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 استبانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التعرضات المهنية في صناعة النفط والغاز 

 للمشغلين

 المعلومات االساسية للمنشأة

  :اسم المنشأة 

  :العنوان البريدي

  :الرمز البريدي

  :المحافظة/المدينة

ينطبق(   :الوالية )اذا 

  :الدولة

 معلومات نقطة االتصال

العائلة  االسم واسم :  

  :اللقب

  :المسمى الوظيفي

  :الهاتف

  :البريد االلكتروني

انا اوافق على استخدام المعلومات المذكورة في هذه االستبانة في تقرير االمان حول الوقاية 
النفط والغاز    (SR-34)االشعاعية وادارة المخلفات االشعاعية في صناعات 

 التوقيع

بسرية تامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، سيتم استخدامها  كمعلومات مجهولة المصدر ومجتمعة  * جميع المعلومات ستعامل  

 دون اية تفاصيل

 معلومات عامة عن المنشأة

 (المربع المناسب في   ) الرجاء وضع عالمة  

 استكشاف على البر الرئيسي  حدد  العمليات الرئيسية

 االستكشاف البحري 

  بئرتطوير  

 انتاج 

 صيانة 

 هجر بئر/اغالق بئر 

 السيطرة على تسرب او انفجار 

 هجر موقع 

 وقف تشغيل المنشأة بالكامل 
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 ادارة مخلفات أو نفايات اشعاعية طبيعية 

  ادارة مصادر مشعة مغلقة ومولداتها

 مستعملة او جديدة

 ادارة مصادر مشعة مفتوحة مستعملة او جديدة 

 أخرى 

لب الهيئة الرقابية انشاء برنامج وقاية اشعاعية لجميع مراحل التشغيل؟هل تط   نعم 

    ال 

اذا كانت االجابة نعم، اذكر 

 التفاصيل
 

 

 

هل تطلب الهيئة الرقابية انشاء برنامج الدارة المخلفات ) ادارة المواد الخطرة 

 كمثال(؟

 نعم 

    ال 

اذا كانت االجابة نعم، اذكر 

 التفاصيل

 

 

 

 نعم  هل تطلب الهيئة الرقابية انشاء برنامج الخراج المنشأة من الخدمة؟

    ال 

اذا كانت االجابة نعم، اذكر 

 التفاصيل

 

 

 

نوع الحفارات وطرف الحفر المستخدمة 

 في االستكشاف

 حفر التقليدي    

 حفر أفقي 

 حفر متعدد االطراف 

 حفر بعيد المدى 

 حفر معقد المسار 

  غير تقليديحفر  

 أخرى 

استخدامات المصادر المشعة المغلقة  

 أو مولدات أو مصادر مشعة مفتوحة

 التصوير الصناعي 

 مقاييس نووية ثابتة 

 مقاييس نووية متحركة 

 سبر األبار 

 معقبات أثر او مادة ترميز للمنبع 

 بمعقبات أثر او مادة ترميز للمص  

 لمشعةأخرى/ استخدامات اخرى للمصادر ا  

ما هي المصادر المشعة المغلقة االكثر 

استخداما في التصوير الصناعي )بما 

 فيها التصوير الصناعي تحت الماء(

 

 التصوير باشعة جاما باحدى هذه النظائر  

 170Tm  

192Ir  

 75Se  
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  60Co 

 169Yb  

 التصوير باستخدام االشعة السينية 

ة  ما هي المصادر االشعاعية المغلق

النووية   االكثر استخداما في المقاييس 

 الثابتة؟

 137Cs  

 60Co  

ما هي المصادر االشعاعية المغلقة  

النووية   االكثر استخداما في المقاييس 

 المتنقلة؟

 241Am (γ)  

 241Am/Be (n)  

 137Cs (γ) 

 252Cf  

ما هي المصادر االشعاعية المغلقة  

ر االكثر استخداما في المقاييس سب

 األبار؟

 137Cs () 

 241Am/Be (n) 

 252Cf (n)  

ما هي معقبات االثر أو مواد الترميز 

االكثر استخداما سواء في المنبع او في 

 المصب؟

  3H  

  14C  

 58Co, 60Co 

  85Kr () 

