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 وتاريخ )دف/٥/و/١٢/٢(صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 

) ٣٨٠٢(رى في عددها رقم  في جريدة أم الق ونشرت.هذه الالئحةهـ بالموافقة ٢٤/٣/١٤٢١

 .هـ١٢/٤/١٤٢١٩وتاريخ 
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 هـ٢٤/٣/١٤٢١دف وتاريخ /٥/و/١٢/٢قرار رقم 

 

 إن مجلس الدفاع المدني

هـ، الصادر بالموافقة على ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/بعد اإلطالع على المرسوم الملكي رقم م

 .نظام الدفاع المدني

 . من نظام الدفاع المدني من المادة التاسعة)ج (ةفقرالوبعد اإلطالع على 
 

 :يقرر ما يلي
 

 لهدم وإزالة المباني اآليلة للسقوط وحفريات الئحة شروط السالمة   إصدارالموافقة على: أوالً

 .الطرق بالصيغة المرفقة      

 . والعمل بها من تاريخ نشرهافي الجريدة الرسمية المرفقة به ة نشر هذا القرار والالئحيتم :ثانياً
 

 

 

 نايف بن عبد العزيز         

 وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني           



      وزارة الداخلية

   مجلس الدفاع المدني

      األمانة العامة

ةــــالئح  

 شروط السالمة لهدم وإزالة المباني

لسقوط وحفريات الطرقاآليلة إلى ا  

 

  األولالفصل

 "تعريفات"

 :المادة األولى
 :يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي

هي المباني التي تنطوي على خلل إنشائي أو التي طرأ : المباني المنهارة أو اآليلة للسقوط .١

تعرضه لكارثة، عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى ومواد إنشائه، نتيجة لقدم المبنى أو 

 هذه المباني تكونومن غير المجدي ترميمها وبالتالي . مما يجعلها قابلة لالنهيار في أي لحظة

وعرضة لالنهيار، ويتوجب إزالتها حفاظاً على األرواح آمنة من الناحية اإلنشائية غير 

هـ ٢٣/٨/١٤٠٣ في ٢٠١٣١ ويراعى التقيد بما تضمنه األمر السامي الكريم رقم واألموال،

القاضي بتشكيل لجنة محلية فنية في المدن والقرى للوقوف على المباني وتحديد اآليل منها 

 ).٢١أنظر الملحق ص (إلى السقوط وتقرير هدمه أو المعيب منها الذي يحتاج إلى الترميم 

هي األعمال المدنية المتعلقة بالطرق التي تتطلب إزالة طبقة أو طبقات من :  الطرقحفريات .٢

لشروط ومواصفات (ق بالشكل الذي يحتاج بعدها إلى إعادة إنشاء ما أزيل، وذلك وفقاً الطري

 ).هـ١٤١٣تمديد الخدمات في الطرق العامة الصادرة عن وزارة المواصالت عام 

 هو الشخص أو األشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع :مندوب الدفاع المدني .٣

ام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقا المدني، أو أحد مراكزها بالقي

  .للقواعد، واإلجراءات المحددة بالالئحة الخاصة بذلك
 



والجهات األخرى ) المديرية العامة للدفاع المدني( يقصد بها وزارة الداخلية : المختصةالجهة .٤

 .بترخيص المنشأة ونشاطهاذات العالقة 

 .مطلوب هدمه وإزالته أو الجهة التي يتبع لها الطريق هو مالك المبنى ال:صاحب العمل .٥

هو صاحب العمل أو المقاول المنفذ أو الشخص المكلف من قبل أي  : السالمة عنمسئولال .٦

منهما التخاذ احتياطات وإجراءات السالمة الوقائية التي يتطلبها الموقف بما يضمن تأمين 

المنفذ مسئولين بالتضامن عن سالمة الموقع وما جاوره، ويعتبر صاحب العمل والمقاول 

 .العاملين والغير في جميع األحوال

هو الشخص أو الجهة التي يسند إليها تنفيذ أعمال الهدم أو اإلزالة أو الحفر، سواء : المقاول .٧

 .كان شركة أو مؤسسة أو غير ذلك

هـ ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/ نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م:النظام .٨

 .وجميع األنظمة األخرى ذات العالقة
 



  الثانيالفصل

---------- 

 " عامةاتطاشترا"
 

 :المادة الثانية
 :رخصة الهدم

من البلدية المختصة بعد تقديم يجب على صاحب العمل الحصول على رخصة هدم وإزالة 

قبل جهات المستندات الالزمة والتأكد من أن المقاول المنفذ متخصص ومؤهل ومرخص له من 

ويتحمل صاحب العمل والمقاول كافة ما يترتب على . االختصاص بمزاولة األعمال المسندة إليه

 .مخالفة ذلك من مسئوليات وعقوبات

 

 :المادة الثالثة
 :اعتماد خطة الهدم واإلزالة من الجهات المسئولة

اإلزالة المزمع القيام بها صاحب العمل والمقاول المنفذ بتقديم خطة تفصيلية ألعمال الهدم أو يلتزم 

ويتعهد بعدم البدء في العمل إال بعد الحصول على موافقة . لكل من الدفاع المدني والبلدية المعنية

كتابية من هاتين الجهتين ووفقاً للمواقيت التي تحدد له، حتى يتسنى فصل الخدمات عن المبنى 

