الئحة

الئحة اعتماد موظفي التشغيل في المرافق النووية
()FANR-REG-17
النسخة 0

الهيئة االتحادية للرقابة النووية ()FANR
ص.ب  ،111211أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
regulation@fanr.gov.ae

المحتويات
التعاريف 2 ...................................................................................................................................
اااااا (2 .......................................................................................................................)1
النطاق 3 ......................................................................................................................................
اااااا (3 ...................................................................................................................... )2
متطلبات عامة 3 .............................................................................................................................
اااااا (3 ...................................................................................................................... )3
هيكل برنامج التدريب والتأهيل 3 ...........................................................................................................
اااااا (3 ...................................................................................................................... )4
موارد برنامج التدريب 4 ....................................................................................................................
اااااا (4 ...................................................................................................................... )5
اعتماد مش ِّغل المفاعل ومش ِّغل أول المفاعل 5 ..............................................................................................
اااااا (5 .......................................................................................................................)6
رفض االعتماد 6 .............................................................................................................................
اااااا (6 ...................................................................................................................... )7
سحب االعتماد 6 .............................................................................................................................
اااااا (6 ...................................................................................................................... )8
شروط سريان االعتماد 7 ....................................................................................................................
اااااا (7 .......................................................................................................................)9
تأهيل مش ِّغل المعدّات 7 ......................................................................................................................
اااااا (7 .....................................................................................................................)11
السجالت 7 ...................................................................................................................................
اااااا (7 .....................................................................................................................)11

Page 1 of 8

FANR-REG-17

التعاريف
المادة ()1
المبينة مقابل كل منها ،وتكون للكلمات والعبارات
في تطبيق أحكام هذه الالئحة ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني ّ
التي استخدمت ولم تُعَّرف هنا المعاني المنسوبة إليها في المادة  1من المرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  ،1222في
شأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية (القانون):
مشغل المعدات

مشغِّل يعمل في َمرفق نووي ،عادة خارج غرفة التحكم ،تحت إدارة مشغِّل المفاعل
ومشغِّل أول المفاعل.

FSAR

التقرير النهائي لتحليل األمان.
ِّ

مكونات ذات أهمية لألمان

أي مكوّ ن يشكل جزءاً من مجموعة أجهزة أمان و/أو يمكن أن يؤدي اختالله أو ّ
تعطله إلى
تع ّرض العاملين في الموقع أو الجمهور لإلشعاع ،وتشمل هذه المكوّ نات ما يلي:
 الهياكل والنظم والمكونات التي يمكن أن يؤدي اختاللها أو تعطلها إلى تعرّ ض غير
ضروري لإلشعاع يصيب عاملي الموقع أو أفراد الجمهور،
 الهياكل والنظم والمكونات التي تمنع الوقائع التشغيلية الواردة الحدوث من أن تؤدي
إلى ظروف تقود بدورها إلى وقوع حوادث،
 الترتيبات واإلجراءات التي يتم تو َّفيرها عادة بهدف تخفيف عواقب حدوث خلل أو
عطل في الهياكل والنظم والمكونات.

موظفو التشغيل

مشغلِّأولِّالمفاعل أو مشغِّل المفاعل أو مشغِّل المعدِّات في َمرفق نووي.

مشغل المفاعل

مشغِّل غرفة التحكم ،الذي يتولى عادة تشغيل أجهزة التحكم في ال َمرفق النوويِّ ،وعلىِّ
وجهِّالتحديدِّأجهزةِّالتحكمِّالتيِّتؤثرِّعلىِّالتفاعل داخل المفاعل.

