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البيضاء المستخدم لنظام األراضيادليل   

 الشاشة الرئيسية 
o  تحتوي الشاشة الرئيسية للنظام على صورة توضيحية لمتطلبات تسجيل ارض في نظام األراضي البيضاء

 وفيديو تعريفي بالخدمة يوضح طريقة تسجيل ارض بالنظام.

 

 

o إنشاء مستخدم جديد 
 

o  إنشاء عند الدخول للنظام ألول مرة يجب على المستخدم

 حساب جديد لالستفادة من خدمات النظام.

o  للتسجيل يقوم المستخدم بالضغط على زر مستخدم جديد

 الموجود في الجانب االيمن من الشاشة الرئيسية.
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o  بعد الدخول الى صفحة إنشاء مستخدم جديد يقوم المستخدم بتحديد الجنسية وإدخال رقم الهوية وتاريخ

 .لمستخدم بكتابة الرمز المرئيبعد ذلك يقوم ا الميالد،

o بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على زر التالي 

 

o دخال رمز بعد ذلك يقوم المستخدم بإ

في الخدمات المسجل  التحقق المرسل للجوال

 االلكترونية لوزارة الداخلية )ابشر(.

o  بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط

 التاليعلى زر 

 

 

o يظهر االسم الرباعي للمستخدم المسجل في بيانات وزارة الداخلية. بعد ذلك 

o .ويقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال والبريد االلكتروني وإدخال عنوان بريد واصل ان وجد 

o  ر كلمة المرومرة أخرى للتأكيد. ) كلمة المرور وإعادة كتابة كلمة المروربعد ذلك يقوم المستخدم بكتابة

 (عن ستة ارقام او حروفيجب ان ال تقل 

o تسجيل زر على بالضغط المستخدم يقوم ذلك بعد. 
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o للنظام تسجيل الدخول 

 

 

o وكلمة  إدخال رقم الهويةلتسجيل الدخول يقوم المستخدم ب

الضغط على زر من ثم والمرور وإدخال رمز التحقق 

تسجيل الدخول الموجود في الجانب االيمن من الشاشة 

 الرئيسية.

 

 

 

 

 

 

 النظام واجهة 

o الخدمات المفعلة: 

 االشعارات-3         طلباتي           -2                    طلب تسجيل ارض  -1

o الخدمات القاادمة: 

 التقارير-5 الفواتير              -4  االعتراضات              -3                التقييم-2            النتائج -1
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  طلب تسجيل ارض 
 

 

o  الطلبفئات مقدمي 

 سأقوم بتسجيل ارضي 

 .في حال ان المستخدم المسجل في النظام هو صاحب األرض يقوم بتحديد هذا االختيار 

  يقوم النظام باستدعاء رقم الهوية وتاريخ الميالد من بيانات التسجيل ويقوم المستخدم بإدخال رقم

 الصك فقط.
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 سأقوم بتسجيل ارض نيابة عن مالكها 

  بتحديد هذا االختيار في حال انه سيقوم بتسجيل ارض ال يملكها.يقوم المستخدم 

 يلزم في هذا االختيار معرفة رقم هوية المالك وتاريخ الميالد ورقم الصك ويقوم برفع صورة من 

 .الوكالة او تفويض المالك لتسجيل األرض في نظام األراضي البيضاء

 

 

 سأقوم بتسجيل ارض نيابة عن منشأة 

 مملوكة لمنشأة ارض بتسجيل سيقوم انه حال في االختيار هذا بتحديد المستخدم يقوم. 

 يجب ان تكون صفة مقدم الطلب مالك للمنشأة او عضو مجلس إدارة او موظف في المنشأة 

  السجل وإدخال رقم الصك وارفاق  اصداريجب ان يتم ادخال رقم السجل التجاري وتحديد تاريخ

نسخة من الوكالة المقدمة من المنشأة لمقدم الطلب للسماح له لتسجيل األرض المملوكة للمنشأة في 

 .البيضاء، اما في حال ان المالك هو مقدم الطالب فال يلزم تقديم صورة من التفويضنظام األراضي 
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o أنواع الصك 

 رقم. 12م الشامل في وزارة العدل ويحتوي رقم الصك على : هو الصك المصدر بالنظاالصك الشامل 

 ( القديمالصك الغير شامل) وي ويمكن ان يحت "/" على رقمها يحتوي التي القديمة العقارية الصكوك: هي

 ارقام وحروف.

