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مرحًبا بالوسيط العقاري
الشبكة الوطنية لخدمات اإليجار »إيجار« هي أحدى مبادرات وزارة اإلسكان لتنظيم قطاع 
اإليجار العقاري، وجعله أكثر استدامة، تقدم كذلك عقد إيجار الموحد الذي يحفظ حقوق 

جميع أطراف العملية اإليجارية، ويضمن أن تتم جميع عمليات اإليجار عن طريق وسيط 
عقاري معتمد لدى إيجار.

وهناك 4 متطلبات أساسية العتمادك كوسيط عقاري لدى إيجار:

(1)أن تكون سعوديًا
أن تملك سجًال تجاريًا 

أن ُتِتم الدورة التدريبية
اإللكترونية

مبروك تجاوزك الدورة

(2)
أن تسّجل عنوانًا وطنيًا 

* إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية.

* إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية.

عـلــى أن يـتـضـمـــن 
النشاطين التاليين:

(1)

يتم تسجيل العنوان الوطني عبر زيارة مكاتب البريد السعودي.(2)
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سجل وكن معتمدًا
لدى إيجار

تأكد من استيفائك لمتطلبات االنضمام 
كوسيط عقاري معتمد لدى إيجار

سجل األن

EN تواصلوا معنا    |    920005226    |    

األنظمة و اللوائح األسئلة المتكررةعن إيجار الوسطاء العقاريونالخدمات اإللكترونية

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 1:

التوجه إلى الموقع اإللكتروني )www.ejar.sa( ثم الضغط على “الخدمات اإللكترونية” من الصفحة 
الرئيسية.

صورة 01: شاشة موقع إيجار

معلومة عن ايجار

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 131 بتاريــخ 3  ربيــع الثانــي 1435هـــ حــول إنشــاء الشــبكة اإللكترونيــة لخدمــات 
اإليجــار، لتيســير إجــراء التعامــات اإليجاريــة وإثباتهــا و تعزيــز الثقــة بيــن أطرافهــا، وتســجيل االلتزامــات المتبادلــة بيــن 

المؤجريــن والمســتأجرين والوســطاء العقارييــن فــي قطــاع المســاكن المعــدة لإليجــار.
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تسجيل دخول

نسيت اسم المستخدم؟اسم المستخدم*

إضافة مستخدماالستعالم عن حالة الطلبتسجيل منشأة وساطة عقارية

EN

نسيت كلمة المرور؟كلمة المرور*

تسجيل الدخول

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 2:

لانضمام إلى إيجار يتم الضغط على زر “تسجيل منشأة وساطة عقارية” أعلى الشاشة لانتقال إلى أولى 
خطوات التسجيل.

صورة 02: شاشة الدخول والتسجيل

معلومة عن ايجار

قرر مجلس الوزراء بشان قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن ما يلي :
عــدم اعتبــار عقــد اإليجــار غيــر المســجل فــي الشــبكة اإللكترونيــة عقــدًا صحيحــًا منتجــًا آلثــاره اإلداريــة والقضائيــة، 
وأن تضــع وزارتــا العــدل واإلســكان الشــروط والمتطلبــات الــازم توافرهــا فــي العقــد حتــى يمكــن اعتبــاره مســجًا 
فــي الشــبكة اإللكترونيــة، والحــاالت التــي يمكــن شــمولها بذلــك، بمــا فيهــا حالــة امتنــاع أحــد طرفــي العقــد عــن 

تســجيله.
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تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 3:

في صفحة المتطلبات الخاصة باالنضمام إلى شبكة إيجار يجب قراءة جميع المتطلبات والتأكد من توفرها 
قبل البدء في التسجيل، ثم الضغط على زر »التالي« لانتقال الى الخطوة التالية.

المتطلبات الخاصة بانضمام منشآت الوساطة العقارية إلى إيجار

أن يحمل الوسيط العقاري هوية وطنية سعودية سارية الصالحية.

EN

أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجًال في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي.

إتمام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية.

التاليإلغاء

أن تحمل منشأة الوساطة العقارية سجًال تجاريًا ساري الصالحية يتضمن النشاطين التجاريين التاليين:

       إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية.

       إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية.

صورة 03: شاشة المتطلبات

التالي

معلومة عن ايجار

قرر مجلس الوزراء بشان قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن ما يلي:
علــى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة اشــتراط وجــود عقــد إيجــار مســجل فــي شــبكة )إيجــار( إلصــدار رخــص العمــل 
لغيــر الســعوديين أو تجديدهــا، علــى أن تنســق الــوزارة مــع وزارة اإلســكان لاتفــاق علــى اآلليــة الازمــة لذلــك، 

وتحديــد المهــن ذات الصلــة.
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تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 4:

تسجيل منشأتك العقارية هي أولى خطوات التسجيل في شبكة إيجار، ويتم ذلك من خال تعبئة البيانات 
التالية:

اختيار نوع المنشأة: يتم اختيار ما إذا كانت منشأة مالك واحد أو منشأة أكثر من مالك. )إلزامي(. 1
رقم السجل التجاري: يتم إدخال رقم السجل التجاري الخاص بمنشأة الوساطة العقارية. )إلزامي(. 2
تاريخ انتهاء السجل التجاري: يتم إدخال تاريخ انتهاء السجل التجاري الخاص بمنشأة الوساطة العقارية. )إلزامي(. 3
رقم رخصة المحل: يتم إدخال رخصة المحل من البلدية في حال توفرها. )اختياري(. 4
رقم نظام شموس األمني: يتم إدخال رقم نظام شموس األمني في حال توفره. )اختياري(. 5
رقم الهاتف: يتم إدخال رقم هاتف منشأة الوساطة العقارية، مبتدأ برمز المنطقة. )اختياري(. 6
رقم الفاكس: يتم إدخال رقم فاكس منشأة الوساطة العقارية، مبتدأ برمز المنطقة. )اختياري(. 7
رمز التحقق: يتم إدخال رقم التحقق الموجود في الصورة، وفي حال عدم إمكانية قراءة الرمز يمكن الضغط على . 8

زر تحديث الصورة ليظهر رقم تحقق آخر. )إلزامي(

وبعد ذلك يتم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

بيانات تسجيل منشأة وساطة عقارية  1 من 3

منشأة - مالك واحدنوع المنشأة *

EN

رقم السجل التجاري *

رقم رخصة المحل

1xxxxxxxرقم الهاتف

أدخل رمز التحقق الموجود
في الصورة *

2612

733497

تحديث الصورة

تاريخ انتهاء السجل
التجاري *

رقم نظام شموس
14211األمني

1xxxxxxx00966رقم الفاكس 00966

التاليإلغاء

1

4

2

6

8

3

5

7

صورة 04: شاشة تسجيل منشأة وساطة عقارية

التالي
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تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 5:

في حال اختيار نوع المنشأة “منشأة – أكثر من مالك” سوف تظهر بيانات التسجيل كما يظهر أعاه.

ويجب إدخال البيانات التالية:

رقم الوكالة الشرعية.. 1
رقم عقد التأسيس.. 2
رفع نسخة السجل التجاري. . 3
رفع نسخة الوكالة الشرعية.. 4
رفع نسخة عقد تأسيس الشركة.. 5

ثم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

بيانات تسجيل منشأة وساطة عقارية  2 من 3

xxxxxxxxxxxxxxxxرقم الوكالة الشرعية *

xxxxxxxxxxxxxxxx

تم رفع الملف بنجاح

تم رفع الملف بنجاح

EN

رقم عقد التأسيس *

+ رفع نسخة السجل التجاريرفع نسخة السجل التجاري *

+ رفع نسخة الوكالة الشرعية

تم رفع الملف بنجاح

+ رفع نسخة عقد تأسيس الشركة

رفع نسخة الوكالة الشرعية *

رفع نسخة عقد تأسيس
الشركة *

التاليإلغاء

1

2

صورة 05: شاشة تسجيل بيانات منشأة – أكثر من مالك

3

4

5

التالي
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تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 6:

ستظهر الشاشة التالية لعرض معلومات منشأة الوساطة العقارية وذلك للتأكد منها ومن جميع البيانات 
الموجودة من قبل الوسيط العقاري، وبعد ذلك يتم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

بيانات تسجيل منشأة وساطة عقارية  3 من 3

منشأة - مالك واحدنوع المنشأة

EN

رقم المبنى

الرقم اإلضافي

73xx

26xx

الريانالحي

مكتب xxxxxxxx للوساطة العقاريةاسم المنشأة التجاري

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية).نشاطات السجل التجاري

101xxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للمالك

xx-xx-1438تاريخ انتهاء السجل

التاليإلغاء

1010xxxxxxxxرقم الّسجل التجاري

الرمز البريدي

المدينة

14xxx

الرياض

سعد حمود

اسم الشارع

اسم المالك

صورة 06: شاشة التحقق من بيانات تسجيل المنشأة

التالي

معلومة عن ايجار

قرار مجلس الوزراء رقم 405 وتاريخ 22 / 9 / 1437هـ
أواًل: يلزم الوسطاء العقاريون- المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونًيا 
من خال الشبكة اإللكترونية الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم )131( وتاريخ 1435/4/3هـ، ومن 
يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في الئحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

)334(  وتاريخ 1398/3/7هـ.
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بيانات تسجيل مدير مكتب  1 من 4

101xxxxxxxxxتاريخ الميالد * xx-xx-1399

EN

رقم الهوية الوطنية *

التاليإلغاء

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 7:

الخطوة التالية في عملية التسجيل هي تسجيل مدير المكتب والذي سيكون الممثل األول لمنشأة 
الوساطة العقارية ويتم ذلك من خال تعبئة البيانات التالية:

تاريخ الميالد.. 1
رقم الهوية الوطنية.. 2

ثم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

12

صورة 07: شاشة تسجيل مدير مكتب

التالي
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بيانات تسجيل مدير مكتب  2 من 4

EN

التاليإلغاء

هوية وطنيةنوع الهوّية

تاريخ انتهاء الهوّية الوطنية

تاريخ الميالد

عزيزي المستخدم، تم إرسال رسالة نصّية إلى هاتفك المحمول المسّجل لدى نظام أبشر. الّرجاء إدخال الّرمز الوارد فيها ضمن الحقل المخّصص لذلك.

2612الرجاء إدخال رمز التحّقق

101xxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية

xx-xx-1440

xx-xx-1399

سعد حمود االسم الكامل

الوقت المتبقي 4:55 إعادة إرسال الرمز

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 8: 

بعد إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ المياد في الشاشة السابقة سيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال 
المسجل في نظام أبشر، لكي يتم التحقق من صحة الهوية الوطنية في أنظمة وزارة الداخلية الخاصة 

التالي لانتقال إلى  بمدير المكتب، وإلكمال خطوات التسجيل يتم إدخال رمز التحقق، ثم الضغط على زر 
الخطوة التالية.

صورة 08: شاشة التحقق من بيانات مدير المكتب

معلومة عن ايجار

نســعى مــن خــال تنظيــم قطــاع اإليجــار العقــاري حفــظ حقــوق أطــراف العملية التأجيرية مما يوجد ســوق تنافســي 
يحقــق أســعار عادلــة للوحدات اإليجارية.
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بيانات تسجيل مدير مكتب  3 من 4

EN

التاليإلغاء

هوية وطنيةنوع الهوّية

تاريخ انتهاء الهوّية الوطنية

تاريخ الميالد

saadاسم المستخدم*

اسم مستخدم متاح

00966 5xxxxxxxxرقم الجوال*

saad@gmail.comالبريد اإللكتروني*

101xxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية

xx-xx-1440

xx-xx-1399

سعوديالجنسية

سعد حمود االسم الكامل

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 9: 

سوف تظهر المعلومات الخاصة بمدير المكتب بعد التحقق منها في هذه الشاشة، ويجب إدخال بيانات 
الدخول التالية إلى شبكة إيجار:

اسم المستخدم: يجب أن يكون اسم المستخدم باللغة اإلنجليزية وأن اليقل عن 6 أحرف.. 1
رقم الجوال: يتم إدخال رقم الجوال الخاص بالمستخدم.. 2
البريد اإللكتروني: يتم إدخال بريد إلكتروني صالح، وسيتم التأكد من صحة البريد و تفعيل الخدمة عن . 3

طريقه.

ثم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

1

3

2

صورة 09: شاشة تسجيل اسم مستخدم للدخول في شبكة إيجار

التالي
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بيانات تسجيل مدير مكتب  4 من 4

EN

التاليإلغاء

هوية وطنيةنوع الهوّية

تاريخ انتهاء الهوّية الوطنية

تاريخ الميالد

101xxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية

xx-xx-1440

xx-xx-1399

سعوديالجنسية

009665xxxxxxxxرقم الجوال

saadاسم المستخدم

saad@gmail.comالبريد اإللكتروني

سعد حمود االسم الكامل

الوقت المتبقي 55554:32الرجاء إدخال رمز التحّقق إعادة إرسال الرمز

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 10:  

سيتم إرسال رمز التحقق إلى جوال المستخدم الذي تم إدخاله في الصفحة السابقة، ويجب إدخال رمز 
التحقق المرسل للتحقق من بيانات وهوية مدير المكتب.

ثم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

صورة 10: شاشة التحقق من بيانات مدير المكتب

التالي
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تأكيد التسجيل
يجب عليك قراءة كل الشروط لتتمكن من متابعة التسجيل

EN

إلغاء تسجيل

أحكام انضمام وسيط عقاري إلى شبكة إيجار

تمهيد:
نظرًا لكون مالك المنشأة الواردة بياناتها في طلب تسجيل مكتب عقاري مّمن يسمح له نظامًا بممارسة أعمال المكاتب العقارية بموجب سجل تجاري ساري 

المفعول والمسمى في هذه األحكام بالوسيط العقاري، وبناًء على رغبته وهو بكامل األهلية القانونية والشرعية في االنضمام إلى شبكة إيجار والمملوكة لوزارة 
اإلسكان وذلك لالستفادة من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار فقد تم االطالع والموافقة على مايلي:

المادة األولى: حجية التمهيد
يعتبر التمهيد جزّءا ال يتجزأ ن هذه األحكام ومتممًا لها ويتم الرجوع إليه لتفسير بنود هذه األحكام عند الحاجة.

أقر بأن المعلومات الواردة في طلب التسجيل صحيحة وأنه يسمح للمنشأة نظامًا ممارسة أعمال المكاتب العقارية بموجب سجل ساري المفعول.*

أقر بأني اطلعت على أحكام االنضمام إلى شبكة إيجار وأن المنشأة خاضعة لهذه األحكام والشروط وغيرها من األأنظمة ذات العالقة.*

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 11:  

يجب قراءة جميع شروط وأحكام انضمام الوسيط العقاري إلى شبكة إيجار، ومعرفة جميع االلتزامات، بعد 
ذلك يتم اختيار اإلقرارات بعد قراءة كل الشروط والتأكيد على صحة البيانات المدخلة، ثم الضغط على زر 

»تسجيل« للتسجيل في شبكة إيجار.

صورة 11: شاشة أحكام انضمام وسيط عقاري إلى شبكة إيجار

تسجيل
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نشكر لكم إتمام خطوات االنضمام إلى إيجار، ونفيدكم بأنه سيتم التحقق من استكمال جميع المتطلبات.

وفي حال إتمامكم للمتطلبات، سيتم إشعاركم بالمرحلة الخاصة بإضافة وتسجيل العقارات والوحدات اإليجارية فور إتاحة هذه الخدمات عبر نظام إيجار.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عبر القنوات التالية:

البريد اإللكتروني: info@ejar.saالرقم الموحد: 920005226

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 12: 

بعد ذلك يكون قد تم التسجيل في شبكة إيجار كوسيط عقاري، وستصل رسالة عبر البريد اإللكتروني 
المسجل لمدير المكتب لتأكيد البريد اإللكتروني ومن ثم تفعيل الحساب. 

