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املكزَــــ- ١
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع دٗ ١صقابَ ١ٝغؤٚي ١عً ٢ناف ١سضن ١املصارص املؾعٚ ١
املُاصعات املتعًك ١باالؽعاع املؤ ٚ ٜٔيعُ ّٛايعضام مبٛدب قاَْ ٕٛغتكٌ  ٖٛ ٚقاْ ٕٛايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع املؤ ٜٔصقِ  99يغٓ 1980 ١ايٓافش  ٚايتعًُٝات ايصارص ٠مبٛدب٘ عُال باسهاّ املار٠
(/ 5اٚالُ) َٓ٘  ٚاييت ْصت (ٜؤعػ مبٛدب ٖشا ايكاَْ ٕٛضنظ ٜغَُ ٢ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ٜضتبط بضٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ايش ٖٛ ٟصٝ٥ػ فًػ محا ٚ ١ٜؼغني ايبٚ / ١٦ٝطاص٠
ايصش ٚ ١ايب ١٦ٝسايٝاً .
َ ٖٛ ٚؤعغ ١عضٜكَٓ ١ش َا ٜظٜز عً 40( ٢عٓ ٚ ) ١يز ٜ٘خدلَ ٠ذلانُ ١يف فاٍ ايضقاب ١عً٢
ايتصضف باملصارص املؾع ٚ ١محا ١ٜايعاًَني َٓ ٚح ايذلاخٝص 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
فًػ ايٓٛاب اعتٓاراً اىل قضاص فًػ ايٛطصا ٤املٛقض صقِ  169يغٓ ٚ 2011 ١متت قضا٥ت٘ قضا ٠٤اٚىل ٚ
ثاْ ٚ ١ٝاملتطُٓ ١تعز ٌٜيًكاْ ٕٛاْفاً .
 ٚعُالً باسهاّ املار/14( ٠اٚالً) َٔ ايفصٌ ايضابع يًٓعاّ ايزاخً ٞيتؾهٝالت ٚطاص ٠ايبٚ ١٦ٝ
َٗاَٗا صقِ ( )1يغٓ ٚ 2011 ١اييت ْصت عًٜ( ٢ضتبط َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع بايٛطٜض ٜ ٚتٛىل
َضاقب ١اعتعُاٍ َصارص االؽعاع يالعتدزاَات ايغًُ ١ٝناف ٚ ١ضُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض شلا
ا ٚايتًٛخ بٗا)

َٗاّ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع

 .1ايغٝطض ٠عً ٢سضن ١املصارص املؾع ١راخٌ ايعضام َٔ خالٍ َٓح ايذلاخٝص اـاص١
ظُٝع ايتصضفات اـاص ١مبصارص االؽعاع ناالعترلار ٚايتصزٜض ٚايٓكٌ ٚايبٝع ٚايؾضا٤
ٚاـظٕ ٚايتزا...ٍٚاخل
َ .2ضاقب ١اَانٔ ايعٌُ ٚؼزٜز ايطٛابط يًعٌُ عًَ ٢صارص االؽعاع ٚاملتُجً ١بأدضا٤
ايهؾٛفات املٛقعٚ ١ٝاملغٛسات اإلؽعاع ١ٝاالٚيٚ ١ٝايزٚص ١ٜشلش ٙاملٛاقع يعُ ّٛايعضام َٔ
خالٍ قغِ ايضقاب ١اإل ؽعاعٚ ١ٝؽعب ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف َزٜضٜات ايب ١٦ٝباحملافعات
ناف.١
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َ .3تابع ١تعضض ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع َٔ خالٍ قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدص ٞ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
 .4ؼزٜز َصارص االؽعاع يف االعتدزاَات ايغًُ ١ٝنافٚ ١ضُإ ايٛقا َٔ ١ٜايتعضض اٚ
ايتًٛخ بٗا.
َٓ .5ح أداط ٠يهٌ َٔ ايتؾػ ٌٝايتذضٜيب ٚاملغتُض ملصارص االؽعاع .
 .6املٛافك ١عً ٢تؾػ ٌٝاالؽداص يف سك ٍٛاالؽعاع .
َ .7ضاقب ١ب ١٦ٝايعضام َٔ ايٓاس ١ٝاالؽعاعٚ ١ٝتتُجٌ يف قٝاؼ اـًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف ايُٓاسز
ايب ( ١ٝ٦ٝتضبَ , ١اٖٛ , ٤ا ) ٤اييت ٜتِ مجعٗا َٔ قبٌ َزٜضٜات ايب ١٦ٝيف احملافعات ٚؽعب١
املغح ايب ٞ٦ٝيف َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚنشيو ايفشٛصات ايػشا.١ٝ٥
َٓ .8ح ؽٗارات ايصالس ١ٝيالعتٗالى ا ٚاالعتدزاّ ايبؾض ٟيًُــــــٛار املغتٛصر ( ٠غشا, ١ٝ٥
غرل غشا َٔ ) ١ٝ٥ايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝنشيو ؽٗار ٠اـً َٔ ٛاملًٛثات االؽعاع ١ٝيًُٛار
املصزص ٠اىل خاصز ايعضام .
 .9بٓا ٤قٛاعز َعًَٛات ب ١ٝ٦ٝخاص ١مبٗاّ املضنظ ٚاراَتٗا .
 .10بٓا ٤قاعز ٠بٝاْات تعط ٞصٛصٚ ٠اضش ١عٔ ايتًٛخ االؽعاع ٞيب ١٦ٝايعضام ميهٔ ايضدٛع
ايٗٝا عٓز املضاقب. ١
ٚ .11ضع ٚؼزٜح احملزرات ايب ١ٝ٦ٝاالؽعاع ١ٝاعتٓاراً اىل احملزرات ايعاملٚ ١ٝفل املصارص ايعامل١ٝ
َٔ ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص ١ٜسات ايصًَ ١ع االخش بٓعض االعتباص ايعضٚف ايب١ٝ٦ٝ
ٚاؾػضافٚ ١ٝطبٝع ١ايذلب ١اؾٛٝيٛدٚ ١ٝايعضٚف االقتصار... ١ٜاخل يًبالر.
 .12املؾاصنَ ١ع اؾٗات سات ايعالق ١مبا ٜتعًل مبٛاضٝع االؽعاع َٔ اُٖٗا :
أ -عذلاتٝذ ١ٝايتعاٌَ َع ايٓفاٜات املؾع.١
ب -ايغهضاب ٚسزٜز اـضر ٠املًٛخ.
ت -ايغٝطض ٠عً ٢املٓافش اؿزٚر. 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
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ٚإ اـط ١ايغٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2018خالٍ ايدلْاَر اؿه( َٞٛاالطاص املٛسز) ملضنظ
ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع تٛضح املٗاّ ٚاالعُاٍ ٚايدلاَر اـاص ١مبضاقب ١ايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
االؽعاع ٞعً ٢عَُ ّٛغاس ١ايعضام ٚعُ ّٛايٓاؼ ٚفكآ يًطٛابط املكضٚ ٠املعتُز ٠صزلٝآ
ٚاييت تتُاؽَ ٢ع ضٛابط ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص-: ١ٜ

أٚال"  -:ادضا ٤ايهؾف املٛقع ٞملٛاقع ْصب َصارص َٛٚيزات االؽعاع يف َٛاقع
ايعٌُ:

مت ادضاَ ٤غح ؽعاع ٞيًُؤعغات ايصش ١ٝارْــا-:ٙ
 -1عٝار ٠ايطبٝب ٚيٝز قُز عً / ٞايبٝاع (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -2عٝار ٠ايٓفل  /س ٞسطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -3عٝار ٠دٓ ١بػزار يالؽع / ١ؽاصع فًغطني (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -4عٝار ٠ايزنتٛص قُز ناظِ عً ٞنٓعإ  /ايهاظُ( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض)٠
 -5عٝار ٠االْزيػ يطب ٚدضاس ١ايفِ ٚاالعٓإ (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -6غتٛصف ايٓصض ايعغهض / ٟاملطاص (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
املؤعغات ايصٓاع-: ١ٝ
َ - 7غح اؽعاع ٞؾٗاط يفشص َفاصٌ ايًشاّ  X-rayتابع يٛطاص ٠ايٓفط  /ؽضن ١تعب١٦
ايػــاط  /ايتاد( ٞؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
املؤعغات ايبشج-: ١ٝ
 -8ادٗظ ٠اؽع ١اعٓإ تابع ١اىل اؾاَع ١املغتٓصض / ١ٜنً ١ٝطب االعٓإ  /دٗاط CBCT ,
 / OPG, PEREAPICALايعال( ٟٚؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠

