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  التعاريف 

 (1) المادة

  منيا: كلقرين  المبيَّنة المعاني التالية والعبارات بالكممات يقصد الالئحة، ىذه أحكام تطبيق في

  األمانتقييم  من المستقل التحقُّق

 

 في يشاركوا لم مناسبة، وخبرات مؤىالت ذوي أفراد بواسطة إجراؤه يتم كتابي قييمت
 ىذا إجراء في المستخدم األسموب كان إذا ما تحديد أجل من األصمي، األمان تقييم
 .الدولية الممارسات ألفضل وطبقاً  مناسباً  التقييم

 لمرقابة اإلتحادية الييئة" تصدرىا نووي، مرفقمن  ومراحل أجزاء لتشييد رخصة المحدودة التشييد رخصة
 النووي المرفق تشييد ومراحل أجزاء مختمف بتنفيذ تفويضاً  بموجبيا وُيمنح ،"النووية

 . التشييد رخصة إصدار قبل

 ؤدٌةم ظروف أو متوقعة تشغٌلٌة أحداث إلى ٌؤدي افتراض حدث فً التصمٌم قد مسبب الحدث فتراضا

 ةسلسلبداٌة  هو وإنما ذاته، حد فً حادث لٌس افتراض مسبب الحدث .حادث إلى

 تقع، التً اإلضافٌة األعطال حسب جسٌم حادث أو تشغٌلٌة وقائع إلى ؤدياحداث ت

 واألحداث البشرٌة، واألخطاء األنابٌب، كسر مثل المعدات أعطال ذلك فً بما

 .الطبٌعٌةو  ةالبشرٌ

 للمخاطر االحتمالً التقٌٌم

(PRA) 

 منطقٌة أداة وٌمثل ،المحتملة األعطال سٌنارٌوهات لتحدٌد ومنظم شامل أسلوب

 .للمخاطر رقمٌة تقدٌرات الستنتاج وحسابٌة

 الذي الضرر تواتر تحدٌد إلى تؤدي التً األعطال تقٌٌم ٌشمل(: 1) المستوى

 .المفاعل قلب ٌصٌب

 أعطال تواتر تحدٌد إلى تؤدي التً االحتواء استجابة تقٌٌم ٌشكل(: 1) المستوى

 إلى المشعة النوٌدات من المفاعل قلب رصٌد من معٌنة نسبة وانطالق االحتواء

 .البٌئة

PSAR األمان تحلٌلالمبدئً ل تقرٌرال.  

نات والنظم الهياكل  والمكوِّ

(SSCs) 

 واألمان الوقاٌة فً تساهم التً نشاطال أو المرفق عناصر جمٌع ٌشمل عام مصطلح

 واألوعٌة المبانً مثل الخاملة العناصر هً الهٌاكل .البشرٌة العوامل باستثناء

 والمكون محددة فاعلة وظٌفة تؤدي بحٌث مجمعة مكونات النظام ٌشمل .والتدرٌع

 .النظام عناصر من منفصل عنصر أي هو
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   النطاق

 (2) المادة

 تشييد رخصة و تشييد رخصةعمى  لمحصولفي الطمب المقدم لمييئة  الالزم توفرىا متطّمباتال تحديد إلى الالئحة ىذه تيدف
  .  لمرقابة الخاضع النشاط من جزءاً  ُتعتبر محّددة بنشاطات لمقيام أو ،محدودة

 

  محدودة تشييد رخصة طمب

 (3) المادة

 .الالئحة ليذه ًقاوف التشييد، رخصة طمب من كجزء محدودة تشييد رخصة عمى لمحصول التقّدم وصالرخ لطالب يجوز .1

 :يمي ما المحدودة التشييد رخصة عمى الحصول طمب يتضّمن .1

 المقترحة، لمنشاطات وصف .أ 

 5)المادة  في المطموبة الفنّية والمعمومات الالئحة، ىذه من( 4) المادة في المطموبة العامة المعمومات .ب 
 تدخل التي النشاطات عمىالرقابة  ةيفاعم لضمان ،قابل لمتطبيق ىوما  حسب الالئحة، ىذه من( 6و
  المحدودة، التشييد رخصة طمب نطاق في

 . أعاله إلييا الُمشار النشاطات عمى تطبيقو سيجري الذي اإلداري لمنظام وصف .ج 

 لمقوانين قاً وف المقترحة النشاطات بتنفيذ االلتزام عمى تأكيداً  المحدودة التشييد رخصة عمى الحصول طمب يتضّمن أن يجب .3
 .الييئة لموائح ووفقاً  الدولة في السارية

 

  العامة المتطّمبات

 (4) المادة

 في السارية لمقوانين قاً وف سيتم المقترح النووي المرفق وتشييد تصميم أن تثبت طمبو في معمومات الرخصة طالب يقّدم .1
 .الييئة لموائح ووفقاً  الدولة