صورة 12: شاشة إتمام خطوات االنضمام إلى شبكة إيجار

معلومة عن ايجار

نهــدف إلــى إيجــاد قطــاع إيجــاري يتســم بالشــفافية والثقــة والحيــاد، للمســاهمة بالحــد مــن التاعــب بالعمليــة 
اإليجاريــة ومحاســبة المقصريــن.
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شريكنا العزيز،

السادة/ مكتب xxxxxxxx للعقارات
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب يومك.

فضًال انقر على الرابط التالي لتفعيل بريدك اإللكتروني من هنا .

في حال عدم تمكنك من الضغط على الرابط نأمل نسخه ولصقه في المتصفح:
http://www.ejar.sa/EjarLiteWeb/pub/emailActivation.xhtml?ac=333fcdda-68b44-d1c-a6

7b-b09626c4c502,un=sucess

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار

وزارة اإلسكان

اتصل بنا:
920005226

info@ejar.sa :بريد إلكتروني

تويتريوتيوب

فيسوك

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 13: 

يتم الضغط على الرابط المرفق بالرسالة الواردة إلى البريد اإللكتروني وذلك لتأكيد البريد اإللكتروني وتفعيل 
الحساب.

صورة 13: شاشة رسالة البريد اإللكتروني

معلومة عن ايجار

نعمــل علــى مســاعدة منشــآت الوســاطة العقاريــة ألداء دورهــا بشــكل منظــم، بحيــث ال يتــم توثيــق العقــود إال مــن 
خــال وســيط عقــاري معتمــد لــدى إيجار.
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تسجيل البريد اإللكتروني
تم تسجيل بريدك اإللكتروني بنجاح

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 14: 

سوف تظهر هذه الصفحة بعد الضغط على رابط التفعيل في البريد اإللكتروني وسوف يعاد التوجيه إلى 
الصفحة التالية آلًيا.

صورة 14: شاشة تأكيد تسجيل البريد اإللكتروني

معلومة عن ايجار

يستطيع الوسيط العقاري المعتمد بموجب اتفاقية الوساطة العقارية مع المؤجر تأجير الوحدات اإليجارية.
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تسجيل دخول

نسيت اسم المستخدم؟اسم المستخدم*

EN

نسيت كلمة المرور؟كلمة المرور*

تسجيل الدخول

saad

**************

إضافة مستخدم االستعالم عن حالة الطلبتسجيل منشأة وساطة عقارية

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 15: 

يتــم تســجيل الدخــول باســتخدام اســم المســتخدم الــذي تــم ادخالــه فــي عمليــة التســجيل و كلمــة المــرور التــي 
وصلــت مــن خــال الرســالة النصّيــة علــى جــوال الوســيط العقــاري.

صورة 15: شاشة تسجيل الدخول

تسجيل الدخول

معلومة عن ايجار

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إعفاء قطاع اإليجار العقاري السكني من ضريبة القيمة المضافة.
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حتى يتم اكتمال إجراءات التسجيل، قم بمشاهدة المحتوى التدريبي بالكامل للحصول على شهادة انضمام للشبكة.

نبذة تعريفية عن إيجار والمزايا التي تقدم للوسطاء العقاريين المعتمدين لديها، والمتطلبات التي ينبغي عليهم تطبيقها العتمادهم لدى إيجار 1

اإلجراءات والخطوات التي ينبغي على الوسيط العقاري المعتمد لدى إيجار القيام بها قبل إبرام العقود، وأبرز التزامات الوسيط تجاه إيجار مع
توضيح عقوبات اإلخالل بهذه االلتزامات

أبرز بنود وتفاصيل عقد إيجار الموحد، والتزامات المؤجر والمستأجر والتي ينبغي للوسيط العقاري توضيحها لهم.

2

3

التالي

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 16:  

في هذه الشاشة تظهر المحتويات المرئية الخاصة بالدورة التدريبية اإللكترونية، والتي يجب مشاهدتها قبل 
استخدام شبكة إيجار.

ثم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى مشاهدة المحتوى المرئي.

صورة 16: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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البرنامج التدريبي إليجار
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قائمة التدريب تشغيل رجوع

نبذة تعريفية عن إيجار والمزايا التي تقدم للوسطاء العقاريين المعتمدين لديها، والمتطلبات التي ينبغي عليهم تطبيقها العتمادهم لدى إيجار 1

المحتوى المرئي
األول

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 17:  

سيبدأ البرنامج التدريبي تدريجًيا بالخطوة األولى وهي مشاهدة المحتوى المرئي األول وهو: نبذة تعريفية 
عن إيجار والمزايا التي تقدم للوسطاء العقاريين المعتمدين لديها، والمتطلبات التي ينبغي عليهم تطبيقها 

العتمادهم لدى إيجار.

يجب مشاهدة المحتوى المرئي كامًا وذلك بالضغط على زر

صورة 17: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

تشغيل
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قائمة التدريب تشغيل رجوع

نبذة تعريفية عن إيجار والمزايا التي تقدم للوسطاء العقاريين المعتمدين لديها، والمتطلبات التي ينبغي عليهم تطبيقها العتمادهم لدى إيجار 1

التالي

نهاية المحتوى المرئي األول

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 18:  

بعد إتمام مشاهدة المحتوى المرئي األول سيظهر زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

صورة 18: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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البرنامج التدريبي إليجار
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ملخص الفيديو السابق

عرض متطلبات االنضمام إلى إيجار كوسيط عقاري، وهي: توفير هوية وطنية، وسجل تجاري يشمل نشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة 

السكنية وغير السكنية، وعنوان وطني للمنشأة، وإتمام الدورة التدريبية اإللكترونية للتسجيل كوسيط عقاري معتمد.

عرض تعريف مبســـط عن إيجار الذي تأســـس بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٣١ لعام ١٤٣٥هـ، والذي ينص على إنشـــاء الشـــبكة اإللكترونية لخدمات 

اإليجار المكون أعضاءها من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري. يقدم إيجار خدمات عدة، منها: توثيق العقود، وإتاحة السداد إلكترونًيا.

عـــرض أهـــداف إيجـــار، ومنها: توفير عقد إيجـــار موحد، وتوثيق العقـــود إلكترونًيا، وصحة وموثوقيـــة العقود، وضمان األجرة، وخفـــض النزاعات، وتحفيز 

االستثمار العقاري.

قائمة التدريب التاليرجوع

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 19:  

يجب قراءة ملخص المحتوى المرئي السابق، ثم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

صورة 19: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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قائمة التدريب تشغيل رجوع

2

المحتوى المرئي
الثاني

اإلجراءات والخطوات التي ينبغي على الوسيط العقاري المعتمد لدى إيجار القيام بها قبل إبرام العقود، وأبرز التزامات الوسيط تجاه إيجار مع 

توضيح عقوبات اإلخالل بهذه االلتزامات.

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 20:  

المحتوى المرئي الثاني في البرنامج التدريبي إليجار يوضح اإلجراءات والخطوات التي ينبغي على الوسيط 
العقاري المعتمد لدى إيجار القيام بها قبل إبرام العقود، وأبرز التزامات الوسيط العقاري اتجاه إيجار، مع 

توضيح عقوبات اإلخال بهذه االلتزامات.

يجب مشاهدة المحتوى المرئي كامًا وذلك بالضغط على زر

صورة 20: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

تشغيل
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البرنامج التدريبي إليجار
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اإلجراءات والخطوات التي ينبغي على الوسيط العقاري المعتمد لدى إيجار القيام بها قبل إبرام العقود، وأبرز التزامات الوسيط تجاه إيجار مع 2

توضيح عقوبات اإلخالل بهذه االلتزامات.

قائمة التدريب تشغيل التاليرجوع

شكرا لكم

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 21:  

بعد إتمام مشاهدة المحتوى المرئي الثاني سيظهر زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

صورة 21: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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ملخص الفيديو السابق

عرض آلية تسليم الوحدة اإليجارية للمستأجر، التي تشمل: معاينة الوحدة، وتعبئة نموذج استالم الوحدة، وتسليم مفاتيح الوحدة.

عرض اإلجراءات التي تسبق توقيع عقد اإليجار، ومنها: التحقق من هوية المستأجر والمؤجر، والتأكد من وثائق الوحدة اإليجارية الخاصة بالمؤجر.

عرض أبرز أنواع صكوك التملك واإلنابة.

عرض الشروط الواجب توفرها عند إجراء عقد اإليجار، مثل: أهلية المتعاقَدين، ورضاهما، والشروط العامة للوحدة اإليجارية.

عرض العقوبات التي تنص عليها الئحة تنظيم المكاتب العقارية والمترتبة على اإلخالل بااللتزامات، مثل: الغرامة، وإغالق المكتب، وإلغاء الترخيص.

عرض أهم التزامات الوسيط العقاري، مثل: التأكد من صحة المعلومات، وتسجيل العقود إلكترونًيا، وعدم استخدام البيانات لغير األغراض المحددة 

لها من خالل إيجار، والتأكد من العنوان الخاص بالوحدة اإليجارية، وقراءة صك التملك والوكالة بطريقة سليمة.

قائمة التدريب التاليرجوع

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 22:  

يجب قراءة ملخص المحتوى المرئي السابق، ثم الضغط على زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

صورة 22: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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قائمة التدريب تشغيل رجوع

أبرز بنود وتفاصيل عقد إيجار الموحد، والتزامات المؤجر والمستأجر والتي ينبغي للوسيط العقاري توضيحها لهم. 3

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 23:  

مشاهدة المحتوى المرئي الثالث والذي يوضح أبرز بنود وتفاصيل عقد إيجار الموحد، والتزامات المؤجر 
والمستأجر والتي ينبغي على الوسيط العقاري توضيحها لهم.

يجب مشاهدة المحتوى المرئي كامًا وذلك بالضغط على زر

صورة 23: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

تشغيل
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البرنامج التدريبي إليجار

EN

قائمة التدريب تشغيل التاليرجوع

شكرا لكم

أبرز بنود وتفاصيل عقد إيجار الموحد، والتزامات المؤجر والمستأجر والتي ينبغي للوسيط العقاري توضيحها لهم. 3

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 24:  

بعد إتمام مشاهدة المحتوى المرئي سيظهر زر »التالي« لانتقال إلى الخطوة التالية.

صورة 24: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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البرنامج التدريبي إليجار

EN

ملخص الفيديو السابق

عرض أهم التزامات المستأجر، مثل: دفع قيمة األجرة في المواعيد المتفق عليها، واستخدام الوحدات اإليجارية للغرض المخصص لها، وعدم 

القيام بأي إجراء يترتب عليه تغيير الوحدات اإليجارية قبل الحصول على موافقة المؤجر. يلتزم المستأجر كذلك بدفع الفواتير الخاصة بالخدمات، 

والحفاظ على األجزاء المشتركة التابعة للعقار، وتسليم الوحدات اإليجارية للمؤجر عند انتهاء مدة اإليجار.

عـــرض أهـــم بنود عقد إيجـــار الموحد وتفاصيلها، مثل: بيانات العقد، وبيانات المؤجر والمســـتأجر والوســـيط العقاري، وبيانات صكـــوك التملك، وبيانات 

العقار والوحدات اإليجارية، والبيانات المالية، وجدول سداد الدفعات، ومدة اإليجار.

عـــرض أهـــم التزامـــات المؤجر، مثل: دفع نفقات الصيانة الدورية الالزمة للحفاظ على الوحدات اإليجارية، وإشـــعار الوســـيط العقـــاري عند انتقال ملكية 

الوحدة، وصيانة األجزاء المشتركة التابعة للعقار.

لقد قمت باتمام المحتوى التدريبي لشبكة إيجار

قم بطباعة شهادة إيجار اآلن!

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 25:  

يجب قراءة ملخص المحتوى المرئي السابق، ثم الضغط على رابط »قم بطباعة شهادة إيجار« وذلك إلتمام 
البرنامج التدريبي واالنتقال إلى الصفحة الرئيسية لشبكة إيجار.

صورة 25: شاشة برنامج الدورة التدربية

تلميحات

فــي حــال عــدم توفــر آلــة لطباعــة الشــهادة، فباإلمــكان الوصــول إلــى الشــهادة مــن خــال الذهــاب إلــى الشاشــة 
الرئيســية إليجــار ومــن ثــم  مــن القائمــة الرئيســية الملــف الشــخصي« شــهادة االعتمــاد.
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الذهاب للصفحة الرئيسية طباعة

بسجل تجاري رقم xxxxxxxxxx والذي ينتهي بتاريخ 1438/10/09هـ
XXXX - XXXXX شارع سعود بن فيصل بن عبدالعزيز - الياسمين - الرياض XXXX وعنوانه

قـــد أتم متطلبات عضوية الشـــبكة بنجاح، وأصبح مصّرًحا له بمزاولة نشـــاط التأجير العقاري 
حتى تاريخ نهاية العضوية.

تشهد الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار ”إيجار“ بأن الوسيط العقاري :

شهادة عضوية

شـــركة XXXXXXXXXXXXXXX إلدارة وتأجيـــر العقارات 
المملوكة أو المؤجرة السكنية

XYZ 10003 :رقم العضويـة
تاريخـها  25 / 11 / 1438 هـ
نهـايتها  25 / 11 / 1439 هـ

تمت إصدار هذه الشهادة إلكترونَيا وال يتطلب التوقيع عليها

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 26:  

باإلمكان طباعة الشهادة أو االنتقال مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لشبكة إيجار.

صورة 26: شاشة طباعة شهادة عضوية االنضمام إليجار
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
0

مستخدمين
0

وحدات مسجلة
0

إتفاقيات مسجلة
0

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ البدءرقم المكتبرقم هوية المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إضافة موظف جديد

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 27:  

بعد إتمام البرنامج التدريبي اإللكتروني والحصول على االعتماد كوسيط عقاري سوف تظهر هذه الشاشة 
التي تحتوي على جميع الخدمات.

صورة 27: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار



خطوات تسجيل

صــــك لمــــالــك
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 1:

في حال وجود أكثر من دور في شبكة إيجار:

دور مدير مكتب.	 
ممثل منشأة.	 

أو أي دور آخر يتم اختيار دور »مدير مكتب«.

لديك أكثر من دور داخل النظام .. يمكنك اختيار الدخول بنوع واحد فقط

ممثل منشأةمدير مكتب

EN

صورة 28: شاشة اختيار دور المستخدم
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 2:

لتسجيل صك لمالك، يقوم الوسيط العقاري من خال الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار بالذهاب إلى قائمة:
المباني والوحدات « تسجيل صك لمالك.

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
0

مستخدمين
0

وحدات مسجلة
6

إتفاقيات مسجلة
0

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ البدءرقم المكتبرقم هوية المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 01 بنجاح في النظام

أهم العمليات

إضافة موظف جديد

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

تسجيل الوحدات اإليجارية

إدارة الوكالة

تسجيل صك مع وكالة

       تسجيل صك لمالك

اتفاقية وساطة عقارية

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

صورة 29: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 3:

تظهر هذه الشاشة عندما يكون المؤجر مسجل مسبًقا في إيجار، ويتم في هذه الشاشة إدخال التالي:

نوع الهوية: يتم اختيار نوع الهوية “الهوية الوطنية“. )إلزامي(. 1
رقم الهوية الوطنية: إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمؤجر. )إلزامي(. 2

ثم الضغط على زر              ليتم إرسال رقم التحقق لجوال المؤجر من إيجار.

تسجيل صك لمالك

معلومات المؤجر

رقم الهوية الوطنية*نوع الهوية* 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءتأكيد

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

صورة 30: شاشة التحقق من هوية المؤجر

تأكيد

12
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 4:

هذه الخطوة هي لتسجيل المؤجر، وإذا كان المؤجر مسجًا، سيتم االنتقال آليا للخطوة 8/أ. 

