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 تمهيد

صدرت هذه الالئحة عن الهيئة االتحادية للرقابة النووية بموجب الصالحيات الممنوحة لمجلس إداراتها 

في شأن االستعماالت  2009( لسنة 6) ( من المرسوم بقانون اتحادي رقم1)38( والمادة 4)11وفقاً للمادة 

 السلمية للطاقة النووية )القانون(.

 

 التعاريف

 (1المادة )

 1في تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المنسوبة إليها في المادة  .1

حادث، الهيئة، اإلغالق، إدخال في الخدمة، تشييد،  من )القانون( ما لم يتطلب السياق غير ذلك:

المرّخص  الترخيص،إخراج من الخدمة، تصميم، حالة طارئة )حالة طوارئ(، اإلشعاع المؤين، 

له، مرفق نووي، أمن نووي، التشغيل، الشخص، الوقاية من اإلشعاعات، المصادر اإلشعاعية، 

  تيش رقابي، األمان.مواد مشعة، نفايات مشعة، نشاط خاضع للرقابة، تف

 

 عالوة على ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أدناه. .2

 

 المقلَّدةالبنود 

 

 

 دف األمان األساسيه

البنود التي يتم تصننننننيعها أو تجديدها أو تغييرها عن قصننننند لتقليد 

 قدم على أنها أصلية.المنتجات األصلية دون إذن لت  

هدف حماية الناس والبيئة من اآلثار الضنننننارة ل شنننننعاع المؤين، 

كما هو موضننننننع في معايير أمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

سيات األمان )رقم  سا سية" )أ -SF)الوكالة( "مبادئ األمان األسا

  (.2006، طبعة (1

عمداً بقصد الخداع. تشمل البنود المغشوشة البنود التي تم تحريفها                          البنود المغشوشة

البنود المزودة بتعريف غير صننننننحيع أو شننننننهادة مزورة أو غير 

 دقيقة.

العاملين لدى مقدم طلب الحصننول على ترخيص لممارسننة نشنناط   فرد/أفراد

خاضنننع للرقابة يتعلق بمرفق نووي،  أو لدى المرخص له وكذلك 

 مقاوليه.العاملين لدى مستشاري المرخص له أو 



 
 

 

مصطلع عام يشمل جميع المؤسسات العامة أو الخاصة )باستثناء  األطراف المعنية

الهيئة( أو الجهات أو األفراد الذين لديهم حصنننننة أو مصنننننلحة في 

 نشاط  معين خاضع للرقابة.

 القيادة

 

اسننننننتخدام قدرات وكفاءات شننننننخص إلعطاء توجيهات إلى أفراد 

التزامهم بتحقيق هنندف األمننان ومجموعننات أفراد، وللتننأثير على 

" عن طريق غايات األمان األسننناسننني هدفاألسننناسننني وتطبيق "

 وقيم وسلوكيات مشتركة.

مجموعة من األدوار والعناصننننننر المترابطة والمتفاعلة فيما بينها  النظام اإلداري

لوضننع سننياسننات وأهداف واسننتراتيجيات وخط  وغايات من مة 

نحو يتسننننننم بالكفاءة. وتشننننننمل المرّخص له وتمكين تحقيقها على 

الهيكننل التن يمي للمرخص لننه والموارد والعمليننات التن يميننة. 

 ويدعم الن ام اإلداري تحقيق المرّخص له لهدف األمان األساسي.

 مراجعة النظام اإلداري

 

تقييم دوري ومنهجي تضطلع به اإلدارة العليا يتناول مدى مالءمة 

ته له وكفاي يذ  الن ام اإلداري للمرخص  ته وكفاءته في تنف عالي وف

ياسنننننننات وتحقيق أهداف واسننننننتراتيجيات وخط  وغايات  السنننننن

 المن مة.

مصننطلع شننامل يسننتخدم بدالً من أي مما يلي: تجميع، أو مكون ،  منتج

أو معدات ، أو وحدة نمطية، أو تجميع فرعي ، أو ن ام فرعي، 

 أو ن ام أو عنصنننننر لمفردة أو معدات متعلقة بمرفق نووي والذي

 قد تؤثر على األمان.

 ثقافة األمان

 

مجموعة خصائص في من مة المرّخص له ومواقف األفراد تثبت 

أن مسائل الوقاية واألمان تلقى ما تستحقه من عناية بسبب أهميتها 

 باعتبار أن لها أولوية قصوى.

الخصننننننائص في من مة المرّخص له ومواقف األفراد  التي تثبت  ثقافة األمن

األمان النووي تلقى ما تستحقه من عناية بسبب أهميتها أن مسائل 

 باعتبار أن لها أولوية قصوى.



 
 

 

الشنننننخص أو مجموعة األشنننننخام  داخل المن مة الذين يقومون  اإلدارة العليا

بتوجيه من مة المرخص له ومراقبتها وتقييمها على أعلى مستوى 

 النووية.تقني، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ومدير العمليات 

 سلسلة التوريد

 

 

 البنود المشبوهة

العمليات واألشننخام المشنناركين في إنتاج المنتجات أو الخدمات 

 وشراءها وتوزيعها.

 

 البنود التي بها داللة أو ش بَهة في أنها قد ال تكون أصلية.

 الهدف والنطاق

 (2المادة )

حدد هذه الالئحة متطلبات بشأن تأسيس القيادة واإلدارة واستدامتها وتحسينها باستمرار ألغراض ت   .1

 قويتينوثقافة أمن أمان  يدعم ثقافةاألمان ووضننننننع ن ام إداري فعال داخل المرافق النووية مما 

 والمحاف ة عليهما من أجل ضمان تحقيق هدف األمان األساسي.

