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رؤية ورسالة بلدية مدينة الشارقة

رؤيتنا 
مدينة ع�شرية تتمتع بخدمات نوعية م�شتدامة جتعلها 

اأكرث جاذبية.

رسالتنا 
اأن تبقى ال�شارقة م�شرقة بالبهجة والعطاء و�شاحة للعي�ش 

يف �شعادة ورخاء واملكان الأمثل لالإبداع والعمل
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مشروع النظام اإللكتروني لعقود اإليجار

اإيجار  لتوثيق عقود  اآلية عمل النظام الإلكرتوين  باإر�شاء  ال�شارقة بادرت  التنظيم الإيجاري ببلدية مدينة  اإدارة  اإن 

ال�شروط  جميع  بر�شد  قامت  كما  العتماد،  بعد  توافرها  املطلوب  احلديثة  التقنية  نطاق  يف  العقارية  الوحدات 

والأحكام التي تقوم تلقائيًا ب�شبط عمليات التوثيق وحمايتها مبجمل الإجراءات واجلزاءات املنا�شبة وتقنينها على 

�شبيل اللتزام بها من قبل العميل بعد ا�شرتاكه يف الربنامج املعد لذلك، وذلك على النحو املبني يف هذا الكتيب.

اأهداف اخلدمة

1.  حتقيق روؤية احلكومة الإلكرتونّية يف اإمارة ال�شارقة وفق ا�شرتاتيجية التعامالت الإلكرتونّية.

2.  تطوير اخلدمات احلالّية عن طريق ال�شتفادة من اأحدث و�شائل التقنّية لتقدميها اإلكرتونّيًا.

3.  العمل على زيادة عدد قنوات تقدمي اخلدمة.

4.  العمل على تخفي�ش عدد مراجعي الإدارة.

٥.  تقدمي خربة ذات جودة عالية يف حقل خدمة العمالء.

٦. العمل على تب�شيط اإجراءات التعامل مع احلكومة.
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اأوًل: اآلية عمل النظام الإلكرتوين

اإيجار الوحدات العقارية احل�شول على  1-   يتعني على طالب خدمة ال�شرتاك بالنظام الإلكرتوين لتوثيق عقود 

بطاقة مكتب عقاري، بحيث ت�شمل البطاقة جميع �شندات امللكية للمالك الذين يقوم املكتب باإدارة اأمالكهم 

العقارية.

2-   يتعني على املكتب العقاري تقدمي طلب ال�شرتاك ال�شنوي مبوجب منوذج كتابي م�شحوبًا بامل�شتندات التالية 

)ن�شخة من جواز مالك املكتب، ن�شخة من الرخ�شة التجارية �شارية املفعول، ن�شخة من بطاقة مكتب عقاري(.

ت�شليم  ثم  املعني، ومن  النظام  الطلب يف  رقم  بتوثيق  ال�شرتاك  املوافقة على طلب  بعد  املعنية  الإدارة  تقوم     -3

امل�شرتك ا�شم امل�شتخدم، ومن ثم يقوم املكتب بتفعيل اخلدمة من خالل الرقم ال�شري.

4-   يقوم امل�شرتك بالدخول على النظام الإلكرتوين املعني من خالل موقع الدائرة الر�شمي والقيام بفتح �شجله 

اخلا�ش واإدخال بيانات املوؤجر وامل�شتاأجر والوحدة العقارية امل�شتاأجرة ومن ثم دفع الر�شوم امل�شتحقة للعملية 

عن طريق الدفع الآيل واحل�شول على رقم العقد والعتماد.

٥-   يقوم النظام الإلكرتوين املعني باإ�شدار وثيقة اإيجار م�شدقة اإلكرتونيًا ومعتمدة لدى اجلهات الأخرى.

٦-   يقوم النظام الإلكرتوين املعني بربط جممل البيانات والإحداثيات مع جميع اجلهات املعنية بفاعلية عقد الإيجار 

الإلكرتوين  للربط  متهيدًا  املثال  �شبيل  على  القت�شادية  التنمية  ودائرة  والغاز  واملاء  الكهرباء  كهيئة  املعتمد 

الفّعال وذلك بالتفاق على ال�شعيد املوؤ�ش�شي.

