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دﻟﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪم
إﻳﺠﺎر

ﻓﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ

EN

ﻣﺆﺟﺮ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻔﻮﺗﺮة

ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻛﺎﻟﺔ ﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

1

80

ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺠﻠﺔ

80
وﺣﺪات

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

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 2018

اﻟﻜﻞ «

ﺣﺬف ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
80
70
60
50
40

ﻋﺪد اﻟﻌـﻘـﻮد

30
20
10
0

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

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 «

اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻇﻒ ﺟﺪﻳﺪ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت

صورة  :129الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار

خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد  -الخطوة :1
لبدء خطوات إلغاء عقد ،يجب الذهاب إلى الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار الخاصة بالمؤجر أو المستأجر ومن
القائمة الرئيسية:
عقد اإليجار » قائمة عقود اإليجار
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دﻟﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪم
إﻳﺠﺎر

ﻓﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ

EN

ﻣﺆﺟﺮ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻔﻮﺗﺮة

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

أﺿﻒ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

رﻗﻢ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎري

اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ

اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺪ

اﻟﺤﺎﻟﺔ

ﻋﺮض

اﻟﻜﻞ

300000000028

1

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﻘﺎري

ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ

ﺳﻤﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﺪﺣﺖ

2019-02-11 2018-02-12

ﻧﺸﻂ

300000000092

1

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﻘﺎري

أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ

ﻋﺎدل ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﻴﺪ

2019-02-13 2018-02-14

ﻧﺸﻂ

300000000103

1

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﻘﺎري

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ

ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ

2019-02-21 2018-02-22

ﻣﻨﺘﻬﻲ

300000000140

1

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﻘﺎري

ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﻔﺎن

ﺧﻤﻴﺲ زﻫﺮان ﻗﺎﺳﻢ

2019-02-27 2018-02-28

ﻧﺸﻂ

300000000294

1

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﻘﺎري

أﻧﺲ ﺣﻤﻴﺪان ﻣﺴﻔﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪ ﺣﺰام

2019-03-04 2018-03-05

ﻣﻌﻠﻖ ﻟﻺﻏﻼق

300000000361

1

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﻘﺎري

ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻠﻒ أﻳﻮﺑﻲ

ﺷﻬﺎب ﺣﺎﻣﺪ رﻣﻀﺎن

2019-03-17 2018-03-18

ﻧﺸﻂ

300000000422

1

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻌﻘﺎري

ﻓﻬﺪ ﻓﻴﺼﻞ ﺳﻌﻮد

ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﺪ ﻋﻤﺮ

2019-02-23 2018-03-24

ﻣﻐﻠﻖ

10

صورة  :130شاشة قائمة عقود اإليجار

خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد  -الخطوة :2
اختيار العقد المراد إلغاؤه من قائمة العقود والضغط على زر
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دﻟﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪم
إﻳﺠﺎر

ﻓﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ

EN

ﻣﺆﺟﺮ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻔﻮﺗﺮة

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ 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

1

XXXXX

2016-10-03

1438-01-01

2017-09-22

1439-01-01

ﺑﻨﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻧﺺ اﻟﺒﻨﻮد

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ

رﺟﻮع

إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

صورة  :131شاشة تفاصيل عقد اإليجار

خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد  -الخطوة :3
يجب التأكد من أن العقد المستعرض هو العقد المراد حذفه ثم الضغط على زر إنهاء عقد اإليجار

 | 149دليل مستخدم إيجار  -خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد

دﻟﻴــﻞ
ﻣﺴﺘﺨﺪم
إﻳﺠﺎر

ﻓﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ

EN

ﻣﺆﺟﺮ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن

اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻟﻄﻠﺒﺎت
ّ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻮﺣﺪات

ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻔﻮﺗﺮة

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ 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

دﻓﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺪورﻳﺔ

XXXXX

ﺟﺪول ﺳﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺎت

إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ

XXXXX

دﻓﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎر اﻷﺧﻴﺮ

XXXXX

ﺳﺒﺐ اﻻﻧﻬﺎء*

أﺧﺮى

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﻬﺎء*

XXXX/XX/XX

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت*

رﻗﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار اﻟﻤﻴﻼدي

1

XXXXX

2016-10-03

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار اﻟﻬﺠﺮي

أﺷﻬﺪ ﺑﺄﻧﻲ أﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم ﺑﺎﻗﻲ
دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر* 1438-01-01

ﺗﺄﻛﻴﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻴﻼدي
2017-09-22

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻬﺠﺮي
1439-01-01

إﻟﻐﺎء

10

اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻬﺠﺮي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻬﺠﺮي

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ

1

XXXXX

2016-10-03

1438-01-01

2017-09-22

1439-01-01

ﺑﻨﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻧﺺ اﻟﺒﻨﻮد

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ

رﺟﻮع

إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر
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خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد  -الخطوة :4
يجب اختيار سبب االنتهاء وإدخال تاريخ االنتهاء وإدخال التعليقات في حال كان السبب (أخرى) ثم اإلقرار
بالتنازل عن حقي في استالم باقي دفعات اإليجار ثم الضغط على زر تأكيد
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