اتفاقية بشأن تقديم خدمات إضافة وتعديل وفك الرهن للمركبات
أنه في يوم .............الموافق .............من شهر..............لسنة  2018م بدبي – دولة اإلمارات العربية
المتحدة تم االتفاق والتراضي على ابرام هذه االتفاقية بين كل من:

 .1السـادة  /هيئـة الطرق والمواصـالت:
هيئة الطرق والمواصالت وعنوانها :أم الرمول ص.ب  118899دبي اإلمارات العربية المتحدة -ويمثلها في
التوقيع على هذه االتفاقية السيد /عبدهللا يوسف آل علي بصفته المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة
الطرق والمواصالت (ويشار إليها فيما بعد بالطرف األول)؛

 .2السـادة :.................................................... /
عنوانه:

ويمثلها في التوقيع على هذه االتفاقية:
المنصب:
(ويشار إليها فيما بعد بـــ" الطرف الثاني ").

تمهيد
 حيثثثثث أن الطثثثثثرل امول يملثثثثثك نظثثثثثام ( )SDDIالخثثثثثاص بخثثثثثدمات تثثثثثرخير المركبثثثثثات والتثثثثثي مثثثثثنضمنها خدمة إضافة وتعديل وفك رهن للمركبات.
 وحيثثث أن لثثثدف الطثثثرل الثثثثاني المواصثثثفات الفنيثثثة والشثثثرو الثثثواردة فثثثي الملحثثثق رقثثثم ( )1التثثثي يتطلبهثثثاالطثثثثرل امول لمثثثثن صثثثثالحية تقثثثثديم خثثثثدمات إضثثثثافة وتعثثثثديل وفثثثثك رهثثثثن للمركبثثثثات ،واسثثثثتخدام نافثثثثذة
النظثثثام المحثثثددة فثثثي هثثثذه االتفاقيثثثثة لتقثثثديم خثثثدمات ات كفثثثاءة عاليثثثثة لعمثثثالء الطثثثرل امول فثثثي إمثثثثارة
دبي.
تحقيقثثثا ر لر بثثثة الطثثثرفين فثثثي تعتيثثثت روابثثث التعثثثاون المشثثثتر والمتكامثثثل بثثثين الثثثدواكر الحكوميثثثة وشثثثركات
القطثثثثاخ الخثثثثاص فثثثثي إمثثثثارة دبثثثثي ،ورفثثثثع مسثثثثتوف الخثثثثدمات المقدمثثثثة لل مهثثثثور وإسثثثثعاد المتعثثثثاملين لثثثثدف
الطثثثرفين و لثثثك مثثثن خثثثالل ربثثث

رفثثثي هثثثذه االتفاقيثثثة بنظثثثام الكترونثثثي مشثثثتر يعمثثثل علثثثى تقلثثثير وقثثث

المعامالت المن تة ويساهم في تبسي اإلجراءات وتحسين دقة امداء.
فقد اتفق الطرفان على الدخول في هذه االتفاقية وفقا لألحكام والشرو التالية:

المادة ( :)1التمهيد:
يعتبثثثر التمهيثثثد المثثثذكور أعثثثاله وكافثثثة المالحثثثق المرفقثثثة والمراسثثثالت الالحقثثثة م ثثثراال االتفاقيثثثة جثثثت رء ال
يت تأ من هذه االتفاقية مكمالر لها ويقرأ معها.
اتفاقية بشان تقديم خدمات إضافة وتعديل وفك الرهن لل مركبات
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المادة ( :)2مدة االتفاقية:
يبثثثدأ سثثثريان هثثثذه االتفاقيثثثة وتثثثدخل حيثثثت التنفيثثثذ اعتبثثثارار مثثثن تثثثاري التوقيثثثع عليهثثثا وتسثثثتمر لمثثثدة سثثثنتان،
وت ثثدد تلقاكيثثثا ر مثثن تلقثثثاء نفسثثها ،مثثثا لثثم يخطثثثر أحثثد الطثثثرفين الطثثرل ابخثثثر بر بتثثه فثثثي عثثدم الت ديثثثد خطيثثثا ر
قبل  60يوم من تاري االنتهاء.

