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مقدمة

ُبطء إجراءات التقاضى أحد أهم األسباب التى تؤدي إلى تراجع مرتبة القضاء فى الدول ألن يعد 
عدم تحقيق العدالة الناجزة، يؤدي إلى تداول القضايا أمام المحاكم لسنوات عدة، قد تصل  
فى بعض األحيان إلى 20 عاما، فضاًل عن قلة عدد القضاة1، وٌبعد مقار جهات التقاضي عن المتقاضين 
فى بعض األماكن وخاصة النائية منها والحدودية، وغيرها من األسباب التى ال يتسع المجال لذكرها 

فى هذه المقدمة 2.

ومن ثم لم يتوقف التساؤل عن كيفية تسريع إجراءات التقاضى، ومحاصرة البطء الذى يصيبه، سعيًا 
لتحقيق العدالة الناجزة، دون أن ينال ذلك من المبادىء األساسية للنظام القضائى، أو يقوض قواعد 
الناجزة كما  العدالة  القضاء، ألن تحقيق  يرتكز عليهما  أن  المفترضة، والتى يجب  العدالة واالنصاف 
يرى بعض الفقهاء3 هى حلم، ونجاح كبير إذا تحقق، وفى نفس الوقت قد يكون األمر خطير، وتأتى 
الخطورة هنا من أن الذى يتحدث عن العدالة الناجزة قد يهتم بسرعة الفصل فى القضايا فقط حتى 
لو جاء ذلك على حساب معايير أخرى هامة، وفى هذه الحالة قد تؤدي تلك السرعة إلى ظلم بعض 
المتقاضين، لذلك شدد العديد من الفقهاء على ضرورة تحقيق )العدالة أواًل( ثم )السرعة ثانيًا(، ألن 
العدالة البطيئة أفضل من إجراءات سريعة تأتى على حساب اإلضرار بحقوق األفراد والمجتمع، ألن 
سالمة القضاء وصحة إجراءاته، ومنح فرص متكافئة للخصوم تتيح لهم التناضل أمام منصات القضاء 
ليثبت كل منهم مدى توافق موقفه مع القانون ليتمكن القضاء من الفصل فى دعواهم، وفق 
والسالم  للعدل  ضمانات  وجميعها  الدستور،  أحكام  إطار  فى  الضرر  وجبر  واإلنصاف  العدالة  قواعد 

االجتماعى فى الدول4.

لقد تحولت البشرية من مجتمعات بدائية متخلفة، إلى مجتمعات حديثة متطورة، وذلك بفضل الثورة 

1  ( راجع حوار المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة األسبق- جريدة فيتو- 30 أغسطس 2018

2  ( إعداد المجموعة )خالد على- أحمد وسام- ايمان محجوب- رانيا أحمد -شيماء رشاد – هبة كمال(- إدارة اللوجيستيات ومستقبل العدالة 
الناجزة فى مصر- بحث غير منشور-2019 الجتياز مادة اللوجيستيات بمعهد النقل الدولى واللوجيستيات للدراسات العليا- االكاديمية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى-ص1

3  ( راجع حوار المستشار عادل أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة – بجريدة فيتو- فى 30 أغسطس 2018

4  ( المجموعة- مرجع سابق- ص1
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الصناعية، ومن بعدها الثورة التكنولوجية التى يحياها عالم اليوم5، ولم يعد من المناسب أن تتم إدارة 
شئون الدولة بالطرق التقليدية، وأن تقدم خدماتها لجمهور المواطنين من خالل آليات قديمة لم تعد 
تناسب ظروف العصر أو آمال المواطنين فى األلفية الجديدة التى أمكن فيها لعبقرية اإلنسان أن 
يطوع العلم لخدمة البشرية، وأن يبتكر من وسائل التقنية الحديثة فى مجال المعلومات واالتصاالت 

ما يفيد الدول لتقديم خدماتها لمواطنيها فى صورة أكثر بساطة وأكثر سرعة وأكثر أمانًا6.

أدركت أغلب الدول المتقدمة هذه الحقيقة، فراحت تتخلى تدريجيًا عن الوسائل التقليدية فى إدارة 
العلم  االتصاالت والمعلومات، ومخرجات  شئونها، وتستبدلها بوسائل حديثة تعتمد على تكنولوجيا 
الحديث من أجهزة الحاسب، وشبكات المعلومات، وأجهزة االتصاالت الحديثة التى حولت العالم على 

اتساع أرجائه وتباعد أماكنه وإختالف لهجاته وتعدد ثقافاته إلى مجتمع صغير مفتوح7..

التقاضى  إلكترونيات  أضحت  عالمنا،  يشهدها  التى  والتكنولوجيا  المعلومات  ثورة  ظل  وفى  لذلك، 
كما  يوم،  كل  ويتمدد  يتطور  إنكاره،  يمكن  ال  واقًعا  المحاكم(  أمام  االلكترونية  التقنيات  )استخدام 
أو أدنى من تطبيقه فى مصر، وخاصة بعد صدور وإقرار  التقاضى االلكترونى قاب قوسين  أضحى 
غير  الدفع  وسائل  تنظيم  وقانون  االلكترونى8،  التوقيع  قانون  شأن  التشريعية  النصوص  من  العديد 
النقدى9، وتعديالت قانون إنشاء المحاكم االقتصادية، فضاًل عن المناقشات التى نشهدها هنا وهناك 

عن تعديل مقترحة لقانون المرافعات من أجل إتاحة استخدام تلك التقنيات. 

وحيث أن المنظومة الجديدة الجراءات التقاضى عن ُبعد التى تم النص عليها فى تعديل قانون المحاكم 
االقتصادية.،  المحاكم  أمام  الجديدة  للقضايا  بالنسبة  للمتقاضين  خيارًا  ستكون  األخير10،  االقتصادية 

ليسير التقاضى االلكترونى جنبًا إلى جنب مع التقاضى التقليدى.

العناوين  تسجيل  يتم  ثم  االقتصادية،  للمحكمة  تابع  جديد  إلكترونى  موقع  تدشين  المقرر  ومن   
اإللكترونية لجميع المؤسسات والبنوك والشركات ومكاتب المحاماة وغيرها من مقيمى الدعاوى 

الذين يرغبون فى التعامل مع المحكمة على هذا الموقع.

لذلك سنحاول من خالل هذه الورقة التعرف على الدعوى االلكترونية أمام المحاكم االقتصادية طبقًا 
للقانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019 .

5  ( الدكتور على بركات- استخدام التقنيات الحديثة أمام المحاكم الوطنية ومدى تعارضه مع ضمانات التقاضى- بدون دار نشر -2016- ص 
135

6  ( الدكتور على بركات- مرجع سابق- 135

7  ( الدكتور على بركات- مرجع سابق- 136

8  ( راجع القانون 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع االلكترونى

9  ( راجع القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي

10  ( راجع القانون 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون 120 لسنة 2008، والمنشور 
بالجريدة الرسمية فى العدد 31 مكرر )و( فى 7 أغسطس 2019
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إشكالية البحث:

عصر  ظل  فى  وتشريعات  وقواعد  أسس  على  قائم  جديد  قضائى  نظام  لتطبيق  بدايات  أمام  أننا 
المعلوماتية والتقنية الرقمية، ولذلك نسعى من خالل هذه الورقة لمحاولة استشراف مالمح من 
مزايا وعيوب وضرورات الدعوى االلكترونية أمام المحاكم االقتصادية المصرية، وطبيعتها االجرائية 

وفقا للقانون 146 لسمة 2019 بتعديل القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم االقتصادية.

تساؤالت البحث:

فى سبيل الوصول إلى اإلجابة على إشكالية البحث األساسية فالبد من اإلجابة على عدد من التساؤالت 
األولية شأن ما هية الدعوى االلكترونية، وماهية مزاياها وعيوبها، والضرورات التى تفرضها، ولماذا 
تم اختيار المحاكم االقتصادية لتكون بداية الدعوى االلكترونية بها، وماهو التنظيم االجرائى للدعوى 
التقاضى  منظومة  لتطبيق  التشريعى  التمهيد  تم  وكيف  االقتصادية،  المحاكم  أمام  االلكترونية 
التقليدى،  والتقاضى  االلكترونى  التقاضى  بين  والتكامل  التعارض  وحدود  مصر،  فى  االلكترونى 
وماهى المحاكم التى يمكن تطبيق نظام الدعوى االلكترونية بها، وما هى المحاكم التى يصعب 

تطبيق هذا النظام بها.

 منهج الدراسة:

اعتمدنا في هذه الدراسة منهج يتفق مع تحقيق الغاية المرجوة منها وهو المنهج التحليلي الذي 
يقوم على تحليل النصوص القانونية ومحاولة مقارنتها بأراء الفقهاء.

 تقسيم البحث:

سوف نتناول موضوع هذه الورقة على النحو التالى:

المبحث األول: التقاضى االلكترونى  بين المزايا والمخاطر والضرورات

المبحث الثانى: التنظيم االجرائى للدعوى االلكترونية أمام المحاكم االقتصادية
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ر

المبحث  األول : التقاضى االلكترونى بين المزايا والمخاطر والضرورات

ووصف نتناول  االلكترونى  التقاضى  ماهية  لتعريف  األول  مطالب،  ثالثة  فى  المبحث  هذا 
آلياته، والثانى نتناول فيه مزايا التقاضى االلكترونى ومخاطره، والثالث حول الضرورات 

التى تفرضه، وذلك على التفصيل التالى.

المطلب األول 

التقاضى االلكترونى بين وضع التعريف ووصف اآللية:

بأنه عملية نقل مستندات  الفقه عرفه  التقاضى االلكترونى، فجانب من  الفقه فى تعريف  اختلف 
التقاضى إلكترونيًا إلى المحكمة عبر البريد االلكترونى، حيث يتم فحص هذه المستندات، بواسطة 
إلى كافة  إشارة  وإرسال  الرفض،  أو  بالقبول  المختص، وإصدار قرار بشأنها سواء  التقنى  الموظف 

أطراف الدعوى إلحاطتهم علما بكافة إجراءاتها11.

