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املكزَــــ- ١
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع دٗ ١صقابَ ١ٝغؤٚي ١عً ٢ناف ١سضن ١املضارص املؾع١
 ٚاملُاصعات املتعًك ١باالؽعاع املؤ ٚ ٜٔيعُ ّٛايعضام مبٛدب قاَْ ٕٛغتكٌ  ٖٛ ٚقإْٛ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع املؤ ٜٔصقِ  99يغٓ 1980 ١ايٓافش  ٚايتعًُٝات ايضارص ٠مبٛدب٘ عُال
باسهاّ املار/5( ٠اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْضت (ٜؤعػ مبٛدب ٖــــشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغُ٢
َضنظ ايٛقاٜـــ َٔ ١االؽعــاع ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ دلًػ
محا ٚ ١ٜحتغني ايبٚ / ١٦ٝطاص ٠ايضش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً) .
َ ٖٛ ٚؤعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خدلَ ٠ذلانُ ١يف دلاٍ ايضقاب١
عً ٢ايتضضف باملضارص املؾع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايذلاخٝط يهاف ١ايفعايٝات َٓش إ
نإ ايعضام يف اٚعع اعتدزاَات٘ ايغًُ ١ٝيًطاق ١ايشص ٚ ١ٜميتًو ايػطا ٤ايكاْ ْٞٛايهايف
مبٛدب ايكاْ.ٕٛ
عًُاً إ ٖٓاى َؾضٚع قاْ ٕٛاشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًضقاب ١ايٓ ٚ ١ٜٚٛاالؽعاع ١ٝسايٝاً قٝز ايتؾضٜع
يف دلًػ ايٓٛاب اعتٓاراً اىل قضاص دلًػ ايٛطصا ٤املٛقض صقِ  169يغٓ ٚ 2011 ١متت قضا٥ت٘ قضا٠٤
اٚىل  ٚثاْ ٚ ١ٝاملتغُٓ ١تعز ٌٜيًكاْ ٕٛاْفاً .
ٚعُالً باسهاّ املار/14( ٠اٚالً) َٔ ايفضٌ ايضابع يًٓعاّ ايزاخً ٞيتؾهٝالت ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َٗٚاَٗا صقِ ( )1يغٓ ٚ 2011 ١اييت ْضت عًٜ( ٢ضتبط َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع بايٛطٜض
ٜ ٚتٛىل َضاقب ١اعتعُاٍ َضارص االؽعاع يالعتدزاَات ايغًُ ١ٝناف ٚ ١عُإ ايٛقأَ ١ٜ
ايتعضض شلا ا ٚايتًٛخ بٗا) .

َٗاّ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
 .1ايغٝطض ٠عً ٢سضن ١املضارص املؾع ١راخٌ ايعضام َٔ خالٍ َٓح ايذلاخٝط اخلاص١
ظُٝع ايتضضفات اخلاص ١مبضارص االؽعاع ناالعترلار ٚايتضزٜض ٚايٓكٌ ٚايبٝع
ٚايؾضاٚ ٤اخلظٕ ٚايتزا...ٍٚاخل
َ .2ضاقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚحتزٜز ايغٛابط يًعٌُ عًَ ٢ضارص االؽعاع ٚاملتُجً ١بأدضا٤
ايهؾٛفات املٛقعٚ ١ٝاملغٛسات اإلؽعاع ١ٝاالٚيٚ ١ٝايزٚص ١ٜشلش ٙ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 ايؾدض ٞشلِ
رٚصٜاً عٔ طضٜل اعتدزاّ تكَٓ ١ٝكاٜٝػ ٚأفالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع خاص ١بشيو
نُا ٜتِ َتابع ١ايتاثرلات ايباٜٛيٛد ١ٝيالؽعاع شلِ َٔ خالٍ فشٛصاتِٗ ايطب ١ٝايزٚص. ١ٜ
 .4حتزٜز َضارص االؽعاع يف االعتدزاَات ايغًُ ١ٝنافٚ ١عُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض اٚ
ايتًٛخ بٗا.
َٓ .5ح أداط ٠يهٌ َٔ ايتؾػ ٌٝايتذضٜيب ٚاملغتُض ملضارص االؽعاع .
 .6املٛافك ١عً ٢تؾػ ٌٝاالؽداظ يف سك ٍٛاالؽعاع .
َ .7ضاقب ١ب ١٦ٝايعضام َٔ ايٓاس ١ٝاالؽعاعٚ ١ٝتتُجٌ يف قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف
ايُٓاسز ايب ( ١ٝ٦ٝتضبَ , ١اٖٛ , ٤ا ) ٤اييت ٜتِ مجعٗا َٔ قبٌ َزٜضٜات ايب ١٦ٝيف احملافعات
ٚؽعب ١املغح ايب ٞ٦ٝيف َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚنشيو ايفشٛصات ايػشا.١ٝ٥
َٓ .8ح ؽٗارات ايضالس ١ٝيالعتٗالى ا ٚاالعتدزاّ ايبؾض ٟيًُــــــٛار املغتٛصر ( ٠غشا, ١ٝ٥
غرل غشا َٔ ) ١ٝ٥ايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝنشيو ؽٗار ٠اخلً َٔ ٛاملًٛثات االؽعاع ١ٝيًُٛار
املضزص ٠اىل خاصز ايعضام .
 .9بٓا ٤قٛاعز َعًَٛات ب ١ٝ٦ٝخاص ١مبٗاّ املضنظ ٚاراَتٗا .
 .10بٓا ٤قاعز ٠بٝاْات تعط ٞصٛصٚ ٠اعش ١عٔ ايتًٛخ االؽعاع ٞيب ١٦ٝايعضام ميهٔ
ايضدٛع ايٗٝا عٓز املضاقب. ١
ٚ .11عع ٚحتزٜح احملزرات ايب ١ٝ٦ٝاالؽعاع ١ٝاعتٓاراً اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝفل املضارص
ايعامل َٔ ١ٝايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايضًَ ١ع االخش بٓعض االعتباص ايعضٚف
ايبٚ ١ٝ٦ٝاجلػضافٚ ١ٝطبٝع ١ايذلب ١اجلٛٝيٛدٚ ١ٝايعضٚف االقتضار... ١ٜاخل يًبالر.
 .12املؾاصنَ ١ع اجلٗات سات ايعالق ١مبا ٜتعًل مبٛاعٝع االؽعاع َٔ اُٖٗا :
أ -عذلاتٝذ 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 -اشل ١٦ٝاالعتؾاص ١ٜيالغش. ١ٜ
ر -خط ١ايطٛاصئ االؽعاع١ٝ

ٚإ اخلط ١ايغٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2018خالٍ ايدلْاَر احله( َٞٛاالطاص املٛسز) ملضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع تٛعح املٗاّ ٚاالعُاٍ ٚايدلاَر اخلاص ١مبضاقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
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االؽعاع ٞعً ٢عَُ ّٛغاس ١ايعضام ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚفكآ يًغٛابط املكضٚ ٠املعتُز٠
صزلٝآ ٚاييت تتُاؽَ ٢ع عٛابط ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص-: ١ٜ

