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معالي األستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل
وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

"كود البناء يؤكد حرص 
حكومتنا الرشيدة على 
المضّي ُقدما لتطوير 
قطاع البناء والتشييد"

يأتي كود البناء الســعودي ليؤكد حرص حكومتنا الرشــيدة بقيادة خادم الحرمين الشــريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد األمين األمير محمد بن سلمان 

-حفظهما هللا- على المضّي ُقدًما لتطوير قطاع البناء والتشييد، والرقي به، ليعكس النهج 

الراســخ من الرعاية واالهتمــام لمختلف نواحي التنمية وتعزيز الشــراكة بين القطاع الخاص 

والخــاص. وُيعتبــر كود البناء أحد المبادرات الوطنية التي تعكس جهود اللجنة الوطنية لكود 

البناء السعودي من جهة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم التنمية الوطنية 

من جهة أخرى خدمًة للمواطن والمقيم.

كما يوؤكد تطبيق كود البناء ال�ضعودي - الذي يت�ضمن 
جمموع��ة م��ن اال�ض��راطات واملتطلب��ات املبنية على 
املالئم��ة  واالأ�ض��اليب  والتنفي��ذ  الت�ضمي��م  اأ�ض���س 
للظروف املناخية واجليولوجيا والطبيعة للمملكة وما 
يتبعه��ا من لوائ��ح تنفيذي��ة متعلقة بالبناء والت�ض��ييد 

ل�ضمان ال�ض��المة وال�ضحة العامة- اأهمية ما ُتقّدمه 
من�ض��اآت القط��اع اخلا���س من �ض��راكة لتطوي��ر قطاع 
البن��اء والت�ض��ييد.  ونظ��رًا مل��ا ميثل��ه ك��ود البن��اء من 
اأهمية لرفع جودة البناء، تعمل وزارة ال�ضوؤون البلدية 
ذات  اجله��ات  م��ع  بالتن�ض��يق  واالإ�ض��كان  والقروي��ة 
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العالق��ة - وف��ق االخت�ضا�ض��ات املناط��ة ب��كل جهة- 
عل��ى تطوي��ر اآليات العم��ل الالزم��ة الإر�ض��اد املعنيني 
بتطبيق كود البناء من املكاتب هند�ضية اأو املهند�ضني 
والفنيني بهدف متكينهم من القيام باأعمالهم بطرق 
�ض��ليمة واآمن��ة م��ن اأجل امل�ض��اهمة يف معاجل��ة بع�س 

التحديات يف قطاع البناء والت�ضييد.
وبه��دف و�ض��ع قواعد حمددة ولغ��ة وا�ضحة للم�ضممني 
واملنفذين وامل�ضرفني واجلهات املخت�ضة لكي ُتّتبع اأثناء 

العمل، ياأتي الكود �ضمن اجلهود احلثيثة لتعديل اللوائح 
واالأنظم��ة لتتواكب مع التوجهات العاملية، حيث �ض��يكون 
ملزم��ًا عل��ى جميع اجله��ات احلكومي��ة واخلا�ضة. ومن 
املرج��ح اأن يكون للكود تاأثريات اإيجابية �ض��وف تنعك���س 
عل��ى جمي��ع جماالت الت�ض��ييد والبن��اء خا�ض��ة، كما اأنه 
�ضيح�ض��ن م��ن ج��ودة امل�ض��اريع، وي�ضم��ن توف��ري مب��اٍن 
وم�ض��اكن اآمنة مل�ض��تخدميها، وذات م�ض��توى مقبول من 

الراحة تتحقق فيها احتياجاتهم االأ�ضا�ضية.
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معالي الفريق سليمان بن عبد الله العمرو 
مدير عام الدفاع المدني

تطبيق الكود ومتابعة 
ومراقبة تطبيقه وضبط 

مخالفاته في جانب 
الوقاية والسالمة

لحقت بالمجتمعات اإلنســانية المعاصرة تحديات جديدة على شكل كوارث طبيعية أو 
حرائــق أو كــوارث من صنع اإلنســان، والتي قد تؤدي إلى خســارة كبيرة في األرواح 
البشــرية وتدمير واســع النطــاق للممتلكات، لذلك فإن وجود الوعــي ومعرفة كيفية 
مواجهــة الكوارث والحد من آثارها يلعــب دورًا مهمًا في التخفيف من حدة األضرار، 
وهنــا تظهــر أهمية الدفاع المدنــي ودوره في عمل االجــراءات الالزمة لمنع وقوع 
هذه الحوادث بمشيئة هللا وبناء القدرات المجتمعية لمواجهة الكوارث حال حدوثها, 

وتعزيز اإلجراءات االستباقية للوقاية من جميع مهددات السالمة.

يكم��ن ال��دور الهام جلهاز الدفاع امل��دين ب�ضفة عامة يف 
حاالت احلرب وزمن ال�ض��لم، وبتو�ض��يع ه��ذا املفهوم كان 
م��ن الطبيع��ي اأن تتع��دد امله��ام امللق��اة على ه��ذا اجلهاز 
لت�ض��مل خمتل��ف اأن��واع احل��وادث، فت��م اتخ��اذ التداب��ري 
واخلط��وات التنفيذي��ة الالزم��ة لذل��ك بتدعي��م وح��دات 
الدفاع املدين باالإمكانات املادية والب�ض��رية وتغطية كافة 
امل��دن واملحافظات والقرى بخدمات��ه، وتوالت منذ تاريخ 

ن�ضاأته �ضور الدعم والبذل من قبل حكومة اململكة العربية 
ال�ض��عودية له��ذا اجله��از احلي��وي ليغط��ي اأنح��اء اململكة 
املرامي��ة االأط���راف بوا�ض��طة �ض��بكة قوي��ة م��ن املراك��ز 

وو�ضائل االت�ضال.
وحر�ض��ًا م��ن حكومتن��ا الر�ض��يدة عل��ى �ض��المة االأرواح 
اململك��ة  يف  للمن�ض��اآت  اال�ض��تدامة  وحتقي��ق  واملمتل��كات 
العربية ال�ض��عودية، مت تكليف اللجنة الوطنية لكود البناء 
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ال�ض��عودي باإع��داد جمموع��ة اأك��واد ت�ض��تمل عل��ى اأعل��ى 
املعاي��ري الفنية يف جم��االت عده متعلقة بالبن��اء، واأُوكلت 
للمديرية العامة للدفاع املدين مهمة امل�ض��اركة يف تطبيق 
ك��ود البن��اء ال�ض��عودي ال�ض��ادر باملر�ض��وم امللك��ي رق��م 
)م/43( وتاريخ 1438/4/26ه� واملعدل باملر�ضوم امللكي 
رقم )م/15( وتاريخ 1441/1/19ه�، اإىل جانب العديد 
م��ن اجله��ات ذات العالق��ة بتطبي��ق الُك��ود وف��ق امله��ام 
املنوط��ة به��ا، ويق��ع عل��ى عات��ق املديري��ة العام��ة للدف��اع 
امل��دين ع��ددًا م��ن امله��ام يف تطبيق الك��ود ومنه��ا متابعة 
ومراقب��ة تطبيقه و�ضبط خمالفاته فيما يتعلق مبتطلبات 
الوقاي��ة واحلماي��ة م��ن احلري��ق يف كاف��ة مراح��ل البناء 
م��ن  التاأك��د  وكذل��ك  والتخزي��ن،  وال�ضيان��ة  والت�ض��غيل 
ح�ض��ول املكات��ب الهند�ض��ية اال�ضت�ض��ارية واملقاولني على 
التاأهي��ل الالزم وتعيني جهات التفتي���س يف جمال الوقاية 

واحلماية من احلرائق.
ويع��د الك��ود نقلة نوعي��ة يف جمال تطبيق ا�ض��راطات 

ومتطلبات الوقاية واحلماية من احلريق حمققًا اأعلى 
العربي��ة  باململك��ة  املن�ض��اآت  يف  ال�ض��المة  معاي��ري 
ال�ض��عودية، ومرجع��ًا ت�ض��ريعيًا مهم��ًا جلمي��ع اجلهات 
اخلاطئ��ة  املمار�ض��ات  م��ن  احل��د  يف  وم�ض��اهمًا 
واالجته��ادات الفردي��ة، كم��ا يخ��دم اأه��داف اجلهات 
ذات العالق��ة يف التنفي��ذ والرقاب��ة واملتابع��ة، وه��ذا 

العمل جاء ليتواكب مع روؤية اململكة )2030(.
وتعمل املديري��ة العامة للدفاع املدين جاهدًة على تطبيق 
ك��ود البن��اء ال�ض��عودي، واال�ض��تفادة م��ن كاف��ة الو�ض��ائل 
ل��كل  واالإر�ض��ادية  التوعوي��ة  الر�ض��ائل  الإي�ض��ال  املتاح��ة 
مواطن ومقيم من اأجل الو�ضول اإىل ن�ضر ثقافة ال�ضالمة 
وتعزي��ز مفه��وم اأهمي��ة تطبيق الكود، ملا له م��ن اأثر فعال 
واإيجابي يف ظل حر�س حكومة خادم احلرمني ال�ضريفني 
و�ضمو ويل عهده االأمني - حفظهما اهلل � على بذل اجلهود 
يف كاف��ة االأ�ضع��دة، حفاظ��ًا عل��ى االأرواح واملمتلكات من 

اأجل اأمن و�ضالمة االإن�ضان على هذه االأر�س الطيبة.
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معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةفي حوار مع مجلة المهندس 

كود البناء السعودي له آثار إيجابية تنموية واقتصادية 

ويساهم في توفير استهالك المياه والطاقة

أوضــح معالــي محافــظ الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس 
والجــودة الدكتــور ســعد بــن عثمــان القصبــي فــي حــوار مــع مجلة 
المهنــدس، بأن كود البناء الســعودي هو مجموعة االشــتراطات 
والمتطلبــات ولوائــح تنفيذية متعلقة بالبناء والتشــييد لضمان 
الســالمة والصحــة العامة، وتهــدف إلى ضبط أعمــال البناء 
في القطاعين العام والخاص، وتحســين كفاءة واســتدامة 
المبانــي، وترشــيد اســتهالك الميــاه والطاقــة، وتنظيم 
العالقــة المهنيــة بيــن الممارســين فــي قطــاع البناء 
والتشــييد. مضيفا بأن نطاق تطبيقه يتضمن المباني 
الجديــدة والقديمــة، ويحظــر تطبيــق أي كود آخر 
يتعــارض مع كــود البناء الســعودي علــى جميع 
أعمــال البناء والتشــييد فــي القطاعيــن العام 
البنــاء ســيحقق  كــود  أنــه  والخــاص. مؤكــدا 
متطلبــات المرحلــة التنموية والنمو الســريع 
فــي تنفيــذ المشــاريع، وهــو يعتبــر مرجعًا 
علميًا وهندســيًا على المستوى الوطني 

واإلقليمي. إلى تفاصيل الحوار:

1. ما هو كود البناء ال�سعودي؟
- ه��و جمموع��ة اال�ض��راطات واملتطلبات وما يتبعه��ا من لوائح 
تنفيذية ومالحق متعلقة بالبناء والت�ضييد، وذلك ل�ضبط اأعمال 
املهند�ض��ني واملقاولني ل�ضمان ال�ض��المة وال�ضحة العامة. حيث 
انطلق��ت اأعم��ال اللجن��ة الوطنية لك��ود البناء ال�ض��عودي بعد اأن 
�ضدر ت�ضكيل اللجنة الوطنية بناًء على قرار جمل�س الوزراء رقم 

17ب/3230 يف 1421/3/9ه�.

2. اإىل ماذا يهدف الكود؟
- يه��دف اىل �ضب��ط ج��ودة اأعم��ال البن��اء يف القطاع��ني العام 

واخلا�س، مبا يف ذلك ت�ضميم البناء وتنفيذه وت�ضغيله و�ضيانته 
وتعديل��ه، به��دف �ض��المة االأرواح وحماي��ة املمتل��كات، ومتان��ة 
وا�ض��تقرار وثبات املباين واملن�ض��اآت، وحت�ض��ني كفاءة وا�ضتدامة 
املب��اين، وتر�ض��يد ا�ض��تهالك املي��اه والطاق��ة، وتنظي��م العالقة 

املهنية بني املمار�ضني يف قطاع البناء والت�ضييد.

3. م��ا هو االأثر التنم��وي واالقت�سادي يف تطبيق كود 
البناء ال�سعودي؟ 

- اإن ما ت�ضهده مملكتنا احلبيبة من م�ضروعات تنموية عمالقة 
وتط��ورات �ض��ريعة يف خمتل��ف املج��االت ويف جم��ال الت�ض��ييد 
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والبناء على وجه اخل�ضو�س، ي�ضتدعي من اجلميع �ضحذ الِهمم 
ملواكب��ة تل��ك امل�ض��تجدات. ويف ه��ذا ال�ض��دد، عمل��ت اللجن��ة 
الوطنية لُكود البناء ال�ُضعودي على حتديث ُكود البناء ال�ُضعودي 
لي�ض��در بن�ض��خته الثاني��ة لتحقي��ق متطلب��ات املرحل��ة التنموية 
والنمو ال�ض��ريع يف تنفيذ امل�ضاريع اال�ض��راتيجية يف ظل حتقيق 
روؤية اململكة 2030،  و�ضيكون كود البناء ال�ضعودي مرجعًا علميًا 
وهند�ض��يًا على امل�ض��توى الوطني واالإقليمي، واأحد اأهم الو�ضائل 
الوطنية لالرتقاء ب�ض��المة املباين وحتقيق اال�ضتدامة مل�ضاريعنا 
الوطنية وتر�ضيد الطاقة، اإ�ضافًة اإىل تنظيم العالقة املهنية بني 
ب��ني  النزاع��ات  وف���س  الت�ض��ييد  البن��اء  قط��اع  يف  املمار�ض��ني 
املتخا�ضم��ني، و�ضينعك���س باالإيج��اب على مكونات قط��اع البناء 
والت�ض��ييد ممث��اًل مبوؤ�ض�ض��اته احلكومي��ة واخلا�ضة وال�ض��ركات 

اال�ضت�ضارية وقطاع املقاوالت وامل�ضتفيدين من البناء.

4. كيف ي�س��اعد ك��ود البناء يف توفري ا�س��تهالك املياه 
والطاقة؟

- بني��ت منهجيات كود البناء ال�ض��عودي ح�ض��ب اأح��دث املعايري 
الدولي��ة واملحلي��ة واأ�ض��درت اللجن��ة الك��ود ال�ض��عودي لر�ض��يد 
الطاق��ة وكذل��ك الك��ود ال�ض��عودي ال�ضح��ي، و�ض��اعدت الهيئ��ة 
ال�ض��عودية للموا�ضفات واملقايي���س واجلودة يف تو�ضيف وحتديد 
االأدوات ال�ضحي��ة وال�ض��باكة ل�ضم��ان تر�ض��يد ا�ض��تهالك املي��اه 
ح�ض��ب املحددات الوطنية، وكذلك ا�ضرط كود البناء ال�ضعودي 

معاي��ري حم��ددة لتنفيذ الع��وازل احلرارية للحوائ��ط اخلارجية 
والع��زل  االأ�ض��طح  يف  الطبيعي��ة  االإ�ض��اءة  وفتح��ات  والنواف��ذ 
احل��راري لالأ�ض��طح، ما يعزز تر�ض��يد ا�ض��تهالك الطاقة، حيث 
م��ن   %40 اإىل   30 بن�ض��بة  الطاق��ة  ا�ض��تهالك  يق��ل  اأن  يتوق��ع 

اال�ضتهالك بدون تطبيق كود البناء.

5. ماهي اإ�سدارات كود البناء ال�سعودي؟
- اأ�ض��درت اللجن��ة الوطنية لُكود البناء ال�ض��عودي منظومة ُكود 
البن��اء بالتع��اون مع اجله��ات املخت�ضة 17 كود ت�ض��مى منظومة 
كود البناء ال�ض��عودي ا�ضدار 2018م، وهي كود البناء ال�ضعودي 
الع��ام، والك��ود ال�ض��عودي لالأحم��ال والق��وى، والكود ال�ض��عودي 
للت�ض��ييد، والكود ال�ضعودي للربة واالأ�ضا�ضات، والكود ال�ضعودي 
للمن�ض��اآت اخلر�ض��انية، والك��ود ال�ض��عودي للمن�ض��اآت الطوبي��ة، 
ال�ض��عودي  والك��ود  الفوالذي��ة،  للمن�ض��اآت  ال�ض��عودي  والك��ود 
الكهربائ��ي، والك��ود ال�ض��عودي امليكانيك��ي، والك��ود ال�ض��عودي 
لر�ض��يد الطاق��ة - للمب��اين غ��ري ال�ض��كنية، والك��ود ال�ض��عودي 

متـطلبات  ســيـحقــق  الـبـــناء  كــــود 
والـنـــــــــمو  التــنــمـــويــة  المــرحـــلـــة 
المشــاريع  تـنـفــيــذ  فــي  الســـريـــع 
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لر�ضيد الطاقة - للمباين ال�ضكنية، والكود ال�ضعودي للتمديدات 
ال�ضحية، والكود ال�ض��عودي لل�ض��رف ال�ضحي اخلا�س، والكود 
ال�ض��عودي للحماي��ة م��ن احلرائ��ق، والك��ود ال�ض��عودي للمب��اين 
القائمة، والكود ال�ض��عودي للمباين اخل�ضراء، والكود ال�ضعودي 

للمباين ال�ضكنية.

