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 التعاريف

 (1) مادةال

 والعبارات للكلمات وتكون منها، كل مقابل المبّينة المعاني التالية والعبارات بالكلمات يقصد الالئحة، هذه أحكام تطبيق في

 في ،1222 لسنة 6 رقم اتحادي بقانون المرسوم من 1 المادة في إليها المنسوبة المعاني هنا ُتعَّرف ولم استخدمت التي

 (:القانون) النووية للطاقة السلمية االستعماالت شأن

  المعدات لمشغ  

 

 المفاعل لمشغ ِّ إدارة تحت التحكم، غرفة خارج عادة نووي، َمرفق في يعمل لمشغ ِّ

 .المفاعل أول لومشغ ِّ

 

FSAR األمان.النهائي لتحليل  تقريرال 

ِّ

أي مكّون يشكل جزءاً من مجموعة أجهزة أمان و/أو يمكن أن يؤدي اختالله أو تعّطله إلى  ذات أهمية لألمان ناتمكو  

 تعّرض العاملين في الموقع أو الجمهور لإلشعاع، وتشمل هذه المكّونات ما يلي: 

   لى تعّرض غير م والمكونات التي يمكن أن يؤدي اختاللها أو تعطلها إظ  الهياكل والن

 ضروري لإلشعاع يصيب عاملي الموقع أو أفراد الجمهور،

   م والمكونات التي تمنع الوقائع التشغيلية الواردة الحدوث من أن تؤدي ظ  الهياكل والن

 إلى ظروف تقود بدورها إلى وقوع حوادث،

  الترتيبات واإلجراءات التي يتم توفَّيرها عادة بهدف تخفيف عواقب حدوث خلل أو

   م والمكونات.ظ  ع طل في الهياكل والن  

 .نووي َمرفق في اتالمعد ِّ لمشغ ِّ أو المفاعل لمشغ ِّ أو المفاعلأولِِّّمشغ ل التشغيلموظفو 

 

ِّوعلىِّالنووي َمرفقال في التحكم أجهزة تشغيلالذي يتولى عادة  ،التحكم رفةغ لمشغ ِّ المفاعل لمشغ   ،

 .المفاعلداخل  التفاعلوجهِّالتحديدِّأجهزةِّالتحكمِّالتيِّتؤث رِّعلىِّ

 

 . اتالمعد ِّ ليومشغ ِّ المفاعل ليمشغ ِّأنشطةِّويشرفِّعلىِّ هيوج ِّ التحكم لغرفة أول لمشغ ِّ المفاعلأول  لمشغ  
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 النطاق

 (2) مادةال

 رافقالمَِّ على الالئحة هذه متطلباتنِّتنطبقِّأيجبِّ. التشغيل موظفي واعتماد وتأهيل تدريب متطلبات الالئحة هذه دتحد ِّ

، أو بها هتحميل بصدد أو ،المفاعل وعاء داخلِّنووي وقودِّالتيِّتمِّبهاِّتحميلِّأو ،داخلِّالموقعِّنووي وقود بها التي النووية

 . الهيئةتحددِّماِِّّحسب أو ،نووية مواد مع تتعاملِّأو جاف، تخزين َمرفق أو مستهلك وقود حوض

 عامة متطلبات

 (3) مادةال

ِّوضيجبِّ .1 ِّالمرخصِّله ِّبهِّالتشغيل موظفي وتأهيل لتدريب مالئم برنامج ععلى ِّالعمل ِّفي ِّواالستمرار ِّيتمِّ، وأن

 . للموافقةِّعليها الهيئة إلى تقديمهايجبِِّّالتشغيل لموظفي شاملة خطة ضمن البرنامج اهذوصفِّ

