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قاريةالتصرفات العالحلول العملية لتوقيع األطراف عن بعد على عقود 

(19الكوفيد )بإمارة أبوظبي في ظل جائحة 

محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي . د

مستشار إدارة الدراسات واالستشارات القانونية 

دولة اإلمارات العربية المتحدة –امارة أبوظبي –دائرة البلديات والنقل 



وهذه الورقة تذهب الى إلقاء الضوء والكشف عن منهجية وكيفية تعامل المشرع بإمارة ابوظبي وتفكيره في اجتراح حلول 

عملية تضمن تدفق األعمال وتتفادى تأثر السوق العقارية والمتعامالت المرتبطة به دون ان تكون هناك تجاوزات أو 

. مخالفات تكون مطعناً لبطالن اإلجراءات بسبب مخالفتها للقوانين السارية

وأثرها على األعمال الحكومية  19إشكالية جائحة الكوفيد 

اتخاذالدولحكوماتعلى(19الكوفيد)الكوروناجائحةفرضت

الصحيةاألوضاععلىللسيطرةاالحترازيةاإلجراءاتمنالعديد

فرضهواإلجراءاتتلكأهمولعلالخطير،المرضانتشارولمنع

علىسلبيأثرلهاكاناإلجراءاتهذه.االجتماعيالتباعدالتزام

لوصاغالقفرضتمحيثالحكومية،المعامالتوبخاصةالمجتمعات

اريةاستمرضمانوألجل.الكلياالغالقدرجةالىالجائحةبداياتفي

(عدبعنالتعامل)سياساتاعتمادالىالحكوماتلجأتأعمالها،تدفق

صلتوايضمنبمااليوميةأعمالهاوتصريفالرسميةإجراءاتهافي

دماتهاخلتقديماإللكترونيةأنظمتهالتطويروعمدتللمجتمع،خدماتها

.الجديدالوضعمعيتماشىبما

امالتهمعأنوباعتباراالحترازية،اإلجراءاتبتلكتأثرالعقاريوالسوق

ةخاصاشتراطاتوتفرضالحكومةعليهاتسيطرخاصةوضعيةذات

عقارية،الالتصرفاتبعملياتالمتعلقةخاصةاألحيانبعضفيومشددة

صطدمابعد،وعنالكترونيا  العقاريةوالتصرفاتالمعامالتإجراءحيث

يصبغهاواإلجراءاتوقانونيةشرعيةعلىيؤثروتشريعيقانونيبواقع

.بعدعنأجراؤهاتمحالبالبطالن



معضالت إجراء المعامالت العقارية عن بعد في امارة أبوظبي 

المعضلة األولى 
لسنة(1)رقماالتحاديالقانوناالتحاديالمشرعأنفيتتمثل

صراحةاستثنىاإللكترونيةوالتجارةالمعامالتشأنفيم2006

يةاإللكترونوالتجارةالمعامالتأحكامتطبيقمنالعقاريةالمعامالت

علىقالتصديأوالعقاريةللتصرفاتمعامالتأياجراءيمكنالبحيث

.الكترونيا  الشأنذويتوقيعات

(2)الفقرةمن(د)و(ب)البندينفيوالواردةالمستثناةالمعامالت

والتجارةالمعامالتشأنفي2006لسنة(1)رقمالقانونمن

غيروالاألموشراءببيعتتعلقالتيالمعامالتفيهابما-اإللكترونية

سنواتعشرعلىتزيدلمددوتأجيرهافيهاوالتصرفالمنقولة

ةخاصطبيعةذاتمعامالتهي-بهامتعلقةأخرىحقوقأيةوتسجيل

.اقدينالمتعوإرادةوصفةأهليةبإثباتمتعلقةدقيقةإلجراءاتوتحتاج

الثانية المعضلة 
شأنفي2005لسنة(3)رقمالقانونفيأبوظبيامارةفيالمحليالمشرعأن

أطرافحضوروجوبيةاشترط.أبوظبيامارةفيالعقاريالتسجيلتنظيم

فيقيعاتهمتوعلىبالتصديقالموثقليقومالعقاريالتسجيلإدارةامامالتصرفات

.تسجيلهاالمطلوبالتصرفات

أجازبأنالتسجيلإدارةأماماألطرافحضورإمكانيةعدمالمشرععالجوقد

صرفاتالتعقودعلىتوقيعاتهمالعتماداألطرافتواجدمكانالىاالنتقالللموثق

.تسجيلهاالمطلوب

ويذمنالتوقيعقبلالموثقيقومانضرورةالىيرجعذلكفيالسببولعل

أنوتسجيلهفييرغبونالذيالتصرفموضوععنمنهميستوثقأنالشأن

ماأوالمتعاقدينإرادةفييؤثرمامنهيصدرأندونبمحتوياتهيبصرهم

بكم،أضريراأو،أصمأبكمالمتعاقدينأحدكانوإذايريدونه،التوجيهايوجههم