ثاْٝا"  -:ادضا ٤املغح االؽعاع ٞاالٚي ٞملصارص االؽعاع يف َٛاقع ايعٌُ يف بػزار.
 -1املضنظ ايتدصص ٞيطب االعٓإ  /ايعاَض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -2ضنظ صش ٞايفشاَ( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -3غتؾف ٢ايزٖ ٟٛاالًٖ / ٞاؿاصث( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -4املضنظ ايٛطين ايتؾدٝص ٞيالَضاض ايصزصٚ ١ٜايتٓفغ(١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
َتٛفض)٠
َ -5ضنظ صش ٞاملعًُني  /قطاع ايبًزٜات (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -6غتؾف ٢فاطُ ١ايظٖضا ٤يًٓغاٚ ١ٝ٥االطفاٍ (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
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َ -7ضنظ صش ٞاؿغ ١ٝٓٝايجاْ ٞقطاع االعتكالٍ(مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
 -8عٝار ٠ابٔ ايبٝطاص  /اؿاصث( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع)
َ -9ضنظ صش ٞعبع ايبٛص (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )

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

َ - 1ضنظ صش ٞايعاَض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -2غتؾف ٢ايرلَٛى ايتعً( ُٞٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -3عٝار ٠االٌَ يالؽعَ / ١ز ١ٜٓايصزص (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -4غتؾف ٢غاط ٟاؿضٜض / ٟاملضنظ ايعضاق ٞالَضاض ايكًب (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع )
 -5عٝار ٠االؽع ١ايتابع ١جملُع ايغالّ ايطيب (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
 -6عٝار ٠ايضمح ١يالؽع / ١ايهاظُ( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )

صابعا " -:ادضا ٤قٝاعات ضُإ اؾٛرٚ ٠ايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗظ ٠االؽع ١ايغ١ٝٓٝ
املغتدزَ ١يف اجملاٍ ايطيب.

َ -1ضنظ ايتزصٕ  /قطاع ايعاٌَ  /دٗاط اؽع ١عُ ّٛاؾغِ (الٜٛدز سٛٝر يف اؾٗاط)
َ -2ضنظ صش ٞاؿٛصا / ٤قطاع ايعاٌَ  /دٗاط اؽع ١عُ ّٛاؾغِ (الٜٛدز سٛٝر يف اؾٗاط)
َ -3ضنظ صش ٞاؿٛصا / ٤قطاع ايعاٌَ  /دٗاط اؽع ١اعٓإ (الٜٛدز سٛٝر يف اؾٗاط)

خاَغا" َ -:تابع ١تٓفٝش ايتٛصٝات.
 -1عٝار ٠املؾذض يالؽع( ١ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -2ضنظ صش ٞايبهض( ١ٜؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
-3ايعٝار ٠ايعًُ ١ٝيالؽع ١االعٓإ  /عاس ١ايٛاثل (ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -4غتؾف ٢ايعً ّٛايعصب( ١ٝؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع َتٛفض)٠
َ -5ضنظ صش ٞايتاد ٞايجاْ( ٞمت تٛد ٘ٝتٛصٝات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع )
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عارعا"  -:ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالؽعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓٚ ١ٝاملٓؾأت ايٓفط١ٝ
(اؿهٚ ١َٝٛاالًٖ )١ٝاملؾهٛى بتًٛثٗا.
 -1ايٝات تابع ١يٛطاص ٠ايزاخً / ١ٝقٝار ٠فضق ١ايتزخٌ ايغضٜع  /يٛا ٤ايتزخٌ ايغضٜع  /ايفٛز ايجاْٞ
(الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -2عهضاب تابع جملُع ايزٚص ايٓفط ٞايعا٥ز اىل ؽضنَ ١صايف ايٛعط  /ايزٚص( ٠الٜٛدز َؤؽض
يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ
 -3عهضاب الَاْ ١بػزار َٓ /طك ١اؿبٝب( ١ٝالٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ اؽعاع)ٞ

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

 -1ؽضن ١اـًٝر يًفشٛصات اشلٓزع / ١ٝايبصض٠
 -2ؽضن ١اٚا ٌ٥ايعضام يالعتجُاصات اشلٓزع / ١ٝايبصض٠

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

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

عاؽضا" َٓ -:ح تضاخٝص االدٗظ ٠املٛيز ٠يالؽعٚ ١املصارص املؾع ١يف املؤعغات
ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاؿهٚ ١َٝٛاالًٖ.)١ٝ

 -1ؽضن ١عهٛب ٞبذلٚي ِٝعرلفػ/اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ صقِ االداط 1553( ٠يف)2018/3/14
ايبصض٠
ٚ -2طاص ٠ايٓفط  /ؽضن ١تعب ١٦ايػاط  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1694يف  ) 2018/3/25بػزار
َ -3ضنظ صش ٞاملجٓ ٢ايجاْ / ٞاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1181يف  ) 2018/2/28بػزار
َ -4غتؾف ٢االَاّ ايصارم (ع)  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1158يف  ) 2018/2/28بابٌ
َ -5غتؾف ٢نضنٛى ايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 1157يف  ) 2018/2/28نضنٛى
َ -6غتؾف ٢ايطاصَ ١ٝايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 1164يف  ) 2018/2/28بػزار
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َ -7ضنظ صش ٞقض ١ٜايغالّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1160يف  ) 2018/2/28بػزار
َ -8ضنظ ايعً ١ٜٛايتعً ُٞٝيًٛالر / ٠اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1161يف  ) 2018/2/28بػزار
َ -9غتؾف ٢صالح ايز ٜٔايعاّ  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1240يف ) 2018/3/1صالح ايزٜٔ
َ -10غتؾف ٢ردً ١يًتأٖ ٌٝايطيب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1247يف  ) 2018/3/1صالح ايزٜٔ
َ -11غتؾف ٢االَاّ اؿغني (ع) ايتعً / ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1239ٚ1238يف ) 2018/3/1
س ٟقاص
 -12املضنظ ايتدصص ٞيطب االعٓإ  /ايعاَض/ ١ٜاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 1350يف )2018/3/5
بػزار
 -13املضنظ ايعضاق ٞالَضاض ايكًب  /اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1412يف  ) 2018/3/7بػزار
َ -14ضنظ صش ٞايبهض / ١ٜاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1413يف  ) 2018/3/7بػزار
 -15را٥ضَ ٠ز ١ٜٓايطب َ /عٗز االؽع / ١اداط ٠متًو ٚاعتدزاّ (  1552ٚ1551 ٚ 1550يف
 ) 2018/3/14بػزار
 -16را٥ضَ ٠ز ١ٜٓايطبَ/غتؾف ٢محا ١ٜاالطفاٍ ايتعً/ُٞٝاداط ٠متًو ٚاعتدزاّ ( 1624يف
 )2018/3/18بػزار
 -17عٝار ٠ايصفا يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1136يف  ) 2018/2/28بػزار
 -18عٝار ٠املؾذض يالؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 1269يف  ) 2018/3/4بػزار
 -19ايعٝار ٠ايعًُ ١ٝالؽع ١االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  1270يف  ) 2018/3/4بػزار
 -20عٝار ٠رٚ 0يٝز قُز عً ٞاؿُزاْ ٞيطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  1272يف  ) 2018/3/5بػزار
َ -21غتؾف ٢ايزٖ ٟٛاالًٖ / ٞاداط ٠عٌُ ( 1274يف  ) 2018/3/5بػزار
 -22عٝار ٠ايزصص يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1275يف  ) 2018/3/5بػزار
 -23فُع ايغالّ ايطيب  /اداط ٠عٌُ ( 1349يف  ) 2018/3/5بػزار
 -24عٝار ٠اؽع ١اعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  1351يف  ) 2018/3/5بػزار
 -25عٝار ٠دٓ ١بػزار يالؽع/ ١اداط ٠عٌُ (  1352يف  ) 2018/3/5بػزار
 -26عٝار ٠االٌَ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1355يف  ) 2018/3/5بػزار
 -27عٝار٠ر 0قُز نٓعإ يالؽع/ ١اداط ٠عٌُ (  1357يف  ) 2018/3/5بػزار
 -28عٝار ٠ر 0قُز نٓعإ يالؽع / ١اداط ٠عٌُ ( 1415ٚ 1419يف  ) 2018/3/7بػزار
 -29عٝار ٠ايطعُ ١يالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1416يف  ) 2018/3/7بػزار
 -30عٝار ٠ايغالّ الؽع ١االعٓإ االًٖ/ ١ٝاداط ٠عٌُ (  1418يف  ) 2018/3/7س ٟقاص
 -31عٝار ٠ايدلٚز االًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1417يف  ) 2018/3/7س ٟقاص
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 -32عٝار ٠ايٓ ٌٝاالًٖ ١ٝيالؽع / ١اداط ٠عٌُ (  1414يف ) 2018/3/7س ٟقاص
 -33عٝار ٠االْزيػ ايتدصص ١ٝيطب ٚدضاس ١ايفِ ٚاالعٓإ ( اداط ٠عٌُ  1545 /يف )2018/3/14
بػزار

