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ت�ضهد الدول الأع�ضاء يف هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

حتتية  بنية  م�ضاريع  تنفيذ  ويتم  هائلة،  عمرانية  وطفرة  نه�ضة  العربية 

الق�ضري  املدى  يف  ا�ضتمرارها  ويتوقع  املليارات،  مبئات  �ضخمة  واإ�ضكانية 

واملتو�ضط على اأقل تقدير، كما يعد قطاع البناء والت�ضييد ثاين القطاعات 

القت�ضادية يف املنطقة من حيث ال�ضتثمارات بعد قطاع البرتوكيماويات.

وي�ضارك يف ور�ضة البناء ال�ضخمة عدد كبري من �ضركات البناء والت�ضييد 

وتطلعات  اآمال  لتحقيق  الزمن  مع  �ضباق  يف  اجلن�ضيات  ومتعددة  الوطنية 

قادة و�ضعوب املنطقة للحاق بركب الأمم.

عاملنا  مع  الإيجابي  تفاعلنا  تعك�س  م�ضاريعنا  يف  العاملية  امل�ضاركة  وهذه 

وانفتاحنا القت�ضادي املدرو�س وتعزز من فر�س جناحنا يف ك�ضب الوقت 

هذه  اأن  اأبرزها  ولعل  ال�ضلبيات  بع�س  لها  اأن  اإل  اخلطوات،  واخت�ضار 

ال�ضركات تدخل �ضوق البناء والت�ضييد اخلليجي ومعها كوادرها وخرباتها 

الوطنية وتتبع يف ت�ضميم وتنفيذ امل�ضاريع اخلليجية الأنظمة والت�ضريعات 

والبيئة اخلليجية  املناخ  تنا�ضب  والتي قد ل  الأم  اكت�ضبتها يف وطنها  التي 

ب�ضكل مثايل، مما قد يوؤدي اإىل وجود عيوب ت�ضميمية وتنفيذية يف املن�ضاآت 

اأو هدر وا�ضتنزاف للموارد املالية على اأقل تقدير، وهذه نتيجة طبيعية لعدم 

احتياجاتنا  وتعك�س  منطقتنا  تخ�س  وا�ضرتاطات  وت�ضريعات  نظم  وجود 

وت�ضتجيب لظروفنا املناخية والطبيعية.

الإدارية  والنظم  والقوانني  الت�ضريعات  ت�ضن  اأن  لزامًا  كان  هنا  ومن 

والفنية التي تهدف - ب�ضكل رئي�س - اإىل ا�ضرتاط اأدنى م�ضتوى مقبول من 

الراحة وال�ضالمة وال�ضحة العامة مل�ضتخدمي املباين ب�ضكل عام وامل�ضاكن 

البناء  ومواد  بالت�ضميم،  اخلا�ضة  املتطلبات  اأدنى  وحتديد  خا�س،  ب�ضكل 

الأخطار  من  احلماية  توفر  التي  املطبقة  الإن�ضاء  وطرق  امل�ضتخدمة، 

الطبيعية اأو احلوادث الأخرى، وهو ما يعرف بكود البناء.

ويعترب الكود اأداة فاعلة ل�ضبط عملية ت�ضميم املباين وامل�ضاكن وت�ضييدها، 

وذات  مل�ضتخدميها،  اآمنة  وم�ضاكن  مباٍن  توفري  اإىل �ضمان  تطبيقه  ويوؤدي 

م�ضتوى مقبول من الراحة تتحقق فيها احتياجاتهم الأ�ضا�ضية، كما تت�ضف 

اآمنة  م�ضاكن  لبناء  فاعلة  اأداة  البناء  فكود  اجلودة.  من  حمدد  مب�ضتوى 
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ومريحة تتوافر فيها اجلودة املن�ضودة وم�ضتوى الأداء املطلوب.

من  يعد  وتنفيذها  واملباين  امل�ضاكن  ت�ضميم  عند  البناء  كود  تطبيق  اإن 

الأمور احلتمية احل�ضا�ضة، فالأ�ضاليب املتبعة يف ت�ضميم امل�ضاكن وت�ضييدها 

من  تخلو  تكاد  التي  ال�ضوابط  من  القليل  اإل  يحكمها  ل  الراهن  وقتنا  يف 

جمتمعاتنا  بتوعية  العناية  يلزم  لذا  واجلودة؛  وال�ضحة  الأمان  متطلبات 

باأهمية تطبيق كود البناء خ�ضو�ضًا يف قطاع الإ�ضكان، وما �ضيحققه لها من 

فوائد واإيجابيات عند ا�ضت�ضدار رخ�س البناء، وخالل عمليات الإ�ضراف 

ونتيجة  الت�ضييد.  عمليات  من  النتهاء  �ضهادات  منح  وعند  التنفيذ،  اأثناء 

لذلك �ضريتقي م�ضتوى امل�ضاكن واملباين ب�ضكل عام من حيث النوعية، مع 

يوؤدي  قد  الكود  تطبيق  اأن  ومع  لل�ضاكنني.  والراحة  ال�ضالمة  و�ضائل  توافر 

اإىل رفع التكلفة الأولية للتنفيذ اإل اأنه �ضيوفر كثريًا من املال واجلهد على 

املدى الطويل.