6. ماهي مرجعية ُكود البناء ال�سعودي؟
- عملت اللجنة الوطنية على عدد من املنهجيات وتوطينها وفقًا 
لطبيع��ة اململك��ة العربي��ة ال�ض��عودية، واتخ��ذت اللجن��ة الوطنية 
جمل���س الك��ود ال��دويل )ICC( كمنهجي��ة رئي�ض��ية لك��ود البن��اء 
ال�ض��عودي، واملرجعي��ات االخ��رى ه��ي، الهيئ��ة الدولي��ة الكه��رو 
تقني��ة )IEC(، معه��د اخلر�ض��انة االأمريك��ي )ACI(، واجلمعية 
االأمريكي��ة لالختبارات وامل��واد )ASTM(، اجلمعي��ة االأمريكية 
للمهند�ضني املدنيني )ASCE(، املعهد االأمريكي لت�ضييد الفوالذ 
امليكانيكي��ني  للمهند�ض��ني  االأمريكي��ة  اجلمعي��ة   ،)AISC(
 ،)NFPA( اجلمعي��ة الوطني��ة للوقاية م��ن احلرائق ،)ASME(
واجلمعي��ة االأمريكية ملهند�ض��ي التربيد والتدفئة وتكييف الهواء  

.)ASHRAE(

7.ماه��ي اجلهات التي �س��اركت يف �سياغة ك��ود البناء 
ال�سعودي ودرا�سته؟

- بجه��ود متظافرة بني اجلهات التي متثل اللجنة الوطنية لكود 
البناء ال�ضعودي مت اإعداد وتطوير منظومة كود البناء ال�ضعودي 
مب�ضاركة 13 جهة حكومية، وهي وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية 
الطاق��ة،  وزارة  امل��دين،  للدف��اع  العام��ة  املديري��ة  واالإ�ض��كان، 
والهيئة ال�ضعودية للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة، وزارة البيئة 
واملي��اه والزراع��ة، وزارة النق��ل واخلدم��ات اللوج�ض��تية، وزارة 
التجارة، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الهيئة امللكية 
للجبي��ل وينب��ع، الهيئ��ة ال�ض��عودية للمهند�ض��ني، هيئ��ة امل�ض��احة 
اجليولوجية ال�ض��عودية، ووزارة التعليم التي مثلها اأربع جامعات 
ه��ي، جامع��ة املل��ك عب��د العزي��ز، جامعة املل��ك �ض��عود، جامعة 
امللك فهد للبرول واملعادن، وجامعة املجمعة، اأ�ضافة اإىل احتاد 
الغ��رف ال�ض��عودية، كما اأن هن��اك اأربع جه��ات ذات عالقة كما 
ن�س عليه نظام تطبيق كود البناء ال�ضعودي، هي وزارة ال�ضوؤون 
البلدي��ة والقروي��ة واالإ�ض��كان، وزارة الطاق��ة، املديري��ة العام��ة 
واملقايي���س  للموا�ضف��ات  ال�ض��عودية  والهيئ��ة  امل��دين،  للدف��اع 
واجل��ودة وه��ذه اجله��ات معني��ة وفق��ًا الخت�ضا�ضه��ا مبراقب��ة 

وتطبيق كود البناء ال�ضعودي.

8. ما نطاق تطبيق كود البناء ال�سعودي؟
- يطب��ق ك��ود البن��اء عل��ى كامل رقع��ة اململك��ة العربية ال�ض��عودية، 
ويت�ضمن املباين اجلديدة فيما يخ�س الت�ضميم والتنفيذ والت�ضغيل 
وال�ضيان��ة، واملب��اين القائم��ة يف ح��ال الرمي��م والهدم والتو�ض��عة 
والتعدي��ل وتغري اال�ض��تخدام. ويطبق الكود ويحظ��ر تطبيق اأي كود 
اآخر يتعار�س معه على جميع اأعمال البناء والت�ض��ييد يف القطاعني 
العام واخلا�س ح�ض��ب ت�ضنيف املباين وح�ض��ب التطبيق التدريجي 
للمراح��ل اخلم�ض��ة ال��واردة يف الالئح��ة التنفيذي��ة، مب��ا يف ذل��ك 
ت�ضمي��م البن��اء وتنفي��ذه وت�ض��غيله و�ضيانته وتعديل��ه، وكذلك على 
املباين القائمة يف حالة ترميمها، اأو تغيري ا�ضتخدامها، اأو تو�ضعتها، 
اأو تعديله��ا، اأو اإزالته��ا، اعتبارًا من تاريخ نف��اذ النظام، كما تطبق 
متطلب��ات وا�ض��راطات الك��ود املتعلق��ة بالع��زل احل��راري واأنظم��ة 
الوقاية واحلماية من احلريق على جميع اأعمال البناء فور �ض��ريان 
النظ��ام، دون النظ��ر يف مراح��ل الت��درج، ويكون تطبي��ق متطلبات 
وا�ض��راطات الكود على املباين القائمة ح�ض��ب اإمكانية التطبيق مت 

اإي�ضاحها يف الكود ال�ضعودي للمباين القائمة ووفقًا للنظام.

يـعــتــبر  الســعـــودي  الــبــنـــاء  كـــود 

على  وهــندســــيًا  عــلــمــيــًا  مرجــعــًا 

واإلقليمي الــوطــنـي  المســـتـــوى 
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المهندس سعد بن صالح بن شعيل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي 

كود البناء السعودي يخفض تكاليف التشغيل 
والصيانة والطاقة

أكد المهندس سعد بن صالح بن شعيل أمين عام اللجنة الوطنية 

لكــود البنــاء الســعودي فــي حواره مــع مجلة المهنــدس، أن 

تكلفــة البنــاء ســترتفع بعــض الشــيء، ولكــن يقابــل ذلك 

االرتفاع قيمة مضافة، هي انخفاض في تكلفة التشــغيل 

والصيانة العامة والترشيد في استهالك الطاقة بأنواعها، 

وزيــادة مقاومــة المبانــي للكــوارث الطبيعيــة، مثــل الــزالزل 

والرياح والحرارة المرتفعة، إلى جانب ضمان الجودة وكفاءة 

المبنــى اثناء التصميــم والتنفيذ والتشــغيل في ظل 

انتشــار المباني الغيــر مطابقة لمنهجيــات البناء 

الصحيــح، مــا يســبب اخفــاق فــي أســاليب 

علــى  يؤثــر  وهــذا  والبنــاء  التصميــم 

اقتصــاد الوطن واقتصاديات األســر. 

وأبــان أن التكاليف تنقســم إلى 

تكاليــف تصحيــح الممارســات 

المهنية في انتاج المخططات 

الهندســية والفنيــة، وكذلــك 

تصحيح الممارســات في تنفيذ 

وتوثيقهــا  جودتــه  وضبــط  البنــاء 

وتكاليــف مباشــرة تقابــل عقود اإلشــراف 

وقيمة التأمين ضد العيوب الخفية. إلى 

محصلة الحوار:

- ما هو مفهوم كود البناء يف حياة االإن�سان؟
- تبن��ى ح�ض��ارات االإن�ض��ان املتعاقب��ة خ��الل ال�ض��نني م��ن خ��الل 
التج��ارب العلمي��ة والعملي��ة، ومنه��ا تطوي��ر املب��اين الت��ي ي�ض��غلها 
االإن�ض��ان يف حياته اليومية، وهذا البناء يجب اأن يكون اآِمًنا حلياة 
االإن�ض��ان م��ن حي��ث �ض��المته وا�ض��تقراره، وحمقق��ًا لال�ض��تدامة 
للحف��اظ عل��ى اأهلي��ة ه��ذا البن��اء، ليك��ون عن�ض��رًا دافع��ًا لبن��اء 
اقت�ضاديات االأوطان ورفاهية معي�ض��ة االإن�ض��ان، ويكون هذا البناء 
�ضديق��ًا للبيئ��ة ومر�ض��دًا للم��وارد الطبيع��ة يف ا�ض��تهالك الطاق��ة 
وا�ض��تهالك املياه، واأن يكون هذا البناء حمققًا للمعايري االإن�ض��انية 

على امل�ضتوى ال�ضحي والبيئي. وانبثق من هذا املفهوم فكرة اإن�ضاء 
منظومة اأكواد بناء تهتم يف توحيد معايري وحدود البناء والت�ضييد، 
لتكون �ضامنًا للحدود الدنيا التي توفر �ض��المة االأرواح واملمتلكات 
وا�ض��تقرار وثبات املباين ملواجهة الظروف الطبيعية، ح�ض��ب موقع 
ه��ذا البناء، ومنظمًا للعالقات املهنية للممار�ض��ني يف قطاع البناء 
والت�ضييد. وا�ضل كلمة كود كلمة اجنليزية مت تعريبها وا�ضتخدامها 
يف املعاجم العربية، مثل معجم املحيط ومعجم املعاين، وعرفها ب� 
)جمع ال�ض��يء وجعله كثبة واحدة، اأو جعل ال�ض��ي ل��ه رقمًا اأو رمزًا 
يعرف به(، وهذا التعريف ينطبق على الت�ضل�ضل الهرمي لت�ضميم 

م. سعد بن صالح بن شعيل
أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي 
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مبنى ح�ضب اأ�ضغال حمدد من االإ�ضغاالت الع�ضر التي مت ذكرها يف 
الك��ود ال�ض��عودي الع��ام )SBC 201(، والذي بنى مرجعيات ح�ض��ب 
الوظيفة املطلوبة الإ�ضغال املبنى املعني وارتباطها يف بقية منظومة 

التخ�ض�ضات االأخرى يف كود البناء.

- ما اآلية تطبيق كود البناء ال�سعودي؟
- ذك��رت الالئح��ة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء ال�ض��عودي 
اأن يطب��ق الك��ود على خم�ض��ة مراح��ل، بداأت املرحل��ة االأوىل عام 
واالأب��راج  االإداري��ة  احلكومي��ة  املب��اين  و�ض��ملت  1439ه���، 
وامل�ضت�ض��فيات والفنادق، كما �ض��ملت املرحل��ة الثانية التي ُطبقت 
التعليمي��ة  واملب��اين  التجمع��ات  مب��اين  1441ه���،  ع��ام  مطل��ع 
واملن�ض��اآت  واملب��اين  االت�ض��االت  واب��راج  التجاري��ة  واملجمع��ات 
عالي��ة  واملن�ض��اآت  واملب��اين  م��ن 23م  اأق��ل  واملب��اين  ال�ضناعي��ة 
اخلطورة، و�ضملت املرحلة الثالثة التي ُطبقت مطلع عام 1442ه� 
مب��اين التجمع��ات، وه��ي �ض��االت االف��راح، و�ض��االت ال�ض��ينما 
وامل�ض��ارح ومراكز الرعاية ال�ضحية وال�ض��قق املفرو�ضة الفندقية 
والن��زل ومب��اين اخلدم��ات الرفيهية، كما مت تطبي��ق الكود على 
املباين ال�ضكنية يف املرحلة الثالثة ب�ضكل ا�ضر�ضادي، فيما طبقت 
املرحل��ة احلالية، وهي املرحلة الرابعة على مباين االأعمال، وهي 
املطارات والبنوك وحمطات التلفزيون والربيد. و�ضتكون املرحلة 
االأخ��رية من الت��درج يف تطبيق الكود مطلع عام 1444ه�، ويطبق 
الك��ود خالله��ا باالإ�ضاف��ة اإىل م��ا مت تطبيق��ه يف املراح��ل االأرب��ع 
ال�ض��ابقة على جميع اأنواع البناء امل�ضنفة فيه، ويحظر تطبيق اأي 
كود بالقطاعني العام واخلا�س بعد انتهاء املرحلة اخلام�ضة وفقًا 

للتطبيق التدريجي.

- على من �س��يطبق الكود وهل ه��و متق�سر على املباين 
ال�سكنية فقط؟

- يطب��ق ك��ود البن��اء ال�ض��عودي على املب��اين ال�ض��كنية والتي مت 
و�ضفها يف اإ�ض��غاالت املباين فئة )R3(، ووفقًا للمادة الثانية من 
نظام تطبيق كود البناء ال�ضعودي ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 
)م/43( يطب��ق ك��ود البناء ال�ض��عودي على جمي��ع اأعمال البناء 
والت�ض��ييد يف القطاعني العام واخلا�س ح�ض��ب ت�ضنيف املباين، 
مبا يف ذلك ت�ضميم البناء وتنفيذه وت�ض��غيله و�ضيانته وتعديله، 
وعلى املباين القائمة يف حالة ترميمها، اأو تغيري ا�ضتخدامها، اأو 

تو�ض��عتها، اأو تعديلها، اأو هدمه��ا، وفق التدرج املو�ضح يف ملحق 
مراح��ل تطبي��ق الكود امل�ض��ار له يف الالئح��ة التنفيذية للنظام، 

وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع اأنواع البناء.

م��ا ملق�سود بالالئح��ة التنفيذي��ة لنظ��ام تطبيق كود 
البن��اء ال�س��عودي والئح��ة ت�سني��ف خمالف��ات ك��ود 

البناء ال�سعودي؟
- الالئح��ة التنفيذية ه��ي الئحة تتكون من مواد تنظيمية تف�ض��ر 
نظام تطبيق كود البناء ال�ض��عودي ال�ضادر باملر�ض��وم امللكي رقم 
)م/43(، وحت��دد مه��ام اجله��ات ذات العالق��ة بتطبي��ق الك��ود 
واإ�ض��دار تراخي�س اأعمال البناء. اأم��ا الئحة ت�ضنيف املخالفات 
فه��ي الئحة حتدد اآلية �ضبط خمالفات كود البناء ال�ض��عودي من 
قب��ل اجله��ات ذات العالق��ة بالتطبي��ق، وت�ض��م الالئح��ة جداول 
ت�ضني��ف خمالفات كود البناء، كما تو�ض��ح احلد االأدنى واالأعلى 
واملدد املمنوحة لت�ضحيح املخالفة ح�ضب درجة خطورة املخالفة.

- مباذا يخت�ص كود البناء ال�سعودي العام؟
- كود البناء ال�ض��عودي الع��ام )SBC 201( بني على منهجية كود 
البن��اء املوح��د )UBC( من جمل���س الك��ودات العامل��ي )ICC( ومت 
توط��ني وموؤام��ة املتطلب��ات ح�ض��ب املتطلب��ات الوطني��ة للمملكة 
العربي��ة ال�ض��عودية، ويخت���س بع��دة جوانب، و�ضنف ا�ض��تخدام 
اإ�ض��غاالت املب��اين وو�ضح االرتفاعات وامل�ض��احات امل�ض��موح بها، 
وذك��ر اأنواع االإن�ض��اء وخ�ضائ���س احلماية واأنظم��ة الوقاية من 
احلريق والدخان و�ضبل اخلروج االأمن يف حاالت الطوارئ، كما 
ذك��ر الك��ود متطلب��ات الت�ض��طيبات الداخلي��ة والتمكني ال�ض��هل 
والو�ض��ول ل��ذوي االحتياجات اخلا�ض��ة يف املبنى، وع��زز البيئة 
املنا�ض��بة الداخلي��ة للمبنى وتر�ض��يد ا�ض��تهالك املي��اه والطاقة. 
ويتك��ون الك��ود م��ن ثالثة اأق�ض��ام رئي�ض��ة ذكر يف الف�ض��ل االأول 
والث��اين تعاري��ف امل�ضطلح��ات وتعاريف اجله��ات ذات العالقة 
البن��اء  قط��اع  املمار�ض��ني يف  وم�ض��وؤوليات  وح��دود  بالتطبي��ق، 

دلــيــل التفتــيــش يتــضمــن واجـــبات 
المفتش ودور المفتشين والجهات 
والمالك والمقاولين  والمصممين 
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والت�ض��ييد، وم��ن الف�ض��ل الثال��ث اإىل الف�ض��ل ال�ضاد���س ع�ض��ر 
تط��رق للمتطلب��ات املعماري��ة وف�ض��ل اإ�ض��غاالت املب��اين وو�ض��ع 
احل��دود الدني��ا واحلدود العلي��ا ملنهجيات الت�ضمي��م املعماري، 
كما ذكر املراجع التخ�ض�ضية لكل وظيفة اإ�ض��غال. ومن الف�ضل 
ال�ض��ابع ع�ض��ر اإىل نهاي��ة الك��ود الع��ام ف�ض��ل اأعم��ال التفتي���س 
ومتطلب��ات املفت�ض��ني واملمار�ض��ني عل��ى ك��ود البن��اء ال�ض��عودي، 
واأو�ض��ح من خ��الل ج��داول وم�ضفوفات املتطلب��ات الفنية التي 
ت�ض��اعد امل�ضمم وامل�ض��رف واملفت���س على الرجوع لكل و�ضف او 
متطلب يف االأكواد التخ�ض�ضية االأخرى من منظومة كود البناء 