المادة ( :)3التزامات الطرف االول:
 -1مثثثن الطثثثرل الثثثثاني صثثثالحية الثثثدخول فثثثي نظثثثام ) )SDDIالتابعثثثة للطثثثرل امول والخثثثاص بخثثثدمات
إضثثافة وتعثثديل وفثثك رهثثن للمركبثثات و لثثك لتمكثثين الطثثرل الثثثاني مثثن ان ثثام المعاملثثة ،وفقثثا ر للشثثرو
الفنية الخاصة باستخدام النظام المنصوص عليها في الملحق رقم (.)1
 -2تقثثثثثديم التثثثثثدريب والثثثثثدعم الفنثثثثثي الثثثثثالمم لمثثثثثولفي الطثثثثثرل الثثثثثثاني لتمكيثثثثثنهم مثثثثثن اسثثثثثتخدام النظثثثثثام
االلكتروني (.)SDDI
 -3مثثثن صثثثالحية الثثثدخول فثثثي نظثثثام ( )SDDIوالخثثثاص بخثثثدمات الطثثثرل االول موضثثثوخ هثثثذه االتفاقيثثثة
لثثثثث دارة العليثثثثثا للطثثثثثرل الثثثثثثاني ،بالمقابثثثثثل يقثثثثثوم امخيثثثثثر بتتويثثثثثد الطثثثثثرل امول ببيانثثثثثات وأسثثثثثماء
المولفين المصرح لهم بدخول النظام.

المادة ( :)4التزامات الطرف الثاني:
 -1اسثثثتخدام النظثثثثام االلكترونثثثثي ( )SDDIالتثثثابع للطثثثثرل االول و لثثثثك بغثثثرال إرسثثثثال مسثثثثتندات إضثثثثافة
وتعثثثثديل وفثثثثك الثثثثرهن الكترونيثثثثا ر علثثثثى المركبثثثثات المسثثثث لة فثثثثي امثثثثارة دبثثثثي وفقثثثثا لألنظمثثثثة واالدلثثثثة
المعمول بها لدف الطرل االول.
 -2عثثثدم اسثثثتخدام النظثثثام االلكترونثثثي ( )SDDIموضثثثوخ الخدمثثثة فثثثي هثثثذه االتفاقيثثثة م ثثثراال ومصثثثال
أخرف ير موصوفة في االتفاقية.
 -3اسثثثتخدام النظثثثام االلكترونثثثي ( )SDDIفثثثي ان ثثثام المعثثثامالت اإللكترونيثثثة والتأكثثثد مثثثن كافثثثة المسثثثتندات
والوثاكق الشخصية موضوخ الخدمة.
 -4االلتثثثثتام باسثثثثتخدام هثثثثذه الخدمثثثثة م ثثثثراال هثثثثذه االتفاقيثثثثة وال يحثثثثق لثثثثه اسثثثثتخدام الشثثثثبكة المعلوماتيثثثثة
التابعة للطرل االول مية أ راال أخرف.
 -5إخطثثثثار الطثثثثرل امول فثثثثورار عثثثثن أيثثثثة تحثثثثديثات أو مسثثثثت دات بشثثثثأن المثثثثولفين الممنثثثثوحين لألحقيثثثثات
والصثثثالحيات للثثثدخول فثثثي النظثثثام ،وفثثثي حالثثثة انتهثثثاء عالقثثثة المثثثولفين بثثثالطرل الثثثثاني ،مثثثع تسثثثمية
المولف البديل.
-6

االلتثثثتام بتحثثثدي امحقيثثثات الممنوحثثثة لممثلثثثي الطثثثرل الثثثثاني بغثثثرال الثثثدخول فثثثي النظثثثام ()SDDI
بتغييثثثر رمثثثت المثثثرور بصثثثورة دوريثثثة ،وعثثثدم منحهثثثا ونقلهثثثا وتفويأثثثها إلثثثى مولفيثثثه أو ثثثرل ثالثثث
دون موافقة خطية مسبقة من الطرل امول.

