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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



انطالًقا من حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التنمية المستدامة و تحسين 
جودة حياة المواطن، تعمل وزارة اإلسكان على تنظيم و تيسير بيئة إسكانية متوازنة و 
باستحداث  اإلسكان  وزارة  قامت  حيث  السعودية،  العربية  المملكة  في  مستدامة 
وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، من خالل التعاون والشراكة في التنظيم 

والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.

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

الفحص بشكل ميسر.
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المقدمة



توضيح إجراءات عمل
النظام لمالك العقار

إيضاح دور مالك العقار
في النظام

رفع مستوى الخدمة المقدمة
لمالك العقار

تسهيل عمل مالك العقار
وتحديد دوره وصالحياته

تعزيز معايير مراقبة
وضبط الجودة.
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األهداف
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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

3

مراحل الفحص 



إجراءات تسجيل مالك العقار

إجراءات تقديم الطلب

إجراءات عمل مالك العقار

الخطوة
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التسجيل في النظام

تعبئة بيانات العقار 

رقم رخصة البناء 

رقم صك الملكية

مساحة األرض

المكان على الخريطة

إرسال طلبات الفحص 

استقبال إشعارات بنتائج مراحل الفحص

اكتمال مراحل الفحص

إصدار الشهادة

رفع المخططات والتقارير

عن طريق النظاممالك العقار

عن طريق النظام

التحقق بالربط مع مركز المعلومات الوطني

يقوم مالك العقار بتعبئة بيانات العقار في النظام

التحقق بالربط مع وزارة الشؤون البلدية والقروية

التحقق بالربط مع وزارة العدل

عند انتهاء المقاول من أعمال المرحلة يقول مالك 
العقار بإرسال طلب الفحص عن طريق النظام

عند اإلنتهاء من فحص جميع المراحل 

فحص جودة تنفيذ البناء

١- إذا كانت النتيجة مقبولة يقوم المقاول بإستكمال األعمال 
٢- إذا كانت النتيجة مرفوضة يقوم مالك العقار بإبالغ المقاول 

بتعديل المالحظات ثم إرسال طلب فحص مرة أخرى

مالك العقار

مالك العقار

مالك العقار

مالك العقار

مالك العقار

مالك العقار

مالك العقار

مالك العقار

مالك العقار

مالك العقار

الفاحصين

النظام

النظام

إدخال البيانات وإرفاق المتطلبات

رقم الهوية الوطنية 

قبول مالك العقار كمستفيد من النظام

الوصفالمسؤوليات

التأكد من صحة المرفقات2

يقوم مالك العقار برفع المخططات والتقارير 
المطلوبة في النظام

النظام
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إجراءات تسجيل و عمل مالك العقار



مالك العقار

مالك العقار

الفاحصين

إرسال طلبات الفحص 

التسجيل في النظام

مالك العقار

إدخال البيانات 

التأكد من صحة 
المرفقات

استقبال إشعارات
بنتائج مراحل 

الفحص

اكتمال مراحل الفحص

النظام
إصدار شهادة

فحص جودة تنفيذ البناء

النهاية
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البداية

غير مطابق

مطابق

مقبول

رفض

مخطط سير العمل



دليل المستخدم
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التسجيل كمالك عقار

إختيار "التسجيل" من حسابي

إختيار "مالك العقار"3

الدخول على الرابط 
https://mostadam.sa

1
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تسجيل البيانات الشخصية4

الموافقة على الشروط

تفعيل الرابط المرسل على اإليميل ثم 5
تسجيل الدخول من خالل "الدخول"
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الضغط على عالمة "التنبيه" لتفعيل البيانات المطلوبة.6

تفعيل :
• البريد االلكتروني

• رقم الجوال 
• رقم الهوية الوطنية
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إختيار "لوحة التحكم" من خالل "حسابي"1

إختيار "تسجيل عقار جديد"2

آلية تقديم طلب جديد
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تسجيل عنوان العقار 3

تسجيل تفاصيل العقار 4



إرفاق المخططات و التقارير المطلوبة5

• المخططات:(اإلنشائية-المعمارية-الميكانيكة-الكهربائية)
• تقرير التربة و التقرير المساحي

• رخصة البناء

التعهد بصحة الملفات 6

تم تقديم الطلب بنجاح
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بعد الموافقة على الطلب اختيار "فواتيري" 7

اختيار عرض 8
لسداد رسوم المرحلة األولى من خالل حساب سداد

اختيار "عرض" لرؤية سير الطلب

تم إرسال الطلب إلى إدارة البرنامج وفي انتظار الموافقة

اختيار عرض 
لسداد رسوم المرحلة األولى من خالل حساب سداد
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بعد سداد رسوم المرحلة األولى يتم الضغط على "طلب فحص"

تم اإلرسال ، في انتظار قبول الطلب من أحد الفاحصين 

يتم قبول الطلب من أحد الفاحصين والخروج للموقع و فحص األعمال وتسجيلها في النظام

عند طلب فحص للمرحلة الثانية يكرر مالك العقار نفس الخطوات 
 فيقوم بسداد رسوم المرحلة الثانية من خالل أيقونة "فواتيري"
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www.mostadam.sa


