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املكــــــــدَ-: ١
مت إ ْاطَٗ ١اّ املساقبٚ ١ايتكٚ ِٝٝايطٝطس ٠عًـ ٢ايب٦ٝـ ١االغـعاع ١ٝل ايعـسام ملسنـــص
ايٛقاٜـــ َٔ ١االغعــــاع َٔ خالٍ ايكٛاْني ٚايتػـسٜعات ايصـارزٚ ٠بتأٜٝـد َـٔ ايٛنايـ١
ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرزٜــــــــــــــــ. ١
إ اـط ١ايطٓ ١ٜٛيعاّ  َٔ 2016خالٍ ايدلْاَر اؿه ( َٞٛاالطاز املٛسد ) ملسنص ايٛقاٜـ١
َٔ االغعاع تٛضح َٗاّ املسنـص ل َتابعـَٚ ١ساقبـ ١سسنـ ١املصـارز املػـعٚ ١االْػـط١
املتعًك ١بٗا َٚساقب ١ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝاالغعاع ٞعً ٢عَُ ّٛطاس ١ايعسام ٚنـريو َساقبـ١
ايتعسض ٚايتًٛخ يًعاًَني ٚعُ ّٛايٓاع ٚايب ١٦ٝيالغعاع ٚؾكا يًطٛابط املكسٚ ٠املعتُـد٠
ززلٝا ٚاييت تتُاغَ ٢ع ضٛابط ايٛناي ١ايدٚي ١ٝيًطاق ١ايرز ١ٜل ٖرا اجملاٍ .

املطٛسات املٝداْ ١ٝألدٗـصَٚ ٠صارز االغعـاع ل َٛاقع ايعٌُ -:
ادسا ٤ايهػٛؾات املٛقعٚ ١ٝاملطٛسات االغعاع ٘ٝاألٚيٚ ١ٝايدٚز ١ٜيًُؤضطات املايه١
ٚاملطتددَ ١يًُصارز املػعٚ ١األدٗص ٠االغعاع( ٘ٝطب ، ١ٝعج ، ١ٝصٓاعَٓ ، ١ٝاطل
َتعسض ١يًكصـ) يًٛقٛف عً ٢تٛؾرل َطتًصَات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع ٚتٛؾرل ٚضا ٌ٥اـصٕ
األَ ١ٓٝملصارز األغعاع ٚتك ِٝٝاملٛاقع ٚتأثرل َصارز األغعاع ٚؼدٜد سدٚر ايتًٛخ أٚ
ايتعسض ٚاعطا ٤ايتٛصٝات باملعاؾٚ ١ؾل ايتعًُٝات ٚاملعاٜرل ايدٚي ١ٝاملطًٛب ١ل ايطالَ١
األغعاع ١ٝنُاًٜـــــ-:ٞ

املؤضطـات ايصشٝـٚ ١ايعٝـارات اـاصـ-: ١
اٚآل – ادسا ٤ايهػـ املٛقع ٞملٛاقع ْصب َصارز َٛٚيدات االغعاع ل
َٛاقع ايعٌُ-:
َ -1سنص ايػدٜس ايتدصص ٞيتأٖ ٌٝاملعاقني َ /د ١ٜٓايصدز (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -2سنص صش ٞاملطتٓصس ( ١ٜمت اعطا ٤تٛصٝات بتػًٝـ ااطاز ايصداد ١املهاؾ ٧يًسصاص )
َ-3طتػؿ ٢ايطؿٌ املسنص/ ٟاالضهإ (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -4سنص صش ٞايعسام اؾدٜد  /ايػصاي( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات باعالّ َسنص ْا عٓد تػػ ٌٝاؾٗاش)
 -5قطاع ايهاظُ ١ٝيًسعا ١ٜايصش ١ٝاالٚيٚ ١ٝسد ٠االَساض ايصدزٚ ١ٜايتٓؿط( ١ٝمت تٛد ٘ٝتٛصٝات
باعالّ َسنص ْا عٓد تػػ ٌٝاؾٗاش)
َ-6سنص صش ٞايصٜت / ٕٛاب ٛغسٜب (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
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َ-7سنص صش ٞايكارض / ١ٝاملٓطك ١اـطسا( ٤غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس.)٠

ثاْٝأ – ادسا ٤ايهػـ االغعاع ٞاالٚي ٞملصارز االغعاع ل َٛاقع ايعٌُ
ل بػدار
 -1عٝار ٠ايباز ٟيالغع / ١اؿازث( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -2طتػؿ ٢راز ٠ايٓذا ٠االًٖ / ٞضاس ١ايٛاثل (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ-3طتػؿ ٢ؾاطُ ١ايصٖسا( ٤ع) يًٓطاٚ ١ٝ٥االطؿاٍ /اؿبٝب( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ-4طتػؿ ٢احملُٛر ١ٜايعاّ (مت تٛد ٘ٝتٛصٝات بسؾع دٗاش االغع ١ايجاْ َٔ ٞغسؾ ١اغع ١عُّٛ
اؾطِ )
-5عٝار ٠ايهٓد ٟيالغع / ١غازع ؾًططني ( مت تٛد ٘ٝتٛصٝات ببٓا ٤دداز َٛقع ايطٝطسٚ ٠تػًٝؿ٘
بطبك َٔ ١ايسصاص ٚبطُو ) 2mm
املؤضطات ايصٓاع-: ١ٝ

 -1ادسا ٤املطح االغعاع ٞملدصٕ غشٔ املصارز املػع ١ل َطاز بػدار ايدٚي( ٞغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع
َتٛؾس)٠

ثايجـــا  -ادسا ٤املطح االغعاع ٞايدٚز ٟملصارز االغعاع ل َٛاقع ايعٌُ ل
بػدار املدزد ١ارْـــــــــــا-:ٙ
َ - -1سنص صش ٞايهسار( ٠غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -2طتػؿ ٢ايعً ١ٜٛيالطؿاٍ (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ-3طتػؿ ٢قُد باقس اؿه / ِٝايػعً( ١مت تٛد ٘ٝتٛصٝات بتدع ِٝباب غسؾ ١االغع ١بطبكَٔ ١
ايسصاص ٚبطُو )2mm
 -4عٝار ٠االٌَ يالغعٚ ١ايطْٛاز  /غازع ؾًططني (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠

زابعــا -ادسا ٤قٝاضات ضُإ اؾٛرٚ ٠ايطٝطس ٠ايٓٛع ١ٝعً ٢ادٗص٠
االغع ١ايط ١ٝٓٝاملطتددَ ١ل اجملاٍ ايطيب
َ -1سنص صش ٞايهسار ٠دٗاش اغع ١اضٓإ ( الٜٛدد سٛٝر ل اؾٗاش)
َ -2سنص صش ٞايطابع دٗاش اغع ١اضٓإ َ /د ١ٜٓايصدز( الٜٛدد سٛٝر ل اؾٗاش)
َ -3سنص صش ٞايطابع دٗاش عُ ّٛاؾطِ َ /د ١ٜٓايصدز ( الٜٛدد سٛٝر ل اؾٗاش)
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خاَطًــا َ -تابع ١تٓؿٝر تٛصٝات
َ - 1سنص صش ٞاملدا ٔ٥ايسابع  /اـايص / ١طسٜل ايصٜٛس( ٠غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -2سنص صش ٞايعباجي/ ٞقطا ٤ايطازَ( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ-3طتػؿ ٢ايطازَ ١ٝايعاّ (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
 -4عٝار ٠ايسؾاع / ٞاؿازث( ١ٝغسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠
َ -5سنص صش ٞس ٞايٓؿط  /االَني (غسٚط ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع َتٛؾس)٠

ضارضـآ  -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعاع ٞيًُٛاقع ٚاالبٓ( ١ٝاؿه١َٝٛ
ٚاالًٖ )١ٝاملػهٛى بتًٛثٗا
 -1عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ / ٠سنص غسط١
بػدار اؾدٜد( ٠الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -2عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ / ٠سنص غسط١
ايسغار(الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -3عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ / ٠سنص غسط١
املجٓ( ٢الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
ْ -4اقًَ ١دزعْٛ ١ع ( )ASVتابع ١يٛشاز ٠ايداخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايػسط ١االؼار / ١ٜقاعد ٠ضباٜهس
 /قاؾع ١صالح ايد( ٜٔالٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 --5عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ / ٠سنص غسط١
االَني (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
ٚ -6شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١سط ١ٝٓٝاملعاٌَ َ /سنص غسط ١اـٓطا( ٤الٜٛدد َؤغس يٛدٛر
تًٛخ اغعاع)ٞ
ٚ -7شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١سط ١ٝٓٝاملعاٌَ َ /سنص غسط ١اند (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ
اغعاع)ٞ
ٚ -8شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١سط ١ٝٓٝاملعاٌَ َ /سنص غسط ١سط ١ٝٓٝاملعاٌَ (الٜٛدد َؤغس
يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -9عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 1سنص غسط ١اؾصا٥س
(الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -10عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 1سنص غسط ١ايهساَ١
(الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -11عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 1سنص غسط ١ايتٗرٜب
(الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
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 -12عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 1سنص غسط ١ايساؾدٜٔ
(الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
َٛ-13قع تابع يس٥اض ١ايٛشزا ١٦ٖٝ / ٤اؿػد ايػعيب َٓ /طك ١ايتادٝات (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ
اغعاع)ٞ
ٚ -14شاز ٠ايهٗسبا / ٤قط ١نٗسبا ٤ايدٚز ٠اؿساز( ١ٜالٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -15ايٝات َتطسز ٠تابع ١يٛشاز ٠ايتدطٝط  /املٓطك ١اـطسا( ٤الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -16رزادات تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغؤ ٕٚايبٓ ٢ايتشت / ١ٝس ٞاؾٗار (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر
تًٛخ اغعاع)ٞ
 -17عذً ١تابع ١يٛشاز ٠ايداخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايػسط ١االؼار / ١ٜقاعد ٠صكس (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر
تًٛخ اغعاع)ٞ
 -18ضٝازات ددٜدٜ( ٠اباْ ٞاملٓػأ) تابع ١يػسن ١خرل ايٛار ٟايعع ِٝيتذاز ٠ايطٝازات ٚاملعدات
اشلٓدض ١ٝايجك / ١ًٝفُٛع ١ايصارم  /املػتٌ (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
ٚ -19شاز ٠ايهٗسبا / ٤قط ١نٗسبا ٤دٓٛب بػدار اؿساز / ١ٜطسٜل َعطهس ايسغٝد (الٜٛدد َؤغس
يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -20عذالت َتطسزَٚ ٠دَس ٠تابع ١يٛشاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 2سنص غسط ١ايجٛز٠
(الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -21ايٝات َتطسز ٠تابع ١يٛشاز ٠ايٓؿط َ /صؿ ٢ايدٚز( ٠الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -22ايٝات تابع ١يٛشاز ٠ايداخً / ١ٝاملدٜس ١ٜايعاَ ١يًػؤ ٕٚاملاي( ١ٝالٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
ٚ -23شاز ٠ايهٗسبا / ٤قط ١نٗسبا ٤دٓٛب بػدار ايػاش ١ٜاالٚىل  /طسٜل َعطهس ايسغٝد (الٜٛدد
َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
ٚ -24شاز ٠ايهٗسبا / ٤قط ١نٗسبا ٤ايكدع  /ايساغد( ١ٜالٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ
 -25عذً ١تابع ١يٛشاز ٠ايداخًٚ / ١ٝناي ١ايٛشاز ٠يًػؤ ٕٚاالرازٚ ١ٜاملايَ / ١ٝدٜس ١ٜايتدقٝل املسنص/ ٟ
اب ٛغسٜب (الٜٛدد َؤغس يٛدٛر تًٛخ اغعاع)ٞ

ضابعــآ َٓ -ح غٗار ٠ضالَ َٔ ١ايتًٛخ االغعاع ٞملدًؿات اؿدٜد
(ايطهساب) اـاي َٔ ٞايتًٛخ االغعاع0 ٞ
ٚ -1شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايبٝاع َ /سنص غسط ١ايطٝد ( ١ٜزقِ االدا ) 1880 ٠ٚبػدار
ٚ -2شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ/٠سنص غسط ١ايسغار (  )1949بػدار
ٚ -3شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ/٠سنص غسط ١بػدار اؾدٜد )1946 ( ٠بػدار
ٚ -4شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ/٠سنص غسط ١املجٓ ) 1964( ٢بػدار
ٚ -5شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ/٠سنص غسط ١االَني ( )2196بػدار
ٚ -6شاز ٠ايداخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايػسط ١االؼار / ١ٜاَس ١ٜاملعطهس ( )2234بػدار
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ٚ -7شاز ٠ايتدطٝط /اؾٗاش املسنص ٟيالسصا / ٤ايدا٥س ٠االرازٚ ١ٜاملاي )2240( ١ٝبػدار
ٚ -8شاز ٠ايداخًٚ / ١ٝناي ١ايٛشاز ٠يػؤ ٕٚايػسط / ١قٝار ٠غسط ١قاؾع ١بػدار َ /دٜس ١ٜغؤٕٚ
ايبٓ ٢ايتشت / ١ٝقطِ االيٝات  /ايعذالت ( )2301بػدار
ٚ -9شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز االٚىلَ /سنص غسط ١اؾصا٥س  ،ايهساَ ، ١ايتٗرٜب  ،ايساؾدٜٔ
( )2302بػدار
ٚ -10شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز ايجاَْ / ١ٝسنص غسط ١ايجٛز ، ٠املٓتعس  ،اؿبٝب)2303 ( ١ٝ
بػدار