ه،إرادتعنالتعبيردونتحولإعاقةبهأوالبصر،ضعيف،أوأصمضريراأو

للموثقوجازالتصرف،إتمامفيالموثقلمعاونةبخبيريستعينأنللمسجلجاز

.المختصةالمحكمةتعينهالذيالشخصبمعاونةإقرارهأخذ



"  تحدي بطالن اإلجراءات " اثار عدم االلتزام باإلجراءات المقررة 

هذاألحكامفةبالمخاليتمتصرفكلباطال  يقعأنهعلىأبوظبيامارةفيالعقاريالتسجيلقانوننص

.لهالمنفذةوالقراراتواللوائحالقانون

التحديهووهذا.باطلةالتنفيذيةوالئحتهالقانونيخالفبماالمتخذةالتصرفاتكافةتكونبالتالي

فيالساريةالتشريعاتتخالفالوبصورةبعدعنالمعامالتإجراءمعالجةكيفيةيواجهكانالذي

.اإلمارة

معالجة إجراء المعامالت عن بعد واجه المشرع في كيفية هو التحدي الذي هذا 

في الدولة واإلمارة  وبصورة ال تخالف التشريعات السارية 



التفرقة بين التوقيع اإللكتروني والتوقيع عبر اإلتصال المرئي 

أومأرقاأوحروفمنمكونتوقيعهواإللكترونيالتوقيع

وملحقإلكترونيشكلذيمعالجةنظامأوصوتأورموز

أوثيقتوبنيةوممهورإلكترونيةبرسالةمنطقيًامرتبطأو

.الرسالةتلكاعتماد

االتصالوبالتواصلالخاصةااللكترونيةواألنظمةالبرامجاستخدام

منحققالت.غيرهادونالمعنيةالبلديةمنالمعتمدةالمباشرالمرئي

لموثقاأمامالعقدعلىالتوقيعمنهموالطلبالمتعاقدينشخصية

علىوالتصديقالمباشر،المرئياالتصالخاللمنبعدعن

جوازوأوللمقيمينللمواطنينالهويةبطاقةإظهاربعدتوقيعاتهم

.المقيمينلغيرالسفر

Fillباستخدام & Sign

وب أن اإلجراء الموصوف بالقرار ال يدخل ضمن المعاملة اإللكترونية وال التوقيع المطلتكمن في أهمية هذه التفرقة 

من البند ( د )لفقرة التصديق عليه يعتبر توقيعا  الكترونيا  وبالتالي ال تدخل المعاملة ضمن نطاق المعامالت المستثناة في ا

في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية  2006لسنة ( 1)الثاني من المادة الثانية  من القانون االتحادي رقم 



بشأن استخدام تقنية االتصال المرئي في التصديق على 2020لسنة ( 50)أحكام  القرار رقم 

. التوقيعات الواردة على التصرفات العقارية

ىعلبالتصديقيسمحأنهعلى(1)رقمالمادةفيالقرارحدد

المطلوبوالعقودالتصرفاتفيالشأنذويتوقيعات

..العقدطرفيمعالمباشرالمرئياالتصالباستخدامتسجيلها

داماستخأثناءالموثقعلىيتوجبانهالقرارمنالثانيةالمادةوحددت

اليالتالنحوعلىوالخطواتاإلجراءاتمنبعددااللتزامالمرئياالتصال

:

صالواالتبالتواصلالخاصةااللكترونيةواألنظمةالبرامجاستخدام❑

.غيرهادونالمعنيةالبلديةمنالمعتمدةالمباشرالمرئي

أمامقدالععلىالتوقيعمنهموالطلبالمتعاقدينشخصيةمنالتحقق❑

لىعوالتصديقالمباشر،المرئياالتصالخاللمنبعدعنالموثق

السفرازجوأووللمقيمينللمواطنينالهويةبطاقةإظهاربعدتوقيعاتهم

.المقيمينلغير

البلديةيفالتقنيةاإلدارةمعبالتنسيقالمرئيةاالتصاالتجميعحفظ❑

.المعنية

منالموقعةاألخرىالتصرفاتعقودأووالشراءالبيععقدإدراج❑

.اطرافها

النسخةوالعقدطرفيلدىالمحفوظةالنسخبيناختالفوجودحالفي❑

كترونياإللبالبرنامجالمحفوظةبالنسخةيعتدالدائرةلدىالمحفوظة

.الدائرةفيالمعتمد

كون وحدد القرار في مادته الثالثة ان هذا القرار استثنائي وبالتالي ي

يُنفذ هذا : على أنه  ( 3)ساريا  حتى اشعار بإلغائه، حيث نصت المادة 

ر، ويبلغ القرار اعتبارا  من تاريخ صدوره ويكون ساريا  حتى إشعار اَخ

ظروف ولعل مرد ذلك يرجع لل. لمن يلزم للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه

االستثنائية واإلجراءات اإلحترازية اتي تم اتخاذها من الحكومة 

.  19لمواجهة جائحة الكوفيد 



عدم التعارض بين التوقيع امام المسجل عن طريق االتصال المرئي واالستثناء الوارد في قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية

2020لسنة 50توافق بين قرار رئيس دائرة البلديات والنقل رقم يمكن المالحظة بأن هناك 

بشأن استخدام تقنية االتصال المرئي في التصديق على التوقيعات الواردة على التصرفات 

العقارية المشار اليه، وقانون المعامالت والتجارة اإللكترونية، وال يوجد تعارض مع االستثناء 

الوارد في الفقرة الثانية من المادة الثانية، بمعنى عدم السماح باستخدام المعامالت اإللكترونية 

في إجراءات المعامالت التي تتعلق ببيع وشراء األموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها 
.لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها

التاليفيالتعارضعدمويتضح

امارةفيالعقاريالتسجيلشأنفي2005لسنة(3)رقمللقانونالتنفيذيةالالئحةمن(35)المادةبموجبالدائرةلرئيسالممنوحةالصالحياتالىاستناداً صدراليهالمشارالقرار❑

من(10)مادةالمنالثالثالبندفيللمسجلالممنوحةالصالحياتمعمقروءة.العامةللمصلحةالالئحةهذهأحكامتطبيقمنجهةأوشخصأياستثناءفيالحقأعطتهوالتيأبوظبي

المصلحةمقتضياتقوفجاءالقرارولعل.المقدمةالمستنداتوقانونيةصحةمنالتحققبعدحالةلكلتقديرهحسبالشأنذويتوقيعاتعلىالتصديقللمسجلاجازتوالتيالالئحةنفس

ً اآلنيةللظروفتقديراً العامة ً الدولةفيبهاالمعمولاالحترازيةاإلجراءاتخطةمعوتماشيا .الدائرةأعمالتدفقالستمراريةوضمانا

طرفيسيقومبحيث.قدالعطرفيمعالمباشرالمرئياالتصالباستخدامتسجيلهاالمطلوبوالعقودالتصرفاتفيالشأنذويتوقيعاتعلىبالتصديقالسماحهوالقرارحددهماوفقاإلجراء❑

ً )بالتوقيعوسيقومونالمسجلامامالمباشرالحضورعنفقطباالستعاضةالعقد يتمذلكبعدثملمرئيااالتصالبواسطةالهويةابرازبواسطةشخصياتهممنالتأكدبعدالعقودعلى(ماديا

.التصديقذلكعلىبناءالتصرفاتوتسجيلاعتمادها

والتجارةالمعامالتشأنفي2006لسنة(1)رقماالتحاديالقانونفيالواردةالتعريفاتحسبالكترونيةتوقيعاتالتوقيعاتتكونوالالكترونيةمعاملةيعتبرالاإلجراءهذافانذلك❑

أواألعمالهذهفيهاونتكالوالتيإلكترونية،سجالتأووسائلبواسطةجزئيأوكليبشكلتنفيذهاأوإبرامهايتممعامالت)بأنهااإللكترونيةالمعاملةتعريفالىذهبوالذياإللكترونية،

نظامأووتصأورموزأوأرقامأوحروفمنمكونتوقيع)بأنهاإللكترونيالتوقيعتعريفالىالقانوننفسذهبكما.(طبيعيشخصقبلمنمراجعةأومتابعةأليةخاضعةالسجالت

.(الرسالةتلكاعتمادأوتوثيقبنيةوممهورإلكترونيةبرسالةمنطقيًامرتبطأووملحقإلكترونيشكلذيمعالجة



الخالصة 

أماماألطرافحضورلمسألةالتشريعيةالتعقيداتمعالتعاطياستطاعظبيأبوةإمارةفيالمشرع

حال  ابتكربأنتسجيلها،المطلوبالعقاريةالمعامالتفيتوقيعاتهمعلىللتصديقالعقاريالتسجيلإدارة

الموثقماماأطرافهاحضورعدموفيبعدعندالمعامالتبإجراءبالسماحوذلكتشريعيا ،مسنودعمليا  

دقواعومخالفةوالدستوريةالشرعيةبعدمللطعنالحلهذايعرضأنودوناليهم،ينتقلأنودون

تقنيةتخدامباسأبوظبيامارةفيالعقاريالتسجيلتنظيمقانوناواإللكترونيةالتجارةالمعامالتقانون

منتأكدالوتضمناالشتراطاتجميعتوافرتحققوبإجراءاتالعقد،طرفيمعالمباشرالمرئياالتصال

.المعاملةأطرافوإرادةوأهليةصفات

التوصية 

.المعاملةألطرافاختيارا  جعلهويمكناليهدعتالتياألسبابزوالبعدحتىاإلجراءبهذاالعمليستمربأنالدراسةتوصي



THANK YOU FOR THE ATTENTION!


