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سجل وكن معتمدًا
لدى إيجار

تأكد من استيفائك لمتطلبات االنضمام 
كوسيط عقاري معتمد لدى إيجار

سجل األن

تواصلوا معنا    |    920005226    |    

األنظمة و اللوائح األسئلة المتكررةعن برنامج إيجار تقديم بالغالخدمات اإللكترونية الوسطاء العقاريون

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 التعامــالت 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*

تسجيل منشأة وساطة عقارية        اإلستعالم عن حالة طلب        اإلستعالم عن حالة تعاقدية        دليل المستخدم

EN

نسيت كلمة المرور؟كلمة المرور*

تسجيل مستخدمتسجيل الدخول

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 2:

لالنضمام إلى إيجار يتم الضغط على زر “تسجيل منشأة وساطة عقارية” أعلى الشاشة لالنتقال 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 الــالزم توافرهــا فــي العقــد حتــى يمكــن اعتبــاره مســجاًل 
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 
التالي لالنتقال الى الخطوة التالية. قبل البدء في التسجيل، ثم الضغط على زر 

المتطلبات الخاصة بانضمام المنشآت إلى إيجار

أن تحمل المنشأة سجًال ساري الصالحية.

EN

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

التاليإلغاء

صورة 03: شاشة المتطلبات

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 لالتفــاق علــى اآلليــة الالزمــة 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 خالل 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
رقم رخصة المحل: يتم إدخال رخصة المحل من البلدية في حال توفرها. )اختياري(. 3
رقم نظام شموس األمني: يتم إدخال رقم نظام شموس األمني في حال توفره. )اختياري(. 4
رقم الهاتف: يتم إدخال رقم هاتف منشأة الوساطة العقارية، مبتدأ برمز المنطقة. )اختياري(. 5
رقم الفاكس: يتم إدخال رقم فاكس منشأة الوساطة العقارية، مبتدأ برمز المنطقة. )اختياري(. 6

التالي لالنتقال إلى الخطوة التالية. وبعد ذلك يتم الضغط على زر 

تسجيل منشأة  1 من 3

منشأة - مالك واحدنوع المنشأة *

EN

رقم رخصة المحل

1xxxxxxxرقم الهاتف

رقم السجل التجاري *

رقم نظام شموس
14211األمني

1xxxxxxx00966رقم الفاكس 00966

التاليإلغاء

1

3

2

5

4

6

صورة 04: شاشة تسجيل منشأة وساطة عقارية
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تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 5:

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

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

التالي لالنتقال إلى الخطوة التالية. ثم الضغط على زر 

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
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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« لالنتقال 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 خالل 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 خالل تعبئة البيانات التالية:

تاريخ الميالد.. 1
رقم الهوية الوطنية.. 2

ثم الضغط على زر »التالي« لالنتقال 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 الميالد 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 لالنتقال 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 خــالل 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« لالنتقال 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« لالنتقال 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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EN

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 التالعــب بالعمليــة 
اإليجاريــة ومحاســبة المقصريــن.
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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:
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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 
خــالل 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 مستخدمتسجيل الدخول

saad

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

تسجيل منشأة وساطة عقارية        اإلستعالم عن حالة طلب        اإلستعالم عن حالة تعاقدية        دليل المستخدم

تسجيل الوسيط العقاري - الخطوة 15: 

يتــم تســجيل الدخــول باســتخدام اســم المســتخدم الــذي تــم ادخالــه فــي عمليــة التســجيل و كلمــة المــرور التــي 
وصلــت مــن خــالل 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« لالنتقال إلى مشاهدة المحتوى المرئي.

صورة 16: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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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 كاماًل 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« لالنتقال إلى الخطوة التالية.

صورة 18: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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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« لالنتقال 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 اإلخالل بهذه االلتزامات.

يجب مشاهدة المحتوى المرئي كاماًل وذلك بالضغط على زر

صورة 20: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

تشغيل
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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« لالنتقال 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« لالنتقال 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 كاماًل وذلك بالضغط على زر

صورة 23: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

تشغيل
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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« لالنتقال إلى الخطوة التالية.

صورة 24: شاشة برنامج الدورة التدربية اإللكترونية

التالي
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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 خــالل 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
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