 :يمي ما تقديم الرخصة طالب عمى يتعّين .1

  ،عن الشركة نيابة بالعمل المفّوضين األساسيين والموظفين الُمدراء وأسماء شركتو، وعنوان سمو،إ .أ 
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 والمدة النووي، الَمرفق بناء في الرخصة طالبمن اجمو  يرغب الذي لمغرض ووصف المطموبة، الرخصة نوع .ب 
 عمييا لمحصول بطمبات تقّدم التي تمك أو مسبقاً  الصادرة الصمة، ذات بالرخص وقائمة التشييد، لرخصة المطموبة
 المقترح، النووي لمَمرفق

 بالدولة، المختّصة السمطة ِقَبل من معتمد اعتباري كيان المتقّدم أن تُثبت التي المعمومات .ج 

 والبشرية المالية الموارد متطّمبات ذلك في بما إدارتو، ىيكلكذلك  و ممكيتو معمو  تصف التي المعمومات .د 
 المقترح، النووي لمَمرفق المتوقعة

  السارية، والموائح لمقانون قاً وف المقترحة النشاطات تمامإل والمالية الفنّيةبقدراتو  المتعّمقة التفاصيل   ه.

 مقاولين وأي الرخصة طالب بين المسؤوليات وتفاصيل الرئيسيين، بالمقاولين عالقتو توّضح التي المعمومات  و.
 . وتشغيمو وتشييده، ،وتصميمو النووي، المرفق موقع تحديد عن مسؤولين

 .لمتشييد الرئيسية والمؤشرات المراحل يحّدد زمني جدول تقديم مع استكمالو،تاريخ  و التشييد لبدء المتوّقع الموعد ز.

 

  األمان تحميللالمبدئي  تقريرال

 (5) المادة

 مخاوفاي  حول تفصيمية أدّلة التقرير يتضّمن ان ويجب لمراجعتو، الييئة إلى األمان تحميلل لمبدئيا تقريرال تقديم يجب
 الواجب والشروط التشييد رخصة منح مسألة فيلممراجعة و التقييم  لمييئة أولياً  أساساً  التقرير ىذا يعتبر و. باألمان مرتبطة
 .من عدمو الرخصة لمنح بتطبيقيا االلتزام

 

  األمان تحميللالمبدئي  تقريرال متطمبات

 (6المادة )

  ،(الحصر ال المثال سبيل عمى)حميل األمان إرفاق ما يمي المبدئي لت تقريرالتقديم  عنديتعّين عمى طالب الرخصة 
 :الالئحة( ىذه من (7) المادة لنص ًقاوفالع الخاضعة لقيود اإلطّ  المعمومات مع التعامل يتم)

 

، وىيكمو، وىدف ومجاالت تطبيق كل جزء، وقائمة األمان تحميلالمبدئي ل تقريرالمقدمة تتضّمن معمومات حول إعداد  .1
 بالمواد المرفقة كجزء من التقرير.
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والجوانب األخرى ذات مخطط وصف عام لمَمرفق النووي المقترح، يتضّمن خصائصو الفنّية األساسية، ومعمومات حول ال .1
ق تشغيل وحدة الَمرفق، ومقارنة بينو وبين الَمرافق األخرى المشابية الجاري تشغمييا حاليًا رُ ة، فضاًل عن وصف لطُ الصم

 في الدولة أو في أي مكان آخر.

تحديد أي َمرفق نووي مرجعي، ودليل الموافقة عميو من جانب السمطة الرقابية المفّوضة في بمد المنشأ، وتحديد قائمة  .3
ضّمن وصفًا تي األمان من المستقل التحققو التغييرات التي ُاجريت عمى التصميم المرجعي لمَمرفق، وتقرير التعديالت أ

لكافة التعديالت المقترحة عمى التصميم المرجعي أو أي تغييرات ُاجريت عميو بالفعل، وقائمة بكافة معمومات األمان في 
 .األمان تحميللبدئي المتقرير البمد المنشأ ُترفق مع اإلشارة إلييا في 

بتنفيذىا فيما يتعّمق بإدارتو لألمان، بما في ذلك ىيكل إدارتو  لو المرخصوصف لمترتيبات التي سيقوم طالب الرخصة/ .4
األمان والضمانات خالل النشاط المقترح، و  األمنوالنظام اإلداري الذي سيتم تطبيقو لضمان االلتزام بكافة متطمبات 

 لتطوير وصيانة وتعزيز ثقافة راسخة لألمان. تواستراتيجيو 

وصف لتقييم الموقع يتضّمن بياناتو المرجعية وتقييم مخاطره، ومعمومات حول قربو من المنشآت الصناعية والعسكرية  .5
ومنشآت النقل، وما إذا كانت ىناك نشاطات أخرى في الموقع أو بالقرب منو قد تؤثر عمى أمان الَمرفق النووي المقترح. 