ال�ضعودي.
- ماهي فئات اإ�سغاالت املباين وفق الكود؟

- فئات اإ�ض��غاالت املب��اين يحددها حاجة مالك املن�ض��اأة ويحدد 
اال�ضت�ض��اري  الهند�ض��ي  املكت��ب  ي�ضممه��ا  وح��دود  معايريه��ا 
امل�ضم��م باإتباع تق�ض��يمات الكود الع��ام التي و�ضحت يف الف�ضل 
الثال��ث، وه��ي 10 فئ��ات الإ�ض��غاالت املب��اين، وي�ض��م كل اإ�ض��غال 
واحد منها على عدة فئات داخل هذا االإ�ض��غال. وقد ق�ض��م كود 
البناء ال�ضعودي اإ�ضغاالت املباين بناًء على ثالثة معايري رئي�ضة، 
املعي��ار االأول ه��و درجة خط��ورة اإ�ض��غال املبنى، واملعي��ار الثاين 
عدد االأفراد ال�ض��اغلني املبنى وامل�ضتفيدين منه، واملعيار الثالث 
ارتف��اع املبن��ى م��ن من�ض��وب ال�ضف��ر املعم��اري، وه��ي مب��اين 
التجمع��ات، مباين مكاتب اأ�ضح��اب االأعمال، املباين التعليمية، 
املن�ض��اآت ال�ضناعي��ة، املب��اين عالي��ة اخلطورة، مب��اين الرعاية 
ال�ضحي��ة واالجتماعي��ة، املب��اين التجاري��ة، املب��اين ال�ض��كنية، 
مباين امل�ض��تودعات، وكذلك االإ�ض��غاالت غ��ري امل�ضنفة. ومباين 
التجمع��ات ه��ي املب��اين امل�ض��تخدمة لتجمع 50 �ض��خ�س اأو اأكرث 
الأغرا���س مدنية واجتماعي��ة اأو دينية اأو ترفيهية، وتنق�ض��م اىل 
خم���س جمموع��ات، ه��ي امل�ض��ارح، املطاعم، امل�ض��اجد، مالعب 
التن���س، واالأ�ض��تادات الريا�ضي��ة. اأم��ا مب��اين مكات��ب اأ�ضح��اب 
االأعم��ال فه��ي املب��اين امل�ض��تخدمة كمكات��ب اإداري��ة اأو مراف��ق 
الأعم��ال اخلدم��ات املهني��ة مب��ا يف ذل��ك االحتفاظ بال�ض��جالت 

مغا�ض��ل  البن��وك،  اخلارجي��ة،  العي��ادات  مث��ل  واحل�ض��ابات 
ال�ض��يارات، وحم��الت احلالق��ة والتجمي��ل. اأم��ا املب��اين عالي��ة 
اخلطورة فهي املباين امل�ضتخدمة لت�ضنيع، اأو انتاج اأو تخزين اأو 
معاجل��ة امل��واد ذات اخلطورة العالية ماديًا اأو �ضحيًا، وتنق�ض��م 
اىل خم�س جمموعات، هي م�ضانع املتفجرات، ال�ضوائل القابلة 
لال�ض��تعال، االألع��اب الناري��ة، امل��واد ال�ض��امة، واأل��واح اخلالي��ا 
ال�ضم�ض��ية. اأم��ا مب��اين الرعاي��ة ال�ضحي��ة واالجتماعي��ة فه��ي 
املباين امل�ضتخدمة لتقدمي الرعاية اأو اال�ضراف على االأ�ضخا�س 
الذين ال ميكنهم االعتماد على اأنف�ضهم دون م�ضاعدة االآخرين، 
اأو الذي��ن يتم تقييد حريته��م اأو احتجازهم الأغرا�س عقابية اأو 
التاأهي��ل  ه��ي  جمموع��ات،  اأرب��ع  اىل  وتنق�ض��م  اإ�ضالحي��ة، 
االجتماعي، امل�ضت�ض��فيات، ال�ض��جون، ورعاية االأطفال. واملباين 
التجاري��ة فه��ي املب��اين امل�ض��تخدمة لعر���س الب�ضائ��ع وبيعه��ا، 
ويت�ضمن ذلك ال�ض��لع املعرو�ضة واملتاحة للجمهور، مثل املتاجر، 
االأ�ضواق، ال�ضيدليات، وحمطات الوقود، واملباين ال�ضكنية فهي 
املب��اين امل�ض��تخدمة الأغرا�س الن��وم والغري م�ضنفة كاإ�ض��غاالت 
رعاي��ة �ضحي��ة واجتماعي��ة، وتنق�ض��م اىل اأرب��ع جمموعات، هي 
الفنادق، ال�ضقق ال�ضكنية، الفلل ال�ضكنية، والتاأهيل االجتماعي، 
ومباين امل�ض��تودعات هي املباين امل�ض��تخدمة لتخزين مواد غري 
اىل  وتنق�ض��م  اخلط��ورة،  عالي��ة  اال�ض��غاالت  �ضم��ن  م�ضنف��ة 
جمموعت��ني ه��ي م�ض��تودع املالب���س، ومواق��ف ال�ض��يارات. اأم��ا 
االإ�ض��غاالت غ��ري امل�ضنف��ة فه��ي املب��اين واملن�ض��اآت ذات الطابع 
االإ�ضايف اأو امل�ضتخدم الإ�ضغال غري م�ضنف �ضمن اإ�ضغاالت كود 
البن��اء ال�ض��عودي املح��ددة �ض��ابقًا مث��ل االب��راج، اال�ض��طبالت، 

املواقف اخلا�ضة، والبيوت املحمية.

- م��ا ه��ي اللوائح ال�س��ادرة من اللجن��ة الوطنية لكود 
البناء ال�سعودي واملعمول بها؟

- عملت اللجنة الوطنية لكود البناء ال�ض��عودي على اإعداد عدد 
م��ن اللوائ��ح منها الالئح��ة التنفيذية لنظام تطبي��ق كود البناء 
ال�ض��عودي، والت��ي تتكون م��ن مواد تنظيمية تف�ض��ر نظام تطبيق 
ك��ود البناء ال�ض��عودي ال�ضادر باملر�ض��وم امللك��ي رقم )م/43(، 
وحت��دد مه��ام اجله��ات ذات العالق��ة بتطبي��ق الك��ود واإ�ض��دار 
تراخي���س اأعم��ال البن��اء، كم��ا اأ�ض��درت اللجن��ة وبالتع��اون مع 
اجله��ات ذات العالق��ة الئح��ة ت�ضني��ف خمالف��ات ك��ود البن��اء 

للــدفـــاع  الــعـــامة  الـمــديـــريـــة  تــقــوم 
يتعلق  فيما  التطبيق  بمراقبة  المدني 
بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
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ال�ض��عودي، والتي حت��دد اآلية �ضب��ط املخالفات 
اخلط��رة وف��ق من��اذج موح��دة معدة م��ن قبل 
وت�ض��م  بالتطبي��ق،  العالق��ة  ذات  اجله��ات 
ح�ض��ب  املن�ض��اآت  ت�ضني��ف  ج��داول  الالئح��ة 

االإ�ضغال وجداول ت�ضنيف خمالفات كود البناء، 
والت��ي تو�ض��ح احل��د االأدن��ى واالأعل��ى للمخالف��ات 

ح�ض��ب ت�ضني��ف املبن��ى، كم��ا اأ�ض��درت اللجن��ة 
الوطني��ة لكود البن��اء الئحة املتطلب��ات العامة 

لتعي��ني جه��ات التفتي���س واملفت�ض��ني الأعم��ال 
كود البناء ال�ضعودي والتي حتدد املتطلبات 
الالزمة على اجلهات الراغبة يف ممار�ضة 
ن�ضاط التفتي���س ويف تعيينها من اجلهات 
للقي��ام  تفتي���س  كجه��ة  العالق��ة،  ذات 
وت�ض��م  الك��ود،  اأعم��ال  عل��ى  بالتفتي���س 
جه��ات  ت�ضني��ف  م�ضفوف��ة  الالئح��ة 
الأعم��ال  املخاط��ر  وم�ضفوف��ة  التفتي���س 

التفتي���س بناًء على جمموعة اإ�ض��غال املبنى 
واالرتف��اع وامل�ض��احة ال��واردة يف ك��ود البناء، 

واأ�ض��درت اللجن��ة كذلك دليل التفتي���س على اأعم��ال كود البناء 
ال�ض��عودي وال��ذي يو�ض��ح التفتي���س الع��ام والتفتي���س اخلا���س 
وواجب��ات املفت���س ودور وم�ض��وؤوليات املفت�ض��ني ووزارة ال�ض��وؤون 
الك��ود  بتطبي��ق  العالق��ة  ذات  واجله��ات  والقروي��ة  البلدي��ة 
وامل�ضمم��ني واملقاول��ني وامل��الك. كم��ا اأ�ض��درت اللجن��ة مناذج 
الك�ض��ف عل��ى اإ�ض��غاالت املباين وف��ق متطلبات الكود ال�ض��عودي 
للحماي��ة من احلرائ��ق )SBC 801( والتي يتم اال�ض��تعانة بها من 
قب��ل املديري��ة العامة للدف��اع املدين للتحقق من ا�ض��تيفاء احلد 
واالأن�ض��طة  واملب��اين  االأرواح  ل�ض��المة  املتطلب��ات  م��ن  االأدن��ى 
املختلف��ة، وتكم��ن اأهميته��ا يف ا�ض��تهداف العامل��ني )�ضب��اط 
واأفراد( يف اإدارات و�ض��عب ومراكز ال�ضالمة امليدانية باملديرية 
العام��ة للدف��اع املدين وكذل��ك املكاتب الهند�ض��ية اال�ضت�ض��ارية 
ومكات��ب اخلدمات الفني��ة وجهات التفتي���س املعتمدة يف جمال 
جه��ة  قب��ل  م��ن  واملخول��ة  احلرائ��ق  م��ن  واحلماي��ة  الوقاي��ة 
االخت�ضا���س بالك�ض��ف عل��ى متطلب��ات الك��ود، وتتك��ون من��اذج 
الك�ض��ف من ع�ض��رة من��اذج بناًء على ت�ضنيف املن�ض��اآت ح�ض��ب 
اال�ض��تخدام واال�ض��غال ال��واردة يف الباب الثالث م��ن كود البناء 

تو�ضيحي��ة  ب�ض��روحات  ومدعم��ة   )SBC  201( الع��ام  ال�ض��عودي 
الك��ود  يف  املذك��ورة  املتطلب��ات  ح�ض��ب  )الكا�ض��ف(  للمفت���س 
ال�ضعودي للحماية من احلرائق )SBC 801(، كما اأ�ضدرت اللجنة 
االأن�ض��طة  عل��ى  املب��اين  اإ�ض��غاالت  توزي��ع  دلي��ل  كذل��ك 
االقت�ضادية)ISIC4(  والذي تكمن اأهميته يف م�ض��اهمته بت�ضهيل 
تب��ادل وتدفق ومعاجل��ة البيان��ات واالإجراءات املتعلق��ة باأعمال 
الك�ض��ف على اإ�ض��غاالت املب��اين وف��ق متطلبات الكود ال�ض��عودي 
للحماي��ة م��ن احلرائ��ق)SBC 801(  ب��ني اجله��ات املختلفة ذات 
العالق��ة بك��ود البناء ال�ض��عودي وت�ض��هيل عملية اإ�ض��دار رخ�س 
البن��اء وت�ض��هيل اإج��راءات املقارن��ات ب��ني ال��دول فيم��ا يتعل��ق 
باملب��اين واملن�ض��اآت وم��دى توافقه��ا م��ع اأك��واد البن��اء. ويحتوي 
الدليل على )680( بندًا تتمثل يف االأن�ضطة االقت�ضادية املدرجة 
عل��ى بواب��ة بل��دي موزع��ة على اإ�ض��غاالت املب��اين يف ك��ود البناء 
ال�ض��عودي، كما اأ�ض��درت اللجنة الوطنية لكود البناء ال�ض��عودي 
الئح��ة متطلب��ات قبول واعتماد جهات التفتي���س على كود البناء 
تو�ض��ح  وفني��ة  وتنظيمي��ة  اإداري��ة  متطلب��ات  وه��ي  ال�ض��عودي، 
جماالت ون�ض��اطات كود البناء ال�ضعودي لتحكم عملية التفتي�س 
وعل��ى �ضوءه��ا يت��م ح�ض��ول اجله��ات عل��ى القب��ول م��ن الهيئة 



ال�ض��عودية للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة واالعتماد من املركز 
ال�ض��عودي لالعتماد لغر�س التفتي���س على اأعمال الكود، واخريًا 
عمل��ت اللجن��ة الوطني��ة لك��ود البن��اء ال�ض��عودي وبالتع��اون م��ع 
اجله��ات ذات العالق��ة عل��ى تطوي��ر اأدل��ة ا�ضر�ض��اديه به��دف 

ت�ضهيل وتب�ضيط فهم متطلبات الكود.

- ما اجلهات امل�س��وؤولة عن التفتي���ص عل��ى اأعمال كود 
البناء ال�سعودي؟

- من متطلبات كود البناء ال�ضعودي اأعمال املراقبة والتفتي�س على 
كل اأنواع البناء ويقوم بهذه املهمة اجلهات ذات العالقة بالتطبيق 
وح�ضب نظام تطبيق كود البناء ال�ضعودي ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
رق��م )م/43( تق��وم كل جهة من اجلهات ذات العالقة مبمار�ض��ة 
مهماته��ا واخت�ضا�ضاته��ا وفقًا الأنظمتها يف متابع��ة تطبيق الكود، 
حي��ث تق��وم وزارة ال�ض��وؤون البلدي��ة والقروي��ة واالإ�ض��كان مبتابع��ة 
تطبي��ق الك��ود ومراقبته و�ضبط املخالفات املتعلق��ة باخت�ضا�ضها، 
وتقوم املديرية العامة للدفاع املدين مبراقبة تطبيق الكود و�ضبط 
خمالفات��ه فيم��ا يتعلق مبتطلب��ات الوقاية واحلماي��ة من احلرائق، 
كم��ا تق��وم وزارة الطاقة مبراقب��ة تطبيق الك��ود و�ضبط خمالفاته 
فيم��ا يتعلق باالأعمال الكهربائية وتر�ض��يد الطاق��ة التي تقع �ضمن 
اخت�ضا�ضاته��ا وتق��وم الهيئ��ة ال�ض��عودية للموا�ضف��ات واملقايي���س 
واجل��ودة بتحديث املرجعيات الرئي�ض��ة التي بن��ي عليها كود البناء 

ال�ضعودي وقبول من�ضاآت جهات التفتي�س.

- م��ا النتائ��ج املتوقع��ة لقطاع البن��اء والت�س��ييد بعد 
تطبيق الكود؟

- ج��اءت اأهمي��ة تطبيق ك��ود البناء ال�ض��عودي للرف��ع من جودة 
البناء واحلفاظ على االقت�ضاد ال�ض��عودي واقت�ضاديات االأ�ضرة 
من خالل �ضمان �ضالمة املن�ضاآت وقاطنيها وو�ضع اال�ضراطات 
الت��ي حتدد اأ�ض���س الت�ضامي��م ال�ضحيح��ة واالأ�ض��اليب املالئمة 
لظ��روف اململك��ة مم��ا ي�ض��اعد املهند�ض��ني والفني��ني بالقي��ام 

باأعماله��م املهنية ح�ض��ب معايري دولية ت�ضم��ن جودة املنتجات، 
وي�ض��اهم يف و�ض��ع حد لالختالف��ات باالآراء املتع��ددة وت�ضحيح 
املمار�ضات املهنية للجهات التي تعمل يف قطاع البناء والت�ضييد، 
وتكم��ن اأه��م االأه��داف اال�ض��راتيجية يف تطوي��ر حمت��وى ك��ود 
البن��اء ال�ض��عودي لتح�ض��ني كف��اءة و�ض��المة ومتان��ة وا�ض��تقرار 
وا�ض��تخدام  االفرا�ض��ي  العم��ر  وزي��ادة  املب��اين،  وا�ض��تدامة 
املوا�ضفات القيا�ض��ية ال�ضعودية، والر�ضيد يف ا�ضتهالك الطاقة 
باأنواعه��ا وخف���س تكلف��ة الت�ض��غيل وال�ضيان��ة للمب��اين، وزيادة 

مقاومة املباين للكوارث الطبيعية.

- البع���ص يعل��ل ان تطبي��ق الك��ود �س��اهم يف ارتف��اع 
االأ�سعار؟ ما ردك؟

- رمب��ا تكلف��ة البن��اء �ض��رتفع بع�س ال�ض��يء، ولك��ن يقابل ذلك 
االرتفاع قيمة م�ضافة، هي انخفا�س يف تكلفة الت�ضغيل وال�ضيانة 
العامة والر�ضيد يف ا�ضتهالك الطاقة باأنواعها،  وزيادة مقاومة 
املب��اين للك��وارث الطبيعي��ة، مث��ل ال��زالزل والري��اح واحل��رارة 
املرتفعة، اإىل جانب �ضمان اجلودة وكفاءة املبنى اثناء الت�ضميم 
والتنفيذ والت�ضغيل يف ظل انت�ضار املباين الغري مطابقة ملنهجيات 
البناء ال�ضحيح، ما ي�ض��بب اخفاق يف اأ�ضاليب الت�ضميم والبناء 
وه��ذا يوؤث��ر على اقت�ضاد الوطن واقت�ضاديات االأ�ض��ر. وتنق�ض��م 
التكالي��ف اإىل تكالي��ف ت�ضحي��ح املمار�ض��ات املهني��ة يف انت��اج 
املخطط��ات الهند�ض��ية والفنية، وكذلك ت�ضحيح املمار�ض��ات يف 
تنفي��ذ البن��اء و�ضب��ط جودته وتوثيقه��ا وتكاليف مبا�ض��رة تقابل 

عقود االإ�ضراف وقيمة التاأمني �ضد العيوب اخلفية.

