
 

 

  



 

 

 حجية المحررات اإللكترونية في اإلثباتضوابط 
 في ضوء أحكام محكمة النقض تعليق على تحديثات الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني

 

متضمنًا التعديالت الواردة على  02021لسنة  163المعلومات القرار رقم أصدر وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا 
بشأن تنظيم التوقيع اإللكتروني. وقد تناولت التعديالت عدة  0222لسنة  31للقانون رقم  2أصل الالئحة التنفيذية

ط الفنية ن الضوابقطاعات من الالئحة التنفيذية األصلية شملت من ناحية قسم التعريفات ومن ناحية أخرى عددًا م
 .3والتقنية التي تشكل في مجموعها شروطاً لتمتع التوقيع االلكتروني والكتابة والمحررات االلكترونية بالحجية في اإلثبات

ويهمنا التركيز في التعليق الماثل على اهم القطاعات التي ادخلت فيها الالئحة التنفيذية الجديدة تعديالت من 
ابة ، كل اولئك في إطار االشتراطات الفنية والتقنية لإلعتراف بحجية الكتمن ناحية أخرىوردتها ناحية واالضافات التي ا

تاريخ  ولما كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمين، فيوالمحررات االلكترونية وايضاً التوقيع االلكتروني في االثبات. 
إللكترونية عتراف بالحجية في االثبات للمحررات اسابق على تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية ، حددت فيهما شروط األ

مما جاء النص عليه صراحة في التعديالت المذكورة، فإنه من المفيد أن نعرض للتحليل البديع الذي تضمنه حكما 
ذية ياألثر المترتب على عدم توافر الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي نصت عليهما الالئحة التنف االنقض واللذان حدد

 .  سواء في أصل صياغتها أو في نسختها المعدلة

 

 : تحديث منظومة تكوين بيانات انشاء التوقيع اإللكتروني ــ أولا 

                                                           
 32/4/3232( تابع في 59الوقائع المصرية العدد ) 1
 925/3229الصادرة بالقرار الوزاري رقم  2
وما بعدها  934ص  3292االثبات: كتابنا قواعد تكوين العقود االلكترونية )وبنود التحكيم( ، القاهرة ، أنظر في تجارب التنظيم القانوني لوظيفة المحررات االلكترونية في  3

 .929، وفي شرح الضوابط الفنية والتقنية الواجب مراعاتها في تقدير الحجية وفقاً لالئحة السابقة ص



 

 

(، عددًا من المفاهيم التي يلزم تحديد المقصود 3أضافت الالئحة التنفيذية الجديدة ، إلى قسم التعريفات )م
. ونعرض التنفيذية بشأن حجية الكتابة والمحررات االلكترونية والتوقيع االلكترونيمنها في تطبيق احكام القانون والئحته 

ي االثبات شروط االعتراف بالحجية فضمن التي ادخلتها الالئحة التنفيذية التقنية  أو المفاهيم فيما يلي لآلليات
 للمستندات االلكترونية.

 :الختم اإللكتروني .3
في تحديد هوية  ،، سواء كان ورقيًا أو الكترونياً طبيعي على مستندتتمثل الوظيفة المنوطه بتوقيع شخص 

الشخص الموقع وقبوله لمضمون ما وضع توقيعه عليه، هذا بالنسبة لألشخاص الطبيعين . أما بالنسبة 
تباري صاحب النسبة للشخص االعلألشخاص االعتبارية فإن الختم االلكتروني يؤدي نفس وظيفة التوقيع ب

( بما يفيد أنه توقيع الكتروني منسوب 3/6جاء تعريف الالئحة التنفيذية الختم االلكتروني )م  . ولهذاالختم
( . وفي تعريف هذه 3/32إلى شخص اعتباري حائز على بيانات انشاء الختم واستخدامه )منشئ الختم ـــ م

م االلكتروني وتميزه عن ( انها عناصر منفردة خاصة بمنشئ الخت3/33البيانات جاء في الالئحة التنفيذية )م
غيره ومنها على االخص مفاتيح الشفرة الخاصة به. وكما أنه يلزم صدور شهادة تصديق من الجهة المرخص 
لها بالتصديق تثبت االرتباط بين الموقع )شخص طبيعي( وبيانات انشاء التوقيع، فإنه يلزم صدور شهادة 