مشغل أول المفاعل
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النطاق
المادة ()2
تحدِّد هذه الالئحة متطلبات تدريب وتأهيل واعتماد موظفي التشغيل .يجبِّأنِّتنطبقِّمتطلبات هذه الالئحة على ال َِّمرافق
النووية التي بها وقود نوويِّداخلِّالموقع ،أوِّالتيِّتمِّبهاِّتحميلِّوقود نوويِّداخل وعاء المفاعل ،أو بصدد تحميله ،أو بها
حوض وقود مستهلك أو َمرفق تخزين جاف ،أوِّتتعامل مع مواد نووية ،أو حسبِّماِّتحددِّالهيئة.
متطلبات عامة
المادة ()3
 .1يجب ِّعلى ِّالمرخص ِّله ِّوضع برنامج مالئم لتدريب وتأهيل موظفي التشغيل ِّواالستمرار ِّفي ِّالعمل ِّبهِّ ،وأن ِّيتمِّ
وصفِّهذا البرنامج ضمن خطة شاملة لموظفي التشغيلِّيجبِّتقديمها إلى الهيئة للموافقةِّعليها.
 .2يجبِّأنِّتتضمنِّالخطة ما يلي:
أ.

تحديدِّالمؤهالتِّوالخبراتِّالالزمةِّلموظفيِّالتشغيل؛ِّ

ب .وصفِّاإلجراءاتِّالرسميةِّلتأهيلِّمشغِّل المفاعلِّومشغِّلِّأولِّالمفاعلِّومشغِّلِّالمعدِّات؛
ج .التركيزِّعلىِّاألهميةِّالقصوىِّلألمانِّفيِّكافةِّجوانبِّتشغيلِّال َمرفقِّالنووي؛ِّ
د .وصف شروط التأكيد الدوري للكفاءة والتدريبِّالمتجددِّعلىِّنحوِّمنتظم؛ِِّّ
ه .توفيرِّاألساس ِّالالزمِّلضمانِّدرجةِّعاليةِّمنِّالدقةِّبينِّغرفةِّتحكمِّال َمرفق ِّالنوويِّوغرفة المحاكاة ِّالمستخدمةِّ
لتدريبِّوتأهيلِّموظفيِّالتشغيلِّ،بماِّفيِّذلكِّتحديدِّأيِّمعاييرِّصناعيةِّمستخدمةِّ.
 .3يجب ِّأن ِّيؤدي ِّمهام ِّمشغل ِّالمفاعل ِّأو ِّمشغِّل أول المفاعل ِّالموظفون ِّالمعتمدون ِّ ِّفقط ِّمن ِّقِّبَل ِّالهيئة .ويجب أن
يقتصر القيام بأداء مهام مش ِّغل المعدّات فقط على الموظفينِّالمؤهلينِّمنِّقبَلِّالمرخصِّله.
 .4يجوز ِّللمرخص ِّله ِّإدخال ِّتغييرات ِّعلىِّالخطة ِّالمعتمدة ِّمن ِّالهيئة ِّفقط ِّإذا ِّكانت ِّهذه ِّالتغييرات ِّال ِّتقلل ِّمن ِّفعاليةِّ
البرنامجِّأوِّمنِّمعاييرِّاألمان.

هيكل برنامج التدريب والتأهيل
المادة ()4
 .1يجب ِّعلى ِّالمرخص ِّله ِّإعداد ِّبرامج ِّللتدريب ِّوالتأهيل ِّاألوِّلي ِّوالمستمر ِّلموظفي ِّالتشغيل ِّتكون ِّقائمة ِّعلى ِّأساسِّ
األداءِّ .ويجب ِّأيضا ِّأن ِّيكون ِّمحتوى ِّكل ِّبرنامج ِّقائما ً ِّعلى ِّمنهج ِّمنظم ِّللتدريبِّ .يجب ِّأن ِّتعزز ِّبرامج ِّالتدريبِّ
السلوكياتِّالتيِّتساعدِّعلىِّضمانِّأنِّتحظىِّقضاياِّاألمانِّباالهتمامِّالذيِّتستحق.
 .2يجبِّاستكمالِّالتأهيلِّقبلِّتكليفِّموظفيِّالتشغيلِّبمهامِّتتضمنِّمكوناتِّذاتِّأهميةِّلألمانِّأوِّتتعلقِّبها.
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 .3يجبِّأنِّيضمنِّبرنامجِّالتدريبِّتلبيةِّالمتطلبات التاليةِّكحدِّأدنى:
أ.