أٚال"  -:ادضا ٤ايهؾف املٛقع ٞملٛاقع ْضب َضارص َٛٚيزات االؽعاع يف َٛاقع
ايعٌُ:
 .1ايعٝار ٠ايتدضض ١ٝيالؽع / ١س ٞايعاٌَ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .2ضنظ عؾتاص يًُفضاؼ ٚاالؽع / ١ؽاصع فًغطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .3عٝار ٠ناصرٜٝٓا يطب االعٓإ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .4عٝار ٠ايزنتٛص ٠عٓا ٤عبز اهلل  /ايؾعً( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .5عٝار ٠عًفض  /ايعاَض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .6املضنظ ايٛطين ايتدضض ٞيالَضاض ايضزصٚ ١ٜايتٓفغ( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات بٛعع
ؽضٜط صصاظ عً ٢ايفتش ١ايفاصً ١بني ايبابني ) .
َ .7غتؾف ٢ايرلَٛى ايتعً / ُٞٝايطٛاصَ / ٤٣فضاؼ (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات بغضٚصَ ٠عاجل١
ايتغضب االؽعاعٚ ٞاسهاّ غًل باب غضف ١االؽع ١اثٓا ٤ادضا ٤ايتضٜٛض االؽعاع.)ٞ
 .8عٝار ٠ايزنتٛص عتاص ابضاٖ ِٝعً ٞيطب االعٓإ  /ايغٝز( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠
َ .9ضنظ صش ٞاالَ / ٍٚز ١ٜٓايضزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .10ضنظ صش ٞايؾٗٝز مجاٍ املٛعَ / ٟٛز ١ٜٓايضزص(ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠
َ .11ضنظ صش ٞايؾٗٝز عال ٤ايؾَ / ًٜٞٛز ١ٜٓايضزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض.)٠
َ .12ضنظ صش ٞايؾٗٝز ناظِ عبز ايٓيب َ /ز ١ٜٓايضزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠
َ .13ضنظ صش ٞايؾٗٝز سٝزص ٜغض َ /ز ١ٜٓايضزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .14ضنظ صشَٓ / ٞغل االَضاض ايضزصٚ ١ٜايتٓفغَ / ١ٝز ١ٜٓايضزص (ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض. )٠
َ .15ضنظ صش ٞايغارؼ َ /ز ١ٜٓايضزص (مت تٛد ٘ٝبعزّ تٛادز املضافكني َع املضٜض يف
ايػضف ١اثٓا ٤ايتضٜٛض ايؾعاع. ) ٞ
َ .16ضنظ صش ٞايؾٗٝز سغني املايهَ / ٞز ١ٜٓايضزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض. )٠
َ .17ضنظ صش ٞايجايح َ /ز ١ٜٓايضزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
4 of 23

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

املؤعغات ايضٓاع-: ١ٝ
َ .18غح اؽعاع ٞملٓعَٛات  Hitraxاملٛيز ٠يالؽع ١ايغ ١ٝٓٝايتابع يٛطاص ٠ايزاخً/ ١ٝ
ٚناي ١ايٛطاص ٠يؾؤ ٕٚايؾضط / ١املتفذضات  /ايكغِ ايفين ٚاملتٛادز ٠يف َٛاقع تؾػًٗٝا
يف :
 عٝطض ٠اجلغض ايفضْغ ٞطضٜل بعكٛب ١ايغٝاس. ٞ
 عٝطض ٠ايتشضٜض (دانٛاص) طضٜل بعكٛب ١ايكز. ِٜ
( ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض ٠يف ايٛقت احلاعض).
املؤعغات ايبشج-: ١ٝ
 .19دٗاط اؽع ١اعٓإ  O.P.Gتابع اىل نً ١ٝايرلَٛى االًٖ / ١ٝقغِ طب االعٓإ (ؽضٚط
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞاالٚي ٞملضارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
َ .1غتؾف ٢االٌَ ايٛطين  /ادٗظَ ٠عذالت خط( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠
 .2عٝار ٠املض ٠ٚيالؽع / ١ايهاظُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠
َ .3ضنظ صش ٞايغابع َ /ز ١ٜٓايضزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠
 .4عٝار ٠ايزنتٛص عتاص ابضاٖ ِٝعً ٞيطب االعٓإ  /بػزار اجلزٜز( ٠ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض.)٠
َ .5ضنظ صش ٞايضؽار  /ايؾُاع( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠
 .6عٝار ٠ايزنتٛص َٗز ٟدباص املاْع يطب االعٓإ  /بػزار اجلزٜز( ٠ؽضٚط ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع َتٛفض. )٠
 .7املضنظ ايضش ٞيف ايجعايب( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .8غتؾف ٢ايهضاَ ١ايتعً / ُٞٝعاس ١املتشف (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات بغضٚصَ ٠عاجل١
ايتغضب االؽعاعٚ ٞاسهاّ غًل باب غضف ١االؽع ١اثٓا ٤ادضا ٤ايتضٜٛض االؽعاع. ) ٞ
 .9عٝار ٠ايزنتٛص بزٜع ازلاع ٌٝيطب االعٓإ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض.)٠
 .10عٝار ٠تٛيٝب يطب االعٓإ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .11غتؾف ٢االٌَ ايٛطين  /عاس ١االْزيػ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .12غتؾف ٢ايفضات ايعاّ (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات بتػٝرل َهإ دٗاط االؽعٚ ١تٛفرل سٛادظ
صصاصٚ ١ٝعضٚص ٠اصتزا ٤ايفًِ باز ٚااليتظاّ بؾضٚط ايٛقا. ) ١ٜ
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َ .13ضنظ ابتغاَ ١بػزار ايطب( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات باْ٘ ال جيٛط مجع دٗاط ٟاؽع ١يف
غضفٚ ١اسزٚ ٠نشيو عزّ تٛادز املضافكني َع املضٜض يف ايػضف ١اثٓا ٤ايتضٜٛض
ايؾعاع. )ٞ
َ .14غتؾف ٢محا ١ٜاالطفاٍ ايتعًَ / ُٞٝز ١ٜٓايطب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
.
 .15عٝار ٠ايزنتٛص ٠بإ عً ٞصاحل (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .16ضنظ صش ٞايظٖضا / ٤ايبًزٜات (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

ثايجا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞايزٚص ٟملضارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
 .1عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع / ١ايظعفضاْ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
 .2عٝار ٠ايزنتٛص ٠ص ِٜعزْإ  /ايعاَض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .3ضنظ صش ٞاحلغني (ع)  /ايهُاي( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

صابعا " :ادضا ٤قٝاعات عُإ اجلٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠االؽع١
ايغ ١ٝٓٝاملغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.
َ .1ضنظ صش ٞاملجٓ ٢ايجاْ / ٞط ١ْٜٛدٗاط اؽع ١عُ ّٛاجلغِ ( الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط ) .
َ .2ضنظ صش ٞاملجٓ ٢ايجاْ / ٞط ١ْٜٛدٗاط اؽع ١اعٓإ ( الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط ) .
َ .3ضنظ صش ٞبػزار اجلزٜز ٠ايجاْ ٞدٗاط اؽع ١اعٓإ ( الٜٛدز سٛٝر يف اجلٗاط ) .

