نظام ضابطة البناء لمنشآت االستثمار
الخاص في المناطق الحرة
الباب األول – أحكام عامة
المادة  -1الغاية من هذا النظام :
تحديدددلمناطددواللجمنج ولددرلمنةاومطيددةلجاومهددوللمناي ددولمنتددوو جلنهاطوددتهلجمط د وا لججحدت د ل ددجل
مناطاقةلمنحولل .ل
المادة  -2التعابير :ليقصدلبونكهاوهلمنتونيةلمنافوهيملمناذكجوللب وطب ول :ل
اإلدارة :لمناؤ

ةلمنةواةلنهاطواللمنحولل .ل

المجلسل:لا هسلإدموللمناؤ
الفرعل:ل وعلمناؤ

ةلمنةواةلنهاطواللمنحولل .ل

ةلمنةواةلنهاطواللمنحولل .ل

المنشأة  :منبطوءلمنذيليقيا لمنا تثاو .
المقسمل:لقاةةلانلمألوضلن ولا وحةلاحددللجأبةودلطيوايةلججم ةلجمحدللههىلمألقل .ل
الشارع :ل زءلانلمناطاقةلمناتصصلنحوكةلمن يولبأطجمه ول .ل
الساحةل:لهجلمن زءلانلمناطاقةلمناكوج ةلمناتصصلنتتزينلمنبضولعلنها تثاوينلجن دولا دوحةلاحدددلل
جذمهلأبةودلطيوايةل .ل
الواجهة :لكللحدلانلحدجدلمناق مليحوذيلمنوووعل .ل
الوجيبة :لهجلذنكلمن زءلانلأوضلمناق ملمنذيلياطعلمنبطوءل ي لجيبقىلافتجحوًلانلمألوضلإنىلمن جل .ل
ارتفاااع الطااابقل:لمنا ددو ةلمنوددوقجنيةلبددينلاط ددجرلأوضلمناددوبللجاط ددجرلأوضلمناددوبللمنددذيليةهددج ل
ابوووللأجلاط جرل اح لإذملكونلمناوبللمألتيو .ل
االرتفاع الطابقي الصافي :لمنا دو ةلمنودوقجنيةلبدينلاط دجرلأوضلمنادوبللجاط دجرلأ دفللمن دق لمندذيل
يةهج لابووولل .ل

البروزل:لماتدمدل ق لمناوبللتووجلكتهةلمنبطوءلمنافوجضةلباج رلمنج ولرلمنةاومطية .ل
المساحة الطابقيةل:لهجلا اجعلمنا وحةلمنابطيةلاضو وًلإني ولا وحةلمنبوجزمهلنهاوبل .ل
المنورل:ل زءلانلمناق ملاةدلج للووجالهذملمنطيوملنتأاينلمنت جيةلجمإلطووللجياطعلمنبطوءل ي و .ل
رقعة البناءل:لهجلمنا وحةلمنا اجحلببطول ول جلمناوبللمألوضجلباج رلاط وجلمنج ولر .ل
المادة  – 3تتضعل ايدعلمناطودتهلجمأل دجمللمنحدوللمناقوادةلضدانلمناطدواللمنحدوللأيطادولكوطدهلإندىل
أحكوملهذملمنطيومل .ل
المادة  – 4ي رلأنلتتضانلاهبوهلجهقجدلمإلوداوللنرومضدجلمناةددللنهبطدوءلمنا دوحةلمنادومدللإطودوءل
منبطوءلههي ولانلأصدللمنا دوحةلمإل اونيدةلمناو دجرلمنتةوقددلههي دولجكدذنكلهدددلمناجمبدللجطدجعل
اودللمنبطوءلانلمنبيتجنلمنا هحللأجل يو ل .ل
المادة 5ل–لي رلإو وللاووجعلهقدلمإلواوللأجلاهحق لاعلمالضبووللمنفطيةلمنتوصةلبد لبكتدورلجمحددل
نهاؤ

ةلنيصوولإنىلتصديق ولجااوبقت ولبحيثلتتاوبللمناةهجاوهلمندجمودلل دجلمناتاادوهلادنل

حيثلمنا وحةلجطجعلمنبطوءلجهددلمناجمبدللادعلمنا دوحةلمندجمودلل دجلمنةقددلجمنادأتجذللادنلاهدرل
مإلواوللمناقتونلباجم قةلمنا هسل .ل
المااادة 6ل–ل يددتملإهاددوءلأاددولمنابووددوللبونبطددوءلنكو ددةلمناطوددتهلمنازاددعلإقوات ددولبةدددلاصددودقةلاديويددةل
منوؤجنلمنفطيدةلههدىلمناتاادوهلمناقدادةلههدىلكوادللمإلضدبووللمنتوصدةلنهاودوجعلمنتدجليقددا ول
منا تثاولجمنتجلي رلأنلتتضانلاوليهجل :ل
أل–لصجوللهنلاووجعلهقدلمإلواوللنها تثاول .ل
رل–لاتاالم تثاوويلنهفوعليحددلههي لاجقعلمناق ملمناطجيلمنبطوءلههي ل .ل
جل–ل ايعلمناصجومهلمناةاوويةل(لالمقااط والواجهاات والمسااقط بقيدوسل(100/1ل)لههدىلمألقدلل
ههىلتحديدلاجمصفوهلمالك وءمهلمناتتهفةل(ايطةل–لأوضيوهل–لجم وه)...ل .ل
دل–لمناصددجومهلمإلطوددوليةلباقيددوسل(ل100/1للههددىلمألقددللنر و ددوهلجمن ددقج لجمألهادددللمن