نظام  بأنه  ُيعرف12  والذى  بعد(  عن  )التقاضى  ل  تجسيد  هو  االلكترونى  التقاضى  أن  القول  ويمكن 
اإللكترونية  المحكمة  طريق  عن  التقاضى  إجراءات  كافة  تطبيق  بموجبه  يتم  معلوماتى  قضائى 
بوساطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة اإلنترنت وعبر البريد اإللكترونى لغرض سرعة الفصل فى 

الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين وتنفيذ األحكام إلكترونيًا .

الحديثة، خاصة  التقنية  النشأة ظهر بظهور وسائل  بأنه مصطلح حديث  الفقه  وعرفه جانب آخر من 
شبكة االتصاالت، لذلك نادرا ما نجد هذا المصطلح فى العلوم القانونية إال حديثًا، وال نجد له أثر فى 
كثيرًا عن مفهوم  يختلف  ال  االلكترونية  الدعوى  وأن مفهوم  الفقهية،  القانونية  والمراجع  الكتب 
الحاجة  دون  إلكترونيا  تتم  إجراءاتها  جميع  ومباشرة  رفعها  وسائل  كون  فى  إال  التقليدية  الدعوى 

11  ( الدكتور خالد ممدوح إبراهيم – التقاضى االلكترونى- تالدعوى االلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم- دار الفكر الجامعى – 
االسكندرية -2008 ص 12

12 ( الدكتورخالد ممدوح ابراهيم –التقاضي االلكتروني –مقالة نشرت عبر شبكة االنترنت يمكن الوصول اليها من خالل الرابط
www.kenanaonline.com 
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للتواجد الجسدى ألطراف الدعوى أو هيئة المحكمة بمبنى أو مقر المحكمة 13.

ومن ثم يرى هذا الجانب من الفقه أن التقاضى االلكترونى هو عبارة عن سلطة لمجموعة متخصصة 
مستحدثة،  الكترونية  بوسائل  القضائية  االجراءات  ومباشرة  الدعوى  بنظر  النظاميين  القضاة  من 
ضمن نظام قضائى معلوماتى متكامل األطراف والوسائل، يعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية 
خاللها  من  تمت  التى  واالجراءات  الوسائل  هذه  إخضاع  مع  فيها،  والفصل  الدعاوى  بنظر  )االنترنت( 

لألصول المتبعة فى االثبات، بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين14.

فى حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن التقاضى االلكترونى يقصد به )سلطة المحكمة القضائية 
)االنترنت(  الدولية  الربط  شبكة  خالل  من  أمامها  المعروض  بالنزاع  الكترونيًا  للفصل  المتخصصة 
بالخصومات  الفصل  سرعة  بهدف  الحداثة  فائقة  تقنية  وأليات  الكترونية  أنظمة  على  وباالعتماد 
والتسهيل على المتخاصمين(، ومن هذا التعريف يوضح هذا الجانب أن فكرة التقاضي االلكتروني 
ابتداًء حوسبة  الكترونية واحدة، وهذا يستلزم  القضائية كلها ضمن دائرة  المحاكم  تقوم على ربط 
عمل كل محكمة قضائية على حدى، وربطهما معًا لتؤدي عملها عبر الوسائل االلكترونية، ولتقوم 
قواعد البيانات مقام الوثائق والملفات الورقية على نحو يتيح سرعة الوصول إلى المعلومات وسرعة 

استرجاعها والربط فيما بينها15 .

تقديم  االنتقال من  اإللكترونية- تستهدف  الحكومة  اإللكتروني-كما  القضاء  أن فكرة  إلى  وذهب 
اإلنترنت، فهى  اإللكترونى، وذلك عبر  الشكل  إلى  الورقى  الروتينى  والمعامالت بشكلها  الخدمات 
إعادة إدارة لألداء فى مرفق العدالة، وهى دون شك وسيلة فاعلة إلدارة الوقت ضمن االستراتيجيات 
الجديدة للتعامل مع الوقت ومواكبة العصر، فضاًل عن تطوير مرفق القضاء ومواجهة ظاهرة بطء 

التقاضى وتيسير إجراءاته باستخدام وسائل التقنية الحديثة كمعاون فى أداء القضاء لوظيفته16.

وكما سعى جانب من الفقه لوضع تعريف للتقاضى االلكترونى، هناك جانب آخر من الفقه تجاهل 
وضع التعريف، وعمد مباشرة إلى وصف وشرح آليات استخدام التقنيات الحديثة أمام المحاكم، منهم:

 الدكتور على بركات، والذى تجاهل وضع التعريف، وذهب إلى التساؤل حول مدى امكانية استخدام 
التقنيات الحديثة أمام القضاء، وأسهب فى محاولة االجابة على هذا التساؤل فى ثالثة فصول خصص 
األول منها لتبيان أهمية التقنيات الحديثة أمام القضاء ونطاقه، وأوضح فى الفصل الثانى المتطلبات 

13  ( القاضى/ محمد عصام الترساوى- تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم االلكترونية-دار النهضة العربية -طبعة 2013 -ص64

14  ( القاضى محمد عصام الترساوى- مرجع سابق- ص 66

http:// 15  ( أسعد فاضل منديل الجياشى- التقاضى عن بعد دراسة قانونية- شبكة مواقع التدريسيين بجامعة القادسية
8A-%82%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%AA%D9%D8%A7%D9%/07/09/qu.edu.iq/staff/asaadaljiashi/2019

82%D8%A7%D-%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%%D8%B9%D9
/8A%D8%A9%86%D9%88%D9%86%D9%9

16  ( أسعد الجياشى- مرجع سابق- 
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الالزمة الستخدام تلك التقنيات أمام القضاء، أما فى الثالث واألخير تناول بالتقييم حقيقة الدور الذى 
تلعبه وسائل التقنية الحديثة أمام القضاء17.

على  »التعويل  بأن  القول  إلى  وذهب  التعريف،  وضع  تجاهل  الذى  مختار  محمود  الدكتور  وكذلك   
تكنولوجيا المعلومات بداًل من الطرق المألوفة والمعتادة لمباشرة الدعاوى المدنية وصواًل للفصل 
عبر  للنزاع  المحكمة  ثم فض  الالورقية، ومن  المحكمة  لمرحلة  القضائى  النظام  بلوغ  يعنى  فيها، 
شبكة االنترنت من خالل الدعوى االلكترونية القائمة على عدم التالقى المادى بين الخصوم وهيئة 

المحكمة المناط بها الفصل فى النزاع«18.

وحضور  أدلتهم  وتقديم  دعواهم  تحريك  للخصوم  يتيح  معلوماتى  تقنى  تنظيم  أمام  »أننا  أكد  ثم 
الجلسات تمهيدا للوصول للحكم النهائى من خالل وسائل االتصال االلكترونى، والتى تعاون القضاه 

على االتصال بالخصوم دون حضورهم الشخصى لمقر المحكمة لمباشرة إجراءات التقاضى«19.

نحن نرى أن هذا المسلك من الفقه هو تعبير عن جدل فقهى وقانونى مازال يحاول االجابة على 
تساؤل جوهرى: )هل نحن أمام نوع جديد من التقاضى يسمى »التقاضى االلكترونى«، أما أننا أمام 
آليات جديدة فقط لرفع ومباشرة الدعوى والفصل فيها، مما جعل البعض يفضل الحديث عن اآلليات 
»مصطلح  نقول  أم  االلكترونى«  التقاضى  »مصطلح  )نقول  آخر   بمعنى  أو  للتقاضى؟(  االلكترونية 
إلكترونيات التقاضى«؟(. ربما يكون غياب التطبيق العملى حتى اآلن للدعوى االلكترونية فى مصر 
-إال بعض تطبيقات للتحكيم االلكترونى- جعل مالمح هذا الجدل لم تستقر بعد، بل ربما لم تفرز حتى 

اليوم األسئلة واالجابات الرئيسية للوصول إلى مالمح وجوهر مرتكزات هذا االختالف. 

كما نرى أننا لسنا أمام مجرد آليات جديدة وفقط، بل نحن أمام نظام قضائى وقانونى جديد يتعاطى 
مع الواقع سعيًا لمواكبته، لذلك ننحاز لوضع تعريف للتقاضى االلكترونى، ونرى أيضا أن جل التعريفات 
السابقة من الفقه جاءت قاصرة، ألنها إنصبت فى حقيقتها على تعريف وشرح آلليات وأدوات هذا 
التقاضى، لذلك نرى أن التقاضى االلكترونى هو )نظام قضائى وقانونى يتيح  للكافة رفع الدعاوى 
ومباشرة جميع إجراءاتها وصواًل لصدور الحكم فيها بوسائل الكترونية، كما يخول للمحاكم والقضاة 
سلطة تلقى تلك الدعوى ومباشرة إجراءاتها والفصل فيها بوسائل الكترونية وفق مبادىء النظام 

القضائى، وضمانات التقاضى المنصوص عليها فى الدستور والقانون(.

ومن ثم فنحن نرى أننا لسنا بصدد استخدام بعض التقنيات الحديثة فقط، بل أمام تغير جذرى يشهد 
ميالد نظام قضائى وقانونى جديد ينشأ محاكم -ربما- تنعقد فى أوقات مختلفة، وليس لها مكان 

17  ( الدكتور على بركات- مرجع سابق- ص 133 ما بعدها

18  ( الدكتور محمود مختار عبد المغيث محمد – استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضى المدنى- دار النهضة العربية- 
-2013ص16

19  ( الدكتور محمود مختار عبد المغيث محمد- مرجع سابق- ص 17
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الدعاوى، وحجية مستنداتها،  افتراضى، وإجراءات رفع  أو مادى بل هو مكان  أو محدد  إنعقاد واحد 
تختلف  وحفظها  فيها،  الحكم  حتى  إجراءاتها  جميع  ومباشرة  فيها،  والترافع  بها،  االثبات  ووسائل 
اختالفًا جوهريا عن إجراءات التقاضى التقليدى، كما أن حدود وطبيعة سلطة المحكمة والقاضى فى 
مباشرة الدعوى، وإدارة جلساتها، بل وفى المداولة، وإصدار الحكم أو تدارك ما به من خطأ أو تفسير، 
إيداع الحكم وحفظ أوراق الدعوى، يختلف جوهريًا عن حدود وطبيعة تلك السلطة فى  وكذا طريق 
التقاضى التقليدى، كما يؤكد التعريف على أن المحكمة ليست مطلقة من كل قيد بل هى ملتزمة 
يتناسب  بما  اآلليات  تلك  تطويع  ليتم  األساسية،  التقاضى  ضمانات  بكل  الدعوى  تلك  مباشرة  فى 

ومبادىء النظام القضائى المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وليس العكس.