خاَغا" َ :تابع ١تٓفٝش ايتٛصٝات.
 .1املضنظ ايعامل ٞايتدضض ٞيالؽع / ١ؽاصع املػضب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠
َ .2غتؾف ٢اطفاٍ ايهاظُ( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات بغضٚص ٠غًل ايؾباى بٓفػ زلو
َٚار ٠دزصإ غضف ١االؽع ١نشيو بغضٚص ٠اعالّ املضنظ عٔ ا ٟتػٝرل يف َٛقع اجلٗاط ).
َ .3ضنظ صش ٞايهضٜعات ايجاْ( ٞؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض. )٠

عارعا"  :ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓفط١ٝ
(احلهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملؾهٛى بتًٛثٗا.
َ .1غح اؽعاع ٞيغهضاب تابع يٛطاص ٠ايتذاص/ ٠ايؾضن ١ايعاَ ١يتذاص ٠املٛار االْؾا١ٝ٥
(الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
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.2
.3
.4
.5
.6

َغح اؽعاع ٞيغهضاب تابع يٛطاص ٠ايٓفط  /ايؾضن ١ايعاَ ١خلطٛط االْابٝب ايٓفط١ٝ
َ /غتٛرع املؾاٖز( ٠الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َغح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١آلَض ١ٜقاطع زلز ٠ايهضار / ٠ؽعب ١االيٝات (الٜٛدز
َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع. )ٞ
َغح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١آلَض ١ٜقاطع زلز ٠االععُ( ١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاع)ٞ
َغح اؽعاع ٞيعذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخًٚ / ١ٝناي ١ايٛطاص ٠يؾؤ ٕٚاالراصٚ ١ٜاملاي/ ١ٝ
َزٜض ١ٜاالتضاالت ٚايٓعِ املعًَٛات( ١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
عذالت تابع ١يٛطاص ٠ايزاخًٚ / ١ٝناي ١ايٛطاص ٠يؾؤ ٕٚايؾضطَ / ١زٜضَ ١ٜهافش ١ادضاّ
ذلافع ١بػزار  /ؽعب ١االيٝات املتٛادز ٠يف ( اب ٞغضٜب ,ايبٝاع  ,س ٞاجلٗار  ,ايكٓا, ٠
االععُ , ١ٝاملٓضٛص ) (الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ

عابعا ً َٓ :ح ؽٗار ٠عالَ َٔ ١ايتًٛخ االؽعاع ٞملدًفات احلزٜز (ايغهضاب)
اخلاي َٔ ٞايتًٛخ االؽعاع.ٞ
ٚ .1طاص ٠ايتذاص / ٠ايؾضن ١ايعاَ ١يتذاص ٠املٛار االْؾا ( ١ٝ٥صقِ االداط 1962 ٠يف ) 2018/4/5
بػزار .
ٚ .2طاص ٠ايتذاص / ٠اراص ٠صَٛع ١ايضصاف ( ١صقِ االداط 2844 ٠يف  ) 2018/5/21بػزار .

ثآَا ً َٓ :ح تضاخٝط االدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعٚ ١املضارص املؾع ١يف املؤعغات
ايضشٚ ١ٝايضٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاحلهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ
.1
.2
.3
.4
.5

