
 
 

 ( يوضح املؤسسات املستمرة ابلعمل على الرغم من قيام القسم الطيب بعدم تزويدها بتخويل حيازة واستخدام املصادر املشعة1جدول مرفق رقم )
 

 اخر موقف سنة االكتشاف افـان االكتشـمك ةـاملالحظ ت

املنطقة  دائرة محاية وحتسني البيئة/ / وزارة الصحة والبيئة عدم تقدمي طلب ختويل حيازة واستخدام املصادر املشعة 1
 مل يتم ختويلها 2013 البصرة / اجلنوبية

 مل يتم ختويلها 2012 مركز الوقاية من االشعاع / وزارة الصحة والبيئة مت الرفض واالعرتاف ابلسلطة الرقابية من قبل القسم 2

3 
عدم تقدمي طلب ختويل حيازة واسـتخدام للمصـادر املشـعة وعـدم امـتال  

 مل يتم ختويلها 2013 قسم الفيزايء / كلية العلوم/ جامعة صالح الدين خطة طوارئ وبرانمج وقاية من االشعاع

 مل يتم ختويلها 2013 قسم الفيزايء / كلية العلوم  / جامعة السليمانية عدم تقدمي طلب ختويل حيازة واستخدام للمصادر املشعة 4

5 
للمصـادر املشـعة ومل يـتم اعـداد  عدم تقدمي طلب ختويل حيازة واسـتخدام
 مل يتم ختويلها 2013 قسم الفيزايء / هيئة العلوم جامعة زاخو/ خطة طوارئ وبرانمج وقاية من االشعاع

وجــود تلــوع اشــعاعا بعــد ان مت اجــراء مســح اشــعاعا ل رفــة الفيــزايويني  6
 )ال رفة اجملاورة ل رفة الكبسولة املشعة(

 مل يتم ختويلها 2013 مستشفى االورام التعليما

 مل يتم ختويلها 2013 قسم الفيزايء / هيئة العلوم / جامعة كوية عدم توفر خطة طوارئ موقعية وبرانمج وقاية من االشعاع 7
 يتم ختويلهامل  2013 للعلوم الصرفة كلية الرتبية  / جامعة االنبار عدم تقدمي املتطلبات الرقابية اخلاصة مبنح ختويل احليازة واالستخدام 8
 مل يتم ختويلها 2014 قسم الفيزايء / كلية الرتبية  / جامعة صالح الدين عدم تقدمي املتطلبات الرقابية اخلاصة مبنح ختويل احليازة واالستخدام 9

 

 

 

 

 



 

