعط .
َ .4غتؾف ٢ايٓغاٚ ١ٝ٥االطفاٍ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3531يف  ) 2018/6/25ايكارع١ٝ
َ .5غتؾف ٢االَاّ ايقارم (ع)  400عضٜض  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3529يف ) 2018/6/25
بابٌ .
َ .6ضنظ فش ٞايؾٗٝز عً ٞايهعيب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3597يف ) 2018/6/28
بػزار .
َ .7غتؾف ٢االٌَ ايٛطين يعالز االٚصاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3708يف  ) 2018/7/3بػزار
َ .8ضنظ فش ٞايعضام اجلزٜز  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3706يف  ) 2018/7/3بػزار .
َ .9ضنظ فش ٞاملٛافالت  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3751يف  ) 2018/7/4بػزار .
َ .10ضنظ احلغاعٚ ١ٝايضب / ٛاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3762يف  ) 2018/7/4بابٌ .
َ .11غتؾف ٢تهضٜت ايتعً /ُٞٝصرٖ ١ايطٛاصئ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 3764يف
 )2018/7/4فالح ايز. ٜٔ
َ .12غتؾف ٢احلبٛب ٞايتعً / ُٞٝصرٖ ١اخلزز  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 3752يف ) 2018/7/4
س ٟقاص .
َ .13غتؾف ٢ايفضات االٚعط  /غضف ١تفتٝت احلق / ٢اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3807يف
 ) 2018/7/8ايٓذف .
َ .14غتؾف ٢االَاّ ايغذار (ع)  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3808يف  ) 2018/7/8ايٓذف .
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َ .15غتؾف ٢ابٔ عٝف يالطفاٍ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3809يف  ) 2018/7/8بابٌ .
 .16داَع ١ايهٛف / ١نً ١ٝايطب  /غضف ١املفضاؼ احلًظ / ْٞٚاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ
( 3810يف  ) 2018/7/8ايٓذف .
َ .17ضنظ ايؾٗٝز ْافض املٛع ٟٛايتدقق ٞيطب االعٓإ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  3811يف
 ) 2018/7/8ايٓذف .
 .18عٝار ٠االبزاع يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3224يف ٚ ) 2018/6/14اعط .
َ .19ضنظ ايعالز املتهاٌَ جلضاس ١ايٛد٘ ٚايفهني  /اداط ٠عٌُ ( 3231يف ) 2018/6/14
بػزار .
 .20عٝار ٠ناصرٜٝٓا يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  3232يف  ) 2018/6/14بػزار .
 .21عٝار ٠ايزنتٛص سغني فزاّ سغٔ يالؽع ١االًٖ / ١ٝاداط ٠عٌُ (  324يف ) 2018/6/14
َٝغإ .
 .22عٝار ٠ايبًغِ االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3247يف  ) 2018/6/14ايٓذف .
 .23عٝار ٠ايؾباْ ٞيالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  3248يف  ) 2018/6/14ايكارع. ١ٝ
 .24عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3524يف  ) 2018/6/25بػزار .
 .25عٝار ٠ايضمح ١يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3523يف  ) 2018/6/25بػزار .
 .26عٝار ٠ايزنتٛص َقطف ٢سٝزص ٖاؽِ يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ ( 3522يف ) 2018/6/25
بػزار .
 .27عٝار ٠ايزنتٛص امحز ثا٥ض سغٔ يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  3525يف ) 2018/6/25
بػزار .
 .28عٝار ٠املز ١ٜٓاحلزٜج( ١ايزنتٛص سغني ْعُ / ) ١اداط ٠عٌُ (  3528يف ) 2018/6/25
بػزار .
 .29عٝار ٠ايضؽٝز يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  3530يف  ) 2018/6/25بػزار .
َ .30غتؾف ٢ايظٖضا ٤االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  3538يف  ) 2018/6/25بػزار .
 .31عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع ١اخلاف / ١اداط ٠عٌُ (  3534يف  ) 2018/6/25رٜاىل .
 .32عٝار ٠احملا ٌٜٚيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3533يف  ) 2018/6/25بابٌ .
 .33عٝار ٠االخالل يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ  3567 /يف َٝ / 2018/6/26غإ
 .34عٝار ٠ايزنتٛص ذلُز قٝػ ذلُٛر يطب االعٓإ /اداط ٠عٌُ (  3565يف ) 2018/6/26
بػزار .
 .35عٝار ٠عبزايهاظِ دٛار ذلُز يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3594يف  ) 2018/6/28س ٟقاص .
 .36عٝار ٠االٌَ االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3595يف  ) 2018/6/28س ٟقاص .
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 .37عٝار ٠ايزنتٛص ععٛر ناظِ عباؼ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 3596يف ) 2018/6/28
َٝغإ .
 .38عٝار ٠اؽع ١ايكُ ١اخلاف / ١اداط ٠عٌُ (  3600يف  ) 2018/6/28رٜاىل .
َ .39غتؾف ٢اجلٝب ١د ٞاالًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  3598يف  ) 2018/6/28بػزار .
 .40عٝار ٠ايضاط ٟيالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  3599يف  ) 2018/6/28بػزار .
 .41عٝار ٠بريٚت يالؽعٚ ١ايغْٛاص  /اداط ٠عٌُ (  3601يف  ) 2018/6/28بػزار .
 .42عٝار ٠ايزنتٛص عُض َادز املؾٗزاْ / ٞاداط ٠عٌُ (  3707يف  ) 2018/7/3بػزار .
َ .43ضنظ اجلاَع ١ايتدقق ٞيالؽع 3 / ١اداطات عٌُ (  3709يف  ) 2018/7/3بػزار ,
(  3710يف  ) 2018/7/3بػزار 3712 ( ,يف  ) 2018/7/3بػزار.
 .44عٝار ٠ايزنتٛص ٠اع ٌٝعاَ ٞصؽٝز  /اداط ٠عٌُ (  3711يف  ) 2018/7/3بػزار .
 .45عٝارَ ٠ض ِٜيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  3713يف  ) 2018/7/3بػزار.
 .46عٝار / 4U DENTAL ٠اداط ٠عٌُ (  3714يف  ) 2018/7/3بػزار .
 .47عٝار ٠االؽع ١ايضقُ ( ١ٝايزجيتاٍ )  /اداط ٠عٌُ (  3726يف َٝ ) 2018/7/3غإ .
 .48عٝار ٠احلهُ ١يالؽع 2 / ١اداط ٠عٌُ (  3759يف  ) 2018/7/4ايبقض, ٠
(  3760يف  ) 2018/7/4ايبقض.٠
 .49عٝار ٠اؽع ١خاف ١ايزنتٛص صعز عط ١ٝفباح  /اداط ٠عٌُ (  3758يف ) 2018/7/4
رٜاىل.