اقبة الحالة وفقاً لما يتطلبه الموقف، وتحديد الخدمات الالزمة من الدفاع المدني والبلدية لمر

وليتسنى إشعار الدوريات األمنية المختصة قبل البدء في التنفيذ بوقت كاف التخاذ احتياطات 

ويجب أن تدعم الخطة . السالمة المرورية الالزمة بالنسبة لمرور السيارات واآلليات بالمنطقة

 للموقع يوضح أسماء الشوارع والمباني )بكروكي(التفصيلية المطلوب تقديمها من صاحب العمل 

مفصل المجاورة ومخطط يوضح مساقط المبنى المراد إزالته حسب ما هو موضح في 

 .االشتراطات الفنية

. وعلى صاحب العمل تنفيذ التزاماته التعاقدية، وعلى المقاول المنفذ إنجاز ما التزم به في العقد

ويعطى نسخة من العقد لكل من البلدية . مبرم بينهما وفقاً للعقد الويتحمل كل منهما مسئولياته

 .والدفاع المدني

 



 :المادة الرابعة
 :إشعار الجهات المسئولة بالتوقف عن العمل

. ال يجوز التوقف عن العمل في الموقع إال بعد إشعار الدفاع المدني والبلدية كتابة بهذا التوقف

المقاول المنفذ أو صاحب العمل فور تقديمه، وعلى الجهات المذكورة استالم إشعار التوقف من 

 .ويقيد ويضبط في حينه

 

 :المادة الخامسة
 :الفحص اليومي لسالمة اآلليات

يجب على المقاول أو مسئول السالمة ـ إن وجد ـ بالتظافر مع مسئولي صيانة اآلليات فحص 

ويجب إيقاف ومنع . اجميع اآلليات والتجهيزات في الموقع يومياً للتأكد من سالمتها وصالحيته

استخدام أي آلة أو جهاز أو آلية يرى أن استخدامها بحالتها قد يتسبب في تهديد سالمة العاملين أو 

 .الغير في الموقع

 

 :المادة السادسة
 :احتياطات لسالمة األرواح والممتلكات

رواح العاملين يجوز للدفاع المدني ـ إذا ما تبين له أن طريقة العمل بالموقع تشكل خطورة على أ

 من يمثله إلى مواطن الخطورة أو على أرواح وممتلكات اآلخرين ـ توجيه المقاول المنفذ أو

وفي جميع األحوال يعتبر . واألمر بوقف العمل فوراً حتى يتم اتخاذ إجراءات السالمة المقترحة

، ناآلخريأو صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين عن أي حادث أو أضرار تصيب العاملين 

 .وكذلك إصالح التلفيات التي تحدث في الشوارع المحيطة بالمنزل الذي يتم هدمه وإزالته

 

 :المادة السابعة
 :احتياطات لسالمة العمال

ويجب أن تتمتع مثل هذه . عاماً) ٥٠(سنة وال يزيد عن ) ١٨(يجب أن ال يقل سن العامل عن  )أ 

 .العمالة بصحة جيدة وجسم رياضي سليم

 .تم اختيار الشخص مسبقاً لمعرفة العمل جيداًيجب أن ي )ب 

 .يجب اتخاذ االحتياطات الكافية لتجنب سقوط العامل أثناء العمل )ج 



إلزامهم بارتداء المالبس يجب أن يتم تصنيف العاملين بحسب درجة خطورة العمل، مع  )د 

 .الخاصة بالسالمة

 

 :المادة الثامنة
 :ل إلى السقوطاإلجراءات الواجبة عند غياب صاحب المبنى اآلي

في حاالت الضرورة القصوى التي ال تحتمل تأخير الهدم لوجود خطر أكيد ولم يستجيب صاحب 

 مع باالشتراكالمبنى أو لم يستدل عليه أو لم يعرف له عنوان ـ تقدم البلدية بهدمه من قبلها 

 هومطالبت ويتم الرجوع على صاحب المبنى) الدفاع المدني، الشرطة، العمدة(الجهات المختصة 

بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النظام مع تطبيق الغرامة المقررة بالئحة الجزاءات والغرامات عن 

 .هـ٢٩/٢/١٤٠٩في ) ٢٥(المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

وفي جميع حاالت الهدم ال يقوم فيها أصحاب الشأن بالهدم يتعين تنظيم محضر يوضح فيه وصف 

 من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء واألثاث والحاجيات إن وجدت، وأسباب المهدمء البنا

اإلزالة مع أخذ صورة فوتوغرافية للمبنى مع المحضر ويوقع هذا المحضر من قبل المسئولين 

يفضل إرفاق نماذج . "اإلجراءات النظامية الالزمة لذلكالذين قاموا بعملية الهدم ومن ثم تستكمل 

 ".ضر اإلزالة في مثل هذه الحاالتلمحا



 الفصل الثالث

 "االشتراطات الفنية"

 

 :المادة التاسعة
 :االشتراطات المتعلقة بالموقع

يجب تحديد الموقع الذي ستجري فيه أعمال الهدم أو اإلزالة تحديداً واضحاً بواسطة مخطط  .١

عرفة مكتب هندسي تفصيلي يتضمن كافة البيانات عن الموقع وما جاوره، ويتم إعداده بم

ويعتمد هذا المخطط من قبل الدفاع ) طريقة العمل، وأماكن الخطورة(، وتوضح به معتمد

 .المدني والبلدية
-١,٥(هدمه بسور مرتفع يتراوح ارتفاعه يجب أن يعمل المالك على إحاطة المبنى المراد  .٢

