
 
 نظام ضابطة البناء لمنشآت االستثمار

 الخاص في المناطق الحرة
 

 أحكام عامة –الباب األول 
 

 الغاية من هذا النظام : -1المادة 

تحديدددلمناطددواللجمنج ولددرلمنةاومطيددةلجاومهددوللمناي ددولمنتددوو جلنهاطوددتهلجمط دد وا لججحدتدد ل ددجل

ل.مناطاقةلمنحولل

ليقصدلبونكهاوهلمنتونيةلمنافوهيملمناذكجوللب وطب ول:لالتعابير : -2المادة 

ل.مناؤ  ةلمنةواةلنهاطواللمنحولللاإلدارة :

ل.:لا هسلإدموللمناؤ  ةلمنةواةلنهاطواللمنحولللالمجلس

ل.:ل وعلمناؤ  ةلمنةواةلنهاطواللمنحولللالفرع

 . منبطوءلمنذيليقيا لمنا تثاوالمنشأة : 

ل.ةلاحددللجأبةودلطيوايةلججم  ةلجمحدللههىلمألقل:لقاةةلانلمألوضلن ولا وحلالمقسم

ل.:ل زءلانلمناطاقةلمناتصصلنحوكةلمن يولبأطجمه ولالشارع 

:لهجلمن زءلانلمناطاقةلمناكوج ةلمناتصصلنتتزينلمنبضولعلنها تثاوينلجن دولا دوحةلاحدددلللالساحة

ل.جذمهلأبةودلطيوايةل

ل.:لكللحدلانلحدجدلمناق مليحوذيلمنوووعلالواجهة 

ل.هجلذنكلمن زءلانلأوضلمناق ملمنذيلياطعلمنبطوءل ي لجيبقىلافتجحوًلانلمألوضلإنىلمن جللوجيبة :ال

:لمنا ددو ةلمنوددوقجنيةلبددينلاط ددجرلأوضلمناددوبللجاط ددجرلأوضلمناددوبللمنددذيليةهددج للارتفاااع الطااابق

ل.ابوووللأجلاط جرل اح لإذملكونلمناوبللمألتيو

قجنيةلبدينلاط دجرلأوضلمنادوبللجاط دجرلأ دفللمن دق لمندذيلمنا دو ةلمنودولاالرتفاع الطابقي الصافي :

ل.يةهج لابووولل



ل.:لماتدمدل ق لمناوبللتووجلكتهةلمنبطوءلمنافوجضةلباج رلمنج ولرلمنةاومطيةلالبروز

ل.:لهجلا اجعلمنا وحةلمنابطيةلاضو وًلإني ولا وحةلمنبوجزمهلنهاوبللالمساحة الطابقية

ل. زءلانلمناق ملاةدلج للووجالهذملمنطيوملنتأاينلمنت جيةلجمإلطووللجياطعلمنبطوءل ي ول:لالمنور

ل.:لهجلمنا وحةلمنا اجحلببطول ول جلمناوبللمألوضجلباج رلاط وجلمنج ولرلرقعة البناء

تتضعل ايدعلمناطودتهلجمأل دجمللمنحدوللمناقوادةلضدانلمناطدواللمنحدوللأيطادولكوطدهلإندىل – 3المادة 

ل.منطيوملأحكوملهذمل

ي رلأنلتتضانلاهبوهلجهقجدلمإلوداوللنرومضدجلمناةددللنهبطدوءلمنا دوحةلمنادومدللإطودوءل – 4المادة 

منبطوءلههي ولانلأصدللمنا دوحةلمإل اونيدةلمناو دجرلمنتةوقددلههي دولجكدذنكلهدددلمناجمبدللجطدجعل

ل.اودللمنبطوءلانلمنبيتجنلمنا هحللأجل يو ل

اوللأجلاهحق لاعلمالضبووللمنفطيةلمنتوصةلبد لبكتدورلجمحددلي رلإو وللاووجعلهقدلمإلول–ل5المادة 

نهاؤ  ةلنيصوولإنىلتصديق ولجااوبقت ولبحيثلتتاوبللمناةهجاوهلمندجمودلل دجلمناتاادوهلادنل

حيثلمنا وحةلجطجعلمنبطوءلجهددلمناجمبدللادعلمنا دوحةلمندجمودلل دجلمنةقددلجمنادأتجذللادنلاهدرل

ل.مإلواوللمناقتونلباجم قةلمنا هسل

يددتملإهاددوءلأاددولمنابووددوللبونبطددوءلنكو ددةلمناطوددتهلمنازاددعلإقوات ددولبةدددلاصددودقةلاديويددةلل–ل6المااادة 

منوؤجنلمنفطيدةلههدىلمناتاادوهلمناقدادةلههدىلكوادللمإلضدبووللمنتوصدةلنهاودوجعلمنتدجليقددا ول

لمنا تثاولجمنتجلي رلأنلتتضانلاوليهجل:

ل.صجوللهنلاووجعلهقدلمإلواوللنها تثاولل–أل

ل.يلنهفوعليحددلههي لاجقعلمناق ملمناطجيلمنبطوءلههي لاتاالم تثاوول–رل

(لههدىلمألقدللل1/100بقيدوسل)المقااط  والواجهاات والمسااقط    ايعلمناصجومهلمناةاوويةل)لل–جل

ل.(ل...جم  وهل–أوضيوهلل–ههىلتحديدلاجمصفوهلمالك وءمهلمناتتهفةل)ايطةل

من  ددجولمألهادددللجل و ددوهلجمن ددقج ههددىلمألقددللنرلل1/100مناصددجومهلمإلطوددوليةلباقيددوسل)لل–دل

ل.ج دمجللت هيح ولجأبةودهولجاحوجولمألهادل

إافددوءلل–تبويدددلل–تد لددةلل–اوليددةلل–ك وبوليددةلل–هوتفيددةلل–كو ددةلمناصددجومهلمألتددويل)لصددحيةلل-هدد ل