أن ِّيوفر ِّالبرنامج ِّالتدريب ِّوالتوجيه ِّالالزمين لتمكين موظفي ِّالتشغيل ِّمن ِّأداء ِّمهامهم ِّعلى ِّنحو ِّصحيح ِّفيِّ
مختلفِّحاالتِّتشغيلِّال َمرفقِّالنوويِّوفيِّحالِّوقوعِّحادثِّ،وفقِّا ً إلجراءاتِّالتشغيلِّأوِّالطوار ِّالمالئمة.

ب .توفِّرِّفهمِّكافِّلدىِّموظفيِّالتشغيلِّبشأنِّال َمرفقِّالنوويِّوخصائصِّاألمانِّفيهِّومواصفاتهِّالفنية.
ج .توفِّرِّقدراتِّمناسبةِّعلىِّنحوِّكافِّلدىِّموظفيِّالتشغيلِّ،مثلِّالمهاراتِّاإلداريةِّواإلشرافيةِّومهاراتِّالتواصلِّ
والمهاراتِّاللغويةِّلتأديةِّمهامهمِّعلىِّنحوِّمالئمِّ،معِّاالهتمامِّالالزمِّباألمان.
د .أن ِّيكون ِّمشغِّل ِّالمفاعل ِّومشغِّل ِّأول ِّالمفاعل ِّعلى ِّدراية ِّبمؤشرات ِّالحوادث ِّغير ِّالمتحوط ِّلها ِّفي ِّالتصميمِّ
وبإجراءاتِّالتصديِّلها.
ه .أن ِّيتضمن ِّبرنامج ِّالتدريب ِّوعلى ِّنحو ِّمالئمِّ ،الخبرة ِّالتشغيلية ِّمن ِّواقع ِّأحداث ِّفي ِّال َمرفق ِّالنووي الذي ِّمنِّ
المتوقع ِّأن ِّيعمل ِّفيه ِّموظفو ِّالتشغيلِّ ،ومن ِّاألحداث ِّذات ِّالصلة ِّفي ِّ َمرافق ِّنووية ِّاخرى .ويجب ِّأن ِّيضمن
البرنامج ِّإجراء ِّالتدريب ِّعلى ِّالمسبِّبـ/ـات ِّالرئيسي/ـة لألحداث ِّوعلى ِّتطبيق ِّاإلجراءات ِّالتصحيحية ِّلمنعِّ
تكرارها.
و .أنِّيكونِّالتدريبِّمستمراًِّعقبِّاالعتمادِّالمبدئيِّلموظفيِّالتشغيل.
 .4يجبِّأنِّيتمِّتطبيقِّنظامِّلتقييمِّوتحسينِّبرنامجِّالتدريب .عالوة على ذلك ،يجب أن يكون هناك نظامِّلتعديلِّ َِّمرافقِّ
وموادِّالتدريبِّوتحديثهاِّفيِّالوقتِّالمناسبِّللتأكدِّمنِّانهاِّتعكسِّبدقةِّظروفِّال َمرفقِّالنووي.
 .5يجبِّأنِّيتمِّفحصِّكافةِّموظفيِّالتشغيلِّطبيِّا ًِّعندِّاالعتمادِّوخاللِّفتراتِّالحقةِّللتأكدِّمنِّلياقتهمِِّّلالضطالعِّبالمهامِّ
والمسؤولياتِّالموكلةِّلهم.
 .6يجبِّأنِّيضمنِّالمرخصِّلهِّتطبيقِّأعلىِّمعاييرِّاألمنِّوالنزاهة في االختباراتِّخاللِّبرنامجِّالتدريب.