نِّ .2  :ما يلي الخطةيجبِّأنِّتتضم 

 ِّ؛لموظفيِّالتشغيلتحديدِّالمؤهالتِّوالخبراتِّالالزمةِّ .أ

  ؛اتلِّالمعد ِّومشغ ِِّّالمفاعلأولِّلِّلمفاعلِّومشغ ِّا لشغ ِّلتأهيلِّمالرسميةِِّّجراءاتوصفِّاإل .ب

 ِّ؛النوويَِّمرفقجوانبِّتشغيلِّالِّكافةعلىِّاألهميةِّالقصوىِّلألمانِّفيِِّّالتركيز .ج

 ِّ؛ِّنحوِّمنتظمعلىِّوالتدريبِّالمتجددِّالدوري للكفاءة  يدأكتال شروط وصف .د

ِّةالمستخدمِّالمحاكاة غرفةالنوويِّوَِّمرفقغرفةِّتحكمِّالالالزمِّلضمانِّدرجةِّعاليةِّمنِّالدقةِّبينِِّّسااألستوفيرِّ .ه

 مستخدمة.ِّأيِّمعاييرِّصناعيةِّلتدريبِّوتأهيلِّموظفيِّالتشغيل،ِّبماِّفيِّذلكِّتحديدِّ

لِّمهاميؤديِِّّأنِّيجب .3 ِّالِّالمفاعل أول لمشغ ِِّّأوِّالمفاعلِّمشغ  ِِّّالمعتمدونِّموظفون ِّفقط ويجب أن . الهيئةِّبَلق ِّمن

ل المعّدات فقط على   . لهِّالمرخصِّق بَلِّمنِّالمؤهلينِّالموظفينيقتصر القيام بأداء مهام مشغِّ

ِّإدخالِّتغييراتِّعلىِّ .4 ِّالتغييراتِّالِّتقللِِّّمنِّالهيئةِّةالمعتمدِّالخطةيجوزِّللمرخصِّله ِّكانتِّهذه ليةِّامنِّفعفقطِّإذا

 .األمانِّمنِّمعاييرِّالبرنامجِّأو

 

 والتأهيلهيكل برنامج التدريب 

 (4)مادة ال

ِّيجبِّ .1 ِّإعداد ِِّّلموظفيِّالتشغيلِّوالمستمرِّلياألو ِّلتدريبِّوالتأهيلِّلبرامجِّعلىِّالمرخصِّله علىِّأساسِّتكونِّقائمة

ِّاألداء .ِّ ِّأن ِّويجبِّأيضا ِّمحتوىِّيكون ِّبرنامج ِّكل ِّقائماً ِّللتدريبِّمنظمعلىِّمنهج ِّتعزز ِّيجبِّأن التدريبِِّّبرامج.

 .هتمامِّالذيِّتستحقاالبقضاياِّاألمانِِّّأنِّتحظىساعدِّعلىِّضمانِّتيِّتالِّياتالسلوك

 .بهاِّتتعلقألمانِّأوِّلِّأهميةِّذاتِّمكوناتِّتتضمنبمهامِِّّالتشغيلِّموظفيقبلِّتكليفِِّّتأهيلالِّاستكماليجبِّ .2
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 :كحدِّأدنىِّالتالية المتطلباتتلبيةِّضمنِّبرنامجِّالتدريبِّجبِّأنِّيي .3

ِّالبرنامج .أ ِّيوفر ِّالالزمِّأن ِّالتشغيلِّيِّموظف لتمكين ينالتدريبِّوالتوجيه ِّمن ِِّّمهامهمأداء ِّفيِّعلىِّنحو صحيح

 .المالئمةجراءاتِّالتشغيلِّأوِّالطوار ِّإل اًِّحالِّوقوعِّحادث،ِّوفقوفيِِّّالنوويَِّمرفقتشغيلِّالِّحاالتمختلفِّ

 .ومواصفاتهِّالفنيةفيهِّالنوويِّوخصائصِّاألمانَِِّّمرفقلبشأنِّارِّفهمِّكافِّلدىِّموظفيِّالتشغيلِّتوف ِّ .ب

