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 تقرير خبرة 
 

 تنفيذ تجاري  ٥٤٨٦/٢٠١٩رقم القضية: 

-سي بي دي  -صباحا تم دخول عيادة دعاء في المدينة العالمية    ١١:١٥تمام الساعة    ٧/١٢/٢٠٢٠إنه في يوم األثنين الموافق  

 . ٣٩٥٩٢٨٤٦٦٦كاني : م

تنفيذ تجاري بعد تكليفنا من قبل محاكم دبي بتاريخ    ٢٠١٩/ ٥٤٨٦في التنفيذ رقم    ١٨١٧٧/٢٠٢٠على طلب التنفيذ رقم    بناءا   

تم دخول العيادة بحضور مأمور التنفيذ األستاذ مروان محمد صالح وتم معاينة موجودات العيادة من األجهزة    ١٨/١١/٢٠٢٠

 .الطبية واألثاث الطبي

 

أشعة تركيب أرضي صنع شركة فوجي فيلم موديل إف دي آر    وحدةثبت وجود جهاز طبي عبارة عن    لداخ  خالل المعاينة 

 بالمواصفات التالية:  ((FDR Smartسمارت  

جهاز أشعة تركيب أرضي صنع 
شركة فوجي فيلم موديل إف دي آر  

 ((FDR Smartسمارت  
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 جهاز االشعة الموجودة على ارض الواقع داخل العيادة مكونات و مواصفات

  ٢٠١٤أنبوب األشعة منتج في يناير 
 صنع توشيبا 

 

 

 E7242Xموديل: 
 14A886الرقم التسلسلي:  

  ٢٠١٤طاولة أشعة منتج في سبتمبر  
 صنع شركة فوجي فيلم 

 

 AET1490464الرقم التسلسلي: 

 Tube standحامل أنبوب األشعة ) 
صنع فوجي   ٢٠١٤منتج في سبتمبر  (

 فيلم

 

 AEM1490421الرقم التسلسلي:
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 Buckyلوحة فحص الصدر )
Stand ٢٠١٤( منتج في سبتمبر  

 صنع شركة فوجي فيلم 

 

 AEB1490479الرقم التسلسلي: 

( Generatorمولد جهاز األشعة )
صنع شركة   ٢٠١٤منتج في سبتمبر 

 فوجي فيلم

 

 GXI1490879الرقم التسلسلي: 

 وحدة التحكم

 (Operator Consul ) 

  

الخاص   ال يوجد جهاز الكمبيوتر 
المرتبط بلوحة   بنظام االشعة و

 التحكم 

 

 : اليدوي و الفحص حالة الجهاز بالمعاينة البصرية

 . والخاص بتحليل وتخزين صورة األشعةال يوجد جهاز الكمبيوتر المرتبط بوحدة التشغيل           

  منةو اآل السليمة  مكونات الجهاز المذكور تبدو نظريا  في حالة جيدة لكن عمليا  ال يمكن التأكد من الحالة التشغيلية

 .الكهرباء على الموقع مكوناته و تانيا إلنقطاع اكتمالأوال لعدم  ،لنظام األشعة
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 الخالصة:

من   (  (FDR Smartفوجي فيلم موديل إف دي آر سمارت   عبارة عن جهاز االشعة الموجود في عيادة دعاء  نظام

المحوسب الرقمي    Computed Radiography  يالنوع  االشعة  جهاز  النوع  من  ليس   Digitalو 

Radiography 

ه توقف تام  مع عدم  وجود جهاز الكمبيوتر في حال   بانه  وأخذا  بعين االعتبارمن خالل المعاينة الميدانية للجهاز  

يقدر سعره بين عشرون ألف درهم إلى  للقيمة االستهالكية على مدى سنوات التركيب والتشغيل    الخاص به و كذلك

 . (درهم ٢٥،٠٠٠و  ٢٠،٠٠٠)ما بين ألف درهم خمس وعشرون

عة وعليه  بن أن العيادة المذكورة لم تسجل الجهاز حسب اإلجراءات المتمخاطبة الهيئة االتحادية للطاقة النووية تبي   بعد

 أخذ موافقة الهيئة. وجب  (أو ما شابه ذلك)نقله ، أو تفكيكه أو إعادة تشغيله أو صيانته في حالة التصرف بالجهاز 

 

محمد صالح  خبيرة المهندسة صديقةال تقرير من طرف:   
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