َز  ١ٜٓاالَاّ احلغني (ع) ايطب / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( صقِ االداط 2720 ٠يف
 )2018/5/15نضبال. ٤
املضنظ ايٛطين ايتدضض ٞيالَضاض ايضزصٚ ١ٜايتٓفغ / ١ٝعٝاص ٠االؽع ١املتٓكً/ ١
اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( صقِ االداط 2796 ٠يف  ) 2018/5/20بػزار .
املضنظ ايٛطين ايتدضض ٞيالَضاض ايضزصٚ ١ٜايتٓفغ / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ 2800( /
يف  ) 2018/5/20بػزار .
َغتؾف ٢ايٛاعط ٞيًذضاسات ايتكٛمي / ١ٝاالعتؾاص / ١ٜاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ
االداط 2797 ( ٠يف  ) 2018/5/20بػزار .
َغتؾف ٢ابٔ اخلطٝب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 2798 ( ٠يف ) 2018/5/20
بػزار.
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َ .6ضنظ صش ٞآٍ بزٜض ايجاْ / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 2799 ( ٠يف ) 2018/5/20
ايكارع. ١ٝ
َ .7ضنظ بػزار ايضش / ٞط / ١ْٜٛاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 2801 (٠يف ) 2018/5/20
بػزار .
َ .8ضنظ ايضعا ١ٜايضش ١ٝاالٚي ١ٝايكزؼ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 2841( ٠يف
 ) 2018/5/21املٛصٌ .
َ .9غتؾف ٢ايؾٗٝز فرلٚط خغرل ايعاّ /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 2910 ( ٠يف
ٚ ) 2018/5/23اعط .
َ .10ضنظ ايجٛص ٠ايتدضض ٞيالعٓإ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 2980 ( ٠يف
 ) 2018/5/27بػزار .
َ .11ضنظ صش ٞاب ٞغضٜب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 2981 ( ٠يف ) 2018/5/27
بػزار .
َ .12غتؾف ٢ايكاعِ ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 2987 ( ٠يف ) 2018/5/27
بابٌ.
َ .13ضنظ صش ٞايؾٗٝز ناظِ عبزايٓيب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3007 ( ٠يف
 ) 2018/5/28بػزار .
َٓ .14غل االَضاض ايضزصٚ ١ٜايتٓفغ / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3010 ( ٠يف
 ) 2018/5/28بػزار .
َ .15ضنظ صش ٞايؾٗٝز سغني املايه / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3011 ( ٠يف
 ) 2018/5/28بػزار .
َ .16ضنظ صش ٞايؾٗٝز سٝزص ٜغض  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3008 ( ٠يف
 ) 2018/5/28بػزار .
 .17املضنظ ايضش ٞايجايح ايُٓٛسد / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3009 ٠يف
 / 2018/5/28بػزار .
َ .18ضنظ صش ٞايفالس / ١ٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3105 ( ٠يف ) 2018/5/31
ٚاعط.
َ .19غتؾف ٢بًزصٚط ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3106 ( ٠يف ) 2018/5/31
رٜاىل.
َ .20غتؾف ٢ايزٜٛاْ ١ٝايتعً/ ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3107( ٠يف
 )2018/5/31ايكارع. ١ٝ
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َ .21ضنظ ابٔ ايبٝطاص جلضاس ١ايكًب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3108( ٠يف
 ) 2018/5/31بػزار .
 .22املضنظ ايضش ٞايغابع  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ  /صقِ االداط 3128 ( ٠يف  ) 2018/6/3بػزار.
 .23عٝار ٠ايهٓز ٟيالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 2722 ( ٠يف  ) 2018/5/15بػزار.
 .24عٝار ٠ابٔ ايبٝطاص يالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 2790( ٠يف  ) 2018/5/20بػزار.
َ .25غتؾف ٢ايغالّ االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 2839 ( ٠يف  ) 2018/5/21بابٌ .
 .26عٝار ٠رٖ 0اْ ٞطايب ٖاْ ٞيطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 2840 ( ٠يف
 )2018/5/21س ٟقاص .
 .27عٝار ٠ايزنتٛص َٛفل َأََٛ ٕٛفل يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ/صقِ االداط 2842 ( ٠يف
 ) 2018/5/21س ٟقاص .
 .28عٝار ٠ايزنتٛص ٠ص ِٜعزْإ صدل ٟيالعٓإ  /اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 2843 ( ٠يف
 ) 2018/5/21بػزار .
 .29عٝار ٠بً ٛيالؽع ١ايضقُ / ١ٝاداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 2906 ( ٠يف  ) 2018/5/23بػزار.
 .30عٝار ٠طب االعٓإ َٗز ٟدباص املاْع  /اداط ٠عٌُ /صقِ االداط 2908 ( ٠يف ) 2018/5/23
بػزار.
 .31عٝار ٠اجلٛار ٜٔيالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 2907 ( ٠يف ٚ ) 2018/5/23اعط .
 .32عٝار ٠ايفضات االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 2984 ( ٠يف  ) 2018/5/27س ٟقاص.
 .33عٝار ٠احلٝا ٠يالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3042 ( ٠يف ٚ ) 2018/5/28اعط.
 .34عٝار ٠ايٓٛص يالؽع ١اخلاص / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3048 ( ٠يف  ) 2018/5/28رٜاىل.
 .35عٝار ٠عًفض يالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3012 ( ٠يف  ) 2018/5/28بػزار .
 .36عٝار ٠ايؾفا ٤يالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3114 ( ٠يف  ) 2018/5/31بػزار .
 .37عٝار ٠ايزنتٛص ٠بؾضٖ ٣اٌَ سصٜب يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3112( ٠يف
َٝ ) 2018/5/31غإ .
 .38عٝار ٠ط ٜٔاالًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3079 ( ٠يف  ) 2018/5/31س ٟقاص .
 .39عٝار ٠ر 0عاَ ٞنض ِٜايضزاّ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3080 ( ٠يف 2018/5/31
) نضبال. ٤
 .40عٝار ٠ايٝغض يالؽع ١ايتؾدٝض / ١ٝاداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3090( ٠يف ) 2018/5/23
بضض.٠
 .41عٝار ٠ايزنتٛص سغاّ عبزايظٖض ٠فضٜح يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  3094يف
َٝ )2018/5/31غإ
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 .42عٝار ٠ايبغًُ ١االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ  /صقِ االداط 3097 ( ٠يف ) 2018/5/31
س ٟقاص.
 .43عٝار ٠ايزنتٛص سغٓني صس ِٝسغٔ يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ  3098 ( /يف ) 2018/5/31
َٝغإ .
 .44عٝار ٠ناصرٜٝٓا يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ  3121 (/يف  ) 2018/6/3بػزار .
َ .45ضنظ عؾتاص ايتدضض ٞيًُفضاؼ احلًظٚ ْٞٚاالؽع / ١اداط ٠عٌُ  3122 ( /يف
 ) 2018/6/3بػزار.
 .46عٝار ٠ايظٖضا ٤االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ  3123 ( /يف  ) 2018/6/3س ٟقاص.
 .47عٝار ٠ايزنتٛص قاعِ َٛسإ عهض يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ  3124 ( /يف ) 2018/6/3
س ٟقاص.
َ .48ضنظ عؾتاص ايتدضض ٞيًُفضاؼ احلًظٚ ْٞٚاالؽع 3125 ( / ١يف  ) 2018/6/3بػزار.
 .49عٝار ٠املض ٠ٚيالؽع / ١اداط ٠عٌُ  3126 ( /يف  ) 2018/6/3بػزار.
 .50ايعٝار ٠ايتدضض ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ  3127 ( /يف  ) 2018/6/3بػزار.
 .51عٝار ٠ذلُز صاع ٞعبٝز يالؽع / ١اداط ٠عٌُ  3133 ( /يف  ) 2018/6/3بػزار.
 .52عٝار ٠ايزنتٛص عتاص ابضاٖ ِٝعً ٞيطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ  3132( /يف )2018/6/3
بػزار.

تاععا ً :تضاخٝط ايبز ٤بتٓفٝش خطط االطايٚ ١املعاجل ١بعز املضارق َٔ ١اجلٗ١
ايضقاب١ٝ
 .1رصاعٚ ١تك ِٝٝاخلط ١املكزَ َٔ ١قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜضَ ١ٜعاًَٚ ١اراص٠
ايٓفاٜات املؾعٚ ١اخلاص ١باعُاٍ اطاي ١ايتًٛخ االؽعاع َٔ ٞذلافع ١ايبضض ٠يًُٛاقع اييت
مت حتزٜزٖا َٔ قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚسغب َٛافكٚ ١تٛد ٘ٝاالَاْ ١ايعاَ١
جملًػ ايٛطصاٚ ٤املعطٛف عً ٢تٛصٝات ٖ ١٦ٝاملغتؾاص ٜٔاحملذلَٚ . ١ابزا ٤املالسعات
ايالطَ ١يغُإ ادضا ٤اعُاٍ اطاي ١ايتًٛخ االؽعاع ٞمبٓٗذٚ ١ٝايتانز َٔ عزّ تعضض
ايعاًَني ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚايب َٔ ١٦ٝا ٟتاثرلات ممهٔ إ تٓتر اثٓا ٤اعُاٍ االطاي. ١
 .2رصاعٚ ١تك ِٝٝاخلط ١املكزَ َٔ ١قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜضَ ١ٜعاًَٚ ١اراص٠
ايٓفاٜات املؾعٚ ١اخلاص ١باعُاٍ اطاي ١ايتًٛخ االؽعاعَٛ َٔ ٞقع خاصز ايغزار ٠ايذلاب١ٝ
قضب ْكط ١االعاي ١ملٛقع ايتٜٛج ١ايٓٚ ٟٚٛابزا ٤املالسعات ايالطَ ١يغُإ ادضا ٤اعُاٍ اطاي١
ايتًٛخ االؽعاع ٞمبٓٗذٚ ١ٝايتانز َٔ عزّ تعضض ايعاًَني ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚايبَٔ ١٦ٝ
ا ٟتاثرلات ممهٔ إ تٓتر اثٓا ٤اعُاٍ االطاي. ١
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عاؽضاً  :اطالم َٛاقع بعز اطاي ١ايتًٛخ ٚتٛفض ؽضٚط ايغالَ ١االؽعاع١ٝ
 مت رصاعٚ ١تك ِٝٝاخلط ١املكزَ َٔ ١قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜضَ ١ٜعاًَ١ٚاراص ٠ايٓفاٜات املؾع ١خبضٛظ اطاي ١ايتًٛخ االؽعاع ٞيف ذلافعَٝ ١غإ ملٛقعـٞ
(احل ٞايضٓاعٚ ٞنُٝت ) سٝح مت َٓشِٗ ايذلخٝط َٔ قبٌ املضنظ يًبز ٤باعُاٍ اطاي١
ايتًٛخ االؽعاع َٔ ٞاملٛقعني أعال ٙبعز اعتهُاٍ َتطًبات تٛفرل ايزعِ ايًٛدغيت َٔ
قبٌ ذلافعَٝ ١غإ ٚحتزٜز َٛقع َال ِ٥خلظٕ ايٓفاٜات املؾع ١ايٓاجت ١عٔ اعُاٍ االطاي١
ايتًٛخ االؽعاع. ٞ

