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رؤية ورسالة بلدية مدينة الشارقة

رؤيتنا
مدينة ع�صرية تتمتع بخدمات نوعية م�ستدامة جتعلها
�أكرث جاذبية.

رسالتنا
�أن تبقى ال�شارقة م�شرقة بالبهجة والعطاء و�ساحة للعي�ش
يف �سعادة ورخاء واملكان الأمثل للإبداع والعمل
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مشروع النظام اإللكتروني لعقود اإليجار
�إن �إدارة التنظيم الإيجاري ببلدية مدينة ال�شارقة بادرت ب�إر�ساء �آلية عمل النظام الإلكرتوين لتوثيق عقود �إيجار
الوحدات العقارية يف نطاق التقنية احلديثة املطلوب توافرها بعد االعتماد ،كما قامت بر�صد جميع ال�شروط
والأحكام التي تقوم تلقائي ًا ب�ضبط عمليات التوثيق وحمايتها مبجمل الإجراءات واجلزاءات املنا�سبة وتقنينها على
�سبيل االلتزام بها من قبل العميل بعد ا�شرتاكه يف الربنامج املعد لذلك ،وذلك على النحو املبني يف هذا الكتيب.

�أهداف اخلدمة

 .1حتقيق ر�ؤية احلكومة الإلكرتون ّية يف �إمارة ال�شارقة وفق ا�سرتاتيجية التعامالت الإلكرتون ّية.
 .2تطوير اخلدمات احلال ّية عن طريق اال�ستفادة من �أحدث و�سائل التقن ّية لتقدميها �إلكرتون ّي ًا.
 .3العمل على زيادة عدد قنوات تقدمي اخلدمة.
 .4العمل على تخفي�ض عدد مراجعي الإدارة.
 .5تقدمي خربة ذات جودة عالية يف حقل خدمة العمالء.
 .6العمل على تب�سيط �إجراءات التعامل مع احلكومة.
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�أو ًال� :آلية عمل النظام الإلكرتوين
 -١يتعني على طالب خدمة اال�شرتاك بالنظام الإلكرتوين لتوثيق عقود �إيجار الوحدات العقارية احل�صول على
بطاقة مكتب عقاري ،بحيث ت�شمل البطاقة جميع �سندات امللكية للمالك الذين يقوم املكتب ب�إدارة �أمالكهم
العقارية.
 -2يتعني على املكتب العقاري تقدمي طلب اال�شرتاك ال�سنوي مبوجب منوذج كتابي م�صحوب ًا بامل�ستندات التالية
(ن�سخة من جواز مالك املكتب ،ن�سخة من الرخ�صة التجارية �سارية املفعول ،ن�سخة من بطاقة مكتب عقاري).
 -3تقوم الإدارة املعنية بعد املوافقة على طلب اال�شرتاك بتوثيق رقم الطلب يف النظام املعني ،ومن ثم ت�سليم
امل�شرتك ا�سم امل�ستخدم ،ومن ثم يقوم املكتب بتفعيل اخلدمة من خالل الرقم ال�سري.
 -4يقوم امل�شرتك بالدخول على النظام الإلكرتوين املعني من خالل موقع الدائرة الر�سمي والقيام بفتح �سجله
اخلا�ص و�إدخال بيانات امل�ؤجر وامل�ست�أجر والوحدة العقارية امل�ست�أجرة ومن ثم دفع الر�سوم امل�ستحقة للعملية
عن طريق الدفع الآيل واحل�صول على رقم العقد واالعتماد.
 -5يقوم النظام الإلكرتوين املعني ب�إ�صدار وثيقة �إيجار م�صدقة �إلكرتوني ًا ومعتمدة لدى اجلهات الأخرى.
 -6يقوم النظام الإلكرتوين املعني بربط جممل البيانات والإحداثيات مع جميع اجلهات املعنية بفاعلية عقد الإيجار
املعتمد كهيئة الكهرباء واملاء والغاز ودائرة التنمية االقت�صادية على �سبيل املثال متهيد ًا للربط الإلكرتوين
الف ّعال وذلك باالتفاق على ال�صعيد امل�ؤ�س�سي.