ددجول

ج دمجللت هيح ولجأبةودهولجاحوجولمألهادل .ل
هد ل-لكو ددةلمناصددجومهلمألتددويل(لصددحيةل–لهوتفيددةل–لك وبوليددةل–لاوليددةل–لتد لددةل–لتبويدددل–لإافددوءل
حويلل...لمنخل)ل .ل
جل–لجثيقةلحديثةلجأصهيةلنها طدسلمندموسلتثبهلمط لا

للنديلطقوبةلمنا طد ين .ل

زل–لتقويولايكوطيكلتوبةل .ل
حل–لاذكوللح وبيةلنكو ةلمنةطوصولتتضانلمندوم ةلمناةتادلل دجلمنكدجدلمنةوبدجلمن دجويلادعلتحقيق دول
ههىلأحدلمنبدوما لمإلطودوليةلمناةوج دةلكادولي درلأنلتتضدانلمنادذكوللمنح دوبيةلنهاطودوللبوطدوا ل
زاطجلنتطفيذهولبحيثليحيىلههىلاصودقةلمندملوللمنفطيدةلجاجم قدةلمنا هدسلههدىلمناددللمناقتوحدةل
نهتطفيذلإذملت وجزهلمنةوملجههىلأنليدتملنحديلإاكوطيدةلمنتج دعلباجمبدللإضدو يةلههدىلأاللتقدللهدنل
اوبللجمحدلجباوليتالءملاعلمن جمول.
المادة – 7لي رلأنلتأتذلمندوم ةلمناو قةلبوالضبووللبةدينلمالهتبدوولمالهتدزمزمهلمنديطوايكيدةلمنطوت دةل
هددنلهاددللمفالهل ددجلمناطوددأللكاددولي ددرلاالحيددةلجضددعلمنبالاددوهلمنبيتجطيددةلمنا ددهحةلبصددجولل
اطفصهةلبونا و وهلمنالزادةلنحدوالهلمنتادددلجاالحيدةلمالهتدزمزمهلمنطوت دةلهدنل ديولمنودوحطوهل
ذمهلمنحاجنةلمنثقيهةل جلمناوللمنا وجوللجأتذلمالحتيواوهلمنضوجويةلتال يدوًلالط يدوولمنتوبدةلأجل
هبجا ولكون دومنلمال تطوديةلانلمنبيتجنلمنا هحلأجلمنةوديلأجلمناااجس .ل
المادة 8ل–لتقدملمالضبووللإنىلمنفوعلنتدقلل جلدملوت لمنفطيةلجيقجملمنفوعلبو علمالضدبووللإندىلمإلدمولل
منةواةلنيتملتصديق ولبةدلم تيفول ولنكو ةلمناتااوهلجمطابوق ولاعلأحكوملهدذملمنطيدوملجبطدجدلمنةقددل
منابددوملاددعلمنا ددتثاولجتبقددىلا ددؤجنيةل ددالاةلمندوم ددةلجمنبطددوءلههددىلهددوتللمنا طدددسلمندددموسل ل
جي ددرلهدددملو ددعلأيلمضددبوولل طيددةلاددولنددملتكددنلا ددتكاهةلنهتجمقيددعلمنتوصددةلبونا طد ددينلمنادددققينل
اقوجطددةلبوال ددملمنصددويحلنكددللاددط مل لاددعلتددتملهددذ لمناتااددوهلبددونتتملمنتددوصلبوندددملوللمنفطيددةل
بونفوعل .ل
المادة 9ل–ليةاىلأاولمنابوووللبونبطوءلتايوًلانلقبللمنفوعلبةددلتبهدالمنفدوعلكتدورلمنتصدديللمنصدودول
هنلمإلدموللمنةواةلجبةدلصدجولمنةقدلمنتوصلبوناطودأللجتحدددل دجلمناجم قدةلمناددللمنتدجلي درلأنل
يتملتالن ولمنبطوءلجاللي جزلأنلتزيدلهنلهوملكواللإذملكوطهلا وحةلمنبطوءلمناومدلإودودت لاللتزيددل
هدنل()1000لم2لجنادوبللجمحددلأجلأقدللاددنل(ل1000ل)لم2لنابطدىلاتةدددلمناجمبدللجهطددلزيددودلل
منا ددوحةلهددنل(ل1000ل)لم2ليةاددىلمنا ددتثاولادددللكو يددةلإلط ددوزلمنبطددوءلج ددللا ددوحت لجهددددل
اجمبق لجاودت لجتقديومهلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلجاجم قةلمنا هسل لجههىلمنددملوللمنفطيدةلمنلتقدجمل
بو علتقوويولو ويةلحجللمناومحللمنتجلجصههلإني ولأهادوللمنبطدوءلجمإلك دوءلنكو دةلمنا دتثاوينل
منذيلتملإهاوءهمللأاولمنابوووللبونبطوءل .ل

المادة –10ليةتبولمنةقدلاطت يوًلحكاوًلبوطت وءلمن طةلمنةقديدةلمألجندىلاطد لإذملندمليبوودولمنا دتثاولأهادولل
منبطددوءلتدداللل ددطةلاددنلتددوويخلم ددتالا لمناكددونلاضدداجنلمنفقددوتينل(ل2لجل3ل)لاددنلمنبطدددل(لأل)لاددنل
مناودلل(ل51ل)لانلطيوملمال تثاوولمنصودولبوناو جمل(ل40ل)لنةومل(ل)2003ل لاولنمليتقددملبةدذول
قوهوليقبللب لمنا هسلج جلهدذ لمنحوندةلالليتوتدرلههدىلمنا دتثاولأيلبددللإوداوللإضدو جلطتي دةل
هدملمنابوووللبونبطوءلجإط وءلمنتةوقدلاة لتالللهدذ لمناددللادولندملي دتةاللهدذ لمألوضلأل دومضل
م تثاوويةلقبللإط وزلمنبطوءلههي ولجتكه لمندملوللمنفطيةلباتوبةةلأهاوللمنا تثاوينلج للاوليهجل :ل
لأل–لبونط بةلنها تثاوينلمنذينلتملإهاول ملأاولمنابوووللبونبطوءلجنمليط جملأهاوللمنبطوءلتالللادلل دطةل
انلتوويخلمنابوووللتةهملمإلدموللقبللمطت وءلمنادللمناحدددللبكتدورلأادولمنابوودوللادعلبيدونلأ دبورل
هدملمإلط وزلجمناومحدللمناط دزللنهبطدوءلنيدتملمتتدوذلمإل دومءمهلمنقوطجطيدةلأصدجالًلادنلقبدللا هدسل
مإلدمول .ل
رل–ل جلحوللتقدملمنا تثاولبابوومهليتملو ة ولإنىلمإلدموللمنةوادةلادنلقبدلل دوعلمناؤ