 ادارة بقايا /مخلقات المواد المشعة الطبيعية1  

 (المربع المناسب في   ) الرجاء وضع عالمة  

 نعم  هل المواد المشعة الطبيعية تخضع للرقابة في بلدك؟

    ال 

ما هو تعريف المواد المشعة الطبيعية  

 في تشريعاتكم؟

 

ما هي خصائص تصنيف المواد كمواد  

مشعة طبيعية )النشاطية االشعاعية 

 لنظير معين كمثال(؟

 

ئر في البقايا؟هل يتم قياس الجرعة االشعاعية او النشاطية االشعاعية للنظا   نعم 

   ال 

 هل تم تعريف البقايا االشعاعية الطبيعية في تشريعاتكم؟
 نعم 

   ال 

اذا كان الجواب النعم ، الرجاء ذكر  

  التعريف

 

 هل تم تعريف المخلفات االشعاعية الطبيعية في تشريعاتكم؟
 نعم 

   ال 

اذا كان الجواب النعم ، الرجاء ذكر  

  التعريف

 

يسمح لكم باطالع مواد تحتوي على بعض النظائر المشعة الى البيئة؟ هل  
 نعم 

   ال 

اذا كان الجواب نعم، ما هي حدود النشاطية 

 االشعاعية المسموحة؟

 

 

 سائل   انواع البقايا/المخلفات المنتجة



 

4 
 

 صلب 

 خليط/أخرى 

 انواع البقايا/المخلفات الصلبة

 ورقش  

 حمأة 

 مواد ملوثة 

 خليط/أخرى 

 انواع البقايا/المخلفات السائلة

 مياه منتجة 

 مياه الغسيل العكسي 

 مياه غسيل 

 خليط/أخرى 

 ↓ (بالوحدات  القيم) المتاحة البيانات أحدث  إلى أدناه  اإلشارة  يرجى

 كمية البقايا/المخلفات المنتجة لكل عام

 قشور  

 حمأة  

 مياه منتجة  

 يمياه غسيل عكس   

 غسيل هميا   

 بقايا/مخلفات ملوثة  

 خليط/أخرى  

 ↓ (بالوحدات  القيم) المتاحة البيانات أحدث  إلى أدناه  اإلشارة  يرجى

تراكيز النشاطية االشعاعية في 

الناتجة  البقايا/المخلفات 

 قشور  

 حمأة  

 مياه منتجة  

 مياه غسيل عكسي  

 مياه غسيل  

 /مخلفات ملوثةبقايا   

 خليط/أخرى  

 خيارات ادارة البقايا والمخلفات

 

 

 تخزين 

 اطالق مباشر 

 اعادة تدوير 

 حقن تحت االرض 

 مكب نفايات 

 حرق 

 برك تبخير 

 مستودعات سطحية 

 نزع المياه من الحمأة 

 نشر/تشتيها على االرض 

 خلطها مع التربة والتخلص منها 

 ة واعادة تدويرهاخلطها مع الترب  

 خليط/أخرى 

 تذويب  اعادة تدوير البقايا  
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 صناعة الطوب واالسمنت 

 في تصنيع حبيبات نباتية 

 في انشاء الطرق 

 كمرسب في أعمال الصرف الصحي 

 في الزراعة وانشاء الغابات 

 خليط/أخرى 

 بدون اعادة تدوير 

يئة؟هل تحتاج الى تصريح الطالق مواد مشعة الى الب  
 نعم 

   ال 

اذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر 

 التفاصيل

 

 

 

يتم اتخاذها للتعامل مع حوادث اطالق نظائر مشعة الى  هل هناك اي ترتيبات 

 البيئة؟

 نعم 

   ال 

اذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر 

 التفاصيل

 

 

 

 ادارة المصادر المشعة المغلقة او المفتوحة ومولداتها

 (المربع المناسب في   ء وضع عالمة  ) الرجا

 

 نعم  هل تحتاج الى اي  تصريح الطالق مواد مشعة طبيعية او مفتوحة الى البيئة؟

   ال 

اذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر 

 التفاصيل

 

 

 

 

 مثال: التبليغ/التسجيل /االذونات

ر مشعة  هل يوجد اي خطة استجابة في حالة الطوارئ الناتجة عن اطالق نظائ

 الى الطبيعة؟

 نعم 

    ال 

اذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر 

 التفاصيل

 

 

 

 مثال:انسكاب

هل يوجد هناك أي خطة استجابة طارئة للحوادث الناتجة عن مصادر مشعة  

 مغلقة؟

 

