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 التعاريف

 (1) المادة

 :منيا كؿقريف  المبيَّنة المعاني التالية كالعبارات بالكممات يقصد الالئحة، ىذه أحكاـ تطبيؽ في

قكانيف الدكلة.  بمكجب تعيينيا تـأك مؤسسة  سمطةمكقع نفايات مشعة مف قبؿ  عمى الرقابة المؤسسّية الرقابة
)رقابة  فعالة غير( أك ةعالجي أعماؿمراقبة،  ،)رصد فعالة تككف أف رقابةال هيذل كيمكف

 مثؿنككم ما ) مرفؽفي تصميـ  عامالن  تككف أف يمكف كماعمى استخداـ األرض(، 
 (.السطح مف قريب مستكدع

التي تفرض عمى  الضكابطىذا المصطمح عمى نحك أكثر شيكعان في كصؼ  كيستخدـ
 إلى ان يشير أيض كما. الخدمة مف إخراجو عممية أثناء مرفؽ عمى أك إغالقومستكدع بعد 

بعض القيكد  مراعاة بشرط عنو الرقابي التحكـ رفع تـ مكقع عمى المكضكعة الضكابط
 المستقبؿ لضماف التقيد بتمؾ القيكد. في واستخدام عمىالمحددة 

 نظاميا مالءمة مدلمف  لمتحقؽ منظمة في العميا اإلدارةتقـك بو  كمنيجي منتظـ تقييـ اإلداري النظام مراجعة
 .كأىدافيا غاياتيا كتحقيؽ المنظمة سياسات تنفيذ في ككفاءتو كفعاليتو ككفايتو اإلدارم

 لتحقيؽ غرض محددمنيجية ك منظمة تتألؼ مف أفراد، يتـ إعدادىا بطريقة مجمكعة  منظمة

أعضاء الجياز األمني. كتتناكؿ ىذه تكّضح كاجبات كمياـ مقدمة مف المرخص لو خطة  خطة الحماية المادية
عداد أعضاء الجياز األمني، كالحماية المادية، لممناطؽ المحمّية  الخطة ما يمي: التنظيـ كا 
كالمناطؽ الحيكّية، كتدريب كتأىيؿ الحّراس، كأمف المعمكمات، كاألمف اإللكتركني كالتصدم 

كالتيديدات األمنية المتزامنة لمطكارئ األمنية، بما في ذلؾ الكضع في االعتبار الطكارئ 
 كالمرتبطة باألماف النككم.

للمخاطر  االحتمالي التقييم
(PRA) 

 كحسابية منطقية أداة كيمثؿ المحتممة، األعطاؿ سيناريكىات لتحديد كمنظـ شامؿ أسمكب
 .لممخاطر رقمية تقديرات الستنتاج

 قمب يصيب الذم الضرر تكاتر تحديد إلى  تؤدم التي األعطاؿ تقييـ يشمؿ(: 1) المستكل
 . المفاعؿ

(: يشػكؿ تقيػيـ اسػتجابة االحتػكاء التػي تػؤدم إلػى تحديػد تػكاتر أعطػاؿ االحتػػكاء 1المسػتكل )
 كانطالؽ نسبة معينة مف رصيد قمب المفاعؿ مف النكيدات المشعة إلى البيئة.
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 األمان ثقافة

 

 قضايا أف تضمف التي كاألفراد المنظمات لدل المعينة كالمكاقؼ الخصائص مجمكعة
 .اتياأكلكي ك أىميتياالتي تتناسب مع  عنايةال تمقى كاألماف الكقاية

 تمقى األمف قضايا أف تثبت كاألفراد المنظمات لدل معينة كمكاقؼ خصائص مجمكعة األمن ثقافة
 .أىميتياالتي تتناسب مع  عنايةال

 كالرقابة المنظمة كتقييـ تكجيو بعمميات يقكمكف الذيف األشخاص مجمكعة أك الشخص تعني العليا اإلدارة
 .مستكل أعمى عمى عمييا

 

 النطاق

 (2) المادة

 تحديدك تشمؿ ) النككم المرفؽ عمر مراحؿ كافة خالؿ اتطبيقيالكاجب  اإلدارم لمنظاـ العامة المتطمباتىذه الالئحة  حّددت  
 مؤسسّية رقابة فترة أم ذلؾ في بما(، الخدمة مف كاإلخراج كالتشغيؿ الخدمة في كاإلدخاؿ كالتشييد كالتصنيع كالتصميـ المكقع
 .الحقة

 