تسجيل صك لمالك

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

معلومات المؤجر

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءتأكيد

تاريخ الميالد

ميالديهجري

1396/12/08

صورة 31: شاشة تسجيل المؤجر

تلميحات

لتسجيل صك، يجب أن يكون المؤجر مسجًا في إيجار.
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 5:

إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوال »المؤجر« المسجل في أبشر ومن ثم الضغط على زر

تسجيل صك لمالك

معلومات المؤجر

ص لذلك. مز الوارد فيها ضمن الحقل المخصَّ جاء إدخال الرَّ ة إلى هاتفك المحمول المسجل لدى نظام أبشر. الرَّ عزيزي المستخدم، تم إرسال رسالة نصيَّ

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءالتالي

الوقت المتبقي XXXXXXX04:54الرجاء إدخال رمز التحقق* إعادة إرسال الرمز

صورة 32: شاشة التحقق من هوية المؤجر

التالي
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 6:

تحققيتم إدخال رقم جوال المؤجر لتصل رسالة التحقق التي سترسل من شبكة إيجار ومن ثم الضغط على زر

تسجيل صك لمالك

معلومات المؤجر

التحقق من المؤجر

009665XXXXXXXXرقم الجوال*

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءتحقق

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

صورة 33: شاشة تسجيل المؤجر
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 7:

في هذه الشاشة يتم إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوال »المؤجر« من إيجار ومن ثم الضغط على زر

التحقق من المؤجر

الوقت المتبقي 55555501:50رمز التحقق* إعادة إرسال الرمز

تسجيل صك لمالك

معلومات المؤجر

رقم الهوية الوطنية*نوع الهوية* 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءالتالي

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

صورة 34: شاشة التحقق من هوية المؤجر

التالي
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معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

تسجيل صك لمالك

معلومات المؤجر

نوع الهوية*

محمد أحمد حميداالسم الكامل

رقم الهوية الوطنية* هوية وطنية

XXXXXXXXXXXXXX

101xxxxxxxxx

إلغاءتسجيل

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

10

تسجيل صك لمالك - الخطوة 8/أ:

في هذه الشاشة ستظهر المعلومات الخاصة بالمؤجر، ويتم إضافة رقم الصك عبر الحقل التالي:

رقم الصك: يتم إدخال رقم صك الملكية للعقار المراد تسجيله في إيجار والمملوك للمؤجر. )إلزامي(. 1

ثم الضغط على زر

صورة 35: شاشة التحقق من صّحة الصك

اإلضافة والتحقق

1
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معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

قديمشاملنوع صك الملكية*

تسجيل صك لمالك

معلومات المؤجر

نوع الهوية*

سعد حماد حموداالسم الكامل

رقم الهوية الوطنية* هوية وطنية

كتابة عدل الشمالجهة اإلصدار*

1375/04/03تاريخ اإلصدار*

الرياضمكان اإلصدار*

نشطالحالة*

101xxxxxxxxx

إلغاءتسجيل

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم الصك*

إلغاءأضف صك الملكية

10

XXXXXXXXXXXXXX

معلومات الصك غير متوفرة، يجب إدخال جميع البيانات لتتمكن من إضافة الصك

تسجيل صك لمالك - الخطوة 8/ب:

في حال كان الصك شامل، سوف تظهر تفاصيل الصك آليًا. ثم الضغط على زر. 1
في حال كان الصك قديم، يتم إدخال معلومات الصك المطلوبة على النحو التالي:. 2

جهة اإلصدار: اسم المحكمة أو كتابة العدل التي تم استخراج الصك منها )إلزامي(. أ. 
مكان اإلصدار: اسم المدينة التي تقع بها المحكمة أو كتابة العدل )إلزامي(. ب. 

تاريخ اإلصدار: تاريخ إصدار الصك )إلزامي(. ج. 
د.  والحالة: نشط أو مرهون )إلزامي(.

ثم الضغط على زر

صورة 36: شاشة إضافة الصك/ الصكوك

أضف صك ملكية

أضف صك ملكية

1

أ

ج

ب

د

2
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معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

تسجيل صك لمالك

معلومات المؤجر

نوع الهوية*

سعد حماد حموداالسم الكامل

رقم الهوية الوطنية* هوية وطنية

XXXXXXXXXXXXقديمنشطالرياض1375/04/03كتابة عدل الشمال

101xxxxxxxxx

إلغاء

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

10

XXXXXXXXXXXXقديمنشطتبوك1405/08/15كتابة العدل الثانية

تسجيل

تسجيل صك لمالك - الخطوة 8/ج:

يتم تسجيل وإضافة جميع الصكوك المتوفرة ومن ثم يتم اإلقرار          على صحة البيانات المدخلة بعد 
التأكد منها. ثم الضغط على زر

في حال الرغبة بإضافة صك ملكية آخر لنفس المؤجر، قم بتكرار الخطوة 8/أ .	 
في حال الرغبة في حذف صك مسجل في الخطوة السابقة، يتم الضغط على أيقونة      الموجودة 	 

في الصف المراد حذفه.

صورة 37: شاشة اإلقرار وإضافة الصك/ الصكوك

تسجيل
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معلومات صكوك الملكية

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

تسجيل صك لمالك

معلومات المؤجر

نوع الهوية*

سعد حماد حموداالسم الكامل

رقم الهوية الوطنية* هوية وطنية

XXXXXXXXXXXXقديمنشطالرياض1375/04/03كتابة عدل الشمال

101xxxxxxxxx

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

10

XXXXXXXXXXXXقديمنشطتبوك1405/08/15كتابة العدل الثانية

ال نعم

تأكيد

هل أنت متأكد تريد حفظ صك الملكية؟

تسجيل صك لمالك - الخطوة 8/د:

يتم التأكيد على حفظ صك الملكية بالضغط على زر              أو زر            لعدم حفظ صك الملكية.

صورة 38: شاشة التحقق وإضافة الصكوك

النعم



دليــل 
مستخدم

إيجار

دليل مستخدم إيجار - خطوات تسجيل صك لمالك44 |

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تم تسجيل صك الملكية بنجاح.

تسجيل صك جديدالذهاب للصفحة الرئيسية

تسجيل صك لمالك - الخطوة 9:

ظهور رسالة تأكيد تسجيل الصك في إيجار بنجاح.

صورة 39: شاشة إتمام خطوات إضافة وتسجيل الصكوك

التأكد من أهلية المتعاقدين وسند الملكية من واجبات الوسيط العقاري المعتمد لدى إيجار.

معلومة عن ايجار



خطوات تسجيل

الصك مع وكالة
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
0

مستخدمين
0

وحدات مسجلة
6

إتفاقيات مسجلة
0

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ البدءرقم المكتبرقم هوية المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 20 بنجاح في النظام

أهم العمليات

إضافة موظف جديد

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

تسجيل الوحدات اإليجارية

إدارة الوكالة

        تسجيل صك مع وكالة

تسجيل صك لمالك

اتفاقية وساطة عقارية

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 1:

لتسجيل صك الملكية عن طريق وكيل، يقوم الوسيط العقاري بالذهاب إلى قائمة:

المباني والوحدات « تسجيل صك مع وكالة.

صورة 40: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار

تســتطيع منشــآت الوســاطة العقاريــة المعتمــدة تفويــض عــدد مــن منســوبيها للقيــام بمهــام الوســاطة 
العقاريــة.

معلومة عن ايجار
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معلومة عن ايجار

تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

نوع الهوية*رقم الوكالة الشرعية* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل*

هوية وطنية

إلغاءتأكيد

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 2:

يتم في هذه الشاشة إدخال التالي:

رقم الوكالة الشرعية: يتم إدخال رقم الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل. )إلزامي(. 1
نوع الهوية الوطنية: يتم اختيار نوع الهوية “الهوية الوطنية”. )إلزامي(. 2
رقم الهوية الوطنية للوكيل: يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالوكيل. )إلزامي(. 3

ثم الضغط على زر

صورة 41: شاشة إضافة بيانات الوكالة

يســتطيع الوســيط العقــاري المعتمــد بموجــب اتفاقيــة الوســاطة العقاريــة مــع المؤجــر تأجيــر الوحــدات 
اإليجاريــة. 

تأكيد

12

3
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 3:

هذه الخطوة هي لتسجيل المؤجر، وإذا كان المؤجر مسجًا، سيتم االنتقال آليا للخطوة 7 

تسجيل صك مع وكالة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

معلومات المؤجر

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءتأكيد

تاريخ الميالد

ميالديهجري

1396/12/08

صورة 42: شاشة تسجيل المؤجر

تلميحات

لتسجيل صك، يجب أن يكون المؤجر مسجًا في إيجار.
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 4:

إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوال »المؤجر« المسجل في أبشر ومن ثم الضغط على زر

تسجيل صك مع وكالة

معلومات المؤجر

ص لذلك. مز الوارد فيها ضمن الحقل المخصَّ جاء إدخال الرَّ ة إلى هاتفك المحمول المسجل لدى نظام أبشر. الرَّ عزيزي المستخدم، تم إرسال رسالة نصيَّ

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءالتالي

الوقت المتبقي XXXXXXX04:54الرجاء إدخال رمز التحقق* إعادة إرسال الرمز

صورة 43: شاشة التحقق من هوية المؤجر

التالي
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تسجيل صك لمالك - الخطوة 5:

تحققيتم إدخال رقم جوال المؤجر لتصل رسالة التحقق التي سترسل من شبكة إيجار ومن ثم الضغط على زر

تسجيل صك مع وكالة

معلومات المؤجر

التحقق من المؤجر

009665XXXXXXXXرقم الجوال*

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءتحقق

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

صورة 44: شاشة تسجيل المؤجر
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تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

نوع الهوية*رقم الوكالة الشرعية* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل*

هوية وطنية

إلغاءالتالي

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

التحقق من المؤجر

الوقت المتبقي 55555501:50الرجاء إدخال رمز التحقق* إعادة إرسال الرمز

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 6:

يتم إضافة رمز التحقق المرسل من إيجار إلى جوال »المؤجر« والضغط على زر 

صورة 45: شاشة التحقق من هوية المؤجر

التالي
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معلومات المالك

أضف مالك

نوع الهوية*

رقم الهوية الوطنيةنوع الهويةاالسمالصكوك

تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

رقم الوكالة الشرعية

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

نوع الهوية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

هوية وطنية

نورة علي خالداالسم الكامل*

XXXXXXXXXXرقم الهوية*

101xxxxxxxxx

سالم علي خالداالسم الكامل

إلغاءالتالي

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

10

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 7:

يتم إضافة ماك العقار وإدخال كامل بياناتهم المطلوبة وهي كالتالي:

نوع الهوية: يتم اختيار نوع اإلثبات لهوية المالك. )إلزامي(. 1
رقم الهوية: يتم إضافة رقم اإلثبات لهوية المالك. )إلزامي(. 2
االسم الكامل: يتم إدخال االسم كامًا كما هو مسّجل في إثبات الهوية. )إلزامي(. 3

ثم الضغط على زر »أضف مالك«    

صورة 46: شاشة إضافة بيانات مالك/مالك العقار

أضف مالك

1

3

2
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معلومات المالك

أضف مالك

نوع الهوية*

رقم الهوية الوطنيةنوع الهويةاالسممعلومات المالك

تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

رقم الوكالة الشرعية

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

نوع الهوية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

هوية وطنية

االسم الكامل*

XXXXXXXXXXرقم الهوية*

101xxxxxxxxx

سالم علي خالداالسم الكامل

إلغاءالتالي

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

XXXXXXXXXXهوية وطنيةنورة علي خالد

XXXXXXXXXXهوية وطنيةسارة علي خالد

10

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 8:

بعد إضافة بيانات ماك العقار والتأكد من المعلومات المدخلة يتم الضغط على زر 

صورة 47: شاشة إضافة بيانات مالك/مالك العقار

التالي
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رقم الهوية الوطنيةنوع الهويةاالسممعلومات المالك

XXXXXXXXXXهوية وطنيةنورة علي خالد

XXXXXXXXXXهوية وطنيةسارة علي خالد

10

الحالة*

تاريخ اإلنتهاء*يوجد تاريخ انتهاء للوكالة

معتمدة

كتابة العدل الثانية

1441/01/25

الدرعيةمكان اإلصدار*جهة اإلصدار*

1432/01/25تاريخ اإلصدار*

النعم

معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

رقم الوكالة الشرعية

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

نوع الهوية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx101xxxxxxxxx

سالم علي خالداالسم الكامل

إلغاءتسجيل

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

10

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 9:

يتم إكمال جميع بيانات الوكالة الظاهرة في الشاشة وهي كالتالي:

جهة اإلصدار: اسم المحكمة أو كتابة العدل التي تم استخراج الصك منها. )إلزامي(. 1
تاريخ االنتهاء: تاريخ انتهاء مدة الوكالة الشرعية في حال توفرها. )إلزامي(. 2

صورة 48: شاشة بيانات الوكالة

1

2
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تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 10/أ:

إدخال رقم صك الملكية المراد تسجيله في شبكة إيجار ثم الضغط على زر  

رقم الهوية الوطنيةنوع الهويةاالسممعلومات المالك

XXXXXXXXXXهوية وطنيةنورة علي خالد

XXXXXXXXXXهوية وطنيةسارة علي خالد

10

الحالة*

تاريخ اإلنتهاء*يوجد تاريخ انتهاء للوكالة

معتمدة

مكان اإلصدار*جهة اإلصدار*

1432/01/25تاريخ اإلصدار*

1441/01/25النعم

معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

رقم الوكالة الشرعية

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

نوع الهوية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXX

101xxxxxxxxx

سالم علي خالداالسم الكامل

إلغاءتسجيل

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

10

الدرعيةكتابة العدل الثانية

صورة 49: شاشة إضافة معلومات صكوك الملكية

اإلضافة والتحقق
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أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

قديمشاملنوع صك الملكية*

كتابة عدل الشمالجهة اإلصدار*

1375/04/03تاريخ اإلصدار*

الرياضمكان اإلصدار*

نشطالحالة*

إلغاءتسجيل

رقم الصك*

إلغاءأضف صك الملكية

10

XXXXXXXXXXXXXX

معلومات الصك غير متوفرة، يجب إدخال جميع البيانات لتتمكن من إضافة الصك

رقم الهوية الوطنيةنوع الهويةاالسممعلومات المالك

XXXXXXXXXXهوية وطنيةنورة علي خالد

XXXXXXXXXXهوية وطنيةسارة علي خالد

10

الحالة*

تاريخ اإلنتهاء*يوجد تاريخ انتهاء للوكالة

معتمدة

كتابة العدل الثانية الدرعيةمكان اإلصدار*جهة اإلصدار*

1432/01/25تاريخ اإلصدار*

1428/12/08النعم

معلومات صكوك الملكية

تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

رقم الوكالة الشرعية

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

نوع الهوية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx101xxxxxxxxx

سالم علي خالداالسم الكامل

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 10/ب:

في حال كان الصك شامل، سوف تظهر تفاصيل الصك آليًا. ثم الضغط على زر. 1
في حال كان الصك قديم، يتم إدخال معلومات الصك المطلوبة على النحو التالي:. 2

جهة اإلصدار: اسم المحكمة أو كتابة العدل التي تم استخراج الصك منها. )إلزامي( أ. 
مكان اإلصدار: اسم المدينة التي تقع بها المحكمة أو كتابة العدل. )إلزامي( ب. 

