
 

                     

 
 

 

 الئحة تصنيف مخالفات

 كود البناء السعودي
 

  ه14/10/1439( وتاريخ 39ق/أع/1214القرار الوزاري رقم )بالصادرة 
 ه06/03/1443( وتاريخ 00080رقم )املعدلة بالقرار الوزاري و 



 

 20من  1الصفحة 
 

 املادة األولى: 

تعريف مفردات ومصطلحات هذه الالئحة إلى التعريفات الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام تطبيق كود يرجع في 

 البناء السعودي.

 املادة الثانية: 

أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب اإلزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها يعتبر اإلخالل بأي من متطلبات الكود 

 عن اإلزالة أو 
ً
للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، وال يعد إيقاع العقوبة بديال

 التصحيح.

 املادة الثالثة:

هم الرسمية، تهم قرارات من جهاتيتم ضبط املخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسمي

 وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات املخالفات وإيقاع العقوبات.

 املادة الرابعة:

عند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو اإلشراف ولم يبادر املخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بالغ عنها 

ير باملخالفة إذا أصدر تقر  ُيعفى املكتب املشرف من مخالفة التنفيذو  فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها.

 بالتنفيذ. ولم يلتزم املقاول  منصة بلديوتم تسليمه للمقاول أو رفعه على 

 :الخامسةاملادة 

 تتم عملية الضبط وفق نموذج موحد تعده الجهة املختصة بالوزارة، ويشتمل على اآلتي:

 تاريخ الضبط ويومه وساعته. -أ

 مالك املبنى.اسم  -ب

 رقم الترخيص ونوعه. -ج

 تصنيف املبنى ونوعه ومكانه. -د

 نوع املخالفة ووصفها وموقعها من املبنى. -ه

 مرجع املخالفة في الكود ورقمها. -و

 درجة خطورة املخالفة والضرر الناتج عنها. -ز

 تقدير مدة تصحيح املخالفة أو إزالتها. -ح

 حال ذلك.اسم املخالف وإفادته وتوقيعه، واإلشارة إلى امتناعه  -ط

 توثيق املخالفات بالصور أو إرفاقها إن أمكن. -ي

 اسم وتوقيع مسؤول الضبط. -ك

 أي معلومات أخرى ترى الجهة املختصة بالوزارة إضافتها. -ل
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 :السادسةاملادة 

على من تسند إليه مهمة ضبط مخالفات الكود تحري الدقة واستشعار املسؤولية وإنجاز عمله دون تأخير 

رجعه في نف  اليوم أو اليوم الذي يليه لقيدها ومراجعتها واعتمادها، وله في سييل وتسليم محاضر الضبط مل

 ذلك دخول املباني واملنشآت واالطالع على املستندات والوثائق واملخططات.

 :السابعةاملادة 

 :الجهة ذات العالقة خطرة تقومعند ضبط مخالفة غير  (1

، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود إشعار -أ
ً
الل خ املخالف بها بطرق اإلبالغ املتبعة نظاما

م زالة يقو و اإل أ، وفي حال التصحيح يوم( لبدء تصحيح األعمال املخالفة أو إزالتها 30مدة أقصاها )

 .الجهة ذات العالقة بذلكاملخالف بإشعار 

الل خوتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود  ،املخالف إنذاريتم وفي حال عدم التصحيح   -ب

يوم( إلنهاء أعمال التصحيح أو اإلزالة، وفي حال التصحيح أو اإلزالة يقوم املخالف  90مدة أقصاها )

 .الجهة ذات العالقة بذلكبإشعار 

 فة إلى لجنة النظر فييتم إحالة املخالفي حال عدم التصحيح بعد املدة املشار إليها بالفقرة )ب(  -ج

 ج التالي:وفق التدر مخالفات كود البناء السعودي إليقاع العقوبة املنصوص عليها في جدول املخالفات 

ة أقصاها خالل مدبما يتفق مع الكود تطبيق الحد األدنى للغرامة املالية وإزالة أو تصحيح املخالفة،  -1

لجهة احال التصحيح أو اإلزالة يقوم املخالف بإشعار  يوم( إلنهاء أعمال التصحيح أو اإلزالة، وفي 90)

 .ذات العالقة بذلك

( يطبق الحد األقص ى للغرامة 1-وفي حال عدم التصحيح أو اإلزالة بعد املدة املشار اليها بالفقرة )ج -2

يوم( إلنهاء أعمال  90خالل مدة أقصاها )بما يتفق مع الكود  املالية وإزالة أو تصحيح املخالفة،

 .الجهة ذات العالقة بذلكتصحيح أو اإلزالة، وفي حال التصحيح أو اإلزالة يقوم املخالف بإشعار ال

( يتم إيقاف كافة األعمال لحين 2-وفي حال عدم التصحيح أو اإلزالة بعد املدة املشار اليها بالفقرة )ج -3

 .معالجة املخالفة او إزالتها

 املادة الثامنة:

 الجهة ذات العالقة بالتالي: عند ضبط مخالفة خطرة تقوم

 بما يتفق مع الكود.  (1
ً
، وطلب إزالتها أو تصحيحها فورا

ً
 إشعار املخالف بها بطرق اإلبالغ املتبعة نظاما

إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع اإلشغال أو التشغيل أو إخالء املبنى حتى يزيل  (2

 املخالف املخالفة أو يصححها.

 املخالفة إلى لجنة النظر في املخالفات خالل مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها. إحالة (3
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 املادة التاسعة:

إذا لم يبادر املخالف بإزالة املخالفة الخطرة أو خالل املهلة املحددة للمخالفات األخرى وكانت املخالفة تعيق أو 

أو تشكل خطورة على السالمة أو الصحة العامة تعطل بصورة مباشرة االنتفاع من الطرق أو الخدمات العامة 

أو البيئة أو تشوه املظهر العام للمدينة فللجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات املختصة إزالتها على نفقة 

 املخالف.

 املادة العاشرة:
 عن 

ً
خالفة، املإذا تم اكتشاف مخالفة خطرة ولم يستدل على املخالف وال عنوانه فيعد مسؤول الضبط محضرا

ويتم التحري واملتابعة الدقيقة للبحث عن املخالف. فإذا تعذر الوصول إليه يقوم الجهاز البلدي بعد التنسيق 

مع الجهات املختصة بإخالء املبنى أو منع اإلشغال أو إزالة املخالفة إن دعت الحاجة. وعند معرفة املخالف يحمل 

 بة عليها.نفقات اإلزالة باإلضافة إلى العقوبة املترت

 املادة الحادية عشرة:
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تقوم لجنة النظر بإيقاع العقوبات املناسبة لكل مخالفة 

 وفق املادة الثانية عشرة من النظام، وتراعي في ذلك األس  التالية:
  بالصحة أو بالنظام العام درجة خطورة املخالفة وأثرها في اإلضرار باألرواح أو األموال أو (1