اسز ٣عؾض َ -:تابع ١خطط ايطٛاص ٤ٟيًُؤعغات املايه ١ملضارص االؽعاع.
 .1ؽضن ١خرلات اخلًٝر يًفشٛصات اشلٓزع / ١ٝايبضض٠
 .2ؽضن ١االزلٓت ايعضاقَ / ١ٝعٌُ ازلٓت ايبضض٠

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

ايعٝار ٠ايتدضض ١ٝيالؽع / ١س ٞايعاٌَ .
َضنظ عؾتاص يًُفضاؼ ٚاالؽع / ١ؽاصع فًغطني .
عٝار ٠ايزنتٛص ٠عٓا ٤عبز اهلل  /ايؾعً. ١
عٝار ٠عًفض  /ايعاَض. ١ٜ
عٝار ٠ايزنتٛص عتاص ابضاٖ ِٝعً ٞيطب االعٓإ  /ايغٝز. ١ٜ

ثالث ١عؾض  -:فشط َغتًظَات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ( صزاص ٟصصاصٚ , ١ٝاقٝات
صقب١
يٝغت عُٔ خط ١ؽٗض سظٜضإ 2018

اصبع ١عؾض -:تكٚ ِٝٝفشط ادٗظ ٠ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايتابع ١يًُؤعغات
(ايضشٚ ١ٝايضٓاعٚ ١ٝايبشج.)١ٝ
يٝغت عُٔ خط ١ؽٗض سظٜضإ 2018
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املغح ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٞ
60

52

50
40

16
5

2

1

2

2

6

3

3

20

3

30
20
10
0

مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يًعاًَني اجلزر يف سكٌ االؽعاع.
مت َٓح (  )20اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع يًُؤعغات ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )2اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝبػزار  -ايهضخ .
َٓ .2ح ( )9اداط ٠اىل يًعاًَني يف املؤعغات ايضش / ١ٝبػزار  -ايضصاف. ١
َٓ .3ح ( )6اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝايكارع. ١ٝ
َٓ .4ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝبابٌ .
َٓ .5ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝاملجٓ.٢
َٓ .6ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات ٚعٝارات اًٖ. ١ٝ

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

مت تظٜٚز ( )14ساًَ )18(ٚ ١فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني اجلزر ٚبزٍ تايف
يًُغتُض ٜٔباخلزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( )3ساًَ )3(ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايضش ١ٝيف بػزار /ايهضخ
 .2تظٜٚز ( )6ساًَ )8(ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝيف بػزار /ايضصاف١
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 .3تظٜٚز ( )4ساًَ )4( ٚ ١فًِ ملؤعغات ذلافع ١ايٓذف .
 .4تظٜٚز ( )1ساًَ )1( ٚ ١فًِ يٛطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا.
 .5تظٜٚز ( )-ساًَ )2( ٚ ١فًِ ملؤعغات ٚعٝارات اًٖ. ١ٝ

عبع ١عؾض - :اصعاٍ افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايبالر بضٛص٠
رٚص.١ٜ

مت يف ؽٗض ناْ ٕٛايجاْ ٞاملاع ٞاصعاٍ ايٛدب ١ايعاؽض َٔ ٠افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع
ايبايػ ) 4529 ( ١جلُٝع ايعاًَني يف املؤعغات ايضشٚ ١ٝايضٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيف عُ ّٛايعضام
يػضض اعتدزاَٗا خالٍ االؽٗض ايغت ١االٚىل َٔ عاّ َ 2018تغُٓ ١اعزار االعتُاصات اخلاص١
باصعاٍ ٚتضق ِٝاالفالّ ٚاعزار ايهتب اخلاص ١بإصعاشلا .

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

مت حتُٝض (  ) 2673فًِ  ٚمتت قضا ٠٤اجلضع االؽعاع ١ٝيتًو االفالّ ٚتغذًٗٝا يف عذالت
ايكغِ  َٔٚثِ فضط اجلضع اييت تظٜز قُٗٝا عٔ احلزٚر املضدع ١ٝالدضا ٤ايتشكل ٚايتشض ٟعٔ
اعباب ايتعضض .

تغع ١عؾض - :ايتشض ٟعٔ عبب ايتعضض.

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

عؾض - :ٕٚجتزٜز ْتا٥ر ايفشط ايطيب ايزٚص ٟيعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ )473تٝذ ١فشط طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝا عزا ( )66ساي ١متت ايتٛص ١ٝباعارتٗا بعز فذل ٠طَٓ ١ٝذلزرٚ ٠قز متت َتابع١
ايفشٛصات ايطب ١ٝايعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )6( .1فشط ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١ايكارع١ٝ
 )1( .2فشط ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١بابٌ
 )6( .3فشط ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١س ٟقاص
 )221( .4فشط ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١بػزار  /ايهضخ
 )67( .5فشط ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١بػزار  /ايضصاف١
 )3( .6فشط ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١ايبضض٠
 )1( .7فشط ملؤعغات ايٓذف ايضش١ٝ
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 )75( .8فشط ملؤعغات صش ١ٝيف ذلافع ١رٜاىل
 )2( .9فشط ملؤعغات املجٓ ٢ايضش١ٝ
 )34( .10فشط ملؤعغات ٚاعط ايضش١ٝ
 )50( .11فشط ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛتهٓٛيٛدٝا .
 )7( .12فشط يعٝارات َٚؤعغات اًٖ. ١ٝ
نشيو متت َتابع ١اعار ٠فشط ( )23ساي ١تػرلات طفٝف ١يف فشٛصات ايزّ متت ايتٛص١ٝ
َغبكا باعارتٗا يف ( َ )14ؤعغ . ١عًُا إ سض ٍٛايتػرلات يف فشٛصات ايزّ ٖ ٞساي ١عاَ١
حتزخ يعُ ّٛايٓاؼ ْتٝذ ١حلاالت َضعَ ١ٝع .١ٓٝاَا سزٚخ ايتػرلات يف فشٛصات ايزّ
يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚاييت قز ٜه ٕٛاالؽعاع اسز اعبابٗا َجٌ
 Anemia - neutropenia - lymphopeniaاس تتِ َتابع ١تًو ايتػرلات باعار ٠ايفشط
ايطيب بعز فذلَ ٠ع ١ٓٝيًتانز َٔ عزّ تهضاص ايتػرلات ٚيف ساي ١تهضاصٖا تعضض عً٢
طبٝب اعتؾاص ٟبٗشا اجملاٍ ملعآٜتٗا ٚابزا ٤ايتٛصٝات املال ١ُ٥بؾاْٗا يًشز ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا
مبا ٜغُٔ عالَ ١ايعاًَني ٚالعطا ِٗ٥صالس ١ٝيالعتُضاص يف ايعٌُ يف سكٌ االؽعاع
املؤ ٜٔاعتٓارا اىل فشٛصاتِٗ ايطب. ١ٝ

ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايفشٛصات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع  ٚعُّٛ
ايٓاؼ يف رلتدل ايتاثرل ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤فشط (  )15منٛسز رّ يف ؽٗض سظٜضإ يف رلتدل ايتأثرل ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت
مجٝعٗا طبٝعَ ١ٝاعزا احلاالت ايتاي: ١ٝ
(Lymphocytosis )1
(High ESR )6
(Neutrophilia )1
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايفشط ايطيب يف رلتدل ايتاثرل ايباٜٛيٛدٞ
َع ازلا ٤املؤعغات ايضش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا.
 )4( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع .
 )8( .2عاٌَ َٔ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا .
 )3( .3عاٌَ َٔ ؽضن ١تعب ١٦ايػاط .
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اثٓإ ٚعؾض : ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايب ١ٝ٦ٝعُٔ اخلط ١ايٓضف عٓ ١ٜٛملز ١ٜٓبػزار
ٚباق ٞاحملافعات :
احملافعات

ايكارع١ٝ
املجٓ٢
رٜاىل
ايبضض٠

املدطط

املٓفش

4تضب١
َ4ا٤
4تضب١
َ4ا٤
 5تضب١
َ2ا٤
 6تضب١
َ5ا٤

4تضب١
َ 4ا٤
 تضب١ َا٤ تضب١ َا٤ 6تضب١
َ7ا٤

ْغب١
االزلاط

املالسعات

%100
صفض%

مل ٜتِ اصعاٍ ايُٓاسز عتتِ َفاحتتِٗ

صفض%

مل ٜتِ اصعاٍ ايُٓاسز عتتِ َفاحتتِٗ

% 118

مناسز َتاخض ٠يؾٗض اٜاص

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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ثالث ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ دضع اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف اشلٛا 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  ,حتغرل
مناسز رلتًف١
 ,قٝاؼ ) ايُٓاسز
ٚاصر َٔ ٠رلتًف
اجلٗات ٚسغب
أ -تٛثٝل ايٓتا٥ر
َتطًبات ايعٌُ
باعتُاصات
خاص١

سغب
َاٜضر

املٓذظ

448

املالسعات

 قٝاؼ ( )442منٛسز َٔ را٥ض٠صش ١بػزار .
 قٝاؼ ( )3منٛسز َٔ ٚطاص٠ايظصاع. ١
 قٝاؼ ( )3منٛسز َٔ ٚطاص٠ايتذاص. ٠

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

مخغ ٚ ١عؾض :ٕٚقٝاؼ مناسز عُٔ اخلط ١ايغٓ 4 ( ١ٜٛفض) ٍٛ
ْٛع االزلاط
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيًُٝا ٙاملتدًف ١عٔ
َغتؾفٝات ايطب ايٓ( ٟٚٛاساص  ,سظٜضإ  ,اًٍٜٛ
 ,ناْ ٕٛاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝا ٙايؾضب يف
َز ١ٜٓبػزار (تؾض ٜٔايجاْْٝ ,ٞغإ  ,متٛط ,
تؾض ٜٔاال)ٍٚ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف احلًٝب
َٚؾتكاتِ٘ (ؽباط  ,اٜاص  ,اب  ,تؾض ٜٔايجاْ)ٞ
قٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف َٝا ٙاالباص
(ناْ ٕٛايجاْْٝ , ٞغإ  ,متٛط  ,تؾض ٜٔاال) ٍٚ
قٝاؼ اشلباب ايشص ٟملٓاطل رلتًف َٔ ١بػزار
يتشزٜز تضانٝظ رقا٥ل ايفا ٚبٝتا (اساص  ,سظٜضإ
 ,ا , ًٍٜٛناْ ٕٛايجاْ)ٞ
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ايفضٌ ايجاْٞ
املدطط املٓفش

ْغب١
االزلاط

8

8

%100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

%100
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املالسعات

يٝغت عُٔ خط ١ؽٗض
سظٜضإ
يٝغت عُٔ خط ١ؽٗض
سظٜضإ
يٝغت عُٔ خط ١ؽٗض
سظٜضإ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

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

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

اخلطٛات
ايتٓفٝش١ٜ

املدطط

أ ( -اعتالّ ,
مناسز
حتغرل ,
رلتًف١
)
قٝاؼ
َٔ
ٚاصر٠
سغب
ايُٓاسز
رلتًف
َاٜضر
اجلٗات
ب -تٛثٝل
ٚسغب
ايٓتا٥ر
َتطًبات
بإعتُاصات
ايعٌُ
خاص١

املٓذظ

12

املالسعات

-1

قٝاؼ ( 5زلار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع / ١ايؾضن ١ايعاَ١
يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ

-2

قٝاؼ (َ 3اَ َٔ )٤زٜض ١ٜب ١٦ٝصالح ايزْ ٜٔاس١ٝ
ٜجضب .

-3
 -4قٝاؼ ( 1قطع ١سلاعٚ َٔ )١ٝطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض١ٜ
قٝاؼ( 3تضبَ َٔ ) ١زٜض ١ٜب ١٦ٝصالح ايز. ٜٔ

ؽضط ١بػزار ايضصافَ , ١زٜض ١ٜؽضط ١ايظٖٛص .