 الكافية واللوحات من الخشب أو الصاد أو شبك الحديد أو الزنك، ويزود بوسائل اإلضاءة) م٢

التحذيرية واإلرشادية الالزمة بصورة واضحة تماماً، مع تزويده بالمداخل والمخارج لدخول 

 .المعدات، وكذلك توفير أبواب للطوارئ
بالنسبة للعقارات اآليلة إلى السقوط وغير المعروف أصحابها فإن لجنة المباني اآليلة إلى  .٣

 .دهالسقوط تقوم بعمل رفع مساحي لها وتعم
إذا كان العقار اآليل إلى السقوط ملتصقاً بآخر سليم، أو إذا كان من المطلوب هدم جزء من  .٤

المنشأة، فإنه يتم معاينة الجزء السليم ويعمل محضر بذلك، ويتم بعد ذلك وضع خطة هدم 

متكاملة من قبل مهندس إنشائي متخصص، بحيث يراعي فصل الجزء السليم عن الجزء 

ل كامل باألدوات اليدوية أو المطارق اآللية الخفيفة، ثم يستمر الهدم حسب المطلوب هدمه بشك

 مفاجئة تؤثر على الجزء السليم أو على سالمة انهياراتالخطة الموضوعة، بحيث ال تحصل 

 .ويعتمد المخطط قبل الدفاع المدني والجهات األخرى، مثل البلدية. األرواح أو الممتلكات
 إلى السقوط التي تقع في شوارع ضيقة تعوق دخول اآلليات أن تتم يراعى في المباني اآليلة .٥

 .اإلزالة باأليدي العاملة فقط
يجب أن تسند أعمال الهدم أو اإلزالة أو الحفر إلى جهة متخصصة ومرخص لها بالقيام بهذه  .٦

وتكون مسئولة عن كافة األعمال وما يترتب . ، ولها سابقة أعمال في هذا المجالاألعمال

 .عليها
 



 :المادة العاشرة
 :تهيئة منطقة العمل

يجب على الجهة المنفذة مراعاة فصل التيار الكهربائي، وإغالق مصادر الغاز والمياه  .١

والهاتف، وإبطال عمل كافة التمديدات األخرى، كالتدفئة المركزية، والهواء المضغوط، وذلك 

المناسبة للتنفيذ وتوفير  المواعيد ويجب إبالغ كل هذه الجهات لتحديد. قبل بدء العمل

كشركة الكهرباء ـ (احتياطات ومتطلبات السالمة، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

بموجب محضر يوقع من ) شركة الغاز ـ مصلحة المياه ـ الهاتف السعودي وغيرها

 .المختصين

ا انهيارات يجب العمل على تحديد المناطق الخطرة وعلى األخص المناطق التي تحدث فيه .٢

 ).خالل أو بعد الهدم بالدفع أو بالجر أو خالل ترحيل األنقاض(المواد 

 

 :المادة الحادية عشرة
 :حماية مكان العمل

يجب تأمين مواقع العمل وتعيين مراقبين لمالحظة الحالة واإلشراف على دخول معدات الهدم  .١

 .واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين

واجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية الالزمة لحماية وسالمة يجب العمل على إقامة ح .٢

 .المارة والعاملين خاصة أثناء الليل

يجب أال تتم أعمال هدم أي حائط علوي إال باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السالمة  .٣

 .أو جماعية مالئمة لتحاشي السقوط المحتمل أثناء تنفيذ الهدم

يطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة األنقاض لتفادي ما قد ينجم يجب اتخاذ جانب الح .٤

 .نتيجة لعملية الهدم واإلزالة أو سقوط المعدات

يشترط وجود شخص بالموقع يكون مسئوالً عن المعدات وتوجيه قائدي المعدات القائمين  .٥

 .بالهدم

 



 :الثانية عشرةالمادة 
 :احتياطات السالمة الوقائية بالموقع

 .أن يتم تحديد المناطق الخطرة ومناطق المداخل الممنوعة لألشخاصيجب  .١

 .يجب أن يتم تحديد مناطق العمل ومناطق المرور .٢

 .يجب أن تحدد مسافة السالمة الكافية لتأمين حركة العاملين .٣

يجب أن يزود العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل البدل الواقية وخوذات وقفازات ونظارات  .٤

 سالمة وأقنعة وكمامات واقية وعدة السالمة وأقنعة التنفس وحبال األمان واقية وأحذية

 .وخطاطيف التعليق وواقيات األذن

 .يجب أن تخضع معدات الرفع الختبارات وتجارب من قبل المقاول المنفذ قبل العمل .٥

 .يجب حماية سائقي اآلليات ضد تساقط المواد التي تقع على اآلليات وعلى غرفة السائق .٦

 .التخلص من الغبار برش الماء فوق األنقاضيجب  .٧

 الغازات أو الغبار الضار بانتشاريجب العمل على تأمين تهوية جيدة في الحاالت التي تهدد  .٨

 .باستعمال أقنعة التنفس

 .يجب تركيب السقال عند الحاجة من خارج المباني الشعبية المتعددة األدوار .٩

 . المفاجئاالنهيارادي يجب عدم تراكم األنقاض على شكل طبقات لتف .١٠

 .يجب إزالة األبواب والشبابيك والزجاج قبل البدء في أعمال الهدم .١١

 .يجب أن يبدأ العمل من األعلى ويستمر بعد ذلك لألدوار السفلى .١٢

 

