
1 
 

املصرى اإللكرتوىن دليل إثبات أمام القضاء كبريد

 
آثره فى إثبات الكلمات المفتاحية: اإليميالت دليل إثبات أمام القضاء المصرى فى المنازاعات التجارية، قانون التوقيع اإللكترونى و 

 .أحكام محكمة النقض فى حجية رسائل البريد اإللكترونى تحليلالبريد اإللكترونى،، اإلجراءات العملية لتوثيق المعامالت
 مقدمة

تتميز املعامالت التجارية مبواكبة األنظمة التكنولوجية احلديثة، ويعد من أبرزها هو إستخدام الربيد اإللكرتوىن كوسيلة 
الشركات، مما أكسبها جديه التعامل حىت أصبحت إلمتام الصفقات التجارية، وكذلك ىف إسناد املهام للعاملني لدى 

"  Domainولتأكيد تلك اجلدية ىف واقع التعامل التجارى تقوم الشركات بشراء نطاق إلكرتوىن " ، عرف جتارى
حيمل اهلوية التجارية للشركة " األسم جتارى والعالمة التجارية للنشاط "، ويثور التسأول هنا للممارسني للعمل التجارى 

  -حول مدى قانونية وإلزاميه الصفقات الىت يربموهنا عرب الربيد اإللكرتوىن على سبيل املثال:"  فراداً أو شركات" أ
 هل بقبوىل إتفاق التوريد الوارد عرب األمييل أصبح الطرف األخر ملزم قانوناً ببنود ذلك اإلتفاق ؟  
 ؟اإلمييالت املرسلها جرى اإلتفاق عليه عرب  يلتزم مبراحل التنفيذ أو مواصفات املنت  وفقا ململماذا لو  
 بإنذاره بضرورة تنفيذ اإلتفاق ملزم للطرف األخر ؟   الربيد اإللكرتوىنهل اإلخطار الذى أرسله عرب  
 املرسل بالتنبيه بضروره سداد الدفعات املتأخره يكون له ذات آثر اإلنذار املرسل عرب احملكمة ؟ مييلاإلهل  

املقال باإلجابة على تلك األسئلة بأسلوب مبسط يسهل على املمارسني لألنشطة التجارية سوف نتعرض ىف ذلك 
يتسىن هلم العلم  حىتم التجارية، ىف معامالهتسواء )أفراداً أو شركات( مستخدمني للربيد اإللكرتوىن " اإلمييالت " 
القانوىن لألحكام  تعرض بالتحليلسوف ن، و بكيفية إثبات حقوقهم أمام القضاء حال إخالل الطرف األخر بإلتزامه

 الصادرة من حمكمة النقض ىف هذا الصدد.
 -إعتراف القضاء بالمحررات اإللكترونية فى المعامالت التجارية:

حكمني فريدين من نوعهما أرست فيهما إجتاهاً  2020/  2019أصدرت حمكمة النقض املصرية ىف العامني  -
لخص ىف اإلعرتاف حبجية رسائل الربيد اإللكرتوىن " اإلمييالت " ىف إثبات املعامالت التجارية ونشأة قضائياً جديداً، يت

اإللتزام التعاقدى بني طرىف العقد، حيث قررت ىف حيثيات حكمها أنه جيب التوسع ىف مفهوم إثبات اإللتزام القانوىن 
ى، وهو مايتعني قبول كافة الوسائط األخرى " الدعامات " وعدم حصره على الكتابة الورقية وتوقيعها مبفهومها التقليد

العاملى ىف املعامالت كانت مادة صنعها ىف اإلثبات وذلك ملواكبة التطور التكنولوجى  ورقية كانت أو إلكرتونية أو أياً 
 .القانونية
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 -فسرت محكمة النقض دور البريد اإللكترونى فى المعامالت التجارية بالوصف التالى: 
هوووووو وسووووويلة لتبوووووادل الرسوووووائل عووووورب األجهوووووزة اإللكرتونيوووووة عووووون طريووووو  شوووووبكة املعلوموووووات الدوليوووووة لتصووووول ملسوووووتقبلها ىف  "

وقووووت معاصوووور أو بعووووود برهووووة مووووون إرسوووواهلا وميكووووون لووووه طباعووووة مسوووووتخر  منهووووا أيووووواً كانووووت مشوووووتمالهتا، وللقا ووووى عنووووود 
ا ىف ورقوووووة موقعووووة مووووون طرفيهووووا، ذلوووووك التعاقوووود موووون خالهلوووووا اسووووتخالق واقعوووووىت اإلجيوووواب والقبوووووول دون حاجووووة إلفرا هوووو

أن أصوووووول تلوووووك الرسوووووائل حمفودوووووة لووووودى أطرافهوووووا داخووووول اجلهووووواز اإللكووووورتوىن لكووووول مووووونهم وكوووووذلك مبخزهنوووووا الرئيسوووووى 
داخووووووول شوووووووبكة اإلنرتنوووووووت ىف خادموووووووات احلواسوووووووب للشوووووووركات موووووووزودة ا دموووووووة، وبالتووووووواىل فإنوووووووه عنووووووود جحووووووود صوووووووورها 

جاهتا نسوووووًخا ورقيووووووة خاليوووووة موووووون توقيوووووع طرفيهووووووا. مموووووا يرتتووووووب الضووووووئية   ميلووووووك مسوووووتقبلها أن يقوووووودم أصووووولها فمسووووووتخر 
 عليه إكتساهبا حجية ىف اإلثبات مساوية لتلك املفر ة ورقياً واملذيلة بتوقيع. 

شوووووورط توووووووافر الضوووووووابط احملووووووددة بقووووووانون تنظوووووويم التوقيووووووع اإللكوووووورتوىن و ئحتووووووه التنفيذيووووووة الووووووىت تسووووووتهدف التوووووويقن موووووون 
مها وعوووووودم التوووووودخل والتالعووووووب هبووووووا ل يهووووووام بصووووووحتها.فإذا توووووووافرت تلووووووك إرسوووووواهلا وجهووووووة اسووووووتال جهووووووة إنشووووووائها أو

 " (1)اإلشرتاطات القانونية فإن من ينكرها عليه اإلدعاء بالتزوير لكوهنا عصية على جمرد اجلحد
 

 -قانون التوقيع اإللكترونى وآثره فى إثبات المعامالت التجارية:
إرساء تلك املبادئ إىل الضوابط حتليالً ملا تقدم جند أن حمكمة النقض أستندت ىف 

و ئحتة التنفيذية   2004لسنة  15الواردة ىف قانون تنظيم التوقيع اإللكرتوىن رقم 
إلكساب احملررات اإللكرتونية حجية ىف اإلثبات وجاءت تلك الضوابط على الوجه 

 -:التاىل
ونية أو احملررات أو ً / أن يكون متاحاً فنياً حتديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة اإللكرت 

اإللكرتونية رمسية كانت أو عرفية وأن تتم هذه اإلتاحه من خالل نظام حفظ إلكرتوىن مستقل و ري خا ع لسيطرة 
 منشئ هذه الكتابة أو تلك احملررات أو لسيطرة املعىن هبا.

ودرجة سيطرة منشئها على هذا  ثانياً / أن يكون متاحاً فنياً حتديد مصدر إنشاء تلك الكتابة  أو احملررات اإللكرتونية
 املصدر وعلى الوسائط املستخدمه ىف إنشائها.

فإذا حتققت الضوابط السابقة فإن الكتابة أو احملررات اإللكرتونية " رمسية كانت أو عرفية " الصادرة بدون تدخل بشرى         
ائها ومن عدم العبث هبذه الكتابة تكون حجيتها متحققه مىت أمكن التحق  من وقت وتاريخ إنش -جزئى أو كلى  -

 .  (2)أو تلك احملررات
 
 
 
 
 

                                                        
 -ابط التالى:على الر 2020/  3/  10قضائية الدوائر التجارية جلسة  89لسنة  17689النقض الصادر فى الطعن رقم راجع حكم محكمة  ( (1

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398859&ja=276140 

 2021/  361تنفيذية / قرار وزارى الئحة  9المادة و  2004لسنة  15رقم قانون التوقيع اإللكترونى من ( 18 -15 -1) المواد راجع المواد  ( (2
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 -:اإللكترونى كبريداإلجراءات العملية لتوثيق 

ينبغووووووووووى علووووووووووى املمارسووووووووووني لألنشووووووووووطة التجاريووووووووووة سووووووووووواء كووووووووووانوا أفووووووووووراداً أو شووووووووووركات 
مسووووووتخدمني الربيوووووود اإللكوووووورتوىن ألمتووووووام معووووووامالهتم وإتفاقوووووواهتم التجاريووووووة سووووووواء عوووووورب 

" أو مسووووووووووووتعينني   DOMAINنطوووووووووووواق خوووووووووووواق حيموووووووووووول أمسهووووووووووووم التجووووووووووووارى " 
" و ريهوووووووا مووووووون منصوووووووات  Gmailمبنصووووووات الربيووووووود اإللكووووووورتوىن التقليديوووووووة مثوووووول/ " 

الربيوووووووود اإللكوووووووورتوىن ا انيووووووووه، أن يبووووووووادور بتوثيوووووووو  توقيعوووووووواهتم اإللكرتونيووووووووة إلكتسوووووووواب 
 -احلجية القانونية سواء على:

  مراسالهتم التجارية 
  أوالتعاقدات الىت يربموهنا عرب الربيد اإللكرتوىن 

الشووووركات  التوجووووه ألحوووود حووووىت تصوووولح دليوووول إثبووووات أمووووام القضوووواء حووووال إخووووالل الطوووورف األخوووور بإلتزامووووه، وذلووووك عوووورب
 -وهى: ITIDA  "(3)املرخصه من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات " 

  (4).(M.C.D.Rشركة مصر للمقاصة ل يداع والقيد املركزي ) 
 (Egypt Trustالشركة املصرية  دمات التوقيع ا لكرتوين وتأمني املعلومات ) 

 -تكلفة اإلصدار:
   تقريباً (1000اإلصدار التوقيع اإللكرتوىن  ) تكلفة خدمة  
   تقريباً (3000ختم إلكرتوىن للكيان ) تكلفة خدمة اإلصدار  

ويصووووووودر التوقيوووووووع اإللكوووووووورتوىن ويوووووووتم ربوووووووط التوقيووووووووع بالربيووووووود اإللكوووووووورتوىن املسوووووووتخدم مووووووون قبوووووووول الشوووووووركة ىف معامالهتووووووووا 
 التجارية. 

 
 -:ضروره اإلحتفاظ بوثائق المعامالت التجارية

ننصح املمارسني لألنشطة التجارية " أفراداً أو شركات " باإلحتفاظ بصورة من املراسالت و ريها من الوثائ  سواء  
 . اإلستالمخمس سنوات تحتسب من تاريخ اإلرسال أو لمدة التجارى  همنشاطباملرسلة أو املستلمة والىت تتعل  

 (قانون التجارة 26/2 – 24)تطبيقاً للمواد 
نو وووووووووح هنوووووووووا إىل أمليوووووووووة اإلحتفووووووووواظ بتلوووووووووك املراسوووووووووالت ىف إدارة التعاقووووووووود سوووووووووواء قبووووووووول اإلبووووووووورام 
"املفاو وووووات" أو بعووووود إبووووورام التعاقووووود وهوووووو املتابعوووووة ملراحووووول تنفيوووووذ العقووووود ومووووودى إلتوووووزام الطووووورف 

ب تنفيووووذها مراحوووول زمنيووووه، وتكووووون آليووووة التواصوووول عووووادة بووووني األخوووور. خاصووووة العقووووود الووووىت يتطلوووو
 الطرفني هى رسائل الربيد اإللكرتوىن " اإلمييالت ".