٧-    يف حالة وجود اأي تغيري على بيانات املالك الذين يقوم املكتب باإدارة ممتلكاتهم العقارية �شواء اإ�شافة اأو حذف 

يتطلب على املكتب حتديث بيانات بطاقة مكتب عقاري لدى الإدارة املعنية.

٨-    حت�شر اخلدمة على العقود ال�شكنية والتجارية، على اأن تكون املدة الزمنية ل�شريان العتماد �شنة واحدة فقط.

٩-   تتم عملية الدفع بوا�شطة الفيزا كارت اأو املا�شرت كارت اأو بطاقة حت�شيل.

10-  يف حالة وجود اأي خطاأ يف بيانات املالك )ا�شم املالك ، رقم الهاتف ، رقم بطاقة الهوية(، يتم مراجعة الإدارة 

املعنية لت�شحيح الو�شع.
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ثانياً: ال�شروط والأحكام

1-    يجب اأن يكون طالب ال�شرتاك يف اخلدمة مكتب عقاري يخت�ش باإدارة العقارات واإيجار وا�شتئجار الأرا�شي 

والعقارات مبختلف اأنواعها، و حتمل رخ�ش جتارية من دائرة التنمية القت�شادية يف الإمارة.

2-    تقع على امل�شرتك م�شوؤولية الدخول على النظام الإلكرتوين املعني من قبل الغري بعد تعهده يف طلب ال�شرتاك 

بتحمل تبعات امل�شوؤولية اجلنائية واملدنية دون الرجوع على الغري اأو انتظار الأحكام الق�شائية.

3-    يحظر على امل�شرتك اإدخال اأي بيانات مغايرة للحقيقة اأو مرفقات غري حقيقية يراد بها تنفيذ اأي عملية من 

املبينة يف  املالية  الغرامات  للدائرة يف جتاوز ذلك احلظر فر�ش  واإل كان  املعني  الإلكرتوين  النظام  عمليات 

قائمة الر�شوم والغرامات اأدناه واإحالة املخالف اإىل ال�شلطات املخت�شة.

4-    اإن امل�شرتك م�شوؤول م�شوؤولية تامة عما يتقا�شاه من ر�شوم وغرامات مالية من قبل امل�شتاأجر بالنقد اأو الأوراق 

املالية نيابًة عن الدائرة اإثر �شداده جميع امل�شتحقات نيابًة عن امل�شتاأجر ويف حال ن�شوب اأي خالفات مالية مع 

الغري فلي�ش للم�شرتك الرجوع على الدائرة اإل اأن لالأخرية امتياز الرجوع على امل�شرتك يف ا�شتيفاء م�شتحقاتها.

٥-     ل تتحمل الدائرة م�شوؤولية تلف اأو �شياع العمليات املالية التي مل يرد بيانها اإىل النظام الإلكرتوين املعني والتي 

قد تكون معر�شة للقر�شنة الإلكرتونية لدى جهاز امل�شرتك.

٦-  يكون الر�شم العام لعقد الإيجار الإلكرتوين متنا�شبًا مع الر�شم املعهود يف احت�شاب قيمة العقد العادي.

٧-  مع مراعاة كل القوانني والأحكام ال�شادرة ب�شاأن جرائم خرق املواقع الإلكرتونية احلكومية اأو التالعب بها اأو 

اأدناه  والغرامات  الر�شوم  قائمة  املبينة يف  املالية  الغرامات  للدائرة فر�ش  فاإن  �شخ�ش  اأي  قبل  ببياناتها من 

واإحالة املخالف اإىل ال�شلطات املخت�شة.

٨-  اإن ال�شرتاك يف النظام الإلكرتوين لعقود الإيجار هو ا�شرتاك �شنوي يبداأ �شريانه من تاريخ توثيق طلب ال�شرتاك 

لدى الدائرة املعنية.

