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إﻳﺠﺎر
إﺻﺪار رﻗﻢ
3.0

خطوات تسجيل

عقد إيجار الموحد
عندما يكون عقد اإليجار السكني مبرم قبل اإلطالق الرسمي لشبكة إيجار ( 12فبراير 2018م) فإنه يتطلب
الموافقة على إقرار مالي
الموحد.

باستالم المؤجر جميع المستحقات المالية إلتمام عملية توثيق عقد إيجار

دﻟﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪم
إﻳﺠﺎر
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اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻔﻮﺗﺮة

ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻛﺎﻟﺔ ﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

1

1

ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺠﻠﺔ

4

وﺣﺪات

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ )اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ(
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

3

إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻤﺘﺠﺪد

آﺧﺮ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت

اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2017

اﻟﻜﻞ «

ﺣﺬف ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
2
ﻋﺪد اﻟﻌـﻘـﻮد
1

ﻳﻮﻧﻴﻮ

0

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

إﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺗﻢ إزاﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ) (30000030000565ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي ﻧﺸﺎط ﻓﻴﻪ ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ]) (3أﻳﺎم[.

ﺣﺬف ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﺗﻢ إزاﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ) (30000030000565ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي ﻧﺸﺎط ﻓﻴﻪ ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ]) (3أﻳﺎم[.

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ وﺳﺎﻃﺔ
ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ
ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﻗﻢ  20ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻌﻠﻘﺔ
رﻗﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

إﻇﻬﺎر ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت «

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻇﻒ ﺟﺪﻳﺪ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

صورة  :91الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار

تسجيل عقد إيجار الموحد  -الخطوة :1
لتسجيل عقد إيجار الموحد في إيجار ،يجب على الوسيط العقاري من خالل لوحة التحكم الذهاب إلى قائمة:
عقد اإليجار » تسجيل عقد اإليجار.
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اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

اﻟﻤﻨﺸﺄة

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻧﻮع اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ

ﻧﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ*

ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻫﺠﺮي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

ﻓﺮد

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ*

101xxxxxxxxx

ﻣﻴﻼدي

1432/01/25

ﺗﺤﻘﻖ

إﻟﻐﺎء

صورة  :92شاشة إدخال معلومات المستأجر

تسجيل عقد إيجار الموحد  -الخطوة :2
يتم إدخال معلومات المستأجر للتحقق وهي:
1.1نوع الهوية :يتم اختيار نوع الهوية “الهوية الوطنية”( .إلزامي)

2.2رقم الهوية :يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستأجر( .إلزامي)

3.3تاريخ الميالد :يتم إدخال تاريخ ميالد المستأجر( .إلزامي)

ثم الضغط على زر

تحقق
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اﻟﻔﻮﺗﺮة
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اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻔﻮﺗﺮة

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
اﺧﺘﺮ اﻟﻌﻘﺎر
اﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎر

ﻣﺒﺎﻧﻲ

ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﻜﻞ

اﻟﺤﻲ

اﻟﻜﻞ

اﺳﻢ اﻟﺸﺎرع

اﻟﻜﻞ

رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺎر

اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

اﻟﻜﻞ

ﻣﻨﺰل ﻣﺤﻤﺪ

ﻓﻴﻼ

ﺟﺪة

اﻟﺮوﺿﺔ

ﺷﺎرع وادي زﻣﺎر

2295

23433

7728

ﺷﻘﺔ ﺣﺴﻦ

ﺷﻘﺔ

ﺟﺪة

اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﺷﺎرع ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ

3736

23436

7433

10

اﺧﺘﺮ اﻟﻮﺣﺪات
ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر
اﺧﺘﺮ اﻟﻮﺣﺪات

اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎر

ﻋﻤﺎرة
اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ

ﺳﻜﻨﻲ  -ﻋﺎﺋﻠﻲ

اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ

دور

رﻗﻢ اﻟﻮﺣﺪة

ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻜﻞ

اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ

ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻟﻜﻞ

0

0223

ﺷﻘﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪور )دوﺑﻠﻜﺲ(

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻏﺮف ﻧﻮم

ﺳﻌﺪ ﺣﻤﻮد

1

0224

ﺷﻘﺔ

ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة

ﺳﻌﺪ ﺣﻤﻮد

10
إﻟﻐﺎء

صورة  :93الشاشة تحديد العقار/الوحدات

تسجيل عقد إيجار الموحد  -الخطوة :3
يتم اختيار العقار ومن ثم اختيار أحد الخيارين:

• الوحدات اإليجارية المتاحة للتأجير.
• الوحدات اإليجارية المتاحة للتأجير من الباطن.