ثآَــآ  -ايتك ِٝٝايب ٞ٦ٝاالغعاع ٞيًُٓػأت ايٓؿط ١ٝل ايعسام
ال تٛدد طًبات

تاضعـآًَ -ح تساخٝص ادٗص ٠االغعٚ ١املصارز املػع ١ل املؤضطات
ايصشٚ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝايبشج( ١ٝاؿهٚ ١َٝٛاالًٖٝـــــ)١
َ -1سنص صش ٞايكاضِ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ ( زقِ االداش ) 1713 ٠بابٌ
. ّ -2بابٌ ايٓطاٚ ١ٝ٥االطؿاٍ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 1714بابٌ
. ّ -3ص .ايكاض / ١ٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 1715بابٌ
َ -4سنص ايٓذـ الَساض ايكًب  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 1716ايٓذـ
َ -5طتػؿ ٢االَاّ ايصارم ( )400ضسٜس  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  )1717بابٌ
َ -6طتػؿ ٢االَاّ ايصارم ( )400ضسٜس  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  )1718بابٌ
َ -7طتػؿ ٢ايعصٜص ١ٜايعاّ  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ ( ٚ ) 2143اضط
َ -8طتػؿ ٢املطٝب ايعاّ ٚ /سد ٠ايطٛاز / ٨اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  )2142بابٌ
َ -9طٓػؿ ٢ايطازَ ١ٝايعاّ  /غسؾ / )1( ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 2141بػدار
َ -10طتػؿ ٢ايهٓد ٟايتعً / ُٞٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 2139بػدار
َ -11طتػؿ ٢ايؿسات االٚضط غسؾ / )3( ١اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 2140ايٓذـ
َ -12طتػؿ ٢ؾاطُ ١ايصٖسا( ٤ع) يًٓطاٚ ١ٝ٥االطؿاٍ /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  )2310بػدار
َ -13سنص ايػدٜس ايتدصص ٞيًتأٖ / ٌٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 2311بػدار
َ -14سنص صش ٞايعباجي / ٞاداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 2309بػدار
َ -15طتػؿ ٢االَاّ ايصارم ( )400ضسٜس  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ (  ) 2308بابٌ
َ -16طتػؿ ٢االَاّ ايصارم ( )400ضسٜس  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ ( )2307بابٌ
َ -17طتػؿ ٢االَاّ ايصارم ( )400ضسٜس  /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ ( )230بابٌ
 -18عٝار ٠ر.نسَ ِٜهطٛف عط ١ٝيالضٓإ  /اداش ٠عٌُ (  ) 1754قارض١ٝ
 -19عٝار ٠ايٓذا ٠يالغع ١ر َٝعار عبد اؿطني /اداش ٠عٌُ (  ) 1779بػدار
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 -20ايعٝار ٠ايتدصص ١ٝيالغعٚ ١ايطْٛاز ر.غايب صٛٗٝر /اداش ٠عٌُ (  ) 1874بابٌ
 -21عٝار ٠برلٚت يالغع ١ر .شٜد قُٛر ضًطإ  /اداش ٠عٌُ (  ) 1947بػدار
 -22عٝار ٠ايػؿا ٤يالغع١رٚ .يٝد خايد عبداهلل /اداش ٠عٌُ (  )1967بػدار
 -23عٝار ٠املصطؿ ٢يالغع ١رٖٝ.جِ ؾاضٌ محص / ٠اداش ٠عٌُ ( )2310نسبال٤
 -24عٝار ٠ايهٛثس يالغع ١رَ.ػسم صاسب ناظِ /اداش ٠عٌُ (  ) 2116بابٌ
َ -25سنص عػتاز ايتدصص ٞيطب االضٓإ ر .زشام ؾاضٌ عبد ايٛاسد /اداش ٠عٌُ (  ) 2123بابٌ
 -26عٝار ٠ايدنتٛز قُد سطني ايبعاز  /اداش ٠عٌُ (  )2259ايكارض١ٝ
 -27عٝارْ ٠ار ٜٔايكٝط ٞيطب االضٓإ رْ.ار ٜٔغاخ عً / ٞاداش ٠عٌُ (  ) 2296بػدار
 -28عٝار ٠ايسؾاع ٞيالغعٚ ١ايطْٛاز ر.عبرل ساشّ راٚٚر /اداش ٠عٌُ (  ) 2297بػدار
َ -29سنص قططس ٠ايٓذا ٠االًٖ ٞرَ.ادد عبد احملطٔ ؾاحل /اداش ٠عٌُ ( )2298بػدار
 -30عٝار ٠ايباز ٟيالغع ١ايسقُ ١ٝرٜ .اضس سطني َطًو  /اداش ٠عٌُ (  )2180بػدار
 -31عٝار ٠ايطدٜس يالغعٚ ١ايطْٛاز ر.ضالَ ١لِ داضِ  /اداش ٠عٌُ (  )2145ذ ٟقاز
ٚ -32شاز ٠ايٓؿط  /غسن ١تعب ١٦ايػاش /اداش ٠متًو ٚاضتدداّ ادٗص ٠االغع ١ايط ١ٝٓٝاملطتددَ ١ل
ايتطبٝكات ايبشجٚ ١ٝايصٓاع )2138 ( ١ٝبػدار
 -33غسن ١اـًٝر يًؿشٛصات اشلٓدض / ١ٝاداش ٠متًو ٚاضتدداّ ادٗص ٠االغع ١ايط ١ٝٓٝاملطتددَ١
ل ايتطبٝكات ايبشجٚ ١ٝايصٓاع )1882 ( ١ٝبصس٠