موارد برنامج التدريب
المادة ()5
 .1يجبِّتوفيرِّ َِّمرافقِّمالئمةِّلقاعات ِّالتدريبِّوللدراسةِّالفردية .كماِّيجبِّتوفيرِّموادِّتدريب ِّتعليميةِّمالئمةِّلمساعدةِّ
المتدربينِّعلىِّفهمِّال َمرفقِّالنوويِّونِّظمهِّوإجراءاته.
 .2يجبِّاستخدامِّغرفِّمحاكاة نموذجيةِّلتدريبِّموظفيِّالتشغيلِّالمعتمدينِّلتشغيلِّالمفاعل .ويجب أن يتضمنِّتدريب
المحاكاةِّتدريبِّا ًِّعلىِّاألحوالِّالتشغيليةِّ،وعلىِّتسلسالتِّالحوادثِّاألكثر خطرِّاً.
 .3يجبِّأنِّيكون المدربون علىِّقدر عال منِّالكفاءةِّالفنية فيِّمجاالتِّالمسؤوليةِّالموكلةِّلهمِّ،ويجبِّأنِّيتمتعواِّأيضِّاًِّ
بالمهاراتِّالتعليميةِّالضرورية.
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اعتماد مشغل المفاعل ومشغل أول المفاعل
المادة ()6
الً الختيار ِّوتدريبِّوتأهيلِّمشغِّلِّالمفاعل ومشغل ِّأولِّالمفاعلِّيتضمنِّ
 .1يجبِّأنِّيجري ِّالمرخص ِّلهِّبرنامجِّا ً ِّشام ِّ
اختباراتِّتحريريةِّواختباراتِّتشغيلِّقائمةِّعلىِّأساسِّاألداء.
 .2يجوزِّللهيئةِّوحدها اعتماد مش ِّغل المفاعل ومشغلِّأولِّالمفاعل.
 .3يجوزِّلممثلِّمصرحِّلهِّمنِّقبَل ِّالمرخصِّلهِّأنِّيطلبِّمنِّالهيئةِّاعتماد شخص ألداء ِّمهامِّمشغِّلِّالمفاعلِّأوِّمشغِّلِّ
أولِّالمفاعلِّ،وذلك منِّخاللِّتزويدِّالهيئةِّبطلبِّيفيد بأنِّلدىِّالمرخصِّلهِِّّثقةِّعاليةِّفيِّاالعتمادِّعلىِّهذاِّالشخصِّ
وعلىِّجدارتهِّوكفاءتهِّ ،وأنِّالمرخصِّله ِّيحتاج ِّإلىِّهذاِّالشخص ِّللقيامِّبمهامِّمشغِّلِّالمفاعلِّأوِّمشغِّلِّأولِّالمفاعل،
وأنهِّقدِّاجتازِّبنجاحِّبرنامجِّالمرخصِّلهِّالخاصِّبتدريبِّوتأهيلِّمشغِّلِّالمفاعلِّأوِّمشغِّلِّأولِّالمفاعل .ويجب أيضا ً
أن يشتمل الطلب على تفاصيل تعليم وتدريب ومؤهالت الشخص (األشخاص) ألداء مهام مشغِّلِّالمفاعل ومشغلِّأولِّ
المفاعل .وإذاِّكانِّالشخصِّقدِّأكملِّبرنامجِّتدريبِّوتأهيلِّمختلفِّعنِّالبرنامج المعتمد ِّمنِّقبَلِّالهيئة ،والوارد ِّفيِّ
المادتينِّ 3و 4منِّهذهِّالالئحةِّ،فيجبِّأنِّيتضمنِّالطلبِّأيضاِّماِّيلي:
أ.

وصفِّلطبيعةِّوتاريخِّالتدريبِّالمختلفِّالذيِّتلقِّاهِّالشخص؛

ب.

تفاصيل مؤهالتِّمشغِّلِّالمفاعلِّأوِّمشغِّلِّأولِّالمفاعل؛

ج.

وصف البرنامجِّالتدريبيِّالخاصِّبالمرخص له ،لتحديدِّأيِّاختالفاتِّمطلوبةِّللتأهيل؛ِّو

د.