باإلضافة  رصاد الجوية والزالزل لمَمرفق النووي المقترح والموقع المحيط.معمومات حول ظروف المياه واأل إضافةويتعّين 
األخرى المرتبطة  واألموروصفًا لمظروف اإلشعاعية المرتبطة بمصادر خارجية يجب أن تتضّمن المعمومات إلى ذلك، 

رفق النووي المقترح أثناء بالموقع في تخطيط الطوارئ، والتصدي لمحوادث، والتـأثيرات اإلشعاعية وغير اإلشعاعية لممَ 
في ذلك مراعاة  بماالتشغيل، وظروف الحوادث، ورصد المقاييس المرتبطة بالموقع، وخطة الطوارئ أثناء التشييد، 

 احتماالت حدوث حرائق وسيول وعواصف رممية وانتياكات أمنية. 

ن، ومبادئ التصميم، واألنظمة والمعايير متصميم العام لمَمرفق النووي المقترح، بما في ذلك أىداف ومعايير األمالوصف  .6
اليياكل والمعدات، والعوامل  قدرات و، وتصنيف اليياكل والنظم والمكونات، ووصف أعمال اليندسة المدنية، بيا لمعمولا

وقاية العوامل البشرية واليندسية لمَمرفق النووي ب الخاصةقديم معمومات التصميم ت جبالبيئية المرتبطة باألمان النووي. وي
 من المخاطر الداخمية والخارجية. وحمايتو

قة باألمان المتعمّ  األىداف مناقشةوصف ليياكل ونظم ومكونات المرفق النووي حسب أىميتيا لألمان النووي، بما في ذلك  .7
ارات والتحميل، وذلك بيدف تقديم الضمان بواالختوأسس التصميم وتصنيف األمان، وقواعد التصميم والتشييد والتفتيش 

 ق التصميم األىداف المطموبة. قّ يح لكيالمناسب 

وصف لكيفية تطبيق الدروس المستفادة والخبرات الحديثة المكتسبة من مرافق أخرى مشابية والتطورات العممية والفنية  .8
 الت األمان المحتممة.الوقاية واألمان لحل مشكبباإلضافة إلى نتائج أي بحوث ذات صمة 

عمى أساس معايير األمان والحد المأذون النووي ممّخص يتضّمن نتائج تحميالت األمان المطّبقة بغرض تقييم أمان المرفق  .9
البادئ  الحدث وتصنيفاإلشعاعية، مع األخذ في االعتبار أىداف األمان ومعايير القبول، وتحديد  اإلنبعاثاتبو من 
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 في ليا المحتاط واألحداث، المنتظرة التشغيمية الوقائعالقطعي لألمان الداعم لمتشغيل العادي، وتحميل االفتراضي، والتحميل 
 ((.1( و)1)المستويين ) المحتممة األخطار تقييم، و جسيموال، والحوادث ليا محتاطال غيرو  التصميم

حول برنامج اإلدخال في الخدمة، الذي سيتم إقراره قبل الدخول في مرحمة التشغيل، بما في ذلك برنامج  مبدئيةمعمومات  .12
د التصميم، طبقًا لمنحو المشيّ  أمانالَمرفق النووي يفي بمتطمبات  بأناالختبار والتحّقق الذي سيتم استخدامو لتقديم ضمان 

 عميو.  

 ات الصمة باألمان.حول الجوانب التشغيمية ذ مبدئيةمعمومات  .11

 من.اآلتشغيمي عدم تجاوز السقف الحول حدود وظروف التشغيل لضمان  مبدئيةمعمومات  .11

حول برنامج الوقاية من اإلشعاع، بما في ذلك وصف لكافة مصادر اإلشعاع في الموقع، وتطبيق مبدأ  مبدئيةمعمومات  .13
التصميم بيدف حماية  خصائصلو ين األمثل لموقاية "بقاء التعرض لإلشعاعات عند أدنى حد معقول"، وذلك بيدف التحس

 العاممين والَمرفق النووي من مخاطر اإلشعاع. 

برنامج التصّرف في النفايات المشّعة تمييدًا لمتخّمص منيا، تتضّمن الترتيبات الالزمة لتحديد  ادارة حول مبدئيةمعمومات  .14
النفايات المشّعة والسيطرة عمييا، ومقترحات لمتصريف المأذون بو لمتخّمص من ىذه النفايات، وترتيبات المعالجة نقل 

 متخمص منيا. ل تمييداً تبّقى من نفايات مشّعة  ماوتخزين  وتييئةالتمييدية، والمعالجة، 

رفق النووي المقترح في ر والعمال والبيئة والمَ حول القدرة عمى القيام باإلجراءات الالزمة لوقاية الجميو  مبدئيةمعمومات  .15
 رفق.سس التصميم المرجعي لممَ حالة حدوث طارئ نووي أو إشعاعي إعتمادًا عمى أُ 

بحماية موقع التشييد من االقتحام،  الرخصةمادية لمرحمة التشييد تتضّمن وصفًا لكيفية قيام طالب ال الحمايةخطة  .16
تصميم المرفق النووي  لخصائص مبدئيتقديم وصف  الرخصةطالب ، يتعّين عمى عالوة عمى ذلكوالتخريب، والتدمير. 