البن��اء  ك��ود  اإ�س��دارات  يت��م االط��الع عل��ى  كي��ف   -
ال�سعودي؟

- ميك��ن للم�ض��تفيد االطالع على كل اإ�ض��دارات اللجنة الوطنية 
مب��ا فيه��ا اإ�ض��دارات منظومة ك��ود البناء ال�ض��عودي التي عملت 
اللجن��ة الوطني��ة عل��ى اإعدادها من خ��الل املن�ض��ة االإلكرونية 
الت��ي تتي��ح من االط��الع واحل�ض��ول عل��ى ن�ض��خة اإلكرونية من 
منظوم��ة كود البناء، كما ميكن اي�ض��ًا من خاللها االطالع على 
االأدلة الفنية واللوائح واالطالع على املكتبة الرقمية التي حتتوي 
عل��ى جمي��ع املحا�ض��رات وور���س العم��ل الفني��ة وامل�ض��اركة يف 
التغذي��ة الراجع��ة وطل��ب اال�ضتف�ض��ارات واالإي�ضاح��ات ب��كل ما 

يتعلق بكود البناء ال�ضعودي. 

للمواصفات  السعودية  الهيئة  تقوم 
بـتــحــديــث  والـمــقــــايــــيــس والجـودة 
المرجــعــيـــات الرئــــيـــســـــة لــلــــكـــــــود





المهندس32

المهندس ماجد بن هندي العتيبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

كود البناء السعودي 
نموذج للعمل 

الهندسي

يعتبــر قطاع البناء والتشــييد مــن أهم مقومــات نمو اقتصادنــا الوطني، حيث 

يعتمد بشكل رئيسي على وجود بنية تحتية متينة من النظم والتشريعات التي 

تؤطــر المتطلبــات اإلداريــة والفنيــة والمهنيــة لمشــاريع التشــييد والبناء في 

مختلف القطاعات وفي مختلف المشاريع.

ومن هذا املنطلق ن�ض��اأ كود البناء ال�ض��عودي، يف خطوة ترمي 
م��ن قيادتن��ا احلكيم��ة اإىل تطبيق منظومة من اال�ض��راطات 
و�ضم��ان  والت�ض��ييد  بالبن��اء  املتعلق��ة  واللوائ��ح  واملتطلب��ات 
ال�ض��المة وال�ضح��ة العامة، ودفع م�ض��رية التنمية امل�ض��تدامة 

للوطن الغايل.
وي�ض��كل الكود اأح��د خمرجات التع��اون والتن�ض��يق والتكامل 
بني اجله��ات احلكومية، الذي عملت عل��ى اإعداده وحتديثه 
ال�ض��عودية  الهيئ��ة  �ضمنه��ا  م��ن  جه��ة،  ع�ض��ر  �ض��تة  نح��و 
بتاري��خ  اجله��ود  تل��ك  توج��ت  اأن  بع��د  للمهند�ض��ني، 
1440/3/18ه���، بتوزيع كود البناء ال�ض��عودي على اجلهات 

ذات العالق��ة يف القطاع��ني العام واخلا�س لتطبيقه ح�ض��ب 
املراح��ل املح��ددة يف نظ��ام تطبيق الكود، اجله��د الذي يعد 
التنظيمي��ة  ب��ني اجله��ات  تكاملي��ة  ثم��رة الأعم��ال وجه��ود 
والرقابي��ة، وح�ضيلة مل�ض��اركات قطاع��ات حكومية وخا�ضة 
متع��ددة �ض��اركت باأعم��ال ون�ض��اطات اللجن��ة الوطنية لكود 
البن��اء ال�ض��عودي م��ن خ��الل ف��رق عم��ل ا�ضت�ض��ارية وفنية، 

اإ�ضافة اإىل م�ضاركة فاعلة من املخت�ضني واملهتمني.
وتاأت��ي اأهمي��ة الكود يف حتقي��ق متطلبات التنمية امل�ض��تدامة، 
كما يعد الكود من اأهم ركائز البناء واالأداة االأمثل لرفع جودة 
املب��اين واملن�ض��اآت، خا�ضة مع �ض��رورة وج��ود مرجعية علمية 
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وا�ضح��ة تعتم��د عليه��ا اجله��ات اال�ضت�ض��ارية والهند�ض��ية يف 
التخطي��ط والتنفي��ذ للمراحل املختلفة للم�ض��اريع االن�ض��ائية، 
ل�ضب��ط التنمي��ة العمراني��ة باململك��ة واإيج��اد بيئ��ة ح�ضاري��ة 
ممي��زة يف كل امل��دن، وهو نقلة رائدة يف جمال تطبيق معايري 
وا�ض��راطات وموا�ضف��ات ال�ض��المة يف املب��اين واملن�ض��اآت يف 

اململكة العربية ال�ضعودية.
ون�ض��عى ك�ض��ركاء يف اللجن��ة الوطني��ة لك��ود البن��اء الأن يك��ون 
الك��ود ال�ض��عودي مواكبًا للتطور الدائم وامل�ض��تمر يف املجاالت 
الهند�ض��ية والفني��ة، ونظم البناء احلديثة واملواد امل�ض��تخدمة 
يف االن�ضاء والتعمري، واأن يكون مرجعًا علميًا وهند�ضيًا لقطاع 

الت�ضييد والبناء يرقى مل�ضاف االأكواد العاملية.
ويهدف ملتقى كود البناء ال�ض��عودي "�ض��المة وا�ض��تدامة" يف 
2022/3/28م الذي تنظمه الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني اإىل 
ن�ض��ر ثقافة الك��ود يف املجتمع، والتعريف مب�ض��روع كود البناء 
ال�ض��عودي، والتعري��ف باالآليات املتعلقة باجلوان��ب التنظيمية 

والتطبيقي��ة لك��ود البن��اء ال�ض��عودي، وتعزي��ز التع��اون املحلي 
واالإقليمي والدويل.

حيث ي�ضارك يف امللتقى عددًا من اخلرباء اأ�ضحاب اخلربات 
املتع��ددة، باالإ�ضاف��ة اىل املخت�ض��ني واملهتم��ني يف اململك��ة يف 
هذا املجال، وهو فر�ضة كبرية ملناق�ض��ة امل�ض��اركني كود البناء 
ال�ض��عودي، كما رغبنا اأي�ضا التعري��ف باجلهد املبذول يف كود 
البناء ال�ضعودي، وكذلك نريد اأن ن�ضت�ضرف امل�ضتقبل بطابعني 
من خالل اأوراق علمية ُتطرح، وحلقات نقا���س لال�ضتفادة من 
تالقح االأفكار، بعد اأن مت االعداد له مبكرا، حيث مت ت�ض��كيل 

جلان عدة لتنظيم هذا امللتقى.
ونتطلع الأن حتقق �ضراكة الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني مع اللجنة 
الوطنية لكود البناء ال�ض��عودي يف هذا املجال م�ضاهمة فاعلة يف 
التعريف ونقل املعرفة مبختلف اجلوانب الفنية للكود كاأحد اهم 
متطلب��ات الو�ض��ول اإىل تبني وتطبيق فاعل مبكوناته املختلفة يف 

م�ضاريعنا الوطنية مبا يعود بالنفع على الوطن واملواطن.
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م.عبدالناصر بن سيف العبداللطيف
أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المكلف

دور هيئة المهندسين 
في التدريب على كود 

البناء السعودي

مــت الهيئــة الســعودية للمهندســين دورات تدريبية على كود البناء الســعودي بشــكل  قدَّ
حضــوري و»عن ُبعد«، منذ انطالق مســيرة كود البناء الســعودي وذلــك بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية لكود البناء السعودي، وقد تدرب على مجموعة من األكواد السعودية في الدورات 
التــي تنظمهــا الهيئة أكثر من 5787 مســتفيد وفي تخصصات مختلفة، بعدد 1420 ســاعة 
و404 يــوم، و88 دورة. كمــا بلغ عدد المدربين المســجلين في النظام نحو 31 مدرب ســاهم 

فعليا منهم في التدريب 14 مدرب.

وق��د انطلق��ت اأول دورة يف مدينة الريا�س يف الثالث من فرباير 
من عام 2019م، وتخ�ض�ضت يف "الكود ال�ضعودي للحماية من 
احلرائق" و�ض��ارك فيها 110 متدرب مبعدل 35 �ض��اعة وملدة 5 
اأي��ام، َت��ال تلك ال��دورة دورات ح�ضورية عن الكود ال�ض��عودي يف 
مدن الريا�س وجدة والدمام، الكود ال�ضعودي الكهربائي، الكود 
ال�ض��عودي امليكانيك��ي، الكود ال�ض��عودي لر�ض��يد الطاقة، الكود 
ال�ضعودي لر�ضيد الطاقة، الكود ال�ضعودي للتمديدات ال�ضحية، 
الكود ال�ض��عودي للحماية من احلرائق، الكود ال�ضعودي للحماية 
م��ن احلرائ��ق، ك��ود البناء ال�ض��عودي الع��ام، كود البن��اء العام، 
ا�ض��تمرت حتى �ض��هر دي�ض��مرب من ع��ام 2019م، باإجمايل 392 

م�ض��تفيد توزع��وا عل��ى امل��دن الرئي�ض��ية، حي��ث مت تدري��ب 120 
م�ضتفيد يف الدمام، و225 م�ضتفيد يف الريا�س، و47 يف جدة.

مل تقف الهيئة عند هذا احلد، بل وا�ضلت م�ضريتها يف التدريب 
عل��ى ك��ود البناء ال�ض��عودي حتى م��ع االأزمة التي م��ر بها العامل 
ومتثل��ت يف "جائح��ة كورون��ا"، حي��ث قام��ت الهيئ��ة مبوا�ضل��ة 
جهوده��ا يف تاأهيل عدد اأكرب م��ن املتدربني يف اأعوام )2020م � 
2021م �2022م(، وذل��ك بالتدري��ب "ع��ن بع��د" يف جمموع��ة 
االأك��واد ال�ض��عودية املختلفة، منه��ا الكود ال�ض��عودي الكهربائي، 
الك��ود ال�ض��عودي امليكانيك��ي، الكود ال�ض��عودي لر�ض��يد الطاقة 
للمب��اين ال�ض��كنية، الك��ود ال�ض��عودي لالأحم��ال والق��وى، الك��ود 
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للمن�ض��اآت  ال�ض��عودي  الك��ود  ال�ضحي��ة  للتمدي��دات  ال�ض��عودي 
الفوالذي��ة، وك��ود البن��اء ال�ض��عودي الع��ام، حي��ث و�ض��ل ع��دد 

امل�ضتفيدين يف عام 2020م اكرث من 1626 متدربا. 
ويف ع��ام 2021م ت�ض��عبت الهيئ��ة وقدم��ت دروات يف جمموع��ة 
اأك��واد اإ�ضافي��ة، منه��ا الك��ود ال�ض��عودي للمباين القائ��م ، الكود 
ال�ض��عودي للمباين القائم��ة، الكود ال�ض��عودي لالأحمال والقوى، 
الك��ود ال�ض��عودي الكهربائي، الكود ال�ض��عودي امليكانيكي، الكود 
ال�ض��عودي لر�ض��يد الطاقة يف املباين ال�ض��كنية، الكود ال�ضعودي 
لر�ضيد الطاقة للمباين غري ال�ضكنية، الكود ال�ضعودي لالأحمال 
والق��وى، الكود ال�ض��عودي للربة واال�ضا�ض��ات، الكود ال�ض��عودي 
للحماي��ة م��ن احلرائ��ق، الك��ود ال�ض��عودي للمب��اين اخل�ض��راء، 
الكود ال�ضعودي للمن�ضاآت اخلر�ضانية، الكود ال�ضعودي للمن�ضاآت 
الفوالذي��ة، وك��ود البناء ال�ض��عودي العام، حي��ث مت تدريب اأكرث 

من 3233 م�ضتفيد. 
وم��ع مرور �ض��هران من ع��ام 2022م قامت الهيئ��ة بتدريب 536 
م�ض��تفيد يف جمموع��ة م��ن االأك��واد ال�ض��عودية، وه��ي �ض��ائرة يف 
امل�ضي قدما لتقدمي اأكرب عدد من الدورات وتكثيفها ال�ض��تيعاب 
احتياج��ات ال�ض��وق املعرفي��ة واملهنية، م�ض��اهمة منه��ا فيما يعود 
بالنفع على الوطن واملواطن ومواكبة تطور قطاع البناء والت�ضييد 
مب��ا يع��ود بالنفع واخلري عل��ى الوطن واملواطن يف ظ��ل حكومتنا 

الر�ض��يدة بقي��ادة خ��ادم احلرم��ني ال�ض��ريفني امللك �ض��لمان بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود، و�ضمو ويل عهده االأمني - حفظهم اهلل -

وهذه الدورات تاأتي �ضمن جهود الهيئة التي تراعي االحتياجات 
املحلي��ة ومواكب��ة التطلعات، مبا ي�ضب يف رفع قدرات املهند���س 
القطاع��ات  خمتل��ف  يف  املهني��ة  واملتطلب��ات  املعاي��ري  وتلبيت��ه 
وامل�ضاريع، وهي ت�ضتهدف التعريف بكيفية الرجوع اإىل متطلبات 
عل��ى  واالط��الع  به��ا،  املرتبط��ة  واملوا�ضف��ات  واملعاي��ري  الك��ود 
اأعم��ال  الت��ي يواجهه��ا املت��درب يف  مكون��ات الك��ود واأحكام��ه 
ت�ضميم وت�ض��ييد املباين واملن�ضاآت واإعداد اخلرائط واختبارات 
االأ�ضا�ض��ية  املعرف��ة  تطوي��ر  اإىل  اإ�ضاف��ة  املهني��ة،  الهند�ض��ة 

مب�ضطلحات ومفاهيم الكود، وغريها من اجلوانب.
كما اأن الهيئة تعمل على تكثيف الدورات التي تقدمها »عن بعد« 
لتمكني املهند�ض��ني وقدراتهم يف كود البناء ال�ضعودي، وجدولت 
الهيئ��ة ع��ددا من الدورات التي �ضت�ض��هم � ب��اإذن اهلل � يف تدعيم 
قدرات املهند�ضني ومعرفتهم مبتطلبات الكود ال�ضعودي، والذي 
يه��دف بدوره للرفع من جودة البناء والت�ض��ييد يف اململكة، وهي 
والتطويري��ة  التدريبي��ة  ال��دورات  تق��دمي  يف  م�ض��اعيها  تب��ذل 
للمتدرب��ني موظفة يف �ض��بيل ذل��ك عدد من اخلدم��ات الرقمية 
التي ت�ض��هل الت�ض��جيل وااللتح��اق بال��دورات، اإىل جانب من�ضة 

ملتابعة الدورات "عن بعد" وفق اأعلى املعايري واملتطلبات.
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الدكتور علي شاش رئيس اللجنة الفنية المعمارية واإلدارية في كود البناء السعودي متحدثا لمجلة المهندس

األدلة االرشادية إجراءات يطبقها المفتشين 
واألدلة الفنية إرشادات فنية وقانونية

أكد الدكتور علي شــاش رئيس اللجنة الفنية المعمارية واإلدارية في كود البناء 
الســعودي أن هنــاك عدة جهات تلعــب أدوارا مختلفة في تطبيق الكود. مبينا أن 
رحلــة تطبيــق الكود تبدأ بعــد أن يقوم المالك لمنشــأة أو مبنى بتوظيف مكتب 
هندســي بإعــداد الخرائــط المعماريــة والهندســية والمواصفــات واالشــتراطات 
وتنهــي بقيــام المالــك بالتعاقد مــع مقاول بالبنــاء وكذلك التعاقــد مع مكتب 

هندسي لإلشراف على أعمال المقاول.

واأ�ض��ار الدكتور علي �ضا���س يف حديثة ملجلة املهند���س، باأن 
دور وزارة ال�ض��ئون البلدي��ة والقروي��ة واالإ�ض��كان ميكن يف 
م�ض��ئوليتها يف اإدارة تطبيق الكود يف جميع مراحل الدورة 
احلياتية للمن�ضاأة اأو املبنى. كما ميكن دور املديرية العامة 
م��ن  ا�ض��راطات احلماي��ة  امل��دين فيم��ا يخ���س  للدف��اع 
احلري��ق يف جمي��ع مراح��ل ال��دورة احلياتي��ة للمن�ض��اأة اأو 

املبن��ى، اأم��ا دور وزارة الطاقة يتلخ���س يف مراجعة وثائق 
امل�ضروع للمن�ضاأة اأو املبنى يف مرحلة الت�ضميم، للتاأكد من 
متاثله��ا ملتطلب��ات وا�ض��راطات تر�ض��يد املي��اه والطاق��ة، 
اإ�ضاف��ة اإىل متاثله��ا ال�ض��راطات انظم��ة الكهرب��اء. كم��ا 
ك�ض��ف الدكت��ور عن كث��ريًا م��ن التفا�ضيل عن ك��ود البناء 

ال�ضعودي يف احلوار التايل، اإىل بقية التفا�ضيل:

الدكتور علي شاش 
رئيس اللجنة الفنية المعمارية 

واإلدارية في كود البناء السعودي
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• مما يتكون الكود؟
- كود البناء هو جمموعة من اال�ضراطات واملتطلبات )قوانني( 
لتنظي��م اأن�ض��طة البن��اء يف جمي��ع اأنح��اء اململكة، وي�ض��تمل على 
متطلب��ات البن��اء االأ�ضا�ض��ية اإىل جانب اللوائ��ح االإدارية. ووفًقا 
للتعري��ف، ف��اإن كود البناء هو عبارة ع��ن جمموعة من القوانني 
املحلي��ة املتعلق��ة بكيفي��ة ت�ضميم املب��اين اأو بنائها، ال �ض��يما مع 

مراعاة اجلوانب االآمنة واجلودة للمنتج النهائي.