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

ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚعًُٝات ايفشط االؽعاع ٞيف َٓافش ايبضض ٠احلزٚر ١ٜيؾٗض
(سظٜضإ )
املٛقع

ايفذل٠

عزر االيٝات

عزر االصعايٝات
ٚاحلاٜٚات

عزر ايكطع ا ٚاملٛار
املدتًف١

املالسعات

1

َزٜض ١ٜنُضى
اّ قضض

َٔ 2018/5/7
اىل 2018/5/17

 54آيٝــ١

 4اصعاي١ٝ
1سا١ٜٚ

2

َزٜض ١ٜنُضى
عفٛإ
ايبضض٠
َطاص
ايزٚيٞ
َزٜض ١ٜنُضى
خٛص ايظبرل

َٔ 2018/5/8
اىل 2018/5/20

َٛار ْفط١ٝ
َٛار استٝاط ١ٝرلتًف١
َٛار رلتًف ١اخض٣

خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ

 26آيٝــ١

 8اصعاي١ٝ

-

2018/5/17

-

 2ؽشٓ١

قطع غٝاص

2018/5/6

-

 1اصعاي١ٝ

اطاصات عٝاصات

ت

3
4
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خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ
خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ
خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

تغعٚ ١عؾض : ٕٚقٝاؼ اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
احملافعات

املدطط

املٓفش

َعزٍ اخلًف١ٝ
االؽعاع ١ٝبٛسز٠
µSv/h

َزٜض ١ٜب ١٦ٝبػزار

50

50

0.12

َزٜض١ٜ
ايبضض٠

ب١٦ٝ

50

50

0.10

َزٜض١ٜ
ايكارع١ٝ

ب١٦ٝ

50

50

0.12

َزٜض١ٜ
ْ٣ٛٓٝ

ب١٦ٝ

50

18 of 23

مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓٚ ١ٝسغب
نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜحتغني ايب/ ١٦ٝ
املٓطك ١ايؾُاي ١ٝس ٟايعزر ر ف  2758 /يف
2014/9/22
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املالسعات
نإ َعزٍ ق ِٝدضع
اخلًف ١ٝاالؽعاع ١ٝاملكاع١
( ) 0.12 - 0.10بٛسز٠
 µSv/hسٝح نإ اٚطأ
َعزٍ يف ذلافع ١ايبضض٠
ٚاعًَ ٢عزٍ يف ذلافع١
ايكارع ٖٞٚ ١ٝعُٔ سزٚر
االؽعاع١ٝ
اخلًف١ٝ
ايطبٝع.١ٝ
مل تضر بغبب ايٛعع االَين

ٚ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
ايبضض٠
ؽط ايعضب
عفٛإ
ٚاعط
َٝغإ
ايٓذف
نضبال٤
املجٓ٢
نضنٛى
عًُٝاْ١ٝ
رٖٛى
اصبٌٝ
ايكارع١ٝ
ْ٣ٛٓٝ
االْباص
ايكاِ٥
صالح ايزٜٔ

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

مت اعزار تكضٜض ؽٗض ٟعٔ ذلطات َٓٚعَٛات
ايضصز ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٚ ٞاالْشاص املبهض يًفذل٠
َٔ  2018/5 / 21اىل 2018 / 6 /20

عزر
ايكضا٤ات
92
75
79
24
57
-

مل تضر بغبب عزّ تٛفض خزَ ١االْذلْٝت

74
68
47

ٚصرت َتاخض ٠خاص ١بؾٗض ٟاٜاص ٚسظٜضإ

66

ٚصرت َتاخض ٠خاص ١بؾٗض اٜاص

30
-

مت االتضاٍ بِٗ ٖاتفٝا

-

مت االتضاٍ بِٗ ٖاتفٝا

-

مت االتضاٍ بِٗ ٖاتفٝا
مت االتضاٍ بِٗ ٖاتفٝا

77
-

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

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

19 of 23

RPC-P-006

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

(ب)َعزٍ ايكضا٤ات ملٓعَٛات االْشاص املبهض يف بػزار ٚاحملافعات املٓضب 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
ايبضض٠
عفٛإ

َعزٍ اخلًف ١ٝاالؽعاع( ١ٝناَا)
) ) µsv / h dose rate
0.137
0.137
0.118
0.139
0.155
0.145
0.157
0.134
0.133
-

املالسعات
ناْت َعزٍ قٝاؼ دضع اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
) 0.118 – 0.158 ( µsv/h
سٝح ناْت اعً ٢ق ١ُٝيف ذلافع ١ايبضض٠
 /ؽط ايعضب ٚآٚطأ ق ١ُٝيف ذلافع ١بابٌ
 ٖٞٚعُٔ سزٚر اخلًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
ايطبٝع١ٝ
بغبب اْكطاع خزَ ١االْذلْٝت

َعزٍ قضا٤ات ذلطات ايضصز ايب ٞ٦ٝيًفذلٚ 2018/5/21 َٔ ٠يػا2018/6/20 ١ٜ
ت

احملافع١

1
2
3
4

رٜاىل
بضض٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباص

تضانٝظ دغُٝات
ايفا
concetration
( )Bq/m3
َتٛقف ١عٔ ايعٌُ
َتٛقف ١عٔ ايعٌُ

تضنٝظ
دغُٝات بٝتا
concetration
( )Bq/m3

تضنٝظ ْعرل
ايضارٕٚ
concetration
( )Bq/m3

َتٛقف ١بغبب ايعضٚف األَٓ١ٝ
ايبضض٠

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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تضنٝظ ْعرل
ايجٛصٕٚ
concetration
( )Bq/m3

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

RPC-P-006

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

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

ٚاسز ٚثالث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
املٓاطل
ايرلَٛى
املٓضٛص
ايٛؽاش

عزر ايكٝاعات
1
1
1

ْٛع ايكٝاؼ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

املالسعات
َضنظ صش ٞايرلَٛى
َضنظ صش ٞاملٓضٛص
َضنظ صش ٞايٛؽاش

اثٓإ  ٚثالث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ
 .1تعٗزات خط ١ٝعزر (. )7
 .2تٛد ٘ٝاْشاص َٔ قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع اىل عٝار ٠اًٖٚ ١ٝسيو ملدايفتٗا اسهاّ
قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜحتغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غرل ساصً ١عً ٢اداط ٠متًو
ٚاعتدزاّ دٗاط االؽعٚ ١بٛاقع (0 )7
 .3مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عكٛر تٓفٝش املؾاصٜع االعتجُاص ١ٜاخلاص ١باملضنظ
َع اجلٗات املعٓ ١ٝيف ايٛطاصٚ ٠االداب ١عً ٢االعتفغاصات اييت تضر اىل املضنظ ٚبك١ٝ
االقغاّ ٚاجلٗات سات ايعالقٚ ١بٛاقع عزر ()14