 :المادة الثالثة عشرة
 :استخدام المعدات

 .يجب أن يمنع التمركز والمرور لكل اآلليات والسيارات تحت مكان العمل .١

 .د مناطق مرور اآلليات الخصاصة بتنفيذ العمليةيجب تحدي .٢

 .يجب تحديد المسافات الوقائية بين اآلليات والمبنى .٣

 .يجب أن يؤخذ عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة مسافة اآللة والمبنى .٤

 .يجب أن يقتصر استخدام معدات الهدم على األغراض المخصصة لها فقط .٥

 



 :المادة الرابعة عشرة
 :اآلالت الميكانيكيةالهدم بواسطة 

 .يجب أن يجري الهدم بواسطة الكرة الحديدية في حالة كون المبنى معزوالً .١

 أكثر سرعة وأقلها ألنهاعند الهدم بالشد يجب أن يكون عن طريق الحبال أو مجموعة أسالك  .٢

 .خطورة

ألعمدة في حالة الهدم بالشد يجب تحديد االتجاه المراد هدم المنشأة إليه، على أن يتم سحب ا .٣

 . المراد الهدم إليهاالتجاهالقريبة من 

في حالة الهدم بالشد يجب ربط جميع األعمدة مرة واحدة بدون استثناء من أسفل األعمدة  .٤

وخروج الحبال إلى خارج المنشأة قبل البدء في عملية السحب حيث يكون من الصعب دخول 

 .بط وسحبالمنشأة بعد سحب عدد من األعمدة وبقاء أعمدة أخرى دون ر

 

 :المادة الخامسة عشرة
 ):القص(الهدم بواسطة استخدام معدات القطع 

 .في حالة استخدام معدات القطع يراعى أن يتم ذلك من قبل عمال فنيين متخصصين .١

 .يجب تفكيك التسلح واألشياء المعدنية بواسطة القص بالحرارة أو الوسائل األخرى .٢

 .ن موقع الهدميجب أخذ الحيطة ويمنع اقتراب األشخاص م .٣

ن يكون القائمون بالهدم من سائقي المعدات وعمال القص من األشخاص المدربين يجب أ .٤

 .والمتمرسين على عمليات الهدم

 

 :المادة السادسة عشرة
 :الهدم بواسطة المتفجرات

في حالة الهدم بواسطة المتفجرات يجب العمل بمقاييس السالمة حسب القرار الوزاري رقم  .١

 :باستخدام المواد المتفجرة وفق الخطوات التالية. هـ٢١/١١/١٣٨٦  بتاريخ١٩٩٤

 .يتم تقديم طلب الحصول على المتفجرات لشرطة المنطقة الواقع المشروع بها )أ 

يرفع الطلب إلى الجهة المختصة باألمن العام لدراسته وتقدير كمية المتفجرات وإصدار  )ب 

 .أمر الشراء الالزم



ا واستخدامها تحت إشراف شطة المنطقة وبموجب يتم تخزين المتفجرات ومناولته )ج 

 .محاضر يومية

تبلغ شرطة المنطقة الجهة التي ستقوم بأعمال التفجير باتخاذ احتياطات السالمة  )د 

 .الضرورية

 

 :السابعة عشرةالمادة 
 :معدات اإلطفاء

تكونن ) غ. ك٥٠(يجب تجهيز طفاية على عجالت ذات المسحوق الكيميائي الجاف سعة  .١

 .ن موقع اللحام بالكهرباء وموقع تراكم األنقاضقريبة م

توزع في المواقع األخرى ) غ. ك٦(و ) غ. ك١٢(يجب توفير عدد من الطفايات سعة  .٢

 .المناسب

 الداخلي المستخدم في االحتراقيجب تركيب الطفايات بالقرب من المعدات الثقيلة ذات  .٣

 .أغراض الهدم

األماكن المخصصة للتأكد من صالحية يجب أن يتم فحص الطفايات قبل توزيعها في  .٤

 .العبوات

 

 :المادة الثامنة عشرة
 :مخارج الطوارئ واإلسعافات األولية

 بدقة في عدة أماكن بارزة من الموقع وتلقينها إتباعهايجب وضع تعليمات السالمة الواجب  .١

 .للعمال والتأكد من استيعابهم لها

اضحة يكتب عليها باللغتين العربية يجب اإلشارة إلى المخارج بواسطة أسهم كبيرة و .٢

 .واإلنجليزية

يجب إعادة خطة تجارب حاالت الطوارئ قبل عملية الهدم وتدريب العمال على كيفية تنفيذ  .٣

 .الخطة

 كالقطن والشاش الطبي ومستحضرات التطهير على األوليةيجب توفير مستلزمات اإلسعافات  .٤

 .أن يشار إلى غرفة اإلسعاف مسبقاً



سعف أولي لتدارك اإلصابات الطارئة ريثما يتم نقل المصاب إلى المستشفى أو يجب إعداد م .٥

 .حضور طبيب

 .يجب تجهيز غرفة المشرف بالموقع بجهاز هاتف للطوارئ .٦

 

 :المادة التاسعة عشرة
 :أمثلة للحوادث العارضة التي يجب أخذها باالعتبار أثناء عمليات الهدم واإلزالة