 املصادر االشعاعيةخالفة ملتطلبات أمن وأمان استخدام املتعليمية البحثية و الطبية و الؤسسات امل( يوضح امساء 2جدول مرفق رقم )
 املؤسسة غري امللتزمة بـأمن وأمان املصادر املشعة ت املؤسسة غري امللتزمة بـأمن وأمان املصادر املشعة ت
 قسم الفيزايء الليزر   –جامعة اببل / كلية العلوم للبنات  26 مستشفى الكاظمية التعليما مركز االمام اجلواد 1
 جامعة اببل / كلية الطب   27 لوقاية املزروعاتوزارة الزراعة /اهليئة العامة  2
 قسم الفيزايء   –جامعة القادسية / كلية الرتبية  28 وزارة النفط /مركز البحث والتطوير النفطا  3
 جامعة واسط/ كلية الرتبية االساسية /قسم العلوم العامة   29 وزارة الصناعة / هيأة املسح اجليولوجا 4
 قسم العلوم العامة    –جامعة ميسان / كلية الرتبية االساسية   30 قسم الفيزايء  –اجلامعة املستنصرية /كلية العلوم  5
 قسم الفيزايء   –جامعة ذي قار / كلية العلوم  31 قسم الفيزايء –جامعة الكوفة / كلية العلوم  6
 قسم الفيزايء   –جامعة  واسط  / كلية العلوم  32 قسم الفيزايء طبية  -جامعة ب داد / كلية الطب  7
 كلية الرتبية االساسية /قسم العلوم العامة  اجلامعة املستنصرية / 33 قسم الفيزايء  –جامعة السليمانية /كلية العلوم  8
 كلية الطب   / جامعة النهرين 34 قسم الفيزايء   –جامعة كركو  / كلية العلوم  9
 قسم الطب النووي / ى الريمو  التعليمامستشف 35 قسم الفيزايء  –جامعة صالح الدين /كلية العلوم  10
 مركز البحث والتطوير النفطا وزارة النفط / 36 قسم الفيزايء –جامعة زاخو /كلية العلوم  11
 قسم الفيزايء الرتبية البنات /كلية   جامعة الكوفة / 37 قسم الفيزايء  –جامعة ب داد /كلية العلوم للبنات  12
 مستشفى الكفيل التخصصا العتبة العباسية املقدسة / ديوان الوقف الشيعا / 38 قسم الفيزايء  –جامعة ب داد /كلية الرتبية ابن اهليثم  13
 مستشفى االمامني 39 قسم الفيزايء  –جامعة ب داد /كلية العلوم  14
 وزارة العلوم والتكنولوجيا/مديرية تصفية املنشأة واملواقع النووية  40 قسم الفيزايء  –جامعة البصرة /كلية العلوم  15
 مديرية بيئة البصرة  41 مستشفى العلوم العصبية  16
 قسم الفيزايء كلية العلوم /  جامعة تكريت / 42 وزارة العلوم والتكنولوجيا/ دائرة حبوع املواد  17
 قسم الفيزايء الليزر / كلية العلوم البنات  جامعة اببل / 43 مركز الوقاية من االشعاع 18
 كلية الرتبية للعلوم الصرفة  جامعة البصرة / 44 قسم الفيزايء   –جامعة النهرين / كلية العلوم  19
 قسم العلوم العامة  / كلية الرتبية االساسية  / جامعة واسط 45 جامعة كربالء املقدسة / كلية الطب   20
 مديرية بيئة النجف  46 قسم الفيزايء   –جامعة تكريت / كلية الرتبية  21
 مديرية شباب ورايضة البصرة وزارة الرايضة والشباب / 47 قسم الفيزايء   –جامعة كوية / كلية العلوم والصحة  22
 مديرية تصفية املنشأت واملواقع النووية ا /يجوزارة العلوم والتكنولو  48 قسم الفيزايء   –جامعة املستنصرية / كلية الرتبية  23
 جامعة املثىن / كلية الطب  49 قسم الفيزايء   –جامعة اببل / كلية العلوم  24
 جامعة البصرة / كلية الرتبية / قسم الفيزايء 50 فرع الفيزايء   –جامعة اببل / كلية الرتبية للعلوم الصرفة  25

 

 



 

 املتكررة( يوضح املخالفات 3جدول مرفق رقم )

 ةاخر اجراء متخذ من قبل اهليئ ةر ـالفت ـةوع املخالفـن ةاسم املؤسس اسم  النشاط

 ةب داد للمشرابت ال ازي ةشرك صناعا

 من االشعاعة عدم اعداد برانمج وقاي -
 طوارئ ةعدم اعداد خط -
 ةعدم توفر قياس للجرع االشعاعي -
 اليوجد تصنيف ملناطق العمل -
 السجالت ةعدم هتيئ -

 طوارئ ةابعداد خط ةتوصي 2015اىل 2013من 

 

 ةت الكيمياويللصناعا ةالشركه الوطني
 ةوالبالستيكي

 قف العمل هبااملتو  ةعدم رفع املصادر املشع -
 ةمن االشعاعي ةم توفر برانمج وقايعد -
 ةقرب  من املصادر املشع ةت حتذيريعدم توفر عالما -
 ةعدم جتديد ترخيص احلياز  -

 ةوضع عالمات حتذيري ةابعداد برانمج وقاي ةتوصي 2015اىل  2013من 
 العلوم لنقل املصادر ةوزار  ةوطلب مفاحت