دةلاودفجهوًل

بوأي ولنيتملهوض ولههىلمنا هسلالتتوذلمنقومولمناطو رلج جلحدوللقبدجللا هدسلمإلدمولليةادىل
منا تثاولا هةل()3لأو ولبحيثليتوترلههي ل ومادةلباةددلل%0,1لجمحددلبدوألن لهدنلكدلليدجمل
تأتيولانلمنبدللمإل اونجلمن طجيلحتىلتوويخلجضعلمناطوأللبوال تثاوول .ل
جل–ل جلحوللنمليط زلمنا تثاولمنبطوءلبةدلمنثالثةلمألو ولمإلضو يةلجتقدملبةذولاقبجللانلقبدللا هدسل
مإلدمولليةاىلا هدةلثالثدةلأود ولأتدويلجيتوتدرلههيد لتدالللهدذ لمناددلل ومادةلااوثهدةلنهاومادةل
مناابقةل جلمنفقوللمن وبقةلجيطيولمنا هسلبف خلمنةقدلبةدلمطت وءلهذ لمناددلل دجلحدوللهددملج دجدل
هذولقوهوليتقدملب لمنا تثاول .ل
المادة – 11ل جلحوللو رلمنا تثاول جللتحجيللطووا لإنىلأيلطووالآتولأجلتطوزللهنلاطوأت ل
منت وويةلإنىلا تثاولآتوليو رلبتحجيه ولإنىلطووالآتولأجل جلحوللمنو بةلبونتج علباجمبلل
إضو يةل ي رلأنليتقدملمنا تثاولبتقويول طجلأجنجلاةدلانلقبللا طدسلاةتادلهنلاتوطةلمنبطوءل
جاديلتحاه لنهطووالمن ديدل لج جلحوللاجم قةلا هسلمإلدموللههىلمناهرليتملتقديملتقويول طجل
افصللاو للاعلمالضبووللمنفطيةلجههىلأنليحيىلهذملمنتقويولههىلاجم قةلمندملوللمنفطيةل
جاصودقةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلجذنكلحفويوًلههىل الاةلمألبطيةل.لل

الباب الثاني
مناطق اإلشغال والمظهر الخارجي
المادة 12ل–لتق ملمألومضجلمناتصصةلألاوكنلمإلواوللمنتوصلإنىلمناطواللمنتونية :ل
أل–لاطاقةلمإلواوللمنصطوهجلجمنت وويل .ل
رل–لاطاقةلمإلواوللمنتداجلجمناصو جل .ل
جل–لاطاقةلمن وحوهلمناكوج ةل .ل
دل–لطوواوهلأتويل .ل
المااادة 13ل–لياكددنلتابيددللأحكددوملهددذملمنطيددوملههددىلمناطاقتددينل(لأل–لرل)لأاددولمناطاقددةلللل(لجل–لدل)ل
تتوكلنهووجالمالتفوقيةلمناطو بةلن ولح رلاويقةلمال تةاول .ل
المادة 14ل–لتأايطوًلالط

وملمناي ولمنتوو جلضدانلمنكتهدةلمنجمحددللادنلمناطودتهلمنجمقةدةلههدىلصد ل

جمحدددل ليطباددجلأنلتكددجنلاجمصددفوهلمنبطدوءلمنتوو يددةلجبتوصددةلجم وتد لمنجمقةددةلههددىلمنوددجموعل
منولي يةلاجحدللادنلحيدثلموتفوه دول لجموتفدوعلمنفتحدوهلمنتوو يدةل(لمنطجم دذلجمألبدجمرل..لمندخل)ل
اتطو ددبةلاةاوويدوًلاددنلحيددثلاتتهد لأبةددودلمنجم ددوهلجاددجمدلمالك ددوءلمنتوو يددةلجأنجمط ددولجكو ددةل
منةطوصولمألتويلمنتجلتؤثول جلمناي ولمنتدوو جلنهبطدوءلبحيدثليتدج ولمالط د وملمناةادوويل دجل
منوددكللمنةددوملبددينلكو ددةلمناطوددتهلضددانلمنكتهددةلمنجمحدددللجياكددنلم ددتثطوءلمالوتفددوعلمناددوبقجلج ق دوًل
نابيةةلمنةاللنديلمنا تثاولبطو ًءلههدىلتقدوويول طيدةليو ق دولمنا دتثاول دجلمالضدبووللمنفطيدةلتثبدهل
منحو ةلإنىلزيودللمالوتفوعلههىلأنلتجم للمندملوللمنفطيةل جلمنفوعلههىلذنكل .ل
جتضعلدملوللمنوؤجنلمنفطيةل دجلكدلل دوعلمنتصدايملمنطادجذ جلمناطو درلنجم دوهلمألبطيدةلبةددلمنحصدجلل
ههىلاجم قةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل جلمإلدموللمنةواةلههىلمنتصايملجي ويلمنتقيددلب دذملمنتصدايمل
انلقبللأصحورلمناطوتهلبإووم لمندجملولمنفطيةلمناتتصةل.ل ل
ل