تاريخ اإلصدار: تاريخ إصدار الصك. )إلزامي( ج. 
د.  الحالة: نشط أو مرهون. )إلزامي(

ثم الضغط على زر                             

صورة 50: شاشة التحقق وإضافة الصكوك

أضف صك ملكية

أضف صك ملكية

1
أ

ج

ب

د

2
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XXXXXXXXXXXXقديمنشطالرياض1375/04/03كتابة عدل الشمال

رقم الهوية الوطنيةنوع الهويةاالسممعلومات المالك

XXXXXXXXXXهوية وطنيةنورة علي خالد

XXXXXXXXXXهوية وطنيةسارة علي خالد

10

الحالة*

تاريخ اإلنتهاء*يوجد تاريخ انتهاء للوكالة

معتمدة

مكان اإلصدار*جهة اإلصدار*

1432/01/25تاريخ اإلصدار*

1441/01/25النعم

معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

رقم الوكالة الشرعية

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

نوع الهوية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx101xxxxxxxxx

سالم علي خالداالسم الكامل

إلغاءتسجيل

10

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

الدرعيةكتابة العدل الثانية

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 10/ج:

في حال الرغبة بإضافة صك ملكية آخر لنفس المؤجر، قم بتكرار الخطوة 10/أ .	 
في حال الرغبة بحذف أحد الصكوك المسجلة، قم بالضغط على أيقونة        الموجودة في الحقل 	 

المراد حذفه.
في حال الرغبة بحفظ الصكوك، يتم الموافقة          على صحة البيانات المدخلة بعد التأكد منها ثم  	 

الضغط على زر 

صورة 51: شاشة التحقق وإضافة الصكوك

تسجيل
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الدرعيةكتابة العدل الثانية

XXXXXXXXXXXXقديمنشطالرياض1375/04/03كتابة عدل الشمال

رقم الهوية الوطنيةنوع الهويةاالسممعلومات المالك

XXXXXXXXXXهوية وطنيةنورة علي خالد

10

الحالة*

تاريخ اإلنتهاء*يوجد تاريخ انتهاء للوكالة

معتمدة

الدرعيةمكان اإلصدار*جهة اإلصدار*

1432/01/25تاريخ اإلصدار*

1428/12/08النعم

معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

تسجيل صك مع وكالة

الوكالة

رقم الوكالة الشرعية

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

نوع الهوية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXX

101xxxxxxxxx

سالم علي خالداالسم الكامل

إلغاءتسجيل

10

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

ال نعم

تأكيد

هل أنت متأكد من أنك تريد تسجيل الوكالة؟

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 10/د:

الضغط على زر  »نعم«  إلتمام تسجيل الوكالة .

صورة 52: شاشة إتمام خطوات إضافة وتسجيل الوكالة والصكوك

نعم
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EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تم تسجيل الوكالة بنجاح.

تسجيل صك جديدالذهاب للصفحة الرئيسية

تسجيل صك مع وكالة - الخطوة 11:

ظهور رسالة تفيد بتأكيد تسجيل الوكالة والصكوك بنجاح.

صورة 53: شاشة تأكيد تسجيل الوكالة

تســجيل الوحــدات العقاريــة مــن اختصــاص الوســيط العقــاري المعتمــد، وتتــم قبــل توقيــع اتفاقيــة الوســاطة 
العقاريــة مــع المؤجــر.

معلومة عن ايجار



خطوات إدارة

الوكــــــــــاالت
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
0

مستخدمين
0

وحدات مسجلة
6

إتفاقيات مسجلة
0

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ البدءرقم المكتبرقم هوية المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 06 بنجاح في النظام

أهم العمليات

إضافة موظف جديد

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

تسجيل الوحدات اإليجارية

        إدارة الوكالة

تسجيل صك مع وكالة

تسجيل صك لمالك

اتفاقية وساطة عقارية

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إدارة الوكالة - الخطوة 1:

إلدارة الوكالة في شبكة إيجار، يقوم الوسيط العقاري من خال صفحته باالنتقال إلى القائمة:
المباني والوحدات « إدارة الوكالة.

صورة 54: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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إدارة الوكالة

الوكالة

نوع الهوية*رقم الوكالة الشرعية* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل*

هوية وطنية

إلغاءتأكيد

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إدارة الوكالة - الخطوة 2:

يتم في هذه الشاشة إدخال التالي:

رقم الوكالة الشرعية: يتم إدخال رقم الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل. )إلزامي(. 1
نوع الهوية الوطنية: “يتم اختيار نوع الهوية “الهوية الوطنية”. )إلزامي(. 2
رقم الهوية الوطنية للوكيل: يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالوكيل. )إلزامي(. 3

ثم الضغط على زر »تحقق«  .

صورة 55: شاشة إدخال بيانات الوكالة

تأكيد
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التحقق من المؤجر

الوقت المتبقي 55555501:50رمز التحقق* إعادة إرسال الرمز

إلغاءالتالي

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إدارة الوكالة

الوكالة

نوع الهوية*رقم الوكالة الشرعية* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل*

هوية وطنية

إدارة الوكالة - الخطوة 3:

يتم إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوال »المؤجر« المسجل في إيجار ثم الضغط على زر  »التالي« 

صورة 56: شاشة التحقق من هوية المؤجر

التالي
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10

نوع الهويةاالسم

سارة علي خالد

رقم الهوية الوطنية

XXXXXXXXXXهوية وطنية

XXXXXXXXXXهوية وطنيةنورة علي خالد

إدارة الوكالة

الوكالة

نوع الهويةرقم الوكالة الشرعية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

هوية وطنية

سالم علي خالداالسم التجاري

إلغاءالتالي

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إدارة الوكالة - الخطوة 4:

مــن خــال هــذه الشاشــة يســتطيع الوســيط العقــاري التأكــد مــن البيانــات والتعديــل أو اإلضافــة عليهــا،  ثــم 
الضغــط علــى زر  »التالــي« 

صورة 57: شاشة التأكد من بيانات الوكالة

التالي
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إدارة الوكالة - الخطوة 5:

إدخال رقم صك الملكية المراد إضافته للوكالة، والضغط على زر                             

XXXXXXXXXXXXقديمنشطالرياض1375/04/03كتابة عدل الشمال

معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

رقم الصك*

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

إلغاءتسجيل

10

10

نوع الهويةاالسم

نورة علي خالد

رقم الهوية الوطنية

XXXXXXXXXXهوية وطنية

XXXXXXXXXXهوية وطنيةسارة علي خالد

إدارة الوكالة

الوكالة

نوع الهويةرقم الوكالة الشرعية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

هوية وطنية

سالم علي خالداالسم التجاري

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

اإلضافة والتحقق

XXXXXXXXXXXXXX

صورة 58: شاشة اإلضافة والتحقق من صك الوكالة

اإلضافة والتحقق
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XXXXXXXXXXXXقديمنشطالرياض1375/04/03كتابة عدل الشمال

معلومات صكوك الملكية

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

إلغاءتسجيل

10

10

نوع الهويةاالسم

نورة علي خالد

رقم الهوية الوطنية

XXXXXXXXXXهوية وطنية

XXXXXXXXXXهوية وطنيةسارة علي خالد

إدارة الوكالة

الوكالة

نوع الهويةرقم الوكالة الشرعية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

هوية وطنية

سالم علي خالداالسم التجاري

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

قديمشاملنوع صك الملكية*

كتابة العدل الثانيةجهة اإلصدار*

1432/01/25تاريخ اإلصدار*

الدرعيةمكان اإلصدار*

نشطالحالة*

رقم الصك*

إلغاءأضف صك الملكية

XXXXXXXXXXXXXX

معلومات الصك غير متوفرة، يجب إدخال جميع البيانات لتتمكن من إضافة الصك

إدارة الوكالة - الخطوة 6:

أضف صك ملكية  . 1 في حال كان الصك شامل، سوف تظهر تفاصيل الصك آليًا. ثم الضغط على زر 
في حال كان الصك قديم، يتم إدخال معلومات الصك المطلوبة على النحو التالي:. 2

جهة اإلصدار: اسم المحكمة أو كتابة العدل التي تم استخراج الصك منها. )إلزامي( أ. 
مكان اإلصدار: اسم المدينة التي تقع بها المحكمة أو كتابة العدل. )إلزامي( ب. 

تاريخ اإلصدار: تاريخ إصدار الصك. )إلزامي( ج. 
د.  والحالة: نشط أو مرهون. )إلزامي(

ثم الضغط على زر                           

صورة 59: شاشة إدارة صكوك الملكية

أضف صك ملكية
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XXXXXXXXXXXXقديمنشطالرياض1375/04/03كتابة عدل الشمال

XXXXXXXXXXXXشاملنشطالرياض1436/05/12كتابة العدل الثاني

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

10

10

نوع الهويةاالسم

نورة علي خالد

رقم الهوية الوطنية

XXXXXXXXXXهوية وطنية

إدارة الوكالة

الوكالة

نوع الهويةرقم الوكالة الشرعية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

هوية وطنية

سالم علي خالداالسم التجاري

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

معلومات صكوك الملكية

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

إلغاءتسجيل

إدارة الوكالة - الخطوة 7:

في حال الرغبة بإضافة صك ملكية آخر لنفس الوكالة، قم بتكرار الخطوة 5.	 
في حال الرغبة بحذف أحد الصكوك المسجلة، يتم الضغط على أيقونة       الموجودة في الصف 	 

المراد حذفه.
في حال الرغبة بحفظ الصكوك، يتم اإلقرار على صحة البيانات المدخلة بعد التأكد منها. ثم الضغط 	 

على زر »تسجيل«.

صورة 60: شاشة التحقق وإضافة الصكوك

تسجيل
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XXXXXXXXXXXXقديمنشطالرياض1375/04/03كتابة عدل الشمال

XXXXXXXXXXXXشاملنشطالرياض1436/05/12كتابة العدل الثاني

أقر أنا بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية. *

نوع صك الملكيةالحالةمكان اإلصدارتاريخ اإلصدارجهة اإلصداررقم الصكالصكوك

10

10

نوع الهويةاالسم

نورة علي خالد

رقم الهوية الوطنية

XXXXXXXXXXهوية وطنية

إدارة الوكالة

الوكالة

نوع الهويةرقم الوكالة الشرعية xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxرقم الهوية الوطنية للوكيل

هوية وطنية

سالم علي خالداالسم التجاري

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

معلومات صكوك الملكية

اإلضافة والتحقق

رقم الصك*

إلغاءتسجيل

ال نعم

تأكيد

هل أنت متأكد من أنك تريد تسجيل الصكوك؟

إدارة الوكالة - الخطوة 8:

الضغط على زر  »نعم«  لتتم إدارة الوكالة .

صورة 61: شاشة إتمام خطوات إضافة وتسجيل الوكالة والصكوك

نعم
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تم تسجيل الوكالة بنجاح.

تسجيل صك جديدالذهاب للصفحة الرئيسية

إدارة الوكالة - الخطوة 9:

ظهور صفحة إتمام عملية تسجيل الوكالة بنجاح.

صورة 62: شاشة تأكيد تسجيل الوكالة



خطوات تسجيل
المباني والوحدات اإليجارية
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
0

مستخدمين
0

وحدات مسجلة
6

إتفاقيات مسجلة
0

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ البدءرقم المكتبرقم هوية المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إضافة موظف جديد

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

تسجيل الوحدات اإليجارية

إدارة الوكالة

تسجيل صك مع وكالة

تسجيل صك لمالك

اتفاقية وساطة عقارية

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تسجيل عقد اإليجار

تم تسجيل عقد اإليجار (55550030000565) 
في النظام، بنجاح

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000076400565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 05 بنجاح في النظام

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 1:

لتسجيل وحدة إيجارية يقوم الوسيط العقاري باالنتقال إلى القائمة:
المباني والوحدات « تسجيل الوحدات االيجارية. 

صورة 63: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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تسجيل الوحدات اإليجارية

معلومات المؤجر

رقم الهوية الوطنية*نوع الهوية* هوية وطنية

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxرقم الصك*

101xxxxxxxxx

إلغاءتحقق

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 2:

يتم في هذه الشاشة إدخال التالي:

نوع الهوية: يتم اختيار نوع الهوية “الهوية الوطنية”. )إلزامي(. 1
رقم الهوية الوطنية: يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمؤجر. )إلزامي(. 2
رقم الصك: يتم إدخال رقم صك الوحدات اإليجارية المراد تسجيلها. )إلزامي(. 3

ثم الضغط على زر »تحقق«  

صورة 64: شاشة التحقق من بيانات ملكية الوحدة اإليجارية

يجب أن يكون الصك مسجل مسبًقا في إيجار، لتسجيل الصك أنظر خطوات:
تسجيل الصك لمالك.	 
تسجيل الصك مع وكالة.	 

تحقق

1

3

2
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عزيزي المستخدم، تم إرسال الرمز إلى جوال المؤجر المسجل في نظام إيجار

الوقت المتبقي 885548404:09اّلجاء إدخال رمز التحقق* إعادة إرسال الرمز

تسجيل الوحدات اإليجارية

معلومات المؤجر

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

رقم الّصكاالسم الكامل xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxسعد حماد حمود

إلغاءالتالي

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 3:

يتم إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوال »المؤجر« المسجل في إيجار، والضغط على زر

صورة 65: شاشة التحقق من شخصية المؤجر

يجب على المستأجر عدم القيام بأي تغيير على الوحدة اإليجارية دون موافقة خطية من المؤجر.

التالي

معلومة عن ايجار
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تسجيل الوحدات اإليجارية

3233رقم المبنى*

7156الرقم اإلضافي*

12324الرمز البريدي*

الرياضالمنطقة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إبحث عن الموقع

الرياضالمدينة

سماحة الشيح محمد بن صالح بن محمد العثيمينإسم الشارع

أم الحمام الغربيالحي

معلومات المؤجر

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

رقم الّصكاالسم الكامل xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxسعد حماد حمود

إلغاءالتالي

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 4: 

يتم البحث وإضافة العقار الخاص بالوحدة اإليجارية من خال تحديد العنوان الوطني إما يدوًيا عن طريق تعبأة 
أهم ثاث حقول )1. رقم المبنى، 2. الرمز البريدي، 3. الرقم اإلضافي( أو باستخدام الخريطة المزودة، عند 

االنتهاء من تحديد الموقع الضغط على زر »التالي« 

صورة 66: شاشة إضافة عنوان الوحدات العقارية

التالي

تلميحات

فــي حــال عــدم معرفــة العنــوان الصحيــح أو هنــاك خلــل فــي ظهــور الخريطــة فإنــه باإلمــكان الدخــول إلــى موقــع 
»خرائــط العنــوان الوطنــي« وتحديــد الموقــع وســيظهر لــك العنــوان كامــًا.

1

3

2

http://www.locator.com.sa/
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تفاصيل العقار

الطوابق

نوع العقار

تاريخ اإلنشاء

اسم العقار

استخدام العقار

تاريخ اإلنشاء

ال يوجدعدد المواقف

سكني - عائلي عمارة

تالل الكثبان الذهبية

2

حذفعدد الشققرقم الطابقبيانات الطوابق

تسجيل العقار

المدينةرقم المبنى 3233

02

الرياض

اسم الشارعالحي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمينأم الحمام الغربي

الرقم اإلضافيالرمز البريدي 123247156

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

14

23

عدد المصاعد

7عدد الشقق 3 رقم الطابق

1428/12/08ميالديهجري

إضافة

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 5/أ:

في حال كان العقار غير مسجل مسبًقا، يتم إدخال تفاصيل العقار ومنها:
1. اسم العقار: يتم كتابة اسم من اختيارك لمساعدتك مستقبًا في التعرف عليه.