تاععا ً :تضاخٝك ايبز ٤بتٓفٝش خطط االطايٚ ١املعاجل ١بعز املقارق َٔ ١اجلٗ١
ايضقاب١ٝ
 .1رصاعٚ ١تك ِٝٝايتٛفٝف االؽعاع ٞاملكزّ َٔ قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜض١ٜ
َعاًَٚ ١اراص ٠ايٓفاٜات املؾعٚ ١اخلال مبٛقع تقًٝح ايؾاسٓات يف املزاٚ ٔ٥املٓطك١
ايكضٜب َ٘ٓ ١سٝح قاَت ايهٛارص ايفٓ ١ٝايتابع ١يٛطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا بايبز٤
باعُاٍ ايتٛفٝف االؽعاع ٞيًُعٌُ َٔ ايزاخٌ ٚاْتكاال اىل املٛاقع احملٝط ١ب٘ ٚ .مت
ايتٛد َٔ ٘ٝقبٌ املضنظ اىل ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا بتكز ِٜخط ١اعُاٍ اطاي ١ايتًٛخ
االؽعاع َٔ ٞاملٛقع يػضض رصاعتٗا ٚتكُٗٝٝا .
 .2مت عكز ادتُاع يف َكض املضنظ َع نارص َتدقك َٔ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا /
َزٜض ١ٜايتطبٝكات ايٓ ١ٜٚٛيػضض َٓاقؾٚ ١تكز ِٜايتٛفٝات ايضقاب ١ٝايالطَ ١يًتٗ١٦ٝ
يرتخٝك اخلً ١ٝاحلاص ٠املظَع بٓاٖ٤ا َٔ قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا يف َٛقع ايتٜٛج١
ايٓ ٟٚٛيػضض جتٗٝظ ايٓعا٥ض املؾع ١املغتدزَ ١يف ايطب ايٓ ( ٟٚٛتؾدٝك ٚعالز) .
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عاؽضاً  :اطالم َٛاقع بعز اطاي ١ايتًٛخ ٚتٛفض ؽضٚط ايغالَ ١االؽعاع١ٝ
 َٛافك ١بزأ ايعٌُ عًٖ ٢زّ ابضاز ايتربٜز ٚاييت ٖ ٞدظ َٔ ٤عًُ ١ٝتقفَ ١ٝفاعٌ 14متٛط مُٔ َٛقع ايتٜٛج ١ايٓ ٟٚٛمُٔ نتابٓا س ٟايعزر ـ ع  150 /يف . 2018/5/31

اسز ٣عؾض َ -:تابع ١خطط ايطٛاص ٤ٟيًُؤعغات املايه ١ملقارص االؽعاع.
 .1ايؾضن ١ايعاَ ١يقٓاع ١االملٓ / ّٛٝس ٟقاص .
 .2ؽضنْ ١فط س ٟقاص  /سكٌ ايٓافض. ١ٜ

اثٓا عؾض  -:حتزٜح قاعز ٠ايبٝاْات ٚاعزار اخلاصط ١االؽعاع ١ٝباالدٗظ ٠احملُٛي١
.1
.2
.3
.4
.5