عاغــسآ  -تساخٝص ايبد ٤بتٓؿٝر خطط االشايٚ ١املعاؾ ١بعد املصارقَٔ ١
اؾٗ ١ايسقاب١ٝ
 -املٛاؾك ١عً ٢سدٚر االطالم يًذلب ١املًٛث ١ملٓػأ ٠تصٓٝع ايٛقٛر االٜطاي ٞل َٛقع ايتٜٛج. ١

اسد ٣عػــس  -اطالم َٛاقع بعد اشاي ١ايتًٛخ ٚتٛؾس غسٚط ايطالَ١
االغعاع١ٝ
( الٜٛدــــد)

اثٓ ٢عػـــس َ -تابع ١خطط ايطٛاز ٨يًُؤضطات املايه ١ملصارز االغعاع

َ -1طتػؿ ٢االٌَ ايٛطين يالٚزاّ
ٚ -2شاز ٠ايٓؿط  /را٥س ٠ايدزاضات ٚايتدطٝط ٚاملتابع١
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ثالث ١عػـــس  -قٝاع غاش ايسار ٕٚل راخٌ االبٓٚ ١ٝخازدٗا
َٓ -1صٍ َٗٓد َدٜح محٝد  /ايبًدٜات
َٓ -2صٍ ضٝـ َدٜح محٝد  /ايبًدٜات
َ -3دزض ١ايجٓا ٤االبتدا ١ٝ٥املدتًط / ١ايدٚز٠
 -4اعدار ١ٜاملصطؿ ٢يًبٓني  /ايػصاي١ٝ
َٓ -5صٍ َصطؿ ٢زدب ْصٝـ  /ايػصاي١ٝ
ايكسا٤ات نًٗا ضُٔ اؿدٚر ايطبٝع١ٝ

ازبع ١عػــس  -اعدار رزاض ١عج ١ٝغصٛص تسانٝص غاش ايسار ٕٚل
ايعٓاصس ايب١ٝ٦ٝ

( 1رزاض / ١تكدّ ل غٗس ناْ ٕٛاال)2016 ٍٚ

مخط ١عػس  -ؼدٜح قاعد ٠ايبٝاْات ٚاعدار اـازط ١االغعاع١ٝ
باألدٗص ٠احملُٛي١
َ -1سنص ايػدٜس ايتدصص ٞيتأٖ ٌٝاملعاقني َ /د ١ٜٓايصدز
 -2عٝار ٠ايباز ٟيالغع / ١اؿازث١ٝ
َ -3سنص صش ٞايعسام اؾدٜد  /ايػصاي١ٝ
 -4قطاع ايهاظُ ١ٝيًسعا ١ٜايصش ١ٝاالٚيٚ ١ٝسد ٠االَساض ايصدزٚ ١ٜايتٓؿط١ٝ
 -5عٝار ٠ايسؾاع / ٞاؿازث١ٝ
َ -6سنص صش ٞايصٜت / ٕٛاب ٛغسٜب
ٚ --7شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ / ٠سنص غسط ١بػدار اؾدٜد٠
ٚ -8شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ / ٠سنص غسط ١ايسغار
ٚ -9شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ / ٠سنص غسط ١املجٓ٢
ٚ -10شاز ٠ايداخً / ١ٝقٝار ٠قٛات ايػسط ١االؼار / ١ٜقاعد ٠ضباٜهس  /قاؾع ١صالح ايدٜٔ
ٚ --11شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١بػدار اؾدٜدَ / ٠سنص غسط ١االَني
ٚ -12شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١سط ١ٝٓٝاملعاٌَ َ /سنص غسط ١اـٓطا٤
ٚ -13شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١سط ١ٝٓٝاملعاٌَ َ /سنص غسط ١اند
ٚ -14شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١سط ١ٝٓٝاملعاٌَ َ /سنص غسط ١سط ١ٝٓٝاملعاٌَ
ٚ -15شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 1سنص غسط ١اؾصا٥س
ٚ -16شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 1سنص غسط ١ايهساَ١
8

Ministry of Environment
Radiation Protection Center

ٚ -17شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 1سنص غسط ١ايتٗرٜب
ٚ -18شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 1سنص غسط ١ايساؾدٜٔ
َٛ-19قع تابع يس٥اض ١ايٛشزا ١٦ٖٝ / ٤اؿػد ايػعيب َٓ /طك ١ايتادٝات
ٚ -20شاز ٠ايهٗسبا / ٤قط ١نٗسبا ٤ايدٚز ٠اؿساز)١ٜ
ٚ -21شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغؤ ٕٚايبٓ ٢ايتشت / ١ٝس ٞاؾٗار
22غسن ١خرل ايٛار ٟايعع ِٝيتذاز ٠ايطٝازات ٚاملعدات اشلٓدض ١ٝايجك / ١ًٝفُٛع ١ايصارم  /املػتٌ
ٚ -23شاز ٠ايهٗسبا / ٤قط ١نٗسبا ٤دٓٛب بػدار اؿساز / ١ٜطسٜل َعطهس ايسغٝد
ٚ -24شاز ٠ايداخًَ / ١ٝدٜس ١ٜغسط ١ايصدز َ / 2سنص غسط ١ايجٛز٠
ٚ -25شاز ٠ايداخً / ١ٝاملدٜس ١ٜايعاَ ١يًػؤ ٕٚاملاي١ٝ
ٚ -26شاز ٠ايهٗسبا / ٤قط ١نٗسبا ٤دٓٛب بػدار ايػاش ١ٜاالٚىل  /طسٜل َعطهس ايسغٝد
ٚ -27شاز ٠ايهٗسبا / ٤قط ١نٗسبا ٤ايكدع  /ايساغد١ٜ
ٚ -28شاز ٠ايداخًٚ / ١ٝناي ١ايٛشاز ٠يًػؤ ٕٚاالرازٚ ١ٜاملايَ / ١ٝدٜس ١ٜايتدقٝل املسنص / ٟاب ٛغسٜب)