( بانها تلك الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص 3/30)م الختم االلكتروني التي عرفتها الالئحة التنفيذية
 .وبياناته الختم االلكتروني لها بالتصديق وتثبت االرتباط بين منشئ

 
والذي يبين من التعريفات التي اوردتها الالئحة التنفيذية لمفاهيم التوقيع اللكتروني والختم اللكتروني، 

انشاء التوقيع )بالنسبة للشخص الطبيعي( أو الختم أن الموقع هو الشخص الحائز على بيانات 



 

 

لتوقيع أو فردة خاصة بمنشئ ابيانات تشكل عناصر مت اإللكتروني)بالنسبة للشخص العتباري( وهي
   (. 1،11، 8، 1/5الختم اللكتروني وتميزه عن غيره )م

 
 

 : البصمة الزمنية اللكترونية .0
الكترونية تهيئة دليل على صدور بياناتها في وقت محدد، وهذا ما قد يتطلب اثبات المعامالت بمحررات 

( بأنها ما يوضع على محرر الكتروني 3/31تؤديه البصمة الزمنية االلكترونية، وقد عرفتها الالئحة التنفيذية )م
ة دمن حروف او ارقام أو رموز أو اشارات أو غيرها والتي تربط بيانات المحرر بوقت محدد لغرض اثبات وجو 

( شروط االعتراف باالرتباط المشار اليها وتتركز حول التصديق 2في ذلك الوقت. وقد حددت الالئحة )م
العليا للتصديق االلكتروني)وهو ما تملكه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  الجذرية عليه من السلطة

الئحة( أو من احدى الجهات المرخص لها من قبل الهيئة، وذلك وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المحددة  6ــ م
 في الملحق المرفق بالالئحة.

 :المفتاح الشفري الخاص .1
التوقيع االلكتروني بالموقع وحدة دون غيره لالعتراف بحجية المحررات استدعى اشتراط القانون ارتباط  

. 4أو البصمة التحقق من صحة التوقيع استدعى ذلك )سواء الممهورة بتوقيع أو ببصمة الكترونية(في االثبات
اصة للتحكم في خمنظومة تستخدم مفاتيح  تمثل في كونهولهذا الغرض تضمنت الالئحة تعريفًا للتشفير 

الكترونياً. وقد تضمنت الالئحة الجديدة ذات التعريفات التي  المقروءةخالص البيانات والمعلومات است

                                                           
 الئحة(. 8وهذه خدمة تؤديها الهيئة )م 4



 

 

والمفتاح ( 3/36مثل المفتاح الشفري العام )م تفريعاتاوردتها الالئحة السابقة للتشفير وما يرتبط به من 
لجديدة بشأن تعريف المفتاح فيما عدا التعديل الذي اوردته الالئحة اوذلك ، (3/31الشفري الجذري )م 

التعريف انه يتم االحتفاظ باالداة االلكترونية )عملية حسابية في ( 3/31الشفري الخاص حيث اوردت )م
التي يتشكل منها المفتاح الشفري الخاص على اية اداة من ادوات انشاء التوقيع االلكتروني التي و خاصة( 

وبذلك وسعت  ،(3/30عليه الوضع في الالئحة السابقة )م ال يلزم أن تكون بطاقة ذكية مؤمنة )كما كان
الالئحة الجديدة في النطاق الذي يشمله الوسيط االلكتروني المؤمن المستخدم في عملية انشاء وتثبيت 

 (.3/02التوقيع االلكتروني على المحرر االلكتروني )م
 
 

 : شهادة السلطة الجذرية العليا للتصديق اإللكتروني بصمة .2
( على أن الهيئة هي السلطة الجذرية العليا للتصديق االلكتروني 6ى النص في الالئحة الجديدة )ماستدع 

في مصر وقيامها بإصدار المفاتيح الشفرية الخاصة للجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق 
لهيئة بأنها ا االلكتروني ، اقول استدعى ذلك استحدث هذه الالئحة تعريفًا لبصمة الشهادة التي تصدرها

 تلك التي يتم اجراؤها على محتويات شهادة التصديق اإللكتروني الموقعة ذاتياً. 
 : حررات اإللكترونيةشروط وضوابط حجية الم ــ ثانياا 

( الكتابة اإللكترونية والمحررات االلكترونية في نطاق المعامالت المدنية 31أعطى قانون التوقيع اإللكتروني )م
واإلدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في قانون االثبات في المواد المدنية والتجارية والتجارية 

متى استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون التوقيع االلكتروني وفقًا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها الئحته 