َضنظ فش ٞاخلاَػ َ /ز ١ٜٓايقزص .
َضنظ فش ٞايؾٗٝز عً ٞايهعيب َ /ز ١ٜٓايقزص .
عٝار ٠ايزنتٛص َقطف ٢ذلُز سغٔ  /س ٞايعاٌَ .
عٝار ٠ايزنتٛص ٜعضب قشطإ ماس / ٞايػظاي. ١ٝ
عٝار ٠ايزنتٛص ٠اع ٌٝعاَ ٞصؽٝز  /ايزٚص. ٠

ثالث ١عؾض  -:فشك َغتًظَات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ( فزاص ٟصفافٚ , ١ٝاقٝات
صقب١
مل تضر طًبات يؾٗض متٛط 2018

اصبع ١عؾض -:تكٚ ِٝٝفشك ادٗظ ٠ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايتابع ١يًُؤعغات
(ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
مل تضر طًبات يؾٗض متٛط 2018
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املغح ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٞ
60

52

50
40
30
11
5

2

1

2

2

9

8

11

20
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مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يًعاًَني اجلزر يف سكٌ االؽعاع.
مت َٓح (  )52اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع يًُؤعغات ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )3اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝبػزار  -ايهضخ .
َٓ .2ح ( )8اداط ٠اىل يًعاًَني يف املؤعغات ايقش / ١ٝبػزار  -ايضفاف. ١
َٓ .3ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝايكارع. ١ٝ
َٓ .4ح ( )18اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝبابٌ .
َٓ .5ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝاملجٓ.٢
َٓ .6ح ( )10اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝنضنٛى.
َٓ .7ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات فشٚ / ١ٝاعط.
َٓ .8ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝايٓذف االؽضف .
َٓ .9ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝفالح ايز.ٜٔ
َٓ .10ح ( )2اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝرٜاىل.
َٓ .11ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات فش / ١ٝايبقض.٠
َٓ .12ح ( )5اداط ٠اىل َؤعغات فٓاع.١ٝ
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عت ١عؾض َٓ -:ح االفالّ  ٚاحلاَالت يًعاًَني اجلزر  ٚبزٍ ايتايف يًُغتُضٜٔ
باخلزَ.١

مت تظٜٚز ( )62ساًَ )101(ٚ ١فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني اجلزر ٚبزٍ تايف
يًُغتُض ٜٔباخلزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( )2ساًَ )7(ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايقش ١ٝيف بػزار /ايهضخ .
 .2تظٜٚز ( )12ساًَ )24(ٚ ١فًِ ملؤعغات فش ١ٝيف بػزار /ايضفاف. ١
 .3تظٜٚز ( )2ساًَ )2( ٚ ١فًِ يٛطاص ٠ايزاخً. ١ٝ
 .4تظٜٚز ( )3ساًَ )15( ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايقٓاع ١ٝيف بػزار .
 .5تظٜٚز ( )9ساًَ )19( ٚ ١فًِ ملؤعغات ٚعٝارات اًٖ. ١ٝ
 .6تظٜٚز ( )6ساًَ )6( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١بابٌ .
 .7تظٜٚز ( )2ساًَ )2( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافعٚ ١اعط .
 .8تظٜٚز ( )3ساًَ )3( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١ايٓذف .
 .9تظٜٚز ( )3ساًَ )3( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١رٜاىل .
 .10تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١فالح ايز. ٜٔ
 .11تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافعَٝ ١غإ .
 .12تظٜٚز ( )4ساًَ )4( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١ايبقض. ٠
 .13تظٜٚز ( )13ساًَ )13( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافعٚ ١نهض .
 .14تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١ايكارع. ١ٝ

عبع ١عؾض - :اصعاٍ افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايبالر بقٛص٠
رٚص.١ٜ

مت اصعاٍ ايٛدب ١احلار ١ٜعؾض ( َٔ )11افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع ايبايػ ) 4986 ( ١جلُٝع
ايعاًَني يف املؤعغات ايقشٚ ١ٝايقٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيف عُ ّٛايعضام يػضض اعتدزاَٗا
خالٍ االؽٗض ايغت ١االٚىل َٔ عاّ َ 2018تنُٓ ١اعزار االعتُاصات اخلاف ١باصعاٍ ٚتضقِٝ
االفالّ ٚاعزار ايهتب اخلاف ١بإصعاهلا .

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

مت يف ؽٗض سظٜضإ حتُٝض (  ) 2673فًِ ٚقضا ٠٤اجلضع االؽعاع ١ٝيتًو االفالّ ٚتغذًٗٝا يف
عذالت ايكغِ  َٔٚثِ فضط اجلضع اييت تظٜز قُٗٝا عٔ احلزٚر املضدع ١ٝالدضا ٤ايتشكل ٚايتشضٟ
عٔ اعباب ايتعضض .
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تغع ١عؾض - :ايتشض ٟعٔ عبب ايتعضض.