 اإلداري النظام

 (3) المادة

 بصكرة تحسينو عمى كالعمؿ بتقييمو كيقـك المنظمة، أىداؼ مع يتكافؽ إدارم نظاـ كتطبيؽ بكضع لو المرّخص يقـك .1
 .أىدافيا تحقيؽ في يساىـ نحك عمى مستمرة

 :خالؿ مف األماف مستكل كتحسيف تحقيؽ في اإلدارم لمنظاـ الرئيسية األىداؼ تتمّثؿ .1

 المنظمة، إلدارة الضركرية المتطمبات كافة استيفاء .أ 

لتكفير ضماف مناسب يكفؿ استيفاء جميع ىذه  كالالزمة ليا، المخطط لإلجراءات تفصيمي كصؼ تقديـ .ب 
 المتطمبات، 

 عف منفصؿ نحك عمى الجكدة كمتطمبات كاالقتصادية كاألمنية كالبيئية الصحية المتطّمبات إلى النظر عدـ ضماف .ج 
 .األماف عمى بسببيا سمبي تأثير أم حدكث دكف لمحيمكلة كذلؾ األماف متطّمبات

 .األخرل بالمتطمبات االىتماـ يتجاكز باىتماـ يحظى أف كيتعّيف أىمية، األكثر العنصر باعتباره األماف إلى النظر يجب .3
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 الخاضعة كاألنشطة المرافؽ عمى تنطبؽ التي كالرقابية القانكنية باتيحّدد النظاـ اإلدارم كيكّحد جميع المتطمّ  أف يجب .4
 .ليا المرّخص بالجية الخاصة لمرقابة

عمى طمب الييئة، يتعّيف عمى المرّخص لو تكضيح تفاصيؿ النظاـ اإلدارم الذم سينتيجو كسبؿ تحقيؽ متطمباتو، كما  بناءن  .5
ضمف إطار عمؿ  أك ىذا التكضيح  كجزء مف طمب الترخيص، ككفىذا النظاـ بالفعالية، عمى أف ييتسـ  أفيجب أيضان 

 أك أم طمب آخر لمييئة. التفتيش الرقابي، أك كجزء مف طمب التكثيؽ كالسجالت،

 

 

 األمن وثقافة األمان ثقافة

 (4) المادة

 :خالؿ مف راسختيف أماف كثقافة أمف ثقافةلو استخداـ النظاـ اإلدارم لتعزيز كدعـ  المرّخص عمى يتعيف

 ،المنظمة داخؿ األمف كثقافةالرئيسية لثقافة األماف  لمجكانب مشترؾ فيـ تكفُّر ضماف .1

األفراد كفرؽ العمؿ في تنفيذ المياـ المككمة ليـ بأماف كنجاح، مع األخذ في  بياالتي تدعـ  الالزمةلمكسائؿ  المنظمة تكفير .1
 ،كالتقنية المستخدمة ،األفرادالمنظمة، االعتبار ضركرة كجكد تفاعؿ فيما بيف 

 المنظمة، في المستكيات كافة عمى األسئمة كطرح التعمُّـ سمكؾ تعزيز .3

مف خالليا مف السعي المستمر لتطكير كتحسيف ثقافة األماف كثقافة األمف  الخاصة بالمنظمة التي تتمكف الكسائؿ تكفير .4
 الخاصة بيا.

 كالعمميات األماف مجاالت في في حالة تعارض االىداؼ الالـز التكازف إقامة يضمف ماب األمنية إلجراءاتتكفير ا ضماف .5
 ىناؾ يككف أف يجب كما اآلخر، عمى سمبان  أحدىما يؤثر ال بحيث معان  كاألماف األمف إلى النظر كذلؾ كيجب. كاألمف
 .النككم لألماف تيديدىا عدـ لضماف متعارضة متطّمبات ألم دقيؽ تحميؿ

 

 

 المنهج المتدرج

 (5) المادة

 : التاليةحسب اإلعتبارات المكارد الالزمة  تكزيع إلىيؤدم  تدريجي تطبيؽ متطمبات النظاـ اإلدارم عمى نحك يجب .1
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 أىمية كتعقيد كؿ منتج أك نشاط،  درجة .أ 

 البيئية كالجكانب اإلشعاع مف كالكقاية كالضمانات كاألمف باألماف المرتبط المحتمؿ التأثير كحجـ المخاطر .ب 
  نشاط، أك منتج لكؿ كالجكدة كاالقتصادية