 

حديد موقع المرافق النووية وتصنننننميمها وتشنننننييدها وإدخالها في الخدمة، تت طبق هذه الالئحة على  .2

 كما ت طبق ،وتشننغيلها وإغالقها وإخراجها من الخدمة، وكذلك على أي فترة رقابة مؤسننسننية الحقة

على جميع األحوال التشننننغيلية للمرافق النووية، وال روف المؤدية إلى وقوع حوادث وإلى وقوع 

  إشعاعية في المرفق النووية.حاالت طوارئ نووية أو 

 

على مقدم طلب الحصننول على ترخيص لممارسننة نشنناط خاضننع للرقابة يتعلق  ت طبق هذه الالئحة .3

على  أو الالئحةتطبيق المتطلبات المنصنننننوم عليها في هذه  بمرفق نووي الذي يجب عليه إثبات

 ،أو كليهما المرخص له الذي يجب أن يضمن تطبيق المتطلبات المنصوم عليها في هذه الالئحة

 .حسب االقتضاء

 

 الفصل األول

 المسؤولية ألغراض األمان والقيادة ألغراض األمان

 األمانالمسؤولية ألغراض 

  (3المادة )



 
 

 

 هدف األمان األساسي. ضمان تحقيقيجب على المرخص له  .1

 اإلدارة العليا ضمان ما يلي:يجب على  .2

تحديد موقع المرافق النووية وتصنننميمها وتشنننييدها وإدخالها في الخدمة وتشنننغيلها وإخراجها   .أ

 من الخدمة أو إغالقها على نحو مأمون،

معايير األمان لالمنتجات المستخدمة واألنشطة التي يتم ممارستها في المرافق النووية  استيفاء .ب

  والجودة واإلدارة،

التصننننرف والتحكم بشننننكل مأمون في جميع المواد المشننننعة والمصننننادر اإلشننننعاعية التي يتم  .ج

  ا،نقلها أو تخزينها أو التخلص منهإنتاجها أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو 

لمخاطر اإلشننننننعاعية افهم  ةيبتنمقيام المديرين واألفراد على جميع المسننننننتويات في المن مة  .د

والمحاف ة  ة، ولكيفية إدارة المخاطر اإلشنننعاعية ذات الصنننلة بمسنننؤولياتهموالعواقب المحتمل

 ،عليه

ما في ذلك التخلص من  .ه مان األمان، ب ية والتمويل لضنننننن كاف بات لتوفير الموارد ال اتخاذ ترتي

المرافق من الخدمة )أو إغالقها( مع إيالء  وكذلك إخراجالنفايات المشعة على المدى الطويل، 

 ،لحماية األجيال القادمةر الواجب االعتبا

للتأهب  االقتضننننننناءتوفير الموارد الكافية واتخاذ الترتيبات وتنفيذها ومراجعتها بانت ام عند  .و

 والتصدي لطارئ نووي أو إشعاعي.

 

  مسؤوليات مجلس إدارة المرخص له

 (4المادة )

ودعم ثقافة  يجب أن يثبت مجلس اإلدارة قيادة قوية وفعالة لألمان ويكون مسؤوالً عن تعزيز .أ

  في المن مة. تينأمان وثقافة أمن قوي

األمان والن ام اإلداري الداعم  عدم تأثرعند اتخاذ قراراته ضمان يجب على مجلس اإلدارة  .ب

  لتحقيق هدف األمان األساسي بأولويات أخرى.

له  لمن مة المرخصيجب على مجلس اإلدارة توفير الكفاءات المناسبة والموارد الكافية  .ج

 لممارسه أنشطته بشكل مأمون.

ويتخذ من خالل اإلدارة العليا أداء األمان العام للمن مة  يجب على مجلس اإلدارة أن يراقب .د

  .األماناإلجراءات الالزمة لضمان أعلى مستوى من 

 



 
 

 

  قيادة اإلدارة ألغراض األمان

 (5المادة )

 باألمان من خالل:يجب على اإلدارة العليا إثبات القيادة فيما يتعلق  .1

المتعلقة بالوقاية  قصوى للمسائلوضع نهج تن يمي لألمان ينص على إيالء االهتمام كأولوية  .أ

 واألمان بما تبرره أهميتها وتأييده وااللتزام به،

 ،س والتكنولوجيا ومن مة المرخص لهاإلقرار بأن األمان يشمل التفاعالت بين النا .ب

 ن،ن وثقافة أمن قويتتدعم ثقافة أماوضع توقعات سلوكية  .ج

ترسنننننيل قبول المسننننناءلة الشنننننخصنننننية فيما يتعلق باألمان من جانب جميع األفراد في من مة  .د

أولويننات تراعي المسننننننتويننات أن القرارات المتخننذة على جميع  وترسننننننيل ،المرخص لننه

 وإجراءات المساءلة المتعلقة باألمان.

ضنننننمان  -في االعتبار واجباتهم وضنننننعمع  - يجب على المديرين على جميع المسنننننتويات في المن مة .2

 شمول قيادتهم لما يلي:

 بفاعليةوضع أهداف لألمان تنسجم مع سياسة من مة المرّخص له المتعلقة باألمان، والسعي  .أ

هار االلتزام بتحسننين للحصننول على معلومات حول أداء األمان ضننمن مجال مسننؤوليتهم وإ 

 ،أداء األمان

تطوير قيم وتوقعات فردية ومؤسننننننسننننننية لألمان في جميع أنحاء المن مة من خالل قراراتهم  .ب

 وإجراءاتهم، وتصريحاتهم

تعمل إجراءاتهم على تشننننننجيع اإلبالل عن المشنننننناكل المتعلقة باألمان، وتطوير  ضننننننمان أن .ج

 مواقف التساؤل والتعلُّم وتصحيع األعمال أو ال روف الضارة باألمان.

 مديرين بجميع المستويات في المن مة القيام بما يلي:يجب على ال .3

 تشجيع ودعم جميع األفراد لتحقيق أهداف األمان وتأدية مهامهم على نحو مأمون، .أ

 إشراك جميع األفراد لتحسين أداء األمان، .ب

 اإلبالل بوضوح عن أساس القرار المتعلق باألمان. .ج

 

 الفصل الثاني

 اإلدارة فيما يتعلق باألمان

 المتطلبات العامة



 
 

 

 (6المادة )

يجب أن تكون اإلدارة العليا مسؤولة عن وضع الن ام اإلداري لمن مة المرخص له وتطبيقه ومساندته  .1

 وإثبات االلتزام بتطبيقه وتحسينه باستمرار لضمان األمان.

مسؤولين عن يجب أن ت ل اإلدارة العليا في موضع المسألة عن الن ام اإلداري حتى عند تعيين أفراد  .2

  وضع الن ام اإلداري وتطبيقه والتعهد به.