 

 

الكتساب المحررات االلكترونية )والتوقيعات االلكترونية(  اً وضع شروطئن ولأن القانون . ومفاد هذا النص 5التنفيذية
أن يجرى التحقق من توافر هذه الشروط وفقًا للضوابط التي تحددها الئحته  إال أنه استوجبلحجيتها في االثبات 

ية( هو التحقق مستخرجاتها الورق وبالتاليثبوت الحجية للمحررات االلكترونية ) مدارالتنفيذية. وعلى هذا االساس فإن 
( وإنما ايضًا مدى استيفائها لمتطلبات الضوابط 31من مدى توفرها ليس فقط على الشروط التي حددها القانون )م

 . 6الفنية والتقنية التي حددتها الالئحة التنفيذية للقانون في مواطن متفرقة منها

قق من جاء في الالئحة التنفيذية من ضوابط تسمح بالتح وحيث أن نطاق البحث في هذا التعليق يتوجه إلى ما
الشروط التي نص عليها القانون ، فإننا نكتفي بمجرد اإلشارة إلى منطوق هذه الشروط ، ثم نعرض بالتفصيل لضوابط 

 :هاالتحقق من توافر 

 :شروط حجية المحررات اإللكترونية  (1)
 لكتروني بالموقع وحده دون غيرهارتباط التوقيع اإل (أ

 7سيطرة الموقع وحدة دون غيره على الوسيط االلكتروني (ب
  .امكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر االلكتروني أو التوقيع اإللكتروني (ج

وكما سبقت االشارة فإنه يجرى التحقق من توافر الشروط المذكورة وفقًا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها 
 الالئحة التنفيذية.

 :ضوابط التحقق من توافر الشروط القانونية للحجية  (2)
رتبط بتوفرها ة يتين من الضوابط الفنية والتقنيأوردت الالئحة التنفيذية للقانون )سواء السابقة أو الجديدة( طائف

 تحقق حجية االثبات المقررة للكتابة االلكترونية والمحررات االلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها. وبينما

                                                           
 ( بالنسبة لحجية التوقيع االلكتروني94)م وهذا نفس ما نص عليه القانون 5
على البعض  وحيث أحال بعضهايتعين التدقيق في تجميع الضوابط الفنية والتقنية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية، إذ أنها جاءت مبعثرة في عدة مواضع من الالئحة  6

 اآلخر. 
 ( تعريفاً للوسيط االلكتروني مفاده أنه اداة أو ادوات أو انظمة انشاء التوقيع االلكتروني .3/4 أوردت الالئحة التنفيذية )سواء السابقة أو الجديدة ــ م 7



 

 

ردة أي فطائفة الثانية من الضوابط جاءت متجاءت الطائفة األولى من ضوابط الالئحة بصيغة عامة فإن ال
 تتوجه إلى كل شرط من الشروط التي نص عليها القانون لغرض التحقق من استيفاء متطلباته.

 :الضوابط العامة (أ
جية في االثبات وهي نفس الضوابط لثبوت الح 9من الالئحة السابقة 8نقلت الالئحة الجديدة

رونية االلكت ( أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ انشاء الكتابة أو المحررات3تتلخص في )
أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر انشاء الكتابة ( 0الكتروني مستقل ) وذلك من خالل نظام حفظ

تتحقق الحجية، حالة انشاء  (1)أو المحررات االلكترونية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر 
وصدور الكتابة أو المحررات االلكترونية بدون تدخل بشري، متى امكن التحقق من وقت وتاريخ 

 انشائها ومن عدم العبث بها.
 :فردة )بكل شرط من شروط القانون(الضوابط المت (ب

 
: وهو ارتباط التوقيع االلكتروني بالموقع وحدة دون غيره، يجرى بالنسبة للشرط األول( 1)ب/

( بالبحث عما إذا كان هذا التوقيع يستند إلى منظومة 32التحقق منه وفقًا لالئحة الجديدة )م
( من الالئحة 1، 1، 0تكوين بيانات انشاء توقيع الكتروني مؤمنه وفقاً للضوابط المبينة في المواد )

بشهادة  : ارتباط التوقيعاألولىفة إلى ذلك فإنه يشترط توافر احدى حالتين وباالضا .10الجديدة
تصديق الكتروني معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق الكتروني مرخص لها أو معتمدة 