ل.حويلل...لمنخل(ل

ل.جثيقةلحديثةلجأصهيةلنها طدسلمندموسلتثبهلمط لا  للنديلطقوبةلمنا طد ينل–جل



ل.يكوطيكلتوبةلتقويولال–زل

اذكوللح وبيةلنكو ةلمنةطوصولتتضانلمندوم ةلمناةتادلل دجلمنكدجدلمنةوبدجلمن دجويلادعلتحقيق دولل–حل

ههىلأحدلمنبدوما لمإلطودوليةلمناةوج دةلكادولي درلأنلتتضدانلمنادذكوللمنح دوبيةلنهاطودوللبوطدوا ل

ناددللمناقتوحدةلزاطجلنتطفيذهولبحيثليحيىلههىلاصودقةلمندملوللمنفطيدةلجاجم قدةلمنا هدسلههدىلم

نهتطفيذلإذملت وجزهلمنةوملجههىلأنليدتملنحديلإاكوطيدةلمنتج دعلباجمبدللإضدو يةلههدىلأاللتقدللهدنل

 .اوبللجمحدلجباوليتالءملاعلمن جمول

ي رلأنلتأتذلمندوم ةلمناو قةلبوالضبووللبةدينلمالهتبدوولمالهتدزمزمهلمنديطوايكيدةلمنطوت دةلل– 7المادة 

ي ددرلاالحيددةلجضددعلمنبالاددوهلمنبيتجطيددةلمنا ددهحةلبصددجوللهددنلهاددللمفالهل ددجلمناطوددأللكاددول

اطفصهةلبونا و وهلمنالزادةلنحدوالهلمنتادددلجاالحيدةلمالهتدزمزمهلمنطوت دةلهدنل ديولمنودوحطوهل

ذمهلمنحاجنةلمنثقيهةل جلمناوللمنا وجوللجأتذلمالحتيواوهلمنضوجويةلتال يدوًلالط يدوولمنتوبدةلأجل

ل.منا هحلأجلمنةوديلأجلمناااجسلهبجا ولكون دومنلمال تطوديةلانلمنبيتجن

تقدملمالضبووللإنىلمنفوعلنتدقلل جلدملوت لمنفطيةلجيقجملمنفوعلبو علمالضدبووللإندىلمإلدموللل–ل8المادة 

منةواةلنيتملتصديق ولبةدلم تيفول ولنكو ةلمناتااوهلجمطابوق ولاعلأحكوملهدذملمنطيدوملجبطدجدلمنةقددل

مندوم ددةلجمنبطددوءلههددىلهددوتللمنا طدددسلمندددموسل لمنابددوملاددعلمنا ددتثاولجتبقددىلا ددؤجنيةل ددالاةل

جي ددرلهدددملو ددعلأيلمضددبوولل طيددةلاددولنددملتكددنلا ددتكاهةلنهتجمقيددعلمنتوصددةلبونا طد ددينلمنادددققينل

اقوجطددةلبوال ددملمنصددويحلنكددللاددط مل لاددعلتددتملهددذ لمناتااددوهلبددونتتملمنتددوصلبوندددملوللمنفطيددةل

ل.بونفوعل

يةاىلأاولمنابوووللبونبطوءلتايوًلانلقبللمنفوعلبةددلتبهدالمنفدوعلكتدورلمنتصدديللمنصدودولل–ل9المادة 

هنلمإلدموللمنةواةلجبةدلصدجولمنةقدلمنتوصلبوناطودأللجتحدددل دجلمناجم قدةلمناددللمنتدجلي درلأنل

ليتملتالن ولمنبطوءلجاللي جزلأنلتزيدلهنلهوملكواللإذملكوطهلا وحةلمنبطوءلمناومدلإودودت لاللتزيدد

نابطدىلاتةدددلمناجمبدللجهطددلزيددودللل2(لمل1000جنادوبللجمحددلأجلأقدللاددنل)لل2(لم1000هدنل)

يةاددىلمنا ددتثاولادددللكو يددةلإلط ددوزلمنبطددوءلج ددللا ددوحت لجهددددلل2(لمل1000منا ددوحةلهددنل)ل

اجمبق لجاودت لجتقديومهلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلجاجم قةلمنا هسل لجههىلمنددملوللمنفطيدةلمنلتقدجمل

و ويةلحجللمناومحللمنتجلجصههلإني ولأهادوللمنبطدوءلجمإلك دوءلنكو دةلمنا دتثاوينللبو علتقوويو

ل.منذيلتملإهاوءهمللأاولمنابوووللبونبطوءل



يةتبولمنةقدلاطت يوًلحكاوًلبوطت وءلمن طةلمنةقديدةلمألجندىلاطد لإذملندمليبوودولمنا دتثاولأهادوللل–10المادة 

(لاددنلمنبطدددل)لأل(لاددنلل3جلل2نلمنفقددوتينل)لمنبطددوءلتدداللل ددطةلاددنلتددوويخلم ددتالا لمناكددونلاضدداج

نمليتقددملبةدذولل(ل لاو2003(لنةومل)لل40(لانلطيوملمال تثاوولمنصودولبوناو جمل)لل51مناودلل)ل

قوهوليقبللب لمنا هسلج جلهدذ لمنحوندةلالليتوتدرلههدىلمنا دتثاولأيلبددللإوداوللإضدو جلطتي دةل

مناددللادولندملي دتةاللهدذ لمألوضلأل دومضللهدملمنابوووللبونبطوءلجإط وءلمنتةوقدلاة لتالللهدذ 

لم تثاوويةلقبللإط وزلمنبطوءلههي ولجتكه لمندملوللمنفطيةلباتوبةةلأهاوللمنا تثاوينلج للاوليهجل:

بونط بةلنها تثاوينلمنذينلتملإهاول ملأاولمنابوووللبونبطوءلجنمليط جملأهاوللمنبطوءلتالللادلل دطةلل–ألل

للقبللمطت وءلمنادللمناحدددللبكتدورلأادولمنابوودوللادعلبيدونلأ دبورلانلتوويخلمنابوووللتةهملمإلدمو

هدملمإلط وزلجمناومحدللمناط دزللنهبطدوءلنيدتملمتتدوذلمإل دومءمهلمنقوطجطيدةلأصدجالًلادنلقبدللا هدسل

ل.مإلدمول

 جلحوللتقدملمنا تثاولبابوومهليتملو ة ولإنىلمإلدموللمنةوادةلادنلقبدلل دوعلمناؤ  دةلاودفجهوًلل–رل

بوأي ولنيتملهوض ولههىلمنا هسلالتتوذلمنقومولمناطو رلج جلحدوللقبدجللا هدسلمإلدمولليةادىل

جمحددلبدوألن لهدنلكدلليدجملل%0,1(لأو ولبحيثليتوترلههي ل ومادةلباةددلل3منا تثاولا هةل)

ل.وال تثاوولبنبدللمإل اونجلمن طجيلحتىلتوويخلجضعلمناطوأللتأتيولانلم

 جلحوللنمليط زلمنا تثاولمنبطوءلبةدلمنثالثةلمألو ولمإلضو يةلجتقدملبةذولاقبجللانلقبدللا هدسلل–جل

مإلدمولليةاىلا هدةلثالثدةلأود ولأتدويلجيتوتدرلههيد لتدالللهدذ لمناددلل ومادةلااوثهدةلنهاومادةل

دلمناابقةل جلمنفقوللمن وبقةلجيطيولمنا هسلبف خلمنةقدلبةدلمطت وءلهذ لمناددلل دجلحدوللهددملج دج

ل.هذولقوهوليتقدملب لمنا تثاول

تطوزللهنلاطوأت للأج جلحوللو رلمنا تثاول جللتحجيللطووا لإنىلأيلطووالآتولل– 11المادة 

منت وويةلإنىلا تثاولآتوليو رلبتحجيه ولإنىلطووالآتولأجل جلحوللمنو بةلبونتج علباجمبلل

طدسلاةتادلهنلاتوطةلمنبطوءلإضو يةل ي رلأنليتقدملمنا تثاولبتقويول طجلأجنجلاةدلانلقبللا 

للههىلمناهرليتملتقديملتقويول طجلجاديلتحاه لنهطووالمن ديدل لج جلحوللاجم قةلا هسلمإلدمو

لتقويولههىلاجم قةلمندملوللمنفطيةافصللاو للاعلمالضبووللمنفطيةلجههىلأنليحيىلهذملمن

لل.جاصودقةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلجذنكلحفويوًلههىل الاةلمألبطيةل



 باب الثانيال

 مناطق اإلشغال والمظهر الخارجي 

 

لتق ملمألومضجلمناتصصةلألاوكنلمإلواوللمنتوصلإنىلمناطواللمنتونية:ل–ل12المادة 

ل.اطاقةلمإلواوللمنصطوهجلجمنت وويلل–أل

ل.اطاقةلمإلواوللمنتداجلجمناصو جلل–رل

ل.اطاقةلمن وحوهلمناكوج ةلل–جل

ل.طوواوهلأتويلل–دل

دل(لل–رل(لأاددولمناطاقددةلللل)لجلل–ياكددنلتابيددللأحكددوملهددذملمنطيددوملههددىلمناطاقتددينل)لألل–ل13المااادة 

ل. تتوكلنهووجالمالتفوقيةلمناطو بةلن ولح رلاويقةلمال تةاول

تأايطوًلالط  وملمناي ولمنتوو جلضدانلمنكتهدةلمنجمحددللادنلمناطودتهلمنجمقةدةلههدىلصد لل–ل14المادة 

وءلمنتوو يددةلجبتوصددةلجم  وتدد لمنجمقةددةلههددىلمنوددجموعلجمحدددل ليطباددجلأنلتكددجنلاجمصددفوهلمنبطدد

منولي يةلاجحدللادنلحيدثلموتفوه دول لجموتفدوعلمنفتحدوهلمنتوو يدةل)لمنطجم دذلجمألبدجمرل..لمندخل(ل

اتطو ددبةلاةاوويددوًلاددنلحيددثلاتتهدد لأبةددودلمنجم  ددوهلجاددجمدلمالك ددوءلمنتوو يددةلجأنجمط ددولجكو ددةل

 جلنهبطدوءلبحيدثليتدج ولمالط د وملمناةادوويل دجلمنةطوصولمألتويلمنتجلتؤثول جلمناي ولمنتدوو

منوددكللمنةددوملبددينلكو ددةلمناطوددتهلضددانلمنكتهددةلمنجمحدددللجياكددنلم ددتثطوءلمالوتفددوعلمناددوبقجلج قددوًل

نابيةةلمنةاللنديلمنا تثاولبطوًءلههدىلتقدوويول طيدةليو ق دولمنا دتثاول دجلمالضدبووللمنفطيدةلتثبدهل

ل.دملوللمنفطيةل جلمنفوعلههىلذنكلمنحو ةلإنىلزيودللمالوتفوعلههىلأنلتجم للمن

جتضعلدملوللمنوؤجنلمنفطيةل دجلكدلل دوعلمنتصدايملمنطادجذ جلمناطو درلنجم  دوهلمألبطيدةلبةددلمنحصدجلل

ههىلاجم قةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل جلمإلدموللمنةواةلههىلمنتصايملجي ويلمنتقيددلب دذملمنتصدايمل

لل.ةلانلقبللأصحورلمناطوتهلبإووم لمندجملولمنفطيةلمناتتص

ل



 الباب الثالث

 المرافق الالزمة في الداخل والخارج

ل

لي رلأنلتتضانلمناصجومهل ايعلمناةهجاوهلمنالزاةلهنلجضةيةل:ل–ل15المادة 

ل.منادمتلللل-أل

ل.ا وويلمنايو لجتفصيالهلهنلاويقةلمإليصوللنها وويلمنةواةلل–رل

ل.تاديدمهلمنك وبوءلجإيصون ولإنىلمناتتذلمنةواةلل–جل

ل.تاديدمهل جهوهلمنحويللجوبكةلمإلطذمولهنلمنحويللل–دل

ل.ااو لل..لمنخل(لجإيصون ولإنىلمناتتذلمنةواةلل–تاديدمهلمنايو لجدجومت ول)لحاواوهلل-ه ل

ل.تاديدمهلمن جمت لل–جل

ج ايعلمنتفصيالهلمنالزاةلنتأاينلومحةلمنةواهينل جلمناطودأللجحفديلصدحت ملجاطدعلإ دونةلمنايدو لتدووجل

ل.اكوج للمناطوأللبوكل

ي ددداحلبإقوادددةل دددو لاكوتدددرلنددد دموللجمنبدددجمبينلجمن دددقول لجمنطصوصدددجلضدددانلمنبطدددوءلل–ل16الماااادة 

(ل%لاددنلمنا ددوحةل10جنادوبقينلههددىلمألكثدولجبحيددثلاللتزيددلا ددوحةلمناددوبللمنجمحددلن ددولهدنل)

%ل(لي دتج ىل10مناوبقيةلنهبطوءلجاللي تج ىلهط ولأيلبدلل جلهذ لمنحونةلأادولإذملت دوجزهلمند ل)ل

ل.منبدللهط ولكواهة

ي احلبإطووءلادمتللجاتووجلج النملدمتهيةلح رلمنحو ةلضانلمناطووللجاللي جزلتوكلل– 17المادة 

من النملجمنوو وهلمندمتهيةلبددجنلتصدجيطةلدومبدزجنلاةددطجلأجلبيتدجطجلههدىلأنلالليقدللموتفوهد ل

للل.(ل ملل70هنل)ل

مناجمبددلل ايددعلمنوددوجالمنصددحيةلمناتةهقددةلتتددج ولبونبطددوءلجلأنمنوددوجالمنصددحيةل:لي ددرلل–ل18المااادة 

ل–بونت جيةلجمإلطووللدمتللمنابطىلجتوو  لاعلضوجوللج جدلاوم للجدجومهلايو ل)لاط دللادوءل

(لوتصدوًلجأنليكدجنلت ديددلمن دجمءلل15حاومل(لكو يةلباةدللاو للنكدلل)لل–اا هةلل–اوحوضل

ل.  الًلجألقللادللااكطةلجأنلتصللمنايو لمناونحةلإنىلمنا وويلمنةواةلههىلطفقةلمنا تثاول

جاطددجوللبصددجوللكو يددةلجأنلاليقددللن ددالنملجمندددهونيزلجمنادددمتللا  ددجملللي ددرلأنلتكددجنلمل–ل19المااادة 

ل.جي احلبإ ومءلتق ياوهلدمتهيةلن دموللجنتجزيعلمنةالل(ل ملل120هوض ولهنل)ل



%لادنلا ادجعلا دوحوهلل3يتصصلق ملانلمألقبيدةل دجلحدوللج جدهدولكاال ددلباةددللل–ل.2المادة 

ل.أاتوولاوبةةل10مناطوأللههىلأنلاللتقللهنل

طو ادةلي رلأاللتقدللمنا دو ةلبدينلبطدولينلات دوجوينلهدنلمناتدوينلجاللتددتللمنا دوحوهلمنل– 21المادة ل

ل.هنلذنكل جلح ورلمنا وحوهلمناتوجكةلدجنلبطوء

%ل(ل10ي احلنها تثاوينلهطدلمنتج علمنودوقجنجلبتدوكلا دوحةلدجنلبطدوءلاللتزيددلهدنل)لل–ل22المادة 

اددنلا ددوحةلمألوضلمنااكددنلمنبطددوءلههي ددولبةدددلهدددملمناطوددوللبونط ددبةلنهةقددجدلمنتددجلتقددللمنا ددوحةل

فوءلمنبددللهدنلا دوحةلمألوضلمنااكدنلمنبطدوءلههي دولووياةلم دتيل2(لمل500مناحددلل ي ولهنل)ل

لأكبوللأي اوا وحةلمناوبللمناتكوولنهبطوءلمن ديدللأجنكو ةلمناجمبللمنازاعلمنتج علب ولووقجنيوًل ل

ي احلنها تثاوينلمنذينل يتملمنتةوقدلاة ملههىلإواوللأوضلاةدللنهبطوءلجبا دوحةلالتقدللل–ل23المادة 

%ل(لادددنلمنا دددوحةلمإل اونيدددةلل50بتدددوكلا دددوحةلدجنلبطدددوءلاللتزيددددلهدددنل)لل2(لمل500هدددنل)ل

%ل(لاددنلل25مناتةوقدددلههي ددول لجيتضددعلمن ددزءلمناتددوجكلبدددجنلبطددوءلجمنددذيليزيدددلهددنلط ددبةل)ل

%ل(لادنلبددللل100(ل%لاط لنبددللإوداوللإضدو جلقددو ل)لل50ا وحةلمناق ملجالليت وجزلمن ل)ل

محددلههي دولجأادولمنا دتثاوينلمندذينليو بدجنلبتدوكلا دوحةلإواوللمألوضلمناةددللنبطدوءلادوبللج

%ل(لانلا وحةلمنبطوءل يتوترلبدلل وحةلاكوج ةلههدىلمنا دوحةلمنزملددللهدنل)لل50تزيدلهنل)ل

%ل(لانلمنا وحةلمإل اونيةلجذندكلح درلقدومولمنبددالهلهدنلمن دطةلمنتدجليدتملم دتيفوءلمنبددللل50

ل.هط ولأصجالًل

ك وبولجلجايو لمنوورلانلمناتتذلمناتصصةلنذنكلانلقبدللمنفدوعلحتدىلإنلتأاينلمنتيوولمنل–ل24المادة 

مناطوأللمناقواةليقعلههىلهوتللمنا تثاولباول جلذنكلتوكيرلمنةدمدلجمنتاديددمهلمندمتهيدةلمنالزادةل

جمأل ددومسل(لجتتضددعل ايددعلهددذ لل–جبحيددثلتكددجنلاةزجنددةلهددنلمنوددبكوهلمألتددويل)لمن جمتدد ل

اددنلحيددثلمناددجمدلجمألدجمهلج يددولذنددكلجتحددهلإوددوم للمنتاديدددمهلإنددىلأ ضددللمنوددوجالمنفطيددة

ل.مندملوللمنفطيةل جلمنفوعل

ي رلأنلتتج ول جلمناطووللج ولللمنحاويةلانلمنحويدللدمتدللمنبطدوءلجتوو د لجأنلتحتدجيلل–ل25المادة 

وبكةلتاديدمهلايدو لن افدوءلنكو دةلمناجمبدللذمهل جهدوهلباتطدوجللمنيددلجبصدطدجللاتفدجلضدانل

ل.اةلإافوءلأتويلاةتادللج ةونةلمن دمولأجلأيةلأطي



ي ددرلتددأاينلتددزمنلايددو لكددو لضددانلمناطوددتهلمنصددطوهيةلمنتددجلتحتددوجلصددطوهوت ولنهايددو لل– 26المااادة 

منازيوللج جلحوللج جدلايو لاهجثدةلطوت دةلهدنلمنصدطوهةلأجل يوهدولي درلبيدونلادوللمناةون دةل

اوليقعلانلأضدومول دجللجاوليتبعلانلتزمطوهلتحهيللجتو يرلجتةقيملجيتحاللمنا تثاولا ؤجنية

حددوللثبددهلقيوادد لبتصددوي لمنايددو لمناهجثددةلبوددكللابووددولإنددىلوددبكةلمنصددو لمنصددحجل لأاددول

ل.منتصوي ل يتملهنلاويللمإليصوللنها وويلمنةواةلجيقعلكللذنكلههىلهوتللمنا تثاول

وملأجلي احلبإواوللمناويللمنةوملأل للبطوءلأجلتصدهيحلأجلهددملأبطيدةلا دوجوللنهاويدللمنةدل–ل27المادة 

لجضعلإحضوومهلضانلمنووجالمنتونيةل:

مناوتصةلبون دملأجلمنتوايملأجلمنبطوءلبتصدجيطةلادنلأندجمحلاةدطيدةلأجلمنهددملنللمنجلوووهلإحواةل-1

جههددىلموتفددوعلاتددوينلبوددكللاللددللجاتددينلجإطددووللمألق ددوملل  ددفجويمنا ددهحةلمنادهجطددةلبدددهونل

ل.منا وجوللنراالكلمنةواةلبوناصوبيحلمنك وبوليةل

ودبكلاةددطجل....ل(لجباط دجرل دق للل-ي رلإطودوءلايهدةلجمقيدةلادنلادجمدل يدولثوبتدةل)لتودرل-2

مناوبللمألوضجلنحاويةلمناووللأثطوءلهاهيةلتطفيذلمنبطوءلجبةوضلالليت وجزلهوضلمنوصدي لإنل

 .ج دل لجبةوضلاتولجطص لإنلنمليكنلهطوكلوصي 

 .اتوينلكحدلأقصىحضوومهلجبةوضلإلي جزلمن اوحلبإواوللمناويللمنةوملبول-3

ههىلمنا تثاولأنليحو يلههىلإطووءمهلمناوم دللمنةوادةلج دجمهولمنجمقةدةلضدانلمنا دوحةلمنتدجلل-4

 .يواه ولجأنليةيدهولإنىلاولكوطهلههي لقبللمإلواولل

ي ددرلأاللتجضددعلاددجمدلمنبطددوءلجطددجمت لمن دددملجمنحفددولههددىلمألاددالكلمنةواددةلإاللبصددجوللاؤقتددةلل-5

من يولجالل يالنلمنايو ل لجيةودلمناكونلمناواللانلمألاالكلمنةواةلإندىلجتبوهوًل لبحيثلاللتةوقلل

 .حونت لمألجنىلبأقورلادللااكطةل

 توايا وللأجمنجم  وهللءمكت وي رلإحواةلمنجوووهل جلمنجم  وهلمألاوايةلباال لحاويةلهطدلل-6

لأنولملباددجمدلأجلقجمنددرلمنصددرلأجلدهددلأجيتج ددرلههددىلكددللاددنليودداللمناويددللمنةددوملبجووددةلل-7

يصجنلمنق ملمناواللجأنليطيو لنيالًلباصبوحينلههىلمألقلليجضةونل جلمناويدلل دجلأجللاكدونل

مألواوللج دجلآتدو ل لجهدجلاهدزملبتدأاينلحوم دةلمناكدونلنديالًلجمتتدوذل ايدعلمحتيوادوهلمن دالاةل

 ل.منتجلقدلياهب ولمنفوعلاط ل



 الباب الراب 

 متانـــــة البنــــــاء

ل

أبطيدةلل–اةددطجلل–ي جزلإقوادةلمألبطيدةلادنلمنادجمدلمنا دبقةلمنصدطعل)لبيتدجنلا دبللمنصدطعلل–ل28المادة 