 .املنفذةاملخالفة ساحة مو  وكلفة إنشائه وأهمية موقعه مساحة البناء وحجمه ونوعه (2

 تناسب العقوبة مع املخالفة. (3

 الظروف املخففة واملشددة املصاحبة الرتكاب املخالفة. (4

 مبادرة املخالف بإزالة املخالفة أو تصحيحها. (5

 تكرار املخالفة أو تعددها. (6

 املخالفة بمحاولة عرقلة عملية الضبط أو التفتيش أو عدم التعاون مع املسؤولين.اقتران  (7

 تعمد ارتكاب املخالفة. (8

 املادة الثانية عشرة:

تطبيق كود البناء في املجال السكني لفئة التصنيف  ( ملخالفات1رقم ) في جدول  العقوبات الواردةلجنة النظر  تطبق

(R-3)  (، والجدول وابقثالث ط ارتفاع املبنى عن)الفلة املنفصلة أو الفلتين املتالصقتين من طرف أو طرفين بما ال يزيد 

 .كود البناء السعودياملباني حسب  شغاالتاباقي  ملخالفات( 2رقم )

 املادة الثالثة عشرة:

ية السالمة وفق الحلول الهندس إذا كان في إزالة املخالفة ضرر على سالمة املبنى فيتم تصحيحها بما يحقق

املمكنة، على أن يتم إحضار تقرير من مكتب هندس ي معتمد ومؤهل من الوزارة يثيت سالمة املبنى وعدم إمكانية 

 اإلزالة.
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 املادة الرابعة عشرة:

 لإلجراءات املتبعة في تحصيل األموال العامة.
ً
 يتم تحصيل الغرامات وفقا

 املادة الخامسة عشرة:

.تعتبر 
ً
 قرارات لجنة النظر نافذة بصدورها، ويبلغ املخالف بها بطرق اإلبالغ املتبعة نظاما

 املادة السادسة عشرة:

 من تاريخ العلم بها. يجوز التظلم من قرارات لجان النظر أمام
ً
 املحاكم اإلدارية بديوان املظالم خالل ستين يوما

 املادة السابعة عشرة:

تب االستشارية أو الهندسية أو الفنية أو املقاولين بسيب مخالفة الكود، يقوم حال إيقاع أي عقوبة على املكا

 الجهاز البلدي بإشعار الجهات املرجعية لهم باملخالفات والعقوبات املقررة عليهم.

 عشرة: الثامنةاملادة 

 رقمالوزاري قرار البموجب  ةالصادر الئحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي محل  تحل هذه الالئحة

 .ـه14/10/1439وتاريخ  (39ق/أع/1214)

  عشرة: ةالتاسعاملادة 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ً
 يعمل بهذه الالئحة اعتبارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20من  5الصفحة 
 

 (R-3تطبيق كود البناء في املجال السكني لفئة التصنيف ) ( ملخالفات1جدول رقم )

 الث طوابق(ث ارتفاع املبنى عن)الفلة املنفصلة أو الفلتين املتالصقتين من طرف أو طرفين بما ال يزيد 

 الجهة املخالفة م

 1فئة 

 R-3 االجراء  درجة الخطورة 

 الغرامة املالية

1 

تقـــديم مخططـــات أو تصــــــــــــــاميم أو 

تـــــــــقـــــــــاريـــــــــر أو جـــــــــدول كـــــــــمـــــــــيـــــــــات 
ومواصــــــــــــفات او النوتة الحســــــــــــابية 

 للكود وتماإلنشـــــــــــــــــائيــــــة مخــــــالفــــــة 

 إصدار الرخصة بموجبها.

املكتب 

 املصمم
 مخالفة خطرة. - ريال  5.000

 .إيقاف البناء 

  إعـــــادة تقـــــديم املخططـــــات والتصــــــــــــــــاميم أو

 وفوجدول الكميات واملواصـــــفات التقارير 
ً
قا

 .للكود

  ار أو اختيـــفي حـــال عـــدم تقـــديم تقرير للتربـــة
نوع وقـدرة تحمـل التربـة من الجـدول املـذكور 

 وفقــ تاالجســـــــــــــ  عــدد من يتم عمــل في الكود 
ً
 ا

راجعــــة الرســــــــــــومــــات واألحمــــال م للكود ويتم

اإلنشـــــائية واعتمادها من مكتب اســـــتشـــــاري 

 مختص في هذا املجال.

   في حــال التكرار يتم إيقــاف ترخيص املكتــب

 .أشهر من خالل منصة بلدي 6ملدة 

2 
إصـــــدار شـــــهادة إشـــــغال للمبنى على 

خطرة الرغم من وجود مخـــــالفـــــات 

  بالبناء
ً
 .للكود وفقا

املكتب 
 املشرف

 .مخالفة خطرة - ريال 7.500

  مؤقتشهادة اإلشغال منع اإلشغال وتوقيف 
ً
 ا

 .لحين معالجة املخالفات

 إعادة تنفيذ كافة األعمال املخالفة للكود. 

 يد بمعالجة إعداد تقرير من اســــــــــتشــــــــــاري يف

 .كافة املخالفات

  في حـــال التكرار يتم إيقـــاف ترخيص املكتـــب

 .أشهر من خالل منصة بلدي 6ملدة 

3 

إســناد املكتب الهندســ ي املشــرف أو 

املقــــــاول )املنفــــــذ( ملهــــــامهم أو جزء 

ي ف متخصـــصـــينمنها ألشـــخاص غير 
 .مجال التخصص

املكتب 
 املشرف

 ريال2.000

 .مخالفة غير خطرة -

  مراجعة األعمال التي تم تنفيذها بواســــــــــــطة

اســــــــــــتشـــــــــــــــــاري في مجــــــال اإلشــــــــــــراف مكتــــــب 
 .بالتخصص

  تصــــحيحبصــــالحية األعمال أو إصــــدار تقرير 
 .بتنفيذ توصيات التقرير وااللتزاماالعمال 

  مـــتـــخصــــــــــــصـــــــــــــــيـــن فـــي مـــجــــــال الـــتـــعــــــاقــــــد مـــع
 .التخصص

 ريال 4.000 املقاول 

4 

عــــــدم الــتــزام املــكــتــــــب الــهــنــــــدســــــــــــ ــي 
املشــــرف بإرســــال تقارير واشــــعارات 

مراحل بناء املشــــــــــــروع في مواعيدها 

 .املقررة

املكتب 

 املشرف

 ريال 3.000
 

 .مخالفة غير خطرة -

  في حـــــال عـــــدم ( ريـــــال 3.000املكتـــــب )يغرم

تـقــــــديـم الـتـقـريـر األول والـخــــــاص بـمـراجـعــــــة 

 .الرسومات وإشعار بدء التنفيذ

 ( ريـــــال 1.000يغرم املكتـــــب ) عن كـــــل تقرير

 .أخر لم يتم إرساله

  إعداد التقارير املطلوبة وإرسالها على منصة

 .بلدي

 ريال   1.000
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 الجهة املخالفة م