 نعم 

   ال 
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اذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر 

 التفاصيل
 

 

اكثر من تعرض /مثال: خسارة /فقدان مصدر، تعرض عالي

 المسموح/انفصال مصدر داخل بئر /ضرر مادي ... الخ

 خيارات التخلص 

 اطالق مباشر 

 تحزين 

 أخرى 

اذا كان الجواب أخرى / الرجاء ذكر 

 التفاصيل
 

 مراقبة منطقة العمل 
 (المربع المناسب في   ) الرجاء وضع عالمة  

 هل تطلب الهيئة الرقابية تصنيف مناطق العمل؟
 نعم 

   ال 

 ما هو معيار تصنيف مناطق العمل

 

 

 هل تطلب الهيئة الرقابية انشاء برنامج رقابي اشعاعي للمناطق المصنفة؟
 نعم 

    ال 

الرقابية المشمولة   ما هي الممارسات 

 في برنامج الرقابي االشعاعي؟

 الجرعة الشخصية 

 (قياسات الجرعة لالفراد)

 مراقبة مكان العمل 

( االشعاعية،النشاطية  قياس   الجرعة  معدل 

غاز  مراقبة  الهوائية،  للعوالق  االشعاعية 

وقت  وتقدير  العمل  منطقة  مراقبة   ، الرادون 

 (االشغال(

 مراقبة محيط موقع العمل 

قياس معدل الجرعة االشعاعية ، النشاطية )

النشاطية   ، الهوائية  للعوالق  االشعاعية 

يئية(االشعاعية لمختلف انواع العينات الب ) 

 خليط / أخرى 

 :مراقبة موقع العمل

 

ما هي القياسات التي تقوم بها في 

موقع العمل وفقا لبرنامج الرقابي 

 االشعاعي؟

 

 معدل الجرعة 

 الرادون 

 النشاطية االشعاعية للعوالق الهوائية 

 وقت االشغال 

 ال شيء مما ذكر 

 خليط/ أخرى 

 التعرض المهني
 (المربع المناسب في     ) الرجاء وضع عالمة
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 هل تطلب الهيئة الرقابية انشاء برنامج للرقابة االشعاعية للعاملين؟
 نعم 

    ال 

اذا كان الجواب نعم، الرجاء ذكر 

 التفاصيل

 

 هل تطلب الهيئة الرقابية تصنيف العاملين؟
 نعم 

    ال 

 ما هو معيار تصنيف العاملين؟

 

 

 

المتوفرة عن الرجاء ذكر احدث البيان ات 

عدد العاملين المصنفين كعمال 

اشعاعيين حسب معيار التصنيف  

 المعتمد

 

 هل الموظفين غير الدائمين2 مشمولين في العدد المذكور أعاله؟
 نعم 

    ال 

ما هو معيار تصنيف العمال كعمال غير دائمين 

 كعمال اشعاعيين؟

 

 

 

المتوفرة عن عدد   الرجاء ذكر احدث البيانات 

العاملين غير الدائمين المصنفين كمال اشعاعيين 

 حسب معيار التصنيف المعتمد

 

  عدد العمال غير المصنفين

  العدد االجمالي للعاملين

ما هو المصدر الرئيسي للتعرضات في 

 منشأة النفط والغاز؟

 تعرض خارجي 

 (التعرض الشعة جاما)

