
 

                     

ي رقم (م/ خ ٤٣الصادر باملرسوم املل   ه٢٦/٠٤/١٤٣٨) وتار

ي رقم (م/واملعدلة  خ ١٥باملرسوم املل   ه١٩/٠١/١٤٤١) وتار

  

 



  

 ٢   
 

  

 نظام تطبيق كود البناء السعودي 

 :املادة األو

ذا النظام  -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  ا، ما لم  -أينما وردت   ل م نة أمام  ي املب املعا

 :يقتض السياق خالف ذلك

ة الوزارة  .: وزارة الشؤون البلدية والقرو

از البلدي  .األمانة أو البلدية :  ا

نة الوطنية ود البناء السعودي ال نة الوطنية ل  .: ال

ا من لوائح تنفيذية ومالحق   الكود بع اطات واملتطلبات وما ي و مجموعة االش ود البناء السعودي، و  :

ة العامة يد؛ لضمان السالمة وال ش  .متعلقة بالبناء وال

ود البناء ا النظام  .لسعودي: نظام تطبيق 

 .: اللوائح التنفيذية للنظام اللوائح

ود البناء / املب يف  ال ز لالستخدام واإلشغال، وورد له تص ج شيد و  .: ما 

عمل الدراسات   املصّمم لفه املالك  ة املرخص له، الذي ي ص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبار : ال

و   .دوالتصاميم بما يل احتياجاته وطلباته وفق ال

نفيذ أعمال   :  املنفذ (املقاول)  لفه املالك ب ة املرخص له، الذي ي ص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبار ال

ود شغيل أو الصيانة وفق ال كيب أو ال  .البناء أو ال

لفه املالك بالقيام بأعمال اإلشراف املشرف ة املرخص له الذي ي ص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبار  .: ال

از البلدي: إذٌن بالبنا رخصة البناء  .ء يصدره ا



  

 ٣   
 

ادة اإلشغال ود ش عد التأكد من مطابقته لل از البلدي   .: إذٌن بإشغال املب يصدره ا

ات؛ ملمارسة أعمال   رخصة املمارسة يئات، واملؤسسات، والشر تصة لألفراد، وال ة ا ح تصدره ا : تصر

ود  .الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو اإلشراف، وفق ال

ات ذات العالقة : وزارة الشؤون   ا ود، و ا بمراقبة تطبيق ال  الختصاص
ً
ومية املعنية وفقا ات ا : ا

وة املعدنية ي)، ووزارة الطاقة والصناعة وال ة العامة للدفاع املد ة، ووزارة الداخلية (املدير  .البلدية والقرو

الفة ود، متعمد أو غ متعمد ا ل تجاوز لل  :. 

طرة الفة ا طر.  ا ات ل ض األرواح أو املمتل عر ا  تب عل ود ي ل مخالفة لل  : 

  

 :املادة الثانية

اص، بما  ذلك تصميم البناء وتنفيذه  -١ ن العام وا ود ع جميع أعمال البناء  القطاع يطبق ال

ي القائمة    طبق كذلك ع املبا عديله، و شغيله وصيانته و ا، أو  و غي استخدام ا، أو  حالة ترميم

ا عديل ا، أو   .توسع

خ نفاذ النظام -٢  ملا تحدده اللوائح خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تار
ً
جيا وفقا ود تدر ون تطبيق ال  .ي

ود  -٣  للتطبيق التدر املشار إليه  الفقرة ( -يحظر تطبيق أي 
ً
  -ذه املادة ) من ٢عد العمل بالنظام وفقا

ود السعودي  .غ ال

  

 :املادة الثالثة

عة   ا، تتو الوزارة متا  ألنظم
ً
ا وفقا ا واختصاصا ما ات ذات العالقة  ممارسة م دون اإلخالل بحق ا

ود ومراقبته  .تطبيق ال

  

  



  

 ٤   
 

  

عة  :املادة الرا

ي نة الوطنية ما يأ  :تتو ال

وظات الواردة حيال ال  -١ سيق مع  دراسة امل ره، وذلك بالت عديالت لتحديثه وتطو اح ما يلزم من  ود، واق

يئة   س مجلس إدارة ال ثمار رئ ر التجارة واالس ذه التعديالت بقرار من وز تصة، وتصدر  ات ا ا

ودة س وا  .السعودية للمواصفات واملقاي

ود،  -٢ اصة بال تصة  إعداد منا  إعداد اإلرشادات والشروحات العلمية والفنية ا ات ا ومشاركة ا

ود يل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات واملؤتمرات املتعلقة بال ب والتأ  .التدر

ات   -٣ سيق مع ا عد الت ان الفنية اإلقليمية والدولية ذات العالقة،  تمثيل اململكة  املنظمات وال

تصة  .ا

  

امسة  :املادة ا

ود  ث ال يئة  ُيحدَّ س مجلس إدارة ال ثمار رئ ر التجارة واالس ل خمس سنوات بقرار من وز عاد إصداره  و

ودة س وا  .السعودية للمواصفات واملقاي

  

 :املادة السادسة

ود   ام بال  للتطبيق التدر املشار إليه  الفقرة ( -عد االل
ً
) من املادة (الثانية) من  ٢عد العمل بالنظام وفقا

غي االستخدام  -النظام  ميم أو التعديل أو  صول ع رخص البناء أو ال  .أحد متطلبات ا

  

  

  



  

 ٥   
 

عة   :املادة السا

ن يحملون رخص ممارسة ون التصميم واإلشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصص   .ي

  

 :املادة الثامنة

ولة إليه نفيذ األعمال املو ام ب ل من املصمم واملنفذ واملشرف االل ود. ع     وفق ال

  