 .صحيح غير نحك عمى بنشاط القياـ أك منتج إخفاؽ حاؿ في ترتبةالم النتائج .ج 

 التكثيؽ كأنشطة كؿ عممية. منتجاتنحك تدريجي عمى  عمىستعماؿ النظاـ اإلدارم اتطبيؽ  يجب .1

 

 التوثيق

 (6) المادة

 كالمحاسبة الكظيفية كالمسؤكليات التنظيمي كالييكؿاإلدارم  لمنظاـ اتفصيمي االنظاـ اإلدارم كصفكثائؽ شمؿ تأف  يجب .1
 تكثيؽ يجب سبؽ ما عمى عالكة. العمؿ كتقييـ كأداء إدارة عمى القائميف بيف كالتفاعؿ كالصالحيات السمطة كمستكيات

 كس ب ؿ كتقييمو كتسجيمو كتنفيذه كمراجعتو العمؿ إعداد كيفية تكّضحتفصيمي لمعمميات كالمعمكمات المساندة التي  كصؼ
 .تحسينو

الكثائؽ سيمة القراءة كسيمة التحديد كم تاحة عند  كتككف لمستخدميو، مفيكمان  يككف اإلدارم النظاـ لتكثيؽ منيج كضع يجب .1
 الحاجة الستخداميا. 

 اإلدارة مسؤولية

 (7) المادة

تضمف  أفاإلدارة العميا لمجية المرّخص ليا مسؤكلة عف النظاـ اإلدارم، كيتعّيف عمييا إثبات التزاميا بو، كما يجب  تككف .1
 .كتحسينو تقييمو عمى مستمرة بصكرة كتعمؿ كتطبيقو إعداده

 :المستكيات جميع عمى يمي ما إدارة لو المرّخص يضمف أف يجب .1

 أف يجب كما اإلدارم، النظاـ تطبيؽ دعـ بيدؼ لممنظمة السمككية كالتكقعات كالمؤّسسية الفردية القيـ تطكير .أ 
 بو في نشر ىذه القيـ كالتكّقعات.  ي حتذل نمكذجان  يجعمو نحك عمى لو المرّخص يعمؿ

 النظاـ متطّمبات مراعاة بيدؼ السمككية كالتكقعات كالمؤسسية الفردية القيـ ىذه لتبّني بالحاجة األفراد إبالغ .ب 
 اإلدارم،

 مشاركة جميع مكظفي الجية المرّخص ليا في تطبيؽ النظاـ اإلدارم كتحسينو عمى نحك مستمر،  تشجيع .ج 
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 اإلدارم، النظاـ إطار في باتخاذىا يقـك كمف اتخاذىا ككيفية القرارات تكقيت تكضيح .د 

تكقعات األطراؼ المعنية فيما يتعمؽ بالنشاطات كالتفاعؿ  االعتبارالعميا لمجية المرّخص ليا يجب أف تأخذ بعيف  اإلدارة .3
 باألماف اإلضرار عدـ ضماف عمى نفسو الكقت في كالعمؿ رضائيـ، درجة رفعالمشترؾ في عممية النظاـ اإلدارم بيدؼ 

 .كاألمف

 عمى اإلدارة العميا لمجية المرّخص ليا ضماف القياـ بما يمي:  يتعّيف .4

 نحك عمى تطبيقيا كمراقبة المنظمة سياسات مع المتكافقة كالغايات كالخطط كاإلستراتيجيات األىداؼ كضع .أ 
 فيو، التحّكـ كيمكف مفيكمان  األماف عمى مجتمعة تأثيرىا يككف حتى متكامؿ

 عمى مناسبة عمميات خالؿ مف كالخطط اإلستراتيجيات كتطبيؽالمنظمة  ىداؼأ تحقيؽمقاييس لضماف  كضع .ب 
 المنظمة، في المستكيات مختمؼ

 لمتعامؿ المناسبة اإلجراءات كاتخاذ اإلدارم النظاـ بأىداؼ المنظمة التزاـ مدل عمى لمكقكؼ بإنتظاـ تقييـ إجراء .ج 
 .مستمر نحك عمى اإلدارم النظاـ تحسيف عمى كالعمؿ مخالفة، أم مع

 السمطة كمنحو ،ليا مباشرة تقريره يقدـ مؤّىؿ مكّظؼ تعييفاف تقـك ادارتو العميا ب ضماف لو مرّخصلاعمى  يجب .5
 الالزمتيف لمقياـ بما يمي: كالمسؤكلية