 -34عٝار ٠ايكغطض ٠يف َغتؾف ٢ايؾفا ٤االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  1622يف  ) 2018/3/18رٜاىل
َ -35غتؾف ٢ايؾفا ٤االًٖ / ٞاداط ٠عٌُ (  1657يف  ) 2018/3/19رٜاىل
 -36عٝار ٠آٜاْا يطب االعٓإ  /اداط ٠عٌُ (  1658يف  ) 2018/3/19بػزار
 -37عٝار ٠ايؾفا ٤يًُفضاؼ  /اداط ٠عٌُ (  1457يف  ) 2018/3/8بػزار
 -38عٝار ٠ايؾالٍ ايتدصص ١ٝالؽع ١ايضأؼ ٚايٛد٘ ٚايفهني( اداط ٠عٌُ  1682 /يف )2018/3/25
بػزار

 -39ايعٝار ٠االٚىل ؾضاس ١ايٛد٘ ٚايفهني  /اداط ٠عٌُ ( 1690ٚ 1689يف  ) 2018/3/25بػزار
 -40عٝار ٠ايؾالٍ ايتدصص ١ٝالؽع ١ايضأؼ ٚايٛد٘ ٚايفهني  /اداط ٠عٌُ (  1697يف  ) 2018/3/25بػزار

اسز ٣عؾض - :تضاخٝص ايبز ٤بتٓفٝش خطط االطايٚ ١املعاؾ ١بعز املصارق َٔ ١اؾٗ١
ايضقاب١ٝ
رصاعٚ ١تك ِٝٝاـط ١املكزَ َٔ ١قبٌ ٚطاص ٠ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا َ /زٜض ١ٜتصف ١ٝاملٓؾآت
ٚاملٛاقع ايٓ ١ٜٚٛاملزَضٚ ٠اـاص ١بايتٛصٝف االؽعاعٚ ٞصطّ ايٓفاٜات ٚاملعزات املًٛث ١ايٓاػ١
َٔ اعُاٍ تصف ١ٝاملٓع ١َٛايضٜار ١ٜايتابع ١اىل ايؾضن ١ايعاَ ١يًُغح اؾٛٝيٛدٞ

اثٓ ٢عؾض  -:اطالم َٛاقع بعز اطاي ١ايتًٛخ ٚتٛفض ؽضٚط ايغالَ ١االؽعاع١ٝ
يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض اساص 2018
ثالث ١عؾض َٓ - :ح ؽٗار ٠عالَ َٔ ١ايتًٛخ االؽعاع ٞملدًفات اؿزٜز (ايغهضاب)
اـاي َٔ ٞايتًٛخ االؽعاع.ٞ
 -1اَاْ ١بػزار  /را٥ض ٠ايعكاصات  /ايكغِ ايفين (صقِ االداط 1469 ٠يف  )2018/3/8بػزار
ٚ -2طاص ٠ايتذاص / ٠ايؾضن ١ايعاَ ١يتذاص ٠اؿبٛب  /صَٛع ١ايعطٝف 1625 ( ١ٝيف )2018/3/18
بػزار
 -3اَاْ ١بػزار  /را٥ض ٠بًز ١ٜاالععُ / ١ٝاملٛقع اال 1471 (ٍٚيف  )2018/3/8بػزار
 -4اَاْ ١بػزار  /را٥ض ٠بًز ١ٜاالععُ / ١ٝاملٛقع ايجاْ 1472 ( ٞيف  ) 2018/3/8بػزار
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اصبع ١عؾض  -:ؼزٜح قاعز ٠ايبٝاْات ٚاعزار اـاصط ١االؽعاع ١ٝباالدٗظ ٠احملُٛي١
 -1عٝار ٠ايطبٝب ٚيٝز قُز عً / ٞايبٝاع
 -2عٝار ٠ايٓفل  /س ٞسطني
 -3عٝار ٠دٓ ١بػزار يالؽع / ١ؽاصع فًغطني
 -4عٝار ٠ايزنتٛص قُز ناظِ عً ٞنٓعإ  /ايهاظُ١ٝ
 -5اَاْ ١بػزار َٓ /طك ١اؿبٝب١ٝ

املغح ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٞ
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اجراء الكشف الموقعي
اجراء المسح االشعاعي االولي
اجراء المسح االشعاعي الدوري
اجراء قياسات ضمان الجودة
تنفيذ التوصيات
التقييم البيئي االشعاعي للمواقع واالبنية
منح شهادة سالمة
منح تلراخيص اجهزة االشعة
موافقة البدء بتنفيذ خطط االزالة
تحديث قاعدة البانات
متابعة خطط الطوارئ للمؤسسات المالكة

مخغ ١عؾض َٓ -:ح اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع.
مت َٓح (  )43اداط ٠عٌُ يف سكٌ االؽعاع يًُؤعغات ايتاي-: ١ٝ
َٓ .1ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغ ١صش / ١ٝبػزار  -ايهضخ
َٓ .2ح ( )20اداط ٠اىل يًعاًَني يف املؤعغات ايصش / ١ٝبػزار  -ايضصاف١
َٓ .3ح ( )2اداط ٠اىل َؤعغات صش/١ٝايٓذف
َٓ .4ح ( )1اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝس ٟقاص
َٓ .5ح ( )3اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝايكارع١ٝ
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َٓ .6ح ( )2اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝرٜاىل
َٓ .7ح ( )2اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝبابٌ
َٓ .8ح ( )7اداط ٠اىل َؤعغات صش / ١ٝنضنٛى
َٓ .9ح ( )2اداط ٠اىل املؤعغات ايصٓاع١ٝ
َٓ .10ح ( )2اداط ٠اىل املؤعغات االًٖ١ٝ
َٓ .11ح ( )1اداط ٠اىل املؤعغات ايصشٚ/ ١ٝاعط