2. الطوابق: يتم تعريف كل طابق ويتم ذكر عدد الشقق في كل طابق* ثم الضغط على زر               

صورة 67: شاشة إدخال تفاصيل الوحدات اإليجارية

إضافة

1

2

الطابق رقم صفر هو الطابق االرضي.
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تفاصيل العقار

الطوابق

نوع العقار

تاريخ اإلنشاء

اسم العقار

استخدام العقار

تاريخ اإلنشاء

ال يوجدعدد المواقف

سكني - عائلي عمارة

تالل الكثبان الذهبية

2

حذفعدد الشققرقم الطابقبيانات الطوابق

تسجيل العقار

المدينةرقم المبنى 3233

02

الرياض

اسم الشارعالحي سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمينأم الحمام الغربي

الرقم اإلضافيالرمز البريدي 123247156

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

العددنوع المرفقبيانات المرفق

ال يوجد بيانات

حذف

14

23

عدد المصاعد

7عدد الشقق 3 رقم الطابق

1428/12/08ميالديهجري

إضافة

مرافق العقار

1العدد خدمة حـراسة نوع المرفق

إضافة

إلغاء حفظ بيانات المبنى

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 5/ب: 

3. مرافق العقار: إضافة مرافق المبنى المتوفرة في العقار المراد تأجيره. ثم الضغط على زر              
ا  لمبنى« .               )إلزامي(

صورة 68: شاشة إدخال تفاصيل الوحدات اإليجارية

حفظ بيانات المبنى

3
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أتعهد بأن جميع البيانات المدونة أعاله على مسؤوليتي الشخصية*

10

معلومات الوحدة

معلومات العقار

معلومات المؤجر

مفروشةرقم الوحدةدورالشقق تعديل وحداتنوع الوحدة
نسخ وحدة تأجيرالتأجير

تسجيل الوحدات اإليجارية

رقم الهويةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

رقم الّصكاالسم الكامل XXXXXXXXXXXXXXسعد حماد حمود

الحيالمدينة أم الحمام الغربيالرياض

رقم المبنىاسم الشارع 3233سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الرقم اإلضافيالرمز البريدي 123247156

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إلغاء سـّجـل الـوحـدات

أضــف وحـــدة

حفظ وخروج

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 6:

بعد االنتهاء من إضافة العقار، يتم الضغط على زر »أضف وحدة« وذلك لتسجيل الوحدة اإليجارية.

صورة 69: شاشة إدخال تفاصيل الوحدات اإليجارية

أضــف وحــدة
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3سبيليت

1صحراوي

نوع الوحدة*

تاريخ اإلنشاء

دور*

150مساحة الوحدة (م2) شقة

1

تسجيل الوحدات اإليجارية

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

حذفالعددنوع المكيفبيانات المكيف

تاريخ اإلنشاء

XXXXXXXXXXXXXرقم عداد الكهرباء XXXXXXXXXXXXXX رقم عداد المياه

XXXXXX رقم عداد الغاز

ميالديهجري

11رقم الوحدة*

النعممفروشة

النعميوجد خزائن مطبخ

تفاصيل المكيف

1عدد المكيفات إختر نوع المكيف

إضافة

2غرفة نوم

1مطبخ

حذفعدد الغرفنوع الغرفةالغرف

تفاصيل الوحدة

1عدد الغرف* إختر نوع الغرفة*

إضافة

إلغاء حفظ تفاصيل الوحدة

1434/03/15

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 7: 
يتــم فــي هــذه الشاشــة إدخــال جميــع تفاصيــل الوحــدة اإليجاريــة المطلوبــة ويفضــل تفصيــل البيانــات المدخلــة 

قــدر اإلمــكان لتســهيل عمليــة الرجــوع إليهــا فيمــا بعــد، ومــن ثــم الضغــط علــى زر                                  

صورة 70: شاشة إدخال معلومات الوحدات اإليجارية

حفظ تفاصيل الوحدة
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3سبيليت

1صحراوي

نوع الوحدة*

تاريخ اإلنشاء

دور*

150مساحة الوحدة (م2) شقة

1

تسجيل الوحدات اإليجارية

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

حذفالعددنوع المكيفبيانات المكيف

تاريخ اإلنشاء

XXXXXXXXXXXXXرقم عداد الكهرباء XXXXXXXXXXXXXX رقم عداد المياه

XXXXXX رقم عداد الغاز

ميالديهجري

11رقم الوحدة*

النعممفروشة

النعميوجد خزائن مطبخ

تفاصيل المكيف

1عدد المكيفات إختر نوع المكيف

إضافة

إلغاء حفظ بيانات الوحدة

1434/03/15

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 7/أ:

فــي حــال إدخــال رقــم عــدادات الخدمــات ســيظهر خيــار )دفــع الفاتــورة( لــكل خدمــة تــم إضافــة رقــم عدادهــا فــي 
تســجيل عقــد إيجــار الموحــد .

صورة 71: شاشة إدخال تفاصيل الوحدات اإليجارية
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أتعهد بأن جميع البيانات المدونة أعاله على مسؤوليتي الشخصية*

10

معلومات الوحدة

معلومات العقار

معلومات المؤجر

مفروشةرقم الوحدةدورالشقق تعديل وحداتنوع الوحدة
نسخ وحدة تأجيرالتأجير

ال111 شقة

تسجيل الوحدات اإليجارية

رقم الهويةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

رقم الّصكاالسم الكامل XXXXXXXXXXXXXXسعد حماد حمود

الحيالمدينة أم الحمام الغربيالرياض

رقم المبنىاسم الشارع 3233سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الرقم اإلضافيالرمز البريدي 123247156

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إلغاء سـّجـل الـوحـداتحفظ وخروج

أضــف وحـــدة

ال223 شقة

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 7/ب: 

في حال الرغبة بإضافة وحدة إيجارية أخرى لنفس الصك، يتم تكرار الخطوة 6، مع ماحظة أنه يمكن 	 
نسخ معلومات الوحدة وذلك الستخدامها مرة أخرى بالضغط على أيقونة          .

يمكن التعديل على معلومات الوحدة بالضغط على أيقونة         .	 

صورة 72: شاشة إدخال تفاصيل الوحدات اإليجارية
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أتعهد بأن جميع البيانات المدونة أعاله على مسؤوليتي الشخصية*

10

معلومات الوحدة

معلومات العقار

معلومات المؤجر

مفروشةرقم الوحدةدورالشقق تعديل وحداتنوع الوحدة
نسخ وحدة تأجيرالتأجير

ال111 شقة

تسجيل الوحدات اإليجارية

رقم الهويةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

رقم الّصكاالسم الكامل XXXXXXXXXXXXXXسعد حماد حمود

الحيالمدينة أم الحمام الغربيالرياض

رقم المبنىاسم الشارع 3233سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الرقم اإلضافيالرمز البريدي 123247156

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إلغاء سـّجـل الـوحـداتحفظ وخروج

أضــف وحـــدة

ال223 شقة

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 7/ج: 

باإلمكان استخدام زر »حفظ وخروج« لحفظ مسودة ما تم إنجازة في الخطوات السابقة للرجوع إليها الحًقا.

صورة 73: شاشة إدخال تفاصيل الوحدات اإليجارية

تلميحات

باإلمــكان الرجــوع إلكمــال البيانــات مــن خــال القائمــة الرئيســية، المباني والوحدات « تســجيل الوحدات االيجارية 
وإدخــال رقــم هويــة المؤجــر ورقــم الصــك المراد إكمــال بياناته.

حفظ وخروج
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أتعهد بأن جميع البيانات المدونة أعاله على مسؤوليتي الشخصية*

10

معلومات الوحدة

معلومات العقار

معلومات المؤجر

مفروشةرقم الوحدةدورالشقق تعديل وحداتنوع الوحدة
نسخ وحدة تأجيرالتأجير

ال111 شقة

تسجيل الوحدات اإليجارية

رقم الهويةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

رقم الّصكاالسم الكامل XXXXXXXXXXXXXXسعد حماد حمود

الحيالمدينة أم الحمام الغربيالرياض

رقم المبنىاسم الشارع 3233سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الرقم اإلضافيالرمز البريدي 123247156

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إلغاء سـّجـل الـوحـدات

أضــف وحـــدة

ال223 شقة

حفظ وخروج

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 8: 

اإلقرار          على صحة التفاصيل المدخلة ثم الضغط على زر »سجل الوحدات«  وبذلك تكون الوحدة 
اإليجارية مسجلة في إيجار.

صورة 74: شاشة إدخال الوحدات اإليجارية

سجل الوحدات
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EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تمت عملية إضافة الوحدات بنجاح

سجل وحداتالذهاب للصفحة الرئيسية

تسجيل الوحدات اإليجارية - الخطوة 9:

ظهور صفحة إتمام عملية إضافة الوحدات بنجاح.

صورة 75: شاشة تأكيد تسجيل الوحدات اإليجارية

نعمــل علــى مســاعدة منشــآت الوســاطة العقاريــة ألداء دورهــا بشــكل منظــم، بحيــث ال يتــم توثيــق العقــود إال مــن 
خــال وســيط عقــاري معتمــد لــدى إيجار.

معلومة عن ايجار



خطوات إدارة
المباني والوحدات اإليجارية
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
0

مستخدمين
0

وحدات مسجلة
6

إتفاقيات مسجلة
0

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ البدءرقم المكتبرقم هوية المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إضافة موظف جديد

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

تسجيل الوحدات اإليجارية

إدارة الوكالة

تسجيل صك مع وكالة

تسجيل صك لمالك

اتفاقية وساطة عقارية

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (88000030000565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (13000030000565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 03 بنجاح في النظام

إدارة المباني والوحدات اإليجارية - الخطوة 1:

إلدارة المباني والوحدات اإليجارية في إيجار، يقوم الوسيط العقاري باالنتقال إلى قائمة:
المباني والوحدات « إدارة المباني والوحدات اإليجارية.

صورة 76: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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إدارة المباني والوحدات اإليجارية

معلومات المؤجر

نوع الهوية*نوع الهوية*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxرقم الصك*

هوية وطنية

إلغاءتحقق

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

xxxxxxxxx

إدارة المباني والوحدات اإليجارية - الخطوة 2:

يتم في هذه الشاشة إدخال التالي:

نوع الهوية: يتم اختيار نوع الهوية “الهوية الوطنية”. )إلزامي(. 1
رقم الهوية الوطنية: يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمؤجر. )إلزامي(. 2
رقم الصك: يتم إدخال رقم صك الوحدات اإليجارية المراد تسجيلها. )إلزامي(. 3

ثم الضغط على زر »تحقق«  

صورة 77: شاشة التحقق من بيانات ملكية الوحدة اإليجارية

تحقق

تلميحات

الستعراض المباني والحدات اإليجارية الخاصة بالمؤجر باإلمكان الدخول إلى إدارة المباني والوحدات اإليجارية
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التحقق من المؤجر

الوقت المتبقي 55555501:50رمز التحقق* إعادة إرسال الرمز

إلغاءالتالي

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

معلومات المؤجر

نوع الهويةنوع الهوية

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxرقم الصك

هوية وطنية

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

xxxxxxxxx

إدارة المباني والوحدات اإليجارية - الخطوة 3:

يتم هنا إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوال »المؤجر« المسجل في إيجار.

صورة 78: شاشة التحقق من هوية المؤجر
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10

تعديلتعديل العقاراسم الشارعالمدينةرقم المرجع
وحدات التأجير

شرورة40017

الحي

الروضة الشمالية

رقم العقار

2800

الرمز
البريدي

اختر عقار

رجوع

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

معلومات المؤجر

نوع الهويةنوع الهوية

االسم كامل

مباني

محمد أحمد حميد

هوية وطنية

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxرقم الصك

الرقم
اإلضافي

655868371

إدارة المباني والوحدات اإليجارية - الخطوة 4:

من خال هذه الشاشة بإمكان الوسيط العقاري تعديل العلومات من خال الضغط على أيقونة          لتعديل 
معلومات العقار أو الضغط على أيقونة         للتعديل على معلومات الوحدات اإليجارية.

صورة 79: شاشة إدارة المباني والوحدات اإليجارية



خطوات تسجيل
اتفاقية وساطة عقارية
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
0

مستخدمين
0

وحدات مسجلة
6

إتفاقيات مسجلة
0

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ البدءرقم المكتبرقم هوية المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إضافة موظف جديد

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000030000565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000030000565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 20 بنجاح في النظام

تسجيل اتفاقية الوساطة

قائمة اتفاقيات الوساطة

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

تسجيل الوحدات اإليجارية

إدارة الوكالة

تسجيل صك مع وكالة

تسجيل صك لمالك

اتفاقية وساطة عقارية

تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 1:

لتسجيل اتفاقية وساطة عقارية في شبكة إيجار يقوم الوسيط العقاري من خال الشاشة الرئيسية بالذهاب 
إلى قائمة: المباني والوحدات « اتفاقية وساطة عقارية « تسجيل اتفاقية الوساطة.

صورة 80: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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تسجيل اتفاقية الوساطة

معلومات المؤجر

رقم الهوية الوطنية*نوع الهوية* 101xxxxxxxxxهوية وطنية

إلغاءتأكيد

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 2:

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للمؤجر* ثم الضغط على زر

صورة 81: شاشة التحقق من هوية المؤجر

تلميحات

تســجيل المؤجــر فــي شــبكة إيجــار مــن أهــم الخطــوات التــي تســاعد المســتخدم علــى إتمــام اتفاقيــة الوســاطة 
العقاريــة بنجــاح، ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــال دليــل خطــوات »تســجيل المؤجــر«.

تأكيد
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تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 3:

يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية اتفاقية الوساطة العقارية بإدخال التاريخ الميادي، وسيتم ملء حقول التاريخ 
الهجري آلًيا.

ويتم ذكر البنود اإلضافية التي يود الطرفان إضافتها إن وجدت، ثم الضغط على زر              

تسجيل اتفاقية الوساطة

تاريخ بداية االتفاقية*

تاريخ البداية الهجري

تاريخ نهاية االتفاقية*

تاريخ النهاية الهجري

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

بنود إضافية

معلومات المؤجر

تفاصيل االتفاقية

رقم الهوية الوطنيةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

محمد أحمد حميداالسم الكامل

2017/12/312018/12/31

1439/04/12

على الوسيط العقاري القيام بخدمة تسويق العقار رقم XXXXXXXX مقابل مبلغ مالي قيمته XXXXXXXXXXX ريال سعودي لمدة 6 أشهر.

.  XXXXXXXXXXX ريال سعودي سنوًيا مقابل خدمة XXXX دفع مبلغ مالي قيمته  XXXXXXXXXXXXXXXXX  على المؤجر

مثال:

1440/04/22

إلغاءالتالي

صورة 82: شاشة تسجيل تفاصيل اتفاقية الوساطة

التالي
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تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 4:

يتم اختيار الوحدات التي سيتم تسجيل اتفاقية الوساطة عليها. ويمكن إضافة وحدات إيجارية من عقارات 
مختلفة عن طريق الضغط على »اختر الوحدات« الختيار أكثر من وحدة عقارية.

تسجيل اتفاقية الوساطة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

وحدات

إختر الوحدات عن طريق البحث بالعنوان الوطني للعقار..

ويمكن إضافة وحدات من عقارات مختلفة عن طريق اختيار الوحدات أكثر من مرة

إختر الوحدات

إلغاء

صورة 83: شاشة اختيار وعرض الوحدات اإليجارية

إختر الوحدات

يجــب علــى الوســيط العقــاري عــدم إســاءة اســتخدام البيانــات المتاحــة وعــدم تمريرهــا للغيــر، أو بيعهــا، أو عرضهــا، 
أو التنــازل عنهــا ألي طــرف آخــر.