الباب الثالث
المرافق الالزمة في الداخل والخارج
ل
المادة 15ل–لي رلأنلتتضانلمناصجومهل ايعلمناةهجاوهلمنالزاةلهنلجضةيةل :ل
أل-للمنادمتلل .ل
رل–لا وويلمنايو لجتفصيالهلهنلاويقةلمإليصوللنها وويلمنةواةل .ل
جل–لتاديدمهلمنك وبوءلجإيصون ولإنىلمناتتذلمنةواةل .ل
دل–لتاديدمهل جهوهلمنحويللجوبكةلمإلطذمولهنلمنحويلل .ل
ه ل-لتاديدمهلمنايو لجدجومت ول(لحاواوهل–لااو لل..لمنخل)لجإيصون ولإنىلمناتتذلمنةواةل .ل
جل–لتاديدمهلمن جمت ل .ل
ج ايعلمنتفصيالهلمنالزاةلنتأاينلومحةلمنةواهينل جلمناطودأللجحفديلصدحت ملجاطدعلإ دونةلمنايدو لتدووجل
مناطوأللبوكللاكوج ل .ل
الماااادة 16ل–لي ددداحلبإقوادددةل دددو لاكوتدددرلنددد دموللجمنبدددجمبينلجمن دددقول لجمنطصوصدددجلضدددانلمنبطدددوءل
جنادوبقينلههددىلمألكثدولجبحيددثلاللتزيددلا ددوحةلمناددوبللمنجمحددلن ددولهدنل()10ل%لاددنلمنا ددوحةل
مناوبقيةلنهبطوءلجاللي تج ىلهط ولأيلبدلل جلهذ لمنحونةلأادولإذملت دوجزهلمند ل(ل%10ل)لي دتج ىل
منبدللهط ولكواهة .ل
المادة – 17لي احلبإطووءلادمتللجاتووجلج النملدمتهيةلح رلمنحو ةلضانلمناطووللجاللي جزلتوكل
من النملجمنوو وهلمندمتهيةلبددجنلتصدجيطةلدومبدزجنلاةددطجلأجلبيتدجطجلههدىلأنلالليقدللموتفوهد ل
هنل(ل70ل)ل مل.لل ل
المااادة 18ل–لمنوددوجالمنصددحيةل:لي ددرلأنلتتددج ولبونبطددوءلجمناجمبددلل ايددعلمنوددوجالمنصددحيةلمناتةهقددةل
بونت جيةلجمإلطووللدمتللمنابطىلجتوو لاعلضوجوللج جدلاوم للجدجومهلايو ل(لاط دللادوءل–ل
اوحوضل–لاا هةل–لحاومل)لكو يةلباةدللاو للنكدلل(ل15ل)لوتصدوًلجأنليكدجنلت ديددلمن دجمءل
الًلجألقللادللااكطةلجأنلتصللمنايو لمناونحةلإنىلمنا وويلمنةواةلههىلطفقةلمنا تثاول .ل
المااادة 19ل–لي ددرلأنلتكددجنلمن ددالنملجمندددهونيزلجمنادددمتللا ددجملللجاطددجوللبصددجوللكو يددةلجأنلاليقددلل
هوض ولهنل(ل120ل)ل ملجي احلبإ ومءلتق ياوهلدمتهيةلن دموللجنتجزيعلمنةالل .ل

المادة .2ل–ليتصصلق ملانلمألقبيدةل دجلحدوللج جدهدولكاال ددلباةددلل3ل%لادنلا ادجعلا دوحوهل
مناطوأللههىلأنلاللتقللهنل10أاتوولاوبةةل .ل
لالمادة – 21لي رلأاللتقدللمنا دو ةلبدينلبطدولينلات دوجوينلهدنلمناتدوينلجاللتددتللمنا دوحوهلمنطو ادةل
هنلذنكل جلح ورلمنا وحوهلمناتوجكةلدجنلبطوء .ل
المادة 22ل–لي احلنها تثاوينلهطدلمنتج علمنودوقجنجلبتدوكلا دوحةلدجنلبطدوءلاللتزيددلهدنل(ل%10ل)ل
اددنلا ددوحةلمألوضلمنااكددنلمنبطددوءلههي ددولبةدددلهدددملمناطوددوللبونط ددبةلنهةقددجدلمنتددجلتقددللمنا ددوحةل
مناحددلل ي ولهنل(ل500ل)لم2لووياةلم دتيفوءلمنبددللهدنلا دوحةلمألوضلمنااكدنلمنبطدوءلههي دول
نكو ةلمناجمبللمنازاعلمنتج علب ولووقجنيوًل لأجلا وحةلمناوبللمناتكوولنهبطوءلمن ديدلأي اولأكبول ل
المادة 23ل–لي احلنها تثاوينلمنذينل يتملمنتةوقدلاة ملههىلإواوللأوضلاةدللنهبطوءلجبا دوحةلالتقدلل
هدددنل(ل500ل)لم2لبتدددوكلا دددوحةلدجنلبطدددوءلاللتزيددددلهدددنل(ل50ل%ل)لادددنلمنا دددوحةلمإل اونيدددةل
مناتةوقدددلههي ددول لجيتضددعلمن ددزءلمناتددوجكلبدددجنلبطددوءلجمنددذيليزيدددلهددنلط ددبةل(ل25ل%ل)لاددنل
ا وحةلمناق ملجالليت وجزلمن ل(ل50ل)ل%لاط لنبددللإوداوللإضدو جلقددو ل(ل100ل%ل)لادنلبددلل
إواوللمألوضلمناةددللنبطدوءلادوبللجمحددلههي دولجأادولمنا دتثاوينلمندذينليو بدجنلبتدوكلا دوحةل
تزيدلهنل(ل50ل%ل)لانلا وحةلمنبطوءل يتوترلبدلل وحةلاكوج ةلههدىلمنا دوحةلمنزملددللهدنل(ل
50ل%ل)لانلمنا وحةلمإل اونيةلجذندكلح درلقدومولمنبددالهلهدنلمن دطةلمنتدجليدتملم دتيفوءلمنبددلل
الً .ل
هط ولأصج ل
المادة 24ل–لإنلتأاينلمنتيوولمنك وبولجلجايو لمنوورلانلمناتتذلمناتصصةلنذنكلانلقبدللمنفدوعلحتدىل
مناطوأللمناقواةليقعلههىلهوتللمنا تثاولباول جلذنكلتوكيرلمنةدمدلجمنتاديددمهلمندمتهيدةلمنالزادةل
جبحيددثلتكددجنلاةزجنددةلهددنلمنوددبكوهلمألتددويل(لمن جمتد ل–لجمأل ددومسل)لجتتضددعل ايددعلهددذ ل
منتاديدددمهلإنددىلأ ضددللمنوددوجالمنفطيددةلاددنلحيددثلمناددجمدلجمألدجمهلج يددولذنددكلجتحددهلإوددوم ل
مندملوللمنفطيةل جلمنفوعل .ل
المادة 25ل–لي رلأنلتتج ول جلمناطووللج ولللمنحاويةلانلمنحويدللدمتدللمنبطدوءلجتوو د لجأنلتحتدجيل
وبكةلتاديدمهلايدو لن افدوءلنكو دةلمناجمبدللذمهل جهدوهلباتطدوجللمنيددلجبصدطدجللاتفدجلضدانل
من دمولأجلأيةلأطياةلإافوءلأتويلاةتادللج ةونةل .ل