 سقوط األشخاص .١

 .نطقة الخطرةالتواجد في الم .٢

 .الخطأ في التوازن .٣

 .أثقال األرضيات .٤

 .سوء استخدام المعدات .٥

 .قصور في تنظيم األعمال أو سوء التنفيذ الفني .٦

 .النار واالنفجار .٧

 .الجروح الطارئة .٨

 .الحروق والحرائق .٩

 .االختناق من األتربة والغازات أو ما شابهها .١٠

 

 :المادة العشرون
 :أعمال الحفريات

ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق الصادرة عن وزارة المواصالت عام مع االلتزام بشروط 

 :هـ يراعى ما يلي١٤١٣

كافة االحياطات من أجل حماية الحفريات المؤقتة في مواقع العمل تجنباً للمخاطر تستخدم  .١

 .ولزيادة األمان للعاملين المشتغلين فيها

حفرة تمتد إلى القاع، أو بعمل هياكل يجب حماية الجوانب من االنهيار بعمل ميل في جوانب ال .٢

مؤقتة لسند جوانب الحفر ووضع دعامات وتقويات تمنع من انهيار الجوانب وتمكن من تنفيذ 

 .األعمال وتكفل األمان للعاملين



تتخذ من قبل المقاول المنفذ جميع االحتياطات الالزمة بالتنسيق مع البلدية وإدارة المرور  .٣

ص أو السيارات أو المواد في الحفريات وذلك بعمل حواجز وقائية للحيلولة دون سقوط األشخا

 والسيارات لألشخاصوالفتات تحذيرية وشرائط فسفورية ملونة ومصابيح مضاءة ليالً 

 .لحمايتهم من الوقوع في الحفر

 

 :المادة الحادية والعشرون
 :الوقاية من الحفريات

ركة المرور بالمنطقة التي تجري فيها يجب تحديد سرعة السيارات والمعدات بما يتالءم وح .١

 .الحفريات بالكتابة على لوحات بارزة تركب في بداية اتجاه الحفريات

يجب تركيب مصابيح في مناطق العمل تضاء ليالً قبل حلول الظالم للمساعدة في رفع درجة  .٢

ط مستوى السالمة المرورية وبالتنسيق مع إدارة المرور في مناطق العمل وتزويدها بشري

 .ملون للتحذير

إذا كانت الحفريات تجرى في أحد مسارات الطريق فيجب تعليق اللوحات الدالة على ذلك، مع  .٣

إغالق هذا المسار وتحديد اتجاهات السير بالنسبة للمسار أو المسارات األخرى وفقاً لتعليمات 

 .المرور

 .لى ما كانت عليه من األعمال وإعادة الحالة إاالنتهاءيجب إزالة آثار الحفريات فور  .٤

 يؤخذ باالعتبار عدم إغالق تقاطعات كثيرة وذلك بأن يتم الحفر على مراحل وتؤمن أنيجب  .٥

 .مناطق عبور للسيارات في التقاطعات الرئيسية التي يصعب إغالقها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحــق

 
لجديدة واألسس التقرير الفني المتضمن المعايير واألسس الفنية للمباني اآليلة للسقوط القديمة وا

) ع/٣٣٢٩/١(الفنية للماني المستقبلية الصادرة بتعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 

 .هـ٢٣/٨/١٤٠٣وتاريخ ) ٢٠١٣١(هـ المبني على األمر السامي رقم ٢٣/١٠/١٤٠٣وتاريخ 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ع/٣٣٢٩/١:    الرقـم        المملكة العربية السعودية

 هـ٢٣/١٠/١٤٠٣:            التاريخ    وزارة الشئون البلدية والقروية

 ٥:    مرفقات      وكالة الوزارة للشئون الفنية

 المشاريع المعمارية/ الهندسة

 

  المباني اآليلة للسقوط-:الموضوع            

 

 تعميـم

 لجميع األمانات والبلديات الكبيرة والمديريات والبلديات(

 ) بالوزارة والمجمعات القرويةالمرتبطة

 

 /معالي

 /سعادة 

 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

هـ ورقم ٢٩/٥/١٤٠٢ في ١٢٧٩٣بناء على توصيات اللجنة المشكلة بأمري المقام السامي رقم 

 في ٢٨/٣٣٢٠٣هـ والمرفوعة بخطاب وزير الداخلية رقم ١٦/٧/١٤٠٢ وتاريخ ١٦٤٩٠

 :هـ بما يلي٢٣/٨/١٤٠٣ في ٢٠١٣١ السامي رقم هـ فلقد صدر األمر١٠/٧/١٤٠٣

 تشكيل لجان محلية فنية في المدن والقرى للوقوف على المباني وتحديد اآليل منها للسقوط : أوال

 .وتقرير هدمه أو المعيب منها والذي يحتاج إلى ترميم      

 نية يمكن على ضوئها على الجهة المختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية وضع معايير ف: ثانياً

       أن تقرر اللجان المحلية المشار إليها في الفقرة السابقة المباني اآليلة للسقوط والتي تستدعي  

 .      الهدم أو المباني المعيبة والتي تحتاج إلى ترميم

 م يقوموا تكليف أصحاب المباني اآليلة للسقوط بهدمها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وإذا ل: ثالثاً

 .      بهدمها تقوم البلدية بذلك حسب ما قررته األنظمة والتعليمات المشار إليها



 على الجهة المختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية وضع أسس فنية ومعايير يمكن العمل : رابعاً