ربالء لتصنيع مواد البناء ك  ةشرك
 )الثرمستون( ةالعازل

 طوارئ ةعدم اعداد خط -
 من االشعاع ةعدم عدم اعداد برانمج وقاي -
 بكامرات ةوغري مزود ةضعيف ةمن قبل الشرك ةاالجراءات االمني -
 ةمفقود ةمصادر مشع (8) وجود   

بشان  ةاالجراءات املتخذ طلب ابالعالم عن 2016اىل 2013من 
 املخالفات

 /ةمسنت اجلنوبيالل ةالعام ةالشرك
 /كربالء ةالنور  لمعم ةمديري

 من االشعاع ةعدم توفر برانمج وقاي -
 مسح اشعاعا ةعدم توفر اجهز  -
 ةمراقب عدم توفر كامرات -
 طوارئ ةخط ةالمتتلك الشرك -
 ضعف تدريب العاملني -
 ةر املشععدم توفر خمزن مناسب للمصاد -
 عدم تصنيف مناطق العمل -

طوارئ  ةخط طلب ابالعالم ابمكانيه بناء خمزن واعداد 2016اىل 2010من
 ةوارسال النتائج للهيئ

 طيب وحبثا

 لعالج االورام )ع( مركز اجلواد
 يف مكان امن ةاالمصادر املشععدم وضع  -
 الطوارئ ةعدم حتديث خط -
 من االشعاع ةمل يتم اعداد برانمج الوقاي -
 التكفا لعدد العاملني )الفلم ابج( ةمقايس اجلرع الفردي -

 2016اىل 2014من 
ابعداد برانمج  3/9/2015خ كانت بتاري  ةاخر توصي

 ةيع وتزويد العاملني مبعدات الوقامن االشعا  ةالوقاي
 اىل مكان امن ةونقل املصادر املشع ةالفردي

املركز  املزروعات/ ةلوقاي ةالعام ةاهليئ
 على املبيدات ةطين للسيطر الو 

  مسح اشعاعا,من )اجهزه مسح , ةاملكاني ةعدم توفر وسائل املراقب -
 تصنيف مناطق تعرف وغريها(   
 العاملني, عدم توفر وسائل املراقبه الفرديه والصحيه مثل )مقايس -
 للعاملني وغريها ةاجراء فحوصات طبي   
 عمليات االمان ةضعف يف ادار  -
 عدم توفر سجالت تنظيم العمل -

طلب حضور املخول الستكمال اجرءات منح  - 2014 ةاخر زاير 
 الرتخيص



 

 

 ةمستشفى الريمو  التعليما شعب
 الطب النووي

 من االشعاع ةمل يتم اعداد برانمج وقاي -
 2015منذ ةاملستشفى غري مرخص -
 من االشعاع ةعدم توفر برانمج وقاي -
 ةالطوارئ املوقعي ةعدم حتديث خط -

 ةوحتديث خط ةتوجيه كتاب ابعداد برانمج وقاي 2016اىل 2014من 
 الطوارئ وحضور خمول لتجديد الرتخيص

 مستشفى االمل الوطين

 2015منذ  ةغري مرخص -
 للعاملني ةاالشعاعي ةعدم توفر مقايس اجلرع -
 التلوع االشعاعا ةعدم توفر مستلزمات ازال -
 عدم تنظيم السجالت -
 ةايوجود نقص يف معدات الوق -

 ةبتوفري املتطلبات املذكور  ةتوصي 2017اىل 2014من 

 
 ةالبصر  ةبيئ ةمديري

 ةال تتوفر خطه طوارئ اشعاعي -
 من االشعاع ةمل يتم اعداد برانمج الوقاي -
 طلب التخويل ةحضور املخول مللئ استمار عدم  -

 طلب حضور املخول 2016اىل 2014من 

 النجف ةبيئ ةمديري
 ةئ اشعاعيطوار  ةعدم اعداد خط -
 2015التخويل انفذ منذ  -
 من االشعاع ةعدم حتديث برانمج الوقاي -

ئ واستكمال طوار  ةتوجيه كتاب اباعداد برانمج خط 2016اىل 2014من 
 ةاالجاز متطلبات جتديد 