ضت ١عػس  -املطــــح ايب٦ٝــ ٞاالغعاعـــٞ

َٔ املٗاّ ايسٝ٥ط ١ٝملسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغـعاع ٖـَ ٞساقبـ ١ايب٦ٝـَ ١ـٔ ايٓاسٝـ ١االغـعاع ١ٝل
ايعــسٚف ايطبٝعٝــٚ ١ايطاز٥ــَ ١ــٔ خــالٍ قٝــاع ايٓػــاط االغــعاع ٞل عٓاصــس ايب٦ٝــ ١االضاضــ١ٝ
(تسبَٝ ، ١اٖٛ ، ٙا ) ٤يدٚز ٖر ٙايعٓاصس ل اْتكاٍ ايٓعا٥س املػع ١اىل االْطإ عدل ايطًطً ١ايػرا. ١ٝ٥
عً ٢ض ٤ٛذيو ٜتِ تٓؿٝر خط ١املطح االغعاع ٞايب ٞ٦ٝايطٓٚ ١ٜٛاييت تٗـدف اىل بٓـا ٤قاعـد ٠بٝاْـات
بٚ ١ٝ٦ٝاـاص ١بدزاضَ ١طت ٣ٛايٓػاط االغعاع ٞل ٖر ٙايعٓاصس َٚساقب ١املـتػرلات اؿاصـً ١ؾٗٝـا
ٚؼً ٌٝايٓتا٥ر ل بػدار ٚاحملاؾعات .
أَا غصٛص َساقب ١ايسصد ايب٦ٝـٚ ٞايتًـٛخ االغـعاع ٞل اشلـٛاٜ ٤ـتِ َـٔ خـالٍ اضـتدداّ ايتكٓٝـات
اؿدٜجْٚ ١صب َٓعَٛات االْراز املبهس ل بػدار ٚاحملاؾعات ٚبطُٓٗا اقًـ ِٝنٛزرضـتإ ٚخاصـ١
املٓاطل اؿدٚر. ١ٜ
ٚبٓا٤اً عً ٢ايدٚز ايسقـاب ٞيًُسنـص ؾٝـتِ ؾشـص املـٛار ايػراٝ٥ـ ١املطـتٛزرٚ ٠احملًٝـَٚ ١ـٓح غـٗارات
بصالسٝتٗا يالضتٗالى ايبػس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالغعاع ١ٝؾكط .
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ت
.1

ْٛع ايٓػاط
قٝاع مناذز ب١ٝ٦ٝ
(تسبَ ، ١ا)٤

.2

قٝاع دسع اـًؿ١ٝ
االغعاع ١ٝل اؾٛ

.3

قٝاع مناذز غرا١ٝ٥

04

قٝاع مناذز َتؿسق١

.5

قٝاع مناذز َٝا ٙغسب

.6

قٝاع مناذز َٝا ٙآباز

.7

املالسعات
املٓذص
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜل مجٝع14
ايُٓاذز اىل عدّ ٚدٛر تًٛخ اغعاعٞ
 أغازت قٝاضات دسع اـًؿ ١ٝاالغعاع ١ٝاىل 50اْٗا ضُٔ اؿدٚر ايطبٝعٖٞٚ ١ٝ
. 0.08 – 0.14 µSv/h
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜاىل 76صالس ١ٝايُٓاذز ايػرا ١ٝ٥يالضتٗالى
ٚاالضتدداّ ايبػس َٔ ٟايٓاس ١ٝاالغعاع١ٝ
ؾكط .
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜل مجٝع51
ايُٓاذز اىل عدّ ٚدٛر تًٛخ اغعاع.ٞ
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜل مجٝع10
ايُٓاذز اىل عدّ ٚدٛر تًٛخ اغعاع. ٞ
 اغازت ْتا٥ر ايتشاي ٌٝاملدتدل ١ٜل مجٝع3
ايُٓاذز اىل عدّ ٚدٛر تًٛخ اغعاعٞ

قٝاع مناذز املٝا ٙاملتدًؿ١
عٔ َطتػؿٝات ايطب
ايٟٓٚٛ

-

 -يٝطت ضُٔ خط ١غٗس ْٝطإ .

.8

قٝاع مناذز سًٝب
َٚػتكات٘

-

 -يٝطت ضُٔ خط ١غٗس ْٝطإ .

.9

قٝاع مناذز اشلباب ايرزٟ
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:ٞاملطــــح االغعاعـــ
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ضبع ١عػس  -مجـع ايُٓـاذز ايبٝ٦ٝـ ١ل بػدار ٚاحملاؾعـات ٚاييت ٜتِ
قٝاضٗـا ل َسنصْــــا
ت

احملاؾع١

1

صالح ايدٜٔ

2

ٚاضط

املدطط
 6تسب١
َ 5ا٤
 7تسب١
َ 7ا٤

ْطب ١االلاش

املٓؿر
 تسب١ َا٤ -7تسب١
َ -7ا٤

صؿس%

املالسعات
مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ

%100

مثاْ ١ٝعػــس  -قٝـاع دسع اـًؿٝـ ١االغعاعٝـ ١ل اؾـ-: ٛ
ت احملاؾع ١املدطط

املٓؿر

َعدٍ اـًؿ١ٝ
االغعاع ١ٝبٛسد٠
µSv/h

50

0.09
0.085
0.184

بػدار

50

.2

ايبصس٠

50

50

.3

ايكارض١ٝ

50

.4

ْ٣ٛٓٝ

50

50
مل تسر بطبب ايعسٚف
االَٓٚ ١ٝسطب نتاب
را٥س ٠محاٚ ١ٜؼطني
ايب / ١٦ٝاملٓطك ١ايػُاي١ٝ
ذ ٟايعدر ر ف  2758 /ل
2014/9/22

.1

12

-

املالسعات

إ َعدٍ اـًؿ١ٝ
االغعاعٜ ١ٝكع ضُٔ
اؿدٚر ايطبٝع١ٝ
االغعاعٖٞٚ ١ٝ
0.08 – 0.14 µSv/h
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ايتكسٜس ايػٗس ٟحملطات َٓ ٚعَٛات ايسصد ايب ٚ ٞ٦ٝاالْراز املبهس يػٗس ْٝطإ 2016
َعدٍ قسا٤ات قطات ايسصد ايبٞ٦ٝ
ت

احملاؾع١

1
2
3
4

رٜاىل
بصس٠
ْ٣ٛٓٝ
االْباز

Weather
station

تسانٝص دطُٝات ايؿا
concetration
( )Bq/m3

تسنٝص ْعرل
تسنٝص ْعرل
تسنٝص
ايجٛزٕٚ
ايسارٕٚ
دطُٝات بٝتا
concetration concetration concetration
( )Bq/m3
( )Bq/m3
( )Bq/m3