: أن يجرى التحقق من صحة التوقيع االلكتروني وهو ما تقوم به الهيئة اضافة إلى قيامها والثانية
 .11صحة الختم االلكتروني والبصمة الزمنية االلكترونيةبالتحقق من 

                                                           
 الئحة جديدة. 5م   8
 الئحة سابقة. 8م   9

 منها 4، 2، 3من االئحة السابقة والتي تحيل إلى الضوابط المبينة في م  5يقابلها م  10
 الئحة جديدة  8م   11



 

 

والتي اوردتها  اهالمشار إلي منظومة تكوين بيانات انشاء التوقيع اإللكتروني مينوال تختلف ضوابط تأ
الالئحة الجديدة عما يقابلها في الالئحة السابقة فيما عدا الضابط التي اضافته الالئحة الجديدة 

عديل بعد تمنع اجراء أي تفردة وني بالمحرر االلكتروني بطريقة متااللكتر  وهو ارتباط التوقيع 12
عمليه التوقيع دون اكتشافه. ومن الواضح أن هذه الضوابط تتحلل إلى متطلبات فنية تستلزم تدخل 

والتي تخضع لمراجعة الهيئة بناء  13الجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق االلكتروني
 (.1أن )معلى طلب ذووي الش

، وهو سيطرة الموقع وحدة دون غيره على الوسيط االلكتروني وبالنسبة للشرط الثاني (2)ب/
ت من بالمستخدم في عملية تثبيت التوقيع االلكتروني، فإن التحقق من توافره يجرى عن طريق التث

داه حفظ المفتاح الشفري الخاص، وهو ما ال تختلف فيه الالئحة حيازة الموقع أو تحكمه في أ
لشرط بأدوات ايد التحقق من توافر الجديدة لم تقالجديدة عن الالئحة السابقة، فيما عدا أن الالئحة 

 .14محددة كما فعلت الالئحة السابقة على ما سبقت االشارة إليه
، وهو امكانية الكشف عن أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر وبالنسبة للشرط الثالث (3)ب/

االلكتروني الموقع الكترونياً، فإن ذلك يتم باستخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وبمضاهاة 
شهادة التصديق االلكتروني وبيانات انشاء التوقيع االلكتروني بأصل هذه الشهادة وتلك البيانات أو 

رى، هذا مع مراعاة الضوابط الفنية والتقنية المتعلقة بمنظومة تكوين بيانات انشاء بأي وسيلة أخ
التوقيع االلكتروني المؤمنة على النحو المبين في الالئحة سواء السابقة أو الجديدة، وحيث جاءت 

 الضوابط المحددة فيهما متماثلة.

                                                           
 / ز الئحة جديدة3م  12
هة مرخص لها باصدارها / و من القانون . ولهذا الغرض نظمت الالئحة التنفيذية، سواء السابقة أو الجديدة ، متطلبات اصدار شهادة تصديق الكتروني معتمدة من ج9م   13

( إلى الخدمات التي كانت تقدمها 8ت الالئحة الجديدة )مجديدة( . وقد اضاف 7جديدة( كما نظمت الالئحة اصدار الهيئة لشهادة فحص بيانات انشاء التوقيع االلكتروني )م 6)م 

 ( خدمة فحص الختم االلكتروني والبصمة الزمنية االلكترونية والتحقق من صحتهما.7الهيئة وفقاً لالئحة السابقة )م
 2راجع ما تقدم تحت البند أوالً/ 14



 

 

كتروني للتحقق الجديدة لقانون التوقيع االليتبين مما تقدم أن الضوابط التي اوردتها الالئحة التنفيذية 
من توافر شروط الحجية التي نص عليها القانون ال تختلف كثيرًا عما اوردته الالئحة السابقة فيما 

صياغة احكامها الجديدة أو المعدلة لالئحة  دادخلت في اعتبارها، عنعدا أن الالئحة الجديدة 
كتروني مة انشاء بيانات التوقيع االلبيق العملي لمنظو تي كشف عنها التطالسابقة، االحتياجات ال

وارتباطه بالمحررات الموضوع عليها وذلك في ضوء التطورات التي لحقت نظم التحرير االلكتروني 
 (1(أو الجديدة )م 2للبيانات، وهو ما تتيحه الالئحة سواء السابقة )م