 ليم وفق        بها مستقبالً في المباني التي سوف يتم إنشاؤها حتى تقام المباني على أساس س

 .       الطرق الحديثة بالبناء

 تعليمات جديدة تقوم إذا دعت الحاجة إلى تعديل بعض التعليمات أو األنظمة أو إيجاد :خامساً

        وزارة الشئون البلدية والقروية بدراسة ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة األخرى وفقاً 

  .       لإلجراءات النظامية المتبعة

 

 بطيه صورة عن التقرير الفني المتضمن المعايير واألسس الفنية للمباني اآليلة للسقوط تجدون

 وإنقاذالقديمة والجديدة وكذلك المعايير واألسس الفنية للمباني المستقبلية اإلنشاء، للتمشي بموجبها 

 .والسالم عليكم. األمر السامي الكريم

 

 وزير الشئون البلدية والقروية         

 إبراهيم العنقري         

 
__________________________________________________ 

 .التفتيش/ صورة مع التحية لوزارة الداخلية 

 .القانونية/ صورة مع التحية لوزارة المالية واالقتصاد الوطني 

 .وكالة الضمان االجتماعي / االجتماعيةصورة مع التحية لوزارة العمل والشئون 

 .التحية لوزارة األشغال العامة واإلسكانصورة مع 

 .صورة لمكتبنا

 .صورة لوكالة الوزارة للشئون الفنية

 .صورة لوكالة الوزارة لشئون تخطيط المدن

 .صورة لوكالة الوزارة للشئون القروية

 .صورة لوكالة الوزارة للشئون البلدية



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

    المملكة العربية السعودية

  الشئون البلدية والقرويةوزارة

   وكالة الوزارة للشئون الفنية

 المشاريع المعمارية/ الهندسة

 

تقرير فني عن المعايير الفنية للمباني : الموضوع 

 اآليلة للسقوط والمباني التي ستقام مستقبالً

 

 :المعايير الفنية للمباني اآليلة للسقوط )أ 

 :رجاتبالنسبة لوضع المباني فهي على ثالث د: أوالً

وهي التي فيها بعض العيوب التي تحتاج إلى معالجة وترميم ولكنها ) مباني عائبة( .١

ليست خطرة من الناحية اإلنشائية، وبهذه الحالة ينصح صاحبها بضرورة القيام 

 .باإلصالح والترميم مخافة أن تصبح خطرة مع الزمن

 اإلنشائية، وفي وهي التي يخشى من تطور تدهورها من الناحية) مباني شبه خربة( .٢

 .هذه الحالة يجبر صاحبها باإلصالح والترميم خالل فترة تحددها اللجنة الفنية

وهي المباني الخطرة والقابلة لالنهيار في أي لحظة ومن غير المجدي ) مباني خربة( .٣

ترميمها، وفي هذه الحالة يجب إجبار صاحبها على هدمها خالل مدة تحددها اللجنة 

 .أن لم ينفذ تقوم البلدية بهدمها وإزالة األنقاضالفنية والبلدية و

 :األنظمة والقرارات والتعاميم التي تحكم الموضوع: ثانياً

وتاريخ ) ٨٧٢٣(النظام العام ألمانة العاصمة والبلديات الصدر باألمر السامي رقم  .١

 ).الفقرة ومنه(هـ ٢٠/٧/١٣٥٧

 .لياًمن نظام الطرق والمباني المعمول به حا) ٣٠،٣١(المادة  .٢

 .هـ٣/٧/١٣٨٨في ) ٩٧٧(قرار مجلس الوزراء رقم  .٣

) ١٩(االجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم من نظام الضمان ) ١٧(المادة رقم  .٤

 .هـ٨/٣/١٣٨٢في 



 في ٣٠/٣/١/٥٢/٥تعميم مدير عام مصلحة الضمان االجتماعي رقم  .٥

 .هـ٢٤/١/١٣٨٧

هـ ٢١/٢/١٣٩٨في ) ٥/م(نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .٦

 في ٣والئحته تنمية وتطوير القرى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

 .هـ١/١/١٤٠٣

 :ومن هذه األنظمة والقرارات والتعاميم يمكن استخالص النتائج التالية

أن البلدية مسئولة عن حماية أرواح المواطنين بموجب النظام من األخطار التي تهددهم نتيجة  )أ 

 . المباني للسقوطأيلولة بعض

 .أن صاحب المنزل ملزم بإزالة مبناه اآليل للسقوط في األصل )ب 

 . مبناه خالل مدة معينهإزالةأن البلدية تقوم بإعالم صاحب المبنى المنذر بالسقوط بضرورة  )ج 

أنه في حالة فتح أو توسعة شوارع داخل المدن وبقاء األطالل مطلة على الشوارع العامة فإن  )د 

من قيمة التعويض المقدر لذلك المبنى لحين قيام صاحبه %) ٢٥(ا نسبته البلدية تحجز م

 .بإزالته

إذا تولت البلدية عملية اإلزالة فلها الحق في أن تستوفي تكاليف اإلزالة مضافاً إليها نسبة  )ه 

 .من التكاليف كمقابل لعملية التصميم واإلشراف على اإلزالة%) ١٥(

 .بر نزعاً للملكية حتى يستحق عنه تعويضأن هدم المنزل اآليل للسقوط ال يعت )و 

أن لوزير العمل والشئون االجتماعية تقديم مساعدات عينية أو نقدية في حدود االعتمادات  )ز 