• اإىل ماذا يهدف؟
اال�ض��راطات  م��ن  االأدن��ى  احل��د  و�ض��ع  اإىل  الك��ود  يه��دف   -
واملتطلب��ات الت��ي حتق��ق ال�ض��المة وال�ضح��ة العام��ة من خالل 
متانة وا�ض��تقرار وثبات املباين واملن�ض��اآت و�ض��بل الو�ضول اإليها، 
وتوف��ري البيئ��ة ال�ضحي��ة واالإ�ض��اءة والتهوية الكافية، وتر�ض��يد 
املي��اه والطاق��ة وحماي��ة االأرواح واملمتلكات م��ن اأخطار احلريق 
وغريه��ا من املخاط��ر املرتبطة باملباين. ولتوفري اأي�ضا م�ض��توى 
مقب��ول م��ن ال�ض��المة لرج��ال الدف��اع امل��دين واال�ض��عاف اأثناء 

عمليات الطوارئ.

• ما تف�سري اال�سرتاطات؟
- ال�ض��رط يف ك��ود البن��اء، ه��و اتف��اق جماعي عل��ى حالة ما يف 
مو�ض��وع مايجب متاثل املن�ض��اأة او املبنى مع فح��واه، يف حني اأن 
املتطلب هو �ض��رط م�ض��بق اإلزامي اأو �ضرورة. فال�ضرط مرادف 
للمتطلب، والفرق بني املتطلب، وال�ضرط هو اأن املتطلب �ضرورة 
اأو �ض��رط م�ض��بق، وه��و �ض��يء مطل��وب اأو اإلزام��ي، يف ح��ني اأن 

ال�ضرط عبارة عن جملة اأو عبارة منطقية متفق عليها.

• مالفارق بني االدلة الفنية واالر�سادية؟
- االأدلة االر�ضادية للكود توفر املعلومات التي ت�ضرح ب�ضكل كامل 
املفاهي��م واالإج��راءات الت��ي يج��ب عل��ى مطبقي الك��ود تعلمها. 
فالدلي��ل االإر�ض��ادي لتطبي��ق ك��ود البن��اء، هو وثيق��ة تهدف اإىل 
يف  واملعاجل��ة  والتدب��ري  بالتطبي��ق  املتعلق��ة  الق��رارات  توجي��ه 
موا�ض��ع حم��ددة يف ت�ض��ييد املب��اين واملن�ض��اآت. وتعتم��د الدالئل 
االإر�ض��ادية لك��ود البن��اء عل��ى مراجع��ة الدليل احل��ايل املتوفر، 
وتت�ضمن عادة عبارات ملخ�ضة مت االإجماع عليها حول املمار�ضة 

االأف�ض��ل يف تطبي��ق الكود. وعلى مقدم اخلدمات الهند�ض��ية اأن 
يطل��ع على الدالئل االإر�ض��ادية املتعلقة باخت�ضا�ض��ه. اأما االأدلة 
الفنية فهي االإر�ض��ادات املختلفة التي تن�ض��رها اجلهة املخت�ضة 
)اللجنة الوطنية لكود البناء ال�ضعودي اأو وزارة ال�ضئون البلدية 
والقروي��ة واال�ض��كان(، التي تعك���س املمار�ض��ات الفني��ة املقبولة 
عموًم��ا، وال�ضروري��ة للوف��اء باملتطلب��ات القانوني��ة والتنظيمية 
املطبق��ة عل��ى ت�ض��ييد املب��اين. وم��ن املمك��ن اأن يتم ن�ض��ر وثائق 
االر�ضادات الفنية ملرافقة كل جزء من لوائح البناء، مع االإ�ضارة 

اإىل كيفية حتقيق متطلبات هذا اجلزء يف املمار�ضة العملية.
• ماهي اجلهات الرقابية امل�س��وؤولة عن التفتي�ص على 

اأعمال كود البناء ال�سعودي؟
- تن���س الفق��رة االوىل م��ن املادة الثانية من نظ��ام تطبيق كود 
البناء ال�ضعودي ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم م / 43 بتاريخ 26 
/ 4 / 1438 ه�، على اأن يطبق الكود على جميع اأعمال البناء يف 
القطاع��ني العام واخلا���س، مبا يف ذلك ت�ضميم البناء وتنفيذه 
وت�ض��غيله و�ضيانت��ه وتعديله، ويطبق كذلك عل��ى املباين القائمة 
يف حالة ترميمها، اأو تغيري ا�ضتخدامها، اأو تو�ضعتها، اأو تعديلها. 
ون���س النظ��ام اأي�ضا عل��ى ان تكون اللجنة الوطني��ة لكود البناء 
ال�ض��عودي اجله��ة امل�ض��رعة لكود البن��اء وتقوم بتحدي��ث الكود، 
الهند�ض��ية  للمكات��ب  التفتي���س  رخ���س  وا�ض��دار  التدري��ب 
واملهند�ض��ني، وغريه��ا. ون���س النظ��ام اأي�ض��ا اأن تك��ون وزارة 
ال�ض��ئون البلدي��ة والقروي��ة واالأ�ض��كان، وزارة الداخلي��ة ممثل��ة 
باملديرية العامة للدفاع املدين، ووزارة الطاقة اجلهات الرئي�ضة 
امل�ض��ئولة ع��ن مراقب��ة االلت��زام بتطبي��ق ك��ود البناء ال�ض��عودي 

وحدد النظام دور كل منهم.

• ما دور وزارة ال�سئون البلدية والقروية واالإ�سكان؟
- وزارة ال�ضئون البلدية والقروية واالإ�ضكان تكمن م�ضئوليتها يف 
اإدارة تطبيق الكود يف جميع مراحل الدورة احلياتية للمن�ضاأة اأو 

في  البناء«  كود  »مسؤول  استحداث 

األمانات دروهم التأكد من تطبيق الكود 
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املبن��ى. ولتنفي��ذ مهامها قامت الوزارة باإحداث اأق�ض��ام جديدة 
يف جمي��ع اأماناته��ا يف اململك��ة العربي��ة ال�ض��عودية حت��ت ا�ض��م 
-م�ضوؤول كود البناء-، تكون وظيفته التاأكد من االلتزام بتطبيق 
االإداري��ة  واال�ض��راطات  باملتطلب��ات  يتعل��ق  فيم��ا  البن��اء  ك��ود 
واملعماري��ة واالإن�ض��ائية والكهربائي��ة وامليكانيكي��ة وال�ضحي��ة يف 
جميع املن�ضاآت واملباين يف جميع مراحلها احلياتية. ويف مرحلة 
الت�ضمي��م، يقوم م�ض��وؤول الكود �ض��واء مبا�ض��رة او ع��رب مكاتب 
امل�ض��روع  وثائ��ق  مبراجع��ة  ال��وزارة  م��ن  معتم��دة  هند�ض��ية 
م��ن  وغريه��ا  الرب��ة،  تقري��ر  املوا�ضف��ات،  )املخطط��ات، 
املتطلب��ات(، للتاأك��د م��ن متاثل جمي��ع تلك الوثائق لك��ود البناء 
ال�ض��عودي قبل اإ�ضدار رخ�س البناء. ويقوم م�ضوؤول الكود بختم 
جميع وثائق امل�ض��روع بعبارة "مطابق لكود البناء" يف حال كان 
كذلك، كما يقوم باإعادة الوثائق مع مالحظاته ملقدم الطلب يف 
حال عدم التماثل. كما يقوم م�ض��وؤول الكود يف مرحلة الت�ض��ييد 
باأعم��ال التفتي���س املي��داين للم�ض��اريع املرخ�ضة للتاأك��د من اأن 
الت�ض��ييد يت��م ح�ض��ب وثائ��ق امل�ض��روع املعتم��دة من قبل م�ض��ئول 
الك��ود. ويف نهاي��ة ه��ذه املرحلة ويف ح��ال اعتماد م�ض��وؤول الكود 
لتقاري��ر التفتي���س والتفتي���س النهائ��ي تق��وم البلدي��ة باإ�ض��دار 
�ض��هادة االإ�ض��غال للمن�ض��ئاة او املبن��ى.  اإىل جان��ب ذل��ك يق��وم 
اأعم��ال  وثائ��ق  الت�ض��غيل مبراجع��ة  الك��ود يف مرحل��ة  م�ض��وؤول 
اال�ضالح��ات والرميم��ات وال�ضيانة الكب��رية للتاأكد من متاثل 
جميع تلك الوثائق لكود البناء ال�ض��عودي يف قبل اإ�ضدار رخ�ضة 
بن��اء العم��ال اال�ضالحات والرميمات وال�ضيان��ة. ويقوم اي�ضا 
باأعمال التفتي�س اأثناء اعمال اال�ضالحات والتميمات وال�ضيانة. 
وتنته��ي ال��دورة احلياتي��ة للمن�ض��اأة او املبن��ى باله��دم وال��ذي 
يحر�س كود البناء ال�ض��عودي اي�ضا على اأن يتم ح�ضب متطلباته 
االأرواح  وحماي��ة  وال�ض��المة  االم��ن  لتحقي��ق  وا�ض��راطاته 
واملمتل��كات من جراء اأعمال الهدم. ولذلك يقوم م�ض��وؤول الكود 
يف مرحل��ة اله��دم باإ�ض��دار رخ�ض��ة اله��دم للمن�ض��اأة اأو املبن��ى 
بالتواف��ق م��ع املديري��ة العام��ة للدف��اع املدين. حيث يت��م الهدم 

حتت ا�ض��راف م�ض��وؤول الك��ود واملديري��ة العامة للدف��اع املدين. 
وم��ن مه��ام وزارة ال�ض��ئون البلدي��ة والقروي��ة واالإ�ض��كان اي�ض��ا 
اإع��داد التقاري��ر امل�ض��احية الالزم��ة وفق��ًا ملتطلب��ات املخط��ط 
االإر�ض��ادي، املوافق��ة عل��ى اإي�ض��ال اخلدم��ات العام��ة الدائم��ة 
واملوؤقت��ة، حف��ظ �ض��جالت البناء واملراقب��ة والتفتي���س وال�ضبط 
والعقوبات، وبناء قاعدة بيانات باملكاتب الهند�ضية واملوؤ�ض�ضات 
وال�ض��ركات املرخ�ضة مبزاولة اأعمال البن��اء واجلهات املعتمدة 
لتدقي��ق املخطط��ات والتفتي���س عل��ى املب��اين، وتعي��ني جه��ات 

التفتي�س وفق اخت�ضا�ضها يف الكود.

• ماهي مهام وزارة الداخلية؟
- تق��وم وزارة الداخلية ممثلة باملديري��ة العامة للدفاع املدين 
كمثيلته��ا وزارة ال�ض��ئون البلدي��ة والقروية واال�ض��كان يف اإدارة 
تطبي��ق الك��ود، خا�ض��ة فيم��ا يخ���س ا�ض��راطات احلماية من 
احلريق يف جميع مراحل الدورة احلياتية ملن�ضاأة اأو ملبنى. ففي 
اأو ع��رب مكات��ب  مرحل��ة الت�ضمي��م تق��وم املديري��ة مبا�ض��رة 
هند�ض��ية معتم��دة م��ن املديري��ة مبراجع��ة وثائ��ق امل�ض��روع يف 
مايتعل��ق بخط��ط ال�ض��المة واالخ��الء يف ح��ال ح��دوث حريق، 
و�ض��بل عدم انت�ض��ار احلري��ق واأنظمة الر���س االآيل و�ض��بل اأمن 
و�ض��المة رج��ال االإطف��اء وامل�ض��عفني يف حال ح��دوث احلريق، 
والتاأكد من متاثلها ملتطلبات وا�ضراطات كود البناء ال�ضعودي 
قب��ل اإ�ض��دار رخ�س البناء من قبل م�ض��وؤول الك��ود يف االمانة. 
كم��ا تق��وم املديري��ة العامة للدفاع امل��دين يف مرحلة الت�ض��غيل 
باأعمال التفتي�س ملراقبة ا�ضتخدام واإ�ضغال املباين اأو املن�ضاآت، 
حي��ث ين���س ك��ود البن��اء ال�ض��عودي عل��ى ثب��ات اال�ض��تخدام 
واال�ض��غال، وال يت��م التغ��ري فيهم��ا اإال مبوافق��ة م�ض��وؤول الكود. 
ولتف�ض��ري ذل��ك يج��ب ان نع��رف باأن لكل ا�ض��تخدام اأو ا�ض��غال 
معام��ل خطر حم��دد يتغري مع تغيري اال�ض��تخدام اأو اال�ض��غال. 
ويف حال التغيري اإىل ا�ض��تخدام اأو اإ�ض��غال ذو معامل خطر اأقل 
م��ن معام��ل اخلط��ر لال�ض��تخدام اأو اال�ض��غال احلايل، �ض��وف 
ي�ض��مح م�ض��وؤول الكود بتغيري اال�ض��تخدام اأو اال�ضغال للمبنى اأو 
املن�ض��اأة. اأم��ا اإذا كان معامل اخلطر لال�ض��تخدام اأو اال�ض��غال 
امل�ضاحب للتغيري ف�ضوف يطلب م�ضوؤول الكود باإجراء تعديالت 

على املبنى اأو املن�ضاأة لتكافئ الزيادة يف معامل اخلطر.

الهيئة السعودية للمهندسين تقوم 
بتدريب المـهـنـدسين على كود البناء
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• مامهام وزارة الطاقة؟
- دور وزارة الطاق��ة يف تطبي��ق ك��ود البن��اء 
ال�ضعودي يتلخ�س يف مراجعة وثائق امل�ضروع 
ملن�ض��اأة اأو مبنى يف مرحل��ة الت�ضميم، للتاأكد 
م��ن متاثله��ا ملتطلب��ات وا�ض��راطات تر�ض��يد 
متاثله��ا  اإىل  اإ�ضاف��ة  والطاق��ة،  املي��اه 
ال�ض��راطات انظم��ة الكهرب��اء. اإ�ضاف��ة اإىل 
الثالث جهات ال�ضابقة تلعب الهيئة ال�ضعودية 
للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة دورا اأ�ضا�ضيا 
يف تطبي��ق الكود، وذلك بقب��ول جهات تقومي 
املطابقة، ومن �ضمنها جهات التفتي�س �ضمن 
اأعم��ال الك��ود يف جم��ال اأو جم��االت حمددة 
م��ن قب��ل الهيئ��ة، وفق��ًا لالأح��كام ال�ض��ادرة 
القيا�ض��ية  املوا�ضف��ات  وحتدي��ث  عنه��ا، 
املرجعية للكود وفق ما ت�ضدره من موا�ضفات 
قيا�ضية ولوائح فنية. ويجب التنويه هنا بدور 
جم��ال  يف  للمهند�ض��ني  ال�ض��عودية  الهيئ��ة 
باإع��داد  الهيئ��ة  تق��وم  حي��ث  التفتي���س، 
املهند�ضني ليكونوا مفت�ضني فاعلني ومتميزين 
م��ن خالل ال��دورات التدريبي��ة والتعليمية يف 

جمال كود البناء.

• مااآلية تطبيق الكود؟
- و�ضع��ت اللجن��ة الوطني��ة لكود البناء ال�ض��عودي اآلي��ة لتطبيق 
الك��ود وافق��ت عليه اجلهات العليا، حيث يت��م تطبيق كود البناء 
م��ن  االول  املرحل��ة  ب��داأت  مراح��ل.   5 �ضم��ن  ال�ض��عودي 
07/11/1439ه� وحتى نهاية �ضهر ذي احلجة عام 1440ه�، مت 
تطبي��ق الكود خالله��ا على املب��اين احلكومية االإداري��ة، املباين 
العالي��ة )االأب��راج اأك��رث م��ن 23 م( وامل�ضت�ض��فيات والفن��ادق. 
وب��داأت املرحل��ة الثانية من 01/01/1441ه� وحتى نهاية �ض��هر 
ذي احلجة عام 1441ه�، حيث مت تطبيق الكود خاللها، اإ�ضافة 
اإىل م��ا مت تطبيق��ه يف املرحل��ة االأوىل عل��ى مب��اين التجمع��ات 
)امل�ض��اجد - املن�ض��اآت الريا�ضية(، املباين التعليمية واملجمعات 
التجاري��ة واأب��راج االت�ض��االت واملب��اين واملن�ض��اآت ال�ضناعي��ة، 

املباين اأقل من 23م، املباين واملن�ضاآت عالية اخلطورة. ومن ثم 
ب��دات املرحل��ة الثالثة م��ن 01/01/1442ه� وحتى نهاية �ض��هر 
ذي احلج��ة ع��ام 1442ه���، مت تطبيق الكود خالله��ا، باالإ�ضافة 
اإىل م��ا مت تطبيق��ه يف املرحلت��ني االأوىل والثاني��ة عل��ى مب��اين 
التجمعات )�ضاالت االفراح، �ضاالت ال�ضينما، امل�ضارح( مراكز 
الرعاية ال�ضحية وال�ض��قق املفرو�ض��ة الفندقي��ة والنزل واملباين 
ال�ض��كنية ومب��اين اخلدم��ات الرفيهية. ونح��ن االن يف املرحلة 

مهندسين  المراجعة  بأعمال  يقوم 
مــؤهــلــين ومــعــتـمــدين كمفتشي 
)Plan Examiners( مخططات 
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الرابعة التي بدات من 01/01/1443ه�، وحتى نهاية �ض��هر ذي 
احلج��ة ع��ام 1443ه�، ويطبق الك��ود خالله��ا، اإىل جانب ما مت 
تطبيق��ه يف املراح��ل الث��الث عل��ى مب��اين االأعم��ال )املطارات، 
البن��وك، حمط��ات التلفزي��ون، الربي��د(. و�ض��وف تب��داأ املرحلة 
اخلام�ض��ة م��ن 01/01/1444ه��� وحت��ى نهاية �ض��هر ذو احلجة 
عام 1444ه�، ويطبق الكود خاللها باالإ�ضافة اإىل ما مت تطبيقه 

يف املراحل االأربع على جميع اأنواع البناء امل�ضنفة فيه.