 1فئة 

 R-3 االجراء  درجة الخطورة 

 الغرامة املالية

5 

 أو توصـيف ،عدم االلتزام بتصـميم

أو تــنــفــيــــــذ مــتــطــلــبــــــات  اعــتــمــــــادأو 
األعمــــــال االنشـــــــــــــــــائيــــــة في املبنى أو 

 تنفيذ أعمالأو املنشـــــأة وفق الكود 

املخططات و بناء مخالفة للرخصــــــة 

 .دالهندسية املعتمدة وفق الكو 

املكتب 

  املشرف
 ريال  7.500

 .مخالفة خطرة -

 الجزء أو القســــــــــــم الــــــذي  إيقــــــاف البنــــــاء أو

 .يشكل خطورة

  تطبق املخالفة على كل من املشرف واملقاول 

 زالة األعمال املخالفة وإعادة تنفيذ األعمال إ
 .وفق الكود

 ريال  10,000 املقاول 

6 

 اعتمادتوصــــــــــــيف أو بعدم االلتزام 
أو تنفيــذ مواد البنــاء االســـــــــــــاســــــــــــيــة 

 (الخرسانةحديد التسليح أو مثل: )

غير مطابقة للمواصفات القياسية 
 .املعتمدة

املكتب 

 املصمم
 ريال 4.000

مجال في  مخالفة خطرة -

 .التوصيف
 الجزء أو القســــــــــــم الــــــذي  إيقــــــاف البنــــــاء أو

 .يشكل خطورة

  اد ذ املو أو التنفي االعتمادإعادة توصـــــيف أو
 .بما يتفق مع كود البناء

  يتحمــــل املخــــالف تكلفــــة مراجعــــة االعمــــال و

إعــادة إزالــة املخــالفــة أو تصــــــــــــحيح األعمــال و 
 .تنفيذ األعمال بمواصفات قياسية معتمدة

املكتب 

 املشرف
 ريال 8.000

مجال  في مخالفة خطرة -

اعتماد العينات واإلشراف 

 .على التنفيذ

 ريال 10,000 املقاول 
في مجال  مخالفة خطرة -

 .التنفيذ
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 أو توصـيف ،بتصـميمعدم االلتزام 

أو تــنــفــيــــــذ مــتــطــلــبــــــات  اعــتــمــــــادأو 
التمــديــدات والتركيبــات الكهربــائيــة 

الــدائمــة واملؤقتــة حســـــــــــــب الكود أو 

غير مطابقة للمواصفات القياسية 
 .املعتمدة

املكتب 

 املصمم
 ريال 3.000

في مجال  مخالفة خطرة -

 .التصميم والتوصيف
 الجزء أو القســــــــــــم الــــــذي  إيقــــــاف البنــــــاء أو

 .يشكل خطورة

  أو  االعتمادإعادة التصــــــــــــميم وتوصــــــــــــيف أو

 .املواد بما يتفق مع كود البناءالتنفيذ 

  تكلفة إعادة تنفيذ األعمال  املخالفيتحمل

 .بمواصفات قياسية معتمدة

املكتب 

 املشرف
 ريال 6.000

في مجال  مخالفة خطرة -

اعتماد العينات واإلشراف 

 .على التنفيذ

 ريال 9.000 املقاول 
في مجال  مخالفة خطرة -

 .التنفيذ

8 

أو  ،بـــــــتصــــــــــــــــــمـــــــيـــــــمعـــــــدم االلـــــــتـــــــزام 
أو تــنــفـيــــــذ  اعــتــمــــــادأو  ،تــوصـــــــــــــيــف

املـتـطـلـبــــــات الـفـنـيــــــة اشـــــــــــــتـراطــــــات و 

ألعـــمــــــال عـــزل وحـــمــــــايــــــة املـــبـــنـــى أو 
املنشـــأة من تســـربات األمطار واملياه 

 السطحية وفق الكود.

املكتب 

 املصمم
 ريال 2.000

في  مخالفة غير خطرة -

 .والتوصيفمجال التصميم 
  أو  االعتمادإعادة التصـــــــميم والتوصـــــــيف أو

 .ذ املواد بما يتفق مع كود البناءالتنفي

  يتحمل املخالف تكلفة إعادة تنفيذ األعمال
 .وفق الكود

املكتب 

 املشرف
 ريال 4.000

في  مخالفة غير خطرة -
مجال اعتماد العينات 

 .واإلشراف على التنفيذ

 ريال 6.000 املقاول 
في  مخالفة غير خطرة -

 .مجال التنفيذ

9 

 توصـــــيفأو بتصـــــميم عدم االلتزام 

أو تنفيــــــذ اشــــــــــــتراطــــــات  اعتمــــــادأو 
لعزل ابواملتطلبات الفنية الخاصــــــة 

 للكود.
ً
 الحراري للمبنى وفقا

املكتب 

 املصمم
 يالر  6.000

في  مخالفة غير خطرة -

أو  االعتمادإعادة التصــــــــــــميم وتوصــــــــــــيف أو   .مجال التصميم والتوصيف

 .ذ املواد بما يتفق مع كود البناءالتنفي

  يتحمل املخالف تكلفة إعادة تنفيذ األعمال

وفق الكود، إضــــــــــــــافـــة الى انـــه لن يتم تمـــديــد 
 .الكهرباء للمبنى

املكتب 
 املشرف

 ريال 8.000
في  مخالفة غير خطرة -

مجال اعتماد العينات 

 .واإلشراف على التنفيذ

 ريال 10,000 املقاول 
في  مخالفة غير خطرة -

 .مجال التنفيذ



 

 20من  7الصفحة 
 

 الجهة املخالفة م

 1فئة 

 R-3 االجراء  درجة الخطورة 

 الغرامة املالية

10 

و أ اعتمادعدم االلتزام بتصــميم أو 
تنفيــذ املتطلبــات الفنيــة الخــاصـــــــــــــة 

بــــــتصـــــــــــــــــمــــــيــــــم وتــــــنــــــفــــــيــــــذ االعــــــمــــــال 

املــــيــــكــــــانــــيــــكــــيــــــة وأنــــظــــمــــــة الــــتــــبــــريــــــد 
والـــتـــكـــيـــيـــف واملـــواقــــــد والـــتــــــدفـــئــــــة 

وتمديدات الغاز في املبنى أو املنشأة 

 وفق الكود.

املكتب 
 املصمم

 ريال 2.000
في  مخالفة غير خطرة -

 .مجال التصميم والتوصيف

  أو  االعتمادإعادة التصــــــــــــميم وتوصــــــــــــيف أو
 .ذ املواد بما يتفق مع كود البناءالتنفي

  يتحمل املخالف تكلفة إعادة تنفيذ األعمال

 .وفق الكود

املكتب 

 املشرف
 ريال 4.000

في  مخالفة غير خطرة -

مجال اعتماد العينات 
 .التنفيذواإلشراف على 

 ريال 6.000 املقاول 

في  مخالفة غير خطرة -

 .مجال التنفيذ
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 توصـــــيفعدم االلتزام بتصـــــميم أو 

أو تــنــفــيــــــذ املــتــطــلــبــــــات  أو اعــتــمــــــاد

الفنية الخاصـــــــــــة بتصـــــــــــميم وتنفيذ 
تركيبات وتمديدات أنظمة األعمال 

الصــــــــــــحيــة وأنظمــة تصــــــــــــريف ميــاه 

 االمطار وفق الكود.