 و،كتطبيق اإلدارم النظاـ كضع تنسيؽ .أ 

األماف كاألمف كثقافة األماف كثقافة األمف،  عمىألداء اىذا  تأثيريتضمف  اإلدارم، النظاـ أداء حكؿ تقرير تقديـ .ب 
   التحسيف، ضركرات كتحديد كاقتراح

 .اإلدارم النظاـ كعمميات بمتطمبات الصمة ذات التعارضات حؿ .ج 

االستشارييف، لكضع كتطبيؽ النظاـ اإلدارم، لكنو  أكجيات أخرل، مثؿ المقاكليف كالككالء  يفكِّض أف لو لممرخص يجكز .6
 النظاـ اإلدارم.  عف كاممةلية يظؿ مسؤكالن مسؤك 

 

 الموارد إدارة

 (8) المادة

عداد كتخطيط كتطبيؽ كتقييـ النظاـ  يتعّيف .1 عمى المرّخص لو ضماف تكّفر المكارد الالزمة لمقياـ بنشاطات المنظمة كا 
 اإلدارم كالعمؿ بصكرة مستمرة عمى تحسينو. 
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عمى كافة المستكيات كتقديـ التدريب أك اتخاذ إجراءات  األفرادالعميا متطمبات كفاءة تو إدار اف تحدد المرّخص لو  يضمف .1
 كيجب ،منتظمة بصكرة المتخذة اإلجراءاتلية فعا لكفاءة. كيقـك المرّخص لو بتقييـأخرل لتحقيؽ المستكل المطمكب مف ا

 .عمييا كالمحافظة المناسبة الكفاءة تحقيؽ ضماف عمى يعمؿ أف

دراكيـإلييـ  المككؿالكفاءة الالزمة لدل األفراد ألداء العمؿ  فيرتك بالعميا تو إدار المرخص لو اف تقـك  ضمفي .3 لنتائج  كا 
األماف المرتبط بنشاطاتيـ. كيجب أف يككف ىؤالء األفراد قد تمقكا التعميـ كالتدريب المناسبيف كاكتسبكا الميارات كالمعرفة 

 تأثيرىا كمدل نشاطاتيـ كأىمية طبيعة بمعرفةّكدىـ التدريب يز  أفكالخبرة الالزمة لضماف تكفُّر الكفاءة. كما يجب أيضان 
 .األماف عمى

 

  المعرفة إدارة

 (9) المادة

 المكارد.  مف مكردان المعمكمات كالمعرفة ذات الصمة بالمنظمة، باعتبارىا  إدارة ضماف لو المرّخص عمى يتعّيف .1

عادة تقييـ البنية  يضمف .1 الضركريتاف لتنفيذ  العمؿ كبيئة األساسيةالمرخص لو قياـ اإلدارة العميا بتحديد كتكفير كصيانة كا 
 جميع المتطمبات كاجبة التطبيؽ. كتنفيذالعمؿ بأسمكب آمف 

 

  اإلداري النظام عمليات تطبيق

 (10) المادة

النظاـ اإلدارم الالزمة لتحقيؽ أىدافو كتكفير الكسائؿ  ممياتلع المستمريضمف المرّخص لو التقييـ كالتحسيف  أف يجب .1
 الضركرية لمكفاء بكؿ المتطمبات الكاجبة التطبيؽ كتقديـ منتجات المنظمة خالؿ كؿ مراحؿ عمر المرفؽ النككم. 

 .اإلدارم النظاـ عمميات كتفاعؿ تسمسؿ تحديد يتـ أف يجب .1

 .سكاء حد عمى العمميات في كالتحكـ التطبيؽ فعالية لضماف لالزمةا اإلدارم النظاـ عمميات كتنفيذ تحديد يجب .3

 ي راعى عند إعداد عمميات النظاـ اإلدارم ضماف تحقيؽ ما يمي:  أف يجب .4

كمعرفة متطمبات العممية نفسيا، مثؿ المتطمبات الرقابية المعمكؿ بيا كالمتطمبات التشريعية كالقانكنية  تحديد .أ 
 كمتطمبات األماف كالكقاية مف اإلشعاع كالمتطمبات البيئية كاألمنية كمتطمبات الجكدة كالمتطمبات االقتصادية، 



 Page 10 of 16                                                                                                                     (        0) النسخة  (FANR-REG-01)النووّية للمرافق اإلدارّية الُنُظم الئحة
 