ة التنفيذية للقانون، خصوصًا الالئحة وإذا كان القصد من إيراد التحديدات التي اوردتها الالئح
الجديدة، بشأن الضوابط الفنية والتقنية هو بيان كيفية تنفيذ أو تطبيق الشروط التي نص عليها 
القانون بشأن الحجية في االثبات المقررة للكتابة والمحررات والتوقيعات االلكترونية، إال أن التساؤل 

اً طيات الفنية التي تقوم عليها احكام القانون العامة وخصوصيثور حول كيفية تعامل المحاكم مع المع
تحديد من يقع عبء اثبات توافر متطلبات الضوابط الفنية كما حددتها بالتفصيل الالئحة التنفيذية. 
وقد اتيحت الفرصة حديثاً لمحكمة النقض أن تتصدى للصعوبات التي يحتمل أن تواجهها المحاكم 

ر وت الحجية للمحررات أو المستندات االلكترونية في ظل ثقافة التحريعند تطبيقها لمتطلبات ثب
ودهاليزها، وهو ما استطاعت محكمة  المحاكم ثقافة مترسخة في اروقةاليدوي للمستندات وهي 

النقض أن تتجاوزه حتى قبل صدور الالئحة التنفيذية في نسختها الجديدة وهو ما يبرر بدوره 
 استعراضه في البند التالي:

  



 

 

 : األثر المترتب على عدم توافر الضوابط الفنية والتقنية في ضوء احكام النقض ثالثاا ــ

نظراً لندرة المنازعات التي تنظرها المحاكم والتي يتركز مربط النزاع فيها في تقدير مدى ثبوت الحجية في االثبات 
ي من المحتمل أن تتجه المحاكم ف هالدعاءاته، فإنللرسائل أو المحررات االلكترونية المقدمة من أحد الخصوم كسند 

بات في الورقية والتي اوردها قانون االثالمستندات  لقواعد الحاكمة لحجيةإلى تطبيق ا تعاملها مع مربط النزاع المذكور
ئط ساالو  ثيرها استخدامالفرصة لمحكمة النقض للتصدي لعدد من المسائل التي ي . وقد اتحيت15المواد المدنية والتجارية

في حالة جحد هذه  خصوصاً  في التعاقد الذي كان محاًل للنزاع أو في تنفيذه مثل رسائل البريد االلكتروني اإللكترونية
الة( االلكتروني )الرسالجحد بمفردة يجرد المستند من احد الخصوم ، ومن ثم اثير التساؤل عما إذا كان هذا  الرسائل

ابط للتحقق من صحة الرسالة االلكترونية من خالل الضو  مبرراً و أ أن يكون محركاً يعدو ي االثبات، أم أنه ال من قيمتها ف
دى لها ، بحيث يشكل هذا األمر األخير مسألة أولية يجب أن تتصالفنية والتقنية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية

 محكمة الموضوع المعروض عليها النزاع.

قانون ئ القانونية استخلصتها من نصوص من المباد تضمنت عدداً  16عدة أحكام لنقضاصدرت محكمة ا
ردة في هذه النصوص خصوصا الوا الفنيةبانت فيها عن الدور الذي تلعبه الضوابط التنفيذية وأ التوقيع االلكتروني والئحته

 :االثر المترتب على عدم توافرها . وفيما يلي عرض ألهم المبادئ المشار اليها

 :العتداد بالكتابة اإللكترونية .3
لى أن ع استخلصت محكمة النقض من نصوص القانون والئحته التنفيذية أن المشرع كان حريصاً 

تتحقق حجية االثبات المقررة للكتابة االلكترونية والمحررات الرسمية أو العرفية وذلك إذا توافرت 
ثبوت نسبة  ون كل ما يتطلبه القانون لالثبات هانطالقاً من أوذلك تقنية ذات العالقة، الضوابط الفنية وال
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 ورقالتي يعتد بها في مجال االثبات محررة على ال ن تكون الكتابةشترط أيال المحرر إلى صاحبة، وأنه 
االمر الذي يوجب قبول كل الدعامات ورقية كانت أو  ،17بالمفهوم التقليدي ومزيلة بتوقيع بخط اليد

 ثبات.الكترونية في اال
 :فاظها بهاواحت المستخرجات الورقية للرسائل اللكترونية حجيتها في الثبات اكتسابشرط  .2

ثمة  ــ نكارهاأو ا عند جحد صورها الضوئية ــ اللكترونيال يكون للمراسالت التي تتم عن طريق البريد ا
حجية إال بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع االلكتروني والئحته التنفيذية، 