 يجب أن تضع اإلدارة العليا سياسة أمان تضمن: .3

ياسنننننننة األمان  .أ توافق أهداف واسننننننتراتيجيات وخط  وأهداف من مة المرخص له مع سنننننن

 وتطويرها بحيث ال يتم تقويض األمان بسبب أولويات أخرى،

 دعم تطبيق الن ام اإلداري، .ب

 كنموذج يحتذى به في تطبيق القيم والتوقعات الواردة في سياسة األمان،العمل  .ج

إبالل األفراد بااللتزام بتبني هذه القيم والتوقعات السننننلوكية من أجل االمتثال لمتطلبات الن ام  .د

  اإلداري،

 فرض مشاركة األفراد في التنفيذ والتحسين المتواصل للن ام اإلداري للمن مة، .ه

قابلة للقياس تتماشننى مع االسننتراتيجيات والخط  واألهداف على مختلف إرسنناء أهداف أمان  .و

حدد بوضننوح متى وكيف ومن الذي يتخذ القرارات ضننمن الن ام المسننتويات في المن مة، وت  

 اإلداري،

وخط  المن مة ومقارناتها بأهداف  وأهدافواسننننننتراتيجيات  لغاياتمراجعة دورية ال تمكين .ز

 تي يتعين اتخاذها لمعالجة أي حيود.وتمكين اإلجراءات ال األمان،

مراعاة اإلدارة العليا لتوقعات األطراف المعنية بشأن أنشطة وتفاعالت عمليات الن ام اإلداري بهدف  .4

 تعزيز رضاهم مع ضمان عدم المساس باألمان واألمن النووي.

ويجب أن يتمتع  اإلدارة العليا،يجب على اإلدارة العليا تعيين فرداً مؤهالً لتقديم التقارير مباشنننننرة إلى  .5

 الفرد المؤهل بالصالحية والمسؤولية للقيام باآلتي:

 تنسيق إعداد الن ام اإلداري وتطبيقه، .أ

رفع التقننارير عن أداء الن ننام اإلداري، بمننا في ذلننك تننأثير الن ننام اإلداري على األمننان واألمن  .ب

  النووي وثقافة األمان وثقافة األمن وأي ضرورة للتحسين،

  حل أوجه التعارض المتعلقة بمتطلبات وعمليات الن ام اإلداري. .ج

يجوز لمقدم طلب الحصننننننول على ترخيص ممارسننننننة نشنننننناط خاضننننننع للرقابة يتعلق بمرفق نووي  .6

وللمرخص له تفويض أعمال وضننننننع الن ام اإلداري وتطبيقه إلى  خرين، مثل مقاوليه أو وكالءه أو 

  مع االحتفا  بالمسؤولية األساسية للن ام اإلداري. استشاريوه،



 
 

 

 النظام اإلداري

 (7المادة )

يجب على مقدم طلب الحصننننول على ترخيص لممارسننننة نشنننناط خاضننننع للرقابة يتعلق بمرفق نووي  .1

ص له بتطبيقه وتقييمه وتحسننينه باسننتمرار والتعهد به بما يتماشننى إداري وأن يقوم المرخّ  وضننع ن ام

  هداف واستراتيجيات وغايات وخط  المن مة ويساهم في تحقيقها.مع سياسات وأ

ن ام إداري لفعال التطبيق أن يضننننننمن الله ص المرخّ  وعلىيجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت  .2

من طلب الترخيص وفي إطار التفتيش الرقابي  ، بوصننننفها جزءاواسننننتيفاء المتطلبات الواجبة التطبيق

 أو أي طلب  خر من الهيئة،

يجب أن تكون األهداف الرئيسنننننية للن ام اإلداري هي تعزيز األمان ودعم ثقافة أمان قوية عن طريق  .3

 ما يلي:

 جميع المتطلبات بطريقة متماسكة بغرض إدارة أنشطة من مة المرّخص له بأمان، الجمع بين .أ

ات وصننننف اإلجراءات المخططة والمنهجية الالزمة لتوفير ضننننمان كافا باسننننتيفاء جميع المتطلب .ب

 ص على نحو مأمون،إلدارة أنشطة من مة المرخّ 

ضننننننمان عدم الن ر في العوامل الصننننننحية والبيئية واألمنية والجودة والبشننننننرية والمؤسننننننسننننننية  .ج

والمتطلبات واالعتبارات االقتصنننننادية والمالية بشنننننكل منفصنننننل عن متطلبات األمان وذلك لمنع 

 تأثيرها السلبي المحتمل على األمان،

 قصوى داخل الن ام اإلداري، ويجاوز جميع االعتبارات األخرى. ه أهميةلضمان أن األمان  .د

يجننب أن يحنندد الن ننام اإلداري وأن يندمج جميع المتطلبننات التشننننننريعيننة والرقنابيننة التي تنطبق على  .4

 ص له.األنشطة الخاضعة للرقابة والمرافق النووية للمرخّ 

مراجعة مسنننننتقلة لتقييم القرارات المهمة لألمان يجب اتخاذ ترتيبات في الن ام اإلداري إلنشننننناء لجنة  .5

  وصياغة التوصيات ل دارة العليا ومجلس إدارة المن مة، حسب االقتضاء.

 يجب تحديد ما يلي في الن ام اإلداري فيما يتعلق بلجنة المراجعة: .6

 متطلبات الطبيعة المستقلة للجنة المراجعة، .أ

 الكفاءات الالزمة إلجراء المراجعة، .ب

يا ومجلس اإلدارةم المشننننننناركة .ج ية بالقرارات المهمة لألمان ع اإلدارة العل حسنننننننب  ،للتوصنننننن

  .االقتضاء



 
 

 

يجب أن يشنننننتمل الن ام اإلداري على ترتيبات لدعم عملية واضنننننحة ومنهجية وفي الوقت المناسنننننب  .7

يجب أن تعتمد عملية صننننع القرار  ص له.وشنننفافة التخاذ القرار على جميع مسنننتويات من مة المرخّ 

 على المدخالت التقنية والنوعية.  -من بين أمور أخرى -هذه 

يجب وضننع ترتيبات في الن ام اإلداري لتحديد وحل أي تعارض ينشننأ في عملية اتخاذ القرار، بما في  .8

ض  ذلك تحديد وحل التعارضنننننننات المحتملة بين تدابير األمن النووي وتدابير األمان بطريقة ال ت قو 

 األمان.

بات  .9 خاذ ترتي مل ألي تغييرات على يجب ات تأثير الفعلي والمحت يل ال يد وتحل حد في الن ام اإلداري لت

األمان بشنننكل مناسنننب، بما في ذلك التغييرات التن يمية والتغييرات في هيكل الحوكمة المؤسنننسنننية أو 

  الترتيبات المتعلقة بها، واآلثار التراكمية للتغييرات الطفيفة.