 ،تعامؿ معيالم ضركرية إجراءات أية كتحديد كالمخاطر، التيديدات تحديد .ب 

 عمميات التفاعؿ كالتداخؿ،  تحديد .ج 

 العممية،  م دَخالت تحديد .د 

 سير العممية،  كصؼ .ق 

  مخرجات العممية )المنتجات(،  تحديد .ك 

 .العممية قياس معايير كضع .ز 

 كمراقبتيا كاحدة عممية فيتشترؾ  التيتخطيط األنشطة كعمميات التكاصؿ بيف األفراد أك المجمكعات المختمفة  يجب .5
دارتيا  .لممسؤكليات كاضحان  كتحديدان  فّعاالن  اتصاالن  يضمف نحك عمى كا 

 

 العمليات إدارة

 (11) المادة

 عمى المرخص لو أف يعّيف شخصان مؤىالن لكؿ عممية، عمى أف يتمّتع بالسمطات الالزمة كيككف مسؤكالن عف ما يمي:  يجب .1

 كتكثيؽ العممية كالمحافظة عمى الكثائؽ الضركرية الداعمة،  إعداد .أ 

 ،ترابط فعاؿ بيف العمميات المرتبطة ببعضيا البعضكجكد  ضماف .ب 

  مكجكدة، كثائؽأم مع  التكثيؽ عمميةتكافؽ  ضماف .ج 

 المطمكبة مف العممية.   النتائج تحقيؽلمسجالت المطمكبة إلثبات  تحديديشمؿ التكثيؽ  أف يجب .د 

 أداء العممية كرفع التقارير عنيا،  رصد .ق 

 إجراءات التحسيف في العممية،  شجيعت .ك 

 تغييرات أم ذلؾ في بما بالمنظمة، الخاصة كاألىداؼ كالخطط كاإلستراتيجيات الغايات مع العممية تناسؽ ضماف .ز 
 .عمييا الحقة

 :يمي ما يضمف أف لو المرّخص عمى يجب .1
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معايير القبكؿ كالمسؤكليات ذات الصمة بأم إجراءات تفتيش كاختبار كتحقُّؽ كمعايرة في كؿ عممية. كما  تحديد .أ 
يجب أيضان في كؿ عممية تحديد ما إذا كانت ىذه النشاطات ست نّفذ بكاسطة أشخاص محّدديف أك مجمكعات 

 د زمف القياـ بيذه النشاطات. محّددة بخالؼ الذيف تـ تكميفيـ أصالن بأداء ىذا العمؿ، كيجب كذلؾ تحدي

 .فعاليتيا استمرار لضماف دكرّية بصكرة عممية كؿ تقييـ .ب 

 كالتعميمات اإلجراءات استخداـ خالؿ مف كذلؾ لمرقابة، تخضع لشركط كفقان  عممية كؿ خالؿ بالعمؿ القياـ .ج 
 كفايتيا لضماف دكريان  كفحصيا مراجعتيا يتـ التي المناسبة الكسائؿ مف غيرىا أك المعتمدة المكجكدة كالرسكمات
 .المتكقعة بالمعايير النتائج مقارنة كيجب. كفعاليتيا

خارجية، كيتعّيف أف  متعاقدة جيات إلى اكِكمت التي كالنشاطات العممياتعمى  محّددة الرقابةأف تككف  يجب .د 
المرّخص لو عند التعاقد  عمى الكاممةاإلدارم المّتبع في المنظمة. كتقع المسؤكلية  النظاـتتكافؽ ىذه الرقابة مع 

 مع جيات أخرل ألداء أم عمميات. 

 

 الوثائق على الرقابة

 (12) المادة

 :يمي ما ضماف لو المرّخص عمى يجب ،الكثائؽ عمى بالرقابةيتعمؽ  فيما

 كسائؿ في العركض أك كالرسكمات، كالمكاصفات كالتعميمات كاإلجراءات السياسات تشمؿ)كىي  الكثائؽ جميع عمى الرقابة .1
.  الم نَتج مكاصفات تضع أك المتطمبات تحدد أك العمميات تصؼ التي األخرل النصكص مف كغيرىا التدريب، كمكاد( أخرل
 خاص، كجو عمى العمؿ بيذا الكثائؽ اعتماد أك كمراجعة كتنقيح إعداد في المشاركيف األفراد جميع تكميؼ يتـ أف يجب
 اقتراحاتيـ أساسيا عمى يقّدمكف التي المناسبة المعمكمات عمى باإلطالع ليـ السماح مع لتنفيذه، بالكفاءة يتمتعكا أف كيجب

 كالمالئمة الصحيحة الكثائؽ يستعممكف الكثائؽ مستخدمي أف لو المرّخص يضمف أف يجب كما. قراراتيـ يصدركف أك
 .بيا دراية كعمى

