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المصطلحات

 وزارة اإلسكان
تعنى بممارسة جميع المهام 

واالختصاصات المتعلقة باإلسكان.

وزارة الشؤون البلدية والقروية
هي الوزارة المسؤولة عن 

التخطيط العمراني في مدن 
المملكة العربية السعودية.

 كود البناء السعودي
هو مجموعة االشتراطات والمتطلبات 
وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية 

ومالحق المتعلقة بالبناء والتشييد 
لضمان السالمة والصحة العامة.

الهيئة السعودية للمهندسين
وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة 

الهندسة وتطويرها.

الهيئة السعوديه للمقاولين
وضع األسس والمعايير لتنظيم 

قطاع المقاوالت. 

صندوق التنمية العقاري
صندوق عقاري تنموي غير ربحي 

يقدم القروض للمواطنين 
لمساعدتهم على بناء المساكن . 

الشركة السعودية للكهرباء
عمل على إمداد المملكة العربية 

السعودية  بالطاقة.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
مركز وطني يتولى مسؤولية اإلشراف 

على ترشيد ورفع كفاءة استهالك 
الطاقة.

المستفيد
مالك العقار

الفاحص
المهندس المعتمد من قبل نظام فحص 
جودة تنفيذ البناء والمؤهل من المعهد 
العقاري السعودي للقيام بالفحص على 

أعمال التنفيذ.

 مراحل الفحص
مراحل محددة وهامة 

من مراحل البناء.

 المقاول
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له 

نظامًيا للقيام مفرًدا أو مشترًكا مع غيره 
بتنفيذ عقد في أحد مجاالت صناعة 

المقاوالت

 رخصة البناء
هي الموافقة على القيام بأعمال إنشائية وفقًا 

لشروط وتنظيمات عامة للمحافظة على المخطط 
التنظيمي للمدينة وهي إحدى مهام إدارة رخص 
البناء في البلديات المختلفة في المملكة العربية 

السعودية.

شهادة إتمام البناء
هي الشهادة التي تعطى عند 

التأكد من تطابق مخططات البناء 
مع ما تم على الطبيعة من النطاق 

البلدي للعقار

التصاميم والتفاصيل التنفيذية
تتضمن جميع الخرائط المعمارية واإلنشائية 
والكهربائية والميكانيكية التنفيذية المطلوبة
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انطالًقا من حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التنمية المستدامة 
و تحسين جودة حياة المواطن، تعمل وزارة اإلسكان على تنظيم و تيسير بيئة 
قامت  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  في  مستدامة  و  متوازنة  إسكانية 
وزارة اإلسكان باستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، من 
خالل التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع 

فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.

لذلك تم تطوير خدمة فحص جودة البناء حيث أن هذا النظام عبارة عن معايير 
البناء  على  المقبل  المواطن  تربط  إلكترونية  منصة  خالل  من  تطبيقها  يتم 
بالفاحصين المعتمدين للقيام بإجراءات الفحص والتفتيش على أعمال التنفيذ 
العقار  لمالك  المنصة  تتيح  البناء، كما  عبر مراحل محددة وهامة من مراحل 

إمكانية متابعة مراحل ونتائج  الفحص بشكل ميسر.

يهدف الدليل إلى إيضاح االشتراطات الخاصة بالفاحص وآلية العمل، من خالل 
مراحل الفحص بما يضمن تحقيق معايير مراقبة وضبط جودة البناء.

المقدمة
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األهداف

 التأكد من تنفيذ وتطبيق معايير 
مراقبة وضبط جودة البناء
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 تعريف عمل الفاحص وتحديد 
دوره وصالحياته

 وضع آلية لخطوات العمل 
واإلجراءات المتبعة

رفع مستوى الخدمة المقدمة 
من النظام  للمستفيد

فحص أعمال التنفيذ

3



1. حاصل على بكالوريوس هندسي 
(مدني-معماري-ميكانيكي-كهربائي)

2. خبرة 3 سنوات على األقل في 
مجال اإلشراف الهندسي.

3. عضوية سارية من الهيئة 
السعودية للمهندسين.

6. الموافقة على البنود الخاصة 
بإستخدام المنصة االلكترونية

4. تأمين ضد األخطاء المهنية من 
الهيئة السعودية للمهندسين.

5.اجتياز دورة فحص جودة البناء من 
المعهد العقاري السعودي.
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اإلشتراطات التي يجب توفرها في الفاحص



المهام الرئيسية التي يجب ان يقوم بها الفاحص 

1. فحص أعمال التنفيذ وفًقا للمراحل 
المعرفة في النظام.