معلومة عن ايجار
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تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 5:

يتم إدخال رقم الصك * والضغط على زر                         

تسجيل اتفاقية الوساطة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

استخدام المبنىنوع المبنىرقم المرجعمباني

ال يوجد بيانات

العوان الوطني

معلومات الصك

XXXXXXXXXXXXXX رقم الصك*

البحث عن عقار

10

صورة 84: شاشة البحث عن عقار بواسطة الصك

البحث عن عقار

يجب أن يكون الصك مسجل مسبًقا في شبكة إيجار، لتسجيل الصك أنظر دليل خطوات:
تسجيل الصك لمالك.	 
تسجيل الصك مع وكالة.	 
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تسجيل اتفاقية الوساطة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

العوان الوطنياستخدام المبنىنوع المبنىرقم المرجعمباني

معلومات الصك

XXXXXXXXXXXXXX رقم الصك*

10

7209، المعاليم، الحزم، الرياض،شقة05489
3608-14964

عرض الوحدات

البحث عن عقار

تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 6:

ستظهر المباني المراد إضافتها إلى اتفاقية الوساطة المدرجة تحت رقم الصك المدخل، ويتم اختيار المبنى 
ومن ثم الضغط على زر                        

صورة 85: شاشة اختيار وعرض الوحدات اإليجارية

عرض الوحدات

تحتفظ إيجار بجميع العقود اإللكترونية من خال الشبكة، وال يتطلب ألي طرف االحتفاظ بالعقود ورقًيا.

معلومة عن ايجار
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تسجيل اتفاقية الوساطة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

العوان الوطنياستخدام المبنىنوع المبنىرقم المرجعمباني

معلومات الصك

XXXXXXXXXXXXXX رقم الصك*

10

الشقة05489

البحث عن عقار

مفروشةنوع الوحدةرقم الوحدةدورالشقق

الشقة05489

الشقة12554

اختر الوحدات

رجوع اختر الوحدات

110

الشقة3885

تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 7:

يتم اختيار الوحدات اإليجارية* المراد إضافتها على اتفاقية الوساطة، ثم الضغط على زر                       

صورة 86: شاشة االختيار من قائمة الوحدات اإليجارية المسجلة

اختر الوحدات

يجب أن تكون الوحدة اإليجارية مسجلة مسبًقا في شبكة إيجار، لتسجيل وحدة إيجارية يتم الرجوع إلى: 
خطوات تسجيل المباني والوحدات اإليجارية	 
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تسجيل اتفاقية الوساطة

EN
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مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

وحدات

المدينة

XXXX رقم المبنى  

الحي

XXXXX الرمز البريدي  

اسم الشارع

XXXX الرقم اإلضافي 

إختر الوحدات

05

إلغاءالتالي

نوع الوحدةرقم الوحدةدور

شقة05489

شقة3885

تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 8:

الختيار أكثر من وحدة إيجارية وربطها جميًعا بنفس اتفاقية الوساطة العقارية يتم الضغط على زر
و في حال االنتهاء، باإلمكان الضغط على زر              

صورة 87: شاشة اختيار وعرض الوحدات اإليجارية

التالي

اختر الوحدات

يجــب علــى الوسيــــط العقــاري فــي اتفــــاقية الوســــاطة العـقــــارية المحافظــة علــى سريــــة معلــومــــات العقــــار، 
والمؤجــــر، والمستــــأجر.

معلومة عن ايجار



دليــل 
مستخدم

إيجار

دليل مستخدم إيجار - خطوات تسجيل اتفاقية وساطة عقارية98 |

المدينة

XXXX رقم المبنى  

الحي

XXXXX الرمز البريدي  

اسم الشارع

XXXX الرقم اإلضافي 

05

نوع الوحدةرقم الوحدةدور

شقة05489

شقة3885

تسجيل اتفاقية الوساطة

تاريخ انتهاء االتفاقيةتاريخ بداية االتفاق 2017/04/052018/04/05

الرياضمكان إبرام االتفاقية

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

وحدات

نص البنود

سجل االتفاقيةإلغاء

معلومات االتفاق

رقم الهويةنوع الهوية 101XXXXXXXXXXهوية وطنية

اسم المؤجرنسخة الهوية محمد أحمد حميد3

رقم الجوالالبريد اإللكتروني muhammad@gmail.com05XXXXXXXX

السعوديةالجنسية

معلومات المؤجر

المدينةرقم الهوية الوطنية 100XXXXXXXXXXXالرياض

الفاكسالهاتف األرضي 0096611XXXXXXX0096611XXXXXXX

معلومات المكتب العقاري

االسم الكاملرقم الهوية الوطنية 101XXXXXXXXXXXسعد حماد حمود

رقم الجوالالبريد اإللكتروني saad@gmail.com05XXXXXXXX

معلومات موظف المكتب

على الوسيط العقاري القيام بخدمة تسويق العقار رقم XXXXXXXX مقابل مبلغ مالي قيمته XXXXXXXXXXX ريال سعودي لمدة 6 أشهر.

.  XXXXXXXXXXX ريال سعودي سنوًيا مقابل خدمة XXXX دفع مبلغ مالي قيمته  XXXXXXXXXXXXXXXXX  على المؤجر

تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 9:

يتم عرض المعلومات المدخلة في اتفاقية الوساطة، وبعد مراجعتها يتم الضغط على زر                        

صورة 88: شاشة عرض ومراجعة تسجيل اتفاقية الوساطة

سجل االتفاقية
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المدينة

XXXX رقم المبنى  

الحي

XXXXX الرمز البريدي  

اسم الشارع

XXXX الرقم اإلضافي 

05

نوع الوحدةرقم الوحدةدور

شقة05489

شقة3885

تسجيل اتفاقية الوساطة

تاريخ انتهاء االتفاقيةتاريخ بداية االتفاق 2017/04/052018/04/05

الرياضمكان إبرام االتفاقية

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

وحدات

نص البنود

سجل االتفاقيةإلغاء

معلومات االتفاق

رقم الهويةنوع الهوية 101XXXXXXXXXXهوية وطنية

اسم المؤجرنسخة الهوية محمد أحمد حميد3

رقم الجوالالبريد اإللكتروني muhammad@gmail.com05XXXXXXXX

السعوديةالجنسية

معلومات المؤجر

المدينةرقم الهوية الوطنية 100XXXXXXXXXXXالرياض

الفاكسالهاتف األرضي 0096611XXXXXXX0096611XXXXXXX

معلومات المكتب العقاري

االسم الكاملرقم الهوية الوطنية 101XXXXXXXXXXXسعد حماد حمود

رقم الجوالالبريد اإللكتروني saad@gmail.com05XXXXXXXX

معلومات موظف المكتب

على الوسيط العقاري القيام بخدمة تسويق العقار رقم XXXXXXXX مقابل مبلغ مالي قيمته XXXXXXXXXXX ريال سعودي لمدة 6 أشهر.

.  XXXXXXXXXXX ريال سعودي سنوًيا مقابل خدمة XXXX دفع مبلغ مالي قيمته  XXXXXXXXXXXXXXXXX  على المؤجر

ال نعم

تأكيد

هل أنت متأكد من أنك تريد تسجيل اتفاقية الوساطة؟

الخطوة 10:

يتم في هذه الشاشة التأكيد على تسجيل اتفاقية الوساطة بالضغط على زر »نعم« .

صورة 89: شاشة تأكيد تسجيل اتفاقية الوساطة

نعم
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مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تم ارسال اتفاقية الوساطة رقم 93 للحصول على موافقة المؤجر.

تسجيل اتفاقية وساطةالذهاب للصفحة الرئيسية

تسجيل اتفاقيات الوساطة - الخطوة 11: 

سيتم إرسال اتفاقية الوساطة للمؤجر للحصول على موافقته.

صورة 90: شاشة تأكيد إرسال اتفاقية الوساطة

يجب على الوسيط العقــاري في اتفـــاقية الوســـاطة العقــاريــة تحديث دوري لبـيــانــات المؤجر في شبكــة إيجــار.

معلومة عن ايجار



خطوات إدارة
اتفاقية وساطة عقارية
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
0

مستخدمين
0

وحدات مسجلة
6

إتفاقيات مسجلة
0

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ البدءرقم المكتبرقم هوية المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إضافة موظف جديد

إدارة المباني والوحدات اإليجارية

تسجيل الوحدات اإليجارية

إدارة الوكالة

تسجيل صك مع وكالة

تسجيل صك لمالك

تسجيل اتفاقية الوساطةاتفاقية وساطة عقارية

قائمة اتفاقيات الوساطة

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000035478565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000063300565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 08 بنجاح في النظام

إدارة اتفاقيات الوساطة - الخطوة 1:

إلدارة اتفاقيات الوساطة العقارية في إيجار، يقوم الوسيط العقاري بالذهاب إلى قائمة:
المباني والوحدات « اتفاقية وساطة عقارية « قائمة اتفاقيات الوساطة

صورة 91: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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10

تاريخ بدايةتاريخ اإلصدارالمكتب العقاريرقم االتفاقية
االتفاقية

تاريخ نهاية
االتفاقية

عرضاسم المؤجر

مكتب XXXXXXXX للوساطة
العقارية

محمد أحمد حميد2017-01-172017-01-172018-05-18 0023

مكتب XXXXXXXX للوساطة
العقارية

بدر ماجد عبدالعزيز2017-05-032017-05-032018-01-04 0024

إضافة اتفاقية جديدة

قائمة اتفاقيات الوساطة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

الحالة

الكل

مفعل

بانتظار الموافقة

مكتب XXXXXXXX للوساطة
العقارية

عبدالمجيد حاتم2017-09-122017-09-122018-09-12 ملغي0025

إدارة اتفاقيات الوساطة - الخطوة 2:

ستظهر صفحة تبين حالة اتفاقيات الوساطة المبرمة بين الوسيط العقاري والمؤجرين ويمكن الضغط على
لعرض االتفاقية. 

مفعل: هي اتفاقية الوساطة العقارية السارية بين الوسيط العقاري والمؤجر.. 1
بانتظار الموافقة: هي اتفاقية الوساطة العقارية التي قام الوسيط العقاري بإبرامها وتم إرسالها للمؤجر . 2

للموافقة عليها.
ملغي: هي اتفاقية الوساطة التي تم إلغائها.. 3

صورة 92: شاشة قائمة اتفاقيات الوساطة العقارية

1

2

3
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تحميل االتفاقية رجوعإلغاء االتفاقية

المدينة

XXXX رقم المبنى  

الحي

XXXXX الرمز البريدي  

اسم الشارع

XXXX الرقم اإلضافي 

نوع الوحدةرقم الوحدةدور

شقة01

معلومات موظف المكتب

معلومات الوحدة

معلومات المكتب العقاري

اسم المنشأةرقم السجل التجاري 1010XXXXXXXXXللوساطة العقارية XXXXXX مكتب

الفاكسرقم الهاتف 011xxxxxxxx011xxxxxxxx

االسم الكاملرقم الهوية الوطنية 101xxxxxxx

................نص البنود

سعد حماد حمود

رقم الجوالالبريد اإللكتروني saad@gmail.com05xxxxxxxx

الشروط واألحكام

معلومات المؤجر

معلومات االتفاق

تاريخ اإلصداررقم االتفاقية 22017-05-17

تاريخ نهاية االتفاقيةتاريخ بداية االتفاقية 2017-05-182018-05-17

تاريخ النهاية الهجريتاريخ البداية الهجري 1438-08-22

الرياضمكان إبرام االتفاقية

1439-09-02

رقم الهويةنوع الهوية 101xxxxxxxxxهوية وطنية

اسم المؤجرنسخة الهوية سعد حماد حمود3

رقم الجوالالبريد اإللكتروني saad@gmail.com

السعوديةالجنسية

05XXXXXXXX

قائمة اتفاقيات الوساطة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إدارة اتفاقيات الوساطة - الخطوة 3:

من خال هذه الصفحة يتم                          أو                           على الجهاز لطباعتها.

صورة 93: شاشة إلغاء وتحميل اتفاقية الوساطة

تحميل االتفاقيةإلغاء االتفاقية



خطوات
شحن الرصيد
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المباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
1

مستخدمين
1

وحدات مسجلة
4

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
1

0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ انتهاء االتفاقيةتاريخ بداية االتفاقيةاسم المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إنشاء موظف جديد

2

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30076030338565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (70000034440565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 20 بنجاح في النظام

إتفاقيات مسجلة
3

حالة الدفع

تفاصيل الرصيد

الفوترة

شحن الرصيد - الخطوة 1:

لمعرفة تفاصيل الرصيد لدى إيجار وشحنه ليتمكن الوسيط العقاري من تسجيل العقود، يتم الذهاب إلى 
قائمة: الفوترة « تفاصيل الرصيد

صورة 94: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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حالة الدفع المبلغ   الوصف   التاريخ  

250.0     مدفوع رسوم العقد - رقم عقد اإليجار2017-09-23    
3XXXXXXXXXXXXXXX28

العمليات السابقة

رسوم العقدنوع العملية

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

250.0ريال
الرصيد المسبق

250.0ريال
الرصيد المتاح

0.0ريال
الرصيد المحجوز

= -+ إعادة
الشحن

10

شحن الرصيد - الخطوة 2:

للشحن أو إعادة الشحن يتم الضغط على زر                     .

صورة 95: شاشة العمليات السابقة

إعادة
+الشحن

يجب التأكد من كفاية الرصيد المتاح لعملية التوثيق.
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إعادة الشحنإلغاء

إعادة شحن

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

250.0ريال
الرصيد المسبق

250.0ريال
الرصيد المتاح

0.0ريال
الرصيد المحجوز

= -+ إعادة
الشحن

1000ريال750ريال500ريال250ريال

7500ريال5000ريال2500ريال250ريال

1500ريال

10,000ريال

شحن الرصيد - الخطوة 3:

تم توفير العديد من الباقات المرنة ليتمكن الوسيط العقاري من اختيار ما يناسبه منها بحجم معاماته 
المالية، لشحن الرصيد، يتم اختيار أحد هذه الباقات ومن ثم الضغط على زر 

صورة 96: شاشة باقات إيجار إلعادة شحن الرصيد

إعادة الشحن
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مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إعادة الشحنالذهاب للصفحة الرئيسية

تم إصدار الفاتورة بنجاح
تم إصدار ورفع الفاتورة على سداد. يرجى استخدام حسابك البنكي للدفع

يرجى استخدام البيانات التالية من أجل الدفع عن طريق سداد

XXXXXXXXXXXX رقم الفاتورة اسم المفوتر إيجار  رمز المفوتر 153 

 XX-XX-20XX | 11:18:00  لتفادي إلغاء الفاتورة يجب القيام بعملية الدفع قبل يوم الثالثاء

شحن الرصيد - الخطوة 4:

تم إصدار ورفع الفاتورة على نظام سداد للمدفوعات. لدفع الفاتورة، يجب الذهاب للحساب البنكي، واختيار 
التالي من القائمة الرئيسية:

المدفوعات « سداد « سداد الفواتير « إضافة فاتورة جديدة « الخدمات « إيجار « إدخال رقم 
المشترك

صورة 97: شاشة بيانات وطرق تسديد الفاتورة

رقم المشترك المطلوب إدخاله في نظام سداد هو رقم الفاتورة الظاهر ضمن الشاشة في األعلى.
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حالة الدفع المبلغ   الوصف   التاريخ  

العمليات السابقة

اخترنوع العملية

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

1250.0ريال
الرصيد المسبق

1250.0ريال
الرصيد المتاح

0.0ريال
الرصيد المحجوز

= -+ إعادة
الشحن

ال توجد بيانات

10

شحن الرصيد - الخطوة 5:

باإلمكان الرجوع ألي عملية مالية سبق تنفيذها من خال إيجار بالضغط على قائمة نوع العملية.