خضاعيا لنفس مستكل كمعايير  كتسجيؿ مراجعة .1  . االصميةبعة في التعامؿ مع الكثائؽ المتّ  االعتمادالتغييرات في الكثائؽ كا 

 أفالخاصة بالفترات المحددة لحفظ الكثائؽ، كما يجب أيضا  لممتطّمبات مستكفية التسجيؿ كطرؽ المكاد تككف أف يجب .3
 ذات الصمة بأمف المعمكمات.  باتيككف نظاـ الرقابة عمى الكثائؽ متكافقان مع كؿ المتطمّ 

خطة بأمف المرفؽ النككم مف اإلفشاء، بما في ذلؾ المعمكمات المتعمقة ب المتعّمقة المعمكمات لحماية كبرامج سياسات كضع .4
 .لممخاطر االحتمالي التقييـ كممّخص ،لممخاطر االحتمالي كالتقييـ،  الحماية المادية
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 المنتجات على الرقابة

 (13) المادة

 :يمي ما لو المرّخص يضمفأف  يجب ،المنتجات عمى بالرقابةيتعمؽ  فيما

 عمى تشتمؿ أف كيجب مسبقان، المحدَّدة المعايير مع الحقة، تغييرات أم ذلؾ في بما الم نتجات، كمتطمبات مكاصفات تكاف ؽ .1
 بعضان  بعضيا مع تتفاعؿ أك تتكاصؿ التي المنتجات تحديد أيضان  يجب كما. ياب المعمكؿ كالمكاصفات المتطّمبات
خضاعيا  .لمرقابة كا 

في العمميات. كيجب أف تتكّفر في  استخداميا أك المنتجات قبكؿ قبؿ كالتثبُّت كالتحقُّؽ كاالختبار التفتيش نشاطات استكماؿ .1
 إلحكاـ. األدكات كالمعدات المستخدمة في ىذه النشاطات المعايير المطمكبة فيما يتعّمؽ بالجكدة كالدّقة كا

 .الخدمة في المطمكب النحك عمى األداء كلمعايير المحددة لممتطمبات المنتجات استيفاء .3

 مف استيفائيا لمتطمبات التصميـ كالخدمة الخاصة بيا. التحقُّؽ معو يمكف نحك عمى المنتجات تقديـ .4

 .المطمكبة التحقُّؽ لعمميات المنتجات تجاكز عدـ لضماف الالزمة الضكابط استخداـ .5

طبيعة المنتجات بيدؼ ضماف االستخداـ المناسب ليا. كعندما يككف التتبُّع كالتحقؽ ضمف اإلجراءات المطمكبة،  تحديد .6
 يجب عمى المنظمة أف تراقب كت سجؿ اليكية المحدِّدة لمم نتج. 

ضو ؼ منع تعرُّ مع كؿ منتج كنقمو كتخزينو كصيانتو كتشغيمو كفقان لممكصفات التي كضعت لتحديد سماتو بيد التعامؿ .7
 بإىماؿ. االستخداـأك  حمؿلمتمؼ أك الف قداف أك الت

 

 السجالت على الرقابة

 (14) المادة

 :يمي ما ضماف لو المرّخص عمى يتعّيف ،السجالت عمى بالرقابةيتعمؽ  فيما

 ، كضماف أف تككف كؿ السجالت مقركءة ككاممة كسيمة التحديد كاالسترجاع. التكثيؽ عمميةفي كتحديد السجالت  مراقبة .1
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 المحدَّدة كالمكاصفات اإلجراءات مع يتكافؽ بما الجكدة عمى تؤثر التي النشاطات تأدية تثبت التي بالسجالت االحتفاظ .1
 .مسبقان 

 الخاصة المعرفة إدارة التزامات مع يتكافؽ بما بيا، المرتبطةكالعينات  االختبار كمكاد بالسجالت لالحتفاظ فترات تحديد .3
 فترات طكاؿ قراءتيا سيكلة السجالت مع لمتعامؿ المستخدمة الكسائؿ تضمف أف كيجب. الييئة تطمبو لما ككفقان  بالمنظمة،
 .سجؿ لكؿ المحدَّدة االحتفاظ

 

 الشراء

 (15) المادة

 :يمي ما لو المرّخص يضمف أف يجب ،بالشراءيتعمؽ  فيما

 .أدائيـ كتقييـ الغرض ليذا المحددة المعايير أساس عمى المنتجات مكّردم اختيار .1

 لممتطمبات المنتجات استيفاء لممنظمة يثبت ما كتكفير. بذلؾ الخاصة الكثائؽ في المشتريات متطّمبات تحديد ك كضع .1
 .الم نَتج استخداـ قبؿ الالزمة