ولعل أبرز االختالفات بين التقاضى االلكترونى والتقليدى أن األول يقلص المساحة التى قد يبنى منها 
عكس  على  والشهود،  الخصوم  كذب  أو  بصدق  اقتناعه  ومدى  فراسته  خالل  من  عقيدته  القاضى 
القضاء التقليدى الذى يقف فيه الخصوم والشهود أمام القاضى مباشرة يتفرس وجوههم، ونظرات 
أعينهم، ويتابع ردود أفعالهم، ونبرات أصواتهم ومدى توترهم وثباتهم االنفعالى، فتتشكل عقيدته 
التقاضى  تجعل  لم  القضائية20  التجارب  بعد  أن  نجد  لذلك  المشاهد،  هذه  خالل  من  منها  جانب  فى 
االلكترونى فى مواجهة مع التقاضى التقليدى بل جعلت كل منهما يكمل اآلخر بل يعتمد عليه فى 
بعض اإلجراءات، وهو ما انحاز إليه المشرع المصرى فى تعديالت قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 

146 لسنة 2019، على النحو الذى سنوضحه تفصياًل فيما يلى.

المطلب الثانى 

مزايا وعيوب التقاضى االلكترونى

ليس خفيا أن التكنولوجيا تسبق القانون بشكٍل شبه دائم، وهو يسعى جاهدًا إلى مواكبتها من أجل 
أن ينظم مفاعيلها. وقد ُيخطئ القانون أحيانًا إذا سعى إلى أن يلجم  التطور والحداثة، ألنه سرعان ما 
يتبّين له أنهما قد تجاوزاه من جديد، فيعي القانون أن دوره ليس أبدًا وقف الحداثة والتطور العلمي 
كيفية  وينظم  تطبيقاتهما،  يؤنس  لكي  يجتهد  أن  في  هو  دوره  العكس  على  بل  التكنولوجى  أو 
استفادة المجتمع منهما، فضاًل على ما يشهده مجال العمل بالقانون من تطورات ضخمة ناجمة عن 
الثورة المعلوماتية التي تشكل سمة عصر الحداثة والعولمة؛ فأصبح هنالك نشر متزايد ومتنامي 
للمعلومات القانونية عبر وسائل جديدة ومبتكرة أهمها المواقع االلكترونية، )كل يد، وفى متناول 
جميع البشر(. باالضافة إلى وصول االنترنت لربوع  شتى، والتصارع الذى تشهده البشرية من أجل جعله 
التى تبث إشاراته للكافة بغض  اتصاله مباشرة باألقمار الصناعية  مجانيًا كالماء والهواء، من خالل 

20  ( الدكتور على بركات- مرجع سابق- ص 155 ما بعدها
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القضائية  بالمؤسسات  الرقمى  التحول  بنية  لتهيئة  السعى  فإن  لذلك  المادية،  قدرتهم  عن  النظر 
ستساهم على المدى البعيد فى إحداث تحول جذرى فى آليات التقاضى فى مصر، وكما أن للتقاضى 

االلكترونى العديد من المزايا، فإنه ال يخلوا أيضا من بعض المخاطر21، ومن ذلك:

1-مزايا التقاضى االلكترونى:

 من مزايا التقاضى االلكترونى أنه سيؤدى إلى:

- تبسيط وتحسين جودة إجراءات التقاضى.

- توفير التكلفة والجهد والوقت بشكل كبير لكل أطراف الدعوى.

- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية.

- خلق فرص لتقديم أداء مبتكر وإبداعي بعيدًا عن الطرق التقليدية فى عمل المؤسسات القضائية 
وفى عالقتها بجمهور المتقاضين.

- تخفيف التزاحم والتكدس داخل أروقة المحاكم.

تفرض على  التى  الجزاءات  تقليل  ثم  والمحسبوبية، ومن  الفساد  وتقليل فرص  الشفافية  ترسيخ   -
المتقاضين، والموظفين، بل والقضاة أيضا.

- سهولة حفظ القضايا، وتقليل فرص فقدها، والحفاظ عليها آمنة ألطول مدى ممكن.

- إتاحة فرص إلعادة استغالل أماكن التخزين الورقى لملفات التقاضى داخل أروقة المحاكم ومبانيها.

- سرية تداول الملفات.

كالخبراء  القضاء  أعوان  وإلى  من  أو  ونوعيًا،  إقليميا  المحاكم  بين  الملفات  نقل  وسرعة  سهولة   -
والطب الشرعى ..الخ

- تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا، وفهرست نتائجها، وتوثيقها، وأرشفتها.

- توثيق الدفوع والطلبات وإجراءات تعديلها دون تدخل من سكرتير الجلسة أو القضاة فى صياغات 
المحامون وخصوم الدعوى، ومن ثم تخفيف المصادمات بين المحامون والقضاة والموظفين.

21  للمزيد من التفاصيل حول المزايا والمخاطر يمر الرجوع إلى الدكتور يوسف سيد عواض- خصوصية القضاء عبر الوسائل االلكترونية- 
رسالة دتوراه غير منشورة- كلية الحقوق- جامعة عين شمس- 2012، والدكتور على بركات – مرجع سابق، والقاضى عصام الترساوى- 

مرجع سابق، والدكتور محمود مختار عبد المغيث – مرجع سابق، والدكتور.محمد حسين منصور – االثبات التقليدي وااللكتروني –دار الفكر 
الجامعي – االسكندرية -2010-ص21
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- اطمئنان أطراف الدعوى لتوثيق أقوال الشهود واالستجوابات وما قرره الخصوم أو شهدوا به داخل 
المحرر االلكترونى.

- تخفيف األعباء على المحامون وتسهيل أعمالهم شأن إطالعهم على الملفات القضائية كاملة من 
الموقع االلكترونى للمحكمة فى أى وقت.

- تفادى عيوب وصعوبة قراءة وتفسير الخطوط اليدوية على المستندات الورقية من جانب الكتبة 
وأمناء السر.

- يسهل على القضاة بحث وفحص كافة أوراق الدعوى، والرجوع إلى ما حوته من مستندات  أو أوراق 
فى أى زمان أو مكان.

2- مخاطر التقاضى االلكترونى:

التقاضى االلكترونى إذا كان له العديد من المزايا، فإنه ال يخلوا أيضا من بعض العيوب والمخاطر، ومن 
ذلك:

-انتشار الفيروسات وتطورها على أجهزة الكومبيوتر وشبكات االنترنت.

-تطور أعمال الهاكر والقرصنة وإمكانية اختراق الملفات والعبث بها أو تدميرها22.

-مازال هناك العديد من األماكن فى مصر والتى لم يصلها االنترنت وخاصة النائية منها والحدودية.

-إعداد البنية الرقيمة وتدريب الموظفين يحتاج لميزانيات كبيرة قد ال تتوافر بما يسمح بتطبيق نظام 
الدعوى االلكترونية على كل المحاكم هو فى حقيقته )تنمية معلوماتية( شاملة للمرفق القضائى، 
إجراءات  األطراف، وليس فقط مجرد تحسين فى بعض  بيئة عمل واسعة متنوعة  تحتويه من  بما 

التقاضى داخل المحاكم.

-خطورة إمكانية المساس بضمانات المحكمة العادلة ألن وجود المحكمة االلكترونية قد يعدم أو 
يلغي أو يقوض واحد من أهم مبادئ النظام القضائى، وهو مبدأ عالنية الجلسات، فعالنية جلسات 
المرافعة تعني أن تكون أبواب قاعة المحكمة مفتوحة أمام الجميع ليحضر إجراءات الجلسات العلنية 

من يشاء من الجمهور دون تمييز ويكون رقيبًا على أعمال السلطة القضائية23 .

القاضى عقيدته من خالل فراسته  يبنى منها  التى قد  المساحة  يقلص  االلكترونى قد  -التقاضى 

22  ( القاضى عصام الترساوى- مرجع سابق- ص 109

23  ( الدكتور.محمد حسين منصور – االثبات التقليدي وااللكتروني –دار الفكر الجامعي – االسكندرية -2010-ص21.
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فيه  يقف  الذى  التقليدى  القضاء  عكس  على  والشهود،  الخصوم  كذب  أو  بصدق  اقتناعه  ومدى 
الخصوم والشهود أمام القاضى مباشرة يتفرس وجوههم، ونظرات أعينهم، ويتابع ردود أفعالهم، 
ونبرات أصواتهم، ومدى توترهم وحدود ثباتهم االنفعالى، فتتشكل عقيدته فى جانب منها من خالل 

هذه المشاهد.

المطلب الثالث:

ضرورات استخدام التقاضى االلكترونى

الكومبيوتر  »ادخال  بأن  القول  إلى  مرعى24  ممدوح  المستشار  األسبق  المصرى  العدل  وزير  ذهب 
يتم  بالمحاكم حيث  اإلجراءات  تغيير جذرى فى جميع  إلى  أدى  بها  العمل  المحاكم ومكينة  لجميع 
تحويل شكل المحاكم التقليدية إلى محاكم الكترونية حديثة، وذلك لتحقيق الهدف األساسى لعمل 
القضاء، وهو التيسير على المتقاضين وخدمتهم وتسريع إجراءات التقاضى. فجميع االجراءات فى 
)15 دقيقة( فقط يتم  مكان واحد من شباك واحد يستطيع من خالله المتقاضي اقامة دعواه فى 
أى  على  للقضاء  الكترونيا  الدائرة  وتحديد  الرسوم  ودفع  وتقدير  الدعوى  صحيفة  مراجعة  خاللها 

تالعب«25.  