وصفِّللخبرة ِّالتيِّاكتسبها ِّالشخصِّفي ِّبدء ِّالتشغيلِّووقف ِّالتشغيل وفي مجال ِّاألحداث/الحوادثِّالتيِّتقعِّ
فيِّال َمرفقِّالنوويِّوفي غرفة المحاكاةِّالمرجعيةِّللمرفقِّالنووي.

 .4يجوزِّلممثلِّمصرحِّلهِّمنِّقبَل ِّالمرخص ِّله أنِّيطلب ِّمنِّالهيئةِّتجديدِّاعتمادِّشخصِّللقيامِّبمهامِّمشغِّلِّالمفاعلِّأوِّ
مشغِّلِّأولِّالمفاعلِّ،وذلك منِّخاللِّتقديمِّطلبِّللهيئةِّيبيِّنِّفيهِّأنِّهذاِّالشخصِّقدِّاستوفىِّشروط التأكيدِّالدوريِّ
للكفاءةِّوالتدريبِّالمتجددِّ،وأن حالتهِّولياقته الطبية للعمل ظلت مرضية ألداء مهامه بأمان.
 .5االختبارات ِّالتحريريةِّواختباراتِّالتشغيلِّالقائمةِّعلىِّأساسِّاألداءِّستتضمن ِّاختياراً ِّنموذجياً ِّلألسئلة ِّواإلجراءاتِّ
تتعلقِّبالمعرفةِّوالمهاراتِّوالقدراتِّالمطلوبةِّللقيامِّبمهامِّمشغِّلِّالمفاعلِّومشغِّلِّأول ِّالمفاعل .وسيتمِّتحديدِّالمعرفةِّ
والمهارات ِّوالقدراتِّ ،جزئيِّا ًِّ ،من ِّخالل ِّأهداف ِّالتعليم ِّالمستمدة ِّمن ِّالتحليل ِّالمنظم لمهام ِّموظفي ِّالتشغيل ِّومنِّ
معلوماتِّالتقريرِّالنهائيِّلتحليلِّاألمانِّوإرشاداتِّوصفِّالنظامِّوإجراءاتِّالتشغيلِّوالرخصة.
 .6اختباراتِّالتشغيلِّالقائمةِّعلىِّأساسِّاألداءِّيجب ِّأن ِّتتضمن ِّسيناريوهات ِّاجريتِّفيِّغرفِّمحاكاةِّمرجعية ِّلمرفقِّ
نوويِّومقاييسِّاألداءِّالوظيفي ِّالتيِّاجريتِّفيِّالمرفقِّالنوويِّوفيِّغرفةِّالمحاكاة .الجزء ِّالخاصِّبالسيناريو ِّلهذهِّ
االختبارات سيختبر المرشحين ِّفي ِّمهارات ِّالتواصل ِّوالعمل ِّالجماعي ِّوالقدرة ِّعلى ِّاستخدام ِّوتطبيق ِّاإلجراءاتِّ
االعتيادية ِّوإجراءات ِّالطوار ِّوالمعرفة ِّباإلجراء ِّالفوري ِّالواجب ِّاتخاذه ِّفي ِّحاالت ِّطوار ِّمحددة ِّفي ِّال َمرفقِّ
النووي.
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 .7يجبِّأنِّيقومِّالمرخصِّلهِّبإخطارِّالهيئةِّقبلِّستينِّ(ِّ)61يومِّا ًِّعلىِّاألقلِّمنِّإجراءِّاختباراتِّاعتمادِّمشغِّلِّالمفاعلِّ
ومشغِّل ِّأول ِّالمفاعل .ويجوزِّللهيئةِّأنِّتطلبِّاالطِّالعِّعلىِّاالختباراتِّالتحريريةِّواختباراتِّالتشغيلِّقبلِّإجرائها.
كماِّيجوزِّللهيئة أن تطلب حضورها الختبارات التشغيل.
 .8يجب ِّعلىِّالمرخصِّإعدادِّومراقبةِّوتصنيفِّاالختبارات ِّالتحريريةِّ،ويجبِّأنِّيقومِّبإعدادِّوتقييمِّاختباراتِّالتشغيلِّ
القائمةِّعلىِّأساسِّاألداء.
 .9يجبِّأنِّيتأكدِّالمرخصِّلهِّمنِّاختالفِّاختباراتِّالتأهيلِّاختالفِّا ًِّجوهرياًِّعنِّآخرِّاختبارِّتأهيل خضعِّلهِّكلِّمرشح.
 .11يجبِّأنِّيتأكدِّالمرخصِّلهِّمنِّخضوع ِّمشغِّلِّالمفاعلِّومشغِّلِّأولِّالمفاعلِّوكافةِّموظفي المرافق ِّالنووية ِّلفحص
طبي كل ستة ( )6شهورِّ،بماِّفيِّذلكِّكافةِّالفحوصات المهنية المطلوبة من الجهةِّالصحيةِّالمختصةِّ،والتأكدِّمنِّأنِّ
كافة النتائجِّمِّرضية وتندرجِّضمنِّالحدودِّالمصادَقِّعليها.