 -7يف حالة وجود �أي تغيري على بيانات املالك الذين يقوم املكتب ب�إدارة ممتلكاتهم العقارية �سواء �إ�ضافة �أو حذف
يتطلب على املكتب حتديث بيانات بطاقة مكتب عقاري لدى الإدارة املعنية.
 -8حت�صر اخلدمة على العقود ال�سكنية والتجارية ،على �أن تكون املدة الزمنية ل�سريان االعتماد �سنة واحدة فقط.
 -9تتم عملية الدفع بوا�سطة الفيزا كارت �أو املا�سرت كارت �أو بطاقة حت�صيل.
 -10يف حالة وجود �أي خط�أ يف بيانات املالك (ا�سم املالك  ،رقم الهاتف  ،رقم بطاقة الهوية) ،يتم مراجعة الإدارة
املعنية لت�صحيح الو�ضع.
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ثانياً :ال�شروط والأحكام
 -1يجب �أن يكون طالب اال�شرتاك يف اخلدمة مكتب عقاري يخت�ص ب�إدارة العقارات و�إيجار وا�ستئجار الأرا�ضي
والعقارات مبختلف �أنواعها ،و حتمل رخ�ص جتارية من دائرة التنمية االقت�صادية يف الإمارة.
 -2تقع على امل�شرتك م�س�ؤولية الدخول على النظام الإلكرتوين املعني من قبل الغري بعد تعهده يف طلب اال�شرتاك
بتحمل تبعات امل�س�ؤولية اجلنائية واملدنية دون الرجوع على الغري �أو انتظار الأحكام الق�ضائية.
 -3يحظر على امل�شرتك �إدخال �أي بيانات مغايرة للحقيقة �أو مرفقات غري حقيقية يراد بها تنفيذ �أي عملية من
عمليات النظام الإلكرتوين املعني و�إال كان للدائرة يف جتاوز ذلك احلظر فر�ض الغرامات املالية املبينة يف
قائمة الر�سوم والغرامات �أدناه و�إحالة املخالف �إىل ال�سلطات املخت�صة.
� -4إن امل�شرتك م�س�ؤول م�س�ؤولية تامة عما يتقا�ضاه من ر�سوم وغرامات مالية من قبل امل�ست�أجر بالنقد �أو الأوراق
املالية نياب ًة عن الدائرة �إثر �سداده جميع امل�ستحقات نياب ًة عن امل�ست�أجر ويف حال ن�شوب �أي خالفات مالية مع
الغري فلي�س للم�شرتك الرجوع على الدائرة �إال �أن للأخرية امتياز الرجوع على امل�شرتك يف ا�ستيفاء م�ستحقاتها.
 -5ال تتحمل الدائرة م�س�ؤولية تلف �أو �ضياع العمليات املالية التي مل يرد بيانها �إىل النظام الإلكرتوين املعني والتي
قد تكون معر�ضة للقر�صنة الإلكرتونية لدى جهاز امل�شرتك.
 -6يكون الر�سم العام لعقد الإيجار الإلكرتوين متنا�سب ًا مع الر�سم املعهود يف احت�ساب قيمة العقد العادي.
 -7مع مراعاة كل القوانني والأحكام ال�صادرة ب�ش�أن جرائم خرق املواقع الإلكرتونية احلكومية �أو التالعب بها �أو
ببياناتها من قبل �أي �شخ�ص ف�إن للدائرة فر�ض الغرامات املالية املبينة يف قائمة الر�سوم والغرامات �أدناه
و�إحالة املخالف �إىل ال�سلطات املخت�صة.
� -8إن اال�شرتاك يف النظام الإلكرتوين لعقود الإيجار هو ا�شرتاك �سنوي يبد�أ �سريانه من تاريخ توثيق طلب اال�شرتاك
لدى الدائرة املعنية.
� -9إن توقيع امل�شرتك على منوذج طلب اال�شرتاك يف النظام الإلكرتوين لعقود الإيجار هو موافقة �صريحة على
التعهد وااللتزام بجميع ال�شروط والأحكام والر�سوم والغرامات الواردة ب�ش�أن النظام املعني.
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�أوال :الت�سجيل يف اخلدمة

� -1إ�صدار بطاقة مكتب عقاري.
 -2تقدمي طلب م�ستخدم للخدمة.