عت ١عؾض َٓ -:ح االفالّ  ٚاؿاَالت  ٚبزٍ ايتايف يًُغتُض ٜٔباـزَ.١

مت تظٜٚز ( )11ساًَ )66(ٚ ١فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني اؾزر ٚبزٍ تايف يًُغتُضٜٔ
باـزَٚ ١نُا : ًٜٞ
 .1تظٜٚز ( )-ساًَ )2(ٚ ١فًِ يًُؤعغات ايصش ١ٝيف بػزار /ايهضخ
 .2تظٜٚز ( )4ساًَ )9(ٚ ١فًِ ملؤعغات صش ١ٝيف بػزار /ايضصاف١
 .3تظٜٚز()1ساًَ )2(ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١ايبصض ٠ايصش١ٝ
 .4تظٜٚز ( )-ساًَ )5( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١نضبال٤
 .5تظٜٚز (  )3ساًَ )8( ٚ ١فًِ يعٝارات اًٖ١ٝ
 .6تظٜٚز ( )-ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١املجٓ٢
 .7تظٜٚز ( )-ساًَ )7( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١االْباص ايصش١ٝ
 .8تظٜٚز ( )-ساًَ )6( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١صالح ايز ٜٔايصش١ٝ
 .9تظٜٚز ( )-ساًَ )3( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١رٜاىل ايصش١ٝ
 .10تظٜٚز ( )1ساًَ )15( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١ايكارع ١ٝايصش١ٝ
 .11تظٜٚز ( )2ساًَ )5( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١بابٌ ايصش١ٝ
 .12تظٜٚز ( )-ساًَ )2( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافع ١س ٟقاصايصش١ٝ
 .13تظٜٚز ( )-ساًَ )1( ٚ ١فًِ ملؤعغات قافعٚ ١اعط ايصش١ٝ

عبع ١عؾض - :اصعاٍ افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًعاًَني يف عُ ّٛايبالر بصٛص٠
رٚص.١ٜ
يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗضاساص 2018

ثـُاْ ١ٝعؾض  - :قٝاؼ دضع ايتعضض ايؾدص ٞيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع.
يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗضاساص 2018
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تغع ١عؾض - :ايتشض ٟعٔ عبب ايتعضض.

مت ادضا ٤ؼض ٟعٔ عبب تعضض فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يًُؤعغات ايتاي: ١ٝ
َ -1غتؾف ٢اب ٞاـصٝب /ايبصضَ ) 1( .. ٠تعضض غرل فعٌ
َ -2غتؾف ٢ايبصض ٠يًٛالرَ )1( .. ٠تعضض غرل فعًٞ
َ -3غتؾف ٢ايبصض ٠ايتدصصَ )1( .. ٞتعضض غرل فعًٞ
.ّ -4ص اال ٍٚيف اؿضَ )1( .. ١ٜتعضض غرل فعًٞ
َ -5عٗز االؽعَ )1(.. ١تعضض غرل فعًٞ

عؾض - :ٕٚػزٜز َٓح اداط ٠عٌُ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع يعاّ . 2018
مت اصعاٍ (ْ )344تٝذ ١فشص طيب رٚص ٟيًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚناْت مجٝعٗا طبٝع١ٝ
َا عزا ( )65ساي ١متت ايتٛص ١ٝباعارتٗا بعز فذل ٠طَٓ ١ٝقزرٚ ٠قز متت َتابع ١ايفشٛصات
ايطب ١ٝايعاًَني يف االَانٔ ايتاي: ١ٝ
 )25( .1فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١ايكارع١ٝ
 )40( .2فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١بابٌ
 )22( .3فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١س ٟقاص
 )46( .4فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١بػزار  /ايهضخ
 )106( .5فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١بػزار  /ايضصاف١
 )6( .6فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١االْباص
 )25( .7فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١ايبصض٠
 )13 ( .8فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١نضبال٤
 )11( .9فشص يعٝارات َ ٚغتؾفٝات اًٖ١ٝ
 )15( .10فشص ملؤعغات صش ١ٝيف قافع ١رٜاىل
 )13( .11فشص ملؤعغات صٓاع. ١ٝ
 )3( .12فشص ملؤعغات املجٓ ٢ايصش١ٝ
 )10( .13فشص ملؤعغات ٚاعط ايصش١ٝ
 )2( .14فشص ملؤعغات ايٓذف ايصش١ٝ
 )7( .15فشص ملؤعغات نضنٛى ايصش١ٝ
نشيو متت َتابع ١اعار ٠فشص ( )40ساي ١تػرلات طفٝف ١يف فشٛصات ايزّ متت ايتٛص١ٝ
َغبكا باعارتٗا يف ( َ )20ؤعغ . ١عًُا إ سص ٍٛايتػرلات يف فشٛصات ايزّ ٖ ٞساي ١عاَ١
ؼزخ يعُ ّٛايٓاؼ ْتٝذ ١ؿاالت َضضَ ١ٝع .١ٓٝاَا سزٚخ ايتػرلات يف فشٛصات ايزّ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ٚاييت قز ٜه ٕٛاالؽعاع اسز اعبابٗا َجٌ – Anemia
 neutropenia – lymphopeniaاس تتِ َتابع ١تًو ايتػرلات باعار ٠ايفشص ايطيب بعز
فذلَ ٠ع ١ٓٝيًتانز َٔ عزّ تهضاص ايتػرلات ٚيف ساي ١تهضاصٖا تعضض عً ٢طبٝب
اعتؾاص ٟبٗشا اجملاٍ ملعآٜتٗا ٚابزا ٤ايتٛصٝات املال ١ُ٥بؾاْٗا يًشز ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا مبا ٜطُٔ
عالَ ١ايعاًَني ٚالعطا ِٗ٥صالس ١ٝيالعتُضاص يف ايعٌُ يف سكٌ االؽعاع املؤ ٜٔاعتٓارا اىل
فشٛصاتِٗ ايطب١ٝ

ٚاسز ٚعؾض - : ٕٚادضا ٤ايفشٛصات ايطب ١ٝيًزّ يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع  ٚعُّٛ
ايٓاؼ يف كتدل ايتاثرل ايباًٜٛد ٞيف املضنظ.
مت ادضا ٤فشص (  )38منٛسز رّ يف ٖشا ايؾٗض يف كتدل ايتأثرل ايباٜٛيٛدٚ ٞناْت مجٝعٗا
طبٝعَ ١ٝاعزا اؿاالت ايتاي: ١ٝ
(Polycythemia )3
(High ESR )8
(thrombocytosis )1
(thrombocytopenia )1
(mild Anemia )2
ْٚزصز يف ارْا ٙعزر ايعاًَني ايش ٜٔادض ٟعً ِٗٝايفشص ايطيب يف كتدل ايتاثرل ايباٜٛيٛدَ ٞع
ازلا ٤املؤعغات ايصش ١ٝاييت ٜعًُ ٕٛفٗٝا.
 )4( .1عاٌَ َٔ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
 )13( .2عاٌَ َٔ املؤعغات ايصش ١ٝيف قافع ١بػزار  /ايضصاف١
 )5( .3عاٌَ َٔ املؤعغات ايصش ١ٝيف قافع ١بػزار  /ايهضخ
 )16( .4عاٌَ َٔ َؤعغات صٓاع١ٝ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

اثٓإ ٚعؾض : ٕٚقٝاؼ ايُٓاسز ايب ١ٝ٦ٝضُٔ اـط ١ايٓصف عٓ ١ٜٛملز ١ٜٓبػزار
ٚباق ٞاحملافعات :
احملافعات
االْباص
َٝغإ
بابٌ

املدطط

املٓفش

9تضب١
َ 8ا٤
 4تضب١
َ 4ا٤
 3تضب١
َ 3ا٤

 8تضب١
َ 8ا٤
 4تضب١
َ 4ا٤
 3تضب١
َ 3ا٤

ْغب١
االلاط

املالسعات

%94

ٚدٛر ْكص منٛسز ٚاسز بغبب ايعضٚف االَٓ١ٝ

%100
%100

اؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ

ثالث ٚ ١عؾض - :ٕٚقٝاؼ دضع اـًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف اشلٛا ٤يف بػزار
(  150قضا )٠٤ناْت قٝاعات دضع اـًف ١ٝاالؽعاعَ ١ٝكبٛيَٚ ١كاصب ١اىل املزٜات املكاع١
ٚاقٌ َٔ سزٚر ايٛناي ١ايزٚي ١ٝيًطاق ١ايشص١ٜ

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

اـطٛات ايتٓفٝش١ٜ

املدطط

مناسز كتًف ١أ ( -اعتالّ  ,ؼطرل
ٚاصر َٔ ٠كتًف  ,قٝاؼ ) ايُٓاسز
سغب
اؾٗات ٚسغب
ب  -تٛثٝل ايٓتا٥ر َاٜضر
َتطًبات ايعٌُ
باعتُاصات خاص١

املٓذظ

املالسعات

قٝاؼ (  )292منٛسز َٔ را٥ض ٠صش١
بػزار .