 عمى متطمبات اإلبالغ كالحمكؿ الالزمة لمعالجة حاالت عدـ التكافؽ.  المشترياتكثائؽ  احتكاء .3

 

 التواصل

 (16) المادة

 مع: بالتكاصؿلو  المرّخص إدارة تقـك أف يجب

باألماف كاألمف كاثبات التزاميـ بكمييما كبتنفيذ النظاـ اإلدارم كبتحسينو عمى نحك  المتعّمقة المتطمبات أىمية لبياف مكظفييا .1
تقـك إدارة المرّخص لو أيضان بإطالع مكظفييا عمى سياساتيا في مجاؿ الجكدة كاألماف، كيتعّيف عمييا  أفمستمر. يجب 

 أف تضمف كذلؾ فيميـ ليا كالتزاميـ بيا،  

 كاألىداؼ كالجكدة كاألمف األماف مجاالت في لو المرّخص بسياسات إلماميـ لضماف المتعاقدة كالجيات المكرديف جميع .1
 .المطمكبة منيـ كالمتطمبات لمتكقعات فيميـ ضماف عف فضالن  عامة، بصكرة اإلدارم كالنظاـ الصمة ذات
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 التنظيمية التغييرات

 (17) المادة

 لما يمي:  التنظيمية التغييراتعمى المرّخص لو ضماف أف تخضع  يتعّيف

 يتـ أف أيضان  يجب كما. التغييرات ىذه كتبرير كاألمف، األماف مجالي في التغييرات ىذه ألىمية تبعان  كالتصنيؼ التقييـ .1
 التنظيمية، التغييرات أىداؼ تحديد

 . باألماف اإلضراركرصد كتكصيؿ كمراقبة كمتابعة كتسجيؿ التغييرات لضماف عدـ  تخطيط .1

 

 المستمر والتحسين والتقييم، القياس،

 (18) المادة

 ةفعالية النظاـ اإلدارم لمتأكيد مف قدرة عمميات ىذا النظاـ عمى تحقيؽ النتائج المرجكّ  كقياس رصدالمرّخص لو  يتكلى .1
 .التحسيف فرص كلتحديد

 اإلدارم لمنظاـ المستمر التحسيف دعـ بيدؼ ليا كمخطط محدَّدة فترات خالؿ دكرية بصكرة تقييـ عمميات إجراء يتـ .1
 .كفعاليتو استقراره استمرارية كلضماف

 كضماف رصد بيدؼ األداء أساسىذه التقييمات، يتعّيف عمى المرّخص لو تحديد كتنفيذ تدابير كمعايير قائمة عمى  لدعـ .3
دخاؿ كالتشييد كالتصنيع كالتصميـ المكقع اختيار عممية خالؿ كاألمف األماف متطّمبات تمبية  كتشغيمو الخدمة في مرفؽال كا 

خراجو  .الخدمة مف كا 

 

 الذاتي التقييم

 (19) المادة

 تقييـ بيدؼ كمنتظـ دكرم نحك عمىاإلدارة في المنظمة تقييـ ذاتي لكافة مستكيات عمى المرّخص لو ضماف إجراء  يتعّيف
 أمف كثقافة أماف ثقافة كتعزيز اإلشعاع مف كالكقاية كالضمانات كاألمف األماف تكفُّر ضماف في اإلدارم النظاـ فعالية كتحسيف
 .راسختيف
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 ةالمستقل اتالتقييم

 (20) المادة

 دكرية نيابة عف اإلدارة العميا مف أجؿ: مستقمة تقييماتالمرخص لو بإجراء  يقـك .1

 كثقافة أماف كثقافة اإلشعاع مف كالكقاية كالضمانات كاألمف األماف لضمافكتحسيف فّعالية النظاـ اإلدارم  تقييـ .أ 
 راسختيف، أمف

 اإلستراتيجيات كالخطط كاألىداؼ المرجّكة،  مدل فّعالية عمميات النظاـ اإلدارم في تحقيؽ الغايات ك يـتقي .ب 

 كالقيادة،  األداء مالئمة يدتحد .ج 

 ثقافة األماف كثقافة األمف بالمنظمة،  تقييـ .د 

 جكدة الم نَتج،  رصد .ق 

 .التحسيف فرص تحديد .ك 

 كافية سمطة الكحدة ىذه ت منح أف عمى مستقمة، تقييمات إجراء عف مسؤكلة تنظيمية كحدة إنشاء لو المرّخص عمى يتعّيف .1
 .بمسؤكلياتيا لالضطالع