 
 

                                                        
 https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/E-Signature.aspx صناعة تكنولوجيا المعلوماتتنمية هيئة الخاص اللينك  ( (3

  ن الخدماتالرابط الخاص بشركة مصر للمقاصة لمعرفة المستندات المطلوبة والمزيد م ( (4

https://www.mcsd.com.eg/mcdr/arabic/Showpage.aspx?pageid=196 
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 -:النقض محكمة إلتجاه القانونى حليلالت
 
 
 
 
 
 
ىف طووووووورق إثبوووووووات اإللتزاموووووووات التجاريوووووووة 1999 لسووووووونة 17سوووووووع املشووووووورع املصووووووورى ىف قوووووووانون التجوووووووارة اجلديووووووود رقوووووووم تو 

بأحكووووووووام خاصووووووووه رتلوووووووو  عوووووووون تلووووووووك الووووووووواردة ىف قووووووووانون اإلثبووووووووات ىف املعووووووووامالت املدنيووووووووة والووووووووديون الناشووووووووئة عنهووووووووا 
 -والتجارية وذلك على الوجه التاىل:

أعطوووووووى املشووووووورع للمموووووووارا للعمووووووول التجوووووووارى مطلووووووو  احلريوووووووة ىف إثبوووووووات اإللتزاموووووووات التجاريوووووووة مهموووووووا كانوووووووت قيمتهوووووووا 
كووووووذا حوووووورر   -رب وسوووووائط إلكرتونيووووووة والووووووىت قووووود تكووووووون مراسووووووالت عوووووو -ورخوووووص لووووووه إسووووووتخدام كافوووووة طوووووورق اإلثبووووووات  

التوووووواجر موووووون أى قيووووووود وردت عوووووون طريوووووو  إتفوووووواق مكتوووووووب وأعطوووووواه احلوووووو  ىف إثبووووووات عكوووووو  موووووواهو متفوووووو  عليووووووه أو 
 جتارى( 69جياوزه أيضاً بكافة طرق اإلثبات. )املادة 

تووووواجر راعوووووى املشووووورع طبيعوووووة سووووورعة التعامووووول الوووووىت تتسوووووم هبوووووا املعوووووامالت التجاريوووووة فقووووود رخوووووص للتووووواجر الوووووذى يوووووداين 
 -آخر أن يقوم بإراذ إحدى الوسيلتني ىف اإلعذار لسداد الدين ملا:

 اإلنذار عن طري  احملكمة. -
 إستخدام وسائل اإلتصال احلديثة  ىف حالة اإلستعجال.  -

( مووووووووون قوووووووووانون التجوووووووووارة " وجيووووووووووز ىف أحووووووووووال اإلسوووووووووتعجال أن يكوووووووووون اإلعوووووووووذار أو  2/ 58نشوووووووووري لووووووووونص املوووووووووادة ) 
 لك  أو فاك  أو ري ذلك من وسائل اإلتصال السريعة"اإلخطار بربقية أو ت

ويالحووووووظ علووووووى الوووووونص السوووووواب  أن املشوووووورع مل حيوووووودد تلووووووك الوسووووووائل احلديثووووووه فاملمووووووارا للعموووووول القووووووانوىن يالحووووووظ أن 
و ريهوووووا الوووونص أورد تلووووك الوسووووائل علووووى سووووبيل املثوووووال ولووووي  علووووى سووووبيل احلصوووور، حيوووووث أكوووود ذلووووك املشوووورع بقولووووه 