صورة 98: شاشة العمليات السابقة
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حالة الدفع المبلغ   الوصف   التاريخ  

العمليات السابقة

اخترنوع العملية

اختر

رسوم موظف مكتب وساطة عقاري

رسوم اشتراك مكتب الوساطة العقارية

    رسوم العقد

فواتير الشحن

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

1250.0ريال
الرصيد المسبق

1250.0ريال
الرصيد المتاح

0.0ريال
الرصيد المحجوز

= -+ إعادة
الشحن

ال توجد بيانات

10

شحن الرصيد - الخطوة 6:

هناك خيارات عديدة من العمليات المالية التي ستسهل عمل الوسيط العقاري ومنها:

رسوم موظف مكتب وساطة عقاري. )قريًبا(	 
رسوم اشتراك مكتب الوساطة العقارية. )قريًبا(	 
رسوم العقد. )متاحة(	 
فواتير الشحن. )متاحة(	 

ويتم اختيار »رسوم العقد«

صورة 99: شاشة العمليات السابقة
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حالة الدفع المبلغ   الوصف   التاريخ  

250.0     مدفوع رسوم العقد - رقم عقد اإليجار2017-09-23    
3000000000000028

العمليات السابقة

رسوم العقدنوع العملية

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

1250.0ريال
الرصيد المسبق

1250.0ريال
الرصيد المتاح

0.0ريال
الرصيد المحجوز

= -+ إعادة
الشحن

10

شحن الرصيد - الخطوة 7:

لعرض عمليات دفع رسوم توثيق العقود السابقة، يتم اختيار رسوم العقد من قائمة نوع العملية.

صورة 100: شاشة العمليات السابقة



خطوات تسجيل
عقد إيجار الموحد
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المباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
1

مستخدمين
1

وحدات مسجلة
4

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
1

0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ انتهاء االتفاقيةتاريخ بداية االتفاقيةاسم المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إنشاء موظف جديد

2

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000030000565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000030000565) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 20 بنجاح في النظام

إتفاقيات مسجلة
3

الفوترة

تسجيل وكالة لممثل المستأجر

        تسجيل عقد اإليجار

قائمة عقود اإليجار

السندات

عقد اإليجار

تسجيل عقد إيجار الموحد - الخطوة 1:

لتسجيل عقد إيجار الموحد في إيجار، يجب على الوسيط العقاري من خال لوحة التحكم الذهاب إلى قائمة:
عقد اإليجار « تسجيل عقد اإليجار.

صورة 101: الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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تسجيل عقد اإليجار

معلومات المستأجر

رقم الهوية الوطنية*نوع الهوية* 101xxxxxxxxxهوية وطنية

تاريخ الميالد

ميالديهجري

إلغاءتحقق

فردبالنيابة عننوع المستأجر

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

1432/01/25

تسجيل عقد إيجار الموحد - الخطوة 2:

يتم إدخال معلومات المستأجر للتحقق وهي:

نوع الهوية: يتم اختيار نوع الهوية “الهوية الوطنية”. )إلزامي(. 1
رقم الهوية: يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستأجر. )إلزامي(. 2
تاريخ الميالد: يتم إدخال تاريخ مياد المستأجر. )إلزامي(. 3

ثم الضغط على زر

صورة 102: شاشة إدخال معلومات المستأجر

تحقق
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مباني

10

الرقم اإلضافيالرمز البريديرقم العقاراسم الشارعالحيالمدينةنوع العقاراسم العقار

منزل محمد

شقة حسن

فيال

شقة

جدة

جدة

الروضة

السالمة 

شارع وادي زمار 

شارع هبة الله

2295

3736

23433

23436

7728

7433

الكلالكل

تسجيل عقد اإليجار

اختر العقار

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

الكل الكل

الوحدات اإليجارية

استخدام العقارعمارةنوع العقار

10

دور اسم المؤجرنوع الوحدة الفرعينوع الوحدةرقم الوحدةاختر

0

1

0223

0224

شقة ثنائية الدور (دوبلكس)

شقة

أكثر من أربع غرف نوم

غرفة واحدة

سعد حمود

سعد حمود

الكل

اختر الوحدات

الكل

اختر الوحدات إلغاء

تسجيل عقد إيجار الموحد - الخطوة 3:

اختر الوحدات يتم اختيار العقار ومن ثم اختيار الوحدة/الوحدات التي يراُد تأجيرها ثم الضغط على زر 

صورة 103: الشاشة تحديد العقار/الوحدات
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تاريخ البداية الهجري

2016-10-03 تاريخ بداية العقد*

أجرة السعي

طريقة الدفع*

دورة سداد اإليجار*

تاريخ نهاية العقد*

تاريخ النهاية الهجري

10السنواتالمدة الزمنية األشهر

االسم
نوع الهوية

رقم الهوية

فهد فهاد فهيد
هوية وطنية

100XXXXXXX

المدينة
اسم الشارع

الرقم اإلضافي

جدة
شارع هبة الله

7433

حي
الرمز البريدي

رقم العقار

السالمة
23436

3736

بواسطة التاريخبواسطة الفترة

النعمالنعمعقد إيجار متجّدد

تسجيل عقد اإليجار

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

قائمة المرافقين

أتعهد بأن جميع البيانات المدونة أعاله صحيحة على مسؤوليتي الشخصية*

10

حذفاالسمنوع الهويةرقم الهوية

هوية وطنية

هوية وطنية

100XXXXXXX

101XXXXXXX

جوزة فهد فهاد فهيد

محمد فهد فهاد فهيد

بيانات عقد اإليجار

إضافة مرافق

التالي

إضافة

إلغاء حفظ

تم حفظ عقد اإليجار (300000000000042) في النظام

2017-09-22

1438-01-01

XXX

نقًدا

نصف سنوي

هوية وطنيةنوع الهوية*

سوسن سمير سراجاالسم

1439-01-01

0

0

مبلغ الضمان

قيمة الغرامة اليومية*

التأجير من الباطن

101XXXXXXX رقم الهوية

معلومات العقارمعلومات المستأجر

تسجيل عقد إيجار الموحد - الخطوة 4:

يتم إدخال بيانات العقد كاملة، ومن ثم إضافة جميع مرافقي المستأجر مثل الوالدين والزوجة واألبناء 
والعاملة المنزلية وغيرهم من المرافيقن والساكنين في الوحدة اإليجارية. ثم الضغط على زر 

صورة 104: شاشة إضافة بيانات العقد والمرافقين

التالي
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XXXأجرة الّسعي

االسم

نوع الهوية

رقم الهوية

فهد فهاد فهيد

هوية وطنية

100XXXXXXX

المدينة

اسم الشارع

الرقم اإلضافي

جدة

شارع هبة الله

7433

حي

الرمز البريدي

رقم العقار

السالمة

23436

3736

تسجيل عقد اإليجار

معلومات الوحدة

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

نوع الوحدةرقم الوحدةدور

0224 شقة0

نوع الوحدة
الفرعي

الغازالكهرباءالماءاإليجار السنوي

غرفة واحدة

التالي رجوع إلغاء حفظ

معلومات العقارمعلومات المستأجر

بنود إضافية

XXXXX

عند إضافة بنود أخرى لعقد اإليجار، يصبح العقد سنًدا غير تنفيذي.

تسجيل عقد إيجار الموحد - الخطوة 5:

يتم إدخال قيمة اإليجار السنوي للوحدة اإليجارية باإلضافة إلى إدخال القيمة السنوية للخدمات العامة 
( في حال كانت القيمة ثابتة حسب االتفاق أو كانت دفع فاتورة بشكل  ، الغاز ، الكهرباء )المياه

مستقل من خال الضغط على أيقونة كل خدمة على حدة ثم إدخال القيمة والضغط على زر 

صورة 105: شاشة إضافة معلومات الوحدة

يجب إدخال قيمة لكل خدمة، وإن كانت هذه الخدمة ليس لها قيمة ثابتة فيجب إدخال رقم صفر كقيمة.

التالي
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إرسال العقد للتوثيق رجوع إلغاء حفظ

دفعة اإليجار الدورية

X إجمالي قيمة العقدعدد دفعات اإليجار

دفعة اإليجار األخير

XXXXX

XXXXXXXXXX

تسجيل عقد اإليجار

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

10

المبلغ تاريخ االستحقاق الهجريتاريخ االستحقاق الميالديتاريخ اإلصدار الهجريتاريخ اإلصدار الميالديرقم الدفعة

XXXXX 12016-10-031438-01-012017-09-221439-01-01

جدول سداد الدفعات

التفاصيل المالية لعقد اإليجار

االسم

نوع الهوية

رقم الهوية

فهد فهاد فهيد

هوية وطنية

100XXXXXXX

المدينة

اسم الشارع

الرقم اإلضافي

جدة

شارع هبة الله

7433

حي

الرمز البريدي

رقم العقار

السالمة

23436

3736

معلومات العقارمعلومات المستأجر

تسجيل عقد إيجار الموحد - الخطوة 6:

يتم في هذه الشاشة التأكد من البيانات الظاهرة في التفاصيل المالية لعقد اإليجار الموحد، وجدول سداد 
الدفعات ثم الضغط على زر »إرسال العقد للتوثيق« لتوثيق العقد.

صورة 106:  شاشة مراجعة المعلومات المالية للعقد

إرسال العقد للتوثيق
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تسجيل عقد اإليجار

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية

إرسال العقد للتوثيق رجوع إلغاء حفظ

دفعة اإليجار الدورية

1 إجمالي قيمة العقدعدد دفعات اإليجار

دفعة اإليجار األخير

24000

XXXXX12000

10

المبلغ تاريخ االستحقاق الهجريتاريخ االستحقاق الميالديتاريخ اإلصدار الهجريتاريخ اإلصدار الميالديرقم الدفعة

XXXXX 12016-10-031438-01-012017-09-221439-01-01

جدول سداد الدفعات

الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

االسم

نوع الهوية

رقم الهوية

فهد فهاد فهيد

هوية وطنية

100XXXXXXX

المدينة

اسم الشارع

الرقم اإلضافي

جدة

شارع هبة الله

7433

حي

الرمز البريدي

رقم العقار

السالمة

23436

3736

معلومات العقارمعلومات المستأجر

التفاصيل المالية لعقد اإليجار

ال نعم

تأكيد

هل أنت متأكد من تسجيل عقد اإليجار؟

تسجيل عقد إيجار الموحد - الخطوة 7:

يتم الضغط على زر »نعم« في حال التأكد من أن كل البيانات الُمدخلة صحيحة.

صورة 107: شاشة تأكيد تسجيل العقد

نعم
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تم إرسال عقد اإليجار رقم 300XXXXXXX42 إلى خدمة توثيق عقود اإليجار لدى نظام أبشر بنجاح

تسجيل عقد اإليجارالذهاب للصفحة الرئيسية

تسجيل عقد إيجار الموحد - الخطوة 8:

تم إرسال العقد بنجاح إلى خدمة توثيق عقود اإليجار لدى نظام أبشر.

صورة 108: شاشة تسجيل العقد بنجاح

تلميحات

لتوثيق عقد إيجار الموحد، يقوم كل من المستأجر والمؤجر بتوثيق عقد إيجار الموحد عبر نظام أبشر.



خطوات توثيق
عقد إيجار الموحد

عبر »أبشر«
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almustajer ،مرحبا

تسجيل الخروجتغيير كلمة المرورتعديل البياناتلوحة معلوماتي

االستعالمات اإللكترونيةعن الوزارةالرئيسية

توثيق عقود اإليجار األحوال المدنية

ديوان وزارة الداخلية

الجوازات

المرور

األمن العام

نظام الرسائل والمعامالت

اإلمارات

اإلدارة العامة لشؤون الوافدين

تفويض الخدمات اإللكترونية

االستقدام

مركز المعلومات الوطني

توصيل الوثائق بالبريد

وزارة اإلسكان

التوظيفاألعاملالقطاعاتاإلماراتالمقيمونالموطنونالخدمات اإللكترونية

توثيق العقود عبر أبشر - الخطوة 1:

يتم تسجيل الدخول في بوابة أبشر من قبل المؤجر أو المستأجر ثم يتم الذهاب إلى قائمة:
الخدمات اإللكترونية « وزارة اإلسكان « توثيق عقود اإليجار

صورة 109:  شاشة الخدمات اإللكترونية في أبشر

1

2

3
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الخدمات اإللكترونية > وزارة اإلسكان > توثیق عقود اإليجار

توثيق عقود اإليجار

مرحبا بك في خدمة توثيق عقود اإليجار.

تتيح لك هذه الخدمة توثيق عقود اإليجار المنشأة من خالل الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار (المشار إليها فيما يلي باسم ”إيجار“)، 
والمسجلة بهويتك (الهوية الوطنية / هوية مقيم)، سواء كنت مؤجًرا أم مستأجًرا، أم وكيًال عن مستأجر.

لدى استخدامك لهذه الخدمة، نود أن نلفت انتباهكم إلى النقاط التالية:

•  تعرض هذه الخدمة حصًرا عقود اإليجار التي هي قيد التوثيق. وفي حال الرغبة باالطالع على العقد ولم يكن معروضا في هذه 

الخدمة، فيمكن االطالع عليه من خالل نظام إيجار.
•  في حال الرغبة بتوثيق عقد إيجار ولم يكن معروًضا في هذه الخدمة، فتجب مراجعة الوسيط العقاري الذي أنشأ العقد.

•  يتم قبول توثيق عقد اإليجار من قبل المؤّجر، ومن ثم قبول توثيقه من قبل المستأجر أو وكيله.

•  في حال الرغبة بتعديل عقد اإليجار المعروض في هذه الخدمة قبل توثيقه، فيجب اتباع اآلتي:

§  رفض توثيق العقد.  
§  تعديل العقد لدى الوسيط العقاري الذي أنشأ العقد.  

§  إرسال العقد المعدل للتوثيق (هذه الخدمة).  
•  سيتم إخفاء عقود اإليجار المعروضة في هذه الخدمة في كلٍّ من الحاالت التالية:

§  عند قبول توثيق العقد من كال الطرفين.  
§  عند رفض توثيق العقد من أحد الطرفين.  
§  عند انتهاء المدة المتاحة لتوثيق العقد.  

•  المدة المتاحة لقبول أو رفض توثيق عقد اإليجار من قبل المؤّجر، وكذا المستأجر أو وكيله، محدودة بثمان وأربعين (48) ساعة.
•  لالستفسارات والمعلومات المتعلقة بتوثيق عقود اإليجار، يرجى التواصل مع وزارة اإلسكان على الرقم 920005226، أو من خالل موقع 

.www.ejar.sa نظام إيجار

متــابـعـة

almuajer1385 ،مرحبا

تسجيل الخروجتغيير كلمة المرورتعديل البياناتلوحة معلوماتي

توثيق العقود عبر أبشر - الخطوة 2:

يظهر في هذه الشاشة معلومات وشرح مفصل عن خدمة توثيق عقود اإليجار من أبشر. بالضغط على زر      
                    سيتم االنتقال إلى الصفحة التالية.

صورة 110:  شاشة توثيق عقود اإليجار

متـــابـعـة
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الخدمات اإللكترونية > وزارة اإلسكان > توثیق عقود اإليجار

3XXXXXXXXXXXXXXX28

السجالت الظاھرة: 1 إلى 1 من أصل 11

بانتظار قبولك للتوثیق السالم فھد فھاد فھید عرضسعد حماد حمود

توثيق عقود اإليجار

بحث سريع:

رقم العقد

التاليالسابق

اإلجراءالعقدالحالةالحياسم المستأجراسم المؤجر

10إظهار              لكل صفحة

عودة

رفضقبول

almuajer1385 ،مرحبا

تسجيل الخروجتغيير كلمة المرورتعديل البياناتلوحة معلوماتي

توثيق العقود عبر أبشر - الخطوة 3:

يتم التأكد من أن جميع البيانات الموّضحة صحيحة، وباإلمكان االطاع على نسخة العقد للمزيد من التأكيد، 
ومن ثم الضغط على زر            إلتمام عملية توثيق العقد، أو زر            لرفض العقد.

صورة 111:  شاشة توثيق عقود اإليجار

تلميحات

لــم تتــم إضافــة خدمــة توثيــق عقــد إيجــار الموحــد عبــر تطبيــق أبشــر فــي الهواتــف المحمولــة حتــى تاريــخ إصــدار هــذه  
النســخة مــن دليــل مســتخدم إيجار.