ثم اختيار الوحدة/الوحدات التي يراد تأجيرها ثم الضغط على زر اختر الوحدات .
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اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

EN

اﻟﻔﻮﺗﺮة

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﺗﻢ ﺣﻔﻆ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ) (300000000000XXXﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
اﻻﺳﻢ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎر

ﻧﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻓﻬﺪ ﻓﻬﺎد ﻓﻬﻴﺪ
ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

100XXXXXXX

ﺣﻲ

ﺟﺪة

اﻟﺴﻼﻣﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺎرع

ﺷﺎرع ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

23436

اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ

7433

رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺎر

3736

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺘﺮة

اﻟﺴﻨﻮات

اﻷﺷﻬﺮ

1

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ*

2016-10-03

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ*

2017-09-22

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮي

1438-01-01

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮي

1439-01-01

أﺟﺮة اﻟﺴﻌﻲ

XXX

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﻤﺎن

0

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ*

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻌﻘﺎري

دورة ﺳﺪاد اﻹﻳﺠﺎر*

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي

ﻣﺘﺠﺪد
ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر
ّ

ﻧﻌﻢ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ*
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ

ﻻ

0

0
ﻧﻌﻢ

ﻻ

إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻓﻖ
ﻧﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ*
ﻧﻮع اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻫﺠﺮي

ﻣﻴﻼدي

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

101XXXXXXX

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد*

14XX/XX/XX

إﺿﺎﻓﺔ

أﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ أﻋﻼه ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ*

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﻴﻦ

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻧﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ

اﻻﺳﻢ

100XXXXXXX

ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ

ﺟﻮزة ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺣﻔﻆ

ﺣﺬف

إﻟﻐﺎء

اﻟﺘﺎﻟﻲ

صورة  :94شاشة إضافة بيانات العقد والمرافقين

تسجيل عقد إيجار الموحد  -الخطوة :4
يتم هنا إدخال بيانات العقد وطريقة الدفع إما (عن طريق الوسيط العقاري أو عن طريق خدمة سداد)
ثم اختيار دورة السداد المناسبة (شهري ،ربع سنوي ،نصف سنوي ،سنوي) ثم إضافة جميع مرافقي
المستأجر الساكنين في الوحدة اإليجارية .ثم الضغط على زر التالي .
باإلمكان إدارة المرافقين بعد توثيق العقد عبر:
> إدارة المرافقين
عقد اإليجار > علمليات عقود اإليجار >
 | 107دليل مستخدم إيجار  -خطوات تسجيل عقد إيجار الموحد

دﻟﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪم
إﻳﺠﺎر

EN

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ XXXXXXXX /ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻔﻮﺗﺮة

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎر

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
اﻻﺳﻢ

ﻓﻬﺪ ﻓﻬﺎد ﻓﻬﻴﺪ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺟﺪة

ﺣﻲ

اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻧﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺎرع

ﺷﺎرع ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

23436

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

100XXXXXXX

اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ

7433

رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺎر

3736

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺣﺪة
دور

رﻗﻢ اﻟﻮﺣﺪة

ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة

ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻔﺮﻋﻲ

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي*

0

0224

ﺷﻘﺔ

ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة

XXXXX

اﻟﻤﺎء*

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء*

اﻟﻐﺎز*

ﺑﻨﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ

ﺳﻨﺪا ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي.
ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ،ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘﺪ
ً