المااادة – 26لي ددرلتددأاينلتددزمنلايددو لكددو لضددانلمناطوددتهلمنصددطوهيةلمنتددجلتحتددوجلصددطوهوت ولنهايددو ل
منازيوللج جلحوللج جدلايو لاهجثدةلطوت دةلهدنلمنصدطوهةلأجل يوهدولي درلبيدونلادوللمناةون دةل
جاوليتبعلانلتزمطوهلتحهيللجتو يرلجتةقيملجيتحاللمنا تثاولا ؤجنيةلاوليقعلانلأضدومول دجل
حددوللثبددهلقيوادد لبتصددوي لمنايددو لمناهجثددةلبوددكللابووددولإنددىلوددبكةلمنصددو لمنصددحجل لأاددول
منتصوي ل يتملهنلاويللمإليصوللنها وويلمنةواةلجيقعلكللذنكلههىلهوتللمنا تثاول .ل
المادة 27ل–لي احلبإواوللمناويللمنةوملأل للبطوءلأجلتصدهيحلأجلهددملأبطيدةلا دوجوللنهاويدللمنةدوملأجل
جضعلإحضوومهلضانلمنووجالمنتونيةل :ل
-1لإحواةلمنجلوووهلمناوتصةلبون دملأجلمنتوايملأجلمنبطوءلبتصدجيطةلادنلأندجمحلاةدطيدةلأجلمنهددملنل
منا ددهحةلمنادهجطددةلبدددهونل ددفجويلجههددىلموتفددوعلاتددوينلبوددكللاللددللجاتددينلجإطددووللمألق ددومل
منا وجوللنراالكلمنةواةلبوناصوبيحلمنك وبوليةل .ل
-2لي رلإطودوءلايهدةلجمقيدةلادنلادجمدل يدولثوبتدةل(لتودر-للودبكلاةددطجل....ل)لجباط دجرل دق ل
مناوبللمألوضجلنحاويةلمناووللأثطوءلهاهيةلتطفيذلمنبطوءلجبةوضلالليت وجزلهوضلمنوصدي لإنل
ج دل لجبةوضلاتولجطص لإنلنمليكنلهطوكلوصي .
-3لي جزلمن اوحلبإواوللمناويللمنةوملبوإلحضوومهلجبةوضلاتوينلكحدلأقصى.
-4ل ههىلمنا تثاولأنليحو يلههىلإطووءمهلمناوم دللمنةوادةلج دجمهولمنجمقةدةلضدانلمنا دوحةلمنتدجل
يواه ولجأنليةيدهولإنىلاولكوطهلههي لقبللمإلواولل.
-5لي ددرلأاللتجضددعلاددجمدلمنبطددوءلجطددجمت لمن دددملجمنحفددولههددىلمألاددالكلمنةواددةلإاللبصددجوللاؤقتددةل
جتبوهوًل لبحيثلاللتةوقللمن يولجالل يالنلمنايو ل لجيةودلمناكونلمناواللانلمألاالكلمنةواةلإندىل
حونت لمألجنىلبأقورلادللااكطةل.
-6لي رلإحواةلمنجوووهل جلمنجم وهلمألاوايةلباال لحاويةلهطدلمكت وءلمنجم وهلأجلتوايا ول
-7ليتج ددرلههددىلكددللاددنليودداللمناويددللمنةددوملبجووددةلأجلباددجمدلأجلقجمنددرلمنصددرلأجلده دولملأنل
يصجنلمنق ملمناواللجأنليطيو لنيالًلباصبوحينلههىلمألقلليجضةونل جلمناويدلل دجلأجللاكدونل
مألواوللج دجلآتدو ل لجهدجلاهدزملبتدأاينلحوم دةلمناكدونلنديالًلجمتتدوذل ايدعلمحتيوادوهلمن دالاةل
منتجلقدلياهب ولمنفوعلاط ل.ل