متكامل  الكترونى  قضائى  نظام  إلى  الوصول  دون  تحول  عقبات  أو  صعوبات  هناك  كانت  ومهما 
فليس هناك ما يمنع من االستفادة المستمرة من مخرجات العلم والتكنولوجيا قدر االمكان، وتحديث 
البنية المعلوماتية، وتحسين وسائل استخدامها، وتطويعها بما يساعد مؤسسات العدالة فى القيام 
برسالتها، وتسهيل استحصال الجمهور على المعلومات والخدمات ذات الطابع القانوني والمرتبطة 
بقضاياه القانونية، وما يتم تحصيله من خطوات يؤكد أن المحاكم ومؤسسات العدالة المصرية تجذر 
وتعمق بنيتها التكنولوجية لتكون مهيئة لمواكبة التطورات التى سيفرضها العلم والحداثة على 
الجميع، فها هى المواقع االلكترونية للمحاكم العليا يمكن للكافة الولوج إليها شأن موقع المحكمة 
الدستورية العليا، والموقع الرسمي لمحكمة النقض وما يحوياه من أحكام ومبادىء فضاًل عن بعض 
المطلوب  النشر ليس على المستوى  الرسمية، وإن كان هذا  بالجريدة  الخاصة  القوانين واالصدارات 

اآلن، فحتمًا سيتطور األداء فى المستقبل.

كما يشهد اليوم سوق ومجال العمل القانونى تطورات ضخمة ناجمة عن الثورة المعلوماتية التي 
تشكل سمة عصر الحداثة والعولمة؛ حيث شهدنا ميالد خروج المكتبة القانونية من نطاقها الورقى 
التقليدى إلى نطاق الرقمنة الواسع، فأصبح هناك نشر متزايد ومتنامي للمعلومات القانونية عبر 

24  ( الدكتور محمود مختار- مرجع سابق

http://www.kadyonline.com :25  ( مقال منشور للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل األسبق
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وسائل جديدة ومبتكرة أهمها المواقع االلكترونية وتطبيقات التليفون والالبتوب المحمول، وأضحى 
التشريعات  من  الكترونية  نسخ  بيع  فى  تجاريًا  المتخصصة  االلكترونية  المواقع  من  العديد  هناك 
بالمطابع  االشتراك  أو  الشرق(،  )تشريعات وقوانين  الفقه عليها مثل  وتعليق  القضائية  وتطبيقاتها 
اشتراكات  مقابل  المصريًة  الوقائع  أو  الرسمية  الجريدة  من  الكترونية  نسخ  على  للحصول  األميرية 
مالية شهرية أو سنوية عبر البريد االلكترونى، أو التعامل مع بعض المواقع المجانية مثل مواقع 
االقتصادية  للحقوق  المصرى  المركز  والدولية شأن موقع  والعربية  المصرية  الحقوقية  المنظمات 
واالجتماعية ، أو  موقع منشورات التابعة )للجامعة االمريكية في مصر( أو موقع )جامعة منيسوتا( 

بشأن االتفاقات الدولية.

وهناك أيضا العديد من الشركات المتخصصة فى تقديم عروض الخدمات القانونية عبر شبكة االنترنت 
وفى  القانونية(،  )االستشارات  ومواقع  وتليفونات  أفوكاتو(،  )تطبيق  مثل  المحمول،  التليفون  أو 
محاولة لتسخير التكنولوجيا لخدمة القانون برزت مؤسسات ذات طابع قانوني أتت فكرتها من الواليات 
المّتحدة األميركية، ُتعرف باسم »Legal Start-ups«  وهي نوع من الشركات الحديثة النشأة، العصرية 
واالبتكارية ُتعنى بتقديم عروض خدمات قانونية ذات جودة عالية وكلفة مدروسة عبر موقعها على 
شبكة االنترنت؛ تتوجه هذه المؤسسات بعروضها إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم واألفراد 
على السواء، وهي تسعى لتقديم خدمات في ميادين قانونية شّتى كحماية المستهلك، وتنظيم 
العالقات الفردية في قانون العمل والوصايا وقانون االنترنت، كما أنها تساعد كل من يبغي مباشرة 
عمل خاص به وتأسيس المشروع الذي يحلم به عبر إرشاده وجعله يتواصل مع محاٍم عبر موقعها 
وتزويده بكل المستندات والوثائق القانونية الالزمة الكترونيًا، حتى أنها تعرض على زبائنها في كافة 
بها في مسألة  القيام  الواجب  القانونية  االجراءات  عاتقها كل  تأخذ على  أن  بها  المولجة  المجاالت 

معينة. 

فضاًل عن محاوالت تطبيق الذكاء االصطناعى فى مجال المحاماه فقد أضحى هناك بعض التجارب 
التى تشير إلى الذكاء القانوني االصطناعي المؤسس على قدرة تحليل متقدمة لكميات مهمة من 
البيانات الذي هو اليوم طور النمو ومن أبهى صوره وتجلياته برنامج الرجل اآللي »روس- المحامي 
من  طالب  مجموعة  قبل  من  الموضوع    »Ross- the super-intelligent attorney الذكاء الخارق 
جامعة تورنتو Toronto الكندية بهدف االجابة على اشكاليات قانونية معقدة محلية ودولية وبلغاٍت 
مختلفة، علمًا أن االجابة المبهرة للرجل اآللي على السؤال القانوني المطروح تأخذ شكل االستشارة 
اآللي  الرجل  عن  مأخوذة  التجربة  وهذه  كلي؛  شبه  بشكل  والمفهومة  نسبيًا  الكاملة  القانونية 
»واتسنwatson »  األميركي الجنسية وهو برنامج معلوماتي للذكاء االصطناعي تّم خلقه من قبل 
الكتروني  وليس  طبيعي  لغوي  بأسلوب  األسئلة  عن  االجابة  بغية     IBMاألميركية الشركات  إحدى 
معلوماتي، هذه الصورة للذكاء االصطناعي يمكن أن ُتطبق في مجال الخدمات القانونية وان تحل 

محل المحامين في تأدية بعض المهام.
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كما أن المشرع المصرى سعى لتعظيم استخدام وسائل التكنولوجيا الرقمية في تقديم كافة الخدمات 
الحكومية المتاحة للجمهور، دافعًا إلى خروج العديد من التشريعات التي يمكن اعتبارها البنية التحتية 
القانونية للتحول الرقمي في القطاعات الحكومية المصرية، ومن ضمن تلك التشريعات القانون رقم 
18 لسنة 2019 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، والذي ألزم سلطات الدولة ومقدمو الخدمات 
العامة من أشخاص اعتبارية عامة ومنشآت وغيرها بإتاحة كافة وسائل الدفع اإللكتروني الممكنة 
للجمهور، وغيره من التشريعات األخرى، كما صدرت كذلك العديد من القرارات الوزارية بشأن تحصيل 

المستحقات الحكومية والضريبية من خالل منظومة الدفع والتحصيل االلكتروني.

االستثمار  تعظيم فرص  ترتكز على   2030 لمصر  المستدامة  التنمية  أهم خطة  أحد  أن  فضاًل على 
المحلي واألجنبي وتوطين التكنولوجيا في مصر.

بعض  تحسين  أو  التقاضى  آليات  فقط  ليس  وتطوير  لتحديث  ضرورة  هناك  أن  يوضح  سلف  ما  وكل 
اإلجراءات وتسريعها بل والعمل على تحديث ورقمنة كل المنظومة القضائية بما تحويه من بيئة عمل 
تكنولوجية  تنمية معلوماتية وقفزة  لتحقيق  إجبارى  باعتبار ذلك مسار  األطراف  واسعة ومتنوعة 
تجعل مؤسسات العدالة فى مصر ال تواكب الحاضر فقط بل تحاكى المستقبل أيضا، وخاصة أن هناك 
العديد من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، ومنها بعض دول العالم الثالث، وفى منطقتنا العربية، 
والتشريعية  والمالية  والبشرية  الفنية  المتطلبات  كل  توفير  أجل  من  الجاد  العمل  يستلزم  ما  وهو 

الالزمة لذلك التحديث والتطوير26. 

26  ( لمزيد من التفصيل حول المتطلبات الالزمة الستخدام وسائل التقنية الحديثة أمام القضاء راجع الدكتور على بركات – مرجع سابق- ص 
141 وما بعدها
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ر

المبحث الثانى : التنظيم االجرائى للدعوى االلكترونية أمام المحاكم 
االقتصادية

هذا المبحث فى ثالثة مطالب، األول حول التوقيع االلكترونى والقانون الذى ينظمه نتناول 
المحاكم  عن  والثانى  حمايته،  وطرق  حجيته  وحدود  واعتماده  استخراجه  وكيفية 
االقتصادية نشأتها ومقارتها واختصاصاتها، والثالث حول القواعد االجرائية للدعوى االلكترونية أمام 

المحكمة االقتصادية، وذلك على التفصيل التالى:

المطلب األول 

التوقيع االلكترونى

التوقيع  شرعنة  دون  العملى  للتطبيق  مجااًل  االلكترونية  الدعوى  تجد  أن  الممكن  من  يكن  لم 
المحرر  حجية  بين  المساواة  قاعدة  المصرى  المشرع  تبنى  لذلك  عليه،  الحجية  وإضفاء  االلكترونى 
الورقى العرفى، وحجية المحرر االلكترونى، وذلك من خالل قانون التوقيع االلكترونى رقم 15 لسنة 
2004، ربما كان الظاهر للرأى العام عند إصدار التشريع أنه محاولة لمواكبة ضرورات التجارة الدولية، 
بغية دعم االقتصاد الوطنى فى هذا الشأن، لكن من صياغات القانون نجد أن االرادة الصريحة للمشرع 
المدنية والتجارية واإلدارية  المعامالت  اإللكتروني، في نطاق كافة  التوقيع  انحازت لجعل  المصرى 
يتمتع بذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، متى 
روعي في إنشاء وإتمام هذا التوقيع كافة الشروط المنصوص عليها في قانون التوقيع االلكترونى 

والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون27.

التوقيع االلكترونى هو: عبارة عن ملف أو شهادة تصدرها إحدى الجهات المخصصة من الحكومة 

لهذا الغرض، لمدة قد تصل إلى سنة، ويحتوى هذا الملف على اسم الُموقع، ورقم التسلسل الخاص 
به، وتاريخ انتهاء الشهادة، ومصدرها.