لِّلتواصامهاراتِّشرافيةِّواإلواإلداريةِِّّالمهاراتمثلِِّّ،موظفيِّالتشغيللدىِّرِّقدراتِّمناسبةِّعلىِّنحوِّكافِّتوف ِّ .ج

 . مانألبااالهتمامِّالالزمِّمعِِّّمالئم،مهامهمِّعلىِّنحوِِّّلتأديةوالمهاراتِّاللغويةِّ

ِّ .د ِّيكون ِّومشغ ِّمشغ ِّأن ِّالمفاعل ِّل ِّل ِّأول ِّالمفاعل ِّالتصميمِِّّغيربمؤشراتِّالحوادثِّعلىِّدراية ِّفي ِّلها المتحوط

 .لهاِّالتصديإجراءاتِّبو

نِّبرنامجِّالتدريب .ه ِِّّأنِّيتضم  ِّمالئم، ِّوعلىِّنحو ِّالتشغيلية ِّالخبرة ِّمنِّالذي النوويَِّمرفقفيِّالأحداثِّمنِّواقع

ِِّّالصلةِّذاتِّاألحداثِّومنِّالتشغيل،ِّموظفوِّفيهِّيعملِّأنِّالمتوقع ِّ. ىخراِّةنوويِّفقاَمرفي  يضمنويجبِّأن

ِّا ِّالتدريب ِّإجراء ِّالمسب ِّلبرنامج ِّعلى ِّ ةي/ـالرئيسبـ/ـات ِّولألحداث لمنعِِّّةالتصحيحيِّاتاإلجراءِّتطبيقعلى

 .تكرارها

 .المبدئيِّلموظفيِّالتشغيلِّعقبِّاالعتمادمستمراًِّالتدريبِّأنِّيكونِّ .و

افقِّرلتعديلِّمَِّنظامِّعالوة على ذلك، يجب أن يكون هناك . برنامجِّالتدريبحسينِّتطبيقِّنظامِّلتقييمِّوتيجبِّأنِّيتمِّ .4

 . النوويَِّمرفقلاظروفِّبدقةِّتعكسِِّّمنِّانهالتأكدِّلفيِّالوقتِّالمناسبِّوتحديثهاِّوموادِّالتدريبِّ

مهامِّالبِّلالضطالعللتأكدِّمنِّلياقتهمِِّّالحقةِِّّخاللِّفتراتعتمادِّوعندِّاالِّطبياًِِّّالتشغيلِّيموظفِّكافةِّيتمِّفحصيجبِّأنِّ .5

 . والمسؤولياتِّالموكلةِّلهم

 .التدريببرنامجِّخاللِِّّاالختبارات في النزاهةوِّمناألمعاييرِّعلىِّأِّتطبيقيضمنِّالمرخصِّلهِّيجبِّأنِّ .6

 

 برنامج التدريب موارد

 (5)مادة ال

ِّ. الفرديةدراسةِّللالتدريبِّوِّلقاعاترافقِّمالئمةِّتوفيرِّمَِّيجبِّ .1 مالئمةِّلمساعدةِّتعليميةِِّّتوفيرِّموادِّتدريبجبِّيكما

 .وإجراءاتهِّهظ من ِّالنوويِّوَِّمرفقالِّفهمالمتدربينِّعلىِّ

 تدريبتضمنِّيويجب أن  .المعتمدينِّلتشغيلِّالمفاعللتدريبِّموظفيِّالتشغيلِّنموذجيةِّ محاكاةغرفِّستخدامِّجبِّاي .2

 .اًِّخطر األكثرتسلسالتِّالحوادثِّ،ِّوعلىِّالتشغيليةاألحوالِّعلىِِّّاًِّتدريبِّالمحاكاة