املكتب 

 املصمم
 ريال1.000

في  مخالفة غير خطرة -

 .مجال التصميم والتوصيف
  أو  االعتمادإعادة التصــــــــــــميم وتوصــــــــــــيف أو

 .ذ املواد بما يتفق مع كود البناءالتنفي

 ة إعادة تنفيذ األعمال يتحمل املخالف تكلف

 .وفق الكود

املكتب 

 املشرف
 ريال2.000

في  مخالفة غير خطرة -
مجال اعتماد العينات 

 .التنفيذواإلشراف على 

 ريال 3.000 املقاول 
في  مخالفة غير خطرة -

 .مجال التنفيذ
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 توصـــــيفعدم االلتزام بتصـــــميم أو 

أو تــنــفــيــــــذ املــتــطــلــبــــــات  أو اعــتــمــــــاد
بكــاشــــــــــــف دخــان  الفنيــة الخــاصـــــــــــــة

 .وطفايات الحريق وفق الكود

املكتب 

 املصمم
 ريال 750

في مجال  مخالفة خطرة -

 .التصميم والتوصيف
  أو االعتمادإعادة التصــــــــــــميم وتوصــــــــــــيف أو 

 .التنفيذ بما يتفق مع كود البناء

 ة إعادة تنفيذ األعمال يتحمل املخالف تكلف

 .وفق الكود

املكتب 
 املشرف

 ريال1.500

في مجال  مخالفة خطرة -

اعتماد العينات واإلشراف 
 .على التنفيذ

 ريال2.250 املقاول 
في مجال  مخالفة خطرة -

 .التنفيذ



 

 20من  8الصفحة 
 

 .كود البناء السعودياملباني حسب شغاالت اباقي  ( ملخالفات2دول رقم )ج

 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

1 
تقدددددديم م ططدددددات أو تصددددددددددددددددداميم أو تقدددددارير أو 

حسددددددددددددددابات فنية م الفة للكود وتم  صدددددددددددددددار 

 )*( بموجبها.الرخصة 

 2ريال / م 480 240 240 120 120 60 60 30 30 20 املكتب الهندس ي املصمم

  إعــــــادة تــقــــــديــم إيــقــــــاف الــبــنــــــاء، و

املخططات والتصاميم أو التقارير 

 للكود
ً
 .وفقا

  الـــــتـــــكـــــرار يـــــتـــــم إيـــــقــــــاف فـــــي حــــــال

من  أشــــــــــهر 6ترخيص املكتب ملدة 

 .خالل منصة بلدي

2 
 صددددار شدددهادة  شدددغال للمبنى على الر م من 

 
 
 وجددددود مدددد دددددددالددددفدددددددات خددددطددددرة بدددددددالددددبددددنددددددداء وفددددقدددددددا

 )*(.للكود

 2ريال / م 480 240 240 120 120 60 60 30 30 20 املشرفاملكتب الهندس ي 

  شـــــــــــغال وتوقيف شـــــــــــهادة منع اإل

 اإلشــــــــــــغــال مؤقتــ
ً
 معــالجــةلحين  ا

 .املخالفات

 تـــنـــفـــيــــــذ كــــــافــــــة األعـــمــــــال  إعــــــادة

 .املخالفة للكود

  إعداد تقرير من استشاري يفيد

 .املخالفاتبمعالجة كافة 

  فـــي حــــــال الـــتـــكـــرار يـــتـــم إيـــقــــــاف

أشــــــــــــهر  6ترخيص املكتــــب ملــــدة 

 .من خالل منصة بلدي
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 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

3 
 سدددددددناد املكتب الهندسددددددد ي املشدددددددرف أو املقاول 

ألشدددددددددددددخا   ي   )املنفذ( ملهامهم أو جزء منها

 مسجلين لدى الجهات ذات االختصا .

 50,000 25,000 40,000 20,000 30,000 15,000 20,000 10,000 10,000 5.000 املكتب الهندس ي املشرف 3-1

 املخالفة

  التعاقد مع الجهات املرخصة

 .من الجهات ذات االختصاص

 إعداد و  مراجعة االعمال املنفذة

 تقرير من استشاري يفيد

 100,000 50,000 80,000 40,000 60,000 30,000 40,000 20,000 20,000 10,000 املقاول  2-3 .املخالفات بمعالجة كافة

4 

 خالل جهددات التفت ا الخدداصدددددددددددددددة بدد عمددالهدددا 

ومددددهدددددددامددددهدددددددا حسدددددددددددددددددددب الددددكددددود مددددثددددددد : اعددددتددددمددددددداد 

و حسدددددددددابات أو تقارير م ططات أو تصددددددددداميم أ

 .م الفة للكود

 رخصة 250,000 150,000 200,000 120,000 150,000 90,000 100,000 60,000 50,000 30,000 جهات تفت ا خاصة

 يقاف جهة التفتيش املخالفة.إ 

 كافة األعمال من جهة  مراجعة

 تفتيش أخرى.

5 
وضع منشآت مؤقتة خارج حدود األرض دون 

 .تصريح
 50,000 25,000 40,000 30,000 30,000 15,000 20,000 10,000 10,000 5.000 املقاول 

إزالة املنشآت 

 املخالفة

إزالة كافة املنشآت املؤقتة الغير 

 .مصرح بها

 8.000 4.000 2.000 1.000 500 املكتب الهندس ي املصمم .للموقععدم تقديم دراسة اختبار الت بة  6
ريال / جسه لم 

 يتم تنفيذها 

   اتاإللزام بعمل جس. 

  مراجعة الرســــــــــــومات اإلنشــــــــــــائية

 .واعتمادهاوأحمال املبنى 

7 
عدم التزام املكتب الهندس ي املشرف بإرسال 

تقددارير واشدددددددددددددعددارات مراحدد  بندداء املشدددددددددددددروع في 

 .مواعيدها املقررة

 املكتب الهندس ي املشرف

 .إعداد التقارير املطلوبة   للتقرير األول  7.000 6.000 5.000 4.000 3.000

 على منصـــــة  كافة التقارير إرســـــال

 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 .بلدي
عن كل تقرير 

 أخر
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 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