الباب الراب
متانـــــة البنــــــاء
ل
المادة 28ل–لي جزلإقوادةلمألبطيدةلادنلمنادجمدلمنا دبقةلمنصدطعل(لبيتدجنلا دبللمنصدطعل–لاةددطجل–لأبطيدةل
اتتهاةل)لووياةلمنلتتج ول ي ول :ل
أل–لأ ضللمنووجالجمناجمصدفوهلمنفطيدةلمنتدجلتحدددهولأجلتقبدللب دولاديويدةلمنودؤجنلمنفطيدةلتأايطدوًلناتوطدةل
منبطوءلجدياجات لجمط

وملمناي ولمنتوو جلمنةوم .ل

رل–لتحددلادللدياجاةلمنبطوءلانلقبللن طةل طيةلتوكللانلقبللمنفوعلن ذ لمناويدةلبطدو ًءلههدىلجمقدعلمنتطفيدذل
نكللاطوأللجيبدهلبد لا هدسلمإلدموللجتةتبدولمنادودللمناتةهقدةلباددللمنبطدوءلاةدندةلحكادوًلج دللقدومول
ا هسلمإلدموللجيطيملاهحللهقدلباوليوةولبذنكل .ل
المادة – 29لتقبللإقواةلمألبطيةلانلمإل اطهلمنا دهحلجمنبهدجكلنهاددللمنقصدجيلنهةقددلمناحددجدلل دجلطيدومل
مال تثاوول .ل
المااادة – .3لتجضددعلمناصددجومهلاددنلقبددللا طدددسلا ددوزليةاددلل ددجلاكتددرلتددوصلجا د لل ددجلطقوبددةل
منا طد ينل .ل
المادة 31ل–لي رلمنتقيدلبطيومل(لمنكجدلمنةوبدجلمن دجويل)لجبدونكجدمهلجمنطجوادوهلمنةونايدةل يادوليتةهدلل
بوناطوتهلا بقةلمنصطعل .ل
المادة – 32ليتملتطييملأذجنلنهصرلانلقبللمندملوللمنفطيةل جلمنفوعلنهتثبدهلادنلااوبقدةلمألبطيدةلمناطودألل
نهووجالمناج جدلل جلمناصجومهلجذنكل جلمألجقوهلمنتونيةلبونط بةلنربطيدةلمناودودللادنلمنبيتدجنل
منا هحل :ل
أل–لقبيللصرلمأل و وهلج دومنلمنقبجلمنا هحةل .ل
رل–لقبيللصرلمنويطو وهل .ل
جل-لقبيللصرلمألهادللج دومنلمنقصل .ل
لدل–لقبيللصرلمن

جول .ل

ه ل-لقبيللصرلمن قج ل .ل

جهطدلج جدلاتونفةلاولجتوصةل جلحوالهلطقصلمنحديدلأجل جءلوباد لأجلتجزيةد ليجقد لصدرلمنبيتدجنل
ويثاوليتملمنتصحيحلج قوًلنهاالحيوهلمنااهجبةلانلقبللمندملوللمنفطيةلمنا ؤجنةلهنلمنكود ل لأادول
نبوقجلأطجمعلمألبطيةل تحددلاجمهيدلمنكو لقبيللجصللجتثبيهلمنةطوصولا بقةلمنصطعل .ل
المااادة  – 33يحددللنهدددملوللمنفطيددةل ددجلمنفددوعلموددتومالمناويقددةلمنفطيددةلمنتددجلتومهددولاطو ددبةلإلطوددوءمهل
مأل و وهل جلحوللكجنلأوضلمناق ملوتجللأجلقهيهةلمنتحادلل(لكوألجتدودلأجلمنقجمهددلمناطفدودللأجل
منحصيوللمنةواةل...لمنخل)ل .ل
مادة  – 34اللي جزلمنلتزيدلمنا و ةلبينل وصهجلتاددلاتتونيينلهنل30لاتومًلجي رلأنلتتادوبللأودكولل
جأبةددودلهددذ لمنفجمصددللاددعلمنوددوجالمنفطيددةلجأنلتكددجنلاجضددحةلبوناصددجومهلاددنلحيددثلمنوددكلل
جمناجمدلمهتبوومًلانلمأل وسلجحتىلمن ق لمألتيول .ل
المادة  – 35تتملإدموللمناحوكوهل دجلمألبطيدةلذمهلمنادوبعلمنصدطوهجلبونقددوللمنك وبوليدةلجيتج درلههدىل
منا تثاولأنليبينلا اجعلمنقدوللمناحوكةلمنالزاةل جلمناطوألل جلاهرلمإلواولل .ل
المادة  – 36ياكنلو ضلمالضبووللهطدلاتونفت ولإلحديلاجمدلطيدوملمنضدوباةلههدىلأنليةهدملمنا دتثاول
تايوًلتالللتا ةلهووليجاوًلهنلمأل بورلمندمهيةلن ذملمنو ضل .ل
المادة  – 37اللي احلنها تثاولبابوووللمنةاللقبللإهاوؤ لأاولمنابوووللبونبطوءلانلقبللمنفوع .ل
المااادة  – 38ههددىلمنا ددتثاولإهددالملمنفددوعلبإط ددوزلمنبطددوءلقبددللمنبدددءلبو ددتثاوو لجيددتملجضددعلمناطوددألل
بوال تثاوولباج رلاحضول طجلانلقبللن طةلتوكللن ذ لمناويةلانلقبللمنفوعل .ل
المااادة  – 39يةتبددولمنا ددتثاولا ددؤجالًلهددنلأاددونلأهاددوللمنبطددوءلجمنةاددوللجاطوددتهلمن ددجمولاددجملل تددولل
منبطوءلأجلمن دملجإهودللمنبطوءل لكادوليةتبدولمنا دتثاولا دؤجالًلهدنلاتونفدوهلمنبطدوءلجمنةيدجرلمنتدجل
تي ول جلمناطوأللمنطوت ةلهنل جءلمنتطفيدذلكونتودققوهلجت دورلايدو لمألاادوولجمنتاديددمهلجههيد ل
إزمنةلهذ لمناتونفوهلأجلمنةيجرلكاوليةتبولا ؤجالًلهنلطقصلاتوطةلمنبطوءلأجلقصدولاددللصدالح ل
جتط زللادللهقدلمإلواولل جلهدذ لمنحوندةلج قدوًلناطادجللمنادودللل(ل87ل)لادنلطيدوملمال دتثاوولبادول
يتطو ددرلجاقدددمولمنددطقصلأجلهدددملمنصددالحلح ددباولتقتوحد لن طددةل طيددةلاونيددةلتوددكللندوم ددةلكهفددةل
منطددجمقصلمناج ددجدلل ددجلمناجمصددفوهلمنفطيددةلنهاطوددأللجدوم ددةلمنكهفددةلمإل اونيددةلنهاطوددتهلجتطيدديمل
احضول طجلاونجلب ولجمناصودقةلههي ولانلقبللادديولمنفدوعلجتو دعلإندىلمإلدموللمنةوادةلباقتدوحل
متتصوولمنادللمنةقديةلج للهذ لمنطجمقصلجيتملتدقيق ولانلقبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلجتحدوللإندىل

اديويةلمال تثاوولنيتملهوض ولههىلا هسلمإلدموللالتتوذلمنقومولبوأنلإصددمولاهحدللهقددلبكدلل
اطوأللههىلحد لانلأ للمتتصوولمنادللمنةقديةلج للهذملمناحضو .ل
المادة  – .4ي رلههىلمنا تثاول جلحوللمنو بةلبو تثاوول داحلمناطودأللأنليتقددملبدوم دةل طيدةليةددهول
ا طدسلادطجلا

لل جلطقوبةلمنا طد ينلتبينلقدوللتحاللمنةطوصولمإلطووليةلنهاطودأللنهحادجالهل

مإلضو يةلمنطو اةلهنلمنتج عل لجتتضانلأيضوًلتدهيملمنةطوصولمإلطووليةل جلحوللمنحو ةلندذنكل ل
جتدقلل جلمندملوللمنفطيةل لجتو علاعلاووجعلمنةقدلإنىلمإلدموللمنةواةل .ل
المادة  – 41يتج رلههىلمنا تثاولمنذيليطت لندي لايو لهوداةلتحدجيلادجمدلتادوللأجلاتوبدةلنودبكوهل
منا دوويلتقدديملدوم دةلنهاةون دةلادعلتطفيدذهولح درلمنودوجالمنفطيدةلجمنتأكددلادنل دالاةل ةونيت ددول
بو تاومول .ل
المادة  – 42تدتللا وحةلمنوايوهلمنا قج ةلهطدلح ورلا وحةلمناطوأللجياضلمنطيولهنلمنا دوحوهل
مناتةهقةلبونوايوهلمناكوج ةل .ل
المادة  - 43لي رلههىلمنا تثاولت ايةلا طدسلاقيملانلقبه ليكجنلا دؤجالًلهدنلاتوبةدةلتطفيدذلمناطودألل
ج قوًلنالضبووللمنفطيةلكاوليقجملبونتجقيعلههىلأطجطدوهلمنصدرلإودةوومًلبدأنلمألهادوللقددلتدملتطفيدذهول
ج قوًلن ذ لمالضبووللجاللتتملمنابوووللبإ ومءمهلمنصرلقبللتجقيعلمندملوللمنفطيةلجمنفوعلههىلهذمل
مإلذن.للللل ل
المادة  – 44يحللنا هسلمإلدموللم تثطوءلبةضلمإلطووءمهلمنتوصةلادنلبةدضلمنودوجالجمناجمصدفوهل
منفطيةلمنجمودلل جلهذملمنطيوملج للمنضوجومهلمنفطيةلإلقواةلهذ لمناطوتهللبطو ًءلههىلمقتومحلاديول
منفوعلمناتتصلجاصودقةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل .ل
المادة  – 45تةتبولمندملوللمنفطيةلبونفوعلا ؤجنةلهنلمإلووم لههىلمنتطفيذلجهنلااوبقةلمنا تااوهل
نهجمقعلمناطفذلأثطوءلتطفيذلمناطوأللانلقبللمنا تثاول .ل
المادة  – 46ت تثطىلمناووويعلمنتتصصيةلمناقواةل جلمناطواللمنحوللانلمنط درلمناحدددلل دجلمنادودلل(ل
22ل–ل23ل)لانلهذملمنطيوملجذندكل يادوليتةهدللبونبددللهدنلمألوضلمناتوجكدةلدجنلبطدوءلجيددوسل
كللاووجعلتتصصجللههىلحد لجيتتذلمنا هسلمنقومولمناطو رلبصددد لبطدو ًءلههدىلتقويدول طدجل
تةد لمندملوللمنفطيةل جلمنفوعلن ذ لمناويةليتضانلابيةةلمناووجعلجمنا وحةلمنجم رلتوك ولبدجنل
بطوءلجوكللمنبطوءلجاودت لج يولذنكلبةدلمناصودقةلههي لانلقبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل .ل

المادة  – 47تووهدلاتااوهلمناطوتهلمنتجل دتقوملضدانلمنطقدوالجمأل دجمللجمناطدواللمنحدوللمنتوصدةل
تووجلأ جمولمناطاقةلمنحوللمنتجلتديوهولمناؤ

ةلانلقبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل .ل

جتحددلا ؤجنيةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةل جلهذ لمناووهدللباوليهجل :ل
 -1منتأكدلانلمنا وحةلمإل اونيةلنهطقاةلأجلمناطاقدةلمنحدوللمنتوصدةلأجلمن دجللمنحدوللمنادوتصلن دول
ح رلمألصجلل .ل
 -2ااوبقةلمنا وحةلمناوبقيةلنهبطوءل جلمناطوتهلمنتجلتقوملههدىلأوضلاةددللنهبطدوءليوداه ولمنا دتثاول
باج رلهقدلإوداوللابدوملادعلمناؤ
كوطهلمألوضلاهكوًلنهاؤ

دةلجذندكلنتحديددلبددللمإلوداوللمناتج درلت دديد ل دجلحدولل

ةلأجلاؤ وللنصونح ولانلقبلل وهلأتويل.