 

o بيانات الملكية والصك 

 في حالة الصك الشامل 

  التحقق.يقوم المستخدم بإدخال رقم الصك الشامل والضغط على زر 

 .يقوم النظام بالتحقق من بيانات الصك من وزارة العدل ويقوم باستدعاء بيانات الصك كاملة 

 .يقوم المستخدم بالضغط على زر التالي لالنتقال للشاشة التالية 
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 )في حالة الصك الغير الشامل )الصكوك القديمة 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم الصك والضغط على زر التحقق 

 المستخدم بإدخال البيانات التالية: اسم المالك، المساحة الكلية، نسبة التملك، مصدر  يقوم

 الصك، تاريخ التملك، ويقوم المستخدم بإرفاق صورة للصك.

 .أخيرا يقوم المستخدم بالضغط على زر التالي لالنتقال للشاشة التالية 

 

 

 

o بيانات المالك 

 في حالة الصك الشامل 

  بيانات المالك او المالك المستدعاة من وزارة العدل وال يمكن تعديل او تظهر للمستخدم

 حذف بيانات المالك الموجودة.

 .يقوم المستخدم بالضغط على زر التالي لالنتقال للشاشة التالية 
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 )في حالة الصك الغير شامل )الصكوك القديمة 

 إضافة مالك اخر في حالة  تظهر للمستخدم بيانات المالك المسجل في الخطوة السابقة ويمكن

  %100ان نسبة الملكية اقل من 

 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر إضافة مالك. ضافة مالكإل 

  نسبة يد وتحدتاريخ الميالد واسم المالك ورقم السجل وكتابة  نوع المالكيقوم المستخدم بتحديد

 .صورة الهويةوارفاق التملك 

 إلتمام إضافة المالك. يقوم المستخدم بالضغط على زر إضافة 
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o بيانات األراضي 

 في حالة الصك الشامل 

  تظهر للمستخدم بيانات األرض او األراضي المملوكة في الصك المستدعاة من وزارة العدل وال

 يمكن تعديل او حذف بيانات االراضي الموجودة.

 

 بصيغة اكسل "ويجب ان يكون الملف  دم بإضافة ملف الرفع المساحييقوم المستخExcel". 

  يمكن للمستخدم تحميل ملف إرشادات الرفع المساحي ومعرفة االشتراطات المحددة لملف الرفع

 المساحي.

  المستخدم باختيار ملف الرفع المساحي  يقومإضافة ملف الرفع المساحي بعد الضغط على زر

 .األرضالنظام بفتح نافذة جديدة تحتوي على خريطة  المحفوظ في الجهاز وبعد اختياره يقوم

  لمستخدم بالضغط على زر بعد ذلك يقوم ا بالتأكد من موقع األرض على الخريطةيقوم المستخدم

 .حفظ الموجود اعلى النافذة
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 )في حالة الصك الغير شامل )الصكوك القديمة 

  إضافة ارض.يقوم المستخدم بإضافة ارض او أكثر عن طريق الضغط على زر 

 والحي وكتابة رقم القطعة والبلك  / المحافظةالمدينةعند إضافة األرض يجب تحديد المنطقة و

 وإضافة ملف الرفع المساحي مثل ما ذكر مسبقا.والمخطط، وتحديد استخدام األرض 
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o ملخص الطلب 

 .يظهر للمستخدم ملخص للطلب ويقوم بمراجعته والتأكد من البيانات المدخلة 

  في حال ان مالك األرض البيضاء يرغب بتطوير األرض واالستفادة من برامج وزارة اإلسكان

 ومع برنامجلتطويرها مثل برنامج وزارة اإلسكان للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير األراضي 

 البيع على الخارطة )وافي( يقوم باختيار ارغب الموجودة في أسفل شاشة ملخص الطلب.