َعدٍ اـًؿ١ٝ
االغعاع١ٝ
( ناَا )dose rate
) )µsv/h

0.01
6.08
9.62
0.02
2.47
1.11
َتٛقؿ ١بطبب ايعسٚف األَٓ١ٝ

0.139
0.155

0.09
0.03

رٜاىل

ايبصس٠
Temp.: 23 C
Real humidity: 73 %
Atm pressure: 1002 mBar
Wind speed: 1.3 m/s
Wind direction: 64
Rain: 0 mm

Temp.:22 C
Real humidity: 37%
Atm pressure: 1005 mBar
Wind speed: 1.2 m/s
Wind direction: 73
Rain: 0 mm

ؼًٚ ٌٝرزاض ١ايٓتا٥ر:
(ايبصس ، ٠رٜاىل) ٜتبني إ قسا٤ات احملط ١ضُٔ اؿدٚر ايطبٝع ١ٝيًدًؿ ١ٝاالغعاع ١ٝل ايعسام ٚتٛدد شٜار ٠ل
تسانٝص بٝتا ْاػ ١عٔ ْٛاتر عٛارّ املٛيدات ٚايػباز اؾٟٛ
َعدٍ قسا٤ات َٓعَٛات االْراز املبهس
ت

احملاؾع١

1
2
3
4
5
6
7
8
9

بػدار
رٜاىل
بابٌ
ذ ٟقاز
ايبصس٠
غط ايعسب
ضؿٛإ
ٚاضط
َٝطإ

َعدٍ اـًؿ١ٝاالغعاع١ٝ
(ناَا)
))µsv/h) ( dose rate

0.135
0.139
0.122
0.138
0.156
0.156
0.162
0.143
0.158

َالسعات

ضُٔ اؿدٚر ايطبٝع ١ٝيًدًؿ ١ٝاالغعاع ١ٝل ايعسام
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تطع ١عػــس  -قسا٤ات َٓعَٛـ( ١االْـراز املبهـس) ٚتتطُٔ املٓعَٛات
ايؿسع ١ٝل قاؾعات ايعسام
ت

عدر ايكسا٤ات

احملاؾع١

املدطط

1

املسنص

سطب َاٜسر

123

2

رٜاىل

سطب َاٜسر

68

3

بابٌ

سطب َاٜسر

89

4

ذ ٟقاز

سطب َاٜسر

83

5

ايبصس٠

سطب َاٜسر

113

6

غط ايعسب

سطب َاٜسر

33

7

ضؿٛإ

سطب َاٜسر

41

8

ٚاضط

سطب َاٜسر

86

9

َٝطإ

سطب َاٜسر

62

10

ايٓذـ

سطب َاٜسر

45

11

نسبال٤

سطب َاٜسر

51

12

املجٓ٢

سطب َاٜسر

27

13

ايكارض١ٝ

سطب َاٜسر

30

14
15
16
17
18
19
20
21

ضًُٝاْ١ٝ
رٖٛى
ازبٌٝ
نسنٛى
ْ٣ٛٓٝ
االْباز
ايكاِ٥
صالح ايدٜٔ

سطب َاٜسر
سطب َاٜسر
سطب َاٜسر
سطب َاٜسر
سطب َاٜسر
سطب َاٜسر
سطب َاٜسر
سطب َاٜسر

15
-

املالسعات

مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ
مل تسر بطبب ايعسٚف االَٓ١ٝ

معدل مجيـع القراءات اعاله تقع ضنن احلدود الطبيعيـة للخلفيـة االشعاعية.
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عػسَ - ٕٚساقبــ ١ايتعسض ايػدصــ ٞيًعاًَٝــٔ -:
اضتٓاراً اىل قاْ ٕٛايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع زقِ  99يطٓ 1980 ١ايرٜ ٟعسف ايعاٌَ ل سكٌ االغعاع (نٌ
َٔ ٜتعاٌَ مبصارز االغعاع اٜ ٚتعسض شلا بصٛزَ ٠طتُس ٚ ٠عهِ عًُ٘ ) ٜك ّٛقطِ َساقب١
ايتعسض ايػدص ٞمبساقبَٚ ١تابع ١تعسض مجٝع ايعاًَني ل سكٌ االغعاع ل املؤضطات ايصش١ٝ
ٚايبشجٚ ١ٝايصٓاع ١ٝل عُ ّٛايبالر َٔ خالٍ .
َٓ -1ح تساخٝص ايعٌُ يًعاًَني ل سكٌ االغعاع َٚتابع ١اضتُسازٜتِٗ بايعٌُ َٔ خالٍ ؾشٛصاتِٗ
ايطب ١ٝايدٚز. ١ٜ
 -2سطاب اؾسع ايػدص ١ٝيًعاًَني ل سكٌ االغعاع َٔ خالٍ تصٜٚدِٖ بؿًِ باز قٝاع َطت٣ٛ
االغعاع ٚسطاب اؾسع االغعاعٚ ١ٝايتأند َٔ اْٗا تكع ضُٔ اؿدٚر ايٛطٓ ١ٝاملطُٛح بٗا
ٚبايتاي ٞتتِ محا ١ٜمجٝع ايعاًَني َٔ اخطاز ايتعسض يالغعاعات املؤٚ ١ٜٓاؿؿاظ عً٢
سكٛقِٗ املطتكبً. ١ٝ

ايتعسض ايػـدصـٞ

 -1تصٜٚد ( )208ساًَ )212( ٚ ١ؾًِ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع يًعاًَني اؾدر ٚبدٍ تايـ يًعاًَني
املطتُس ٜٔباـدَ ١ل سكٌ االغعاع.
 -2ازضاٍ (ْ )382تٝذ ١ؾشص طيب رٚز ٟيًعاًَني ل سكٌ االغعاع ل املؤضطات ايصشٚ ١ٝايصٓاع١ٝ
ٚايبشجٚ ١ٝمتت ايتٛص ١ٝبإعار ٠ؾشص ( )139ساي ١بعد ؾذل ٠شََٓ ١ٝع صالسٝتِٗ يًعٌُ ل سكٌ
االغعاع.
َٓ -3ح ( )78اداش ٠عٌُ يًعاًَني اؾدر ل سكٌ االغعاع
َ -4تابع )11( ١ساي ١تػرل ل ؾشٛصات ايدّ ايعاًَني ل سكٌ االغعاع يًتاند َٔ ضالَتِٗ ل ()6
َؤضط ١صشٚ ١ٝصٓاعٚ ١ٝعج ١ٝالعار ٠ايؿشٛصات .عًُا إ سص ٍٛايتػرلات ل ؾشٛصات ايدّ
ٖ ٞساي ١عاَ ١ؼدخ يعُ ّٛايٓاع ْتٝذ ١ؿاالت َسضَ ١ٝع .١ٓٝاَا سدٚخ ايتػرلات ل ؾشٛصات
ايدّ يًعاًَني ل سكٌ االغعاع ٚاييت قد ٜه ٕٛاالغعاع اسد اضبابٗا َجٌAnemia-