. وحيث أن أصول تلك الرسائل ـــ بمعنى بيانات 18بها يعتديتم التحقق من تلك الشروط فال  فإن لم
داخل اجهزتهم االلكترونية ومخزنه ايضا  افهار االلكتروني ـــ تظل محفوظة لدى اطالمستند أو المحرر 

ك ، فإن مرسل الرسالة االلكترونية ال يملخدمة البريد االلكتروني ةالحواسب للشركات مزود خادماتفي 
 .19أن يقدم اصل المستند أو المحرر االلكتروني

 
ل الحديثة حاوحرصًا من المشرع على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خالل الوسائل االلكترونية  

فيذية فقد وضع قانون التوقيع االلكتروني والئحته التن عدم امتالكهم اثباتات مادية على تلك المعامالت
الشروط والضوابط التي تستهدف التحقق من جهة انشاء أو ارسال المستندات والمحررات االلكترونية 

ة. عانة بالخبرات الفنية المتخصصوجهة أو جهات استالمها وعدم التالعب بها، وهو ما يستلزم االست
تكتسب  إنهاف ويترتب على  ذلك أنه متى توافرت تلك الشروط والضوابط فإن رسائل البريد االلكتروني
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ضاء هو الكتابة المخطوطة االمن المقصود بوأمن قانون االثبات( ،  94/9األصبع هو المصدر القانوني الوحيد الضفاء الحجية على االورا  العرفية وفقاً لما تقضي به المادة )
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ي وانظر في استحالة التمييز ف لكتروني إال بعد استخراجه ورقياً.ومحفوظاً لدى مرسلها، ومفاد ذلك أنه ال يوجد شئ يجسد وجود المستند أو المحرر المثبت على الجهاز اال
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سب من يتمسك ، وبحبتوقيع كتابي يلوالمذ لتتساوى مع تلك المحررة على الورقالحجية في االثبات 
 .ثل في مستخرجها الورقيبهذا الرسائل أن يقدم الدليل المادي عليها المتم

ومفاد ذلك كله ان ال يقبل اهدار حجية تلك الرسائل لمجرد جحد الخصم لمستخرجاتها الورقية 
لمبادرة ا من حجيتها في االثبات، إالغرض تجريدها اصلها، وال يبقى امام من ينكرها لوتمسكه بتقديم 

إلى االدعاء بالتزوير أو اثبات العبث في بياناتها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة قانوناً لصحة 
أما إذا اخفق صاحب الجحد في تقديم الدليل على صحة ادعائه فإن  المحررات والبيانات االلكترونية.

من  لبات باعتباره صورة طبق األصالمستخرج الورقي، محل الجحد، يظل محتفظًا بحجيته في اإلث
  الرسالة االلكترونية أو دليالً يعتد به على وجود الرسالة اإللكترونية وصحتها.

 :ضرورة التحقق من توافر الضوابط الفنية  .3
ن القانون ربط حجية المحررات االلكترونية  في االثبات بتوافر الشروط والضوابط الفنية والتقنية حيث أ

تخرجاتها الورقية( مس)الئحته التنفيذية، فإنه ال يترتب على مجرد حجد صورها الضوئية طبقا للقانون و 
وافر ت تتعرض لمسألة مدىهدار حجيتها في االثبات وانما يتوجب على المحكمة في هذه الحالة أن إ

االلكترونية  لمستنداتبحجية التقدير مدى االعتراف كمسألة أولية الشروط القانونية والضوابط الفنية  
 .في االثبات

 إتجاهات محكمة النقض بشأن أسلوب التحقق من الضوابط الفنية: .4
ثمة تساؤل يثيره ما جاء في حكمي النقض المشار إليهما بشأن اسلوب التحقق من توافر الضوابط 

الحجية:  هالفنية والتقنية المطلوبة لألعتراف بحجية المستندات اإللكترونية ، وهي مسألة أولية لتقدير هذ
فت عن جحد أحد الخصوم مستخرج مستند تهل يكون لمحكمة الموضوع المعروض عليها النزاع أن تل

إلكتروني مقدم من الخصم اآلخر طالما لم يقدم مدعي الجحد الدليل على عدم توافر الضوابط المذكورة، 



 

 

يات دفاعهم أو وهذا اتجاه أول اساسه هو أن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتض
اه ثان يكون اسلوب التحقق من الضوابط سلبياً. وفي اتج األول ووفقًا لهذا االتجاه ،تكليفهم بإثباته