292

ٚاؽاصت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل صالس ١ٝايُٓاسز يالعتٗالى ايبؾض َٔ ٟايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝفكط
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

مخغ ٚ ١عؾض :ٕٚقٝاؼ مناسز ضُٔ اـط ١ايغٓ 4 ( ١ٜٛفص) ٍٛ
ْٛع االلاط
قٝاؼ اـًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
عٔ
املتدًف١
يًُٝاٙ
َغتؾفٝات ايطب ايٟٓٚٛ
(اساص ,سظٜضإ  ,ا, ًٍٜٛ
ناْ ٕٛاال)ٍٚ
قٝاؼ اـًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف
َٝا ٙايؾضب يف َز ١ٜٓبػزار
(تؾض ٜٔاالْٝ , ٍٚغإ ,متٛط ,
تؾض ٜٔاال)ٍٚ
قٝاؼ اـًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف
اؿًٝب َٚؾتكاتِ٘ (ؽباط ,
اٜاص  ,اب  ,تؾض ٜٔايجاْ)ٞ
قٝاؼ اـًف ١ٝاالؽعاع ١ٝيف
َٝا ٙاالباص (ناْ ٕٛايجاْ, ٞ
ْٝغإ  ,متٛط  ,تؾض ٜٔاال)ٍٚ
قٝاؼ اشلباب ايشص ٟملٓاطل
كتًف َٔ ١بػزار يتشزٜز
تضانٝظ رقا٥ل ايفا ٚبٝتا (اساص
 ,سظٜضإ  ,ا , ًٍٜٛنإْٛ
ايجاْ)ٞ

ايفصٌ االٍٚ
املدطط املٓفش

ْغب١
االلاط

املالسعات

8

8

%100

10

-

-

يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض اساص

14

-

-

يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض اساص

3

-

-

يٝغت ضُٔ خط ١ؽٗض اساص

15

15

%100

عتٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز االٖٛاص.
مت االعتشاص عٔ دًب مناسز االٖٛاص مبٛدب نتاب را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝيف املٓطك١
اؾٓٛب ١ٝس ٟايعزر ر ز  1152/4 /يف 2016/5/16
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

عبعٚ ١عؾض - : ٕٚقٝاؼ مناسز َتفضق ١خاصز اـط ١ايٓصف عٓٚ ١ٜٛسغب َاٜضر
اـطٛات
ايتٓفٝش١ٜ

َفضرات
اـط١

املدطط

املٓذظ

املالسعات
-1

مناسز
كتًف١
أ ( -اعتالّ ,
ٚاصرَٔ ٠
ؼطرل ,
كتًف
)
قٝاؼ
اؾٗات
ايُٓاسز
سغب
ٚسغب
َاٜضر
َتطًبات
ب -تٛثٝل
ايعٌُ
ايٓتا٥ر
بإعتُاصات
خاص١

-2
-3

84

-4
-5
-6
-7

قٝاؼ ( 23زلار) َٔ ٚطاص ٠ايظصاع / ١ايؾضن ١ايعاَ١
يًتذٗٝظات ايظصاع. ١ٝ
قٝاؼ ( ْ 4فط خاّ ) َٔ ٚطاص ٠ايتعً ِٝايعاي / ٞداَع١
بػزار  /نً ١ٝاشلٓزع١
قٝاؼ (  10تضبَ 10 , ١اْ 5 , ٤باتات  5 ,زلو ) َٔ
ٚطاص ٠ايتعً ِٝايعاي / ٞداَع ١بػزار  /نً ١ٝايعًّٛ
قٝاؼ (  1سص َٔ ) ٢ؽضن ١سذض ايعني يًتذاص٠
ايعاَٚ ١املكاٚالت
قٝاؼ ( َ 2غتًظَات طب َٔ ) ١ٝؽضن١
. MEDITRADING FZCO
قٝاؼ (  3تضبَ 3 , ١ـــا َٔ ) ٤قافعــ ١صالح ايز/ ٜٔ
َزٜض ١ٜب ١٦ٝصالح ايزٜٔ
قٝاؼ (  10تضبَ 8 , ١ا َٔ ) ٤قافع ١صالح ايز/ ٜٔ
ايطًٛعَ / ١ٝزصع ١ايٓبأ ايعع. ِٝ

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

ثـُاْٚ ١ٝعؾض : ٕٚقٝاؼ اـًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
املدطط

احملافعات
َزٜض ١ٜب ١٦ٝبػزار
َزٜض١ٜ
ايبصض٠

ب١٦ٝ

َزٜض١ٜ
ايكارع١ٝ

ب١٦ٝ

َزٜض ١ٜب٣ْٛٓٝ ١٦ٝ
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50
50
50
50

املٓفش

َعزٍ اـًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
بٛسزµSv/h ٠

املالسعات

نإ َعزٍ ق ِٝدضع اـًف١ٝ
070870
50
االؽعاع ١ٝاملكاع١
()0.121-0.0870
بٛسز µSv/h ٠سٝح نإ اٚطأ
50
070987
َعزٍ يف قافع ١بػزار ٚاعً٢
َعزٍ يف قافع ١ايكارعٖٞٚ ١ٝ
ضُٔ سزٚر اـًف ١ٝاالؽعاع١ٝ
50
07121
ايطبٝع١ٝ
مل تضر بغبب ايعضٚف االَٓٚ ١ٝسغب نتاب مل تضر بغبب ايٛضع االَين
را٥ض ٠محاٚ ١ٜؼغني ايب / ١٦ٝاملٓطك ١ايؾُاي١ٝ
س ٟايعزر ر ف  2758 /يف 2014/9/22
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

تغعٚ ١عؾض : ٕٚعًُٝات ايفشص االؽعاع ٞيف َٓافش ايبصض ٠اؿزٚر ١ٜيؾٗض (اساص )

املٛقع

ايفذل٠

عزر االيٝات

ت

1

2

َزٜض١ٜ
نُضى اّ
قصض

َٔ
2018/2/1
اىل
2018/2/21

 203آيٝــ١

َزٜض١ٜ
نُضى
عفٛإ

َٔ
2018/2/1
اىل
2018/2/19

 65آيٝــ١

َٔ
2018/2/5
اىل
2018/2/18

-

َطاص ايبصض٠
3
ايزٚيٞ

َٔ
َزٜض١ٜ
 4نُضى خٛص 2018/2/1اىل
2018/2/20
ايظبرل
را٥ض ٠صش١
5
ايبصض٠
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2018/2/8

عزر
االصعايٝات
ٚاؿاٜٚات

عزر ايكطع ا ٚاملٛار
املالسعات
املدتًف١

 14اصعاي١ٝ
ؼت ٟٛعً11 ٢
سا١ٜٚ
 37ؽاسٓ١

 880اطاص ات عٝاصات
 2667اْبٛب
 1415طضر
 8صٓزٚم
ارٚات استٝاط١ٝ
يًُطدات
َٛار ٚادٗظَ ٠تٓٛع١

 16اصعاي١ٝ
 1سا١ٜٚ

اؿا ١ٜٚؼت ٟٛاؽضط١
تصًٝح فاٜدل نالؼ

 4ؽشٓ١

َٛيز
ْٛٝتضْٞٚ
حيتٟٛ
َصزص َؾع
ْٛع H3

ؽضن١
ًٖٝدلتٕٛ

َٛار كتًف١

 65اي١ٝ

1اصعاي١ٝ

 1050اطاص يًغٝاصات

-

-

 6ادٗظ ٠طب١ٝ

RPC-P-006

خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ

خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
ضُٔ سزٚر
اـًف١ٝ
االؽعاع١ٝ
يًؾشٓ١
خاي َٔ ١ٝايتًٛخ
االؽعاعٞ

خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ
خائَ ١ٝ
ايتًٛخ
االؽعاعٞ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

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

احملافع١

ت

عزر ايكضا٤ات

املدطط

مت اعزار تكضٜض ؽٗض ٟعٔ قطات َٓٚعَٛات ايضصز
ايب ٞ٦ٝاالؽعاعٚ ٞاالْشاص
املبهــض يًفذلَ ٠ــٔ  2018/ 2 / 21اىل 2018 /3 /20