 

 متدرجالنهج ال

 (8المادة )

الن ام اإلداري وتنفيذه باستخدام نهج متدرج يعتمد على المعايير التي يجب توثيقها في  يجب وضع .1

 الن ام اإلداري مع مراعاة ما يلي:

 أهمية األمان وتعقُّد: .أ

  تن يم المرخص له،  .1

  نووي،تشغيل مرفق أو  .2

 ممارسة نشاط خاضع للرقابة.أو  .3

، والضمانات، واألمن النوويالمخاطر وحجم األخطار المحتملة المرتبطة بعناصر األمان  .ب

 والوقاية من اإلشعاعات وعناصر البيئة والجودة واالقتصاد لمرفق نووي،

العواقب المحتملة على األمان في حالة حدوث عطل أو حدث غير متوقع أو إذا تم التخطي   .ج

 شكل غير صحيع.بشكل غير كاِف لنشاط أو تنفيذه ب

يجب أيضاً اتباع النهج المتدرج لتطبيق متطلبات الن ام اإلداري على المنتجات واألنشطة لكل عملية  .2

 داخل المن مة.

 



 
 

 

  الوثائق

 (9المادة )

كاملة ومراقبة وصننننننالحة لالسننننننتخدام ومقروءة ومحددة  هأن تكون وثائقو يجب توثيق الن ام اإلداري .1

 بوضوح ومتاحة بسهولة.

 تتضمن وثائق الن ام اإلداري، كحد أدنى، وصفاً لما يلي:يجب أن  .2

  ص له بشأن القيم والتوقعات السلوكية،سياسات المرخّ  .أ

  ،هدف األمان األساسي .ب

  من مة المرخص له، بما في ذلك حوكمتها وهيكلها، .ج

  المسؤوليات والمساءلة داخل كل من الن ام اإلداري ومن مة المرخص له، .د

وجميع  هوتقييم تهوتأديالعمل مسننننتويات السننننلطة، بما في ذلك جميع تفاعالت المعنيين ب دارة  .ه

  العمليات،

  ص له،والرقابية المطبقة على من مة المرخّ  للمتطلبات التشريعيةامتثال الن ام اإلداري  .و

 التفاعالت مع المن مات الخارجية واألطراف المعنية. .ز

المسننؤولين عن إعداد وثائق الن ام اإلداري ومراجعته وتنقيحه والموافقة يجب أن يكون جميع األفراد  .3

عليها مؤهلين ألداء المهام، ويجب منحهم إمكانية الوصنننول إلى المعلومات المناسنننبة التي يؤسنننسنننون 

 عليها عملهم أو مدخالتهم أو قراراتهم.

 

 إدارة الموارد

 (10المادة )

 ،الموارد الالزمة لممارسننننة أنشننننطة المن مة على نحو مأمونيجب أن تحدد اإلدارة العليا الكفاءات و .1

  حاجة إلى عدد كاِف من األفراد المؤهلين وذوي الخبرة ألداء أنشطة المرخص له.وأن تتناول ال

 يجب على اإلدارة العليا ضمان ما يلي: .2

 تحديد متطلبات الكفاءة لألفراد على جميع المستويات، .أ

أخرى لتحقيق مستوى الكفاءة المطلوب من األفراد والحفا   توفير التدريب أو اتخاذ إجراءات .ب

 عليه،



 
 

 

إجراء تقييمات منت مة لفعالية اإلجراءات المتخذة لضننننمان تحقيق مسننننتوى الكفاءة المطلوب  .ج

 لألفراد والمحاف ة عليه.

يا لكامل مجموعة  .3 مان ملكية من مة المرخص له داخل يا اتخاذ ترتيبات لضنننننن يجب على اإلدارة العل

ات والموارد الالزمة من أجل القيام بأنشنننطتها واالضنننطالع بمسنننؤولياتها لضنننمان األمان خالل الكفاء

تحديد موقع المرافق النووية وتصننميمها وتشننييدها وإدخالها في الخدمة وتشننغيلها وإغالقها وإخراجها 

شعاعية، أو من الخدمة وكذلك خالل أي فترة الحقة للرقابة المؤسسية أو خالل الطوارئ النووية أو اإل

  احتفا ها ب مكانية الوصول إليها.

تحديد الكفاءات والموارد التي يجب على  -حسب االقتضاء  -يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  .4

من مة المرخص له االحتفا  بها أو تنميتها داخلياً، والكفاءات والموارد التي يمكن الحصننننننول عليها 

 خارجيا لضمان األمان.

وتجنب ارتفاع معدل دوران العاملين في  لالحتفا  بالعاملينلترتيبات والحفا  عليها يجب وضننننننع ا .5

 المن مة.

ضننننمان أن الكفاءات التي يجب الحفا   -حسننننب االقتضنننناء  -يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  .6

ثقافة على  وكفاءات لدعم والحفا  اإلدارة،عليها داخليا تشننننننمل كفاءات القيادة على جميع مسننننننتويات 

وثقافة أمن قويتين، والدراية بفهم الجوانب الفنية والبشنننننرية والتن يمية المتعلقة بالمرافق النووية  أمان

 من أجل ضمان األمان.

ضمان أن األفراد على جميع المستويات،  -حسب االقتضاء  -يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  .7

والعمل على نحو مأمون  إليهم،فاءة والخبرة ألداء المهام الموكلة يتمتعون بالك المديرين،بما في ذلك 

  وفعال، وفهم المعايير المتوقع منهم تطبيقها في اتمام مهامهم.

يجب و ،يجب تدريب جميع األفراد في مؤسسة المرخص له على المتطلبات ذات الصلة بالن ام اإلداري .8

لضمان معرفة األفراد بجدوى وأهمية أنشتطهم وبطيفية مساهمة تلك األنشطة في ضمان  اتتدريبإجراء 

 من مة المرّخص له واستراتيجيتها وخططها وغاياتها. اتمام أهدافاألمان في 

 

 إدارة المعرفة

 (11المادة )

 يجب أن ت دار المعرفة والمعلومات الخاصة بالمن مة كّمورد من خالل: .1

 والمعارف والخبرات الهامة داخل من مة المرخص له،تحديد المعلومات  .أ



 
 

 

المن مة اإلدارة المناسبة للمعلومات والمعارف والخبرات ذات األهمية المحددة داخل  .ب

 بها ونقلها. واالحتفا 

يجب على اإلدارة العليا تحديد وتوفير وصنننننيانة وإعادة تقييم البنية التحتية وبيئة العمل الالزمة، من أجل و

 على المعرفة.الحفا  

 

 تطبيق العمليات

 (12المادة )

ص له واستراتيجياتها يجب أن توفر عمليات الن ام اإلداري الالزمة لتحقيق أهداف من مة المرخ .1

يجب تخطي  و وسائل لتلبية جميع المتطلبات المعمول بها. وخططها وهدف األمان األساسي

وتطبيق وتقييم أنشطة المن مة خالل تحديد موقع المرافق النووية وتصميمها وتشييدها وإدخالها 

 وكذلك أي فترة الحقة للرقابة المؤسسية. الخدمة،في الخدمة، وتشغيلها وإغالقها وإخراجها من 

 يجب تحديد تسلسل وتفاعالت عمليات الن ام اإلداري صراحة. .2

ألساليب الالزمة لضمان فعالية كل من تطبيق ومراقبة عمليات الن ام يجب تحديد وتطبيق ا .3

 اإلداري.