مل ٜتِ ادضا ٤حتض ٟعٔ عبب تعضض فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يعزّ ٚدٛر دضع اؽعاع١ٝ
عاي ١ٝتغتٛدب ادضا ٤ايتشض ٟهلشا ايؾٗض.

عؾض - :ٕٚجتزٜز ْتا٥ر ايفشك ايطيب ايزٚص ٟيعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ )387تٝذ ١فشك طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝا عزا ( )93ساي ١متت ايتٛف ١ٝباعارتٗا بعز فرت ٠طَٓ ١ٝذلزرٚ ٠قز متت َتابع١
ايفشٛفات ايطب ١ٝايعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )13( .1فشك ملؤعغات فش ١ٝيف ذلافع ١بػزار  /ايهضخ .
 )52( .2فشك ملؤعغات فش ١ٝيف ذلافع ١بػزار  /ايضفاف. ١
 )47( .3فشك ملؤعغات فٓاع. ١ٝ
 )3( .4فشك يعٝارات َٚؤعغات اًٖ. ١ٝ
 )72( .5فشك ملؤعغات ايبقض ٠ايقش.١ٝ
 )22( .6فشك ملؤعغات ايٓذف ايقش. ١ٝ
 )2( .7فشك ملؤعغات املجٓ ٢ايقش. ١ٝ
 )7( .8فشك ملؤعغات ٚاعط ايقش. ١ٝ
 )21( .9فشك ملؤعغات نضنٛى ايقش. ١ٝ
 )18( .10فشك ملؤعغات ايكارع ١ٝايقش. ١ٝ
 )103( .11فشك ملؤعغات بابٌ ايقش. ١ٝ
 )8( .12فشك ملؤعغات رٜاىل ايقش. ١ٝ
 )1( .13فشك ملؤعغات نضبال ٤ايقش. ١ٝ
 )14( .14فشك ملؤعغات س ٟقاص ايقش. ١ٝ
 )4( .15فشك ملؤعغات َٝغإ ايقش. ١ٝ
نشيو متت َتابع ١اعار ٠فشك ( )12ساي ١تػريات طفٝف ١يف فشٛفات ايزّ متت ايتٛف١ٝ
َغبكا باعارتٗا يف ( َ )3ؤعغ . ١عًُا إ سق ٍٛايتػريات يف فشٛفات ايزّ ٖ ٞساي ١عاَ١
حتزخ يعُ ّٛايٓاؼ ْتٝذ ١حلاالت َضمَ ١ٝع .١ٓٝاَا سزٚخ ايتػريات يف فشٛفات ايزّ
يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚاييت قز ٜه ٕٛاالؽعاع 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 املال ١ُ٥بؾاْٗا يًشز ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا
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مبا ٜنُٔ عالَ ١ايعاًَني ٚالعطا ِٗ٥فالس ١ٝيالعتُضاص يف ايعٌُ يف سكٌ االؽعاع
املؤ ٜٔاعتٓارا اىل فشٛفاتِٗ ايطب. ١ٝ

ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايفشٛفات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع  ٚعُّٛ
ايٓاؼ يف رلترب ايتاثري ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤فشك (  )28منٛسز رّ يف ؽٗض متٛط يف رلترب ايتأثري ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝاعزا احلاالت ايتاي: ١ٝ
(Thrombocytopenia )1
(Anemia )1
(High ESR )10
(Neutrophilia )1
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايفشك ايطيب يف رلترب ايتاثري ايباٜٛيٛدٞ
َع امسا ٤املؤعغات ايقش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا.
 )6( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع .
 )1( .2عاٌَ َٔ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا .
 )3( .3عاٌَ َٔ ايؾضن ١ايعاَ ١يًفشك ٚايتأٖ ٌٝاهلٓزع.ٞ
 )5( .4عاٌَ َٔ َؤعغات ايهضخ ايقش. ١ٝ
 )9( .5عاٌَ َٔ َؤعغات ايضفاف ١ايقش. ١ٝ
 )3( .6عاٌَ َٔ َزٜض ١ٜب ١٦ٝبابٌ .
 )1( .7عاٌَ َٔ عٝارات اًٖ. ١ٝ
4986

28

387

جتزٜز
ادضا٤
ايفشك
ايفشٛفات
ايطب ١ٝايطيب ايزٚصٟ
يًعاًَني
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اثٓإ ٚعؾض : ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايب ١ٝ٦ٝمُٔ اخلط ١ايٓقف عٓ ١ٜٛملز ١ٜٓبػزار
ٚباق ٞاحملافعات :
احملافعات