 1املضنظ

سغب َاٜضر

119

 2رٜاىل
 3بابٌ

سغب َاٜضر
سغب َاٜضر

24
51

 4س ٟقاص

سغب َاٜضر

69

سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر
سغب َاٜضر

5
19
16
63
16

 10ايٓذف

سغب َاٜضر

69

 11نضبال٤

سغب َاٜضر

81

 12املجٓ٢
 13نضنٛى
 14عًُٝاْ١ٝ
 15رٖٛى
 16اصبٌٝ
 17ايكارع١ٝ
٣ْٛٓٝ 18
 19االْباص
 20ايكاِ٥
 21صالح ايزٜٔ

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

-

مل تضر ٚمت االتصاٍ بِٗ ٖاتفٝا ً

101
-

ٚصرت  101قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض ناْ ٕٛايجاْٞ
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

5
6
7
8
9

ايبصض٠
ؽط ايعضب
عفٛإ
ٚاعط
َٝغإ

ٚصرت  48قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض ٟنإْٛ
ايجاْٚ ٞؽباط
ٚصرت  8قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض ناْ ٕٛايجاْٞ
ٚصرت  16قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض ناْ ٕٛايجاْٞ

ٚصرت  69قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض ٟنإْٛ
ايجاْٚ ٞؽباط
ٚصرت  81قضاَ ٠٤تأخض ٠خاص ١بؾٗض ٟنإْٛ
ايجاْٚ ٞؽباط
مل تضر بغبب عطٌ املٓع١َٛ

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

اـًف١ٝ
َعزٍ
االؽعاع( ١ٝناَا)
املالسعات
µsv / h dose
) ) rate

ت

احملافع١

1

بػزار

0.134

2

رٜاىل

0.135

3

بابٌ

0.121

4

س ٟقاص

0.138

5

ايبصض٠

0.149

6

ؽط ايعضب

0.151

7
8
9

عفٛإ

مل تضر

ٚاعط

0.146

َٝغإ

0.155

18 of 24

RPC-P-006

ناْت َعزٍ
اـًف ١ٝاالؽعاع١ٝ

قٝاؼ

دضع

( 0.121 – 0.155 ( µsv/h
سٝح نإ اٚطا َعزٍ يف قافع١
بابٌ ٚاعًَ ٢عزٍ يف قافع١
َٝغإ  ٖٞٚضُٔ سزٚر اـًف١ٝ
االؽعاع ١ٝايطبٝع١ٝ
بغبب اْكطاع خزَ ١االْذلْٝت

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

َعزٍ قضا٤ات قطات ايضصز ايب ٞ٦ٝيًفذلٚ 2018/2/21 َٔ ٠يػا2018/3/20 ١ٜ
ت

احملافع١

1
2
3
4

رٜاىل
بصض٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباص

تضانٝظ دغُٝات ايفا
concetration
( )Bq/m3

اـًف١ٝ

تضنٝظ ْعرل تضنٝظ ْعرل َعزٍ
تضنٝظ
االؽعاع١ٝ
ايجٛصٕٚ
دغُٝات بٝتا ايضارٕٚ
 ( concetration concetration concetrationناَا ) dose rate
( )Bq/m3
( )Bq/m3
( )Bq/m3
) ) µSv/h
َتٛقف ١عٔ ايعٌُ
َتٛقف ١عٔ ايعٌُ
َتٛقف ١بغبب ايعضٚف األَٓ١ٝ

ايبصض٠

Weather
station

رٜاىل

Temp.: C

Temp.: C

Real humidity: %

Real humidity: %

Atm pressure: mBar

Atm pressure: mBar

Wind speed: m/s

Wind speed:

m/s

Wind direction:

Wind direction:

Rain: mm

Rain: mm

تحليل ودراسة النتائج:

ٚاسز ٚثالث :ٕٛقٝاؼ غاط ايضارٕٚ
املٓاطل

عزر
ايكٝاعات

ْٛع ايكٝاؼ

ايزٚص٠

1

ٖٛا ٤راخًٞ

اـطضا٤
االعالّ

1
1

ٖٛا ٤راخًٞ
ٖٛا ٤راخًٞ

اؽاصت ْتا٥ر ايكضا٤ات اىل عزّ ٚدٛر تًٛخ اؽعاعٞ
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املالسعات
املضنظ صش ٞايزٚص / ٠قغِ ايضعا١ٜ
ايصش ١ٝاالٚي١ٝ
َضنظ صش ٞاـطضا٤
َضنظ صش ٞاالعالّ

ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

اثٓإ  ٚثالث - :ٕٛايؾعب ١ايكاْ.١ْٝٛ

 .1تعٗزات خط ١ٝعزر ()9
 .2تٛد ٘ٝاْشاص َٔ قبٌ َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع اىل عٝار ٠اًٖٚ ١ٝسيو ملدايفتٗا اسهاّ
قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜؼغني ايب ١٦ٝصقِ  27يغٓ 2009 ١نْٗٛا غرل ساصً ١عً ٢اداط ٠متًو
ٚاعتدزاّ دٗاط االؽعٚ ١بٛاقع (0 )17
 .3مت ابزا ٤ايضأٚ ٟاملؾٛص ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عكٛر تٓفٝش املؾاصٜع االعتجُاص ١ٜاـاص ١باملضنظ َع
اؾٗات املعٓ ١ٝيف ايٛطاصٚ ٠االداب ١عً ٢االعتفغاصات اييت تضر اىل املضنظ ٚبك ١ٝاالقغاّ
ٚاؾٗات سات ايعالقٚ ١بٛاقع عزر ()23

ثالث ٚ ١ثالث - :ٕٛخاصز اـط.١
 -1أعتٓارآ اىل ايزٚص ايضقابٚ ٞعٝاعٚ ١طاصتٓاَ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار
ٚاجملتُع ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َصارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚػٓب االثاص ٚاملداطض
ايهآَ ١يالؽعاع ,قاَت فضقٓا ايفٓ ١ٝبادضا ٤طٜاصات تفتٝؾ ١ٝضُٔ فضٜل َؾذلى َٔ
َضنظْا َٚهتب املفتؿ ايعاّ ٚ /طاص ٠ايصشٚ ١ايب ١٦ٝيًعٝارات ٚاملضانظ ايطب١ٝ
ٚاملغتؾفٝات االًٖ ١ٝضُٔ اؾٛالت املغاٚ ١ٝ٥تطُٓت ٖش ٙايظٜاصات تزقٝل املعًَٛات
اـاص ١باالدٗظَٚ ٠ز ٣تطبٝل ؽضٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع عً ٢ض ٤ٛاالداطات املُٓٛسَٔ ١
َضنظْا املتٛادز ٠يف املٓاطل ايتاي-: ١ٝ
 ايعاَض١ٜ اؿاصث١ٝ االععُ١ٝ ايؾعً١ ايػظاي١ٝ ايظعفضاْ١ٝ -2أعتٓارآ اٍ ايزٚص ايضقاب ٞيٛطاصتٓا َ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار ٚاجملتُع
ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َصارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚػٓب االثاص ٚاملداطض ايهآَ١
يالؽعاع  ,قاَت فضقٓا ايفٓ ١ٝبادضا ٤طٜاص ٠تفتٝؾ ١ٝاىل قافع ١صالح ايز ٜٔالدضا ٤املغح
االؽعاع ٞيكطا ٤ايطًٛع ١ٝسٝح اؽاصات ايكٝاعات اىل اْ٘ الٜٛدز َؤؽض يٛدٛر تًٛخ
اؽعاعٚ ٞإ ايكضا٤ات ضُٔ سزٚر اـًف ١ٝاالؽعاع ١ٝايطبٝع. ١ٝ
 -3ضُٔ فعايٝات االعتذاب ١يًشٛارخ ايطاص ١٥يف ٚطاص ٠ايزاخًَ / ١ٝزٜض ١ٜايزفاع املزْٞ
(  ) CPRNمتت املؾاصن ١يف تٓفٝش املُاصع ١املٝزاْ ١ٝبايتعاَ ٕٚع االْذلب ٍٛملٛقع َزخٌ
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