رفض االعتماد
المادة ()7
 .1يجوزِّللهيئةِّأنِّترفضِّإصدارِّاعتمادِّمبدئيِّأوِّتجديدِّاعتمادِّبعدِّمراجعة طلبِّاالعتمادِّإذاِّلم ِّتقتنعِّباألدلةِّالمقدِّمةِّ
إلثباتِّكفاءةِّومؤهالتِّالمرشح.
 .2يجب ِّأنِّتخطرِّالهيئةِّالمرخص ِّلهِّالمتقدمِّبطلبِّهذاِّاالعتمادِّبالقرارِّالمقترحِّبخصوصِّرفض ِّاعتمادِّالشخصِّ،
واألسسِّالتيِّاستندتِّعليهاِّفيِّاتخاذِّالقرارِّالمقترح.

سحب االعتماد
المادة ()8
 .1يجوزِّللهيئةِّسحبِّاعتمادِّأيِّشخصِّالِّيلتزمِّبشروطِّاعتماده.
 .2يجبِّأنِّتخطرِّالهيئةِّالمرخصِّلهِّوأيِّشخصِّصدرتِّلهِّشهادةِّبقرارِّمقترحِّلسحبِّاعتمادهِّ،وكذلكِّاألسسِّالتيِّتمِّ
االستنادِّعليهاِّفيِّاتخاذِّالقرارِّالمقترحِّ،وذلكِّقبلِّثالثينِّ(ِّ)31يوماِّعلىِّاألقلِّمنِّسحبِّاعتماده.
 .3إذاِّصدرِّقرارِّبسحبِّاالعتمادِّمنِّشخصِّ،يجوزِّللمرخصِّلهِّتقديمِّطلبِّإلعادة االعتماد بموجبِّالمادة ( ،)6وذلكِّ
بتقديمِّدليلِّإضافيِّيثبت تصحيح السبب الذي صدر على أساسه قرار سحب االعتماد.
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شروط سريان االعتماد
المادة ()9
 .1يجبِّأنِّيكونِّحاملِّالشهادةِّالئقاِّطبيِّا ًِِّّلهذهِّالمهنةِّوفقِّا ًِّلمتطلباتِّالجهةِّالصحيةِّالمختصة.
 .2يجبِّأنِّيشاركِّحاملِّالشهادة فيِّبرنامجِّلياقةِّالعملِّالخاصِّبالمرخصِّله.
 .3تنتهيِّصالحيةِّشهادةِّاالعتمادِّبعدِّخمسِّسنواتِّمنِّتاريخِّإصدارهاِّأوِّتجديدها.
 .4تقتصرِّشهادةِّاالعتمادِّعلىِّال َمرفقِّالنوويِّالذيِّصدرتِّبشأنه.
 .5تقتصرِّشهادةِّاالعتمادِّعلىِّأجهزةِّتحكمِّال َمرفقِّالنوويِّالمحددةِّفيِّالشهادة.
 .6تخضعِّالشهادةِّلكافةِّقواعدِّولوائحِّوأوامرِّالهيئةِّالمعمولِّبهاِّ،والتيِّيجبِّعلىِّحاملِّالشهادةِّمراعاتها.
 .7يجبِّأنِّيؤديِّحاملِّالشهادة وظيفة مشغِّلِّالمفاعلِّأو ِّمشغلِّأولِّالمفاعلِّبنشاط ِّلسبعِّوردياتِّمدةِّكلِّواحدةِّمنهاِّ
ثمانيِّ(ِّ)8ساعاتِّ،أوِّخمس ِّوردياتِّمدةِّكلِّواحدةِّمنهاِّاثنتا ِّعشرةِّ(ِّ)12ساعة كحدِّأدنىِّكلِّربعِّسنةِّ،وذلكِّ
بغرضِّالمحافظةِّعلىِّسريانِّاالعتماد والكفاءة.
 .8يجبِّأنِّيستكملِّحاملِّالشهادةِّبرنامجِّا ًِّمعتمدِّاًِّللتدريبِّوالتأهيلِّالمستم َِّرينِّ.
تأهيل مشغل المعدات
المادة ()11
يجبِّأنِّيجريِّالمرخصِّلهِّبرنامجِّا ً ِّتأهيليِّاً لمش ِّغلي المعدِّاتِّيتضمن اختبارات ِّتحريريةِّواختبارات ِّتشغيل قائمةِّعلىِّ
أساسِّاألداء .ويجب أن تشتمل ِّاختباراتِّالتشغيل ِّالقائمةِّعلىِّأساس ِّاألداء ِّعلى ِّمقاييسِّاألداءِّالوظيفيِّالتيِّاجريت ِّفيِّ
ال َمرفقِّالنووي.