 يجب أن يضمن إعداد كل عملية في الن ام اإلداري تحقيق ما يلي: .4

تحديد وتناول متطلبات العملية، مثل المتطلبات التشريعية والرقابية واألمان والوقاية من  .أ

واألمن النووي والضمانات والجودة اإلشعاعات المعمول بها والمتطلبات البيئية 

 والمتطلبات االقتصادية،

 يتم تحديد األخطار والمخاطر جنباً إلى جنب مع أي إجراءات تخفيف ضرورية، .ب

 تحديد التفاعالت مع العمليات البينية، .ج

 تحديد مدخالت العملية، .د

 وصف مجرى العملية، .ه

  تحديد مخرجات العملية، .و

 وضع معايير قياس العملية. .ز

ي  األنشطة والعالقات البينية بين مختلف األفراد أو الفرق المشاركة في عملية واحدة يجب تخط .5

في الن ام اإلداري ومراقبتها وإدارتها بطريقة تضمن التواصل الفعال والتخصيص الواضع 

 للمسؤوليات.



 
 

 

 إدارة العمليات

 (13المادة )

المن مة واستراتيجياتها وخططها يجب تطوير العمليات واألنشطة وإدارتها بشكل فعال لتحقيق أهداف  .1

  .وهدف األمان األساسي

 يجب تعيين فرد مؤهل لكل عملية لديه السلطة والمسؤولية ذات الصلة للقيام بما يلي: .2

 إعداد العملية وتوثيقها، والتعهد بالوثائق الداعمة الالزمة، .أ

 فاعل الفعال بين العمليات البينية،ضمان الت .ب

 ضمان أن وثائق العملية متوافقة مع أي وثائق حالية للمن مة، .ج

حددة في وثائق  .د ضمان أن السجالت المطلوبة إلثبات أن نتائج العملية قد تم تحقيقها م 

 العملية،

 رصد أداء العملية ورفع تقرير بذلك، .ه

 تعزيز التحسينات في العملية، .و

ف واستراتيجيات وخط  المن مة وهدف األمان تتماشى مع أهدا ضمان أن العملية .ز

 .بما في ذلك أي تغييرات الحقة عليها ،األساسي

لكل عملية، يجب تحديد جميع أنشطة التفتيش واالختبار والتحقق والتثُّبت، وكذلك معايير قبولها  .3

م تنفيذ هذه األنشطة من قبل يجب أن تحدد كل عملية ما إذا كان سيت والمسؤوليات للقيام بهذه األنشطة.

يجب أن تحدد العملية متى  أفراد معينين أو فرق بخالف أولئك الذين قاموا بالعمل في األصل ومتى.

 .وفي أي مراحل يلزم إجراء التفتيش المستقل واالختبار التحقق والتثُّبت

 يجب تقييم كل عملية بشكل دوري لضمان استمرار فعاليتها. .4

منجز في كل عملية أو نشاط يمكن أن تكون له تأثيرات على األمان وفقاً ألحدث يجب إجراء العمل ال .5

يجب التحقق من صحة هذه اإلجراءات والتعليمات و اإلجراءات والتعليمات والرسومات المعتمدة.

ياً للتأكد من كفايتها والرسومات من قبل مالك العملية المعين قبل استخدامها األول ويجب مراجعتها دور

 مقارنة نتائج المراجعات الدورية بالقيم المتوقعة.و ،اليتهاوفع

تحديد مراقبة العمليات التي يتم تطبيقها من قبل الغير الذي يتم تعهيد الخدمات أو المهام إليه ضمن  .6

يجب أن تحتفظ من مة المرخص له بالمسؤولية األساسية عن العمليات التي يتم و الن ام اإلداري.

  الغير.تطبيقها من جانب 



 
 

 

ضمان التفاعل  ويجب ،.يجب تحديد تسلسل العملية والتفاعل بين العمليات بحيث ال يتم المساس باألمان .7

ً الحفا  على التفاعالت الفعالة بين العمليات ، ويبينية داخل المن مةالفعال بين العمليات ال جب أيضا

 المنفذة داخل المن مة والعمليات التي يطبقها مقدم خدمة خارجي.

م العمليات أو التعديالت الجديدة على العمليات  .8 ويتم التحقق منها واعتمادها وتطبيقها بما  القائمة،ت َصم 

 ال يقوض األمان.

 

 مراقبة الوثائق والسجالت

 (14المادة )

الوثائق في الن ام اإلداري، بما في ذلك السياسات والعمليات واإلجراءات والتعليمات  مراقبة جميعيجب  .1

والمواصفات والرسومات )أو البيانات في وسائ  أخرى( ومواد التدريب وأي وثائق أخرى تصف 

يجب أن يكون مستخدمو الوثائق على دراية و العمليات أو تحدد المتطلبات أو تحدد مواصفات المنتج.

 الصحيحة والمناسبة واستخدامها. بالوثائق تامة

يجب مراجعة التغييرات على الوثائق وتسجيلها، ويجب أن تخضع لنفس المستوى من عملية الموافقة  .2

 مثل الوثائق المبدئية.

يجب وضع السياسات والعمليات واإلجراءات والتعليمات لتصنيف وحماية المعلومات المدرجة في  .3

  ل مناسب لالمتثال لجميع المتطلبات المعمول بها ذات الصلة بأمن البيانات.ن ام مراقبة الوثائق بشك

يجب تحديد السجالت ومراقبتها في الن ام اإلداري، ويجب أن تكون مقروءة وكاملة ويمكن تمييزها  .4

 واسترجاعها بسهولة.

يتماشى مع يجب التعّهد بالسجالت إلثبات تنفيذ األنشطة التي قد تؤثر على الجودة واألمان بما  .5

 اإلجراءات والمواصفات المقررة.

جميع الوثائق والسجالت ومواد وعينات االختبار المرتبطة بها مع يجب أن يتماشى وقت حفظ  .6

 المتطلبات التشريعية والرقابية ووفقاً إلجراءات إدارة المعرفة المعتمدة من الهيئة للمرخص له.

له أن السجالت يمكن قراءتها طوال فترات يجب أن تضمن الوسائ  المستخدمة لسجالت المرخص  .7

 الحفظ المحددة لكل سجل.

 



 
 

 

 مراقبة المنتجات والخدمات

 (15المادة )

ردة التي قد تؤثر على األمان لضمان أنها تفي بالمواصفات المحددة يجب تقييم المنتجات والخدمات الموّ  .1

يجب تحديد المنتجات و  قة بالجودة.وكذلك المتطلبات التي تضعها الهيئة، بما في ذلك المتطلبات المتعل

 والخدمات التي بينها عالقة بينية أو تتفاعل مع بعضها البعض ومراقبتها.

يجب إكمال أنشطة التفتيش واالختبار والتحقق والتثُّبت من المنتجات والخدمات في من مة المرخص  .2

يجب أن تكون األدوات و لتشغيلي.له قبل قبول المنتجات والخدمات أو تنفيذها أو تركيبها أو استخدامها ا

والمعدات المستخدمة لفحص المنتجات والخدمات واختبارها والتحقق والتثبت منها من النطاق المناسب 

 والنوع والضب  والدقة.

 وافِ ويجب أن تؤدي بشكل  الجودة،يجب أن تفي المنتجات بالمتطلبات المحددة، بما في ذلك متطلبات  .3

 في الخدمة.

 التحقق من االمتثال لمتطلبات التصميم والجودة والخدمة.الذي يمكن فيه شكل اليجب تقديم المنتجات في  .4

نشطة التحقق المطلوبة، على النحو أليجب تطبيق ضواب  لضمان عدم تجاوز المنتجات والخدمات  .5

 من هذه المادة. 2المنصوم عليه في الفقرة 

لضمان االستخدام السليم، وحيث تكون إمكانية تتبع المنتج مطلباً، يجب أن تكون المنتجات قابلة للتحديد  .6

 يجب على المرخص له مراقبة التعريف المميز للمنتج وتسجيله.

كل منتج ونقله وتخزينه وصيانته وتشغيله وفقاً للمواصفات لمنع التلف أو الفقد أو التدهور مناولة يجب  .7

  أو االستخدام عن غير قصد.

 الشراء

 (16)المادة 

لشراء المنتجات والخدمات التي قد تؤثر على األمان، يجب أن يشتمل الن ام اإلداري على إجراءات  .1

 الموردين واختيارهموترتيبات ألنشطة الشراء، بما في ذلك اإلجراءات والترتيبات الخاصة بتأهيل 

 وتقييم وأدائهم، واإلشراف الداخلي لسلسلة التوريد.

 ت والخدمات بناًء على معايير محددة ذات صلة، ويجب تقييم أدائهم.يجب اختيار موردي المنتجا .2

  يجب وضع وتحديد متطلبات الخدمات والمنتجات في وثائق الشراء. .3

يجب على المرخص له الحفا  على الكفاءة الالزمة لتحديد نطاق ومعيار المنتج أو الخدمة المطلوبة  .4

 تفي بمتطلبات األمان المعمول بها.ثم تقييم ما إذا كان المنتج أو الخدمة المقدمة 



 
 

 

يجب تحديد متطلبات اإلبالل عن حاالت عدم مطابقة المنتجات أو الخدمات بما فيها البنود المقلدة  .5

  والمغشوشة والمشبوهة وتقييمها والبت فيها وتسجيلها في وثائق الشراء.

ات المستلمة، بما في يجب أن يحتفظ المرّخص له بالمسؤولية عن األمان لجميع المنتجات والخدم .6

 ذلك عمليات الشراء التي تقوم بها المن مات األخرى.

يجب أن يكون لدى المرّخص له ضواب  وعمليات وبرامج ل شراف على المقاولين والموردين  .7

 الكتشاف ومنع البنود المقلدة والمغشوشة والمشبوهة.

 التواصل

 (17المادة )

 اإلدارة العليا إبالل األفراد والتأكد من فهمهم وتطبيقهم لما يلي:على المستوى الداخلي، يجب على  .1

 المتطلبات المتعلقة باألمان واألمن النووي، .أ

سياسات المرخص له وأهدافه واستراتيجياته وخططه وغاياته وعملياته الخاصة باألمان واألمن   .ب

  والجودة.

والموافقة على استراتيجية  بالمن مة،يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا تحديد األطراف المعنية  .2

 يتم وضعها وتطبيقها للتفاعل مع األطراف المعنية والجمهور.

 يجب أن تتضمن العمليات والخط  المنبثقة عن االستراتيجية ما يلي: .3

األطراف المعنية والجمهور بشأن مخاطر اإلشعاع وسائل مناسبة للتواصل بانت ام وبفعالية مع  .أ

 المرتبطة بتشغيل المرفق النووي وبممارسة األنشطة ذات الصلة،

وسائل مناسبة لالتصال في الوقت المناسب وبفعالية مع األطراف المعنية والجمهور في  روف  .ب

 تغيرت أو كانت غير متوقعة،

 صلة باألمان على األطراف المعنية والجمهور،وسائل مناسبة لتعميم المعلومات الضرورية ذات ال .ج

 ن األمان في عمليات اتخاذ القرار،وسائل مناسبة لمراعاة مخاوف وتوقعات األطراف المعنية بشأ .د

أمان المن مة، واألمن النووي، وسياسات الجودة، واألهداف واالستراتيجيات والغايات والخط   .ه

 على دراية بالتوقعات والمتطلبات وفهمها. ذات الصلة لجميع األطراف المعنية لضمان أنهم

 



 
 

 

 التغييرات التنظيمية

 (18المادة )

يجب أن تكون التغييرات التن يمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بهيكل حوكمة المرخص له وترتيبات  .1

 :اآلتيالحوكمة، على النحو 

 وكل تغيير يجب أن يكون له ما يبرره، واألمن،تم تقييمها وتصنيفها حسب أهميتها لألمان  .أ

 تحديد غايات التغييرات التن يمية،ويجب 

 تم التخطي  لها ومراقبه ومرصوده وتم تتبعها وتسجيلها لضمان عدم المساس باألمان، .ب

 يتم إبالغها للهيئة وفقاً للمتطلبات الرقابية وشروط الترخيص، أو حسب طلب الهيئة. .ج

وبصرف الن ر عما ورد أعاله، يجب إبالل الهيئة بالتغييرات في مناصب األمان الرئيسية  .2

( على األقل من أجل المراجعة 1شهر واحد ) العليا قبلبالمن مة المسؤولة أمام اإلدارة 

  ، إن وجدت.المالح اتوإبداء 

 

  الفصل الثالث

 ثقافة األمان وثقافة األمن

  (19المادة )

الن ام اإلداري لتعزيز والحفا  على ثقافة أمان وثقافة أمن قويتين داخل من مة يجب استخدام  .1

 المرخص له.