-7

يلتثثثتم الطثثثرل الثثثثاني بسثثثداد كافثثثة المسثثثتحقات الماليثثثة اليوميثثثة المترتبثثثة بكافثثثة أنواعهثثثا نظيثثثر اسثثثتخدام
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نظثثثام ( )SDDIللطثثثرل االول مثثثن خثثثالل فثثثت حسثثثاب فثثثي المحفظثثثة االلكترونيثثثة وربثثث العمليثثثات مثثثع
حسثثثاب المحفظثثثة ( )E-Walletأو مثثثن خثثثالل بطاقثثثة الفيثثثتا االكتمانيثثثة ،او مثثثن أن قنثثثوات دفثثثع اخثثثرف
يتم االتفاق عليها بين الطرفين.

المادة ( :)5االعطال الفنية:
فثثثثثثثثثثثثي حثثثثثثثثثثثثال وجثثثثثثثثثثثثود أو ورود خلثثثثثثثثثثثثل أو توقثثثثثثثثثثثثف مفثثثثثثثثثثثثاج فنثثثثثثثثثثثثي أو تقنثثثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثثثي نظثثثثثثثثثثثثام
( )SDDIأو م ثثثراال الصثثثيانة يسثثثعى كثثثال الطثثثرفين فثثثورا بمعال ثثثة لثثثك الخلثثثل وإخطثثثار الطثثثرل ابخثثثر
وفقا لقنوات االتصال المبينة أدناه:
ارقام التواصل مع الدعم:

04-6051777

البريد االلكتروني :
Isoft_Portalsupport

ارقام التواصل للطرف
الثاني :

Isoft_Portalsupport@rta.ae
Ask ask@rta.ae

البريد االلكتروني :

المادة ( :)6المسئولية القانونية:
يتحمثثثل الطثثثرل الثثثثاني ومولفيثثثه وتابعيثثثه ومتأثثثامنيه كامثثثل المسثثثتولية ت ثثثاه مثثثا قثثثد يصـثثثـيب الغيـثثثـر مـثثثـن
ضـثثثثـرر نتي ثثثثة اسثثثثتخدامه للنظثثثثام أو أيثثثثة تالعثثثثب أو خثثثثرق او تتويثثثثر او تثثثثدليب فثثثثي الشثثثثبكة المعلوماتيثثثثة
للنظثثثام والمتعلقثثثة بموضثثثوخ االتفاقيثثثة ،ويكثثثون الطثثثرل امول يثثثر مسثثثئوالر عـثثثـن ان إخـثثثـالل نـثثثـات عـثثثـن
خطــأ أو تقصير أو إهمال الطرل الثاني أو مولفيه.

المادة ( :)7حق الملكية الفكرية:
يقثثثثر الطثثثثرل الثثثثثاني ويوافثثثثق بثثثثأن كافثثثثة المحتويثثثثات والمثثثثواد المتثثثثوافرة فثثثثي نظثثثثام ( )SDDIملثثثثك الطثثثثرل
االول وتخأثثثع للحمايثثثة بواسثثثطة القثثثوانين التثثثي تحكثثثم حقثثثوق الطبثثثع والعالمثثثات الت اريثثثة وعالمثثثات الخدمثثثة
وبثثثثراءات االختثثثثراخ وامسثثثثرار الت اريثثثثة وحقثثثثوق الملكيثثثثة الفكريثثثثة ،وال ي ثثثثوم للطثثثثرل الثثثثثاني اسثثثثتخدام
حقثثثثوق الملكيثثثثة الفكريثثثثة هثثثثذه لغايثثثثات أخثثثثرف أو بمثثثثا يتعثثثثارال مثثثثع نصثثثثوص هثثثثذه التفاقيثثثثة ،كمثثثثا ال يحثثثثق
للطثثثرل الثثثثاني اسثثثتعمالها أو نسثثثخها أو نقلهثثثا أو باعتهثثثا أو تروي هثثثا أو عرضثثثها لغيثثثر هثثثذه الغايثثثات ومن
سبب كان إال بعد الحصول على إ ن كتابي مسبق من الطرل امول.