ِّأيضاًِِّّأنِّيتمتعواويجبِّفيِّمجاالتِّالمسؤوليةِّالموكلةِّلهم،ِّ الكفاءةِّالفنيةمنِّ عال قدرعلىِّ نوالمدرب يجبِّأنِّيكون .3

 .ضروريةالالتعليميةِّمهاراتِّالب
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  مشغ ل المفاعل ومشغ ل أول المفاعلعتماد ا

 (6)مادة ال

لِّأولِّالمفاعلِّيتضمنِّ للِّالمفاعمشغ ِّوتأهيلِّتدريبِّالختيارِّو شامالًِِّّبرنامجاًِّالمرخصِّلهِِّّنِّيجريأيجبِّ .1 ومشغ 

 .األداءقائمةِّعلىِّأساسِّواختباراتِّتشغيلِّتحريريةِّاختباراتِّ

ل المفاعل وحدهالهيئةِّوزِّليج .2 لِّأولِّ اعتماد مشغِّ  . مفاعلالومشغ 

لِّلِّالمفاعلِّأوِّمشغ ِّمهامِّمشغ ِِّّألداء شخص اعتمادمنِّالهيئةِّأنِّيطلبِّالمرخصِّلهِِّّمصرحِّلهِّمنِّق بَليجوزِّلممثلِّ .3

عتمادِّعلىِّهذاِّالشخصِّفيِّاالثقةِّعاليةِِّّلهِِّّالمرخصلدىِّأنِّب يفيدبطلبِّالهيئةِّتزويدِّمنِّخاللِّ ،ِّوذلكالمفاعلأولِّ

 ،المفاعلأولِّلِّلِّالمفاعلِّأوِّمشغ ِّللقيامِّبمهامِّمشغ ِِّّإلىِّهذاِّالشخصِّيحتاجِّالمرخصِّلهوأنِِّّوكفاءته،جدارتهِّعلىِّو

 أيضاً  ويجب. المفاعلِّأولِّللِّالمفاعلِّأوِّمشغ ِّتدريبِّوتأهيلِّمشغ ِّالخاصِّبرنامجِّالمرخصِّلهِّهِّقدِّاجتازِّبنجاحِّبأنو

لِّأولِّ للِّالمفاعمشغ ِّ مهامألداء  الشخص )األشخاص( ومؤهالت وتدريب تعليم تفاصيل على الطلب يشتمل أن ومشغ 

فيِِّّوالوارد منِّق بَلِّالهيئة،ِّالمعتمد برنامجالمختلفِّعنِّوإذاِّكانِّالشخصِّقدِّأكملِّبرنامجِّتدريبِّوتأهيلِّ. المفاعل

 :ماِّيليِّأيضاطلبِّالمنِّهذهِّالالئحة،ِّفيجبِّأنِّيتضمنِّ 4و 3المادتينِّ

  ؛اهِّالشخصالذيِّتلق ِّالمختلفِّالتدريبِّوتاريخِّوصفِّلطبيعةِّ .أ

  ؛لمفاعلأولِّالِّمشغ ِِّّوألِّالمفاعلِّمؤهالتِّمشغ ِّتفاصيل  .ب

 ؛ِّولتأهيلللتحديدِّأيِّاختالفاتِّمطلوبةِّ ،له مرخصالبرنامجِّالتدريبيِّالخاصِّبال وصف .ج

التيِّتقعِّالحوادثِّ/األحداثِّمجال وفي تشغيلالِّووقفِّتشغيلالِّبدءِّفيالشخصِِّّاكتسبهاالتيِِّّخبرةوصفِّلل .د

 .للمرفقِّالنوويِّةالمرجعيِّمحاكاةالغرفة  فيالنوويِّوَِّمرفقفيِّال

لِّالمفاعلِّأوِّمنِّالهيئةِّتجديدِّاعتمادِّشخصِّللقيامِّبمهامِّمشغ ِِّّأنِّيطلب لهِّالمرخصِّمصرحِّلهِّمنِّق بَليجوزِّلممثلِّ .4