رفضقبول
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تسجيل الخروجتغيير كلمة المرورتعديل البياناتلوحة معلوماتي

التوظيفاألعاملالقطاعاتاإلماراتالمقيمونالموطنونالخدمات اإللكترونيةاالستعالمات اإللكترونيةعن الوزارةالرئيسية

الخدمات اإللكترونية > وزارة اإلسكان > توثیق عقود اإليجار

3XXXXXXXXXXXXXXX28     : رقم العقد 

:     سعد حماد حمود اسم المؤجر 

:     فھد فھاد فھید اسم المستأجر 

:     بانتظار قبولك للتوثیق الحالة 

أقر وأعلن بأنني اطلعت على الشروط واألحكام السابقة، وعلیه أوافق.*

توثيق عقود اإليجار

عودةتأكيد

بالضغط على المربع أسفل الصفحة، فإنك توافق على االلتزام والتقید بالشروط 
واألحكام المبینة أدناه، والتي نأمل االطالع علیھا ملیا:

يعتبر عقد اإليجار الموثق باستخدام ھذه الخدمة سنًدا تنفیذي�ا، ما لم تتم إضافة شروط 
إضافیة إلیه.

يحق لطرفي عقد اإليجار الموثق، ذو الصفة التنفیذية حصًرا، إحالته إلى محاكم التنفیذ 

توثيق العقود عبر أبشر - الخطوة 4:

قبل إنهاء إجراء توثيق العقد يجب قراءة الشورط واألحكام، وبعدها اإلقرار على االطاع عليها وفهم ما 
فيها، وبعد ذلك الضغط على زر تأكيد.

صورة 112:  شاشة توثيق عقود اإليجار
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توثيق عقود اإليجار

عودة

تم قبول توثيق عقد اإليجار رقم 3XXXXXXXXXXXXXXX28 من قبل المؤجر. بانتظار قبول توثيق العقد من قبل المستأجر أو وكيله إلتمام عملية التوثيق.

almuajer1385 ،مرحبا

تسجيل الخروجتغيير كلمة المرورتعديل البياناتلوحة معلوماتي

توثيق العقود عبر أبشر - الخطوة 5:

ستظهر رسالة تأكيد توثيق عقد اإليجار، وسيتم انتظار توثيق العقد من قبل الطرف الثاني إلتمام عملية 
التوثيق.

صورة 113:  شاشة توثيق عقود اإليجار

تلميحات

ســتصل رســالة نصيــة مــن نظــام أبشــر نّصهــا: تــمَّ قبــول توثيــق عقــد اإليجــار 3XXXXXXXXXXX62 مــن طرفكــم. 
بانتظــار قبــول توثيــق العقــد لــدى خدمــة توثيــق عقــود اإليجــار مــن قبــل المســتأجر



خطوات إنشاء
سندات قبض



دليــل 
مستخدم

إيجار

دليل مستخدم إيجار - خطوات إنشاء سندات قبض  | 129

المباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

عقود مسجلة
102

مستخدمين
1

وحدات مسجلة
366

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
10

0
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ انتهاء االتفاقيةتاريخ بداية االتفاقيةاسم المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إنشاء موظف جديد

20
0

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

انتهاء مهلة قبول توثيق عقد اإليجار

انتهت مهلة قبول توثيق عقد اإليجار رقم 
(3000000000XXX) من قبل المؤجر.

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000030000XXX) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 20 بنجاح في النظام

إتفاقيات مسجلة
102

الفوترة

تسجيل وكالة لممثل المستأجر

تسجيل عقد اإليجار

قائمة عقود اإليجار

        عمليات عقد إيجار

عقد اإليجار

إنشاء سندات قبض - الخطوة 1:

إلنشاء سند قبض في إيجار، يجب الذهاب إلى الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار واختيار من القائمة:
عقد اإليجار « عمليات عقد إيجار.

صورة 114:  الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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اسم المؤجر رقم هوية المؤجر النسخة اسم المستأجررقم عقد اإليجار رقم هوية ممثلرقم هوية المستأجر
الحالةالمستأجر اسم ممثل

العملياتالمستأجر

30000000XXX

30000000XXX

10XXXXXXXX

100XXXXXXX

10XXXXXXXX

100XXXXXXX

نشط

بانتظار تحقق
المؤجر

ماجد فهد
عبدالعزيز

محمد صالح
محمد

سعد حمد
عبدالله

سليمان عيد
مسفر

1

1

سندات عقود اإليجار

النسخةرقم العقد

رقم هوية ممثل المسأجر

الحالة

تصنيف العقود

رقم هوية المستأجر

مسحبحث

EN
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مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم هوية المؤجر

اخترطريقة الدفع

اختر

اختر

30000000XXX1000XXXXXX10111XXXXXمعلق لإلغالق
فيصل خالد

سعود
شهاب علي

فاكهاني 1

30000000XXX101XXXXXXX1020XXXXXXمسجل محمد صالح
محمد

راجو كومار 1

إنشاء سندات قبض - الخطوة 2:

في هذه الشاشة ستظهر قائمة العقود بجميع حاالتها، وباإلمكان استخدام نظام التصفية أعاه لتسهيل 
الوصول للعقود المطلوبة.

صورة 115:  شاشة سندات عقود اإليجار
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30000000XXX10XXXXXXXX10XXXXXXXX ماجد فهد
عبدالعزيز

سعد حمد
عبدالله

1

سندات عقود اإليجار

النسخةرقم العقد

رقم هوية ممثل المسأجر

الحالة

تصنيف العقود

رقم هوية المستأجر

مسحبحث

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم هوية المؤجر

اخترطريقة الدفع

اختر

العقود الصادر لها فواتير غير مدفوعة

اسم المؤجر رقم هوية المؤجر النسخة اسم المستأجررقم عقد اإليجار رقم هوية ممثلرقم هوية المستأجر
الحالةالمستأجر اسم ممثل

العملياتالمستأجر

نشط

إنشاء سندات قبض - الخطوة 3:

من قائمة تصنيف العقود في نظام التصفية يتم اختيار )العقود الصادر لها فواتير غير مدفوعة( ومن ثم 
بحث لتظهر العقود الصادر لها قوانين غير مدفوعة. الضغط على زر 

صورة 116:  شاشة سندات عقود اإليجار
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اسم المؤجر رقم هوية المؤجر النسخة اسم المستأجررقم عقد اإليجار رقم هوية ممثلرقم هوية المستأجر
الحالةالمستأجر اسم ممثل

العملياتالمستأجر

30000000XXX10XXXXXXXX10XXXXXXXXنشط ماجد فهد
عبدالعزيز

سعد حمد
عبدالله

1

سندات عقود اإليجار

النسخةرقم العقد

رقم هوية ممثل المسأجر

الحالة

تصنيف العقود

رقم هوية المستأجر

مسحبحث

EN
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مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم هوية المؤجر

اخترطريقة الدفع

اختر

العقود الصادر لها فواتير غير مدفوعة

إنشاء سند قبض

حالة الدفع

إنشاء سندات قبض - الخطوة 4:

يتم اختيار العقد المطلوب، ومن ثم الضغط على  ثم اختيار )إنشاء سند قبض(.

صورة 117:  شاشة سندات عقود اإليجار
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النسخة رقم العقد اختر رقم الفاتورةاختر الفواتير قيمة الفاتورةتاريخ اإلصدارالرقم المتسلسل طريقة الدفعتاريخ االستحقاق

XXXXXXXX
XXX12018-01-032018-01-03XXXXX 1XXXXXXXX

XXX

إنشاء سند قبض

الفواتير المتأخرة

EN
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مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

اختر

اختر الفواتير

نقدي
بنكي

اختر

إنشاء سندات قبض - الخطوة 5:

في هذه الشاشة سوف تظهر كافة الفواتير المستحقة على المستأجر مع البيانات الازمة مثل تاريخ 
االستحقاق، ويتم اختيار الفاتورة المطلوبة بالضغط على صندوق االختيار  ثم اختيار طريقة الدفع 

اختر الفواتير . اختر ثم الضغط على زر 

صورة 118:  شاشة إنشاء سند قبض
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طريقة الدفعقيمة الفاتورةرقم الفاتورة

XXXXXبنكي XXXXXXXXXXX

XXXXX

إنشاء سند قبض

عزيزي المستخدم، إلتمام العملية تم إرسال الرمز إلى جوالك في نظام إيجار

الوقت المتبقي 05:00الرجاء إدخال رمز التحقق

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إلغاءتأكيد

إعادة إرسال الرمز

إنشاء سندات قبض - الخطوة 6:

يتم هنا إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوال الوسيط العقاري المسجل في إيجار، ثم الضغط على زر 
تأكيد .

صورة 119:  شاشة إنشاء سند قبض
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

طريقة الدفعقيمة الفاتورةرقم الفاتورة

XXXXXبنكي XXXXXXXXXXX

تم إنشاء سند القبض بنجاح

إنشاء سند قبضتحميل السند

إنشاء سند قبض

إنشاء سندات قبض - الخطوة 7:

تحميل السند . تم إنشاء سند القبض بنجاح، ويمكن تحميل سند القبض بالضغط على زر 

صورة 120:  شاشة إنشاء سند قبض
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عقود مسجلة
102

مستخدمين
1

وحدات مسجلة
366

العقود المسجلة خالل عام 2017

ود
عـقـ

 ال
دد

ع
10

0
0

إظهار كل االتفاقيات »اتفاقيات معلقة

ال توجد بيانات

تاريخ انتهاء االتفاقيةتاريخ بداية االتفاقيةاسم المؤجررقم االتفاقية

الكل »آخر التنبيهات

أهم العمليات

إنشاء موظف جديد

20
0

ينايرفبرايرمارسإبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر

EN مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

انتهاء مهلة قبول توثيق عقد اإليجار

انتهت مهلة قبول توثيق عقد اإليجار رقم 
(3000000000XXX) من قبل المؤجر.

حذف عقد اإليجار

تم إزالة عقد اإليجار (30000030000XXX) من 
النظام، وذلك لعدم وجود أي نشاط فيه خالل 

األيام الماضية [(3) أيام].

الموافقة على اتفاقية مكتب وساطة
عقارية من قبل المؤجر

تم تسجيل االتفاقية رقم 20 بنجاح في النظام

إتفاقيات مسجلة
102

الفوترة

تسجيل وكالة لممثل المستأجر

تسجيل عقد اإليجار

قائمة عقود اإليجار

        عمليات عقد إيجار

عقد اإليجار

إنشاء سندات صرف - الخطوة 1:

إلنشاء سند صرف في إيجار، يجب الذهاب إلى الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار  ومن القائمة الرئيسية:
عقد اإليجار « عمليات عقد إيجار.

صورة 121:  الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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اسم المؤجر رقم هوية المؤجر النسخة اسم المستأجررقم عقد اإليجار رقم هوية ممثلرقم هوية المستأجر
الحالةالمستأجر اسم ممثل

العملياتالمستأجر

30000000XXX

30000000XXX

10XXXXXXXX

100XXXXXXX

10XXXXXXXX

100XXXXXXX

نشط

بانتظار تحقق
المؤجر

ماجد فهد
عبدالعزيز

محمد صالح
محمد

سعد حمد
عبدالله

سليمان عيد
مسفر

1

1

سندات عقود اإليجار

النسخةرقم العقد

رقم هوية ممثل المسأجر

الحالة

تصنيف العقود

رقم هوية المستأجر

مسحبحث

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم هوية المؤجر

اخترطريقة الدفع

اختر

اختر

30000000XXX1000XXXXXX10111XXXXXمعلق لإلغالق
فيصل خالد

سعود
شهاب علي

فاكهاني 1

30000000XXX101XXXXXXX1020XXXXXXمسجل محمد صالح
محمد

راجو كومار 1

إنشاء سندات صرف - الخطوة 2:

في هذه الشاشة ستظهر قائمة العقود بجميع حاالتها، وباإلمكان استخدام نظام التصفية أعاه لتسهيل 
الوصول للعقود المطلوبة.

صورة 122:  شاشة سندات عقود اإليجار
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30000000XXX10XXXXXXXX10XXXXXXXX ماجد فهد
عبدالعزيز

سعد حمد
عبدالله

1

سندات عقود اإليجار

النسخةرقم العقد

رقم هوية ممثل المسأجر

الحالة

تصنيف العقود

رقم هوية المستأجر

مسحبحث

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم هوية المؤجر

اخترطريقة الدفع

اختر

العقود الصادر لها سندات قبض

اسم المؤجر رقم هوية المؤجر النسخة اسم المستأجررقم عقد اإليجار رقم هوية ممثلرقم هوية المستأجر
الحالةالمستأجر اسم ممثل

العملياتالمستأجر

نشط

إنشاء سندات صرف - الخطوة 3:

من قائمة تصنيف العقود في نظام التصفية يتم اختيار )العقود الصادر لها سندات قبض( ومن ثم الضغط 
بحث . على زر 

صورة 123:  شاشة سندات عقود اإليجار
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اسم المؤجر رقم هوية المؤجر النسخة اسم المستأجررقم عقد اإليجار رقم هوية ممثلرقم هوية المستأجر
الحالةالمستأجر اسم ممثل

العملياتالمستأجر

30000000XXX10XXXXXXXX10XXXXXXXXنشط ماجد فهد
عبدالعزيز

سعد حمد
عبدالله

1

سندات عقود اإليجار

النسخةرقم العقد

رقم هوية ممثل المسأجر

الحالة

تصنيف العقود

رقم هوية المستأجر

مسحبحث

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

رقم هوية المؤجر

اخترطريقة الدفع

اختر

العقود الصادر لها سندات قبض

إنشاء سند صرف

سندات القبض

حالة الدفع

إنشاء سندات صرف - الخطوة 4:

يتم اختيار العقد المطلوب، ومن ثم الضغط على زر  ثم اختيار )إنشاء سند صرف(.

صورة 124:  شاشة سندات عقود اإليجار
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تاريخ سند القبض رقم سند القبض اختر النسخةاختر السندات طريقة الدفعتم االستالم بواسطةالمبلغرقم العقد

300000XXX124000رامي محمد علي 2018-01-08 10000XXXXX

إنشاء سند صرف

سندات القبض

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

اختر

اختر السندات

نقدي
بنكي

اختر

إنشاء سندات صرف - الخطوة 5:

في هذه الشاشة سوف تظهر كافة السندات مع البيانات الازمة مثل رقم السند ومن قام باستامه، ويتم 
اختر ثم الضغط  اختيار الفاتورة المطلوبة بالضغط على صندوق الختيار  ثم اختيار طريقة الدفع 

اختر السندات . على زر 

صورة 125:  شاشة إنشاء سند صرف
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XXXXX

إنشاء سند صرف

عزيزي المستخدم، إلتمام العملية تم إرسال الرمز إلى جوالك في نظام إيجار

الوقت المتبقي 05:00الرجاء إدخال رمز التحقق

EN

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

إلغاءتأكيد

إعادة إرسال الرمز

تاريخ سند القبض النسخةرقم سند القبض طريقة الدفعتم االستالم بواسطةالمبلغرقم العقد

300000XXX1بنكي رامي محمد علي24000 2018-01-08 10000XXXXX

إنشاء سندات صرف - الخطوة 6:

يتم هنا إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم جوال »الوسيط العقاري« المسجل في إيجار، ثم الضغط على زر 
تأكيد .

صورة 126:  شاشة إنشاء سند صرف
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الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

مدير مكتب/ XXXXXXXX للوساطة العقارية

تم إنشاء سند الصرف بنجاح

إنشاء سند صرفتحميل السند

إنشاء سند صرف

تاريخ سند القبض النسخةرقم سند القبض طريقة الدفعتم االستالم بواسطةالمبلغرقم العقد

300000XXX1بنكي رامي محمد علي24000 2018-01-08 10000XXXXX

إنشاء سندات صرف - الخطوة 7:

تحميل السند . تم إنشاء سند الصرف بنجاح، ويمكن تحميل سند الصرف بالضغط على زر 

صورة 127:  شاشة إنشاء سند صرف
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