المالية المقررة فهذا الغرض لألفراد واألسر المحتاجة التي ال ينطبق عليها نظام معاشات 

 .الضمان

 :نشاء وهي أربعة أنواعبالنسبة ألنواع المباني من حيث مواد اإل: ثالثاً

 . الطينياألساسالمباني الطينية ذات  .١

 .المباني المقامة من البلوك وذات األساس الحجري .٢

 .المباني المقامة من البلوك ذات األساس األسمنتي .٣

 .المباني الهيكلية المسلحة .٤



س مدني تشكل لجنة فرعية في كل مدينة وقرية مكونة من مهندس مدني من البلدية ومهند: رابعاً

من أحد فروع وزارة األشغال العامة واإلسكان وعضو من أهل الخبرة وخبير من الدفاع المدني 

 :في تلك المنطقة والتي من واجباتها ما يلي

 .الوقوف على كل حالة تردها وعمل تقرير فني يشمل المعاينة البصرية واالختبارية .١

 .نات التحليل والمياهدراسة وضع التربة وخطوط المجاري والمياه ومواقع خزا .٢

 .يشمل التقرير عمر المبنى الزمني والمواد المبني منها وهل له فسح بناء من البلدية .٣

فإنه بالنظر إلى وجود أسباب عديدة تؤدي إلى ) الهيكلية المسلحة(فيما يتعلق بالمباني الحديثة  .٤

جو وسوء المصنعية تصدع المباني الحديثة وتجعلها آيلة للسقوط مثل نوعية التربة وأحوال ال

 .وسوء التصميم وهناك صور كثيرة تجعل المبنى آيل للسقوط) التنفيذ(

بناء على النتائج المتجمعة من المعاينة البصرية والمعاينة االختبارية والدراسة تقرر صالحية  .٥

 .المبنى من عدمه

واتخاذ ما ) ساًخام( بالبند الموضحةإلى البلدية الستكمال الخطوات يحال قرار اللجنة الفنية  .٦

 .يلزم لحماية المواطنين

 :على البلدية دراسة قرار اللجنة الفنية ومعالجة ما يلي: خامساً

 المباني اآليلة للسقوط التي تتعارض مع خطوط التنظيم أو تتعارض مع استعماالت إعطاء )أ 

 .طاتمقررة بالمخططات المعتمدة األولوية في مشاريع البلدية لتطويرها حسب المقرر بالمخط

 .المباني اآليلة للسقوط وال تتعارض مع خطوط التنظيم فيتبع بشأنها ما أوضح في أوالً )ب 

على البلدية العناية ومراقبة تنفيذ هدم المباني اآليلة للسقوط بحيث ال تؤثر على المباني  )ج 

 .المجاورة، وخاصة المباني الطينية القديمة ذات الجدران المشتركة

ة في التوزيع بالنسبة لمشاريع اإلسكان العامة لمن تم هدم بيته وهو التوصية بأن تكون األولوي )د 

ال يملك غيره ولم سبق له أن أقترض من صندوق التنمية العقاري إذا كان يتوفر في المدينة 

التي يسكن فيها مشاريع إسكان أو النظر في إمكان إعطائه األولوية في االقتراض من 

 .رض من الصندوق من قبلصندوق التنمية إذا لم يسبق أن اقت



 :واألسس الفنية التي يمكن العمل بها مستقبالًالمعايير  )ب 

عند الرغبة في بناء أي قطعة أرض في أي مدينة أو قرية وللتأكد من سالمة التصميم والتنفيذ 

وحماية أرواح وممتلكات المواطنين فإنه يتبع اآلتي لحين صدور نظام الطرق والمباني الجديد 

 :هذا الموضوعالذي ينظم 

في حالة توفر دراسة جيولوجية لتربة المنطقة لدى البلدية فعلى المكاتب الهندسية المكلفة  .١

أن تقوم ) الخ..سكنية ، تجارية ، اجتماعية ، رياضية (بتصميم العمارات أياً كانت نوعها 

بية معتمد تعدمه من المذكرة الحسابعمل الجسات الالزمة وتأمين دراسة التربة من مكتب 

اإلنشائية مع ضرورة إيضاح جهد التربة وعمق الحفر الالزم للتأسيس على المخططات وذلك 

 .للعمارات الكبيرة

العمارات التي يقل عدد أدوارها عن خمسة ال داعي لعمل الجسات وإنما يحدد جهد التربة  .٢

ة وعمق الحفر الالزم على مسئولية المكتب المصمم مع ضرورة تقديم المذكرة الحسابي

 .اإلنشائية

 .وبدون تقديم المذكرة الحسابية للبلدية) ٢(جميع تصميمات الفيالت تدخل تحت الفقرة  .٣

 أي رخصة بناء ألي عمارة مهما كانت أو فيال ما لم تكن معتمدة إصدارعلى البلديات عدم  .٤

 .من مكتب هندسي مرخص له من وزارة التجارة

على منح المواطنين أو ألي استعمال على البلديات عند حجز قطعة أرض لغرض توزيعها  .٥

آخر أن تقوم بعمل جسات التربة بمواقع متعددة وتؤمن الدراسة بالمختبرات الحكومية ويثبت 

 .على المخططات نتيجة الدراسة

 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   المملكة العربية السعودية

 ٢٠١٣١:      الرقـم     ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 هـ٢٣/٨/١٤٠٣:      التاريخ     لعامة للحقوق   اإلدارة ا