ِّيبي ِّللهيئةِّمنِّخاللِّتقديمِّطلبِّ ،ِّوذلكالمفاعلأولِّلِّمشغ ِّ ِّالشخصِّقد ِّالدوريِّ شروطاستوفىِّنِّفيهِّأنِّهذا التأكيد

 ولياقته الطبية للعمل ظلت م رضية ألداء مهامه بأمان.حالتهِّ وأنالمتجدد،ِّللكفاءةِّوالتدريبِّ

ِّلألسئلةِّتتضمنسألداءِّلقائمةِّعلىِّأساسِّاواختباراتِّالتشغيلِّاالتحريريةِِّّاالختبارات .5 ِّنموذجياً جراءاتِّاإلوِّاختياراً

يتمِّتحديدِّالمعرفةِّسو .المفاعلِّأولِّللِّالمفاعلِّومشغ ِّتتعلقِّبالمعرفةِّوالمهاراتِّوالقدراتِّالمطلوبةِّللقيامِّبمهامِّمشغ ِّ

ِّجزئياًِّ ِّوالقدرات، ِّمنوالمهارات ِِّّخاللِّ، ِّالتعليم ِِّّالمستمدةأهداف ِّالتحليل ِّالتشغيلِّلمهام المنظممن ومنِِّّموظفي

 .والرخصةإجراءاتِّالتشغيلِّوِّلنظاماوصفِّوإرشاداتِّتحليلِّاألمانِّالنهائيِّلِّتقريرالمعلوماتِّ

لمرفقِِّّةمحاكاةِّمرجعيغرفِّاجريتِّفيِِّّسيناريوهاتِّتتضمنِّأنِّيجبداءِّعلىِّأساسِّاألالقائمةِّاختباراتِّالتشغيلِّ .6

هذهِّلِّالخاصِّبالسيناريوِّالجزء. المحاكاةغرفةِّالتيِّاجريتِّفيِّالمرفقِّالنوويِّوفيِِّّنوويِّومقاييسِّاألداءِّالوظيفي

ِِّّينالمرشحسيختبر  ختباراتاال ِِّّمهاراتفي ِّوالتواصل ِّالجماعي ِّووالعمل ِّاستخدام ِّعلى ِّاإلالقدرة ِّجراءاتتطبيق

ِّوال ِّالطوار  ِّوإجراءات ِّعرفماالعتيادية ِّة ِّالفوري ِّاتخاذهباإلجراء ِِّّالواجب ِّحاالتِّطوار  ِّفي ِّالمحددة َِّمرفقفي

 .النووي
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لِّالمفاعلِّعتمادِّمشغ ِّاِّاختباراتِّإجراءعلىِّاألقلِّمنِِّّيوماًِِّّ(61)ِّبإخطارِّالهيئةِّقبلِّستينِّيقومِّالمرخصِّلهيجبِّأنِّ .7

. واختباراتِّالتشغيلِّقبلِّإجرائهاالتحريريةِّالعِّعلىِّاالختباراتِّأنِّتطلبِّاالط ِّهيئةِّيجوزِّللو .المفاعلِّأولِّلومشغ ِّ

  .التشغيلأن تطلب حضورها الختبارات  لهيئةلكماِّيجوزِّ

قومِّبإعدادِّوتقييمِّاختباراتِّالتشغيلِّيجبِّأنِّيو،ِّالتحريريةِّاالختباراتتصنيفِّومراقبةِّوإعدادِّالمرخصِّعلىِِّّيجب .8

 .األداءالقائمةِّعلىِّأساسِّ

 .كلِّمرشحِّخضعِّله تأهيلِّعنِّآخرِّاختبارجوهرياًِِّّاختالفاًِّالتأهيلِِّّاختباراتالمرخصِّلهِّمنِّاختالفِّيجبِّأنِّيتأكدِّ  .9