الأوراق املطلوبة

 -1جميع �سندات امللكية امل�س�ؤول عنها املكتب العقاري.
 -2ن�سخة من الرخ�صة التجارية.
 -3ن�سخة من جواز �سفر مالك املكتب.
 -4ن�سخة من الوكالة (وكالة مالك املكتب للوكيل �إن وجد).
 -5ن�سخة من جواز �سفر وكيل املكتب العقاري.

ثانياً  :تفعيل ح�ساب

 -1ال�ضغط على تفعيل احل�ساب.
� -2إدخال رقم الرخ�صة التجارية.
� -3إدخال رمز التفعيل.
 -4ال�ضغط على التحقق.
 -5و�ضع كلمة املرور اخلا�صة باملكتب.

 -6تفعيل اخلدمة.
ثالثاً  :ت�صديق العقد

� -1إدخال رقم الرخ�صة التجارية.
� -2إدخال كلمة املرور.
 -3ال�ضغط على دخول.
 -4ال�ضغط على عقود الإيجار.
 -5جتديد العقد ال�سكني.
� -6إدخال رقم العقد املراد جتديده.
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� -7سيتم عر�ض �صفحة العقد املراد جتديده و�سيتم �سحب جميع بيانات العقد من قاعدة البيانات اخلا�صة
ببلدية ال�شارقة و�سيكون بالإمكان �إدخال بع�ض البيانات املتجددة كرقم الهاتف ،رقم بطاقة الهوية ،قيمة
الإيجار( .ننوه ب�أن قيمة الإيجار لن تتغري خالل � 3سنوات �أوىل وهي فرتة احلماية القانونية).
 -8ال�ضغط على عر�ض.
 -9دفع الر�سوم امل�ستحقة للعملية.
 -10طباعة العقد ومن ثم توقيعه من طريف العالقة امل�ؤجر وامل�ست�أجر ثم �إرفاق العقد و�إر�ساله.

طريقة الدفع
تتم عملية الدفع عن طريق الدفع الآيل بوا�سطة بطاقة االئتمان �أو بطاقة حت�صيل.

العقود التي ال تنطبق عليها خدمة العقد الإلكرتوين:

 -1تغيري يف �سند امللكية.
 -2العقود غري م�صدقة لل�سنوات ال�سابقة.
 -3مدة عقد الإيجار �أكرث �أو �أقل من �سنة.
 -4تغيري يف نوع ال�سكن مثال عائلي �إىل عازب �أو العك�س.
 -5العقود ال�سكنية والعقود التجارية (جديد) و عقود اال�ستثمار.
 -6املكاتب العقارية التي حتمل رخ�ص جتارية من خارج �إمارة ال�شارقة.
 -7الأرا�ضي املنحة ولي�س لها �سند ملكية.
 -8العقود ال�سكنية املدرجة حتت عقود اال�ستثمار.

رابعاً :الر�سوم

 ر�سوم طلب اال�شرتاك ال�سنوي يف النظام الإلكرتوين لعقود الإيجار وجتديده  :ال يوجد. ر�سوم بنكية (يف حالة ا�ستخدام بطاقة الفيزا) 10 + %٢٫١ :دراهم. ر�سوم حت�صيل (يف حالة ا�ستخدام بطاقة حت�صيل) 10 :دراهم. ر�سوم الت�صديق. ر�سوم وثيقة العقد  ١٠٠درهم. -ر�سوم خدمات �إلكرتونية  ١٠درهم.
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