  يجب على جميع األفراد في المن مة المساهمة في تعزيز والحفا  على ثقافة أمان وثقافة أمن قويتين. .2

 يجب على اإلدارة العليا والمديرين اآلخرين تعزيز ودعم ما يلي: .3

نب الرئيسية لألمان وثقافة األمان وثقافة األمن داخل المن مة من خالل أ( فهم مشترك للجوا

 تطبيق ما يلي:

التوعية بمخاطر اإلشعاع المؤين ومخاطر األمان وفهمها، بما في ذلك تلك المتعلقة  .1

 بالعمل وبيئة العمل.

 ضمان االلتزام الجماعي باألمان من قبل األفراد والفرق داخل المن مة. .2

 اد للمساءلة الشخصية تجاه االلتزام بثقافة األمان وثقافة األمن،ب( قبول األفر



 
 

 

ج( توفير الوسائل التي تسعى بها المن مة إلى دعم األفراد والفرق لتأدية مهامهم بأمان ونجاح مع 

 مراعاة التفاعل بين العوامل البشرية والتقنية والتن يمية،

  ات المن مة ومنع اإلهمال فيما يتعلق باألمان،ج( تعزيز مواقف التساؤل والتعلُّم على جميع مستوي

 د( ترسيل ثقافة تن يمية تدعم وتشجع الثقة والتعاون والتشاور والتواصل، 

هـنن( وضع  ليات تدعم حقوق الفرد ومسؤولياته ومساءلته لطرح المخاوف فيما يتعلق باألمان واألمن 

 المخاوف،ومنع التعرض لالنتقام أو التمييز عند إثارة هذه 

  و( توفير الوسائل التي تسعى بها المن مة باستمرار إلى تطوير وتحسين ثقافة األمان وثقافة األمن،

تحليل المتطلبات المحتمل تعارضننها  ويجب ز( ضننمان أال تضننر تدابير األمن النووي بغايات األمان.

 لألمن واألمان النوويين بعناية لضمان عدم تعريض األمان للخطر،

  ليات من أجل: ح( وضع

  اإلبالل عن المشاكل المتعلقة بالعوامل البشرية والتقنية والتن يمية داخل المن مة، .1

مة والمكونات لتجنب تدهور اإلبالل داخل المن مة عن أي أوجه قصننننننور في الهياكل واألن  .2

 ،األمان

المسننننائل لتناول المن مة  المتخذة داخلاإلقرار في الوقت المناسننننب باإلجراءات التصننننحيحية  .3

  .التي تم اإلبالل عنها

 الفصل الرابع

 القياس والتقييم والتحسين المتواصل

 المتطلبات العامة

 (20المادة )

يجب أن ت راقب فعالية الن ام اإلداري وت قاس من جانب اإلدارة العليا واإلدارة على جميع المستويات  .1

األخرى في المن مة لتأكيد قدرة من مة المرخص له على تحقيق النتائج المرجوة وتحديد فرم 

تقييمات يجب إجراء  كما بما في ذلك تقليل وقوع مشاكل تتعلق باألمان. اإلداري،تحسين الن ام 

 للقيادة فيما يتعلق باألمان وثقافة األمن وثقافة األمان في من مة المرخص له.

تحليل الخبرة التشغيلية، بما في ذلك األحداث ويجب إنشاء عمليات ل فادة بالرأي والمالح ات  .2

والحوادث، وأحداث األمن النووي بحيث يمكن التعلم  الوشيكة،ذر الحوادث، والحوادث البادئة، ون  

 والتصرف بناًء عليها. المستفادة ومشاركتهامن الدروس 



 
 

 

هذه الالئحة على فترات  من 21و 20يجب إجراء تقييمات دورية على النحو المحدد في المادتين  .3

استمرار مالءمته من أجل األمان وضمان  اإلداري والقيادةمخططة لدعم التحسين المتواصل للن ام 

 وفعاليته.

يجب تحديد المقاييس والمعايير المستندة إلى األداء وتنفيذها لرصد وضمان تلبية متطلبات األمان  .4

واألمن النووي والضمانات والوقاية من اإلشعاعات خالل تحديد موقع أي مرفق نووي أو تصميمه 

 القه.أو تشييده أو إدخاله في الخدمة أو إخراجه من الخدمة أو إغ

حول فعالية ومالءمة الن ام اإلداري والقيادة المتوصل إليها يجب تحليل نتائج التقييمات والنتائج  .5

من أجل األمان والعمل على أساسها، بما في ذلك تعزيز والحفا  على ثقافة أمان قوية، وموقف 

ا إلى جميع يجب إبالغهو ،فيما يتعلق باألمان وتحسين القيادةتعلّم داخل من مة المرخص له 

 بما في ذلك مجلس اإلدارة. له،المستويات في من مة المرخص 

 

 التقييم الذاتي

 (21المادة )

يجب على اإلدارة العليا واإلدارة على جميع المستويات في مؤسسة المرخص له إجراء تقييمات ذاتية  .1

 دورية لتقييم وتحسين فعالية الن ام اإلداري.

تقييم على جميع مان وثقافة األمن ويتضمن الذاتي للقيادة فيما يتعلق بثقافة األيجب إجراء التقييم  .2

 أيضاً إجراءيجب أن تضمن اإلدارة العليا و المستويات التن يمية ولجميع الو ائف في المن مة.

التقييم الذاتي بمشاركة خبراء معترف بهم في تقييم ثقافة األمان وثقافة األمن داخل مؤسسة 

 المرخص له.