 لفحصِّالنوويةِّالمرافق كافةِّموظفيوالمفاعلِّأولِّلِّلِّالمفاعلِّومشغ ِّمشغ ِِّّخضوعمنِّيجبِّأنِّيتأكدِّالمرخصِّلهِّ  .11

ِّأنوالتأكدِّمنِِّّ،الجهةِّالصحيةِّالمختصة من المطلوبة المهنية الفحوصاتكافةِّ،ِّبماِّفيِّذلكِّشهور (6) ستة كل طبي

 .م صاَدقِّعليهاالالحدودِِّّضمنتندرجِّو رضيةم ِِّّالنتائج كافة

 

 االعتمادرفض 

 (7)مادة ال

مةِّاألدلةِّالمقد ِّتقتنعِّبِّإذاِّلماالعتمادِّطلبِّ مراجعةبعدِّإصدارِّاعتمادِّمبدئيِّأوِّتجديدِّاعتمادِّللهيئةِّأنِّترفضِّيجوزِّ .1

 . ومؤهالتِّالمرشحكفاءةِّإلثباتِّ

ِّاليجبِّأنِّ .2 ِّالمرخصِّله ِّبطلبِّتخطرِّالهيئة ِّمتقدم ِّهذا ِّالشخص،ِِّّرفضبخصوصِّبالقرارِّالمقترحِّاالعتماد اعتماد

 .المقترحِّالقراراألسسِّالتيِّاستندتِّعليهاِّفيِّاتخاذِّو

 

 االعتمادسحب 

 (8)مادة ال

 .للهيئةِّسحبِّاعتمادِّأيِّشخصِّالِّيلتزمِّبشروطِّاعتمادهيجوزِّ .1

األسسِّالتيِّتمِّوكذلكِّ،ِّاعتمادهسحبِّلقرارِّمقترحِّبشهادةِّلهِّتِّالهيئةِّالمرخصِّلهِّوأيِّشخصِّصدرتخطرِّيجبِّأنِّ .2

 .هيوماِّعلىِّاألقلِّمنِّسحبِّاعتماد(31ِّ)قبلِّثالثينِّوذلكِّ،ِّالمقترحِّالقراراالستنادِّعليهاِّفيِّاتخاذِّ

وذلكِّ ،(6) ةالمادِّجببمو عتماداال عتمادِّمنِّشخص،ِّيجوزِّللمرخصِّلهِّتقديمِّطلبِّإلعادةإذاِّصدرِّقرارِّبسحبِّاال .3

 .االعتمادصدر على أساسه قرار سحب ذي تصحيح السبب ال ثبتدليلِّإضافيِّيبتقديمِّ
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 االعتمادشروط سريان 

 (9)مادة ال

 .الجهةِّالصحيةِّالمختصةلمتطلباتِِّّوفقاًِّلهذهِّالمهنةِِِّّّالئقاِّطبياًِِّّحاملِّالشهادةيجبِّأنِّيكونِّ .1

 .الخاصِّبالمرخصِّلهِّالعمللياقةِّفيِّبرنامجِّ حاملِّالشهادةيشاركِِّّأنيجبِّ .2

 .اأوِّتجديدهِّاخمسِّسنواتِّمنِّتاريخِّإصدارهبعدِِّّاالعتمادصالحيةِّشهادةِّنتهيِّت .3

 .بشأنهِّتالنوويِّالذيِّصدرَِّمرفقعلىِّالِّاالعتمادشهادةِّقتصرِّت .4

 .الشهادةِّفيِّالمحددةِّالنوويَِّمرفقالِّتحكمِّأجهزةلىِّعِّاالعتمادشهادةِّقتصرِّت .5

 وأوامرِّالهيئةِّالمعمولِّبها،ِّوالتيِّيجبِّعلىِّحاملِّالشهادةِّمراعاتها.قواعدِّولوائحِِّّلكافةالشهادةِّخضعِّت .6