8 
تنفيذ أعمال م الفة للرخصة أو املخططات 

املعتمدددددة أو الحسددددددددددددددددابددددات أو التقددددارير الفنيددددة 

 )*( .وفق الكود

 20.000 50.000 10.000 30.000 6.000 املكتب الهندس ي املشرف 8-1

للرخصة وفي 

حال تعدد 

الوحدات، 

تحسب الغرامة 

لكل وحدة على 

 حدة

 الجزء أو القســــــم  إيقاف البناء أو

 .الذي يشكل خطورة

  تـــطـــبـــق املـــخــــــالـــفــــــة عـــلـــى كــــــل مـــن

 .املشرف واملقاول 

  األعمـــال زالـــة إمراجعـــة األعمـــال و

املخـــالفـــة وإعـــادة تنفيـــذ األعمـــال 

 .على نفقة املخالف وفق الكود

 20.000 50.000 10.000 30.000 6.000 املقاول  8-2

9 
عدم التقيد باحتياطات السددددددددددالمة الواردة في 

الكود أثنددداء تنفيدددذ أعمدددال البنددداء أو الهددددم أو 

 .الت ميم

 32.000 16.000 8.000 4.000 2.000 املكتب الهندس ي املشرف 9-1

  

ل أو جـزيـي املـعـرضـــــــــــــــــة إيـقــــــاف كــــــامــــــ

تــــنــــفــــيــــــذ كــــتــــمــــــال لــــرخــــطــــــار لــــحــــيــــن ا

عمــال البنــاء او أل إجراءات الســــــــــــالمــة 

 
ً
 .للكود الهدم او الترميم وفقا

 96.000 48.000 24.000 12.000 6.000 املقاول  9-2

10 
تنفيددذ أعمددال البندداء دون التعدداقددد مع مكتددب 

 .بلديهندس ي مشرف معتمد أو مصنف في 
إيقــــــاف األعمــــــال لحين التعــــــاقــــــد مع  2ريال/م 750 400 400 200 200 100 100 50 50 25 املالك

مكتــب هنــدســــــــــــ ي مشــــــــــــرف أو مقــاول 

 11 .معتمد أو مصنف على بلدي
مقدداول تنفيددذ أعمددال البندداء دون التعدداقددد مع 

 .معتمد أو مصنف في بلدي
 2ريال/م 1.500 800 800 400 400 200 200 100 100 50 املالك

 م الفة متطلبات ت زين املواد وفق الكود. 12
 80.000 40.000 20.000 10.000 5.000 املقاول 

 رخصة 
ستيفاء الخطرة واإزالة املواد 

 للكود
ً
 80.000 40.000 20.000 10.000 5.000 املالك .متطلبات تخزين املواد وفقا

13 
ستالم املشرف أنظمة الوقاية والحماية من ا

 الحريق  ي  مطابقة ملتطلبات الكود

 .واملخططات املعتمدة

 2ريال/م 200 100 160 80 120 60 80 40 40 20 املكتب الهندس ي املشرف

 .إزالة األعمال املخالفة 

  إعـــــــادة تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ اعـــــــمـــــــال وفـــــــق

 .املخططات املعتمدة والكود



 

 20من  11الصفحة 
 

 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

14 

 اسدددددددددددددت دام مواد بناءتوصددددددددددددديف أو اعتماد أو 

 اسدداسددية )مث  حديد الحسددليح أو الخرسددانة(

  ي  مطابقة للمواصددفات القياسددية املعتمدة

 .أو الكود

 480 240 240 120 120 60 60 30 50 5 املكتب الهندس ي املصمم 14-1

 2ريال / م

 الجزء أو القســــــم  إيقاف البناء أو

 .الذي يشكل خطورة

  أو  االعتمـــــادإعـــــادة توصــــــــــــيف أو

 يتفق مع كودذ املواد بمـــــا التنفيـــــ

 .البناء

  ومـــــعــــــالـــــجــــــة األعـــــمــــــال مـــــراجـــــعــــــة

 للكود
ً
 .املخالفات وفقا

 960 480 480 240 240 120 120 60 100 10 املكتب الهندس ي املشرف 14-2

 1.920 960 960 480 480 240 240 120 120 20 املقاول  14-3

15 

م الفة االشدددددددددددددت اطات واملتطلبات الخاصدددددددددددددة 

بتصدددددميم وتنفيذ األعمال االنشدددددانية في املبنى 

أو املنشددددددددددددددددد ة وفق الكود مثدددد  مقدددداومددددة املبنى 

 )*( .للزالزل ومتطلبات احمال الرياح

 480 240 240 120 120 60 60 30 30 5 املكتب الهندس ي املصمم 15-1

 2ريال / م

 الجزء أو القســــــم  إيقاف البناء أو

 .الذي يشكل خطورة

 كــــــافــــــة اإلجراءات الالزمــــــة  اتخــــــاذ

 للكود
ً
 وفقا

ً
 .لتأمين املبنى إنشائيا

  مراجعة األعمال التي تم تنفيذها

من خالل تقرير  بـــاملخـــالفـــة للكود

 استشاري مختص.

 .معالجة األعمال املخالفة 

 960 480 480 240 240 120 120 60 60 10 املكتب الهندس ي املشرف 15-2

 1.920 960 960 480 480 240 240 120 120 20 املقاول  15-3



 

 20من  12الصفحة 
 

 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

16 

تصدددددددددددددميم  أو توصددددددددددددديف أو اعتماد أو م الفة 

تنفيدددددددذ متطلبدددددددات التمدددددددديددددددددات والت كيبدددددددات 

الكهربانية الدانمة واملؤقتة حسدددددددب الكود أو 

 ديد  مدطدددددددابدقدددددددة لدلدمدواصددددددددددددددفدددددددات الدقديددددددداسدددددددددددددديدددددددة 

 )*(. املعتمدة

 250.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000 25.000 5.000 15.000 3.000 املكتب الهندس ي املصمم 16-1
للرخصة وفي حال 

تعدد الوحدات، 

تحسب الغرامة 

لكل وحدة على 

 حدة

 الجزء أو القســــــم  إيقاف البناء أو

 .الذي يشكل خطورة

 .معالجة أو إزالة املخالفات 

  إعــــادة التصــــــــــــميم وتوصــــــــــــيف أو

 ااملواد بمــــــأو التنفيــــــذ  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 500.000 100.000 300.000 60.000 100.000 20.000 50.000 10.000 30.000 6.000 املكتب الهندس ي املشرف 16-2

 500.000 100.000 300.000 60.000 100.000 20.000 50.000 10.000 30.000 6.000 املقاول  16-3

17 
تصدددددددددددددميم أو توصددددددددددددديف أو اعتمدداد أو م ددالفددة 

تنفيذ اشت اطات واملتطلبات الفنية الخاصة 

 للكود.ب
 
 العزل الحراري للمبنى وفقا

للرخصة وفي حال  250.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000 25.000 5000 15.000 3.000 املكتب الهندس ي املصمم 17-1

تعدد الوحدات، 

تحسب الغرامة 

وحدة على لكل 

 حدة

  إعــــادة التصــــــــــــميم وتوصــــــــــــيف أو

ذ املواد بمــــــا أو التنفيــــــ االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 .معالجة أو إزالة املخالفات 

 تمــــــديــــــد الكهربــــــاء للمبنى إيقــــــاف 

 .حتى تتم املعالجة

 500.000 100.000 300.000 60.000 100.000 20.000 50.000 10.000 30.000 6.000 املكتب الهندس ي املشرف 17-2

 500.000 100.000 300.000 60.000 100.000 20.000 50.000 10.000 30.000 6.000 املقاول  17-3

18 

  أو اعتماد أو تصددددددددددميم  أو توصدددددددددديفم الفة 

 املتطلبات الفنية ألعمالتنفيذ اشددددددددددت اطات و 

عزل وحماية املبنى أو املنشددددددددددددد ة من  سدددددددددددددربات 

 األمطار واملياه السطحية وفق الكود.