وعند استالم شهادة التوقيع االلكترونى يتم الحصول على مفتاحين رقميين، األول المفتاح الخاص 
ويمكن  المستند،  داخل  وتخزينه  تشفيره  يتم  حيث  المستند  على  للتوقيع  وذلك  الُموقع،  قبل  من 

27  راجع المادة 14 من قانون التوقيع االلكترونى المصرى.
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باستخدام  التوقيع  ورؤية  الملف،  إلى  الوصول  مستخدم مختص/ موظف مختص فى وقت الحق  
المفتاح الثانى وهو المفتاح »العام«.

والستخراج هذا التوقيع االلكترونى، يتقدم الشخص -االعتبارى أو الطبيعى- إلى إدارة التوقيع 

االلكترونى بهيئة االستثمار، للحصول عليه بعد سداد الرسم المقرر، وتقديم صورة من بطاقة الرقم 
القومى أو جواز السفر لغير المصريين، ذلك بالنسبة للشخص الطبيعى، أما الشخص االعتبارى فيرفق 
مع طلبه اسم وسمته التجارية أو المهنية، وصور من السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، والرخصة 
التجارية إن وجدت، ورخصة التصدير واالستيراد إن وجدت، وصورة عقد تأسيس هذا الشخص االعتبارى، 

والنظام األساسى الذى يحكمه.

وبعد تقديم هذا الطلب ومرفقاته وسداد الرسم أمام الجهة المختصة، يقوم الشخص باستالم شهادة 
باعتماد التوقيع االلكترونى )ملف اعتماد التوقيع االلكترونى(، وذلك للمدة المحدة فى العقد الذى 
التوقيع كل  المدة عام واحد، ويجدد  التوقيع االلكترونى، وغالبًا تكون  يتم توقيعه ويسمى ب عقد 
عام بعد سداد الرسم، ثم يتسلم الشخص جهاز تطبيق رمز األمان )hardware token(، والظرف الخاص 
بالرقم السرى )كود - رمز أمنى(، وأصل عقد التوقيع االلكترونى، واسطوانة مدمجة من برنامج الدليل 

الذى يشرح ماهية التوقيع االلكترونى، وكيفية استخراجه، وتغييره، والتعامل به، وإجراءات تسجيله.

جهة استصدار التوقيع االلكترونى، وفقا لقانونه، واستخراج شهادة به، وتسجيله، والحصول على 

المفتاحين العام والخاص يكون من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة االستثمار 
مطالعة  بعد  التوقيع،  هذا  باستخراج  تقوم  االلكترونى  للتوقيع  إدارة  بها  االستثمار  لوزارة  التابعة 

أصول المستندات المطلوبة واستالم صورها واستالم الرسوم المقررة.

أما عن وضع التوقيع االلكترونى على المستند، فيتم من خالل تشفير الرسالة االلكترونية ب المفتاح 
التوقيع،  بصاحب  الخاص  المفتاح  بواسطة  أو  المختص  الموظف  المختص/  للمستقبل  التابع  العام 
ويتم إرفاق التوقيع االلكترونى فى الرسالة، كما يتم إرسال نسخة من التوقيع االلكترونى بواسطة 
البرنامج الخاص بالمستقبل إلى الهيئة المصدرة للشهادة للتأكد من صحة التوقيع، وبعد قيام الهيئة 
بمراجعة البيانات للتأكد من صحة التوقيع ترسل المعلومات ونتيجة ذلك البحث إلى المستقبل مرة 
أخرى ليتأكد من صحة وسالمة الرسالة، ثم يقوم المستقبل بقراءة الرسالة وذلك من خالل مفتاحه 
الخاص إذا كان التشفير قد تم على أساس رقمه العام أو بواسطة الرقم الخاص للمرسل إذا تم التشفير 
الطريقة، وهكذا تتكرر  المرسل استخدام نفس  المرسل، ومن ثم يجب على  الخاص  الرقم  بواسطة 

العملية عند وضع التوقيع االلكترونى على أى مستند الكترونى.
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لذلك جعل المشرع للكتابة اإللكترونية وللمحررات اإللكترونية، في نطاق المعامالت المدنية والتجارية 
واإلدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون اإلثبات في 
االلكترونى  التوقيع  المنصوص عليها في قانون  الشروط  والتجارية، متى استوفت  المدنية  المواد 

المصرى وفقًا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون28.

بالقدر  كما جعل للصورة المنسوخة على الورق من المحرر اإللكتروني الرسمي حجة على الكافة 
والتوقيع  الرسمي  اإللكتروني  المحرر  دام  ما  وذلك  المحرر،  هذا  ألصل  مطابقة  فيها  تكون  الذي 

اإللكتروني موجودين على الدعامة اإللكترونية 29.

والكتابة  اإللكتروني  والتوقيع  والعرفية  الرسمية  اإللكترونية  المحررات  صحة  إثبات  شأن  وفي 
اإللكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التوقيع االلكترونى المصرى أو في الئحته التنفيذية 

تسرى عليها كافة األحكام المنصوص عليها في قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 30.

وذهبت إرادة المشرع إلى أن التوقيع اإللكتروني والكتابة اإللكترونية والمحررات اإللكترونية تتمتع 
بالحجية في اإلثبات إذا ما توافرت فيها الشروط اآلتية:

)أ( ارتباط التوقيع اإللكتروني بالُموقع وحده دون غيره.

)ب( سيطرة الًموقع وحده دون غيره على الوسيط اإللكتروني.

)جـ( إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني.

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك 31.

تكنولوجيا  صناعة  تنمية  »هيئة  تسمى  عامة  أهيئة  االلكترونى  التوقيع  قانون  أنشأ  وقد   
التوقيع  وتوثيق  تسجيل  إجراءات  لتتولى  العامة،  االعتبارية  الشخصية  لها  تكون  المعلومات« 

تكنولوجيا  صناعة  وتنمية  تشجيع  إلى  وتهدف  استصداره،  إجراءات  وحماية  ورعاية  االلكترونى 
المعلومات واالتصاالت، ونقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق االستفادة منها، والسعى 
لزيادة فرص تصدير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، واإلسهام في تطوير وتنمية 
الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوجيه وتشجيع وتنمية االستثمار في 
ألنشطة  المشتركة  المصالح  رعاية  على  والعمل  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  مجال 

28   راجع المادة 15 من قانون التوقيع االلكترونى المصرى

29   راجع المادة 16 من قانون التوقيع االلكترونى المصرى

30   راجع المادة 17 من قانون التوقيع االلكترونى المصرى

31  راجع المادة 13 من قانون التوقيع االلكترونى المصرى
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تكنولوجيا المعلومات32.

ولذلك نجد أنه من الصعوبة تزوير التوقيع االلكترونى ألنه فى حقيقته عملية كاملة، وليس مجرد 
يتم  ثم  )االسكانر(،  الحصول على صورة من  خالل  التوقيع ضوئيًا، أى  يتم مسح  إضافة توقيع، حيث 
التوقيع يعد  مقارنة العمليات الحسابية الخاصة بالمرسل والمستقبل معًا، وفى حالة التطابق فإن 

ساريًا، وفى حالة عدم التطابق ال يعد سارى33.

عدم  مع  أنه  ونص  أحكامه،  مخالفة  على  عقوبات  رتب  االلكترونى  التوقيع  قانون  أن  كما 

اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس 
وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

)أ( أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.	 

)ب( أتلف أو عيب توقيعًا أو وسيطا أو محررا إلكترونيًا، أو زور شيئًا من ذلك بطريق االصطناع 	 
أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر.

)جـ( استعمل توقيعًا أو وسيطًا أو محررًا إلكترونيًا معيبًا أو مزورًا مع علمه بذلك.	 

)د( خالف أيًا من أحكام المادتين )19( ، )21( من هذا القانون،  وهما )عدم جواز مزاولة نشاط 	 
بيانات  سرية  على  )الحفاظ  الهيئة(،  من  بترخيص  إال  اإللكتروني  التصديق  شهادات  إصدار 
التوقيع اإللكتروني والوسائط اإللكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها 
إليه أو اتصل بها بحكم عمله  بإصدار شهادات التصديق اإللكتروني، فال يجوز لمن قدمت 

إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله(.

أو 	  )هـ( توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني، 
اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته.

وتكون العقوبة على مخالفة المادة )13( من هذا القانون، الغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف جنيه 
وال تجاوز خمسين ألف جنيه، هو )تقاعس أو امتناع الجهات والشركات العاملة في مجال المعامالت 
أو معلومات  إحصاءات  أو  تقارير  بما تطلبه من  الهيئة  المعلومات بموافاة  اإللكترونية وتكنولوجيا 

تتصل بنشاط الهيئة(.

32   راجع المادتين 3، 4 من قانون التوقيع االلكترونى المصرى.

https://www.consortiolaw- 33  ( للمزيد من التفاصيل حول إجراءات استصدار التوقيع االلكترونى يمكن الرجوع إلى هذا الرابط
firm.com/ar/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-

%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%-
/82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1
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وفي الحالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها األدنى واألقصى.

وفي جميع األحوال يحكم بنشر حكم اإلدانة في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار، وعلى شبكات 
المعلومات اإللكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

ومن ثم فإن إضفاء المشروعية والحجية والحماية الجنائية على التوقيع االلكترونى ساهم فى تمهيد 
القضائى  الواقع  للتطبيق فى  ليجدا مجااًل  االلكترونى،  والقضاء  االلكترونية،  الدعوى  أمام  الطريق 

المصرى.

المطلب الثانى

المحاكم االقتصادية فى مصر

1-المحاكم االقتصادية:

 هي نوع من المحاكم المتخصصة، تختص نوعيا ومكانيا بنظر منازعات قوانين محددة، تم استحداثها 

ُنشر  والذى  االقتصادية،  المحاكم  بإنشاء  الخاص   2008 لسنة   120 رقم  القانون  بموجب  وإنشائها 
بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم 

كافة المسائل المتعلقة بها34.

محكمة  مقر  تعيين  وتم   ،2008 سنة  أكتوبر  من  األول  من  اعتبارا  القانون  بهذا  العمل  تم    وقد 
االسكندرية االقتصادية بموجب قرار السيد وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار 

المحاكم االقتصادية على مستوى الجمهورية.

 وتوجد فى مصر حتى اآلن ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 
لسنة 2008 وتعديالته – فى األماكن التالية:

 1. محكمة القاهرة االقتصادية.

2. محكمة اإلسكندرية االقتصادية.

3. محكمة طنطا االقتصادية.

 4. محكمة المنصورة االقتصادية.

http://www.jp.gov.eg/cai/15.aspx34 )  34
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5. محكمة اإلسماعيلية االقتصادية.

6. محكمة بنى سويف االقتصادية.

7. محكمة أسيوط االقتصادية.

8. محكمة قنا االقتصادية.

رئيس  لرئاستها  وُيندب  استئناف،  محكمة  كل  اختصاص  بدائرة  اقتصادية  محكمة  إنشاء  يفيد  بما 
بمحاكم االستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى، 
ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس 

القضاء األعلى35.

مكان انعقاد جلساتها، تعقد الدوائر االبتدائية واالستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم االقتصادية 

سالفة الذكر، ويجوز أن تنعقد – عند الضرورة – فى أى مكان آخر، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على 
طلب رئيس المحكمة االقتصادية.

من  ثالثة  من  االقتصادية  االبتدائية  الدوائر  من  دائرة  كل  ُتشكل  االقتصادية،  المحاكم  تشكيل 

ثالثة من قضاة محاكم  االستئنافية من  الدوائر  دائرة من  االبتدائية، وُتشكل كل  بالمحاكم  الرؤساء 
االستئناف يكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس بمحكمة االستئناف36.

على أن تعين الجمعية العامة للمحكمة االقتصادية، في بداية كل عام قضائي، قاضيًا أو أكثر من 
)أ( على األقل، ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم  قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم االبتدائية من الفئة 
المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص 

بها تلك المحكمة.

في  وذلك  الوقتية،  واألوامر  عرائض  على  األوامر  األولى  الفقرة  في  إليه  المشار  القاضي  ويصدر 
المسائل التي تختص بها المحكمة االقتصادية.

كما يصدر، وأيًا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر األداء في تلك المسائل، وفي حالة امتناعه يحدد 
جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر االبتدائية أو االستئنافية بالمحكمة، بحسب األحوال37.

2-اختصاصات المحاكم االقتصادية:

35  ( راجع المادة 1 قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

36  ( راجع المادة 2 قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

37  ( راجع المادة 3 قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019
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بتلك  القانون، حيث تختص  اختصاصات فريدة واستئثارية بشأن منازعات بعض  للمحكمة االقتصادية 
المنازعات جنائيًا، ومدنيًا، وتجاريًا، واقتصاديًا، وفى الوقت الذى تختص فيه بالفصل فى هذه المنازعات 
فقد عهد لها المشرع أيضا بامكانية القيام بالتسوية الودية والوساطة والصلح بين األطراف المتنازعة، 

وذلك على التفصيل التالى:

االختصاص الجنائى: تختص المحاكم االقتصادية بدوائرها االبتدائية واالستئنافية، دون غيرها، نوعيا 

)قانون  اآلتية:  القوانين  في  عليها  المنصوص  الجرائم  عن  الناشئة  الجنائية  الدعاوى  بنظر  ومكانيا 
العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون اإلشراف والرقابة على التأمين في 
المحدودة  المسئولية  ذات  والشركات  باألسهم  التوصية  وشركات  المساهمة  شركات  قانون  مصر، 
وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، 
قانون اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقي 
األموال الستثمارها، قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس، قانون حماية االقتصاد 
القومي من اآلثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون حماية المنافسة ومنع 
التوقيع  تنظيم  قانون  االتصاالت،  تنظيم  قانون  المستهلك،  حماية  قانون  االحتكارية،  الممارسات 
اإللكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل األموال.، قانون 
قانون  االستثمار،  قانون  الصغر،  متناهي  التمويل  نشاط  تنظيم  قانون  المنقولة،  الضمانات  تنظيم 

مكافحة جرائم تقنية المعلومات(38.

في  عليها  المنصوص  الجنح  قضايا  بنظر  االقتصادية  بالمحاكم  االبتدائية  الدوائر  تختص 

أن  على  االقتصادية،  بالمحاكم  االستئنافية  الدوائر  أمام  استئنافها  ويكون  بيانها،  السالف  القوانين 
تسري على الطعون في األحكام الصادرة من الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية في مواد الجنح 

المواعيد واإلجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية.

وتختص الدوائر االستئنافية بالمحاكم االقتصادية بالنظر ابتداًء في قضايا الجنايات المنصوص عليها 
في القوانين المشار إليها في المادة السابقة 39.

بها  يختص  التي  والدعاوى  المنازعات  عدا  فيما  والتجارى:  والمدنى  االقتصادى  االختصاص 

مجلس الدولة، تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، 
الشركات  )قانون  اآلتية:  القوانين  تنشأ عن تطبيق  والتي  تجاوز قيمتها عشرة ماليين جنيه،  التي ال 
العاملة في مجال تلقي األموال الستثمارها، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير 

38  ( راجع المادة 4 من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

39  ( راجع المادة 5 من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019
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التمويلي والتخصيم،  قانون حماية االقتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن الممارسات الضارة في 
البنوك، قانون  التجارية وعمليات  والوكالة  التكنولوجيا  نقل  التجارة في شأن  الدولية، قانون  التجارة 
تنظيم  قانون  االتصاالت،  تنظيم  قانون  الفكرية،  الملكية  حقوق  حماية  قانون  العقاري،  التمويل 
المنافسة  حماية  قانون  المعلومات،  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  وإنشاء  اإللكتروني  التوقيع 
ومنع الممارسات االحتكارية، قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية باألسهم، والشركات ذات 
والنقد،  المصرفي  والجهاز  المركزي  البنك  قانون  الواحد،  الشخص  وشركات  المحدودة،  المسئولية 
قانون التجارة البحرية، قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، قانون حماية المستهلك، 
تنظيم  قانون  الخاصة،  الطبيعة  ذات  االقتصادية  المناطق  قانون  المنقولة،  الضمانات  تنظيم  قانون 

نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون االستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات(.

كما تختص المحاكم االقتصادية بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام 
السالف  الدعاوى  الصادر في  الحكم  السابقة بحسب األحوال، ويكون  بالفقرة  إليها  المشار  القوانين 

بيانها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى ال تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

جميع  في  ابتداء  بالنظر  غيرها،  دون  االقتصادية،  المحاكم  في  االستئنافية  الدوائر  تختص  أن  على 
المنازعات والدعاوى السالف بيانها إذا جاوزت قيمتها عشرة ماليين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة 

القيمة.

وتختص الدوائر االبتدائية واالستئنافية بالمحاكم االقتصادية التي أصدرت األمر بنظر تظلمات ودعاوى 
قضاة  من  الصادرة  والقرارات  المحكمة  إنشاء  قانون  أحكام  تطبيق  عن  الناشئة  القضائية  الرسوم 

المحكمة40.

على أن تختص الدائرة االبتدائية بالمحكمة االقتصادية دون غيرها بالفصل في: -1 منازعات التنفيذ 
الوقتية والموضوعية عن األحكام واألوامر التي تصدرها المحكمة. -2 الدعاوى المتعلقة والناشئة 

عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس.

ويطعن في األحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة االستئنافية بالمحكمة االقتصادية.

هيئة  اقتصادية  محكمة  بكل  القانون  أنشأ  حيث  والصلح:  والوساطة  الودية  بالتسوية  االختصاص 
والوساطة  التحضير  وتتولى  بالهيئة،  القانون  في  إليها  يشار  والوساطة((،  التحضير  ))هيئة  تسمى 
والدعاوى  الجنائية،  )الدعاوى  عدا  فيما  وذلك  االقتصادية،  المحكمة  بها  تختص  التي  الدعاوى  في 
المستأنفة، والدعاوى واألوامر المستعجلة والوقتية، وكذلك المتعلقة  بالتنفيذ بأوامر األداء واألوامر 

40  ( راجع المادة 6 من تعديالت قانون المحاكم االقتصادية 146 لسنة 2019
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على العرائض، وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم األخرى لالختصاص النوعي(41.

وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر االستئنافية بالمحكمة االقتصادية، يشار إليه في 
بالمحاكم  رئيس محكمة  بدرجة  الهيئة، وعضوية عدد كاف من قضاتها  برئيس  القانون  مواد هذا 
االبتدائية على األقل، يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة 
في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد الالزم من اإلداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن 

ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل42.

 وأتاح القانون لقاضي التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين األطراف منفردين أو مجتمعين يراعى 
فيها االلتزام بالقواعد واألعراف المقررة في هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، وال يجوز االحتجاج 

بها أو بما تم فيها من تنازالت من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخرى43.

على أن يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ قيدها، ويعرض 
على األطراف تسوية النزاع بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم في خالل مدة ال 
تجاوز ثالثين يوما أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضي التحضير 
للتصديق عليه،  الهيئة  رئيس  أطرافه، ويعرض على  يوقع عليه  بذلك  اتفاقا  يحرر  النزاع  إلى تسوية 
وفي هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية، تحدد جلسة 

موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة، ويكلف المدعي باإلعالن44.

وللمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها 
مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين األطراف، وتحدد المحكمة أجال 

لذلك ال يجاوز ثالثين يوما، يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة45.

فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقا بذلك يلحق بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق أحكام 
قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من إجراءات ويعرضها 

على المحكمة مرة أخرى للفصل في الموضوع46.

للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها 
مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين األطراف، وتحدد المحكمة أجال 

41  ( راجع المواد 3 ، 7، من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

42  ( راجع المادة 8 من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

43  ( راجع المادة 8 مكرر ب من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

44  ( راجع المادة 8 مكرر ج من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

45  ( راجع المادة 8 مكرر ز من قانون المحكمة االقتصادية بالتعدي 146 لسنة 2019

46  ( راجع المادة 8 مكرر د بقانون المحكمة االقتصادية التعديل 146 لسنة 2019
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لذلك ال يجاوز ثالثين يوما، يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة47.