لِّأولِّالمفاعلِِّّأولِّالمفاعلِّمشغ ِّ وظيفة حاملِّالشهادةيؤديِّيجبِّأنِّ .7 ِّلسبعِّوردياتِّمدةِّكلِّواحدةِّمنهاِّبنشاطمشغ 

8ِّثمانيِّ) ِّأوِّخمس( ِّوردياتِِّّساعات، ِّمنها ِّكلِّواحدة ِّ)ِّاثنتامدة 12ِّعشرة ِّوذلكِّةحدِّأدنىِّكلِّربعِّسنك ساعة( ،

  . والكفاءة بغرضِّالمحافظةِّعلىِّسريانِّاالعتماد

 ين.ِّلتدريبِّوالتأهيلِّالمستمرَِّلِّمعتمداًِِّّاًِّبرنامجِّحاملِّالشهادةيجبِّأنِّيستكملِّ .8

 اتالمعد   غ لتأهيل مش

 (11)مادة ال

لي  ياًِّتأهيلِّاًِّالمرخصِّلهِّبرنامجيجريِّجبِّأنِّي قائمةِّعلىِّ تشغيلِّواختباراتتحريريةِِّّاختبارات يتضمناتِّالمعد ِّلمشغِّ

فيِِّّمقاييسِّاألداءِّالوظيفيِّالتيِّاجريتِّعلىِّاألداءِّأساسالقائمةِّعلىِِّّختباراتِّالتشغيلاِّشتملتويجب أن  .األداءأساسِّ

 .النوويَِّمرفقال

 

 السجالت

 (11)مادة ال

ِّعلىِّالمحطةِّفيِّالتشغيلِّموظفيِّوتأهيلتِّتدريبِّاثبالالزمةِّإلالسجالتِِّّحفظبإعدادِّوالقيامِّالمرخصِّلهِّيجبِّعلىِّ .1

  .فقِّمعِّهذهِّالالئحةوايتِّنحو

لِّمنِّبسجالتِّحديثةِّلكلِّيحتفظِّالمرخصِّلهِّيجبِّأنِّ .2 لِّأولِّالمفاعلِّالمعتمدِّمشغ  تبي نِّالتاريخِّالمعتمدِِّّلمفاعلاومشغ 

ِّالتحق ِّ ِّوتاريخ ِّالمتجدد، ِّوالتدريب ِّللكفاءة ِّالدوري ِّالخاصِّبالتأكيد ِّوالوضع ِّلالعتماد، ِّاألصلي ِّمن الطبيةِِّّالحالةق

 المقبولة.ِّ
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ِّالسجالتِِّّيجوز .3 ِّتكون ِّوِّالمادة،ِّهذهِّبموجبِّحفظها الالزمأن ِّتفصيلها ِّورد ِّالخاصِّاإلداريِّالنظامِّفيحسبِّما

ِّهوِّمطلوبِّبموجبِّلمِّوفقاًِّ)ِّلهِّبالمرخص ِّنسخاًِِّّ،"(FANR-REG-01"ِّالنوويةِّللمرافقِّاإلداريةِّالن ظ مِّالئحةا

ِّكالخطاباتِّالسجالت،ِّتتضمنِّأنِّويجب.ِّعليهِّعتماداالِّيمكنِّاحتياطيِّتخزينِّوجودِّمعِّإلكترونيةِّأوِّورقيةِّأصلية

ِِّّوالمواصفات،ِّوالرسومات ِّمثل ِّالصلة، ِّذات ِّالمعلومات ينِّاألولىِّوالحروفِّواألختامِّالتواريخكافة ِّللموقع 

 .فقدانهاِّأواِّبهِّللتالعبِّمنعاًِّلهذهِّالسجالتِِّّاألمنِّمنِّكافِّقدرِّتوفيرِّلهِّالمرخصِّعلىِّويتعي ن.ِّوالتوقيعات

 