بٛاب ١بػزار  /عٝطض ٠ايؾعب سٝح تطُٔ ادضا ٤املغٛسات ٚايفشٛصات ( ايهُٝٝا, ١ٝ٥
ٚايباٜٛيٛدٚ , ١ٝاالؽعاع ) ١ٝعً ٢عذًٚ ١قتٜٛاتٗا املؾتب٘ بٛدٛر َٛار نُٝٝا ١ٝ٥راخًٗا
( تٗضٜب َٛار نُٝٝا َٔٚ ) ١ٝ٥ثِ تك ِٝٝاؿاي ١ايٓٗا ١ٝ٥يًتانز َٔ خً ٛايعذًٚ ١املٛقع َٔ
ايتًٛخ ٚمت ايتانٝز عً ٢ضضٚص ٠ادضا ٤مماصعات مماثً ١يتعظٜظ اؾٗٛر خزَ ١يًصاحل ايعاّ .
 -4أعتٓارآ اىل ايزٚص ايضقاب ٞيٛطاصتٓا َ /ضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع يف محا ١ٜاالفضار ٚاجملتُع
ٚايب َٔ ١٦ٝايتعضض اىل َصارص االؽعاع املؤ ٜٔا ٚايتًٛخ ٚػٓب االثاص ٚاملداطض ايهآَ١
يالؽعاع مت تؾه ٌٝؾٓ ١يػضض رصاع ١ايتعضض االؽعاع ٞايؾدص ٞضُٔ ايغٝطضات
االَٓ ١ٝاملٓتؾض ٠يف َزاخٌ بػزار ٚايعاًَ ١بتكٓ ١ٝاالؽع ١ايغ X-ray ١ٝٓٝسٝح مت طٜاص٠
ايغٝطضات ( :عٝطض ٠عبع قصٛص  ,عٝطض ٠ايهضار ٠راخٌ (َزخٌ َغتؾف ٢ايضاٖبات ,
عٝطض ٠اؾارص , ) ١ٜايهاظُ ( ١ٝعٝطض ٠عبز احملغٔ ايهاظُٚ )) ٞتجبٝت عزر َٔ
َٓعَٛات ايتعضض ايؾدص ٞاملتُجً ١بايفًِ باز َٛقعٝا ضُٔ ايغٝطضٚ ٠يف َٛاقع كتًف١
يػضض رصاع ١ايتاثرل االؽعاع ٞعً ٢ايعاًَٚ ١ٝعُ ّٛايٓاؼ .
 -5مت ايكا ٤قاضضات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع بعٓٛإ ( َبار ٤٣ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع ٚتٛصٝات ايغالَ١
يًعاًَني يف سكٌ االؽعاع ) ضُٔ ْز ٠ٚتٛع ١ٝملٓتغيب قافع ١بػزار  /را٥ض ٠صش ١ايضصاف١
يف (َغتؾف ٢ابٔ ايبًزَ , ٟغتؾف ٢ايهٓزَ / ٟضنظ غزر ايصِ ٚايغهض) ٟ
 -6املؾاصن ١بتُض ٜٔخط ١ايطٛاص ٤٣االفذلاض ٞايشْ ٟفش َٔ قبٌ َزٜض ١ٜايغالَ ١االؽعاع١ٝ
ٚايٓ ١ٜٚٛيف بٓا ١ٜؽؤ ٕٚايطاق ١ايشص ١ٜعطٛص:
 ممجً َٔ ٞفًػ ايٛطصا ١٦ٖٝ / ٤املغتؾاصٜٔ ممجٌ ٚنٚ ٌٝطٜض ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٚ ٞايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ٚممجٌ اشلٝا ٠ايعضاق ١ٝيًغٝطض ٠عً ٢املصارص املؾع١ ممجٌ ايضقاب ١ايٛطٓ١ٝ َزٜض ؽؤ ٕٚايطاق١ َٚزٜض ايغالَ ١االؽعاعَٚ ١ٝزٜض ١ٜايٓفاٜات املؾع١ َغؤَٛ ٍٚقع ايتٜٛج١ املغؤ ٍٚاالَين يًُٛقع -7مت ايكا ٤قاضضات ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع بعٓٛإ ( ايطب ايٓ ) ٟٚٛعً ٢قاعَ ١ضنظ ايٛقأَ ١ٜ
االؽعاع ٚعطٛص ممجً َٔ ٞايٛطاصات ٚايزٚا٥ض االت-:١ٝ
 املضنظ ايصش ٞايتدصص ٞيف املإَٛ ؽضن ١املضبط َغتؾف ٢ايؾٝذ طاٜز21 of 24
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ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