املدطط

املٓفش

 10تضب١
َ 5ا٤
 3تضب١
َ 3ا٤
 5تضب١
َ 2ا٤
 4تضب١
َ 4ا٤

 تضب١ َا٤ تضب١ َا٤ 4تضب١
َ 2ا٤
 4تضب١
َ 4ا٤

ْ٣ٛٓٝ
نضبال٤
رٜاىل
املجٓ٢

ْغب١
االزلاط

املالسعات

ففض %

مل ٜتِ اصعاٍ ايُٓاسز عتتِ َفاحتتِٗ

ففض %

مل ٜتِ اصعاٍ ايُٓاسز عتتِ َفاحتتِٗ

%85
% 100

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.
اخلطٛات ايتٓفٝش١ٜ

املدطط

َفضرات اخلط١

أ ( -اعتالّ  ,حتنري
مناسز رلتًف١
 ,قٝاؼ ) ايُٓاسز
ٚاصر َٔ ٠رلتًف
اجلٗات ٚسغب
أ -تٛثٝل ايٓتا٥ر
َتطًبات ايعٌُ
باعتُاصات
خاف١

سغب
َاٜضر

املٓذظ

383

املالسعات

 قٝاؼ (  )378منٛسز َٔ را٥ض٠فش ١بػزار .
 قٝاؼ ( )5منٛسز َٔ را٥ضٚ ٠طاص٠ايظصاع. ١

ٚاؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜاىل فالس ١ٝايُٓاسز يالعتٗالى ايبؾض َٔ ٟايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝفكط
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مخغ ٚ ١عؾض :ٕٚقٝاؼ مناسز مُٔ اخلط ١ايغٓ 4 ( ١ٜٛفق) ٍٛ
ْٛع االزلاط
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيًُٝاٙ
املتدًف ١عٔ َغتؾفٝات ايطب ايٟٓٚٛ
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝاٙ
ايؾضب يف َز ١ٜٓبػزار (تؾض ٜٔايجاْ,ٞ
ْٝغإ  ,متٛط  ,تؾض ٜٔاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف احلًٝب
َٚؾتكاتِ٘ (ؽباط  ,اٜاص  ,اب  ,تؾضٜٔ
ايجاْ)ٞ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝا ٙاالباص
(ناْ ٕٛايجاْْٝ , ٞغإ  ,متٛط  ,تؾضٜٔ
اال) ٍٚ
قٝاؼ اهلباب ايشص ٟملٓاطل رلتًفَٔ ١
بػزار يتشزٜز تضانٝظ رقا٥ل ايفا ٚبٝتا
(اساص  ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛايجاْ)ٞ

ايفقٌ ايجايح
املدطط املٓفش

ْغب١
االزلاط

ايٓتا٥ر

-

-

-

-

10

10

%100

اؽاصت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدترب١ٜ
اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

-

-

-

-

3

3

%100

اؽاصت ْتا٥ر
ايتشاي ٌٝاملدترب١ٜ
اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاعٞ

-

-

-

-

املالسعات
يٝغت مُٔ
خط ١ؽٗض متٛط

يٝغت مُٔ
خط ١ؽٗض متٛط

يٝغت مُٔ
خط ١ؽٗض متٛط

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 2016/5/11
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

عبعٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز َتفضق ١خاصز اخلط ١ايٓقف عٓٚ ١ٜٛسغب َاٜضر
َفضرات
اخلط١

اخلطٛات
ايتٓفٝش١ٜ

املدطط

املٓذظ

مناسز
أ ( -اعتالّ ,
حتنري ,
رلتًف١
)
قٝاؼ
َٔ
ٚاصر٠
سغب
ايُٓاسز
رلتًف
َاٜضر
اجلٗات
ب -تٛثٝل
ٚسغب
ايٓتا٥ر
َتطًبات
بإعتُاصات
ايعٌُ
خاف١

املالسعات
-1

20

-2
-3
-4

قٝاؼ ( 7مسار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع / ١ايؾضن ١ايعاَ١
يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ
قٝاؼ (  3تضبَ 2 ٚ ١اَ ) ٤قضف ايضافز. ٜٔ
قٝاؼ(َٝ 1ا ٙثكَ َٔ ) ١ًٝغتؾف ٢االٌَ
قٝاؼ ( 3تضبَ 2 , ١اَ 2 , ٤غشَٛ َٔ ) ١قع ايتٜٛج١
ايٟٓٚٛ

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدترب ١ٜإ مجٝع ايُٓاسز َغتٛف َٔ ٘ٝايٓاس ١ٝاالؽعاع ٚ ١ٝعزّ ٚدٛر تًٛخ
اؽعاع ٞباعتجٓاَٝ )1( ٤ا ٙثكَ َٔ ١ًٝغتؾف ٢االٌَ ْتٝذ ١ظٗٛص ْعري ايٛٝر –  131برتنٝظ عايٞ
ٚمناسز ( )3تضبَ )1( , ١اَ)2(, ٤غشات َٔ َٛقع ايتٜٛج ١ايٓ ٟٚٛيٛدٛر تًٛخ اؽعاع ٞبٓعري ايغٝظّٜٛ
 ٚ Ci-137ايهٛبًت  Co-60ايقٓاع ٞيف ايُٓاسز .

ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚقٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
احملافعات

املدطط

املٓفش

َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝبٛسز٠
µSv/h

َزٜض ١ٜب ١٦ٝبػزار

50

50

0.1

َزٜض ١ٜب١٦ٝ
ايبقض٠

50

50

0.1

َزٜض ١ٜب١٦ٝ
ايكارع١ٝ

50

50

0.117

َزٜض ١ٜب١٦ٝ
ْ٣ٛٓٝ

50
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مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓٚ ١ٝسغب
نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜحتغني ايب/ ١٦ٝ
املٓطك ١ايؾُاي ١ٝس ٟايعزر ر ف  2758 /يف
2014/9/22
RPC-P-006

املالسعات
نإ َعزٍ ق ِٝدضع
اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝاملكاع١
(  ) 0.117 - 0.10بٛسز٠
 µSv/hسٝح نإ اٚطأ
َعزٍ يف ذلافع ١بػزار
ٚايبقضٚ ٠اعًَ ٢عزٍ يف
ذلافع ١ايكارعٖٞٚ ١ٝ
مُٔ سزٚر اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝايطبٝع.١ٝ
مل تضر بغبب ايٛمع االَين

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

تغعٚ ١عؾض : ٕٚعًُٝات ايفشك االؽعاع ٞيف َٓافش ايبقض ٠احلزٚر ١ٜيؾٗض
(متٛط )
عزر االصعايٝات
ٚاحلاٜٚات

عزر ايكطع ا ٚاملٛار
املدتًف١

املالسعات

اْابٝب
ذلضنت طٚاصم
طٜٛت ذلضنات
َٛار استٝاط ١ٝرلتًف١
اطاصات

خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ

ت

املٛقع

ايفرت٠

عزر االيٝات

1

َزٜض ١ٜنُضى
اّ ققض

َٔ 2018/5/21
اىل 2018/6/27

 389آيٝــ١

 3اصعاي١ٝ
18سا١ٜٚ

2

َزٜض ١ٜنُضى
عفٛإ

َٔ 2018/5/3
اىل 2018/6/26

 28آيٝــ١

12اصعاي١ٝ

-

3

َطاص ايبقض٠
ايزٚيٞ

\2018/5/21
2018/6/25

-

 4ؽشٓ١

قطع غٝاص

4

َزٜض ١ٜنُضى
خٛص ايظبري

2018/5/28
2018/6/24

-

 8اصعاي١ٝ

اطاصات عٝاصات

5

َعا ١ْٝٚنُضى
اب ٛفًٛؼ

2018/6/24

-

 1اصعاي١ٝ

قطع غٝاص عٝاصات
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خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

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

احملافع١

املدطط

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

املضنظ
رٜاىل
بابٌ
س ٟقاص
ايبقض٠
ؽط ايعضب
عفٛإ
ٚاعط
َٝغإ
ايٓذف
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
117
94
93
77
10
80
7
86
82
48

ٚصرت َتاخض ٠خاف ١بؾٗض ٟاٜاص ٚسظٜضإ

69

ٚصرت َتاخض ٠خاف ١بؾٗض سظٜضإ

72
-

مت االتقاٍ بِٗ ٖاتفٝا

-

مت االتقاٍ بِٗ ٖاتفٝا

-

مت االتقاٍ بِٗ ٖاتفٝا
مت االتقاٍ بِٗ ٖاتفٝا

92
-

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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مت اعزار تكضٜض ؽٗض ٟعٔ ذلطات َٓٚعَٛات
ايضفز ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٚ ٞاالْشاص املبهض يًفرت٠
َٔ  2018/6 / 21اىل 2018 / 7 /20
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مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

(ب)َعزٍ ايكضا٤ات ملٓعَٛات االْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات املٓقب بٗا
بضْاَر املضاقب ١االؽعاع١ٝ
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 اخلًف ١ٝاالؽعاع( ١ٝناَا)
) ) µsv / h dose rate
0.137
0.140
0.119
0.140
0.156
0.148
0.156
0.139
0.135
0.153
0.169

املالسعات

ناْت َعزٍ قٝاؼ دضع اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
) 0.119 – 0.169 ( µsv/h
سٝح ناْت اعً ٢ق ١ُٝيف ذلافع ١ايبقض٠
 /عفٛإ ٚآٚطأ ق ١ُٝيف ذلافع ١بابٌ ٖٞٚ
مُٔ سزٚر اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝايطبٝع١ٝ

َعزٍ قضا٤ات ذلطات ايضفز ايب ٞ٦ٝيًفرتٚ 2018/6/21 َٔ ٠يػا2018/7/20 ١ٜ
ت

احملافع١

1
2
3
4

رٜاىل
بقض٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباص

تضانٝظ دغُٝات
ايفا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ
دغُٝات بٝتا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعري
ايضارٕٚ
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعري
ايجٛصٕٚ
concetration
( )Bq/m3

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

0.00

95.04

4.34

0.00

0.065

َتٛقف ١عٔ ايعٌُ
َتٛقف ١بغبب ايعضٚف األَٓ١ٝ
ايبقض٠

Weather
station

رٜاىل

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

حتًٚ ٌٝرصاع ١ايٓتا٥ر:
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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 َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ٚاسز ٚثالث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
املٓاطل
بػزاراجلزٜز٠
ط١ْٜٛ
ايظعفضاْ١ٝ