 مصادق عليه ةمل يتم اعداد برانمج وقاي - الطب ةب داد /كلي ةجامع التعليما
 بعدم متديد التخويل حلني تنفيذ الربانمج ةتوصي -

 ةسن ةتفتيشي ةاخر زاير 
2014 

اعفاء متطلبات التخويل ابلكتاب املرقم  ةمت منح الكلي
 10/4/2014يف 765ج/

 

العلوم  ة/كلي ةاملستنصري ةاجلامع
 قسم الفزايء/

 ةعدم وجود سجالت ابملصادر املشع -
 ةالطوارئ املوقعي ةعدم حتديث خط -
 من االشعاع ةعدم توفري برانمج الوقاي -
 21/6/2017التخويل منتها منذ  -
 ةالفردي ةعدم توفر مقياس اجلرع االشعاعي -

رئ الطوا ةسال كتاب حلضور املخول وحتديث خطار  2016اىل 2014من 
 ةالفردي ةوتزويد العاملني مبقايس اجلرع

ب داد /كليه علوم نبات  ةجامع
 الفزايء/

 ةديفر  ةاء العاملني ابالشعاع معدات وقايعدم ارتد -
ارسال كتاب حلضور ممثل الكمال اجراءات التخويل  2016اىل 2014من  للعاملني ةعدم اجراء فحوصات طبي -

 ةزمالوتوفري املقايس ال
العلوم /قسم  ة/كلي ةالكوف ةجامع

 الفزايء
 ةالطوارئ االشعاعي ةعدم حتديث خط -
 حتتاج اىل تعديل ةبرانمج الوقاي -
 31/3/2016التخويل منتها يف  -

جديد التخويل واعداد برانمج ارسال كتاب يطالب بت 2017اىل 2016من 
 ةوقاي

العلوم /قسم  ة/كلي ةالبصر  ةجامع
 الفزايء

 من االشعاع ةوقايمل يتم اعداد برانمج  -
 وجتديد التخويل ةارسال كتاب ابعداد برانمج الوقاي 2016اىل 2014من  التخويل ةانتهاء مد -

 

 

 



 

 (2017-2012يوضح اعداد وانواع املصادر املفقودة اليت مت العثور عليها ومواقعها للسنوات ) (4جدول مرفق رقم )

 ت نةـالس داد املصادرـاع درـوع املصـن درـع العثور علا املصـموق اتـاملالحظ

 Bunker –B مت خزن املصادر يف خمزن التويثة   

 2 يوربيومEu-152 احلا الصناعا /الفلوجة  /االنبار 

2012 1 

 2 راديوم Ra-226 مصنع اربيل ستيل /اربيل 
 1 يوربيوم Eu-152 كلية الطب  /االنبار 

 2 يوربيوم Eu-152 احلسينية /كربالء 
 1 يوربيوم Eu-152 احملمودية /ب داد 
 10 يوربيوم Eu-152 خمازن املكيشفية /صالح الدين 

 2 يوربيوم Eu-152 شركة نفط الشمال /كركو  
 1 كادميوم Cd-109 صالح الدين

 1 راديوم Ra-226 الشركة العامة للحديد والصلب /البصرة 

 Bunker –B مت خزن املصادر يف خمزن التويثة   

 1 يوربيوم Eu-152 سوق العماري /ب داد 

2014 2 
 1 سيزيوم Cs-137 انحية املشرح /العمارة 

 47 راديوم Ra-226 قاعدة الكوت اجلوية /واسط 
 6 راديوم Ra-226 قاعدة االمام علا اجلوية /ذي قار 

 مت خزن املصادر يف مقر اهليئة
 Ir-192 1اريديوم  SGSشركة  /الرافضية  /البصرة 

 5 امريشيوم Am-241 جامعة تكريت /صالح الدين  3 2015
 1 سيزيوم Cs-137 جامعة تكريت /صالح الدين 

 4 2016 15 مصادر خمتلفة كلية العلوم  /جامعة االنبار  خزهنا يف جامعة االنبارو مت العثور على املصادر 