2. طلب عمل اختبارات في الموقع 
إذا لزم األمر.

3. قبول المرحلة في حال التنفيذ 
واستكمال األعمال حسب النظام.

4. رفض المرحلة في حالة اإلخالل في 
التنفيذ و عدم استكمال األعمال حسب 

النظام.
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مراحل الفحص 

4

نهاية أعمال الواجهات
وبداية  أعمال العزل

5

نهاية أعمال التمديد
لإللكتروميكانيك

6

أعمال البالط وتركيب
النوافذ و األبواب
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التسليم النهائي

قبل صب األساسات

1

قبل صب  سقف
الدور األرضي

2

نهاية أعمال العظم وبداية أعمال
التمديدات لإللكتروميكانيك
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إجراءات تسجيل الفاحص

إجراءات عمل الفاحص

الوصفالمسؤولياتالخطوة

التسجيل  في النظام

إدخال البيانات وإرفاق المتطلبات

رقم الهوية الوطنية

رقم عضوية هيئة المهندسين

رقم شهادة المعهد العقاري

التأكد من صحة المعلومات

اعتماد الفاحص

طلب الفاحص

قبول الطلب

زيارة الموقع

قبول المرحلة

إرسال إشعار بنتيجة المرحلة

رفض المرحلة

إرسال طلب إلعادة الفحص
في المرحلة المتعثرة

إكتمال المرحلة 

إرسال إشعار إلى مالك العقار

عن طريق النظام

عن طريق النظام

التحقق بالربط مع مركز المعلومات الوطني

التحقق بالربط مع الهيئة السعودية للمهندسين 

التحقق بالربط مع المعهد العقاري

عن طريق النظام

عن طريق النظام

1. التأكد من استكمال المعايير حسب المرحلة

2. تسجيل المالحظات إن وجدت في النظام. 

3. إرسال إشعار بالقبول أو الرفض في النظام

تسجيل الموافقة عن طريق النظام 

يرسل إشعار إلى مالك العقار بنتيجة المرحلة

تسجيل عدم الموافقة عن طريق النظام

الفاحص

الفاحص

الفاحص

الفاحص

الفاحص

النظام

النظام
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يقوم مالك العقار بإبالغ المقاول بتعديل 
المالحظات المذكورة في النظام من قبل الفاحص

يقوم مالك العقار بإرسال الطلب مرة أخرى عن طريق النظام

إنتهاء جميع األعمال المطلوبة ورفعها في النظام

الفاحص

الفاحص

الفاحص

النظام

الفاحص

الفاحص

النظام

مالك العقار

مالك العقار
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إجراءات تسجيل وعمل الفاحص



الفاحص

الفاحص

النظام مالك العقار

الفاحص معتمد في النظام

الفاحص

الفاحص

قبول الطلب

طلب الفحص

التسجيل في النظام

التأكد من صحة 
المرفقات

إرسال إشعار عن 
طريق النظام

اكتمال المرحلة

مخطط سير العمل 

البداية
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إرفاق المتطلبات

غير مطابق

مطابق

رفض

مقبول

النهاية



دليل المستخدم



الدخول على الرابط 
https://mostadam.sa 1

إختيار "التسجيل" من حسابي 2

إختيار "فاحص" 3

التسجيل للفاحص 

10



11

تسجيل البيانات الشخصية

رقم العضوية في الهيئة 
السعودية للمهندسين

بعد حصول الفاحص على الدورة من المعهد العقاري
يقوم بإدخال الرقم الموجود في الشهادة
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تفعيل الرابط المرسل على اإليميل ثم تسجيل الدخول من خالل "الدخول" 5

الضغط على عالمة "التنبيه" لتفعيل البيانات المطلوبة. 6
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تفعيل :
• البريد االلكتروني

• رقم الجوال 
• رقم الهوية الوطنية



آلية الحصول على طلب
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إختيار "الطلبات المتاحة" من أيقونة تتبع الطلب. 1

-2إختيار "عرض"

تفاصيل الطلب

إختيار التقديم

2

3

إختيار "الطلبات المتاحة" من أيقونة تتبع الطلب. 1

-2إختيار "عرض" 2



اختيار "عرض" من أيقونة قيد العمل
لبدء مرحلة الفحص 4
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من أيقونة "الملف الشخصي" يمكن للفاحص إدارة معلوماته الشخصية
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www.mostadam.sa


