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المباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون
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EN مؤجر

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 (التسجيل السريع)

تسجيل عقد اإليجار

       قائمة عقود اإليجار

عمليات عقود اإليجار

قيمة المقابل المالي للعقد المتجدد

عقد اإليجار

فهد محمد

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

صورة 129:  الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار
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قائمة عقود اإليجار
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10

النسخة تاريخ بدايةاسم المستأجراسم المؤجرالمكتب العقاريرقم عقد اإليجار
العقد

تاريخ نهاية
العقد

عرض الحالة

الكل

قائمة عقود اإليجار

أضف عقد إيجار

11-02-2019مؤسسة مكتب العقار العقاري1 2018-02-12 سمير متولي مدحتخالد محمد سالم نشط300000000028

عادل صالح سعيد أحمد محمد حمدمؤسسة مكتب العقار العقاري1 نشط3000000000922018-02-142019-02-13

سعد أحمد عبداللطيفعبدالعزيز عيد حميدمؤسسة مكتب العقار العقاري1 منتهي3000000001032018-02-222019-02-21

خميس زهران قاسمخليفة خالد خلفانمؤسسة مكتب العقار العقاري1 نشط3000000001402018-02-282019-02-27

عبدالله حمد حزامأنس حميدان مسفرمؤسسة مكتب العقار العقاري1 معلق لإلغالق3000000002942018-03-052019-03-04

شهاب حامد رمضانشديد خلف أيوبيمؤسسة مكتب العقار العقاري1 نشط3000000003612018-03-182019-03-17

1 3000000004222018-03-242019-02-23 مغلقعثمان محد عمرفهد فيصل سعودمؤسسة مكتب العقار العقاري

EN مؤجر

فهد محمد

خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد - الخطوة 2:

اختيار العقد المراد إلغاؤه من قائمة العقود والضغط على زر  .

صورة 130:  شاشة قائمة عقود اإليجار



دليــل 
مستخدم

إيجار

دليل مستخدم إيجار - خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد  | 149

إنهاء عقد اإليجار رجوع تحميل العقد

دفعة اإليجار الدورية

X إجمالي قيمة العقدعدد دفعات اإليجار

دفعة اإليجار األخير

XXXXX

XXXXXXXXXX

تفاصيل عقد اإليجار

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

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

تاريخ البداية الهجري تاريخ البداية

نص البنود

المبلغالمدة الزمنيةتاريخ االنتهاء الهجريتاريخ االنتهاء

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

المقابل المالي 

بنود إضافية

معلومات العقارمعلومات المستأجر

EN مؤجر

فهد محمد

خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد - الخطوة 3:

إنهاء عقد اإليجار يجب التأكد من أن العقد المستعرض هو العقد المراد حذفه ثم الضغط على زر 

صورة 131:  شاشة تفاصيل عقد اإليجار



دليــل 
مستخدم

إيجار

دليل مستخدم إيجار - خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد150 |

إنهاء عقد اإليجار رجوع تحميل العقد

دفعة اإليجار الدورية

X إجمالي قيمة العقدعدد دفعات اإليجار

دفعة اإليجار األخير

XXXXX

XXXXXXXXXX

تفاصيل عقد اإليجار

الفوترةالمباني والوحداتعقد اإليجارالمنشأةبيانات المنشأةالرئيسية الّطلبات المستخدمون

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

تاريخ البداية الهجري تاريخ البداية

نص البنود

المبلغالمدة الزمنيةتاريخ االنتهاء الهجريتاريخ االنتهاء

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

المقابل المالي 

بنود إضافية

معلومات العقارمعلومات المستأجر

EN مؤجر

فهد محمد

إلغاء تأكيد

إنهاء عقد اإليجار

سبب االنهاء*

تاريخ االنهاء*

تعليقات*

أشهد بأني أتنازل عن حقي في استالم باقي 
دفعات اإليجار*

أخرى

XXXX/XX/XX

خطوات إلغاء عقد إيجار الموحد - الخطوة 4:

يجب اختيار سبب االنتهاء وإدخال تاريخ االنتهاء وإدخال التعليقات في حال كان السبب )أخرى( ثم اإلقرار 
تأكيد  بالتنازل عن حقي في استالم باقي دفعات اإليجار ثم الضغط على زر 

صورة 132:  شاشة تفاصيل عقد اإليجار
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