 َزٜض ١ٜب ١٦ٝس ٟقاص ٚطاص ٠ايؾباب ٚايضٜاض / ١را٥ض ٠ايطب ايضٜاضٞ َغتؾف ٢ايعً ّٛايعصب١ٝ َغتؾف ٢ابٔ ايٓفٝػ َضنظ صش ٞايظ / ١ٜٚاؾارص١ٜ -8املؾاصن ١يف ايزٚص ٠ايتزصٜب ١ ٝضُٔ املؾضٚع املؾذلى َع االؼار االٚصب( ٞرعِ ٚتطٜٛض
اؾٗ ١ايضقاب ١ٝيف فاٍ اراص ٠ايٓفاٜات ٚتفهٝو املفاعالت ايٓ )١ٜٚٛبعٓٛإ (تفهٝو
املٓؾات ايٓ ) ١ٜٚٛاملٓعكز ٠يف اعطٓب / ٍٛتضنٝا.
 -9غصٛص ْعاّ اراص ٠اؾٛر ٠ملدتدل ناَا : ISO/IEC 17025:2005
 مت َضادع ١ناف ١ايٛثا٥ل ٚاالعتُاصات اـاص ١بٓعاّ اراص ٠اؾٛر ٠يًُٛاصف ١اعالٙ
اعتعزارا ً يظٜاص ٠فضٜل ايتفتٝؿ اـاص ١بٗ ١٦ٝاالعتُار.
َ تابع ١ؼزٜح ٚػزٜز َعاٜض ٠املٓاخٌ ٚاملٝظإ ٚفضٕ ايتذفٝف َع اؾٗاط املضنظٟ
يًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع / ١ٝقغِ املكاٜٝػ يػضض ادضا ٤املعاٜضات املطًٛب ١سغب ايتٛقٝت
يف اؾز ٍٚايزٚص ٟيًُعاٜض. ( Calibration Plan – RPC.GS.P.014 ) ٠
 االعتُضاص بإصزاص َٚصارق ١مجٝع ْتا٥ر ايفشص املدتدل ١ٜيف كتدل قٝاعات اطٝاف ناَا
َٔ قبٌ ؽعب ١إراص ٠اؾٛر. ٠
 -10غصٛص ْعاّ اراص ٠اؾٛر " ISO 9001:2015 ٠االصزاص اـاَػ " :
 تفعْ ٌٝؾاط خط ١ايعٌُ اـاص ١بؾعب ١اراص ٠اؾٛر ٠يف َضنظْا بايتٓغٝل َع ؽعب١
ايتدطٝط يغٓ. 2018 ١
 إرصاز ٚتفعْ ٌٝؾاط تك ِٝٝاالرا ٤املؤعغٚ ٞسغب االعتُاصات املضعً َٔ ١قبٌ قغِ اراص٠
اؾٛر ٠ايؾاًَٚ ١ايتك ِٝٝاملؤعغ ٞيف َكض ايٛطاص. ٠
 إعتشزاخ (  ) 6مخغ ١إدضا٤ات دزٜز ) 2 ( : ٠اثٓإ َٓٗا يف قغِ ايضقاب ) 2 ( , ١اثٓإ يف
(  ) 1يف ؽعب ١ايتٛع١ٝ
ايكغِ االراصٚ ٟاملاي ) 1 ( , ٞيف قغِ ايتعضض ايؾدص, ٞ
ٚاالعالّ ايبٚ ٞ٦ٝبإْتعاص تٓكٝشٗا ٚإصزاصٖا َ٠صارقتٗا َٔ قبٌ االراص ٠ايعًٝا يًُؤعغ. ١
 إرصاز ٚتفعْ ٌٝؾاط تك ِٝٝارا ٤ايعاًَني ملضنظْا نُا ٚصرْا سغب اعتُاصات قغِ
اؾٛر ٠ايؾاًَٚ ١ايتك ِٝٝاملؤعغ ٞيف َكض ايٛطاص. ٠
 تٓكٝح ٚاصزاص َٚصارق ١ادضا ٤تضخٝص ايعاًَني عً ٢املصارص املؾع ١املػًك( RPC-D- ١
) ٚ BI-009ايش ٟعٝعتُز نٓؾاط اعاع ٞضُٔ عٌُ قغِ ايتعضض ايؾدص. ٞ
ٜ تِ سايٝا ً اعتهُاٍ ارصاز االضافات اـاص ١بأري ١االدضا٤ات ضُٔ ايـ ( Master List
) ايضٝ٥غ ٞيًُٛاصف ١اعال ٙيته ٕٛاـط ٠ٛايٓٗا ١ٝ٥قبٌ تكزٚ ِٜثا٥ل ْعاّ اراص٠
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اؾٛر ٠اىل ٖ ١٦ٝاالعتُار ايٛطين  /اؾٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝيػضض
اؿص ٍٛعً ٢االعتُار .
 -11مت ادضا ٤املغح املٝزاْ ٞيآلباص املٛدٛر ٠يف َٛقع ايتٜٛج ١ايٓ ٟٚٛسٝح مت عشب مناسز يػضض
ايكٝاؼ .
 -12مت االٜفار اىل قافعيت بابٌ ٚايكارع ١ٝالدضا ٤ايصٝاْٚ ١تهًُ ١صبط َٓعَٛات االْشاص
املبهض َع املٓع ١َٛايضٝ٥غ ١ٝيف املضنظ .
 -13مت ايتشطرل ايهُٝٝا ٟٚبطضٜك ١ايتكطرل يـ ( َ 1اْٗ ٤ض  -اؾارص / ١ٜبػزار َ 1 ,اْٗ ٤ض -
ايكا / ِ٥االْباص ) ٚقٝاعٗا عً ٢دٗاط ايعزار ايَٝٛط ٞايغا.LSC ٌ٥
 -14مت ايتشطرل ايهُٝٝا ٟٚيـ ( ) 3مناسز رّ َٔ َٓتغيب قغِ ايبشٛخ االؽعاع ١ٝيتشزٜز
تضانٝظ ايٛٝصاْٚ ّٛٝقٝاعٗا بإعتدزاّ دٗاط . KPA
 -15مت ايتشطرل ايهُٝٝا ٟٚيـُٓاسز ( 2تضبَ 4 , ١ا ) ٤يطايب َادغترل َٔ بػزار يتشزٜز
تضانٝظ ايٛٝصاْٚ ّٛٝقٝاعٗا بإعتدزاّ دٗاط . KPA
 -16مت ادضا ٤ايتك ِٝٝايب َٔ ٞ٦ٝايٓاس ١ٝاالؽعاع ١ٝيف اعزار ١ٜاملٗر يًبٓات يف َٓطك١
ايظعفضاْ / ١ٝس ٞرٜاىل ْتٝذ ١سزٚخ ساالت عضطاْٚٚ ١ٝفٝات .
 -17رصاعٚ ١ابزا ٤املالسعات اـاص ١باملٛاصف ١ايكٝاع ١ٝايعضاق ١ٝايٛاصر َٔ ٠اؾٗاط املضنظٟ
يًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع / ١ٝقغِ املٛاصفات ٚاـاص ١بـ ( يالزلاى املزخَٓ , ١ز ٠صالس١ٝ
املٛار ايػشا. ) ١ٝ٥
 -18سطٛص ادتُاع يف اؾٗاط املضنظ ٟيًتكٝٝػ ٚايغٝطض ٠ايٓٛع ١ٝعٔ ايًذٓ ١ايفٓ١ٝ
االعتؾاص ١ٜيًشٚ ّٛايظٜٛت ايتبٛغ .
 -19اعتالّ ( )1058فًِ َغتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع يػضض ؼُٝطٗا ٚقضا٠٤
دضع تعضضٗا.
 -20تظٜٚز ( )6اعتُاص ٠فشص طيب اٚي ٞيعاًَني دزر يف سكٌ االؽعاع.
 -21ؼزٜح قاعز ٠بٝاْات ايعاًَني يف سكٌ االؽعاع عًْ ٢عاّ االنغٌ ٚتٓظ ٌٜبٝاْات (
 ) 125عاٌَ َتطُٓ ١ازلاؤِٖ ٚعٓا ِٜٗٓٚايٛظٝفَٛ , ١ٝايٝزِٖ  ,فاٍ عًُِٗ  ,صقِ ٚتاصٜذ
َٓح اداط ٠ايعٌُ ْٚتٝذ ١ايفشص ايطيب ايزٚص ٟشلِ .
 -22تظٜٚز عزر ( ) 3فًِ قٝاؼ َغت ٣ٛايتعضض ايؾدص ٞيػضض املضاقب ١فكط بزَٓ ٕٚح اداط٠
عٌُ يطًب ١ايزصاعات ايعًٝا يف بػزار ٚبابٌ ٚنضبال ٤اعتٓارا اىل ضٛابط َضاقب ١تعضض
طًب ١ايزصاعات ايعًٝا .
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ٚطاص ٠ايب١٦ٝ
َضنظ ايٛقا َٔ ١ٜاالؽعاع
ؽعب ١ايتدطٝط ٚاملتابع١

 -23اصعاٍ نتب صزل ١ٝاىل (َ )6ؤعغات صش ١ٝملطايب ١طًب ١ايزصاعات يعًٝا فٗٝا إلصداع
ساَالتِٗ يف ساي ١اْٗا ٤فذلتِٗ ايزصاع. ١ٝ
 -24متت اداب ١طًب عزر ( )2عاٌَ يف داَع ١بػزار يف تأٜٝز َٓشِٗ اداط ٠ايعٌُ يف سكٌ
االؽعاع ٚاعتُضاصْا بتظٜٚزِٖ افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع يػضض سلٛشلِ مبدصصات ايٛقا١ٜ
َٔ االؽعاع .
 -25اصعاٍ اعُاّ اىل مجٝع املؤعغات ايصش ١ٝيف بػزار ٚاحملافعات الدضا ٤ايفشص ايطيب
ايزٚص ٟيعاّ 2018
 -26مت سذ ب افالّ قٝاؼ َغت ٣ٛاالؽعاع عٔ ايعاًَني يف را٥ض ٠عٛخ املٛار ٚسيو ن ٕٛادٗظ٠
االؽع ١ايغ ١ٝٓٝايعاًَني عًٗٝا َعفا َٔ ٠املضاقب( ١قُ ١ٝساتٝا )
 -27متت اداب ١ايزا٥ض ٠االراصٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيف ٚطاص ٠ايصشٚ ١ايب ١٦ٝعٔ اعتفغاصاتِٗ يف
َز ٣سل ٍٛعزر َٔ ايعٓا ٜٔٚايصش ١ٝمبدصصات االؽعاع ايبايػ َٔ %30 ١ايضاتب االزلٞ
 -28اعزار افالّ تٛثٝك ١ٝبعزر ( )2عٔ ايٓزٚات ايتٛع ١ٜٛاييت اقاَٗا املضنظ يًهٛارص ايصش١ٝ
ايعاًَ ١ضُٔ سكٌ االؽعاع املؤ. ٜٔ
 -29مت تظٜٚز املؤعغات ايصشٚ ١ٝايزٚا٥ض سات ايعالق ١باملٓؾٛصات ٚايفٛيزصات ٚايعالَات
ايتششٜضٚ ١ٜبعزر (. )127
 -30اصعاٍ االخباص اييت ؽص املضنظ اىل را٥ض ٠ايتٛعٚ ١ٝاالعالّ ايب ٞ٦ٝيٓؾضٖا عدل َٓافشٖا
االعالَ. ١ٝ
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