 ة.من وسائل اإلتصال السريع
ات العرفيووووة وجعوووول هلووووا حجيووووة ىف ر واجلوووودير بالووووذكر ومايتسوووو  مووووع هووووذا املقووووال أن املشوووورع أعطووووى قوووووة اإلثبووووات للمحوووور 

 .  (5)املعامالت التجارية وذلك منذ تاريخ صدورها حىت ولو مل تكن مثبتة التاريخ بشكل رمسى
 (69املادة  3)راجع الفقرة 

اإلجتووووووواه الوووووووذى دهووووووور حوووووووديثاً ىف أحكوووووووام حمكموووووووة والغايوووووووة مووووووون عووووووورض تلوووووووك النصووووووووق السوووووووالفة، هوووووووو إليضوووووووا  أن 
الووووووونقض قووووووود جووووووواء متوووووووأخراً فالقضووووووواء مل يكووووووون ىف حاجوووووووة ألحكوووووووام قوووووووانون التوقيوووووووع اإللكووووووورتوىن ل عووووووورتاف حبجيوووووووة 
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    احملووووووررات اإللكرتونيووووووة الووووووىت يقوووووودمها أحوووووود ا صوووووووم إلثبووووووات إخووووووالل الطوووووورف األخوووووور بإلتزماتووووووه الناشووووووئة عوووووون العقوووووود 
كووووان سووووباقاً فيمووووا أرسوووواه موووون أحكووووام ىف قووووانون التجووووارة جووووديره بإسووووتناد القضوووواء   أو مراحوووول تنفيووووذ الصووووفقه. فاملشوووورع

 إليها ل عرتاف حبجية رسائل الربيد اإللكرتوىن " اإلمييالت " ىف إثبات املعامالت التجارية.
  (6)قضوووووووائية87لسووووووونة  17051حيوووووووث وفقووووووواً لألسوووووووباب الوووووووىت أسوووووووتندت إليهوووووووا حمكموووووووة الووووووونقض ىف الطعوووووووون أرقوووووووام   

ننووووووووا نوووووووورى أن حمكمووووووووة الوووووووونقض قصوووووووورت النظوووووووور ىف اإلسووووووووتناد بوووووووواإلعرتاف ، فإ (7)ضووووووووائيةق 89 لسوووووووونة 17689 وكووووووووذا
، دون النظووووووور 1968لسوووووونة  35حبجيووووووة احملووووووررات اإللكرتونيووووووة إىل قووووووانون اإلثبووووووات ىف املوووووووواد املدنيووووووة والتجاريووووووة رقووووووم 

إىل قواعووووود األثبوووووات الووووووىت أقرهوووووا املشووووورع ىف قووووووانون التجوووووارة املصووووورى، وعلووووووى كووووواًل فإنوووووه  ميكوووووون إ فوووووال دهوووووور فكوووووور 
 ضائى أتسم باإلبداع والتجديد.ق

أخووووورياً يطيوووووب ىل اإلسوووووتئناا بوووووبعض الكلموووووات الوووووىت أوردهوووووا أسوووووتاذنا الووووودكتور/ أ ووووود شووووورف الووووودين ىف تعليقوووووة علوووووى 
 . (8)حتديثات الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوىن با لة الدولية للفقة والقضاء والتشريع

ملتقدم  فيجب أن نتذكر، يف النهاية، أن ما أصدرته حمكمة النقض من أحكام " فإنه أياً كان وجه الصواب يف التحليل ا
يف املسألة املطروحة للبحث كان جمرد فاحته لسرب  ور ذلك الوليد اجلديد يف جمال التعاقدات واثباهتا، واملتمثل يف 

 ال ا ثبات "الرسائل أو املستندات اإللكرتونية، ومن مث التصدي ملا تثريه من مسائل قانونية يف جم
 
 
 
 
 
 
 

 يسعدنا تلقى إستفساراتكم وتقدمي الدعم القانوىن ىف مجيع منازاعتكم القضائية.
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