فإذا توصل إلى الصلح، يحرر اتفاقا بذلك يلحق بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق أحكام 

قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من إجراءات ويعرضها 
على المحكمة مرة أخرى للفصل في الموضوع48.

المطلب الثالث

القواعد اإلجرائية للتقاضى االلكتروني أمام المحاكم االقتصادية

أتاح المشرع  المصرى التقاضى االلكترونى ألول مرة فى مصر بموجب النصوص المضافة بالقانون 
رقم 146 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم االقتصادية، وهو 
حدث تاريخى، سيساهم فى خلق تحوالت جذرية فى منظومة العدالة بمصر، حيث فتح هذا القانون 
الباب لتشهد مصر أول منصة تقاضي الكترونية يتم إنشائها على شبكة المعلومات الدولية “االنترنت” 
بالتعاون بين وزارة العدل، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة االستثمار والتعاون الدولي، 
المصرية،  والبورصة  المالية،  للرقابة  العامة  والهيئة  الحرة،  والمناطق  لالستثمار  العامة  والهيئة 

والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري.

وفقا  االقتصادية  المحاكم  أمام  االلكترونى  التقاضى  إجراءات  المطلب  هذا  فى  نتناول  سوف  لذا 
للتعديل 146 لسنة 2019، وذلك على التفصيل التالى:

أواًل: االجراءات الجوهرية السابقة على رفع الدعوى االلكترونية:

لقيد  يخصص  بالمحاكم  االقتصادية  موحدًا  إلكترونيًا  سجاًل  القانون  أِنشأ  االلكترونى:  السجل   )1(

العنوان اإللكتروني المختار، ومنه البريد اإللكتروني الخاص بالجهات واألشخاص اآلتية: )الدولة أو أحد 
األشخاص االعتبارية العامة، الشركات المحلية واألجنبية أو أحد األشخاص االعتبارية الخاصة، مكاتب 
المحامين( وعلى هذه الجهات واألشخاص أن توافى المحاكم االقتصادية بعنوانها اإللكتروني المختار 
لقيده في ذلك السجل49، كما يجوز لألشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محال 

مختارا لهم50.

47  ( راجع المادة 8 مكرر ه من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

48  ( راجع المادة 8 مكرر و من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

49  ( راجع المادة 13 من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

50  ( راجع المادة 17 من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019
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وبالطبع يجوز لذوي الشأن االتفاق على أن يتم اإلعالن على أي عنوان إلكتروني مختار آخر، على أن 
يكون ذلك العنوان قابال لحفظه واستخراجه.

ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، القرارات  المنظمة للقيد فى 
المحاكم  إلكترونيًا وإعالنها وطرق حمايتها  وربط  السجل االلكترونى، وتنظيم إقامة وسير  الدعوى 

االقتصادية إلكترونيًا. 

يقوم  أن  االقتصادية  المحاكم  أمام  االلكترونى  التقاضى  مع  سيتعامل  من  كل  على  يجب  وبالتالى 
بالقيد فى السجل االلكترونى.

 هذا وقد حدد وزير العدل الخطوات واالجراءات التنفيذية للقيد بهذا السجل بموجب القرار رقم 8548 
المنشور  االقتصادية  المحاكم  أمام  للتقاضى  االلكترونى  السجل  فى  القيد  بتنظيم   2020 لسنة 

بالوقائع المصرية بالعدد 279 فى 10 ديسمبر 2020.

)2( التوقيع االلكترونى: لرفع صحيفة الدعوى االلكترونية يجب أن تكون مزيلة بالتوقيع االلكتروني 

المعتمد وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 15 لسنة 2004، ومن ثم يجب على المحامين 
الذى  النحو  على  به  الخاص  االلكترونى  التوقيع  وعقد  االلكترونى،  التوقيع  شهادة  على  الحصول 
ينظمه قانون التوقيع االلكترونى سالف البيان من إدارة التوقيع االلكترونى بهيئة االستثمار، حتى 
منصة  عبر  الكترونيًا  الدعوى  إيداع  من  يتمكن  ثم  ومن  عليها،  االلكترونى  توقيعه  وضع  له  يمكن 

التقاضى االلكترونى للمحكمة االقتصادية )الموقع االلكترونى(.

وغير  المالية  المصرفية  المؤسسات  توفرها  التى  الوسيلة  به  يقصد  االلكترونى:  السداد   )3(

المصرفية لسداد جميع رسوم  استخدام خدمة التقاضى اإللكترونى بالمحاكم  االقتصادية، فلما كانت 
إجراءات رفع الدعوى ستكون الكترونية، فإن كل الرسوم والدمغات والضرائب الالزمة للدعوى سوف 
البطاقات  الدعوى  الذى سيودع  المحامى  أن يكون لدى  إلكترونيا، هو ما يستلزم  أيضا  يتم سدادها 

االلكترونية  المدفوعة مسبقًا )بطاقات السحب واالئتمان(،  والحواالت المصرفية51. 

االلكترونية:   الخدمة  استخدام  نظير  العدل  وزير  سيحددها  التى  الرسوم  فئة  معرفة   )4(

فقد نص المشرع على فرض رسم ال يقل عن مائة جنيه وال  يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة 
إلى  الرسم  تئول حصيلة هذا  العدل، وسوف  التى يصدر بها قرار  من وزير  للفئات   اإللكترونية طبقًا 
 اإليرادات العامة لموازنة المحكمة االقتصادية،  على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء 

 وتشغيل الموقع اإللكترونى لهذه الخدمة52.

51  ( راجع المادة 13 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

52  ( راجع المادة 14 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019
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هذا  فى  المشرع  ينص  لم  جبريًا:  ليس  االقتصادية  المحاكم  أمام  االلكترونى  التقاضى   )5(

التعديل على جعل الدعوى االلكترونية طريقًا وحيدًا لرفع الدعاوى أمام المحاكم االقتصادية، ولكنه 
جعلها خيارًا أمام المتقاضين يمكن لهم الولوج إليه، وربما فى هذه المرحلة كان ذلك المسلك من 
باعتبارها نموذجًا  االلكترونية فى مصر  للدعوى  أول تطبيق  للتعامل مع  المشرع منطقيًا وضروريًا 
ايجابياتها،  التغلب على تحدياتها، وتعظيم  التجرية، وعثراتها، وبحث سبل كيفية  تجريبيًا، لتبيان ثمار 
وبالتالي لم يتم فرض اللجوء إليها اجباريًا، وال إلغاء منظومة التقاضي الورقي التقليدى، ولكن وضع 
المشرع المجتمع أمام منظومة جديدة كليًا بنظام مختلف، وجعل اللجوء إليها جوازيًا جنبًا إلى جنب 
الكترونية  أن كل دعوى  التعديل على  16 من  المادة  المشرع فى  التقليدي، وكما نص  النظام  مع 

يكون له ملف ورقى أيضا.

)6( حاالت ال يجوز فيها التقاضى االلكترونى أمام المحاكم االقتصادية: يجوز إقامة الدعاوى 

والجهات  األشخاص  من  فيها  الصادر  األحكام  على  والطعن  االقتصادية  المحكمة  بها  تختص  التي 
المخصص  بالموقع  إلكترونيا  اإللكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة  بالسجل  المقيدة 
المحاكم  أحكام  على  بالنقض  الطعن  حاالت  عدا  فيما  المختصة،  االقتصادية  المحكمة  كتاب  لقلم 

االقتصادية ال يجوز فيه إقامة دعوى الكترونية53.

ثانيًا: إجراءات كتابة وإيداع الدعوى االلكترونية:

يتم كتابة عريضة الدعوى االلكترونية بذات الطريقة التى يتم بها كتابة الدعوى التقليدية سواء من 
حيث هيكل العريضة أو شرح موضوع النزاع أو األدبيات القانونية والمهنية التى يتم على أساسها 
المحام  أن  االلكترونية  الدعوى  فى  الفارق  ولكن  الختامية،  الطلبات  حيث  من  أو  الدعوى،  تأسيس 
سيدخل إلى الموقع اإللكترونى،  ويقصد به موقع خاص بالمحكمة االقتصادية  المختصة والمخصص 
جديدة(  دعوى  )رفع  الخيارات  أحد  على  بالضغط  يقوم  حيث  إلكترونيًا. ،  وإعالن  الدعاوى  وقيد  إلقامة 
)مطالبة قضائية جديدة( )صحيفة دعوى جديدة( أو أى مسمى آخر يحمل ذات المعنى، وعندما تفتح 
له صفحة الخيار أو النموذج المعد لذلك يقوم بتعبئته، ووضع محتوى العريضة التى أعدها بمكتبه 
داخل داخل هذا النموذج، ويسجل بهذه العريضة العنوان اإللكترونى المختار، والذى يقصد به الموطن 
المقامة  إجراءات  الدعاوى  بجميع  إلعالنهم  القانون  بهذا  والجهات  المبينة  األشخاص  يحدده  الذى 
إلكترونيًا، سواء تمثل فى بريد  إلكترونى خاص بهم  أو رقم هاتف أو غيرها  من الوسائل التكنولوجية. ، 
ليصل إليهم من خالله اإلعالن اإللكترونى، بإعالن أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى  ُيتخذ حال إقامتها 
وأثناء سيرها وذلك عبر  الموقع اإللكترونى أو بالعنوان اإللكترونى  المختار، ثم يزيل المحامى عريضة 

53  ( راجع المادة 14 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019
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الدعوى بتوقعية االلكترونى المعتمد..

ثم يقوم بعد ذلك برفع المستندات إلكترونيًا، أى يقوم بتحميل المستندات المرفقة بعريضة الدعوى 
بإمكانية  مزود  للمحكمة  االلكترونى  والموقع  التكميلية،  المذكرات  تحميل  أو  لطلباته  والداعمة 

 حفظها واسترجاعها واالطالع عليها ونسخها  تمهيدًا إلرفاقها بملف الدعوى. 