عزر ايكٝاعات
1
1
1

ْٛع ايكٝاؼ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

املالسعات
َضنظ فش ٞبػزار اجلزٜز٠
َضنظ فش ٞاينباط
َضنظ فش ٞايغٓزبار

اثٓإ  ٚثالث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ
 .1تعٗزات خط ١ٝعزر (. )4
 .2تٛد ٘ٝاْشاص َٔ قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع اىل عٝار ٠اًٖٚ ١ٝسيو ملدايفتٗا اسهاّ
قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜحتغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غري سافً ١عً ٢اداط ٠متًو
ٚاعتدزاّ دٗاط االؽعٚ ١بٛاقع (0 )7
 .3مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عكٛر تٓفٝش املؾاصٜع االعتجُاص ١ٜاخلاف ١باملضنظ
َع اجلٗات املعٓ ١ٝيف ايٛطاصٚ ٠االداب ١عً ٢االعتفغاصات اييت تضر اىل املضنظ ٚبك١ٝ
االقغاّ ٚاجلٗات سات ايعالقٚ ١بٛاقع عزر ()17

ثالث ٚ ١ثالث - :ٕٛخاصز اخلط١
 -1إعتٓارا ً اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ ( )99يغٓٚ 1980 ١بٓا٤ا عً ٢مٛابط غضف
االؽع ١ايغٚ ١ٝٓٝعٝاقات ايتفتٝؿ اخلاف ١باالدٗظ ٠االؽعاع ١ٝايتؾدٝقٚ ١ٝايعالد١ٝ
 ٚايزٚص ايضقابٚ ٞعٝاعٚ ١طاصتٓاَ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار ٚاجملتُع
ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َقارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚجتٓب االثاص ٚاملداطض ايهآَ١
يالؽعاع ,قاَت فضقٓا ايفٓ ١ٝبادضا ٤طٜاص ٠اىل ذلافعيت (بابٌ  ,نضبال )٤يالطالع عً٢
املغت ٣ٛايض قاب ٞيف احملافعتني ٚايٛقٛف عً ٢اخض املغتذزات يف دلاٍ ايرتخٝك
ٚايتفتٝؿ ٚفل ايغٝاقات ايزٚيَٚ ١ٝعاٜري ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ,١ٜيًٛقٛف عً٢
َعٛقات ايعٌُ ٚاطالعِٗ عً ٢اَهاْٝات املضنظ يًٓٗٛض بايٛاقع ايقش ٞيف احملافع,١
ٚمتت ايظٜاص ٠يًُؤعغات ايقش( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖٚ )١ٝنُا َزصز يف ارْا-: ٙ
املؤعغات احله-: ١َٝٛ
 َضنظ بابٌ يعالز االٚصاَّ -غتؾف ٢االَاّ ايقارم ( )400عضٜض

21 of 23

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

املؤعغات االًٖ-: ١ٝ
 َغتؾف ٢ايهف ٌٝايتدقق ٞاالًٖٞ -2املؾاصن ١مُٔ فعايٝات االعتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض١ٜ
ايزفاع املزْ. ٞ
 -3املؾاصن ١يف ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ٝمُٔ املؾضٚع املؾرتى َع االحتار االٚصب( ٞرعِ ٚتطٜٛض
اجلٗ ١ايضقاب ١ٝيف دلاٍ اراص ٠ايٓفاٜات ٚتفهٝو املفاعالت ايٓ )١ٜٚٛبعٓٛإ ( تكِٝٝ
ساي ١االَإ ) املٓعكز ٠يف اعطٓب / ٍٛتضنٝا.
 -4مت سنٛص ادتُاع يف ٖ ١٦ٝاملغتؾاص ٜٔملٓاقؾَٓ ١ع ١َٛايقضف ايقش ٞيًُٛار املؾع١
ايغا ١ً٥يف َغتؾف ٢االٌَ ايٛطين ٚٚمع احلً ٍٛيف َز ٣اعتٝعاب االسٛاض يًٓفاٜات
ايغاٚ ١ً٥اَهاْ ١ٝطٜار ٠عزر املضم ٢ايضاقز ٜٔيف املغتؾف. ٢
 -5اعتالّ ( ) 213فًِ َغتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع يػضض حتُٝنٗا ٚقضا٠٤
دضع تعضمٗا.
 -6تظٜٚز ( )1اعتُاص ٠فشك طيب اٚي ٞيعاًَني دزر يف سكٌ االؽعاع.
 -7حتزٜح قاعز ٠بٝاْات ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع عًْ ٢عاّ االنغٌ ٚتٓظ ٌٜايبٝاْات
َتنُٓ ١امساؤِٖ ٚعٓا ِٜٗٓٚايٛظٝفَٛ , ١ٝايٝزِٖ  ,دلاٍ عًُِٗ  ,صقِ ٚتاصٜذ َٓح
اداط ٠ايعٌُ ْٚتٝذ ١ايفشك ايطيب ايزٚص ٟهلِ .
َ -8طايبَ )3( ١ؤعغ ١فشٚ ١ٝفٓاع ١ٝالصداع ساَالتِٗ اعتٓارا يًتػريات احلافً١
يًعاًَني فٗٝا َٔ (تضى عٌُ ,اداط ٠ط , ١ًٜٛتكاعز ٚ,فا..... ٠اخل)
 -9مت افالح عزر ( َٔ )4احلاَالت ايتايف ١ايتابع ١اىل را٥ضَ ٠ز ١ٜٓايطب العار ٠اعتدزاَٗا
َٔ قبٌ ايعاًَني .
 -10اصعاٍ نتاب تغَُ ١ٝغؤ ٍٚايٛقا ١ٜعزر (. )3
 -11اصعاٍ نتاب اصعاٍ رل ٍٛالعتالّ افالّ املضاقب ١ايؾدق ١ٝعزر (. )3
 -12اصعاٍ نتاب تقًٝح ساَالت ملؤعغات ايهضخ ايقش ١ٝعزر (. )1
ْ -13عاّ إراص ٠اجلٛر: ٠
 خبقٛل ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠ملدترب ناَا : ISO/IEC 17025:2005 اعتالّ ؽٗارات املعاٜضٚ ٠تفعًٗٝا سغب خط ١املعاٜضٚ ٠فل االدضاCalibration ٤
) plan (RPC.GS.P.014ملدترب قٝاعات اطٝاف ناَا املعتُز.
 اعتكباٍ فضٜل ايتك ِٝٝبتاصٜذ  2018/7/9يف ؽعب ١اراص ٠اجلٛر ٠يػضض ادضا ٤ايتكِٝٝ
ايغٓ ٟٛملدترب ناَا ٚايش ٟاعتُض ملزٚ ّٜٛ ٠اسز .
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