النظام الإلكرتوين لعقود الإيجار هو موافقة �شريحة على  اإن توقيع امل�شرتك على منوذج طلب ال�شرتاك يف    -٩

التعهد واللتزام بجميع ال�شروط والأحكام والر�شوم والغرامات الواردة ب�شاأن النظام املعني.
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اأول: الت�شجيل يف اخلدمة

1-  اإ�شدار بطاقة مكتب عقاري.

2-  تقدمي طلب م�شتخدم للخدمة.

الأوراق املطلوبة 

1-  جميع �شندات امللكية امل�شوؤول عنها املكتب العقاري.

2-  ن�شخة من الرخ�شة التجارية.

3-  ن�شخة من جواز �شفر مالك املكتب.

4-  ن�شخة من الوكالة )وكالة مالك املكتب للوكيل اإن وجد(.

٥-  ن�شخة من جواز �شفر وكيل املكتب العقاري.

ثانياً : تفعيل ح�شاب

1-  ال�شغط على تفعيل احل�شاب.

2-  اإدخال رقم الرخ�شة التجارية.

3-  اإدخال رمز التفعيل.

4-  ال�شغط على التحقق.

٥-  و�شع كلمة املرور اخلا�شة باملكتب.

٦-  تفعيل اخلدمة.

ثالثاً : ت�شديق العقد 

1-  اإدخال رقم الرخ�شة التجارية.

2-  اإدخال كلمة املرور.

3-  ال�شغط على دخول.

4-  ال�شغط على عقود الإيجار.

٥-  جتديد العقد ال�شكني.

٦-  اإدخال رقم العقد املراد جتديده.
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٧-  �شيتم عر�ش �شفحة العقد املراد جتديده و�شيتم �شحب جميع بيانات العقد من قاعدة البيانات اخلا�شة     

ببلدية ال�شارقة و�شيكون بالإمكان اإدخال بع�ش البيانات املتجددة كرقم الهاتف، رقم بطاقة الهوية، قيمة 

الإيجار. )ننوه باأن قيمة الإيجار لن تتغري خالل 3 �شنوات اأوىل وهي فرتة احلماية القانونية(.

٨-  ال�شغط على عر�ش.

٩-  دفع الر�شوم امل�شتحقة للعملية.

10-  طباعة العقد ومن ثم توقيعه من طريف العالقة املوؤجر وامل�شتاأجر ثم اإرفاق العقد واإر�شاله.

طريقة الدفع

تتم عملية الدفع عن طريق الدفع الآيل بوا�شطة بطاقة الئتمان اأو بطاقة حت�شيل.

العقود التي ل تنطبق عليها خدمة العقد الإلكرتوين:

1-  تغيري يف �شند امللكية.

2-  العقود غري م�شدقة لل�شنوات ال�شابقة.

3-  مدة عقد الإيجار اأكرث اأو اأقل من �شنة.

4-  تغيري يف نوع ال�شكن مثال عائلي اإىل عازب اأو العك�ش.

٥-  العقود ال�شكنية والعقود التجارية )جديد( و عقود ال�شتثمار.

٦-  املكاتب العقارية التي حتمل رخ�ش جتارية من خارج اإمارة ال�شارقة.

٧-  الأرا�شي املنحة ولي�ش لها �شند ملكية.

٨-  العقود ال�شكنية املدرجة حتت عقود ال�شتثمار.

 

رابعاً: الر�شوم

-  ر�شوم طلب ال�شرتاك ال�شنوي يف النظام الإلكرتوين لعقود الإيجار وجتديده : ل يوجد.

-  ر�شوم بنكية )يف حالة ا�شتخدام بطاقة الفيزا(: 2٫1% + 10 دراهم.

-  ر�شوم حت�شيل )يف حالة ا�شتخدام بطاقة حت�شيل(: 10 دراهم.

-  ر�شوم الت�شديق. 

-  ر�شوم وثيقة العقد 100 درهم. 

-  ر�شوم خدمات اإلكرتونية 10 درهم. 
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