 -3دوم ةلمن جول طيوًلانلحيثلمناتوطةلجمالوتفوعلجاودللمنبطوءلبحيثلالليقللموتفوه لهنل3.5لمل.
 -4منتأكدلانلإطووءلاكوترلدتجللجتوججلههدىلبجمبدةلمن دجولجمنتأكددلادنلهددملتةدددلمألبدجمرلههدىل
هذملمن جول.
عموميات فنية :
 -1ي احلناونبجلمإلواوللمألبطيةلمن وهزللمنتجلتحتوجلإنىلأهاوللمإلك دوءلجمنت يدزلمنتدوتيصلن دمل
ج للأحدلمإلحتاونينلمنتونينل:
أل–لإذملكوطهلقياةلمإلك وءلجمنت يزمهلتت وجزلقياةلمنبطدوءلج دللجضدة لمندومهنليدتملمنتدوتيصل
كأوضلاةدللنهبطوءلبةدلت ديدلقياةلمنبطوءلمنحونجلنصونحلمناؤ

ةلمنذيليتملتقدديو لج دللاحضدول

طجلاجقعلانلقبللوليسلمندملولمنفطيةلجا طدسلجيصودللههي لاديولمنفوعلجتدقللهذ لمنقياةلادنل
قبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلههىلأنلتةتبولمنقياةلمنا ددللنهبطوءلمنحونجلإيومدلط ولجلنهاؤ

ة.ل ل

لرل–لإذملكوطددهلقياددةلمإلك ددوءلجمنت يددزمهلأقددللاددنلقياددةلمنبطددوءلج ددللجضددة لمنددومهنليتقدددمل
منا تثاولبكو لتقديويليجضحل ي لمناجمدلجمنت يزمهلمنالزاةلنجضدعلمنبطدوءلبوال دتثاوولكبطدوءل
وهزلجبحونةل طيةل يدللههىلأنلتقجملمنددملوللمنفطيدةلبدونفوعلبتددقيللقيادةلمنكود لمناجضدجعلادنل
قبللمنا تثاولجأنليقتونلباصودقةلاديويةلمنوؤجنلمنفطيةلههي لجبطو ًءلههي ليتملح دملقيادةلأهادولل
مإلك وءلجمنت يزمهلانلقياةلمنبدالهلمناتج بةلنهاؤ

ةلمنتجلتقجملاديويةلمال تثاوولبوحت دوب ول

نحينلتاايةلكوادللمنطفقدوهلمناتوتبدةلههدىلمنا دتثاولطتي دةلقيوا دولبأهادوللمإلك دوءلجمنت يدزمهل
نهابطىلههىلطفقت لمنتوصةلجذنكلووياةلقيوملمنا تثاولبت هيملمنابطدىلجكو دةلمنت يدزمهلمندجمودلل

بونكو لبحونةل طيةل يدللهطدلمطت وءلمنةالقةلمنتةوقديةلاةد لجههدىلأنلتددوسلكدللحوندةلههدىلحدد ل
انلقبللاديويةلمنوؤجنلمنفطيدةلجاديويدةلمال دتثاوولنكدللادنلمنفقدوتينل/لأل–لرل/لجتةدوضلههدىل
منا هسلالتتوذلمنقومولمناطو رل.ل ل
 -2يبدأل ويونلمنفولدللمناتوتبةلطتي ةلمنتأتيولهنلت ديدلبدللاتونفةلهدملمنبطوءلهنلمنا وحةلللمنايدول
منابطيةل جلمألومضجلمناةدللنهبطوءلمهتبدوومًلادنلتدوويخلمطت دوءلمنا هدةلمناحدددلل دجلكتدورلمنااونبدةل
مألجللنها تثاولههىلمهتبوولأط لأتذلههاوًلبونابهالمناتوترلت وه لجتته لهنلت ديد ل.ل
 -3جلحوللتدملمنتتدزينلضدانلمألومضدجلمناةددللنهبطدوءلقبدللجضدعلمناطودأللبوال دتثاوولتابدللههدىل
منا وحةلمناواجنةلتةو دةلمن دوحوهلمناكودج ةلمنطو دذللبتدوويخلمإلوداوللاضدو وًلإني دول25ل%لادنل
منبدلل جلحوللكوطهلمنادللأقللانل طةل.ل
 -4يبهلادومءلمنفوجعلبوناهبوهلمناقداةلانلمنا تثاوينلمندذينلنددي ملأهادوللإطودوليةل(لإدتدوللادجمدل
بطددوءلجاددوليهددزمل)لبةدددلإحونددةلمناهددرلإنددىلمندددملوللمنفطيددةلمنتددجلتقددجملباتوبةددةلأهاددوللمنبطددوءلههددىل
ا ؤجنيت ولم تطودمًلإنىلمإلضبووللمنفطيةلمناةدللن ذملمناوضلجمناصددقةلادنلقبدللاديويدةلمنودؤجنل
منفطيةلجمن دجللمنزاطجلنربطيةلجاللهالقةلنراوطوهلمن اوكيةلمناج جدلل جل وجعلمناؤ
مناجم قوهلال ياولجمنلمألبطيةلمناوودلل جل وجعلمناؤ
نهاطواللمنحولل.ل

دةل دتؤجللاهكيت دولإندىلمناؤ

ةلب دذ ل
دةلمنةوادةل