 480 240 240 120 120 60 60 30 30 5 املكتب الهندس ي املصمم 18-1

 2ريال / م

   إعادة التصـــــــميم والتوصـــــــيف أو

أو التنفيــــــذ املواد بمــــــا  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 .معالجة أو إزالة املخالفات 

 960 480 480 240 240 120 120 60 60 10 املكتب الهندس ي املشرف 18-2

 1.920 960 960 480 480 240 240 120 120 20 املقاول  18-3



 

 20من  13الصفحة 
 

 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

19 
تصدددددددددددددميم أو توصددددددددددددديف أو اعتمدداد أو م ددالفددة 

 تنفيذ اشت اطات واملتطلبات الفنية الخاصة

 والكهرباء وفق الكود.املياه ت شيد ب

للرخصة وفي حال  125.000 25.000 75.000 15.000 25.000 5.000 12.500 2.500 7.500 1.500 املكتب الهندس ي املصمم 19-1

تعدد الوحدات، 

تحسب الغرامة 

وحدة على لكل 

 حدة

   إعادة التصـــــــميم والتوصـــــــيف أو

أو التنفيــــــذ املواد بمــــــا  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 

 250.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000 25.000 5.000 15.000 3.000 املكتب الهندس ي املشرف 19-2

 250.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000 25.000 5.000 15.000 3.000 املقاول  19-3

20 

ميم بتصددددم الفة املتطلبات الفنية الخاصددددة 

أنظمة تدوير  أو توصددددددددددددديف أو اعتماد أو تنفيذ

امليدداه الرمدداديددة للفنددادن  و سددددددددددددد ددان الطالب  

واملدددددبددددددداندددددي   واألسددددددددددددددددددوان املدددددركدددددزيدددددددة املدددددغدددددطددددددداة

  (Fواملبدددددداني الصدددددددددددددندددددداعيددددددة )  (Eالتعليميددددددة )

ومبدددددداني مؤسدددددددددددددسدددددددددددددددددددات الرعددددددايددددددة ال دددددددددددددحيددددددة 

 (.Iواالجتماعية )

 250.000 50.000 150.000 30.000 50.000 10.000 - - - - الهندس ي املصمماملكتب  20-1
للرخصة وفي حال 

تعدد الوحدات، 

تحسب الغرامة 

لكل وحدة على 

 حدة

  إعادة التصـــــــــميم والتوصـــــــــيف أو

أو التنفيــــــذ املواد بمــــــا  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 

 500.000 100.000 300.000 60.000 100.000 20.000 - - - - املكتب الهندس ي املشرف 20-2

 500.000 100.000 300.000 60.000 100.000 20.000 - - - - املقاول  20-3

21 

بتصدددددددددددددميم أو م دددالفدددة املتطلبدددات الخددداصددددددددددددددددة 

توصدددددددددددددديف أو اعتمددددددداد أو تنفيدددددددذ املتطلبدددددددات 

الفنية الخاصدددددددددددددة بتصدددددددددددددميم وتنفيذ تركيبات 

وتمديدات أنظمة األعمال ال دددددددحية وأنظمة 

 تصريف مياه االمطار وفق الكود.

 80 48 40 24 20 12 10 6 5 2 املكتب الهندس ي املصمم 21-1

 2ريال / م

   إعادة التصـــــــميم والتوصـــــــيف أو

أو التنفيــــــذ املواد بمــــــا  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 

 160 96 80 48 40 24 20 12 10 4 املكتب الهندس ي املشرف 21-2

 320 192 160 96 80 48 40 24 20 8 املقاول  21-3



 

 20من  14الصفحة 
 

 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

22 

م الفة االشدددددددددددددت اطات واملتطلبات الخاصدددددددددددددة 

بتصددددددددددددددميم أو اعتمددددددداد أو تنفيدددددددذ املتطلبدددددددات 

 االعمالالفنية الخاصدددددددددددددة بتصدددددددددددددميم وتنفيذ 

املدديدد ددددددداندديددكدديدددددددة وأنددظددمدددددددة الددتدد دد يدددددددد والددتددكدديدديددف 

واملواقددد والتدددفئددة وتمددديدددات الغدداز في املبنى 

 الكود.أو املنش ة وفق 

 160 240 80 120 40 60 20 30 10 5 املكتب الهندس ي املصمم 22-1

 2ريال / م

  إعادة التصـــــــــميم والتوصـــــــــيف أو

أو التنفيــــــذ املواد بمــــــا  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 

 320 480 160 240 80 120 40 60 20 10 املكتب الهندس ي املشرف 22-2

 640 960 320 480 160 240 80 120 40 20 املقاول  22-3

23 

م الفة االشدددددددددددددت اطات واملتطلبات الخاصدددددددددددددة 

املتطلبدددددددات بتصددددددددددددددميم أو اعتمددددددداد أو تنفيدددددددذ 

وتركيب املصدددددداعد الفنية الخاصددددددة بتصددددددميم 

الكهربانية وانظمة النق  في املبنى أو املنشدددددد ة 

 وفق الكود.

 160.000 96.000 80.000 48.000 40.000 24.000 20.000 12.000 10.000 2.000 املكتب الهندس ي املصمم 23-1

 وحدة

   إعادة التصـــــــميم والتوصـــــــيف أو

أو التنفيــــــذ املواد بمــــــا  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 

 320.000 192.000 160.000 96.000 80.000 48.000 40.000 24.000 20.000 4.000 املكتب الهندس ي املشرف 23-2

 640.000 384.000 320.000 192.000 160.000 96.000 80.000 48.000 40.000 8.000 املقاول  23-3

24 

ميم بتصددددم الفة املتطلبات الفنية الخاصددددة 

أو اعتماد أو تنفيذ املتطلبات الفنية الخاصة 

أنظمددددة حمددددايددددة املبنى من  بتصدددددددددددددميم وتنفيددددذ

 الحريق حسب تصنيف اإلشغال في الكود.