 ...Neutropenia – Lymphopeniaاخل اذ تتِ َتابع ١تًو ايتػرلات باعار ٠ايؿشص ايطيب بعد
ؾذلَ ٠ع ١ٓٝيًتاند َٔ عدّ تهساز ايتػرلات ٚل ساي ١تهسازٖا تعسض عً ٢طبٝب ايدّ
االختصاص ل َسنصْا ملعآٜتٗا ٚابدا ٤ايتٛصٝات املال ١ُ٥بػاْٗا يًشد ا ٚايتكًَٗٓ ٌٝا مبا ٜطُٔ
ضالَ ١ايعاًَني ٚالعطا ِٗ٥صالس ١ٝيالضتُساز ل ايعٌُ ل سكٌ االغعاع املؤ ٜٔاضتٓارا اىل
ؾشٛصاتِٗ ايطب.١ٝ
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اسدٚ ٣عػس - ٕٚكتبـس ايتاثٝـس ايباٜٛيٛدــٞ
تــِ ؾشص ( )22منٛذز رّ ل كتدل َسنص ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع يعدر َٔ ايعاًَني ل سكٌ االغعاع
ٚناْت ايٓتا٥ر ضُٔ اؿدٚر ايطبٝعَ ١ٝاعـــدا اؿاالت املدزد ١ارْا ٙاذ اظٗست تػرلات ل ؾشٛصات
ايدّ ٚنُا -: ًٜٞ
 6( -1سايHigh ESR )١