 

 

  بشأن وضع المنازل اآليلة للسقوط-:الموضوع      

 

 صاحب المعالي وزير الشئون البلدية والقروية

 .بعد التحية

هـ ومشفوعاته ١٠/٧/١٤٠٣في ) ٣٨/٣٣٢٠٣(نبعث لكم برفقه نسخة خطاب وزير الداخلية رقم 

هـ ١٦/٧/١٤٠٢في ) ١٦٩٤٠(هـ ورقم ٢٩/٥/١٤٠٢ في) ١٢٧٩٣(الجوابي ألمرينا رقم 

الداخلية والشئون البلدية والقروية واألشغال العامة واإلسكان : القاضيين بتشكيل لجنة من وزارات

والمالية واالقتصاد الوطني والعمل والشئون االجتماعية، لدراسة موضوع المباني اآليلة للسقوط 

 األوراق وما صدر في الموضوع من تعليمات وما  وبعد اإلطالع على كامل.دراسة مستوفاة

تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع والذي أوصت فيه بأن تقوم البلدية بإزالة المباني 

بهذا القديمة التي تكون منذرة بالسقوط وال يجدي فيها الترميم وفقاً لإلجراءات النظامية الصادرة 

يع لمشاريع اإلسكان العامة لمن تم هدم بيته وهو ال يملك غيره  وأن تكون األولوية في التوزالشأن

ولم يسبق أن اقترض من صندوق التنمية العقارية، أو النظر في إمكان إعطائه األولوية في 

أما بالنسبة للمباني الحديثة فترى . االقتراض من صندوق التنمية العقارية إذا لم يسبق أن اقترض

 .قلة بواسطة لجنة لهذا الغرض وتحدد المسئوليةأن تعالج كل حالة بصفة مست

من نظام ) ٣٠(ونظراً ألن هدم البناء اآليل للسقوط يتم من قبل األمانة أو البلدية حسب نص المادة 

ـ فإن اللجنة توصي بأن يتم ذلك بناء على دراسة مسبقة تعد من قبل لجان الطرق والمباني 

ترك فيها باإلضافة إلى مهندس البلدية مهندس آخر من فرعية دائمة تشكل في عموم البلديات، ويش

وتقدم هذه اللجنة تقاريرها على . فرع وزارة األشغال العامة واإلسكان وعضو من أهل الخبرة

ضوء المعايير الفنية التي توضع من قبل الجهات المختصة، كما تقوم اللجنة بطلب اشتراك مندوب 

كما أوصت اللجنة . صاحبه تستدعي الدراسة االجتماعيةعن الضمان االجتماعي إذا رأت أن حالة 



بأن تتولى وزارتكم إصدار الئحة توضح المعايير الفنية الواجب إتباعها عند تقرير حالة مبنى، كي 

كما أوصت اللجنة بأن يكون رئيس البلدية التي يقع المنزل . عمل اللجان الفرعية بمقتضى ذلك

وما دام ما ذكر . إذا لم يتخذ االحتياطات الالزمةسئوالً إدارياً اآليل للسقوط في دائرة اختصاصها م

وحيث أن البلديات والمجمعات القروية ملزمة بمراقبة المباني وهدم اآليل للسقوط منها والمحافظة 

على الصحة والسالمة العامة وفقاً لما ورد من نصوص في نظام البلديات والقرى الصادر 

هـ والئحة تنمية وتطوير القرى الصادرة بقرار ٢١/٢/٩٨ في )٥/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 :هـ لذا نرغب إليكم اعتماد اآلتي١/١/١٤٠٣في ) ٠٣مجلس الوزراء رقم 

 تشكيل لجان محلية فنية في المدن والقرى للوقوف على المباني وتحديد اآليل منها للسقوط : أوال

 .ترميم      وتقرير هدمه أو المعيب منها والذي يحتاج إلى 

 على الجهة المختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية وضع معايير فنية يمكن على ضوئها : ثانياً

       أن تقرر اللجان المحلية المشار إليها في الفقرة السابقة المباني اآليلة للسقوط والتي تستدعي  

 .      الهدم أو المباني المعيبة والتي تحتاج إلى ترميم

 كليف أصحاب المباني اآليلة للسقوط بهدمها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وإذا لم يقوموا ت: ثالثاً

 .      بهدمها تقوم البلدية بذلك حسب ما قررته األنظمة والتعليمات المشار إليها

 على الجهة المختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية وضع أسس فنية ومعايير يمكن العمل : رابعاً

     بها مستقبالً في المباني التي سوف يتم إنشاؤها حتى تقام المباني على أساس سليم وفق    

 .       الطرق الحديثة بالبناء

 إذا دعت الحاجة إلى تعديل بعض التعليمات أو األنظمة أو إيجاد تعليمات جديدة تقوم :خامساً

 ن مع الجهات المختصة األخرى وفقاً        وزارة الشئون البلدية والقروية بدراسة ذلك بالتعاو

 .        لإلجراءات النظامية المتبعة

 .       فأكملوا ما يلزم بموجبه

 

 فهد بن عبد العزيز           

 رئيس مجلس الوزراء         
____________________________ 

 .صورة لوزير الداخلية لإلحاطة

 .نسخة لشعبة الخبراء بمجلس الوزراء

 .دارة المتابعة بالديوان الملكينسخة إل

 .نسخة لإلدارة العامة للحقوق