• ماهي رحلة تطبيق الكود؟
- تلع��ب ع��دة جه��ات اأدوارا خمتلف��ة يف تطبيق الكود ح�ض��ب ما 
ن���س علي��ه نظام تطبي��ق الك��ود والئحت��ه التنفيذية، حي��ث تبداأ 
رحل��ة تطبيق الكود بعد اأن يقوم املالك ملن�ض��اأة اأو مبنى بتوظيف 
اأح��د املكات��ب الهند�ض��ية املرخ�س لها من قبل الهيئة ال�ض��عودية 
للمهند�ض��ني، مبمار�ض��ة االأعم��ال الهند�ض��ية باإع��داد اخلرائ��ط 
التعاقدي��ة  واال�ض��راطات  واملوا�ضف��ات  والهند�ض��ية  املعماري��ة 
العامة واخلا�ضة )وثائق امل�ضروع(، ح�ضب متطلبات وا�ضراطات 
كود البناء ال�ض��عودي. ويتقدم املالك اأو املكتب الهند�ض��ي كممثل 
للمال��ك ع��رب تطبيق بل��دي مل�ض��وؤول الكود بطلب اإ�ض��دار رخ�ضة 
بناء مل�ضروعة. ثم تقوم كل جهة من جهات ذات العالقة )وزارة 
ال�ض��ئون البلدي��ة والقروي��ة واال�ض��كان، املديري��ة العام��ة للدف��اع 
املدين، وزارة الطاقة( مبراجعة وثائق امل�ضروع كل يف تخ�ض�ضه، 
واإب��داء ال��راأي يف متاث��ل الوثائق م��ع متطلبات وا�ض��راطات كود 
البن��اء. ث��م تق��وم وزارة ال�ض��ئون البلدي��ة والقروي��ة واالإ�ض��كان 
بفح���س الوثائق للتاأكد من متاثلها مع املتطلبات واال�ض��راطات 
وامليكانيكي��ة،  والكهربائي��ة،  واالإن�ض��ائية،  واملعماري��ة  االإداري��ة 
وال�ضحي��ة. بعدها وتقوم املديري��ة العامة للدفاع املدين بفح�س 
الوثائق للتاأكد من متاثلها مع املتطلبات واال�ض��راطات اخلا�ضة 
باحلماي��ة من احلريق. كما تق��وم وزارة الطاقة بفح�س الوثائق 
للتاأكد من متاثلها ملتطلبات وا�ض��راطات تر�ض��يد املياه والطاقة 

والكهرب��اء. بع��د ذل��ك ت�ضدر وزارة ال�ض��ئوون البلدي��ة والقروية 
واال�ض��كان رخ�ض��ة البناء واخلتم على الوثائ��ق بختم يو�ضح فيه 
ب��اأن الوثائ��ق تتماث��ل م��ع ك��ود البناء. ثم يق��وم املال��ك بعد ذلك 
بالتعاقد مع مقاول مرخ�س له مبزاولة اأعمال البناء، وبالتعاقد 
اأي�ضا مع مكتب هند�ضي لالإ�ضراف على اأعمال املقاول. ثم تقوم 
وزارة ال�ض��ئون البلدي��ة والقروي��ة واال�ض��كان بن��اء عل��ى تقاري��ر 

التفتي�س والتفتي�س النهائي باإ�ضدار �ضهادة اال�ضغال.

• م��ن املخ��ول له��م القي��ام باأعم��ال املراجع��ة له��ذه 
العمليات؟

- من يقوم باأعمال املراجعة، هم املهند�ضني املعتمدين من قبل 
اللجن��ة الوطني��ة لك��ود البن��اء ال�ض��عودي كمفت�ض��ي خمطط��ات 
)Plan Examiners(. وين�س كود البناء على اأعمال التفتي���س 

خالل اأعمال الت�ض��ييد ح�ضب اآلية تفتي�س مقرنة مبهام ملفت�ضني 
مرخ�ض��ني م��ن قب��ل اللجن��ة الوطني��ة لك��ود البناء بع��د تلقيهم 

دورات تدريبية من قبل الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني.

•كان ين�ص الكود على 8 ا�س��رتاطات، ولكن مت اإ�سافة 
البع�ص اليها، ما الداعي لذلك؟

- ال اأعتق��د ب��ان هنال��ك اأي تعدي��ل عل��ى م��ا ن���س عليه كود 
البن��اء م��ن ا�ض��راطات. ويج��ب اأن نفرق بني اال�ض��راطات 
الفني��ة واال�ض��راطات االإداري��ة. فم��ا زال��ت اال�ض��راطات 
الفني��ة قائم��ة، حي��ث ين�س ك��ود البناء ال�ض��عودي على توفر 
ثم��اين ا�ض��راطات يف البن��اء، ت�ض��مل ا�ض��راطات اإداري��ة، 
معمارية، اإن�ض��ائية، كهربائية، ميكانيكي��ة، و�ضحية، اإ�ضافة 
اإىل ا�ض��راطات احلماي��ة من احلريق وا�ض��راطات تر�ض��يد 
املي��اه والطاق��ة. كم��ا اأن هن��اك ا�ض��راطات جدي��دة، وه��ي 
ا�ض��راطات اإداري��ة يتوج��ب اأخذه��ا بعني االعتب��ار من اأجل 
تطبيقها يف جميع الّتخ�ض�ضات وم�ضاريع االإعمار والبناء يف 
اململكة العربية ال�ض��عودية، وت�ض��مل تعيني املكاتب الهند�ضية 
للت�ضمي��م واال�ض��راف، تعي��ني مق��اول بن��اء معتم��د، �ض��راء 
بولي�ض��ة تاأم��ني على املبنى، �ضالحية موق��ع البناء، الزامية 
تطبيق كود البناء، تقدمي كروكي حديث معتمد، تقدمي ن�ضخ 
م��ن بطاق��ة احلال��ة االجتماعي��ة للمال��ك، اي�ض��ال �ض��داد 

الر�ضوم املطلوبة، اثبات امللكية، وغريها من امل�ضتندات.

أعمال التفتيش تتم من خالل مفتشين 
مــؤهــلــيـن ومــعــتـمـديـن ومـرخـصين 
البناء لكود  الوطنية  اللجــنــة  مــن 
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منظومة كود البناء السعودي 
ومواكبة رؤية المملكة 2030

لقد رســمت رؤية المملكة 2030، وتوجيهات ســيدي خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهــده األميــن نموذًجــا جديــًدا وفّعااًل فــي العمل التكاملــي حيث أن أعمــال اللجنة 
الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي تمثل أحــد النمــاذج الوطنية المشــرفة في العمل 
الجماعــي، حيــث تكاملت خالله جهود أكثر من 18 جهة حكومية، وشــارك في إنجازه 

فرق فنية وأكاديمية، وعمل على تطويره مختصون في مجاالت متعددة. 

واالإن�ض��اءات  املق��اوالت  قط��اع  وي�ض��هد 
والقط��اع الهند�ض��ي حت��والت تاريخية وفق 
ت�ض��ريعات تطويري��ة ته��دف اإىل احل��د من 
ودع��م  وتطوي��ر  املب��اين  ج��ودة  �ضع��ف 

القطاعات املعنية يف البناء والت�ضييد.
وُتعد حوكمة م�ضاريع البناء من اأبرز املزايا 
مبنظوم��ة ك��ود البن��اء ال�ض��عودي وتكري���س 
اجله��ود لتعزي��ز ال�ض��المة وال�ضح��ة ورف��ع 
اإىل  باالإ�ضاف��ة  املب��اين  الطاق��ة يف  كف��اءة 
حوكم��ة االعم��ال الرقابية بجمي��ع اجلهات 
ذات العالق��ة بالبناء يف من�ضة بلدي ومنها 
الق��رارات  �ضب��ط   : املث��ال  �ض��بيل  عل��ى 
االأر���س  مللكي��ة  البيان��ات  ودق��ة  امل�ض��احية 

املقا�ض��ات  وتوحي��د  لل�ضك��وك  ومطابقته��ا 
االجته��ادات  ومن��ع  البن��اء  يف  واملراج��ع 
واملمار�ض��ات اخلاطئة من املمار�ضني ويلزم 
املعني��ة  االأط��راف  جمي��ع  م��ن  ب�ضمان��ات 
املكت��ب امل�ضم��م وامل�ض��رف واملق��اول مل��دة 
ع�ض��ر �ض��نوات للمواطن��ني كم��ا ان��ه ي�ضبط 
واملكات��ب  املقاول��ني  م��ع  التعاق��د  عملي��ة 
املعتمدة ويقلل من م�ض��اكل الت�ضر يف �ضوق 
البن��اء وي��ربز اأهمي��ة اال�ض��راف الهند�ض��ي 
وال��ذي ت�ض��بب غياب��ه تدهور وته��دم جزئي 
وكّلي و�ضوء بالتنفيذ لبع�س املباين ال�ضكنية 
والتجارية ، كما جتدر االإ�ضارة اإىل انه يوؤكد 
عل��ى تطبيق املوا�ضفات القيا�ض��ية املعتمدة 

والتي تخ�ضع م��ن خالله املواد لالختبارات 
واملطابقة ال�ضيما انه ظهرت اأخطاء �ضائعة 
يف املب��اين ال�ض��كنية م��ن بينه��ا ت�ض��ريبات 
بالت�ض��ققات  تت�ض��بب  ق��د  والت��ي  املي��اه 
واالنهيارات يف املباين ، كما اأنه ي�ض��اهم يف 
اأنظم��ة  بوج��ود  االأرواح  و�ض��المة  حماي��ة 
التاأري���س الكهربائ��ي ملن��ع احلرائ��ق ويلزم 
بركي��ب و�ض��ائل ال�ض��المة واحلماي��ة م��ن 
احلريق يف املن��ازل كطفاية احلريق ونظام 
االإنذار ، ولهذا ُيعد الكود عمل وطني متمّيز 
�ضينعك���س اإيجاًبا مب�ض��يئة اهلل على م�ض��رية 
وف��ق  اململك��ة  يف  امل�ض��تدامة  التنمي��ة 

م�ضتهدفات روؤيتنا الطموحة 2030 م .

م. هاني سليمان الضويان
مدرب ومهتم في كود البناء السعودي
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أثر تطبيق كود البناء 
السعودي 

على المباني السكنية

تعتبــر صناعــة البنــاء فــي عصرنــا الحديث مــن الصناعــات التي تشــغل حيزًا كبيــرًا من 

االقتصــاد الوطنــي وتماشــيًا مع رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030م، وللحاجة لتطوير 

صناعة قطاع البناء والتشــييد. فتتطلب المنشــآت بكافة أنواعها بوجه عام توفر كود 

بناء يحدد اشتراطات األمان والسالمة والراحة في كافة مراحل البناء.

وي��زداد االأم��ر اأهمية يف اململك��ة العربية 
ال�ضعودية لطبيعتها اجلغرافية واختالف 
فاملن��اخ  املختلف��ة  م���ناط����ق�����ها  اأج����واء 
ال�ضح��راوي اجلاف بالداخ��ل والرطوبة 
العالي��ة يف املناط��ق القريب��ة م��ن البح��ر 
كم��ا اأنها متتاز ب�ض��دة احل��رارة يف اأغلب 
ف�ضول ال�ض��نة، وتربتها التي حتتوي على 
ن�ض��به عالي��ة م��ن االأم��الح ، اإ�ضاف��ة اإىل 
وج��ود ظواه��ر زلزالية يف بع���س املناطق 
ال�ض��احلية، وكل ه��ذه العوام��ل وغريه��ا 

و  املن�ض��اآت  �ض��المة  بو�ض��وح عل��ى  توؤث��ر 
ا�ض��تدامتها وحماي��ة امل�ض��تخدمني. وم��ن 
هن��ا جاءت اأهمية وجود كود البناء للرفع 
من جودة البناء واحلفاظ على االقت�ضاد 
�ض��المة  �ضم��ان  خ��الل  م��ن  ال�ض��عودي 
املن�ض��اآت وقاطنيه��ا وو�ضع اال�ض��راطات 
التي حتدد اأ�ض���س الدرا�ض��ات ال�ضحيحة 
واالأ�ض��اليب املالئم��ة لظ��روف واإمكانات 
اململكة مما ي�ض��اعد املهند�ض��ني والفنيني 

وامل�ضتخدمني. 

وميكنه��م م��ن القي��ام باأعماله��م بط��رق 
ح��د  و�ض��ع  يف  وي�ض��اهم  واآمن��ة،  �ض��ليمة 
لالختالف��ات املتعددة للجهات التي تعمل 
يف قط��اع البن��اء والت�ض��ييد، وذل��ك ع��ن 
طري��ق ا�ض��تخدام وتطبي��ق قواع��د الكود 
كنظ��ام معرف به على امل�ض��توى الوطني 
اإلي��ه للف�ض��ل ب��ني اخلالف��ات.  واللج��وء 
لذلك فقد كان للجنة الوطنية لكود البناء 
ال�ض��عودي دورًا فاعال ومهمًا بتبني وو�ضع 
االأ�ض���س وال�ض��روط لقي��ام �ضناع��ة البناء 

د. فهد بن سعود اللهيم
رئيس اللجنة الفنية للكود السكني
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من خ��الل اإعداد كودات بن��اء موحدة يف 
اململكة، ولتحقيق �ضمان ال�ضالمة العامة 
الوطن��ي  االقت�ض��اد  عل��ى  واحلف��اظ 
واإلزامية ممار�ض��ة العمل املهني املتوافقة 
مع بيئة وظروف اململكة من خالل القطاع 
احلكوم��ي واخلا�س مبا يع��ود بالنفع على 
امل�ضلح��ة العامة.  لذلك ياأتي تطبيق كود 
البناء ال�ضعودي للمباين ال�ضكنية لتحقيق 
اال�ض��راتيجية  االأه��داف  م��ن  جمموع��ة 
لتح�ضني كفاءة و�ضالمة ومتانة وا�ضتدامة 
العم��ر  زي��ادة  اىل  باالإ�ضاف��ة  املب��اين 
االفرا�ض��ي لها من خ��الل تطبيق قواعد 
البن��اء  ك��ود  ومتطلب��ات  وا�ض��راطات 
املوا�ضف��ات  وا�ض��تخدام  ال�ض��عودي 
يف  والر�ض��يد  ال�ض��عودية  القيا�ض��ية 
ا�ضتهالك الطاقة باأنواعها وخف�س تكلفة 
وزي��ادة  للمب��اين  وال�ضيان��ة  الت�ض��غيل 

مقاومة املباين للكوارث الطبيعية.
اللجن��ة  اأ�ض��درت   2018 ع��ام  يف  لذل��ك 
الوطني��ة للك��ود ال�ض��عودي منظوم��ة م��ن 
اك��واد البناء ال�ض��عودي اأكرث م��ن 17 كود 
وم��ن �ضمنه��ا الك��ود ال�ض��عودي للمب��اين 
 .1102 SBCو SBC1101 ال�ض��كنية
ه��ذا الك��ود يقت�ضر فق��ط عل��ى ت�ضنيف 
اال�ض��غال للمباين ال�ضكنية R3 والتي هي 
عبارة عن وحدات �ضكنية من ثالث اأدوار 
واأق��ل والت��ي ي�ض��كنها عائل��ة او عائلت��ني 
وممك��ن تك��ون ه��ذه الوح��دات ال�ض��كنية 
منف�ضل��ة او متال�ضق��ة. الكود ال�ض��عودي 
للمب��اين ال�ض��كنية يحتوي جمي��ع االعمال 
الهند�ض��ية والت��ي ه��ي االعم��ال املعمارية 
واالن�ض��ائية وتر�ض��يد الطاقة وامليكانيكية 
والكهرب��اء  وال�ضح��ي  الغ��ازي  والوق��ود 
وذل��ك الن ت�ضني��ف هذه اال�ض��غال �ضمن 