االشعاعا مت العثور على املصادر من خالل املسح 
 للمناطق احملررة يف نينوى ومت خزهنا يف جامعة املوصل

 164 مصادر خمتلفة كلية الرتبية  /جامعة املوصل  /نينوى 
 111 مصادر خمتلفة كلية العلوم  /جامعة املوصل  /نينوى  5 2017

 1 كوبلت Co-60 مستشفى االورام والطب النووي /نينوى 
 

 



 

 اخر اجراء متخذ ةـوع املخالفـن ةـتكرار املخالفمدة  ةـم املؤسسـاس ت
 املؤسسة بكتاب رمسا خماطبة رفض االعرتاف ابلسلطة الرقابية للهيئة - 2014اىل  2012من  مركز الوقاية من االشعاع 1
 عدم التقدم بطلب متديد رخصيت اخلزن واحليازة واالستخدام  - 2016اىل  2012من  اربيل / شركة اويل سرف 2

مصادر مشعة مـن  9( ونقل 17استرياد وخزن املصادر املشعة عدد )  -
 ربيل اىل البصرة دون علم اهليئة ا

 املؤسسة بكتاب رمسا خماطبة

الشركة العامة لصناعة االمسدة اجلنوبية / املنطقة  3
 اجلنوبية

 عدم تقدمي طلب ختويل احليازة واالستخدام للمصادر املشعة - 2016اىل  2012من 
 2فقدان مصادر مشعة عدد  -

 املؤسسة بكتاب رمسا خماطبة

 املؤسسة بكتاب رمسا خماطبة عدم تقدمي طلب ختويل احليازة واالستخدام للمصادر املشعة - 2016اىل  2012من  مصنع االمل ابن سينا / شركة 4
 املؤسسة بكتاب رمسا خماطبة طلب ختويل احليازة واالستخدام للمصادر املشعة عدم تقدمي - 2016اىل  2013من  صالح الدين / الشركة االوىل العاملية النتاج االمسدة 5
 املؤسسة بكتاب رمسا خماطبة واالستخدام للمصادر املشعةعدم تقدمي طلب ختويل احليازة  - 2016اىل  2013من  االنبار / العامة للفوسفات الشركة 6
 ةعدم تقدمي طلب ختويل حيازه واستخدام للمصادر املشع - 2017اىل2012من زايءيقسم الف العلوم / ةكلي  / جامعه ب داد 7

 من االشعاع ةعدم اعداد برانمج الوقاي  -
 ةللوقاي ةاو ادوات خاص ةمسح اشعاعا مالئم ةعدم وجود اجهز  -

 املؤسسة بكتاب رمسا خماطبة

 ةواالستخدام للمصادر املشع ةعدم تقدمي طلب ختويل للحياز  - 2017اىل2012من قسم الفزايء العلوم / ةكلي  / جامعه صالح الدين 8
 من االشعاع ةوال برانمج وقاي ةطوارئ موقعي ةطالميتلك القسم خ -

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب ةالستخدام املصادر املشع ةعدم تقدمي طلب ختويل احلياز  - 2017اىل2012من  زايءيقسم الف العلوم / ةكلي  /ة السليماني ةجامع 9
واســـتخدام  ةاصـــال لعــدم تقــدمي طلـــب ختويــل حيــاز  املوقــع غــري خمــول - 2017اىل2012من  زايءيقسم الف العلوم / ةهيئ / زاخو ةجامع 10

 ةاملصادر املشع
 ةوقاي وبرانمج ةطوارئ موقعي ةمل يتم اعداد خط -

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

واســـتخدام  ةاصـــال لعــدم تقــدمي طلـــب ختويــل حيــاز  املوقــع غــري خمــول - 2017اىل 2012من زايءيفرع الف / ةاالساسي ةالرتبي ةكلي  واسط / ةجامع 11
 ةاملصادر املشع

 طوارئ ةمل يتم اعداد خط -

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

 اليت مت اعالمهم هبا ةعدم تنفيذ املتطلبات الرقابي - 2017اىل2012من زايءيقسم الف / ةبيالرت  ةكلي  / ةاملستنصري ةاجلامع 12
 من االشعاع ةعدم اعداد برانمج وقاي -