 80 48 40 24 20 12 10 6 5 2 املكتب الهندس ي املصمم 24-1

 2ريال / م

  إعادة التصـــــــــميم والتوصـــــــــيف أو

أو التنفيــذ بمــا يتفق مع االعتمــاد 

 .كود البناء

  يتحمــــــل املخــــــالف تكلفــــــة إعــــــادة

 .تنفيذ األعمال وفق الكود

 160 96 80 48 40 24 20 12 10 4 املكتب الهندس ي املشرف 24-2

 320 192 160 96 80 48 40 24 20 8 املقاول  24-3

25 
ميم بتصددددم الفة املتطلبات الفنية الخاصددددة 

أو اعتماد أو تنفيذ املتطلبات الفنية الخاصة 

 م ارج الطوارئ. بتصميم وتنفيذ

 50 36 40 28 30 18 20 8 10 2 املكتب الهندس ي املصمم 25-1

  2ريال / م

  إعادة التصـــــــــميم والتوصـــــــــيف أو

أو التنفيــــــذ املواد بمــــــا  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 

 100 72 80 56 60 36 40 16 20 4 املكتب الهندس ي املشرف 25-2

 200 144 160 112 120 72 80 32 40 8 املقاول  25-3



 

 20من  15الصفحة 
 

 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

26 
 بتصدددددددددميممتطلبات الكود الخاصدددددددددة م الفة 

أطوان الفصددددددددددددد  ل حماية أو اعتماد أو تنفيذ 

 من الحريق.

 70 16 50 12 30 6 20 4 10 2 املكتب الهندس ي املصمم 26-1

 2ريال / م

  إعادة التصـــــــــميم والتوصـــــــــيف أو

أو التنفيــــــذ املواد بمــــــا  االعتمــــــاد

 .يتفق مع كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 

 140 32 100 24 60 12 40 8 20 4 املكتب الهندس ي املشرف 26-2

 280 64 200 48 120 24 80 16 40 8 املقاول  26-3

27 
أو اعتماد متطلبات الكود الخاصدددددددددة م الفة 

 تكسيات داخلية أو خارجية. أو تنفيذ

 320 192 160 96 80 48 40 24 20 4 املكتب الهندس ي املشرف 27-1

 2ريال / م

  إعادة التصـــــــــميم والتوصـــــــــيف أو

االعتمــاد أو التنفيــذ بمــا يتفق مع 

 .كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 
 640 384 320 192 160 96 80 48 40 8 املقاول  27-2

28 

 بتصدددددددددميمالكود الخاصدددددددددة  تطلباتمم الفة 

املنشدددددددددددددددددآت الغشدددددددددددددددددانيدددددة  أو اعتمددددداد أو تنفيدددددذ

واملؤقتة وممرات املشدددددددددداة واملظالت واملداخ  

واللوحدددددددات االعالنيدددددددة والالقطدددددددات الهوانيدددددددة 

 واملسابح.

 80 48 40 24 20 12 10 6 5 2 املكتب الهندس ي املصمم 28-1

 2ريال / م

  إعادة التصـــــــــميم والتوصـــــــــيف أو

االعتمــاد أو التنفيــذ بمــا يتفق مع 

 .كود البناء

 معالجة أو إزالة املخالفات. 

 160 96 80 48 40 24 20 12 10 4 املكتب الهندس ي املشرف 28-2

 320 192 160 96 80 48 40 24 20 8 املقاول  28-3

29 
 بتصدددددددددميمالكود الخاصدددددددددة  تطلباتمم الفة 

بتمكين ذوي مدددددددا  علق  أو اعتمددددددداد أو تنفيدددددددذ

 اإلعاقة من الوصول  لى املبنى ومرافقه.

للرخصة وفي حال  50.000 36.000 40.000 28.000 30.000 18.000 20.000 8.000 - - املكتب الهندس ي املصمم 29-1

تعدد الوحدات، 

تحسب الغرامة 

لكل وحدة على 

 حدة

  إعادة التصميم والتوصيف أو

االعتماد أو التنفيذ بما يتفق مع 

 .كود البناء

 100.000 72.000 80.000 56.000 60.000 36.000 40.000 16.000 - - املكتب الهندس ي املشرف 29-2

 200.000 144.000 160.000 112.000 120.000 72.000 80.000 32.000 - - املقاول  29-3



 

 20من  16الصفحة 
 

 الجهة املخالفة م

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 االجراء  الوحدة

R-2, R-4 I-4, S-2 B, F-2, I-1, S-1 E, F-1, I-2, I-3, M, R-1 H, A, U 

 حد

 أدنى 

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد

 أعلى 

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 حد 

 أدنى

 حد 

 أعلى

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 ريال للمبنى الواحد 500,000عن  دال تزي 

 ةاملالي للغرامة ىالحد األقص 

 باملبنى الواحدال تزيد عن مليون ريال للمخالفة الواحدة 

30 
 حنفيدددذالكود الخددداصدددددددددددددددة ب تطلبددداتمم دددالفدددة 

الصددديانة والحشدددغي  لفنظمة في املبنى أعمال 

 أو املنش ة.

إزالة املخالفات  250.000 60.000 150.000 36.000 90.000 12.000 30.000 4.000 10.000 2.000 املالك 30-1

والتنفيذ وفقا 

ملتطلبات الصيانة 

 .والتشغيل

 راجــــــعــــــة أعــــــمــــــال الصـــــــــــــــــيــــــانــــــة مــــــ

 والتشغيل لرنظمة.

  أعمال الصـــيانة والتشـــغيل تنفيذ

 .وفق للكود نظمةلر 
 500.000 120.000 300.000 72.000 180.000 24.000 60.000 8.000 20.000 4.000 مقاول أعمال الصيانة 30-2

31 
االسدددددددددددددتمرار في  شدددددددددددددغدددددال املبنى بعدددددد منعددددده أو 

 شدددددددددددددغددددال املبنى املؤقدددد  بعددددد ان هدددداء شدددددددددددددهددددادة 

 .االشغال

   1.000.000 300.000 400.000 160.000 200.000 80.000 100.000 40.000 50.000 10.000 املالك

32 
 شدددددددددددددغددددال املبنى أو  غيي  اسدددددددددددددت دددددامدددده بدددددون 

 .شهادة  شغال
   1.000.000 300.000 400.000 160.000 200.000 80.000 100.000 40.000 50.000 10.000 املالك

33 
أي م الفة الشت اطات ومتطلبات الكود ولم 

يحددددددددد لهدددددددا عقوبدددددددة )تقر قيم هدددددددا من لجندددددددة 

 النظر(.