لاتتهاةل(لووياةلمنلتتج ول ي ول:

أ ضللمنووجالجمناجمصدفوهلمنفطيدةلمنتدجلتحدددهولأجلتقبدللب دولاديويدةلمنودؤجنلمنفطيدةلتأايطدوًلناتوطدةلل–أل

ل.منبطوءلجدياجات لجمط  وملمناي ولمنتوو جلمنةوم

ددلادللدياجاةلمنبطوءلانلقبللن طةل طيةلتوكللانلقبللمنفوعلن ذ لمناويدةلبطدوًءلههدىلجمقدعلمنتطفيدذلتحل–رل

نكللاطوأللجيبدهلبد لا هدسلمإلدموللجتةتبدولمنادودللمناتةهقدةلباددللمنبطدوءلاةدندةلحكادوًلج دللقدومول

ل.ا هسلمإلدموللجيطيملاهحللهقدلباوليوةولبذنكل

مإل اطهلمنا دهحلجمنبهدجكلنهاددللمنقصدجيلنهةقددلمناحددجدلل دجلطيدوملتقبللإقواةلمألبطيةلانلل– 29المادة 

ل.مال تثاوول

تجضددعلمناصددجومهلاددنلقبددللا طدددسلا ددوزليةاددلل ددجلاكتددرلتددوصلجا دد لل ددجلطقوبددةلل– .3المااادة 

ل.منا طد ينل

ي رلمنتقيدلبطيومل)لمنكجدلمنةوبدجلمن دجويل(لجبدونكجدمهلجمنطجوادوهلمنةونايدةل يادوليتةهدللل–ل31المادة 

ل.طوتهلا بقةلمنصطعلبونا

يتملتطييملأذجنلنهصرلانلقبللمندملوللمنفطيةل جلمنفوعلنهتثبدهلادنلااوبقدةلمألبطيدةلمناطودأللل– 32المادة 

نهووجالمناج جدلل جلمناصجومهلجذنكل جلمألجقوهلمنتونيةلبونط بةلنربطيدةلمناودودللادنلمنبيتدجنل

لمنا هحل:

ل.قبيللصرلمأل و وهلج دومنلمنقبجلمنا هحةلل–أل

ل.قبيللصرلمنويطو وهلل–رل

ل.قبيللصرلمألهادللج دومنلمنقصلل-جل

ل.قبيللصرلمن  جولل–دلل

ل.قبيللصرلمن قج لل-ه ل



تجزيةد ليجقد لصدرلمنبيتدجنللأججهطدلج جدلاتونفةلاولجتوصةل جلحوالهلطقصلمنحديدلأجل جءلوباد ل

جنةلهنلمنكود ل لأادولويثاوليتملمنتصحيحلج قوًلنهاالحيوهلمنااهجبةلانلقبللمندملوللمنفطيةلمنا ؤ

ل.نبوقجلأطجمعلمألبطيةل تحددلاجمهيدلمنكو لقبيللجصللجتثبيهلمنةطوصولا بقةلمنصطعل

يحددللنهدددملوللمنفطيددةل ددجلمنفددوعلموددتومالمناويقددةلمنفطيددةلمنتددجلتومهددولاطو ددبةلإلطوددوءمهل – 33المااادة 

لأجهددلمناطفدودللمأل و وهل جلحوللكجنلأوضلمناق ملوتجللأجلقهيهةلمنتحادلل)لكوألجتدودلأجلمنقجم

ل.منحصيوللمنةواةل...لمنخل(ل

تتادوبللأودكولللأناتومًلجي رلل30اللي جزلمنلتزيدلمنا و ةلبينل وصهجلتاددلاتتونيينلهنل – 34مادة 

جأبةددودلهددذ لمنفجمصددللاددعلمنوددوجالمنفطيددةلجأنلتكددجنلاجضددحةلبوناصددجومهلاددنلحيددثلمنوددكلل

ل.جمناجمدلمهتبوومًلانلمأل وسلجحتىلمن ق لمألتيول

تتملإدموللمناحوكوهل دجلمألبطيدةلذمهلمنادوبعلمنصدطوهجلبونقددوللمنك وبوليدةلجيتج درلههدىل – 35المادة 

ل.منا تثاولأنليبينلا اجعلمنقدوللمناحوكةلمنالزاةل جلمناطوألل جلاهرلمإلواولل

اجمدلطيدوملمنضدوباةلههدىلأنليةهدملمنا دتثاوللإلحديياكنلو ضلمالضبووللهطدلاتونفت ول – 36المادة 

ل.وًلتالللتا ةلهووليجاوًلهنلمأل بورلمندمهيةلن ذملمنو ضلتاي

ل.منابوووللبونبطوءلانلقبللمنفوعلأاواللي احلنها تثاولبابوووللمنةاللقبللإهاوؤ ل – 37المادة 

ههددىلمنا ددتثاولإهددالملمنفددوعلبإط ددوزلمنبطددوءلقبددللمنبدددءلبو ددتثاوو لجيددتملجضددعلمناطوددألل – 38المااادة 

ل.جلانلقبللن طةلتوكللن ذ لمناويةلانلقبللمنفوعلبوال تثاوولباج رلاحضول ط

يةتبددولمنا ددتثاولا ددؤجالًلهددنلأاددونلأهاددوللمنبطددوءلجمنةاددوللجاطوددتهلمن ددجمولاددجملل تددولل – 39المااادة 

منبطوءلأجلمن دملجإهودللمنبطوءل لكادوليةتبدولمنا دتثاولا دؤجالًلهدنلاتونفدوهلمنبطدوءلجمنةيدجرلمنتدجل