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

 

 



 
 

 (Th-232وجود مصدر متضرر يف خمزن القسم نوع ) - 2017اىل 2012من  قسم الفزايء العلوم / ة/كلي ةالكوف ةجامع 13
ـــتم اعـــداد خطـــ - ـــ ةاملوقعيـــ ةاالشـــعاعيطـــوارئ  ةمل ي ـــرانمج وقاي مـــن  ةوب

 االشعاع
ـــد  ةبعـــد معاجلـــ 2014ام مت ختـــويلهم عـــ - ـــتم جتدي املخالفـــات لكـــن مل ي

 التخويل بسب عدم تقدمي طلب

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

 ةاجلنوبي ةيف املنطق ةوحتسني البيئ ةمحاي ةدائر  ةوزاره البيئ 14
 ةالبصر  /

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب واستخدام ةعدم تقدمي طلب ختويل حياز  - 2017اىل 2013من

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب ومل ختول ةساخن ةمواقع امني - 2016اىل 2013من  مستشفى االورام والطب النووي املوصل 15
ــل حيــاز املوقــع غــري خمــول  - 2016اىل2013من  زايءيقسم الف العلوم / ةهيئ /ة كوي  ةجامع 16 واســتخدام  ةســابقا لعــدم تقــدمي طلــب ختوي

 ةللمصادر املشع
 من االشعاع ةوالبرانمج وقاي ةطوارئ موقعي ةالميتلك القسم خط -
 ةوجود بعض املالحظات الثانوي -

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

واســتخدام  ةســابقا لعــدم تقــدمي طلــب ختويــل حيــاز املوقــع غــري خمــول  - 2016اىل 2013من  ةللعلوم الصرف ةالرتبي ةكلي  / االنبار ةجامع 17
 ةللمصادر املشع

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

واســـتخدام  ةاز موقـــع غـــري خمـــول ســـابقا لعـــدم تقـــدمي طلـــب ختويـــل حيـــ - 2016اىل 2013من ةشباب البصر  ةمديري ةالشباب والرايض ةوزار  18
 ةللمصادر املشع

 ةالطوارئ االشعاعيه غري مستوفي ةطخ -
 من االشعاع ةعدم تقدمي برانمج وقاي -

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

ــل حيــاز املوقــع غــري خمــول  - 2017اىل 2014من زايءيقسم الف / ةالرتبي ةكلي  صالح الدين / ةجامع 19 واســتخدام  ةســابقا لعــدم تقــدمي طلــب ختوي
 ةللمصادر املشع

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب

 بكتاب رمسا ةاملؤسس ةخماطب ةوبرانمج وقاي ةموقعي ةطوارئ اشعاعي ةم اعداد خطمل يت 2016اىل2014من  زايءيقسم الف اببل / ةجامع 20
 

 



 

 ةبدون علم اهليئ ةاملصادر املشعقامت ابسترياد بعض اليت  ( يوضح امساء الشركات املخالفة6) اجلدول املرفق رقم

 اتـظاملالح اـنوعه ةعدد املصادر املشع ةنـالس ةاسم الشرك ت
 من االشعاع ةخيص استرياد مرخص من مركز الوقايغري حاصل على تر  Ir-192 1 2013 ة/البصر  ةالرتكيSQMART ةشرك 1
 من االشعاع ةمن مركز الوقايغري حاصل على ترخيص استرياد /مرخص  IR-192 3 2014 ة/البصر  ةلرتكيا SGS ةشرك 2
 غري حاصل على ترخيص استرياد Ir-192 4 2015 ة/البصر  ةشركه انكون الرتكي 3

 Am-241/Be 2 2016 /كربالء ةشركه هكساكون اهلولندي 4
Cs-137 غري حاصل على ترخيص استرياد 