واأن تت�ضافر  اإليه  ن�ضعى  اأن  نبيل يجب  بناء خليجي هدف  اإن وجود كود 

جهودنا لتحقيقه ملا له من فوائد كبرية حلماية و�ضالمة املن�ضاآت و�ضاكنيها 

وم�ضتخدميها.

كما اأن الكود املوحد يفتح اأ�ضواق املنطقة اأمام �ضركات البناء والت�ضييد 

الت�ضييد  ل�ضناعة  امل�ضاندة  واخلدمات  ال�ضت�ضارية  واملكاتب  اخلليجية 

تراكم  يف  وي�ضهم  الكود،  تطبيق  عند  املنطقة  دول  كافة  يف  لال�ضتثمار 

خرباتها وت�ضهيل الإجراءات اأمامها.

م�ضافة  قيمة  يعطي  خليجي  بناء  كود  وجود  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

بالرغم  جديدة  عمل  فر�س  ويخلق  املهم  القت�ضادي  القطاع  لهذا  كبرية 

على  والتفتي�س  التطبيق  اآليات  ل�ضن  متوا�ضلة  جهودًا  يحتاج  اأنه  من 

املن�ضاآت واملباين، واهتمامًا بتحديثه وفق م�ضتجدات املوا�ضفات القيا�ضية 

املرجعية امل�ضار اإليها يف الكود.



4

تعريف كود البناء:

هو جمموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية املتخ�ض�ضة باملباين ل�ضمان 

الأ�ض�س  على  مبنية  العامة،  وال�ضحة  ال�ضالمة  من  املقبول  الأدنى  احلد 

واملخاطر  املواد  وخوا�س  الهند�ضية  والقواعد  الطبيعية  والظروف  العملية 

الطبيعية، كالزلزل واحلرائق وكذلك اأغرا�س ا�ضتخدام املن�ضاآت.

اأو باخت�صار:

ولوائح  اأنظمة  من  يتبعها  وما   - واملتطلبات  ال�ضرتاطات  جمموعة  هو 

وال�ضحة  ال�ضالمة  ل�ضمان  والت�ضييد  بالبناء  املتعلقة   - ومالحق  تنفيذية 

العامة.

k امل�صدر : كود البناء ال�صعودي.

الهدف من كود البناء:

التي  واملتطلبات  ال�ضرتاطات  من  الأدنى  احلد  و�ضع  اإىل  الكود  يهدف 

املباين  وثبات  وا�ضتقرار  العامة من خالل متانة  ال�ضالمة وال�ضحة  حتقق 

والتهوية  والإ�ضاءة  ال�ضحية  البيئة  وتوفري  اإليها  الو�ضول  و�ضبل  واملن�ضاآت 

احلريق  اأخطار  من  واملمتلكات  الأرواح  وحماية  املياه  وتر�ضيد  الكافية، 

وغريه من املخاطر املرتبطة باملباين.
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تطبيق الكود:

التطبيق  اأولوية  وتعطى  متكاملة  وحدة  واملتطلبات  ال�ضرتاطات  تعترب 

لال�ضرتاطات، ثم للمتطلبات. ويطبق ال�ضرط الأكرث تقييدًا والأكرث حتديدًا 

يف حال وجود اختالفات بني بنود الكود.

الت�ضميم  ذلك  يف  مبا  والت�ضييد  البناء  اأعمال  جميع  على  الكود  يطبق 

للمباين  التاأهيل  واإعادة  والتعديل  والهدم  وال�ضيانة  والت�ضغيل  والتنفيذ 

واملن�ضاآت.

العاملني يف جمال تطبيق  يلزم ح�ضول املهند�ضني واملفت�ضني واملراقبني 

الكود على رخ�ضة ممار�ضة من جهة معتمدة.

املتعلقة  والفنية  الإدارية  والنظم  القوانني  جمموعة  هو  البناء  كود  اإن 

حتقيق  ل�ضمان  وذلك  والهند�ضية،  العلمية  القواعد  على  واملبنية  بالبناء 

احلد املقبول من ال�ضالمة وال�ضحة العامة، مع الأخذ يف العتبار خوا�س 

املواد والظروف الطبيعية املحلية ومتطلبات احلماية من احلريق والأخطار 

الطبيعية كالزلزل والرياح وكذا الغر�س من ا�ضتخدام املن�ضاآت.