يكون على محكمة الموضوع في جميع األحوال أن تتحقق هي من تلقاء نفسها من وضع المسألة 
 ايجابياً.وفي هذه الحالة يكون أسلوب التحقق المشار إليه  ،األولية المشار إليها

ة، ـــ عن طبيعة أسلوب التحقق من المسألة األولي التعليقفإذا أردنا البحث في حكمي النقض ـــ محل هذا 
فإن الذي يبين من ظاهر حيثيات الحكمين انهما وإن انتهيا إلى ذات النتيجة )ضرورة توافر الضوابط 
الفنية( إال أن كل حكم منهما اتخذ اتجاهاً خاصاً في التعامل مع المسألة األولية المشار إليها. فوفقاً 

ال يترتب على مجرد جحد الصور الضوئية للرسائل  20ثيات حكم نقضالتجاه أول جاء في حي
الجحد لم يقدم الدليل على عدم توافر الضوابط  مدعي االلكترونية اهدار قيمتها في االثبات ما دام

ال  نهمفاده أو  21أما عن االتجاه اآلخر فقد  انعكس في حيثيات حكم نقض أخر  .نية المطلوبةالف
ان تقيم قضاءها بناء على الدليل المستمد من الرسائل االلكترونية والتي تمسك يجوز لمحكمة الموضوع 

ها الضوئية، دون أن تتطرق المحكمة إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية تالخصم بجحد صور 
توافر  ق منفإذا لم تقم محكمة الموضوع بالتحقوبناء عليه والئحته التنفيذية. طبقاً للقانون المنظم لها 

الذي اعتبر الرسائل االلكترونية )مستخرجاتها الورقية( أوراقًا تصلح كدليل  هذه الشروط فإن حكمها،
على وجود عالقة تجارية بين الطرفين )وبالتالي مديونية الطاعن(،يكون معيبا بالفساد في االستدالل 

 .22االمر الذي ادى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وجه الصواب في التحليل المتقدم فيجب أن نتذكر، في النهاية، أن ما أصدرته محكمة النقض وأياً كان 

ذلك الوليد الجديد في مجال  غور كان مجرد فاتحه لسبر  في المسألة المطروحة للبحث من أحكام
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من  ا تثيرهالتصدي لممن ثم المتمثل في الرسائل أو المستندات اإللكترونية، و و التعاقدات واثباتها، 
 مسائل قانونية في مجال االثبات.

 الخاتمة

اليستطيع المطلع على الحيثيات التي انطوت عليها احكام محكمة النقض المشار إليها في هذا البحث إال أنه 
نتزع المبادئ التي ن تلتعاقد عبر الوسائط االلكترونية أمحكمة النقض استطاعت بتحليلها البديع لمعطيات ا يقرر أن
قواعد العالقة التعاقدية االلكترونية التي تأبى طبيعتها الخاصة خضوعها لل يحرص المشرع على حماية حقوق طرف يمليها

التقليدية الخاصة بالمستندات الورقية. وهذا لعمري هو االبداع بعينه قدمت به محكمة النقض ارشادات قانونية تمثلت 
 ثبات.رات االلكترونية ومن الغرض من تنظيم القانون لحجيتها في االفي مبادئ قانونية منتزعة من الطبيعة الخاصة للمحر 

أن مؤدى التحليل الذي انطوت عليه احكام محكمة النقض يفيد أن  ال يكون بعيدًا عن الصواب القول ولذلك فقد
فر االمحكمة جعلت ثبوت الحجية للمستخرجات الورقية للمحررات االلكترونية حالة تحقق محكمة الموضوع من تو 

الضوابط الفنية والتقنية لصحة هذه المحررات، أقول جعلت حجية مستخرجاتها الورقية محالً لقرينة قانونية يعتد بها في 
 2مجال االثبات

 ما ، فإن بمقدورنا أن نستد إليها للقولالنقض المشار اليه يواستكماال لمنظومة المبادئ التي تضمنها حكم
ى جحد أحد طرفي عالقة تجارية لصور مستندات الكترونية قدمها الطرف االخر بانه إذا رتبت محكمة الموضوع عل

المنصوص ية والتفنية توافر الضوابط الفن مدى لة بين الطرفين دون أن تتحقق منرسائل البريد االلكتروني المتباد إهدار قيمة
   كون قد خالفت القانون.عليها في القانون فإنها ت
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