 مستقمة إجراء تقييـ ألعماليـ بأنفسيـ. تقييـ عممياتيجكز لألفراد المشاركيف في  ال .3

 .األداء أساس عمى ئمةالقا كالمعايير اإلجراءات استخداـ المستقمةالتقييـ  عممياتأف تتضمف  يجب .4

 

 اإلداري النظام مراجعة

 (21) المادة

إنجاز  عمى كقدرتو المستمرة كالفعالية المالئمةعمى فترات مخطط ليا لضماف  اإلدارم النظاـالمرّخص لو بمراجعة  يقـك .1
 األىداؼ المحدَّدة لممنظمة.

 :يمي ما الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى اإلدارم النظاـ مراجعةأف يشمؿ  يجب .1

 مف جميع أشكاؿ التقييـ،  مخرجات .أ 

 التي تكصمت ليا المنظمة كاألىداؼ التي حّققتيا،  النتائج .ب 

  العمميات، .ج 
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 عدـ التكافؽ كاإلجراءات التصحيحية كالكقائية،  حاالت .د 

  ،األخرل المنظمات مف المستفادة الدركس .ق 

 .التحسيف فرص .ك 

 .المناسب الكقت في كعالجيا كتقييميا، كالعقبات الضعؼ أكجوتحديد  يتعّيف .3

 ك كغايات سياسات في تحسينات أك تغييرات إلجراء حاجة ىناؾ كانت إذا ما اإلدارم النظاـ مراجعة عممية تحّدد أف يجب .4
 .كالتكظيؼ المنظمة كعمميات كأىداؼ كخطط إستراتيجيات

 

 والوقائية التصحيحية واإلجراءات التوافق عدم حاالت

 (22) المادة

 :يمي ما لو المرّخص يضمف أف يجب .1

النظاـ اإلدارم عمى اإلجراءات الالزمة لتحديد كتقييـ كتصحيح العمميات كالمنتجات غير المتكافقة حسب  احتكاء .أ 
 التصحيحية اإلجراءات كتحديدالضركرة، كتقييـ مدل حجـ عدـ التكافؽ المحتمؿ كتحديد األسباب الجكىرية 

 . فعاليتيا كتقييـ مراقبة عف فضالن  الضركرة، حسب يا،كتكثيؽ تطبيق كرصدىا كالكقائية،

الصراحة يساعد عمى تحسيف عممية تحديد حاالت عدـ التكافؽ  مف بيئة لمدعكة بعمؿ فياإلدارة العميا  تشجيع .ب 
اإلجراءات التي تحّدد عممية التعامؿ مع حاالت عدـ التكافؽ  تطبيؽ يجبكمعالجتيا كتحديد فرص التحسيف. 

مستقمكف،  أفرادعدـ التكافؽ يقـك بيا  لحاالتأيضان اف تككف ىناؾ عمميات تقييـ  يجبكمقترحات تحسيف األداء. 
 أف عمى اإلمكاف، بقدر التكافؽ عدـ بحاالت مباشر بشكؿ مرتبطة غير األفراد، ىؤالء كاجبات تككفأف  عمى
 .التقييـ إلجراء الفنية كالمعرفة الخبرة مف كاؼ قدر لدييـ يككف

 إذف لصدكر خاضعة تككف أف يجب متكافقة غير عمميات أك منتجات بقبكؿ السماح عندتمنح  التي التصاريح .ج 
ة تفتيش يىناؾ عمم تككفاف  يجبأك م نَتج  لعممية. كعندما تتـ مراجعة أك تصحيح المعنّية الجية مف بذلؾ

  المتطّمبات أك النتائج المتكّقعة.  معالعممية أك الم نَتج  تكافؽ مدل إلثباتكمراجعة 

 .المنظمة فيعمى مستكل مناسب  إلدارةحالة كفّعالية كافة اإلجراءات التصحيحية كالكقائية كتقديـ تقرير  رصد .د 

 تحديد فرصة ليا، التابعيف المقاكليف أك يفاالستشاري إلى باإلضافة ليا، المرّخص الجية مكظفي مف مكظؼ كؿ ي منح .1
 حاالت بنتائج المكظفيف إبالغ كيتـ. لمتحسيف مقترحات كتقديـ اإلدارم كالنظاـ كالمنتجات العمميات في التكافؽ عدـ حاالت
 .تحديدىا يتـ التي التكافؽ عدـ