 من االشعاع ةمرخص من قبل مركز الوقاي Cs-137 1 2013 شركه املربط للمقاوالت 5

 2009 ةانوار املعرف 6
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 2013 ةاملطور  ةالعراقي 7
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 2010 فضاء العلم 8
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 اصة ابملخازناملخالفة ونوع املخالفة اخل( يوضح امساء املؤسسات 7) اجلدول املرفق رقم

 نوع املخالفة اخلاصة مبخازن املصادر املشعة املؤسسة املخالفة ت

شركة نفط اجلنوب هيئة احلفر واالستصالح  1
 قسم اجلس الوطين

وجود اقفال ذات  عدم تدريع اابر املخزن مبادة الربافني للتقليل من التعرض االشعاعا وعطل الكامرات املراقبة للمصادر وعدم
 مواصفات امنية عالية حلماية املصادر املشعة

 عدم توفر وسائل احلماية الفيزايوية )كامرات متحسسات( شركة كوسل الشرق االوسط 2

عدم مالئمة خمزن الشركة جملموعة املصادر املشعة وعدم توفر كاشف اشعاعا لشعبة التسميت اليت تستخدم مصدر مشع  شركة نفط ميسان 3
 لقياس الكثافة

است الل املساحة املقابلة ملدخل خمزن املصادر املشعة كموقف للسيارات اخلاصة ملوظفا الشركة وقرب املولد الكهرابئا وخزان  شركة شلمربجري 4
 الوقود اىل مكان خمزن املصادر املشعة

 عدم توفر كرين كهرابئا يستخدم الخراج املصادر املشعة شركة داتشينغ الصينية 5
 عدم توفر جهاز كشف انيرتوين لقياس االشعة املنبعثة من املصادر النايرتونية شركة كوسل االوسط احملدودة 6
 اجراء معاجلة اجلرعة االشعاعية النايرتونية داخل املخزن اخلاص ابملصادر املشعة شركة وذرفورد ملعدات الزيت 7
 وين مل يت معاجلتهاحتواء سطح االابر على نشاط نرت  شركة سور العظيم 8
 عدم اجراء قياسات الرصد الفردي للعاملني على جهاز قياس الكثافة والرطوبة شركة فوجرو الشرق االوسط 9
 عدم توفر جهاز قياس االشعاع وعدم وجود كامرات مراقبة للمصادر املشعة شركة مسنت املتحدة طاسلوجة 10
 داخل املخزن وجود جرعة انيرتونية شركة وذرفورد / البصرة 11
 عدم وجود محاية كافية حلراسة املصادر املشعة شركة النبأ اليقني 12
 عدم توفر كامرات وقلة احلرس للمصادر املشعة شركة اربيل للسالمة واجلودة 13
 عدم حضور الشخص املخول ألكمال خطة طوارئ شركة فوجرو / الشرق االوسط 14

 



 

 املايل والفين ملشاريع اخلطة االستثمارية ( يوضح نسب االجناز8جدول مرفق رقم )

 ة  ـة اهليئـروع بنايـمش

 نةـالس
 الكلفة الكلية
 الف / دينار

 التخصيص السنوي
 الف/ دينار

(1) 

 خالل السنة املصروف
 الف /دينار

(2) 

 املصروف املدور
 الف / دينار

(3) 

 اجملموع
 الف/ دينار

(2+3) 

نسبة االجناز  نسبة االجناز املايل
 الفين
 

2013 

3000000 

600000 962 - 962 0.16% 0% 

2014 540000 - 962 962 0% 0% 

2015 50000 44382 962 45344 89% 2% 

2016 988 - 45344 45344 0% 0% 

 مشروع البحث عن املصادر املفقودة يف احملافظات العراقية

2013 

1447235 

685000 291725 - 291725 42% 40% 

2014 648000 384442 291725 676167 59% 47% 

2015 237000 235857 676167 912024 99% 63% 

2016 78500 12518 912024 924544 16% 64% 

 مشروع انشاء البىن التحتية للحوكمة    

2013 

1000000 

400000 215966 - 215966 54% 21% 

2014 510000 197420 215966 413386 38% 41% 

2015 213000 182699 413386 596085 85% 60% 

2016 78592 29552 596085 624678 37% 62% 

 