نتطفيدذلكونتودققوهلجت دورلايدو لمألاادوولجمنتاديددمهلجههيد لتي ول جلمناطوأللمنطوت ةلهنل جءلم

إزمنةلهذ لمناتونفوهلأجلمنةيجرلكاوليةتبولا ؤجالًلهنلطقصلاتوطةلمنبطوءلأجلقصدولاددللصدالح ل

(لادنلطيدوملمال دتثاوولبادولل87جتط زللادللهقدلمإلواولل جلهدذ لمنحوندةلج قدوًلناطادجللمنادودللل)ل

حلح ددباولتقتوحدد لن طددةل طيددةلاونيددةلتوددكللندوم ددةلكهفددةليتطو ددرلجاقدددمولمنددطقصلأجلهدددملمنصددال

نهاطوددتهلجتطيدديمللمإل اونيددةمنطددجمقصلمناج ددجدلل ددجلمناجمصددفوهلمنفطيددةلنهاطوددأللجدوم ددةلمنكهفددةل

احضول طجلاونجلب ولجمناصودقةلههي ولانلقبللادديولمنفدوعلجتو دعلإندىلمإلدموللمنةوادةلباقتدوحل

تملتدقيق ولانلقبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلجتحدوللإندىلمتتصوولمنادللمنةقديةلج للهذ لمنطجمقصلجي



اديويةلمال تثاوولنيتملهوض ولههىلا هسلمإلدموللالتتوذلمنقومولبوأنلإصددمولاهحدللهقددلبكدلل

ل.اطوأللههىلحد لانلأ للمتتصوولمنادللمنةقديةلج للهذملمناحضو

يتقددملبدوم دةل طيدةليةددهوللأني رلههىلمنا تثاول جلحوللمنو بةلبو تثاوول داحلمناطودألل – .4المادة 

ا طدسلادطجلا  لل جلطقوبةلمنا طد ينلتبينلقدوللتحاللمنةطوصولمإلطووليةلنهاطودأللنهحادجالهل

مإلضو يةلمنطو اةلهنلمنتج عل لجتتضانلأيضوًلتدهيملمنةطوصولمإلطووليةل جلحوللمنحو ةلندذنكل ل

ل.منةواةلجتدقلل جلمندملوللمنفطيةل لجتو علاعلاووجعلمنةقدلإنىلمإلدمولل

يتج رلههىلمنا تثاولمنذيليطت لندي لايو لهوداةلتحدجيلادجمدلتادوللأجلاتوبدةلنودبكوهل – 41المادة 

منا دوويلتقدديملدوم دةلنهاةون دةلادعلتطفيدذهولح درلمنودوجالمنفطيدةلجمنتأكددلادنل دالاةل ةونيت ددول

ل.بو تاومول

منا قج ةلهطدلح ورلا وحةلمناطوأللجياضلمنطيولهنلمنا دوحوهللمنوايوهتدتللا وحةل – 42المادة 

ل.مناكوج ةللبونوايوهمناتةهقةل

ي رلههىلمنا تثاولت ايةلا طدسلاقيملانلقبه ليكجنلا دؤجالًلهدنلاتوبةدةلتطفيدذلمناطودأللل - 43المادة 

تدملتطفيدذهولمنصدرلإودةوومًلبدأنلمألهادوللقددللأطجطدوهج قوًلنالضبووللمنفطيةلكاوليقجملبونتجقيعلههىل

ج قوًلن ذ لمالضبووللجاللتتملمنابوووللبإ ومءمهلمنصرلقبللتجقيعلمندملوللمنفطيةلجمنفوعلههىلهذمل

لللللل.مإلذن

يحللنا هسلمإلدموللم تثطوءلبةضلمإلطووءمهلمنتوصةلادنلبةدضلمنودوجالجمناجمصدفوهل – 44المادة 

 لمناطوتهللبطوًءلههىلمقتومحلاديولمنفطيةلمنجمودلل جلهذملمنطيوملج للمنضوجومهلمنفطيةلإلقواةلهذ

ل.منفوعلمناتتصلجاصودقةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل

تةتبولمندملوللمنفطيةلبونفوعلا ؤجنةلهنلمإلووم لههىلمنتطفيذلجهنلااوبقةلمنا    تااوهل – 45المادة 

ل.نهجمقعلمناطفذلأثطوءلتطفيذلمناطوأللانلقبللمنا تثاول

ت تثطىلمناووويعلمنتتصصيةلمناقواةل جلمناطواللمنحوللانلمنط درلمناحدددلل دجلمنادودلل)ل – 46المادة 

(لانلهذملمنطيوملجذندكل يادوليتةهدللبونبددللهدنلمألوضلمناتوجكدةلدجنلبطدوءلجيددوسلل23ل–ل22

كللاووجعلتتصصجللههىلحد لجيتتذلمنا هسلمنقومولمناطو رلبصددد لبطدوًءلههدىلتقويدول طدجل

 جلمنفوعلن ذ لمناويةليتضانلابيةةلمناووجعلجمنا وحةلمنجم رلتوك ولبدجنللتةد لمندملوللمنفطية

ل.بطوءلجوكللمنبطوءلجاودت لج يولذنكلبةدلمناصودقةلههي لانلقبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل



تووهدلاتااوهلمناطوتهلمنتجل دتقوملضدانلمنطقدوالجمأل دجمللجمناطدواللمنحدوللمنتوصدةل – 47المادة 

ل.نحوللمنتجلتديوهولمناؤ  ةلانلقبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلتووجلأ جمولمناطاقةلم

لجتحددلا ؤجنيةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل جلهذ لمناووهدللباوليهجل:

منتأكدلانلمنا وحةلمإل اونيةلنهطقاةلأجلمناطاقدةلمنحدوللمنتوصدةلأجلمن دجللمنحدوللمنادوتصلن دول -1