 :املادة التاسعة

 لإلجراءات  
ً
ود، ووفقا يف اإلشغال الوارد  ال ادة إشغال بحسب تص  بموجب ش

َّ
ال يجوز إشغال البناء إال

دمات.   إليصال ا
ً
 أساسا

ً
ادة اإلشغال شرطا عد ش ا اللوائح، و    واملدد ال تحدد

 :املادة العاشرة

ة ذات العالقة،  ا ا ود  مدة تحدد ا بما يتفق مع ال يح الفة أو ت ود إزالة ا ل من خالف ال ع 

الف بذلك شعر ا ة ذات  .و ددة، تحيل ا ا خالل املدة ا الفة أو ي الف ا ذا لم ُيِزل ا و

عة عش ا  املادة (الرا نة املنصوص عل الفة إ ال  .رة) من النظام وفق ما تحدده اللوائحالعالقة ا

  

ادية عشرة  :املادة ا

زء أو القسم   يقاف البناء أو ا ا، و الف  ة ذات العالقة إشعار ا الفة خطرة، فع ا ون ا عندما ت

ا بما يتفق مع   الفة أو ي الف ا ل ا طورة أو منع اإلشغال أو إخالء املب ح يز ل ا ش الذي 

عة عشرة) من النظام خالل مدة ال تتجاوز  ا ا  املادة (الرا نة املنصوص عل الفة إ ال حالة ا ود، و ل

الفة خ ضبط ا  .خمسة أيام عمل من تار

  

  



  

 ٦   
 

 :املادة الثانية عشرة

ود أو أي  ل من يخالف ال عاقب  ادية عشرة) من النظام،  ن (العاشرة) و(ا ا من  مع مراعاة ما ورد  املادت

ما  لت ن أو ب ت ن اآلت ت ام النظام أو لوائحه بأي من العقو  : أح

ال للمخالفة الواحدة  املب الواحد -١ د ع مليون ر  .غرامة مالية ال تز

ر وال تتجاوز سنة واحدة -٢  .إيقاف رخصة املمارسة مدة ال تقل عن ش

  

 :املادة الثالثة عشرة

ود  م  يتو ضبط مخالفات ال سمي ات ذات العالقة، يصدر ب ود من ا لون  ال ا مختصون مؤ وتوثيق

 ملا تحدده اللوائح
ً
الفة بموجب محضر تدون فيه املعلومات وفقا ون ضبط ا م، ع أن ي ا  .قرار من ج

  

عة عشرة  :املادة الرا

١-   ( نة (أو أك ة  ر الشؤون البلدية والقرو ن بقرار من وز وَّ بحسب   -ل منطقة من مناطق اململكة  ت

اجة  م من   -ا ون من بي ا عن (ثالثة) ي  يقل عدد أعضا
َّ

ات ذات العالقة، ع أال ن من ا من متخصص

 شرعيا أو نظاميا، وتصدر 
ً
ال ة  -يحمل مؤ ر الشؤون البلدية والقرو ان   -بقرار من وز قواعد عمل تلك ال

افأة أعضا  ا وم جراءا  .او

ا  املادة (الثانية عشرة) من النظام،   -٢ ات املنصوص عل يقاع العقو الفات و نة النظر  ا ذه ال تتو 

 لنظامه
ً
ذه القرارات أمام ديوان املظالم وفقا جوز التظلم من   .و

  

  

  

  



  

 ٧   
 

  

امسة عشرة  :املادة ا

نة الوطنية  شر النظام  - عد ال خ  يف  اللوائح - خالل سنة من تار شتمل ع تص ، بما  ذلك الئحة 

يئة السعودية للمواصفات   س مجلس إدارة ال ثمار رئ ر التجارة واالس عتمد بقرار من وز ود، و مخالفات ال

دة الرسمية ر شر  ا ودة، وت س وا  .واملقاي

  

 :املادة السادسة عشرة

دة الرسمي ر شره  ا خ  عد سنة من تار ذا النظام  عمل  ل ما يتعارض معه من أحُ ل    ام. ة، و

   



 

                     

ي رقم (م/الصادر  خ ١٥باملرسوم املل   ه١٩/٠١/١٤٤١) وتار

  

 



  

 ٩   
 

  نظام تطبيق كود البناء السعوديعديل 

ي رقم (م/ خ ١٥باملرسوم املل ي،  ه١٩/٠١/١٤٤١) وتار   :وذلك ع النحو اآل

  :املادة األو

ودة”• س وا يئة السعودية للمواصفات واملقاي ات ذات العالقة الوارد  املادة    إضافة “ال ف ا عر إ 

(   . (األو

  

 :الثامنةاملادة 

ي:٢إضافة فقرة تحمل الرقم (     ) إ املادة (الثامنة)،لتصبح املادة بالنص اآل

ود -١ ولة إليه وفق ال نفيذ األعمال املو ام ب ل من املصمم واملنفذ واملشرف االل   .ع 

ون املصمم املشرف ع تنفيذ البناء، واملنفذ -٢ ض املالك عما يحدث خالل  ي عو ن بالتضامن عن  ، مسؤول

دد متانة البناء وسالمته بما  ذلك  ل عيب  ي فيما أقيم من بناء، وعن  دم ك أو جز مدة معينة من 

ام الالزمة لذلك فية، وتحدد اللوائح األح   .”العيوب ا

  

  :املادة التاسعة

دما   إليصال ا
ً
 أساسا

ً
ادة اإلشغال شرطا عد ش ز املادة (التاسعة)، لتصبح  حذف عبارة “و ت” الواردة  

ود،   يف اإلشغال الوارد  ال ادة إشغال بحسب تص  بموجب ش
ً
ي: “ال يجوز إشغال البناء إال املادة بالنص اآل

ا اللوائح  لإلجراءات واملدد ال تحدد
ً
   .”ووفقا

 