السجالت
المادة ()11
 .1يجبِّعلىِّالمرخصِّلهِّالقيامِّبإعدادِّوحفظِّالسجالتِّالالزمةِّإلثباتِّتدريبِّوتأهيلِّموظفيِّالتشغيلِّفيِّالمحطةِّعلىِّ
نحوِّيتوافقِّمعِّهذهِّالالئحة.
 .2يجبِّأنِّيحتفظِّالمرخصِّلهِّبسجالتِّحديثةِّلكلِّمنِّمشغلِّالمفاعلِّالمعتمدِّومشغلِّأولِّالمفاعلِّالمعتمدِّتبينِّالتاريخِّ
األصلي ِّلالعتمادِّ ،والوضع ِّالخاص ِّبالتأكيد ِّالدوري ِّللكفاءة ِّوالتدريب ِّالمتجددِّ ،وتاريخ ِّالتحقِّق ِّمن ِّالحالة ِّالطبيةِّ
المقبولةِّ.
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 .3يجوز ِّأن ِّتكون ِّالسجالت ِّالالزم حفظها ِّبموجب ِّهذه ِّالمادةِّ ،وحسب ِّما ِّورد ِّتفصيلها ِّفي ِّالنظام ِّاإلداري ِّالخاصِّ
بالمرخص ِّله ِّ(وفقِّا ً ِّلما ِّهو ِّمطلوب ِّبموجب ِّالئحة ِّالنظم ِّاإلدارية ِّللمرافق ِّالنووية ِّ"ِّ ،)"FANR-REG-01نسخِّاًِّ
أصلية ِّورقية ِّأو ِّإلكترونية ِّمع ِّوجود ِّتخزين ِّاحتياطي ِّيمكن ِّاالعتماد ِّعليهِّ.ويجب ِّأن ِّتتضمن ِّالسجالتِّ ،كالخطاباتِّ
والرسومات ِّوالمواصفاتِّ ،كافة ِّالمعلومات ِّذات ِّالصلةِّ ،مثل ِّالتواريخ ِّواألختام ِّوالحروف ِّاألولى ِّللموقعينِّ
والتوقيعاتِّ.ويتعينِّعلىِّالمرخصِّلهِّتوفيرِّقدرِّكافِّمنِّاألمنِّلهذهِّالسجالتِّمنعِّا ًِّللتالعبِّبهاِّأوِّفقدانها.
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