املباين املنخف�ضة اخلطورة.
ومن خالل اأحد الدرا�ضات امليدانية التي 

تق��وم به��ا اللجن��ة الوطني��ة لك��ود البن��اء 
ال�ض��عودي م��ن خ��الل مقارنة ب��ني وحدة 
�ض��كنية قبل تطبيق الكود ووحدة �ض��كنية 
بعد تطبيق الكود وهذه الدرا�ضة يف نهاية 
نتائجه��ا. حي��ث بينت الدرا�ض��ة اأن الدور 
الكب��ري الذي ميكن اأن ي�ض��اعد فيه الكود 
ال�ض��عودي للمب��اين ال�ض��كنية يف تكالي��ف 
ال�ضيانة والت�ضغيل. فمن خالل املحافظة 
عل��ى درج��ة ح��رارة معتدل��ة مل��دة طويلة 
داخ��ل املبنى ما ي��وؤدي اإىل تقليل ت�ض��غيل 
اأجه��زة التكيي��ف، اأو التدفئ��ة، وينعك���س 
اأث��ره عل��ى قيم��ة اال�ض��تهالك يف فات��ورة 
الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية 
للت�ضغيل وال�ضيانة، ويطيل عمر االأجهزة 
واالأثاث املن��زيل، اإ�ضافة اإىل اإطالة عمر 
االإن�ض��ائية،  الت�ض��ققات  وتقلي��ل  املبن��ى، 
االأحم��ال  وتخفي��ف  احلري��ق،  ومقاوم��ة 
االإن�ض��ائية، وحماي��ة للبيئ��ة، والتقليل من 
البن��اء  اأج��زاء  خ��الل  احل��رارة  انتق��ال 
واالأ�ض��قف،  )اجل��دران،  خا�ض��ة 
والنواف��ذ(، وعنا�ض��ره اخلارجي��ة �ض��واء 
اخل��ارج  اإىل  الداخ��ل  م��ن  ذل��ك  كان 
كف��اءة  زادت   ،»U-Value« لتحقي��ق 
الطاقة مل��ادة البناء. وبينت الدرا�ض��ة اأن 
تطبيق العزل احلراري يف املباين ي�ض��هم 
يف تخفي�س الطاقة الكهربائية امل�ضتهلكة 
يف اأجه��زة التكيي��ف، والتدفئ��ة بني %30 
الزج��اج  ا�ض��تخدام  اأن  كم��ا   ،%40 اإىل 
املزدوج والعاك���س للح��رارة يخف�س حتى 
5% من ا�ضتهالك املكيف للكهرباء. وكما 
تب��ني من الدرا�ض��ة اأن اأغلب االإ�ضالحات 
اخلا�ضة باأعمال ال�ض��باكة والكهرباء تعد 
مرتفع��ة وذل��ك يع��ود اإىل �ض��وء التنفي��ذ 
ومقايي���س  مبوا�ضف��ات  التقي��د  وع��دم 
ت�ضم��ن �ضالحيتها، وهو ما يتطلب اأي�ضا 
اإ�ضالح��ات جذري��ة بتكلف��ة عالي��ة تعجز 

عنها بع�س االأ�ض��ر، فتلجاأ اإىل اإ�ضالحات 
موؤقت��ه خ�ضو�ضا مع ن��درة العمالة الفنية 
يف  االإ�ضالح��ات  به��ذه  للقي��ام  املاه��رة 
امل��دن غ��ري الرئي�ض��ية. وهذا م��ا ي�ضمنه 
ال�ض��باكة  اأعم��ال  يف  وخا�ض��ة  الك��ود 

والكهرباء.
اإن اله��دف م��ن توفري م�ض��اريع اإ�ض��كانية 
حكومية تقدم للم�ض��تفيدين هو متكينهم 
من توفري تكاليف احل�ضول على امل�ض��كن 
تنمي��ة  يف  املتوف��رة  املبال��غ  وا�ض��تخدام 
اأ�ض��رهم وحت�ضني اأو�ضاعهم االقت�ضادية 
م��ن م�ض��توى اإىل م�ض��توى اأف�ض��ل. ولك��ن 
هذه الدرا�ض��ة اأظهرت اأن ن�ضبة ما تنفقه 
االأ�ض��ر ال�ضعودية يف املتو�ض��ط من دخلها 
امل�ض��تويات  متو�ض��ط  فاق��ت  ال�ض��هري 
القيا�ض��ية العاملي��ة بن�ض��بة عالي��ة، بينم��ا 
كان م�ض��توى اجلودة فيه��ا اأقل بكثري عن 
�ض��بيهاتها. ويف ح��ال تطبي��ق ك��ود البناء 
االأ�ض��ر  عل��ى  �ض��يوفر  فان��ه  ال�ض��عودي 
ال�ض��عودية مبال��غ مالي��ة ال تق��ل عن %40 
وذل��ك  للمبن��ى  االإجمالي��ة  التكلف��ة  م��ن 

لالأ�ضباب التالية:
جي��دة  ت�ض��غيلية  حال��ة  عل��ى  احلف��اظ   •

للمن�ضاأة.
• اإطال��ة عمر املن�ض��اأة واالأنظمة املوجودة 

بها.
• التوفري يف التكلفة الت�ضغيلية

• احل�ض��ول على درجات عالية من االأداء 
وطاقة اإنتاجية اأف�ضل.

للمن�ض��اأة  ال�ض��المة  عل��ى  احلف��اظ   •
والعاملني بها.

ي�ضم��ن  ال�ض��عودي  البن��اء  ك��ود  اأن  كم��ا 
اأعم��ال الت�ض��غيل وال�ضيان��ة تنف��ذ وفق��ًا 
املمار�ض��ات  الأف�ض��ل  العاملي��ة  للمعاي��ري 
وذلك ل�ضمان رفع كفاءة االإنفاق وم�ضتوى 

جودة احلياة لالأ�ضر ال�ضعودية واملقيمة.
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كود البناء السعودي

كود البناء السعودي هو مجموعة االشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفذيه 
ومالحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السالمة والصحة العامة.

- اأهمية كود البناء ال�سعودي:
تتطل��ب املن�ض��اآت بكافة اأنواعها بوجه عام توف��ر كود بناء يحدد 
ا�ض��راطات االأمان وال�ض��المة والراحة يف كاف��ة مراحل البناء، 
وي��زداد االأم��ر اأهمي��ة يف اململك��ة العربي��ة ال�ض��عودية لطبيعته��ا 
فاملن��اخ  املختلف��ة  مناطقه��ا  اأج��واء  واخت��الف  اجلغرافي��ة 
ال�ضح��راوي اجل��اف بالداخ��ل والرطوب��ة العالي��ة يف املناط��ق 

القريب��ة م��ن البح��ر كم��ا اأنه��ا متت��از ب�ض��دة احل��رارة يف اأغلب 
ف�ضول ال�ضنة، وتربتها التي حتتوي على ن�ضبه عالية من االمالح 
ال�ض��ارة فيه��ا، اإ�ضاف��ة اىل وج��ود ظواه��ر زلزالي��ة يف بع���س 
املناطق ال�ض��احلية، وكل هذه العوامل وغريها توؤثر بو�ضوح على 
�ض��المة املن�ض��اآت و ا�ض��تدامتها وحماي��ة املواطن��ني. وم��ن هن��ا 
ج��اءت اأهمية وجود كود البناء للرفع من جودة البناء واحلفاظ 
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عل��ى االقت�ض��اد ال�ض��عودي م��ن خ��الل �ضم��ان �ض��المة املن�ض��اآت وقاطنيها وو�ض��ع اال�ض��راطات التي حتدد اأ�ض���س 
الدرا�ض��ات ال�ضحيحة واالأ�ض��اليب املالئمة لظروف واإمكانات اململكة مما ي�ضاعد املهند�ضني والفنيني واملواطنني 
وميكنه��م م��ن القي��ام باأعماله��م بط��رق �ض��ليمة وماأمونة، وي�ض��اهم يف و�ض��ع حد لالختالف��ات ب��االآراء املتعددة 
للجهات التي تعمل يف قطاع البناء والت�ض��ييد، وذلك عن طريق ا�ض��تخدام وتطبيق قواعد الكود كنظام معرف 
ب��ه عل��ى امل�ض��توى الوطن��ي واللج��وء اإلي��ه للف�ض��ل ب��ني اخلالف��ات ال ق��در اهلل اإن وج��دت بن��ي كاف��ه فاعليات 

م�ضتخدميه.
االأهداف اال�سرتاتيجية للجنة الوطنية:

- تطوير حمتوى كود البناء ال�ضعودي لتح�ضني كفاءة و�ضالمة ومتانة وا�ضتدامة املباين.
- زي��ادة العم��ر االفرا�ضي للمباين من خالل تطبيق قواعد وا�ض��راطات ومتطلبات كود البناء ال�ض��عودي 

وا�ضتخدام املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية.
- الر�ضيد يف ا�ضتهالك الطاقة باأنواعها وخف�س تكلفة الت�ضغيل وال�ضيانة للمباين.

- زيادة مقاومة املباين للكوارث الطبيعية.
- اق��راح االأنظم��ة واللوائ��ح التنفيذي��ة الت��ي تلزم اجله��ات العام��ة واخلا�ضة بتطبي��ق متطلبات الكود 
واأ�ض���س ومعايري ت�ضميم املباين واملن�ض��اآت املقاومة للزالزل يف اململكة ومراقبتها الدائمة التي ت�ضاعد 

على حتقيق االأهداف.

اأهمية تطبيق الكود واالأثار ال�سلبية لعدم تطبيقه:
- اأهمية تطبيق الكود:

ج��اءت اأهمي��ة كود البناء لرفع م��ن جودة البناء واحلفاظ على االقت�ضاد الوطني من خالل �ضمان 
�ض��المة املن�ض��اآت عن طريق و�ضع اال�ض��راطات التي حتدد اأ�ض���س الت�ضميم والتنفيذ واالأ�ض��اليب 
املالئمة للظروف املناخية واجليولوجيا والطبيعة للمملكة مما ير�ضد املهند�ضني والفنني وميكنهم 
من القيام باأعمالهم بطرق �ض��ليمة وماأمونه وي�ض��اهم يف و�ضع حد للم�ضاكل الناجتة عن اختالف 
وجه��ات النظ��ر لالأطراف العامل��ة يف قطاع البناء والت�ض��ييد، وذلك عن طريق ا�ض��تخدام الكود 

كنظام معرف به على امل�ضتوى الوطني واللجوء اليه حت�ضم اخلالف - ال قدر اهلل-.
- االثار ال�سلبية لعدم تطبيق الكود:

على الرغم من اأن قطاع االن�ضاء والبناء يعد من اأهم القطاعات االقت�ضادية يف اململكة، اال انه 
يبق��ى االأكرث ع�ض��وائية وبالذات فيما يخ�س بناء الوحدات ال�ض��كنية، فمنذ الطفرة االأوىل ومع 
بداي��ة ان�ض��اء �ضن��دوق التنمي��ة العق��اري، مت اعتماد النموذج الف��ردي لتطوير امل�ض��اكن، االمر 
ال��ذي فت��ح الباب امام قطاع املقاوالت للعمل مب�ض��تويات حمدودة التنظي��م، فكانت التنمية يف 

ظل التو�ضع العمراين وغياب ال�ضروط واملوا�ضفات الفنية الوا�ضحة.
االثار ال�سلبية الناجتة عن عدم تطبيق الكود:

1. ع��دم االلت��زام بتطبي��ق املوا�ضف��ات الفني��ة من قبل اجله��ات التي تعمل يف جمال الت�ض��ييد 
والبناء

2. وج��ود الفو�ض��ى يف الدرا�ض��ات والتخطيط الفن��ي والتنفيذ نتيجة فق��دان املرجعية العلمية 
والقانونية للكود.

3. ا�ضتهالك كبري للطاقة مما ينعك�س �ضلبًا على االقت�ضاد الوطني والتنمية.
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االإطار العام:
اال�سرتاطات االدارية والقانونية:

تتناول نطاق الكود وت�سنيف املن�س��اآت ح�سب اال�سغال 
وتو�سح م�س��وؤوليات االطراف املعنية بالبناء وتطبيق 

الكود ومن ذلك: 
- التعاريف.

- املهام وامل�ضوؤوليات.
- اال�ضتخدام واال�ضغال.

- التاأهيل.
- املنازعات.

- اأخرى.
اال�سرتاطات واملتطلبات املعمارية:

تتعل��ق باالأعمال املعمارية ونوعية اال�س��تخدام ونظم 
الت�سييد للمباين، ومن ذلك:

اال�ض��تخدام  عل��ى  املبني��ة  اخلا�ض��ة  التف�ضيلي��ة  املتطلب��ات   -
واال�ضغال.

- م�ضاحات وارتفاعات املباين.
- الت�ضطيبات الداخلية.

- متطلبات ذو االحتياجات اخلا�ضة.
- البيئة الداخلية.

- اجلدران اخلارجية.
- ان�ضاءات اأعلى اال�ضطح.

- اخل�ضب واملعادن اخلفيفة.
- الواح الزجاج واجلب�س واجل�س.

- البال�ضتيك واللدائن.
- الت�ضييد اخلا�س.

- االجراءات الوقائية اثناء الت�ضييد.
- متطلبات �ضهولة الو�ضول اال�ضافية.

- الت�ضميم �ضد القوار�س.
- العالمات واللوحات االر�ضادية.

- اغطية االفنية.
- اأخرى.

اال�سرتاطات واملتطلبات االن�سائية:
تتعل��ق بالتحلي��ل والت�سمي��م االن�س��ائي والفحو�سات 

الالزمة، ومن ذلك:
- الت�ضميم االن�ضائي.

- االختبارات والفحو�ضات االن�ضائية.
- الربة واال�ضا�ضات واحلوائط ال�ضاندة.

- احتياجات ال�ضالمة اثناء الت�ضييد.
- املن�ضاآت اخلر�ضانية.

- البناء بالطوب والطابوق.
- املن�ضاآت الفوالذية.

- اأخرى ...
اال�سرتاطات واملتطلبات الكهربائية:

تتعل��ق بت�سمي��م وان�س��اء وتركي��ب وت�س��غيل و�سيانة 
و�س��المة االنظمة واالجهزة والتمديدات الكهربائية 

للمباين، ومن ذلك :
- التمديدات الكهربائية.

- االنارة الداخلية واخلارجية.
- لوحات التحكم.

- انظمة التاأري�س.
- اأجهزة انذار احلريق.

- نظام احلماية من ال�ضواعق.
- امل�ضاعد وال�ضالمل وال�ضيور.
- م�ضاعد الطاقة االحتياطية.

- اأخرى.
اال�سرتاطات واملتطلبات امليكانيكية:

تتعل��ق بت�سمي��م وان�س��اء وتركي��ب وت�س��غيل و�سيانة 
و�س��المة االنظمة واالجهزة والتمديدات امليكانيكية 

للمباين ومن ذلك:
- التهوية والطرد.

- التربيد والتدفئة.
- متديدات التهوية والتربيد والتدفئة.

- �ضخانات املياه واملراجل.

- انظمة الطاقة ال�ضم�ضية.
- امل�ضاعد، وال�ضالمل، وال�ضيور املتحركة، والرافعات.

- ال�ضيانة.
- اأخرى.

ا�سرتاطات ومتطلبات تر�سيد املياه والطاقة:
- تر�ضيد الطاقة.

- تر�ضيد املياه.
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اال�سرتاطات واملتطلبات ال�سحية:
تتعل��ق بت�سمي��م وان�س��اء وتركي��ب و �سيان��ة و�س��المة االنظم��ة واالجه��زة 

والتمديدات ال�سحية للمباين، ومن ذلك :
- انظمة التغذية باملياه.

- انظمة ال�ضرف ال�ضحي.
- انظمة ت�ضريف مياه االمطار.

- انظمة مياه اطفاء احلريق.
- انظمة التخل�س من مياه ال�ضرف ال�ضحي.

- نظام اعادة ا�ضتخدام املياه الرمادية.
- متديدات الغاز.

- اأخرى.
ا�سرتاطات ومتطلبات احلماية من احلريق:

تتعلق بت�سميم وان�س��اء وتركيب و�سيانة و�س��المة انظمة حماية املباين من 
احلريق، ومن ذلك:

- ت�ضنيف املن�ضاآت ح�ضب مقاومتها للحريق.
- انظمة احلماية من احلريق.

- �ضبل الهروب.
- الت�ضميم للحماية من احلريق.
- جتزئة وف�ضل مناطق احلريق.
ا�سرتاطات املباين القائمة:

تقييم وتاأهيل املن�ساآت القائمة:
- تقييم وتاأهيل املن�ضاآت.
- التعديالت واال�ضافات.

- تغيري اال�ضتخدام.

- املباين التاريخية.
- املباين املنقولة.

- حت�ضني احلماية من احلريق.
- حت�ضني الكفاءة الزلزالية للمباين القائمة.

- اأخرى.
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االشتراطات والمتطلبات

ينــص كــود البنــاء علــى ثمانيــة اشــتراطات، إداريــة ومعماريــة وإنشــائية وكهربائية 
وميكانيكية وصحية، إضافة إلى اشــتراطات الحماية من الحريق واشــتراطات ترشــيد 

المياه والطاقة.

1. اال�سرتاطات االإدارية:
تخت�س اال�ض��راطات االإداري��ة باإجراءات تطبيق الكود وحتديد 
امله��ام وامل�ض��ئوليات املناطة باالأطراف املعني��ة بالبناء والعالقة 

بينهم وتاأهيلهم. 

2. اال�سرتاطات واملتطلبات املعمارية:
تتعل��ق باالأعم��ال املعماري��ة ونوعي��ة اال�ض��تخدام ونظم الت�ض��ييد 
للمب��اين، وم��ن ذل��ك: )املتطلب��ات التف�ضيلية اخلا�ض��ة املبنية 
املب��اين،  وارتفاع��ات  م�ض��احات  واالأ�ض��غال،  اال�ض��تخدام  عل��ى 
الت�ض��طيبات الداخلي��ة، ا�ض��راطات �ض��بل الو�ض��ول يف احلاالت 
الطارئة، متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�ضة، البيئة الداخلية، 
اجلدران اخلارجية، اإن�ض��اءات اأعلى االأ�ضطح، اخل�ضب واملعادن 
البال�ض��تيك  واجل���س،  واجلب���س  الزج��اج  ال��واح  اخلفيف��ة، 
واللدائن، الت�ضييد اخلا�س، االإجراءات الوقائية اأثناء الت�ضييد، 

متطلبات �ض��هولة الو�ض��ول االإ�ضافية، الت�ضميم �ضد القوار�س، 
العالمات واللوحات االإر�ضادية، اغطية االأفنية، اأخرى(.  

3. اال�سرتاطات واملتطلبات االإن�سائية:
يخت�س باالأحمال وح�ضاب القوى ومدخالت الت�ضميم االإن��ضائي 
للمباين واملن�ض��اآت وفق اال�ض��راطات واملتطلبات اخلا�ضة مبواد 
البناء املختلفة. )الت�ضميم االإن�ضائية، االختبارات والفحو�ضات 
االإن�ض��ائية، الربة واالأ�ضا�ض��ات واحلوائط ال�ض��اندة، احتياجات 
ال�ض��المة اأثناء الت�ض��ييد، املن�ض��اآت اخلر�ض��انية، البناء بالطوب 

والطابوق، املن�ضاآت الفوالذية، اأخرى(.  

4. اال�سرتاطات واملتطلبات الكهربائية:
تتعل��ق بت�ضمي��م واإن�ض��اء وتركي��ب وت�ض��غيل و�ضيان��ة و�ض��المة 
االأنظم��ة واالأجهزة والتمديدات الكهربائية للمباين، ومن ذلك: 
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)التمدي��دات الكهربائية، االإن��ارة الداخلية واخلارجية، لوحات 
التحكم، اأنظمة التاأري�س، اأجهزة اإنذار احلريق، نظام احلماية 
م��ن ال�ضواعق، امل�ضاعد وال�ض��المل وال�ض��يور، م�ض��ادر الطاقة 

االحتياطية، اأخرى(.  

5. اال�سرتاطات واملتطلبات امليكانيكية:
تتعل��ق بت�ضمي��م واإن�ض��اء وتركي��ب وت�ض��غيل و�ضيان��ة و�ض��المة 
االأنظم��ة واالأجهزة والتمديدات امليكانيكية للمباين، ومن ذلك: 
)التهوية والطرد، التربيد والتدفئة، متديدات التهوية والتربيد 
والتدفئة، �ض��خانات املي��اه، اأنظمة الطاقة ال�ضم�ض��ية، امل�ضاعد 

وال�ضالمل وال�ضيور املتحركة والرافعات، ال�ضيانة، اأخرى(.  
6. اال�سرتاطات واملتطلبات ال�سحية:

تتعل��ق بت�ضمي��م واإن�ض��اء وتركي��ب وت�ض��غيل و�ضيان��ة و�ض��المة 
االأنظم��ة واالأجه��زة والتمديدات ال�ضحية للمب��اين، ومن ذلك: 

)اأنظم��ة التغذي��ة باملي��اه، اأنظم��ة ال�ض��رف ال�ضح��ي، اأنظم��ة 
ت�ضري��ف مي��اه االأمط��ار، اأنظم��ة مياه اإطف��اء احلري��ق، اأنظمة 
التخل���س م��ن مي��اه ال�ضرف ال�ضح��ي، نظام اإعادة ا�ض��تخدام 

املياه الرمادية، متديدات الغاز، اأخرى(.  

7. ا�سرتاطات ومتطلبات احلماية من احلريق:
تتعل��ق بت�ضميم واإن�ض��اء وتركيب وت�ض��غيل و�ضيانة و�ض��المة اأنظمة 
حماية املباين واملن�ضاآت من احلريق، ومن ذلك: )ت�ضنيف املن�ضاآت 
ح�ض��ب مقاومته��ا للحريق، اأنظمة احلماية م��ن احلريق، الت�ضميم 

للحماية من احلريق، جتزئة وف�ضل مناطق احلريق، اأخرى(.  

8. ا�سرتاطات ومتطلبات تر�سيد املياه والطاقة:
- تر�ضيد الطاقة. 

- تر�ضيد املياه.
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مجموعة األكواد السعودية

 :)SBC 301( 1. الكود ال�سعودي لالأحمال والقوى
يو�ض��ح كود االأحمال والقوى احلد االأدنى من االأحمال لت�ضميم 

املباين والهياكل االإن�ضائية االأخرى.
:)SBC 302( 2. الكود ال�سعودي للت�سييد

يح��دد ك��ود الت�ض��ييد احلد االأدن��ى م��ن املعلوم��ات واملوا�ضفات 
اخلا�ض��ة بت�ضميم و�ض��المة هياكل الت�ض��ييد املوؤقتة، ومتطلبات 
الت�ضييد للخر�ضانة االإن�ضائية، وموا�ضفات الوكاالت امل�ضاركة يف 

تفتي�س واختبار املواد.
:)SBC 304( 3. الكود ال�سعودي للمن�ساآت اخلر�سانية
يو�ضح كود املن�ضاآت اخلر�ضانية احلد االأدنى من املتطلبات للمواد 
والت�ضميم والتف�ضيل للمن�ضاآت اخلر�ضانية وذلك من اأجل �ضمان 
ال�ضالمة وال�ضحة العامة، حيث تتناول هذه اال�ضراطات االأنظمة 
والعنا�ضر والو�ضالت االإن�ض��ائية، مب��ا يف ذلك امل�ضبوبة يف املوقع 
وم�ض��بقة ال�ض��ب وغ��ري امل�ض��لحة وغري م�ض��بقة االإجهاد وم�ض��بقة 

االإجهاد والت�ضييد املركب من اخلر�ضانة مع مقاطع الفوالذ.
:)SBC 305( 4. الكود ال�سعودي للمن�ساآت الطوبية

يح��دد كود املن�ض��اآت الطوبية احلد االأدنى م��ن املتطلبات للمواد 
والت�ضمي��م والت�ض��ييد للمب��اين الطوبي��ة اأو للعنا�ض��ر الطوبي��ة 

املكونة من وحدات الطوب املو�ضوعة على املونة الرابطة، مبا يف 
ذلك العنا�ضر االإن�ضائية وغري االإن�ضائية.

:)SBC 306( 5. الكود ال�سعودي للمن�ساآت الفوالذية
يحدد كود املن�ضاآت الفوالذية املتطلبات الدنيا لت�ضميم وت�ضييد 

املن�ضاآت الفوالذية.
:)SBC 401( 6. الكود ال�سعودي الكهربائي

يهتم الكود الكهربائي بت�ضميم واإن�ضاء وتركيب وت�ضغيل و�ضيانة 
و�ضالمة االأنظمة واالأجهزة والتمديدات الكهربائية للمباين.

:)SBC 501( 7. الكود ال�سعودي امليكانيكي
ينظ��م الكود امليكانيكي الت�ضميم والركيب وال�ضيانة والتعديل 
والتفتي���س للنظ��م امليكانيكي��ة املثبت��ة ب�ض��كل دائم وامل�ض��تخدمة 
للتحكم بالظروف البيئية والعمليات ذات ال�ضلة داخل املباين. 

:)SBC 601( 8. الكود ال�سعودي لرت�سيد الطاقة
يح��دد كود تر�ض��يد الطاق��ة – للمباين غ��ري ال�ض��كنية املتطلبات 
الدنيا لكفاءة الطاقة يف ت�ضميم املباين غري ال�ض��كنية وي�ض��مل: 
متطلب��ات الغالف اخلارجي للمبنى، التدفئ��ة والتهوية وتكييف 
اله��واء، خدمة ت�ض��خني املي��اه، جودة اله��واء الداخل��ي، واأنظمة 

التهوية، االإ�ضاءة، والتجهيزات االأخرى.
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:)SBC 701( 9. الكود ال�سعودي ال�سحي
يخت�س الكود ال�ضحي  بال�ضباكة، تركيب وتغيري واإ�ضالح ونقل 
وا�ض��تبدال واإ�ضاف��ة وا�ض��تخدام و�ضيانة اأنظمة ومواد ال�ض��باكة 
مبا يحقق ا�ضتدامتها وا�ضتخدام املوا�ضفات لتتكامل مع تر�ضيد 

ا�ضتهالك املياه.
:)SBC 702( 10. الكود ال�سعودي ال�سحي

يهت��م كود ال�ضرف ال�ضح��ي اخلا�س بالقواعد العامة لالأنظمة 
اخلا�ض��ة للتخل���س م��ن مي��اه ال�ض��رف ال�ضح��ي مب��ا يف ذل��ك 
القي��ود ال�ضحي��ة املح��ددة للت�ضمي��م ويتط��رق ملناط��ق خط��ر 

الفي�ضانات.
:)SBC 801( 11. الكود ال�سعودي للحماية من احلرائق
يهت��م ك��ود احلري��ق باملتطلب��ات الت��ي يج��ب مراعاته��ا لتوفري 
احلماي��ة م��ن اأخطار احلري��ق واالنفجار، وو�ض��ع احلد االأدنى 
م��ن املتطلب��ات واملمار�ض��ات ل�ضم��ان �ض��المة االأرواح وحماي��ة 
املمتل��كات، كم��ا يه��دف ه��ذا الك��ود لتوف��ري م�ض��توى �ض��المة 
منا�ض��ب لرج��ال االإطف��اء واالنق��اذ خ��الل عملي��ات الطوارئ، 
وي�ض��مل اإع��داد وجتهي��ز خط��ط الط��وارئ واالإخ��الء واأنظم��ة 

مكافحة احلريق.

:)SBC 901( 12. الكود ال�سعودي للمباين القائمة
يطب��ق كود املباين القائمة على جميع اأعمال االإ�ضالح والتعديل 
وتغي��ري االإ�ض��غال واالإ�ضاف��ة والنق��ل للمب��اين القائم��ة واملب��اين 
االأثرية ومعاجلة حت�ض��ني كفاءة املباين القائمة ملقاومة الزالزل 

مبا يحقق املعايري املعتمدة يف الكود.
)SBC 1001( 13. الكود ال�سعودي للمباين اخل�سراء

يهتم كود املباين اخل�ضراء باحلفاظ على املوارد الطبيعية وت�ض��مل 
منا�ضبة املوقع و االأر�س امل�ضتخدمة للم�ضروع وجودة البيئة الداخلية 
للمباين وتر�ض��يد وكفاءة ا�ضتخدام الطاقة واملياه وتخفي�س انبعاث 
غ��از ث��اين اأك�ض��يد الكرب��ون ولت�ضنيف املباين ح�ض��ب ا�ض��تعماالت 
املب��اين اخل�ض��راء، وي�ض��مل الت�ض��ييد والتعدي��ل والتغي��ري واحلركة 

والتو�ضيع واال�ضتبدال واالإ�ضالح واال�ضتخدام واالإ�ضغال.
)SBC 1100( 14. الكود ال�سعودي للمباين ال�سكنية

يهتم كود املباين ال�ض��كنية مبتطلبات امل�ضاكن املخ�ض�ضة لعائلة 
واح��دة اأو اثنت��ني الت��ي ال تزي��د ع��ن ثالث��ة طواب��ق فوق م�ض��توى 
ال�ضف��ر املعم��اري ، وت�ض��مل تطبيقات ه��ذا الكود على الت�ض��ييد 
والتعدي��ل والتغي��ري واحلرك��ة والتو�ّض��ع واال�ض��تبدال واالإ�ض��الح 
واال�ضتخدام واالإ�ضغال ويعترب هذا الكود �ضامل كل التخ�ض�ضات.
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عبدالعزيز بن عبدالله الجمعة
مدير تحرير مجلة المهندس

"الكود" إليقاف الفوضى 
في قطاع البناء 
وانصاف "المواطن"

جاء "كود البناء الســعودي" ليوقف مســيرة الفوضى التي عشناها منذ سنوات طويلة في 
قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية للمواطنين، مثل "الفلل، العمائر، 
والشــقق السكنية"، بعد اســتغالل )بعض( المستثمرين ومعرفتهم لحاجة المواطن للسكن، 
فاتجهوا لبناء وحدات سكنية تظهر عيوبها اإلنشائية بعد فترة قصيرة، نظرا  للغش التجاري 
في البنى التحتية وترهل الجودة، حيث واجه المواطن منذ زمن مشــكلة في ضعف جودة 
المبنى، إلى جانب عيوب إنشائية تظهر بعد استخدام المنزل بفترة قصيرة، وذلك يعود في 
االســاس لســوء التصميم، مرورا بضعف االعمدة، وتصدعات الجــدران، وانهيارات التربة، وما 
يتبع ذلك من مشاكل وغش في مواد البناء والتشطيب، مثل المواد الصحية ومواد الكهرباء، 

والدهانات، وغيرها.

ويف ي��وم اخلمي���س 1 يولي��و 2021م، انطلقت حقبة جديدة يف 
قط��اع البن��اء والت�ض��ييد بوطنن��ا الغ��ايل، بعد تد�ض��ني "الكود 
ال�ضعودي" للمباين ال�ضكنية، عن طريق وزارة ال�ضوؤون البلدية 
وزارة  مث��ل  العالق��ة،  ذات  واجله��ات  واالإ�ض��كان  والقروي��ة 
الداخلي��ة )املديري��ة العامة للدف��اع امل��دين(، وزارة الطاقة، 
والهيئ��ة ال�ض��عودية للموا�ضف��ات واملقايي���س واجل��ودة، والت��ي 
عملت على تطبيق الكود على جميع اأعمال البناء يف القطاعني 

الع��ام واخلا���س عل��ى املب��اين اجلدي��دة يف نواح��ي الت�ضميم 
والتنفي��ذ والت�ض��غيل وال�ضيان��ة والتعديل، اإ�ضاف��ة اإىل املباين 
القائمة يف حالة الرميم اأو تغيري اال�ض��تخدام اأو التو�ض��عة اأو 

التعديل.
ان تطبي��ق "الك��ود" حتم��ا �ض��يعمل عل��ى تنظيم قط��اع البناء 
والت�ض��ييد من خ��الل موا�ضف��ات تتوافق مع طبيعتن��ا وبيئتنا، 
و�ض��تعمل على حتقيق احلد االأدنى لل�ض��المة وال�ضحة وتوفري 
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البيئ��ة ال�ضحية واالإ�ضاءة والتهوية الكافية، وتر�ض��يد الطاقة 
وتنفيذ اأعمال العزل احلراري وحماية االأرواح واملمتلكات من 
اأخط��ار ال��زالزل وغريه��ا من املخاط��ر، حيث يل��زم "الكود" 
التعاقد مع مكتب هند�ض��ي معتمد للت�ضميم، واالإ�ض��راف على 
اأعم��ال البن��اء، والتعاق��د مع مق��اول معتمد لتنفي��ذ االأعمال، 
اإ�ضاف��ة اإىل التاأم��ني االإلزام��ي، م��ا يع��زز م��ن ج��ودة البن��اء 

واملباين ال�ضكنية.
وج��اء "الكود" ليلبي تطلعات املواطن بتوفري وحدات �ض��كنية 
قابلة لل�ضكن تتميز بجودة عالية واحل�ضول على م�ضكن يتميز 
بكفاءة ا�ض��تهالك املي��اه والكهرباء، ويخف�س تكلفة الت�ض��غيل 

وال�ضيانة، وي�ضاعد يف ال�ضالمة وال�ضحة العامة.
وقد يرى البع�س اأن تطبيق كود البناء ال�ض��عودي �ض��يعمل على 

ارتفاع االأ�ضعار نوعا ما، فيما يخ�س تكلفة البناء والت�ضطيب، 
ولك��ن بالتاأكي��د اأن " الك��ود" �ض��ريفع م��ن جودة البن��اء، كما 
وا�ض��تدامته  و�ض��المته  املبن��ى  كف��اءة  �ضي�ض��اهم يف حت�ض��ني 
وتخفي�س تكاليف ت�ض��غيله و�ضيانته وتر�ض��يد ا�ض��تخدام املياه 
والطاق��ة في��ه م��ن خ��الل موا�ضفات قيا�ض��ية، كم��ا اأن تطبيق 
الك��ود ي�ض��ب يف م�ضلح��ة املواط��ن، حي��ث اأنه وثيق��ة قانونية 
ور�ض��مية م��ن جميع االأط��راف التي �ض��اركت يف بن��اء الوحدة 
ال�ضكنية، وت�ضمن حقوقه، وت�ضهل له املطالبة بحقوقه يف حال 
ح��دوث م�ض��اكل، وكذل��ك االعتم��اد عل��ى جه��ات تعم��ل وف��ق 
االأنظمة وم�ضرح لها بالبناء والتخطيط والت�ضميم، م�ضتندا 
عل��ى اأر�ضية �ضلبة لالأنظم��ة والقوانني والغرامات ملن يخالف 

هذه االأنظمة واال�ضراطات.
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