َ تابعٚ ١اعتالّ تكضٜض ايتك ِٝٝايغٓ ٟٛملدترب قٝاعات اطٝاف ناَا املعتُز َٓٚاقؾ١
ناف ١ايفكضات َع ايغٝز َزٜض ٖ ١٦ٝاالعتُار ايٛطين .
 االعتُضاص بافزاص َٚقارق ١مجٝع ْتا٥ر ايفشك املدترب١ٜ
 ايتَٗ ١٦ٝع قغِ ايتدطٝط الدضا ٤تزصٜب ٚايكا ٤ذلامضات ْٚزٚات ْؾض ٚتٛعَ ١ٝفاِٖٝ
اراص ٠اجلٛرْ( ٠ز ٠ٚتزقٝل راخًْ + ٞز ٠ٚتطبٝكات عًُ ١ٝيٓعاّ إراص ٠اجلٛر٠
. )17025
 تفع ٌٝاعتُاص ٠ايـ( ) feed backايتػش ١ٜايضادع َٔ ١ايظبٚ ٕٛارصادٗا مُٔ ْتا٥ر
ايفشك ملدترب ناَا .
 خبقٛل ْعاّ اراص ٠اجلٛر " ٠االفزاص اخلاَػ " :ISO 9001:2015 تظٜٚز اجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع / ١ٝقغِ اعتُار املدتربات بهاف١
ايٓغذ املكض ٠يًٓعاّ اعالٚ ٙباْتعاص تك ِٝٝناف ١االدضا٤ات
 اقاَْ ١ز ٠ٚتزقٝل راخً ٞيتٗٚ ١٦ٝتزصٜب َزقكني راخًٝني ٜؾًُ ٕٛايٓعاّ اعالَ ٙع
ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠املعتُز ملدترب قٝاعات اطٝاف ناَا املعتُز .
 -14سنٛص ادتُاع ايًذٓ ١ايفٓ ١ٝاالعتؾاص ١ٜملٛاففات ايًشٚ ّٛايتبٛغ ٚايظٜٛت يتشزٜح
املٛافف. ١
 -15ادضا ٤املغح االؽعاع َٔ ٞقبٌ فضٜل فين تابع اىل َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف ملغتؾف٢
االٌَ ٚمت عشب مناسز تضبَٝٚ ١ا ٙيػضض ايكٝاؼ .
 -16ادضا ٤املغح االؽعاع َٔ ٞقبٌ فضٜل فين تابع اىل َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف ايبٓو
املضنظ ٟايعضاقٚ ٞمت عشب مناسز تضبَٝٚ ١ا ٙيػضض ايكٝاؼ .
 -17مت تظٜٚز املؤعغات ايقشٚ ١ٝايزٚا٥ض سات ايعالق ١باملٓؾٛصات ايتششٜضٚ ١ٜبعزر ()45
َٓؾٛص.
 -18اصعاٍ االخباص اىل را٥ض ٠ايتٛعٚ ١ٝاالعالّ ايب ٞ٦ٝيٓؾضٖا عرب َٓافشٖا االعالَ. ١ٝ
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