 أثناء مرحمة التشغيل. ةالمادي حمايةلم والمقترح 

 الخاصةمعمومات ال تقديمإلرشادات الدولية، و وا، الييئة لموائحقًا وفعمييا  والرقابةالمواد النووية كميات  لتحديد مبدئيبرنامج  .17
 ،الضمانات، بما في ذلك، عمى سبيل المثال ال الحصر، رسم توضيحي لحركة المواد النووية تطبيقب والمرتبطةالتصميم ب

رفق النووي المقترح يضمن الرقابة والمساءلة عمى كافة المواد النووية والمعدات ذات الصمة، لمَ اتصميم  لخصائصووصف 
تأثيرات أخرى يمكن أن تؤدي إلى حادث إشعاعي اي والحماية من الدخول غير المأذون بو، أو السرقة، أو التخريب، أو 

. كما يجب أن يتضّمن البرنامج خططًا عامة لممناطق نفاياتص ليا لممواد النووية أو البما في ذلك الحيازة غير المرخّ 
دارة المواد النووية  مواد النووية.ووصفًا لممعدات الرئيسية التي ستتم من خالليا عممية إدارة ال ،التي سيتم فييا تخزين وا 

التصميم  دعمحول اإلخراج من الخدمة والمسائل المرتبطة بنياية العمر التشغيمي، بما في ذلك كيفية  مبدئيةمعمومات  .18
 إلخراج اآلمن من الخدمة.ا لعممية
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رات أو وذلك بغرض رصد التغيي ،أثناء فترة التقييم المبدئي األمان تحميلتقرير  مراجعةالتحديث و/أو  آلية وفتراتوصف  .19
 التعديالت في التصميم. 

 

 المعمومات حجب 

 (7المادة )

 قانونالمرسوم بمن /ب( 9ًقا لممادة )وفي طمب رخصة التشييد، فت الذي يسعى لحجب معموما الرخصةيتعّين عمى طالب  .1
 لمرادالمعمومات ا، أن يشير بصورة واضحة إلى في شأن االستعماالت السممية لمطاقة النووية 1229لسنة  6اتحادي رقم 

 وتقديم بيان يتضّمن ما يمي:  عن أي جية اخرى بخالف الييئة، حجبيا

 ا، ى، ويشير إلى مكان/أماكن ورودفي الطمب جزاء التي يسعى لحجبيااألتحديد  .أ 

 6اتحادي رقم  قانونمن المرسوم ب/ب( 9قًا ألحكام المادة )وفحجب المعمومات،  طمب و دواعي بابيح أستوض .ب 
بالضرر  محدداً أن يقّدم بيانًا  أيضايتعّين عميو كما ، في شأن االستعماالت السممية لمطاقة النووية 1229لسنة 

 .ألي جية اخرى بخالف الييئة الذي سيقع في حال اإلفصاح عن ىذه المعمومات

 طالبل الموافقة أو الرفض تقوم الييئة بإخطار اوفي ح و،حجب المعمومات أو ترفض طمبيجوز لمييئة أن توافق عمى  .1
( 32مدة ثالثين ) الرخصةوتمنح الييئة لطالب  ،يانًا بأسباب ذلك القراربم الييئة بقرارىا. في حالة الرفض تُقد   الرخصة

 عمومات،استخدام المبلييئة خالل ىذه المدة ا تقومن ي لمييئة لسحب المعمومات وليومًا ليقوم خالليا بتقديم طمب خط
 ويجب إعادتيا بعد انتياء المدة.

األسباب  انتفت إذاإذا قام المالك بنشرىا مسبقًا، أو  لمجميور( يومًا نشر المعمومات 32يجوز لمييئة خالل مدة الثالثين ) .3
 .حجبيا لطمبالتي أدت أصاًل 

يومًا( من  32قبل ثالثين يومًا ) لرخصةاإذا قّررت الييئة نشر المعمومات ألي سبب، فيتعّين عمييا االلتزام بإخطار طالب  .4
من  (3لألسباب الموضحة في البند )لم تقم الييئة بنشرىا  االمعمومات إذأن يطمب سحب  الرخصة طالبيجوز لو  النشر. 

 . ضروريةإعادة المعمومات ما لم تكن ىذه المادة، وتمتزم الييئة ب

 