المادة ( :)8اإلخطارات والمراسالت:
تكثثثثون جميثثثثع اإلخطثثثثارات والمراسثثثثالت المتبادلثثثثة بثثثثين رفثثثثي هثثثثذه االتفاقيثثثثة سثثثثرية وخطيثثثثة ،علثثثثى أن يثثثثتم
تسليمها باليد أو بالبريد المس ل أو عن ريق الفاكب على العناوين التالية:
الطرف االول :هيئة الطرق والمواصالت
لعناية السيد /قيس الفارسي
مدير قسم تسجيل المركبات
ص.ب – 118899 :دبي
فاكب رقم04- 2902439 :

الطرف الثاني :
لعناية السيد/
المنصب:
ص.ب:
فاكب رقم:
هاتف رقم:
البريد االلكتروني:
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المادة ( :)9التعديالت:
ي ثثثثوم إجثثثثراء أن تعديــثثثثـل فثثثثي االتفاقيثثثثة أو من بنـثثثثـد مثثثثن بنـثثثثـودها باإلضافـثثثثـة أو حـثثثثـذل أو إلغـثثثثـاء وال
تسرن احكامها إال أن تتم كتابة ويتم توقيعه من قبــل الطرفيــن.

المادة ( :)10التنازل:
ال يحثثثق للطثثثرل الثثثثاني توكيثثثل أو نقثثثل أو تحويثثثل أن مثثثن الحقثثثوق أو إسثثثناد أن مثثثن االلتتامثثثات بشثثثكل كلثثثي
أو جتكي الواردة في هذه االتفاقية إلى رل ثال بدون موافقة خطية مسبقة من الطرل امول.

المادة ( :)11سرية البيانات والمعلومات:
يلتثثتم الطثثثرل الثثثثاني ومولفيثثه ،خثثثالل فتثثثرة سثثثريان هثثذه االتفاقيثثثة وبعثثثد انتهاكهثثثا دونمثثا حصثثثر ،بعثثثدم إفشثثثاء
أن بيانثثثثات أو معلومثثثثات أو مسثثثثتندات أو تقثثثثارير ات عالقثثثثة بموضثثثثوخ هثثثثذه االتفاقيثثثثة إلثثثثى أن ثثثثرل خثثثثر
إال بعثثثد الحصثثثول علثثثى موافقثثثة خطيثثثة مسثثثبقة مثثثن الطثثثرل االول ويسثثثتثنى مثثثن لثثثك التقثثثارير المطلوبثثثة مثثثن
ال هات االمنية ات الصلة في امارة دبي أو بأمر قأاكي من المحكمة.

المادة ( :)12اإلخالل واإلنهاء:
يحثثثثق للطثثثثرل امول إنهثثثثاء هثثثثذه االتفاقيثثثثة فثثثثي أن وقثثثث خثثثثالل مثثثثدة سثثثثريانها من سثثثثبب اسثثثثباب يتعلثثثثق
بالسياسثثثات واللثثثواك والقثثثوانين ودون توضثثثي

لثثثك للطثثثرل الثثثثاني شثثثريطة توجيثثثه إخطثثثار كتثثثابي للطثثثرل

الثثثثاني مدتثثثه  30يومثثثا ر قبثثثل تثثثاري اإلنهثثثاء الفعلثثثي؛ أو فثثثي حثثثال إخثثثالل الطثثثرل الثثثثاني بثثثأن مثثثن االلتتامثثثات
الثثثواردة كرهثثثا فثثثي المثثثادة رقثثثم ( )4مثثثن االتفاقيثثثة مثثثع حفثثثأل حثثثق الطثثثرل امول فثثثي المطالبثثثة بثثثالتعوي
المناسب ل بر الأرر الفعلي الواقع.