 االستنشاق 

عمر) ذات  الهوائية  العوالق   استنشاق 

والناتجة  بيتا  او  بألفا  ومشعة  طويل  نصفي 

او  االيدي  تلوث  او  االغبرة  استنشاق  عن 

 اعمال الصيانة(

 االبتالع 

تدابير وقائية يتم اتخاذها من اجل تقليل 

التعرض الشعة جاما في المناطق  

 المصنفة ، ان وجد

 التحكم في وقت االشغال 

التدريع 

 م التي  المعدات  استبدال  معدل  ن  زيادة 

المشعة  النظائر  تركيز  تزيد  ان  الممكن 

 )لتقليل التراكيز االشعاعية(

   تقنين صالحيات الدخول الى المنطقة 

   غير االماكن  في  المشعة  المواد  تخزين 

 المشغولة
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 حواجز 

 عالمات تحذيرية 

 خليط / أخرى 

تدابير وقائية يتم اتخاذها من اجل تقليل 

 التعرضات عن طريق االستنشاق في

 المناطق المصنفة ، ان وحد

 الهواء  التحكم في جودة 

 أنظمة التهوية 

   غير المناطق  الى  العمال  دخول  تقييد 

 المزودة بأنظمة تهوية

  اجهزة )مثل  الشخصية  الحماية  معدات 

 التنفس الصناعي(

   الهواء خطوط  على  مراقبة  انظمة  تثبيت 

 الراجعة من نظام التهوية

 تنظيفاستخدام انظمة شفط لل  

   انسكاب ومنع   ، المنزلي بشكل عام  التدبير 

 اي مواد

 النظافة الشخصية 

 خليط/ أخرى 

تدابير وقائية يتم اتخاذها من اجل تقليل 

البلع في  الناتجة عن طريق  التعرضات 

 المناطق المصنفة ، ان وحد

 النظافة الشخصية 

 مراقبة اسطح اماكن العمل 

 مراقبة مياه الشرب  

 أخرى/خليط  

 :قياسات الجرعة الشخصية

ما هي طرق اجراء قياسات الجرعة 

الشخصية المطبقة ضمن البرنامج 

 الرقابي؟

 أشخاص محددين 

 حساب المتوسط لمجموعة عمل 

 مراقبة الموقع 

 جميع االشخاص 

 خليط/أخرى 

نوع مقايس الجرعة الشخصية  

 المستخدمة

 TLDs 

 EPDs 

 OSLs 

 ال يوجد 

 أخرى/خليط  

 الجرعة الفعالة  تقييم الجرعات

  )الجرعة المكافئة )الجلد 

  )الجرعة المكافئة )األطراف 

 ال يوجد 

ة الرقابية او سجل  هل يوحد اي ترتيب للتبليغ عن الجرعات المهنية الى الهيئ

 التعرضات الوطني؟

 نعم 

    ال 

  اذا كان الجواب نعم، اذكر التفاصيل
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البياني للمعلوماتالرسم  (أ  [mSv/y] 

  عدد العمال في كل مدى من الجرعات )الجرعة الكلية( 
[mSv/y] 

 7.5-7.0 7.0-6.5 6.5-6.0 6.0-5.5 5.5-5.0 5.0-4.5 4.5-4.0 4.0-3.5 3.5-3.0 3.0-2.5 2.5-2.0 2.0-1.5 1.5-1.0 1.0-0.5 0.5 > مجموعة العمل1

                

                

 

د العمال في كل مدى من الجرعات )الجرعة الكلية(د    
[mSv/y] 

 14.5-14.0 14.0-13.5 13.5-13.0 13.0-12.5 12.0-11.5 11.5-11.0 11.0-10.5 10.5-10.0 10.0-9.5 9.5-9.0 9.0-8.5 8.5-8.0 8.0-7.5 مجموعة العمل

              

              

 

لجرعة الكلية(دد العمال في كل مدى من الجرعات )ا    
[mSv/y] 

 20 < 20.0-19.5 19.5-19.0 19.0-18.5 18.5-18.0 18.0-17.5 17.5-17.0 17.0-16.5 16.5-16.0 16.0-15.5 15.5-15.0 15.0-14.5 مجموعة العمل

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 1الرجاء تحديد طبيعة العمل الذي تقوم به مجموعة العمل 
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 [mrem/y] الرسم البياني للجرعات (ب

ات )الجرعة الفعالة الكلية(عدد العمال في كل مدى من الجرع    
 [mrem/y] 

 750-700 700-650 650-600 600-550 550-500 500-450 450-400 400-350 350-300 300-250 250-200 200-150 150-100 100-50 50 > مجموعة العمل2

                

                

 

كلية(عدد العمال في كل مدى من الجرعات )الجرعة الفعالة ال    
 [mrem/y] 

 1450-1400 1400-1350 1350-1300 1300-1250 1200-1150 1150-1100 1100-1050 1050-1000 1000-950 950-900 900-850 850-800 800-750 مجموعة العمل

              

              

 

  عدد العمال في كل مدى من الجرعات )الجرعة الفعالة الكلية( 
 [mrem/y] 

وعة العملمجم  1450-1500 1500-1550 1550-1600 1600-1650 1650-1700 1700-1750 1750-1800 1800-1850 1850-1900 1900-1950 1950-2000 > 2000 
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