الأمان  ا�ضرتاطات  يحدد  بناء  كود  توفر  عام  بوجه  املن�ضاآت  تتطلب  اإذ 

لطبيعتها  اخلليج  منطقة  يف  اأهمية  الأمر  ويزداد  والراحة،  وال�ضالمة 

اجلغرافية واختالف اأجواء مناطقها املختلفة كاملناخ ال�ضحراوي اجلاف 

�ضديد احلرارة  اأنه  كما  البحر،  من  القريبة  املناطق  العالية يف  والرطوبة 

يف اأغلب ف�ضول ال�ضنة، واختالف اأنواع الرتبة ومنها ما حتتوي على ن�ضب 

وكل  املناطق،  بع�س  زلزالية يف  اأن هناك ظواهر  كما  الأمالح،  عالية من 

هذه العوامل وغريها توؤثر على �ضالمة املن�ضاآت وقاطنيها.
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ومن هنا جاءت اأهمية كود البناء للرفع من جودة البناء واحلفاظ على 

وو�ضع  وقاطنيها  املن�ضاآت  �ضالمة  �ضمان  خالل  من  اخلليجي  القت�ضاد 

املالئمة  والأ�ضاليب  والتنفيذ  الت�ضميم  �ض�س 
ُ
اأ حتدد  التي  ال�ضرتاطات 

من  وميكنهم  والفنيني  املهند�ضني  ير�ضد  مما  املنطقة  واإمكانات  لظروف 

القيام باأعمالهم بطرق �ضليمة وماأمونة، وي�ضاهم يف و�ضع احللول الهند�ضية 

والعلمية يف قطاع البناء والت�ضييد، وذلك عن طريق ا�ضتخدام الكود كنظام 

معرتف به على امل�ضتوى الوطني لكل الدول الأع�ضاء يف هيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

فكود البناء بلوائحه وا�ضرتاطاته الفنية ي�ضمن جودة الت�ضميم والتنفيذ 

حمددة  ولغة  وا�ضحة  قواعد  بو�ضع  وذلك  وينظمها،  ال�ضليم  وال�ضتعمال 

للم�ضممني واملنفذين وامل�ضرفني واجلهات املخت�ضة لكي تتبعها اأثناء العمل 

مبثابة  ي�ضبح  الكود  اأن  حيث  اتفاقية،  اأو  عقد  يف  ذلك  يذكر  مل  لو  حتى 

النظام امللزم عند اعتماده، لذا فاإن تاأثرياته الإيجابية �ضوف تنعك�س تلقائيًا 

على جميع جمالت الت�ضييد والبناء خا�ضة بالن�ضبة للمواطن العادي الذي 

ل تتوفر لديه اخلربة الفنية، والتي ي�ضعها الكود بني يديه بدون تكلفة، اإذ 

منزله  لت�ضميم  ا�ضت�ضاري  مكتب  مع  التفاق  عند  العادي  ال�ضخ�س  يكفي 

اأن يقول “الت�ضميم ح�ضب متطلبات كود البناء اخلليجي” اأو عند التفاق 

مع املقاول اأن يقول “يتم التنفيذ ح�ضب ا�ضرتاطات كود البناء اخلليجي” 

وبهذا ي�ضمن ح�ضن الت�ضميم والتنفيذ و�ضالمة اأداء املن�ضاأة.
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خطوات يف م�صروع كود البناء اخلليجي:

نظمت هيئة التقيي�س بالتعاون مع وزارة البيئة يف دولة قطر ممثلة بالإدارة 

اخلليجي  البناء  لكود  الأول  املنتدى  والتقيي�س  املختربات  ل�ضوؤون  العامة 

)الدوحة 11-13 اأكتوبر 2010 م(، �ضاركت فيه عدد من اجلهات الوطنية 

على  التوافق  ومت  املنتدى،  مبو�ضوع  املعنية  العاملية  واملنظمات  والإقليمية 

عدد من التو�ضيات العامة واخلا�ضة للو�ضول لكود بناء خليجي.

الفني  املكتب  تاأ�ضي�س  مت  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  على  بناًء 

مل�ضروع كود البناء اخلليجي والذي ت�ضت�ضيفه دولة قطر.

بناًء على قرار جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س مت ت�ضكيل جلنة عليا للمكتب 

ت�ضارك  الأع�ضاء  الدول  من  اخلليجي  البناء  كود  مب�ضروع  اخلا�س  الفني 

فيه اأجهزة التقيي�س الوطنية والأمانة العامة ملجل�س التعاون والأمانة العامة 

للمكتب  ال�ضنوية  الت�ضغيل  خطة  واعتماد  مراجعة  بهدف  التقيي�س،  لهيئة 

ودرا�ضة الت�ضورات الوطنية املتعلقة باآليات وطرق اإعداد م�ضروع كود بناء 

تقدم  لإحداث  روؤية موحدة وخطة عمل مربجمة؛  على  والتوافق  خليجي، 

منظور ب�ضاأن اإعداد هذا امل�ضروع.

مت حتى الآن ت�صكيل ع�صر جلان فنية متخ�ص�صة تعمل حالياً 

على درا�صة واإعداد اأجزاء كود البناء اخلليجي:

اللجنة الفنية املعمارية. 1

اللجنة الفنية الإن�ضائية . 2

اللجنة الفنية الكهربائية. 3

اللجنة الفنية امليكانيكية. 4

اللجنة الفنية ال�ضحية. 5

اللجنة الفنية ملقاومة احلريق. 6

اللجنة الفنية للمباين اخل�ضراء وال�ضتدامة. 7

اللجنة الفنية للحفاظ على الطاقة. 8

اللجنة الفنية لل�ضحة العامة وال�ضالمة املهنية. 9

اللجنة الفنية ل�ضيانة املباين. 10