المادة ( :)13المقابل المالي:
مثثثع عـثثثـدم اإلخــثثثـالل فيمثثثا ورد بثثثنر المـثثثـادة رقثثثم ( )9مثثثن االتفاقيثثثة ،يلتـثثثـتم الطثثثرل الثثثثاني بـثثثـدفع مبلثثث
وقثثثثدره  100 -درهثثثثم للطثثثثرل االول مقابثثثثل كثثثثل معاملثثثثة من ثثثثتة (إضثثثثافة رهثثثثن او تعثثثثديل او فثثثثك رهثثثثن
للمركبات).

المادة ( :)14فض النزاعات:
فثثثي حثثثال نشثثثوء أن نثثثتاخ بثثثين الطثثثرفين فيمثثثا يتعلثثثق بتنفيثثثذ وتفسثثثير بنثثثود هثثثذه االتفاقيثثثة يسثثثعى الطرفثثثان إلثثثى
حلثثثه عثثثن ريثثثق التسثثثوية الوديثثثة ،وإ ا فشثثثل الطرفثثثان فثثثي التوصثثثل إلثثثى حثثثل ودن خثثثالل  30يثثثوم مثثثن تثثثاري
نشوء الخالل تتم إحالته إلى محكمة دبي المختصة.

المادة ( :)15القانون الواجب التطبيق:
تخأثثثثع أحكثثثثام هثثثثذه االتفاقيثثثثة وتفسثثثثر بنودهثثثثا وفقثثثثا ر للقثثثثوانين االتحاديثثثثة لدولثثثثة اإلمثثثثارات العربيثثثثة المتحثثثثدة
والتشريعات المعمولة في إمارة دبي.
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المادة ( :)16نسخ االتفاقية:
حثثثثررت هثثثثذه االتفاقيثثثثة مثثثثن نسثثثثختين أصثثثثليتين باللغثثثثة العربيثثثثة ،احثثثثتفأل كثثثثل ثثثثرل بنسثثثثخة منهثثثثا للعمثثثثل
بموجبها.
وإشثثثهادا علثثثى لثثثك أبرمثثث هثثثذه االتفاقيثثثة فثثثي اليثثثوم والشثثثهر المثثثدونين فثثثي صثثثدرها وبموجبثثثه قثثثام الطرفثثثان
بختمها وتوقيعها بمبنى هيئة الطرق المواصالت.

الطرف األول :هيئة الطرق والمواصالت

الطرف الثاني:

السيد /عبدهللا يوسف آل علي
المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص

السيد/
المنصب:

التوقيع...................................:

التوقيع.......................................:

التاريخ...................................:
بحضور الشاهد:

التاريخ.......................................:
بحضور الشاهد:

السيد /سلطان المرزوقي
مدير ادارة ترخيص المركبات

السيد/
...............................................

التوقيع...................................:

التوقيع.......................................:

التاريخ...................................:

التاريخ.......................................:
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Page 5 of 6

)1( ملحق رقم
Annex No. (1)
SDDI الشروط الفنية الستخدام النظام االلكتروني
Technical Requirements for Using of the Electronic Traffic System over
SDDI
1. Hardware / Software
 Any standard PC with Win7 Operating System with latest updated Web
Browsers (IE, Firefox, Safari, and Google Chrome)
 Laser Printer (preferably color printer) and scanner
 Emirates ID Card Reader
2. Internet Connectivity
 Broadband internet connection (512 kbps or faster)
3. IT Support
 TAs to call RTA Call Centre who will inform the IT support team (IT
Services Management). RTA IT Support will respond back in a reasonable
time frame.
4. User Management
 The initial request to register the Admin User for the new TA can be
processed manually by RTA.
 Subsequently, the Admin User for each TA can use the facility provided in
RTA Portal to create additional business users for their respective
companies.
 Sharing of User IDs is not allowed. Only one user name per user.
 The TA must inform RTA on a regular basis for any user name that needs
to be cancelled.
 The TA must ensure that the TA portal is accessed by the TA users at the
TA premises only.
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