 2 ( -2سايMonocytosis ) ١

Mild lymphopenia )1( -3
mild neutropenia )1( -4

اثٓٚ ٢عػــس - ٕٚايػعب ١ايكاْ١ْٝٛ
 .1مت تصدٜل تعٗدات خط ١ٝعدر (. )2
 .2مت ؾسض غساَ ١عًَ ٢سنص صش ٞايصالسَٚ ١ٝسنـص صـش ٞاملٗٓاٜٚـ ١ل قاؾعـ١
ايكارضٚ ١ٝنريو غًل غسؾ ١االغع ( ١ايكططس ) ٠ل َطتػـؿ ٢راز ايٓذـا ٠االًٖـٞ
ايٛاقع ١ل بػدار ٚاملتابعَ ١طتُس ٠الشاي ١املدايؿات ٚاضتٝؿاَ ٤بايؼ ايػساَـات املذلتبـ١
برَ ١ايٓػاطات املدايؿ ١اغعاعٝا.
 .3مت ابـدا ٤ايـسأٚ ٟاملػـٛز ٠ايكاْْٝٛـ ١ل عكــٛر تٓؿٝـر املػـازٜع االضـتجُاز ١ٜاـاصــ١
مبسنصْا َع اؾٗات املعٓ ١ٝل ايٛشازٚ ٠االداب ١عً ٢االضتؿطازات اييت تسر اىل املسنص
ٚبك ١ٝاالقطاّ ٚاؾٗات ذات ايعالقٚ ١بٛاقع عدر (. )24
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ثالثٚ ١عػــسْ - ٕٚػاط خازز اـط١
 .1اضتالّ ( )618ؾًِ َطتعٌُ َٔ قبٌ ايعاًَني ل سكٌ االغعاع يػسض ؼُٝطٗا ٚقسا٠٤
دسع تعسضٗا .
 .2تصٜٚد ( )9اضتُاز ٠ؾشص طيب اٚي ٞيعاًَني ددر ل سكٌ االغعاع .
 .3متت اداب ١طًب عدر َٔ ايعاًَني ل املؤضطات ايصشٚ ١ٝايصٓاع ١ٝل تأٜٝد َٓشِٗ اداش٠
عٌُ ل سكٌ االغعاع ٚاضتُسازْا بتصٜٚدِٖ اؾالّ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع يػسض سلٛشلِ
مبدصصات ايٛقا َٔ ١ٜاالغعاع .
 .4مت اداب ١طًب عدر َٔ املؤضطات ل ايكطاع ايصٓاعٚ ٞايصش ٞس ٍٛايطٛابط املعُ ٍٛبٗا
ل سل ٍٛايعاًَني ل فاٍ االغعاع املؤ ٜٔاييت ٜتِ مبٛدبٗا َٓشِٗ اداش ٠عٌُ ل سكٌ
االغعاع ٚتصٜٚدِٖ بؿًِ قٝاع َطت ٣ٛاالغعاع ٚاؿاًَ. ١
 .5قٝاّ ؾسٜل عٌُ َػذلى َٔ قطِ َساقب ١ايتعسض ايػدصٚ ٞقطِ ايسقاب ١االغعاع ١ٝبصٜاز٠
َٝداْ ١ٝاىل َطتػؿ ٢ايهاظُ ١ٝايتعًٚ ُٞٝادسا ٤نػـ َٛقع ٞعٔ طبٝع ١عٌُ
ايعاًَني ايؿعًٝني ل فاٍ االغعاع َٔ املطذًني يدٜٓا ٚغرل املطذًني يًٓعس ل َٓح
ايعاًَني اؾدر باداش ٠ايعٌُ ل سكٌ االغعاع ٚتصٜٚدِٖ بايؿًِ ٚاؿاًَ. ١
 .6اداب ١طًب ّ .اطؿاٍ ايعً ١ٜٛل تصٜٚدِٖ بايطٛابط اييت تطتٛدب سذب اؾالّ قٝاع
َطت ٣ٛاالغعاع عٔ ايعاًَني .
 .7اعُاّ ػدٜد َٓح اداش ٠ايعٌُ ؾُٝع ايعاًَني ل فاٍ االغعاع ل املؤضطات ايصش١ٝ
ٚايصٓاعٚ ١ٝايبشج ١ٝيعاّ ٚ 2016ؾل اضتُاز ٠ايؿشص ايطيب ايدٚز ٟاييت مت ْػسٖا عً ٢املٛقع
االيهذل ْٞٚيًُسنص يته ٕٛمبتٓا ٍٚمجٝع ايعاًَني .
 .8مت َؿاؼٚ ١تصٜٚد االَاْ ١ايعاَ ١جملًظ ايٛشزا / ٤را٥س ٠املتابعٚ ١ايتٓطٝل اؿه َٞٛظداٍٚ
َتطُٓ ١االدسا٤ات املتدر ٠ياليٝات ٚايبطا٥ع املًٛث ١اغعاعٝا ً ٚغرل املًٛث ١ايداخً ١اىل
ايعسام عدل َٛاْ  ٧ايبصسٚ ٠اييت مت ادسا ٤املطح االغعاع ٞعًٗٝا َٔ قبٌ َالناتٓا ايؿٓ ١ٝل
َدٜس ١ٜب ١٦ٝايبصسٚ ٠اـاص ١بايؿصٌ اال ٍٚيعاّ . 2016
 .9مت ؼدٜح ايبٝاْات اـاص ١ظدا ٍٚايبطا٥ع ٚاآليٝات ٚاملٛار املطتٛزر َٔ ٠ايٝابإ ل املٓاؾر
اؿدٚر ١ٜل قاؾع ١ايبصسٚ ٠بٝإ االدسا٤ات املتدر ٠بصدرٖا ٚاـاص ١بػٗس آذاز . 2016
 .10سطٛز ادتُاع ل ٚشاز ٠ايٓكٌ  /االضهٛا ملٓاقػَ ١ػسٚع ايٓاؾر ٠ايٛاسد.٠
 .11مت اعدار اضتُازات ايدلْاَر اؿه ( َٞٛاالطاز املٛسد ) ٚؾل اـط ١ايتٓؿٝر ١ٜيًٛشاز.٠
 .12مت االٜؿار ضُٔ ؾسٜل ؾين َػذلى َع قطِ ايسقاب ١االغعاع ١ٝاىل قاؾع ١صالح ايد/ ٜٔ
َٛقع ضباٜهس الدسا ٤عًُ ١ٝايؿشص املٝداْ ٞيًُٛقع ٚمت دًب مناذز يػسض قٝاضٗا.
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 .13مت ادسا ٤املطح االغعاع ٞضُٔ ؾسٜل ؾين َػذلى َع قطِ ايسقاب ١االغعاع ١ٝعً ٢غسن١
خرل ايٛار ٟيبٝع ايطٝازات ل َٓطك ١املػتٌ.
 .14سطٛز ادتُاع ل ايتكٝٝظ ٚايطٝطس ٠ايٓٛع ١ٝعٔ ايًذٓ ١ايؿٓ ١ٝاالضتػاز ١ٜيًشّٛ
ٚايصٜٛت ٚايتبٛؽ.
 .15مت ايتشطرل ايهُٝٝا ٟٚبطسٜك ١ايتكطرل يُٓاذز ( َ ) 2اْٗ ٤س ملٓاطل (ٚاضط  /ايبدز– ٠
املجٓ / ٢عرل ٠ضاٚ ) ٠ٚقٝاضٗا عً ٢دٗاش ايعدار ايَٝٛط ٞايطا.LSC ٌ٥
 .16قاَت غعب ١ايتٛعٚ ١ٝاالغعاع ايب ٞ٦ٝبأْػا ٤صؿش ١خاص ١باملسنص عًَٛ ٢قع ايتٛاصٌ
االدتُاع ٞايؿٝظ بٛى ٚ،ذيو ملٛانب ١ايتطٛزات ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝاٜصاٍ األلاشات
ٚايؿعايٝات ٚؾل اـط ١اـاص ١باعُاٍ االقطاّ ايؿٓ ١ٝل املسنص اىل أندل عدر ممهٔ
َٔ املتًكني ٚ ،ايتٛاصٌ َع املٛاطٓني َٔ خالٍ َساضً ١املسنص عً ٢ايصؿش ١اـاص ١ل
ايؿٝظ بٛى يالداب  ١عٔ ناؾ ١اضتؿطازاتِٗ ٚسٌ ناؾَ ١ػانًِٗ ضُٔ ْطام االغعاع
ٚ ،ايطع ٞيتٛضٝع ايكاعد ٠اؾُاٖرل ١ٜيًُسنص .
 .17قاَت غعب ١ايتٛعٚ ١ٝاالغعاع ايب ٞ٦ٝبأْػا ٤قٓا ٠خاص ١باملسنص عًَٛ ٢قع ايٛٝتٛٝب َٔ ،
ادٌ ْػس أؾالّ تٛعَٛ ١ٜٛدٗ ١يهاؾ ١ؾ٦ات اجملتُع ٚذيو يتٛضٝع َعًَٛاتِٗ س ٍٛاالغعاع
ٚكاطسٚ ، ٙمت زؾع عد ٠أؾالّ عًٖ ٢ر ٙايكٓا ٚ ٠ربًذتٗا باؾٗٛر اـاص ١ل املسنص َٔ
ادٌ أٜصاٍ ايسضا ٌ٥املسدٖ َٔ ٠ٛر ٙاالؾالّ ألندل قدز ممهٔ َٔ املتًكني ل ايعامل
 .18قاَت غعب ١ايتٛعٚ ١ٝاالغعاع ايب ٞ٦ٝبايتٓطٝل َع را٥س ٠ايتٛعٚ ١ٝاالعالّ بأعدار
َصطًشات تعسٜؿ ١ٝخاص ١باألغعاع  ،ته ٕٛضُٔ ايهساع املعد َٔ قبٌ ٚشاز ٠ايصش١
ٚايب ١٦ٝبايتعاَ ٕٚع ٚشاز ٠ايذلب ١ٝيٝه ٕٛدص َٔ ٤املٓٗاز ايدزاض ٞيطالب املساسٌ ايدزاض١ٝ
ناؾ. ١
 .19قاَت غعب ١ايتٛعٚ ١ٝاالغعاع ايب ٞ٦ٝمبؿاؼ ١صٓدٚم محاٚ ١ٜؼطني ايب َٔ ١٦ٝادٌ
تٛؾرل ؽصٝص َاي ٞيتٓؿٝر ايدلْاَر املكدّ َٔ قبٌ ايػعبٚ ١ذيهًتطٜٛس ايعٌُ
االعالَ ٞل املسنص عٔ طسٜل غسا ٤االدٗصٚ ٠املعدات اـاص ١باالْتاز ايؿين
 ( .20ايؿٝدٖٜٛات ٚاملطبٛعات ايتٛع ) ١ٜٛيتػط ١ٝاالعُاٍ ٚ ،نريو طبع ( ايبٛضذلات ،
ايؿٛيدزات  ،ايهساضات ٚ ،ادٓدات ٚاَٛز اخس.) ٣
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