يجب تحليل النتائج و/أو أي تغييرات مهمة ناتجة عن التقييمات الذاتية الدورية المشار إليها في الفقرة  .3

 من حيث تأثيرها على األمان. المادة( من هذه 1)

 تقلةالتقييمات المس

 (22المادة )

يجب إنشاء وحدة تن يمية داخلية تتمتع بالصالحية الالزمة إلجراء تقييمات دورية مستقلة نيابة عن  .1

 اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، حسب االقتضاء.

 :اآلتييمات المستقلة الدورية للقيام بيجب إجراء التقي .2

األمان واألمن النووي والضمانات والوقاية من تقييم وتحسين فعالية الن ام اإلداري في ضمان  .أ

 اإلشعاعات وثقافة أمان وثقافة أمن قويتين،



 
 

 

يات وخط  وغايات من مة المرخص تقييم فعالية العمليات في تلبية وتحقيق أهداف واستراتيج .ب

 ،له

 ،تعلق بثقافة األمان وثقافة األمنتحديد كفاية وفعالية أداء العمل والقيادة فيما ي .ج

 ،دمات ومطابقتهاة المنتجات والخرصد جود .د

  ن،تحديد فرم التحسي .ه

تحديد مدى كفاية وتنفيذ عمليات المن مة وبرامجها للكشف عن البنود المقلدة والمغشوشة  .و

  والموردين.اإلشراف على المقاولين  والمشبوهة ومنعها واستبعادها، بما في ذلك

يجب منع األفراد المكلفين ب جراء مثل هذه التقييمات المستقلة الصالحية الكافية لالضطالع بمسؤولياتهم  .3

 :اآلتيويجب أن يتاح لهم الوصول المباشر إلى اإلدارة العليا، وال يجوز لهؤالء األفراد تقييم 

  عملهم، .أ

 واقعة تحت مسؤولية اإلدارة التابعين لها مباشرة.الالمجاالت  .ب

يجب أن تشمل التقييمات المستقلة استخدام المقاييس والمعايير القائمة على األداء الموضوعة عمالً بالمادة  .4

  ( من هذه الالئحة.4)20

 

 مراجعة النظام اإلداري

 (23المادة )

فترات مخططة لضمان استمرار مالءمة وفعالية على يجب على اإلدارة العليا مراجعة الن ام اإلداري  .1

الن ام اإلداري باإلضافة إلى قدرته على تمكين أهداف وغايات واستراتيجيات وخط  من مة وكفاءة 

 المرخص له مع مراعاة المتطلبات والتغييرات الجديدة في من مة المرخص له.

 :اآلتييجب أن تشمل مراجعة الن ام اإلداري، على سبيل المثال ال الحصر،  .2

 الناتج من جميع أشكال التقييم، .أ

 التي تم تحقيقها واألهداف واالستراتيجيات والخط  والغايات التي حققتها المن مة،النتائج  .ب

 العمليات، .ج

إجراءات عدم المطابقة التي تم تحديدها، واإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية  .د

 المتخذة.



 
 

 

الدروس المستفادة من الخبرة المكتسبة ومن األحداث التي حدثت داخل وخارج من مة  .ه

 له وكذلك الدروس المستفادة من تحديد أسباب األحداث، المرخص

 فرم التحسين، .و

 أوجه التقدم التقني ونتائج البحث والتطوير. .ز

 يجب تحديد نقاط الضعف والعوائق في الن ام اإلداري وتقييمها ومعالجتها في الوقت المناسب. .3

غييرات أو إدخال تحسينات يجب أن ت حدد مراجعة الن ام اإلداري ما إذا كانت هناك حاجة إلجراء ت .4

على السياسات واألهداف واالستراتيجيات والخط  والغايات والعمليات الخاصة بمن مة المرخص له 

 الهيئة بما في ذلك التو يف.

 

 إجراءات عدم المطابقة، واإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية

 (24المادة )

تقييم وتصحيع العمليات أو المنتجات أو الخدمات يجب أن يتضمن الن ام اإلداري  ليات لتحديد و .1

  غير المطابقة، حسب االقتضاء.

يجب تحديد وتقييم أسباب وتأثير عدم المطابقة وأسباب األحداث المتعلقة باألمان والتي يمكن أن  .2

يجب اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب إلدارة ، وةتؤدي إلى مخاطر إشعاعي

  عواقب محتملة أو فعلية ومنع تكرارها.وتخفيف أي 

 يجب توثيق وتسجيل حاالت عدم المطابقة وكذلك اإلجراءات التصحيحية والوقائية على الفور. .3

ومراقبتها،  وفصلها، المحددة،يجب تحديد المنتجات والعمليات التي ال تتطابق مع المتطلبات  .4

يجب تقييم تأثير عدم المطابقة، و ن مة.وتسجيلها، واإلبالل عنها لمستوى إداري مناسب داخل الم

أما المنتجات أو الخدمات أو العمليات غير المطابقة ف ما يتم قبولها أو إعادة صياغتها أو تصحيحها 

 خالل فترة زمنية محددة، أو رفضها والتخلص منها أو إتالفها لمنع استخدامها عن غير قصد.

التعامل معها التعرف على حاالت عدم المطابقة ويجب على اإلدارة العليا تعزيز جو منفتع يحسن  .5

يجب تطبيق اإلجراءات التي تحدد عملية معالجة حاالت عدم المطابقة و ن،وتحديد فرم التحسي

  ومقترحات التحسين.

و يجب إجراء تقييم لحاالت عدم المطابقة من قبل األفراد الذين ال ترتب  واجباتهم بشكل مباشر أ .6

يجب أن يتمتع هؤالء األفراد بالخبرة والمعرفة الفنية الكافية ، والمطابقةغير مباشر بحاالت عدم 

 إلجراء التقييم.



 
 

 

تخضع االمتيازات الممنوحة للسماح بقبول منتج أو خدمة أو عملية غير مطابقة للمصادقة من  .7

يجب أن تخضع المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعاد صياغتها أو  جانب المرخص له.

  لتفتيش الداخلي إلثبات مطابقتها للمتطلبات أو النتائج المتوقعة.تصحيحها ل

يجب مراقبة حالة وفعالية جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية وتقييمها وإبالل اإلدارة بها على  .8

 مستوى مناسب في المن مة.

واقتراح  يجب منع كل فرد الفرصة لتحديد حاالت عدم المطابقة في العمليات والمنتجات والخدمات .9

 يجب إبالل األفراد بشأن حل حاالت عدم التوافق المحددة.والتحسينات.

 بدء النفاذ

 (25المادة )

 ت نشر هذا الالئحة في الجريدة الرسمية وتدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريل نشرها.