ل.ح رلمألصجلل

ااوبقةلمنا وحةلمناوبقيةلنهبطوءل جلمناطوتهلمنتجلتقوملههدىلأوضلاةددللنهبطدوءليوداه ولمنا دتثاول -2

باج رلهقدلإوداوللابدوملادعلمناؤ  دةلجذندكلنتحديددلبددللمإلوداوللمناتج درلت دديد ل دجلحدولل

 .كوطهلمألوضلاهكوًلنهاؤ  ةلأجلاؤ وللنصونح ولانلقبلل  وهلأتويل

 .ملل3.5وطةلجمالوتفوعلجاودللمنبطوءلبحيثلالليقللموتفوه لهنلدوم ةلمن جول طيوًلانلحيثلمنات -3

منتأكدلانلإطووءلاكوترلدتجللجتوججلههدىلبجمبدةلمن دجولجمنتأكددلادنلهددملتةدددلمألبدجمرلههدىل -4

 .هذملمن جول

 عموميات فنية : 

ي احلناونبجلمإلواوللمألبطيةلمن وهزللمنتجلتحتوجلإنىلأهاوللمإلك دوءلجمنت  يدزلمنتدوتيصلن دمل -1

 أحدلمإلحتاونينلمنتونينل:لج ل

إذملكوطهلقياةلمإلك وءلجمنت  يزمهلتت وجزلقياةلمنبطدوءلج دللجضدة لمندومهنليدتملمنتدوتيصلل–أل

كأوضلاةدللنهبطوءلبةدلت ديدلقياةلمنبطوءلمنحونجلنصونحلمناؤ  ةلمنذيليتملتقدديو لج دللاحضدول

فوعلجتدقللهذ لمنقياةلادنل طجلاجقعلانلقبللوليسلمندملولمنفطيةلجا طدسلجيصودللههي لاديولمن

لل.قبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلههىلأنلتةتبولمنقياةلمنا ددللنهبطوءلمنحونجلإيومدلط ولجلنهاؤ  ة

إذملكوطددهلقياددةلمإلك ددوءلجمنت  يددزمهلأقددللاددنلقياددةلمنبطددوءلج ددللجضددة لمنددومهنليتقدددملل–رلل

طدوءلبوال دتثاوولكبطدوءلمنا تثاولبكو لتقديويليجضحل ي لمناجمدلجمنت  يزمهلمنالزاةلنجضدعلمنب

 وهزلجبحونةل طيةل يدللههىلأنلتقجملمنددملوللمنفطيدةلبدونفوعلبتددقيللقيادةلمنكود لمناجضدجعلادنل

قبللمنا تثاولجأنليقتونلباصودقةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلههي لجبطوًءلههي ليتملح دملقيادةلأهادولل

اديويةلمال تثاوولبوحت دوب ولمإلك وءلجمنت  يزمهلانلقياةلمنبدالهلمناتج بةلنهاؤ  ةلمنتجلتقجمل

نحينلتاايةلكوادللمنطفقدوهلمناتوتبدةلههدىلمنا دتثاولطتي دةلقيوا دولبأهادوللمإلك دوءلجمنت  يدزمهل

نهابطىلههىلطفقت لمنتوصةلجذنكلووياةلقيوملمنا تثاولبت هيملمنابطدىلجكو دةلمنت  يدزمهلمندجمودلل



ههدىلأنلتددوسلكدللحوندةلههدىلحدد لبونكو لبحونةل طيةل يدللهطدلمطت وءلمنةالقةلمنتةوقديةلاةد لج

رل/لجتةدوضلههدىلل–انلقبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيدةلجاديويدةلمال دتثاوولنكدللادنلمنفقدوتينل/لأل

لل.منا هسلالتتوذلمنقومولمناطو رل

يبدأل ويونلمنفولدللمناتوتبةلطتي ةلمنتأتيولهنلت ديدلبدللاتونفةلهدملمنبطوءلهنلمنا وحةلللمنايدول -2

ةدللنهبطوءلمهتبدوومًلادنلتدوويخلمطت دوءلمنا هدةلمناحدددلل دجلكتدورلمنااونبدةلمنابطيةل جلمألومضجلمنا

 لل.مألجللنها تثاولههىلمهتبوولأط لأتذلههاوًلبونابهالمناتوترلت وه لجتته لهنلت ديد ل

 جلحوللتدملمنتتدزينلضدانلمألومضدجلمناةددللنهبطدوءلقبدللجضدعلمناطودأللبوال دتثاوولتابدللههدىل -3

%لادنلل25حوهلمناكودج ةلمنطو دذللبتدوويخلمإلوداوللاضدو وًلإني دولمنا وحةلمناواجنةلتةو دةلمن دو

 ل.منبدلل جلحوللكوطهلمنادللأقللانل طةل

يبهلادومءلمنفوجعلبوناهبوهلمناقداةلانلمنا تثاوينلمندذينلنددي ملأهادوللإطودوليةل)لإدتدوللادجمدل -4

منبطددوءلههددىللبطددوءلجاددوليهددزمل(لبةدددلإحونددةلمناهددرلإنددىلمندددملوللمنفطيددةلمنتددجلتقددجملباتوبةددةلأهاددول

ا ؤجنيت ولم تطودمًلإنىلمإلضبووللمنفطيةلمناةدللن ذملمناوضلجمناصددقةلادنلقبدللاديويدةلمنودؤجنل

منفطيةلجمن دجللمنزاطجلنربطيةلجاللهالقةلنراوطوهلمن اوكيةلمناج جدلل جل وجعلمناؤ  ةلب دذ ل

ىلمناؤ  دةلمنةوادةلمناجم قوهلال ياولجمنلمألبطيةلمناوودلل جل وجعلمناؤ  دةل دتؤجللاهكيت دولإند

 ل.نهاطواللمنحولل

 