ثالث ٚ ١ثالث - :ٕٛخاصز اخلط١
 -1أعتٓارآ اٍ ايزٚص ايضقاب ٞيٛطاصتٓا َ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار ٚاجملتُع
ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َضارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚجتٓب االثاص ٚاملداطض ايهآَ١
يالؽعاع مت تؾه ٌٝجلٓ ١يػضض رصاع ١ايتعضض االؽعاع ٞايؾدض ٞعُٔ
ايغٝطضات االَٓ ١ٝاملٓتؾض ٠يف َزاخٌ بػزار ٚايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع ١ايغX-ray ١ٝٓٝ
سٝح مت طٜاص ٠ايغٝطضات  ( :عٝطض ٠عبع قضٛص,عٝطض ٠ايهضار ٠راخٌ (َزخٌ
َغتؾف ٢ايضاٖبات  ,عٝطض ٠اجلارص , ) ١ٜايهاظُ ( ١ٝعٝطض ٠عبز احملغٔ ايهاظُٞ
)) ٚتجبٝت عزر َٔ َٓعَٛات ايتعضض ايؾدض ٞاملتُجً ١بايفًِ باز َٛقعٝا عُٔ
ايغٝطضٚ ٠يف َٛاقع رلتًف ١يػضض رصاع ١ايتاثرل االؽعاع ٞعً ٢ايعاًَني ٚعُ ّٛايٓاؼ
ٚاعتهُاأل يًزصاع ١اعال ٙسٝح تغُٓت اعتبزاٍ ( االفالّ باز) عُٔ َٓعَٛات
ايتعضض ايؾدض ٞيالؽعاع ٚاملجبت ١يف املٛاقع املٓتدب ١عًفا بٛاقع َض ٠نٌ ؽٗض يزصاع١
ايتاثرل االؽعاع ٞعًٗٝا ٚصفز تًو ايتأثرلات بٓتا٥ر ايزصاع. ١
 -2املؾاصن ١عُٔ فعايٝات االعتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض ١ٜايزفاع
املزْ.ٞ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

 -3سغٛص ادتُاع ملٓاقؾَٛ ١عٛع َٓع ١َٛايضضف ايضش ٞيٛسز ٠ايطب ايٓ ٟٚٛيف
َغتؾف ٢االٌَ ايٛطين .
 -4سغٛص ادتُاع ملٓاقؾ ١املؾاصٜع االعتجُاص ١ٜيف َكض ٚطاص ٠ايب. ١٦ٝ
 -5سغٛص ادتُاع ملٓاقؾٚ ١صق ١عٌُ ايٛطاص ٠يالطاص احله َٞٛيًغٓٛات ايكارَ. ١
 -6سغٛص ادتُاع س ٍٛايغٝطض ٠عًَٛ ٢اقع جتُع ايغهضاب َٓٚع ايتٗضٜب املٓعكز يف
اعتؾاص ١ٜاالَٔ ايٛطين .
ْ -7عاّ إراص ٠اجلٛر: ٠
 خبضٛظ ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠ملدتدل ناَا : ISO/IEC 17025:2005 اعتشضاٍ ناف ١املعاٜضات اخلاص ١مبدتدل ايتشغرل املٝظإ ايزقٝل َٓ +اخٌ عزر + 3
فضٕ ايتذفٝف َٔ خالٍ اعتغافَٚ ١تابع ١فضٜل املعاٜض َٔ ٠اجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ
ٚايغٝطض ٠ايٓٛع / ١ٝقغِ املكاٜٝػ َٔ خالٍ (. )Calibration
 االعتُضاص بإصزاص َٚضارق ١مجٝع ْتا٥ر ايفشط املدتدل ١ٜيف رلتدل قٝاعات اطٝاف
ناَا ( ايػشاٚ ١ٝ٥ايب َٔ ) ١ٝ٦ٝقبٌ ؽعب ١إراص ٠اجلٛر. ٠
 خبضٛظ ْعاّ اراص ٠اجلٛر " ٠االصزاص اخلاَػ " :ISO 9001:2015 تغً ِٝدظ ٤نبرل َٔ ايٓغذ يهافٚ ١ثا٥ل ْعاّ اراص ٠اجلٛر ٠يًُٛاصف ١آْفا ً
اعتعزارا يًتكز ِٜيز ٣قغِ اراص ٠اجلٛر ٠يف اجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض٠
ايٓٛع ١ٝسغب خط ١ؽعب ١اراص ٠اجلٛر ٠بزا ١ٜايٓضف ايجاْٖ َٔ ٞشا ايعاّ.
 ادضا ٤عز ٠يكا٤ات َع ايغٝز َزٜض قغِ اراص ٠اجلٛر ٠يف اجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ
ٚايغٝطض ٠ايٓٛعٚ ١ٝايتباسح سَ ٍٛتطًبات َٚعطٝات ْعاّ اراص ٠اجلٛر)9001( ٠
ٚاملضسً ١احلاي ١ٝيالزلاط .
َ فاحت ١اجلٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع / ١ٝقغِ اراص ٠اجلٛر ٠سغب
نتابٓا املضقِ  3219يف  2018/6/14خبضٛظ اعتشضاٍ ؽٗار ٠االعتُار سغب ْعاّ
اراص ٠اجلٛر( ٠االصزاص اخلاَػ) .ISO 9001: 2015
 -8اعتالّ ( ) 2673فًِ َغتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع يػضض حتُٝغٗا ٚقضا٠٤
دضع تعضعٗا.
 -9تظٜٚز ( )5اعتُاص ٠فشط طيب اٚي ٞيعاًَني دزر يف سكٌ االؽعاع.
 -10حتزٜح قاعز ٠بٝاْات ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع عًْ ٢عاّ االنغٌ ٚتٓظ ٌٜايبٝاْات
َتغُٓ ١ازلاؤِٖ ٚعٓا ِٜٗٓٚايٛظٝفَٛ , ١ٝايٝزِٖ  ,دلاٍ عًُِٗ  ,صقِ ٚتاصٜذ َٓح
اداط ٠ايعٌُ ْٚتٝذ ١ايفشط ايطيب ايزٚص ٟشلِ .
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
قغِ ايتدطٝط ٚاملتابع١

َ -11طايبَ )3( ١ؤعغ ١صشٚ ١ٝصٓاع ١ٝال صداع ساَالتِٗ اعتٓارا يًتػرلات احلاصً١
يًعاًَني فٗٝا َٔ (تضى عٌُ ,اداط ٠ط , ١ًٜٛتكاعز ٚ,فا..... ٠اخل)
 -12مت اصالح عزر ( َٔ )2احلاَالت ايتايف ١ايتابع ١اىل را٥ضَ ٠ز ١ٜٓايطب العار ٠اعتدزاَٗا
َٔ قبٌ ايعاًَني .
 -13متت اداب ١طًب عزر ( )3عاًَني يف املؤعغات ايضشٚ ١ٝايضٓاع ١ٝبتأٜٝز َٓشِٗ
اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع ٚاعتُضاصْا بتظٜٚزِٖ افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يػضض
سلٛشلِ مبدضضات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع .
 -14مت تظٜٚز املؤعغات ايضشٚ ١ٝايزٚا٥ض سات ايعالق ١باملٓؾٛصات ايتششٜضٚ ١ٜبعزر ()42
َٓؾٛص.
 -15اصعاٍ االخباص اىل را٥ض ٠ايتٛعٚ ١ٝاالعالّ ايب ٞ٦ٝيٓؾضٖا عدل َٓافشٖا االعالَ. ١ٝ
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