 وجود نزاع قانوني  تازعات قانونية على األرض يقوم المستخدم بإرفاق ما يثبفي حال وجود من

 عليها.

  على زر ارسال الطلب. والضغط يجب على المستخدم اإلقرار على صحة معلومات الطلب 
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 طلباتي 

o  لباتي طيمكن للمستخدم متابعة الطلبات السابقة ومعرفته حالتها وعمل إجراءات عليها عن طريق الضغط على زر

 في الشاشة الرئيسية للنظام.

o  بعد الدخول على صفحة طلباتي يظهر للمستخدم جدول يوضح فيه الطلبات السابقة وكل طلب يحتوي على النقاط

 التالية: رقم الطلب، تاريخ الطلب، اسم مسجل الطلب، رقم الصك، مساحة الصك، نوع الصك، حالة الطلب.

 

 

 

o  عن طريق الضغط على ايقونة استكمال الطلبيمكن للمستخدم 

o  ايقونةعلى عن طريق الضغط  معاينة الطلبيمكن للمستخدم 

o  عن طريق الضغط على ايقونة  حذف الطلبيمكن للمستخدم 

o  في حال ان الطلب مكتمل يمكن للمستخدم تعديل الطلب عن طريق الضغط على ايقونة 

o على إظهار خيارات البحث الموجود اعلى جدول  ويمكن للمستخدم البحث عن طلباته السابقة عن طريق الضغط

 الطلبات.
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 االشعارات 
o مرسلة إليه وقراءتها في النظام عن طريق الضغط على زر االشعارات في معرفة االشعارات ال يمكن للمستخدم

 الشاشة الرئيسية للنظام.

o  الطلب ونوع الرسالة ونص بعد الدخول الى صفحة االشعارات يظهر للمستخدم جدول يحتوي على رقم

 الرسالة وتاريخ الرسالة.

o  ويمكن للمستخدم البحث عن االشعارات السابقة عن طريق الضغط على إظهار خيارات البحث الموجود

 اعلى جدول االشعارات.

 

 الملف الشخصي 
o  يمكن للمستخدم الدخول على صفحة الملف الشخصي عن الطريق الضغط على زر الملف الشخصي اعلى

 شاشة النظام.

 

o  بعد الضغط على زر الملف الشخصي تفتح صفحة إدارة الحساب ويظهر رقم هوية صاحب الحساب واسم

 المستخدم ورقم الجوال.

o  يمكن للمستخدم تغيير رقم الجوال عن طريق الضغط على زر تغيير رقم الجوال الموجود في صفحة

 الملف الشخصي.
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o يدخل المستخدم رقم الجوال الجديد ويضغط على زر ارسال، تصل تحديث الجوال \بعد فتح صفحة إضافة

يدخل المستخدم رمز التحقق المرسل الى رقم الجوال الجديد للرقم الجديد،  تحتوي على رمز تحقق رسالة

 ويضغط على ارسال، بعد ذلك سيتم تغيير رقم الجوال في النظام الى رقم الجوال الجديد.

 

o لمرور للحساب عن طريق الضغط على زر تغيير كلمة المرور الموجود في يمكن للمستخدم تغيير كلمة ا

 صفحة الملف الشخصي.

o يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور الحالية وبعد ذلك يقوم بإدخال ، تغيير كلمة المرور بعد فتح صفحة

 كلمة المرور. كلمة المرور، والضغط على زر تغييركلمة المرور الجديدة وإعادة إدخالها في حقل تأكيد 

 

 

 تسجيل الخروج 

o  عند رغبة المستخدم بتسجيل الخروج من النظام يقوم المستخدم بالضغط على زر تسجيل الخروج

 الموجود اعلى شاشة النظام.

 

 

 

 