 تحدد من قب  لجنة 
 
 النظر وفقا

 للم الف
1.000 50.000 1.000 75.000 10.000 

ن تت اوح املخالفة من أد قيم ها من قب  لجنة النظر على تحد

  1.000.000ريال الى  1.000
 
لطبيعة املخالفة ونوعية  ريال وفقا

 لى ما ورد باملادة الحادية عشر من هذه الالنحة ضافة   اإلشغال

  

 م الفة خطرة )*(

  



 

 20من  17الصفحة 
 

 

 تصنيف اإلشغال فئات

 5فئة  4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

R4 S2 & I4 F2 & I1-2 & S1 B& E &  F1 & I2 & I3 & M & R2 & R1 A & H 

R4  مباني االس ان املخدوم ألكث  من خمسة
شخص يتلقون فيها  16أشخا  وأق  من 

 رعاية تحفظية باستثناء العاملين
 

)مرافق املع شة املساعدة  ومرافق الرعاية 
  املنازل الجماعية  ومجلس ومرافق عيةالتجم

رعاية السكن  ومرافق اعادة الت هي  
 االجتماعي(

I4 دور الحصانة  مراكز اإلسعاف 

F2  مصانع الطوب والسي اميك
 والزجاج والث ج

B 
 اتب أححاب  شغال املبنى أو جزء منه مل

  م اتب ال  يد  )البنوكمث   األعمال
 مباني التجمعات A محطات التلفزيون والراديو(

E املباني التعليمية 

H املباني عالية الخطورة 

S2 
املباني او اجزاؤها املعدة لت زين 
مواد  ي  قابلة لالشتعال ولها 

 خطورة من فضة

F1 
مصانع الطانرات والسيارات والقوارب  
املعدات الزراعية  السجاد واألقمشة  

 ز.املخاب

I1 مراكز الرعاية االجتماعية 

I2 املسحشفيات وامل حات النفسية 

I3 السجون ومؤسسات اإلصالح 

M مباني األعمال التجارية 

S1 
 لت زيناملباني او اجزاؤها املعدة 

( S-2 ي  مشمولة بالصنف ) مواد
 ولها خطورة متوسطة

R2 
العمانر   الشقق السكنية  الفنادن

 السكنية أكث  من شقتين

R1  الفنادن واملوتيالت املست دمة بصفة
 مؤقتة

  عريف 



 

 20من  18الصفحة 
 

 

 تصنيف اإلشغال والتعريف فئات

 التصنيف الرن س

 التعريف فئات التصنيف

 مباني التجمعات

GROUP  A 

A-1 .تجمع على مقاعد ثابته إلنتاج ومشاهدة األفالم وحضور املحاضرات ونحوها 

 االحتفاالت الداخلية( املسارح الداخلية مث  )صاالت األفراح  

A-2 مقاهي(ع من أج  األك  والشرب. )مطاعم  تجم 

A-3  تجمع من أج  العبادة أو الت اويح أو أي تجمع  ي  مصنف في فئات التصنيفA. 

 محاكم( مث  )املساجد  متاحف  صاالت العرض  مكتبات 

A-4  النشاطات الرياضية والثقافية الداخلية.تجمع على مقاعد  ي  ثابته ملشاهدة 

 حمامات السباحة( )صاالت داخلية 

A-5 )تجمع من أج  املشاركة في مشاهدة النشاطات الخارجية. )املنشآت الرياضية 

 مباني م اتب أححاب األعمال

GROUP B 

B  واملسحندات. شغال املبنى أو جزء منه إلدارة األعمال أو لتقديم الخدمات أو م ازن لفرشيف 

 محطات التلفزيون والراديو( مث  )البنوك  م اتب ال  يد 

 املباني التعليمية

GROUP E 

E  التعليم. شغال املبنى أو جزء منه لغرض 

 رياض األطفال( س التعليم العام  الجامعات  املعاهد )مدار 

 املباني الصناعية

GROUP F 

F1  املباني الصناعية أو أجزاؤها  ي  مصنفة( مصانع من فضة الخطورةF-2.) 

 املخابز( انع الطانرات والسيارات والقوارب  املعدات الزراعية  السجاد واالقمشة )مص مث 

F2 .املباني أو أجزاؤها الخاصة بمعالجة مواد  ي  قابلة لالحت ان وال  ش   خطورة حدوث حريق 

 )مصانع الطوب والسي اميك والزجاج والث ج( مث 



 

 20من  19الصفحة 
 

 عالية الخطورةاملباني 

GROUP H 

H-1  املباني أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد متفجرة بسبب تفاع  ينتق  خالل املادة بسرعة أعلى من سرعة

 الصوت.

H-2  املباني أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد سريعة االشتعال بسبب تفاع  ينتق  خالل املادة بسرعة أق  من

 سرعة الصوت.

H-3  أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد قابلة لالحت ان أو لها خطورة مباشرة.املباني 

H-4 .املباني أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد لها خطورة ححية 

H-5  املباني أو أجزاؤها املعدة للبحث والتطوير وتركيب املوصالت الكهربانية وتحتوي على مواد خطرة بكميات تزيد

 لكود.على تلك املحددة حسب ا

مباني مؤسسات الرعاية 

 ال حية واالجتماعية

GROUP I 

I-1  ممن يحتاجون لرعاية دانمة ولديهم القدرة على التجاوب في  16املباني أو أجزاؤها املعدة إليواء أكث  من 
 
شخصا

 الحاالت الطارنة دون الحاجة للمساعدة.

 )مراكز الرعاية االجتماعية(

I-2  املعدة للرعاية الطبية لخمسة أشخا  ف كث  ممن ال  ستطيعون خدمة أنفسهم على مدى املباني أو أجزاؤها

 ( ساعة.24)

 امل حات النفسية( )املسحشفيات 

I-3 .املباني أو أجزاؤها املعدة إليواء أكث  من خمسة اشخا  ألسباب أمنية أو جزانية 

 )السجون ومؤسسات اإلصالح(

I-4  املشغولة ب شخا  من م تلف األعمار ممن يحتاجون  لى رعاية.املباني أو أجزاؤها 

 مراكز اإلسعاف( )دور الحضانة 

 مباني االعمال التجارية

GROUP M 

M .املباني أو أجزاؤها لعرض وت زين السلع وبيعها 

 األسوان املركزية املغطاة( )معارض بيع الجملة والتجزنة 



 

 20من  20الصفحة 
 

 

 

 

 

  

 املباني السكنية

GROUP R 

R-1  االس ان املؤق .مباني 

 )الفنادن واملوتيالت املست دمة بصفة مؤقته(

R-2 .مباني االس ان الدانم املكونة من  رف نوم أو من أكث  من شقتين 

 العمانر السكنية أكث  من شقتين( )الفنادن  الشقق السكنية 

R-3  . الفل  السكنيةو  مباني االس ان الدانم املكون من شقتين ف ق 

R-4  باستثناء يتلقون فيها رعاية تحفظية شخص  16مباني االس ان املخدوم ألكث  من خمسة أشخا  وأق  من

 العاملين.

)مرافق املع شة املساعدة  ومرافق الرعاية التجميعية  املنازل الجماعية  ومجلس ومرافق رعاية السكن  

 ومرافق اعادة الت هي  االجتماعي(

 مباني املستودعات

GROUP S 

S-1 ( املباني أو أجزاؤها املعدة لت زين مواد  ي  مشمولة بالصنفS-2.ولها خطورة متوسطة ) 

S-2 .املباني أو أجزاؤها املعدة لت زين مواد  ي  قابلة لالشتعال ولها خطورة من فضة 

 مباني  شغال  ي  مصنفة

GROUP U 

U  املحددة مع تحقيقها للكود من حيث السالمة  شغاالتاال املباني أو أجزاؤها املعدة إلشغال  ي  مصنف ضمن

 صوامع الغالل( األبراج ) والحماية من الحريق.

 