اﻟﺴﻌﻲ
أﺟﺮة ّ

XXX

إﻟﻐﺎء

ﺣﻔﻆ

رﺟﻮع

اﻟﺘﺎﻟﻲ

صورة  :95شاشة إضافة معلومات الوحدة

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 خالل الضغط على أيقونة كل خدمة على حدة ثم إدخال القيمة والضغط على زر التالي

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

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ XXXXXXXX /ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

EN

اﻟﻔﻮﺗﺮة

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎر

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
اﻻﺳﻢ

ﻓﻬﺪ ﻓﻬﺎد ﻓﻬﻴﺪ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺟﺪة

ﺣﻲ

اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻧﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺎرع

ﺷﺎرع ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

23436

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

100XXXXXXX

اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ

7433

رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺎر

3736

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﻋﺪد دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر

X

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ

XXXXX

دﻓﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺪورﻳﺔ

XXXXX

دﻓﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎر اﻷﺧﻴﺮ

XXXXX

ﺟﺪول ﺳﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺎت
رﻗﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار اﻟﻤﻴﻼدي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار اﻟﻬﺠﺮي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻴﻼدي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻬﺠﺮي

1

XXXXX

2016-10-03

1438-01-01

2017-09-22

1439-01-01

10

اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻬﺠﺮي

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

2018-09-06

1439/12/26

2019-09-05

1441/01/06

 1ﺳﻨﺔ

126

126

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:

إﻟﻐﺎء

ﺣﻔﻆ

رﺟﻮع

إرﺳﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

صورة  :96شاشة مراجعة المعلومات المالية للعقد

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.
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دﻟﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪم
إﻳﺠﺎر

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ XXXXXXXX /ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

EN

اﻟﻔﻮﺗﺮة

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎر

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
اﻻﺳﻢ

ﻓﻬﺪ ﻓﻬﺎد ﻓﻬﻴﺪ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺟﺪة

ﺣﻲ

اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻧﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺎرع

ﺷﺎرع ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

23436

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

100XXXXXXX

اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ

7433

رﻗﻢ اﻟﻌﻘﺎر

3736

ﺗﺄﻛﻴﺪ

اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر؟

ﻋﺪد دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر

X

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ

دﻓﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺪورﻳﺔ

XXXXX

دﻓﻌﺔﻧﻌﻢ
اﻹﻳﺠﺎر اﻷﺧﻴﺮ

ﻻ

XXXXX
XXXXX

ﺟﺪول ﺳﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺎت
رﻗﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار اﻟﻤﻴﻼدي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار اﻟﻬﺠﺮي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻴﻼدي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻬﺠﺮي

1

XXXXX

2016-10-03

1438-01-01

2017-09-22

1439-01-01

10

اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻬﺠﺮي

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

2018-09-06

1439/12/26

2019-09-05

1441/01/06

 1ﺳﻨﺔ

126

126

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:

إﻟﻐﺎء

ﺣﻔﻆ

رﺟﻮع

صورة  :97شاشة تأكيد تسجيل العقد

تسجيل عقد إيجار الموحد  -الخطوة :7
المدخلة صحيحة.
يتم الضغط على زر نعم في حال التأكد من أن كل البيانات ُ
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إرﺳﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

دﻟﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪم
إﻳﺠﺎر

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ XXXXXXXX /ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

اﻟﻤﻨﺸﺄة

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

EN

اﻟﻔﻮﺗﺮة

ﺗﻢ إرﺳﺎل ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر رﻗﻢ  300XXXXXXX42إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻟﺪى ﻧﻈﺎم أﺑﺸﺮ ﺑﻨﺠﺎح
اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

صورة  :98شاشة تسجيل العقد بنجاح

تسجيل عقد إيجار الموحد  -الخطوة :8
تم إرسال العقد بنجاح إلى خدمة توثيق عقود اإليجار لدى نظام أبشر.

ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت
لتوثيق عقد إيجار الموحد ،يقوم كل من المستأجر والمؤجر بتوثيق عقد إيجار الموحد عبر نظام أبشر.
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@ejar_sa
info@ejar.sa
www.ejar.sa

ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ

