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وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

قر�ر رقم )63( ل�سنة 2012

بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر رقم )8( ل�سنة 1999

ب�ساأن لئحة �لعزل �لحر�ري للمباني

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، المعدل بالقانون 

رقم )38( ل�شنة 2006،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  المر�شوم  وعلى 

العمراني،

بالقرار  المعدل  للمباني،  الحراري  العزل  لئحة  ب�شاأن   1999 ل�شنة  رقم )8(  القرار  وعلى 

رقم )47( ل�شنة 2011،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات والزراعة،

قرر �لآتي:

�لمادة �لأولى

ب�شاأن   1999 ل�شنة   )8( رقم  القرار  من  و)9(  و)8(   )5( اأرقام  المواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

لئحة العزل الحراري للمباني، الن�شو�س الآتية:

�لمادة )5(:

البلديات،  اإلى  البناء  تراخي�س  طلبات  مع  تقدم  التي  المباني  مخططات  تكون  اأن  "يجب 
مطابقة ل�شتراطات تنفيذ العزل الحراري للمباني المبينة في هذا القرار والمالحق المرافقة 

له، وم�شتملة على النماذج المبينة في الملحق رقم )6( المرافق لهذا القرار والم�شتوفاة، على 

اأن يرفق بهذه المخططات �شهادة �شادرة من قبل الجهة المخت�شة بهيئة الكهرباء والماء تفيد 

با�شتيفاء المكتب الهند�شي المتقدم بالطلب، ل�شروط هيئة الكهرباء والماء في ممار�شة العزل 

الحراري في المباني.

تت�شمن  ل  مخططات  اأية  اعتماد  الحراري  العزل  فيها  ي�شتخدم  التي  الحالت  في  ويحظر 

ال�شتراطات الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة اأو تت�شمن ا�شتراطات غير مطابقة لها".
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�لمادة )8(:

هذا  اأحكام  تنفيذ  من  للتاأكد  الالزمة  الآلية  و�شع  بلدية  بكل  الفنية  الخدمات  اإدارة  "تتولى 
القرار من الناحية الفنية، وذلك بالتن�شيق مع المخت�شين بالعزل الحراري في هيئة الكهرباء 

والماء والجهات المعنية الأخرى.

اإل بعد ثبوت تنفيذه لكافة  ول يجوز تو�شيل الخدمات للمبنى الخا�شع لأحكام هذا القرار 

ت�شدر  �شهادة  بموجب  وذلك  القرار،  هذا  لأحكام  وفقًا  ال�شاأن  هذا  في  الالزمة  ال�شتراطات 

من المكتب ال�شت�شاري الم�شرف على الم�شروع والم�شتوفي ل�شروط هيئة الكهرباء والماء ب�شاأن 

التنفيذية  الالئحة  الأولى مكرر من  المادة  لأحكام  وفقًا  المباني  الحراري في  العزل  ممار�شة 

لقانون تنظيم المباني".

�لمادة )9(:

والم�شتودعات  والمن�شاآت  ال�شكنية  المباني  جميع  على  الــقــرار  هــذا  اأحــكــام  "ت�شري 
والمخازن التي ت�شتخدم التبريد اأو التكييف".

�لمادة �لثانية

والمدراء  البلديات  ل�شئون  الــوزارة  وكيل  وعلى  الر�شمية،  الجريدة  في  القرار  هذا  ُين�شر 

العامين للبلديات تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به بعد ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شره.

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

                                                               د. جمعة بن �أحمد �لكعبي

�شدر بتاريخ: 14 �شفــر 1434هـ

المــوافـــــــق: 27 دي�شمبر 2012م