ويقصد بالمستند أو المحرر اإللكترونى، رسالة البيانات التى تتضمن معلومات تنشأ أو  تدمج أو تخزن 
الوسائل  من  أو  بغيرها  ضوئية  أو  رقمية   أو  إلكترونية  بوسيلة  أو  جزئيًا،  كليًا  تستقبل،  أو  ترسل  أو 
المشابهة، ويقصد بالصورة المنسوخة، الصورة المطبوعة من المحرر  اإللكترونى التى تودع بملف 

الدعوى54.

ثم يقوم قلم الكتاب االلكترونى من خالل الموقع االلكترونى بتحديد الرسوم المطلوبة ليقوم المحام 
الدعوى  لرافع  الموقع  الدعوى، ويرسل  تقيد  إلكترونيا، وبعدها  الرسوم والضرائب والدمغات  بسداد 
بيانات قيدها، والدائرة التى ستنظرها وساعة وتاريخ ومكان الجلسة، كما يمنحه رقم كودى/ سرى/ 
تعريفى ليتمكن من خالله للدخول على أيقونة القضية على الموقع االلكترونى للمحكمة، وليتمكن 
أيضا من االطالع على كل ما بها من أوراق ومستندات، ومن أجل تمكينه من دخول قاعة المحكمة 
يتعرض  كانت  إن  الغرض  لهذا  تحديدها  يتم  التى  والمواعيد  األوقات  فى  الموقع  على  االفتراضية 
الكترونيًا، ومن الجدير بالذكر أن الملف االلكترونى للدعوى له نسخة ورقية مطابقه له تماما، مودعة 
انحاز المشرع فى الدعوى االلكترونية إلى وجود نسختين من كل دعوى إحداهما  بالمحكمة، حيث 

ورقية واألخرى إلكترونية للعمل بهما وقت اللزوم55.

ثالثًا: إعالن صحيفة الدعوى للمدعى عليه:

بالطريق  إما  بطريقين،  االقتصادية  المحاكم  أمام  االلكترونية  بالدعوى  الخصوم  إعالن  المشرع  أتاح 
التقليدى المنصوص عليه بقانون المرافعات طبقًا للمواد الخاصة ببيانات اإلعالن56، ومواعيد اإلعالن57، 
ُيعِلن  حيث  االقتصادية  المحاكم  قانون  )16( من  بالمادة  المحدد  النحو  على  االلكترونى  بالطريق  أو 
العنوان  على  واإلدخال  وطلباتها  العارضة  بصحيفتها  الخصوم  المقامة  إلكترونيًا  الدعوى  أطراف 

اإللكترونى  المختار والمثبت بالسجل االلكترونى.

الحالة  والتجارية،  وفى هذه  المدنية  المرافعات  بقانون  المعتاد  لإلعالن  الطريق  اتبع  تعذر ذلك  وإذا 

54  ( راجع المادة 13 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

55  ( راجع المادة 16 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

56  ( راجع المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

57  ( راجع المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
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يلتزم قلم الكتاب بتسليم  الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو  الطلبات العارضة أو اإلدخال فى 
للمحكمة  التابع  المحضرين  قلم  الجمهورية  إلى  بخاتم شعار  تذييلها  بعد  األكثر  التالى  على  اليوم 
االقتصادية  المختصة إلعالنها وردها إليداعها ملف  الدعوى الورقى. وفى جميع األحوال، على قلم 
 الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر  اإللكترونى وإيداعه ملف الدعوى الورقى58.، كما أتاح القانون 
لقاضى التحضير فج جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم االقتصادية سواء كانت مرفوعة الكترونيا 
بينها  يراها مناسبة ومن  أخرى  بأى وسيلة  أمامه  بالحضور  الخصوم  يعلن  أن  التقليدى  بالطريق  أو 

البريد االلكترونى أو االتصال الهاتفى أو الرسائل النصية59.

 ومن الجدير بالذكر أن المادة )17( من قانون المحكمة االقتصادية ألزمت  المخاطبون بأحكام  القانون 
بتحديد عنوان  إلكترونى مختار يتم اإلعالن من خالله. وُينشأ  بالمحاكم االقتصادية سجل إلكترونى موحد 
 يخصص لقيد العنوان اإللكترونى المختار،  ومنه البريد اإللكترونى الخاص بالجهات  واألشخاص اآلتية 
االعتبارية  أحد  األشخاص  أو  واألجنبية  المحلية  الشركات  العامة.،  االعتبارية  األشخاص  أحد  أو  )الدولة 
الخاصة، مكاتب المحامين(.  كما أتاح القانون أن يكون لذوى الشأن االتفاق على أن  يتم اإلعالن على أى 

عنوان إلكترونى مختار  آخر، على أن يكون ذلك العنوان قاباًل لحفظه  واستخراجه60. 

ويتم اإلعالن اإللكترونى بإعالن الدعوى  على الموقع اإللكترونى قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة 
 أيام عمل على األقل، وبإعالن الدولة على  العنوان اإللكترونى المختار الخاص بفرع هيئة  قضايا الدولة 
المختص محليًا، وباإلعالن بذات  الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل  إذا اتخذ منه المعلن 

إليه محاًل مختارًا له،  ويعتبر اإلعالن اإللكترونى منتجًا ألثره فى  اإلعالن متى ثبت إرساله61. 

 رابعًا: إرسال الملف لهيئة المحكمة وتبادل الدفاع والطلبات:

التحضير  هيئة  إلكترونيًا  إلى  الدعوى  ملف  بإرسال  الكتاب  قلم  يقوم  إلكترونيًا،  الدعوى  إيداع  بعد 
ويتولى  طلبته-  متى  للمحكمة  ومتاح  ورقيًا  الملف  ذات  يوجد  وبالطبع   – االقتصادية  بالمحكمة 
قاضى التحضير  مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص  عليها فى القانون، وله فى سبيل ذلك 

 تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه  متى رأى حاجة لذلك62. 

كما أجاز المشرع للخصوم إيداع المذكرات وتقديم  المستندات وإبداء الدفاع والطلبات واالطالع  على 

58  ( راجع المادة 16 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

59  ( راجع المادة 8 مكرر أ من قانون الماحكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

60  ( راجع المادة 17 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

61  ( راجع المادة 18 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

62  ( راجع المادة 15 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019
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أوراق الدعوى بالطريق اإللكترونى عبر  الموقع اإللكترونى المخصص لذلك63. 

ثم يمنح المدعى عليه رقم )كودى/ سرى/ تعريفى( ليتمكن من خالله للدخول على أيقونة القضية 
على الموقع االلكترونى للمحكمة، وليتمكن أيضا من االطالع على كل ما بها من أوراق ومستندات، 
قاعة  إلى  الدخول  أو  ومستندات،  وطلبات  ودفوع  دفاع  من  يشاء  ما  تقديم  من  تمكينه  أجل  ومن 
المحكمة االفتراضية على الموقع فى األوقات والمواعيد التى يتم تحديدها لهذا الغرض إذا عقدت 

الجلسة الكترونيًا.

وهكذا يصبح موقع الدعوى االلكترونى بمثابة ملف الدعوى الذى يحوى كافة ما قدمه الخصوم 
من أوراق وطلبات ومستندات ومذكرات، ليتم تبادلها بالشكل االليكترونى المبسط بداًل من تبادلها 

بالطريق الورقى التقليدى64.

خامسًا: التنظيم االلكترونى لم يمنع إمكانية إنعقاد الجلسات بالشكل 
التقليدى:

المادى/  بالحضور  الخصوم  إلزام  عبر  التقليدى  بالشكل  الجلسات  عقد  إمكانية  للقضاه  المشرع  أتاح 
موقع  على  إليكترونيا  الجلسات  عقد  إمكانية  أتاح  كما  المختصة،  المحكمة  قاعة  إلى  الجسدى 
تقنية  وسائل  باستخدام  السماح  إلى  المشرع  إرادة  تتجه  حيث  للمحكمة،  االلكترونى  المحكمة 
وذلك  التقاضي  وإجراءات  من  غيرها  أو  الشهود  سماع  أو  المحاكمة  جلسات  عقد  في  المعلومات 
باستخدام االتصال الفيديو عن بعد أو غيره من وسائل االتصال االلكترونية، وقد كشفت المادة )13( 
من التعديل عن هذه اإلرادة عندما أوضح فى التعريفات المشرع فى التعريفات أنه يقصد ب )سير 
الدعوى الكترونيًا: مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانونًا عبر الموقع االلكتروني المخصص لهذا 
الغرض(.  بما يوضح أن المشرع أتاح سير الدعوة ومباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانونًا  عبر الموقع 

اإللكترونى المخصص لهذا  الغرض65.

الدعوى  إيداع  )بعد  على  عندما نص  التعديل  )15( من  المادة  التقليدى فى  الطريق  أتاح  أيضا  لكنه 
إلكترونيًا، يقوم قلم الكتاب بإرسال ملف الدعوى إلكترونيًا  إلى هيئة التحضير بالمحكمة االقتصادية، 
ويتولى قاضى التحضير  مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص  عليها فى القانون، وله فى 
سبيل ذلك  تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه  متى رأى حاجة لذلك(66، بما يفيد أن المشرع أتاح 
الحاجة  رأى  المحكمة، متى  لمبنى  بالحضور  الخصوم  وإلزام  المحكمة  الجلسة بمقر  للقاضى عقد 

63  ( راجع المادة 19 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

64  ( راجع الدكتور على بركات – مرجع سابق- ص 160

65  ( راجع المادة 13 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

66  ( راجع المادة 15 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019
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لذلك.

ثم جاءت المادة )19( من ذات القانون أجازت للخصوم إيداع المذكرات وتقديم  المستندات وإبداء الدفاع 
والطلبات واالطالع  على أوراق الدعوى بالطريق اإللكترونى عبر  الموقع اإللكترونى المخصص لذلك67، 

بما يفيد أنها لم تمنعهم من تقديمها بالطريق التقليدى.

لذلك نجد المادة )20( من ذات التعديل تجيز للقاضى، إذا لم يحضر المدعي جلسات المحاكمة أن يطبق 
نص المادة )82( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلقة بشطب الدعوى68.

التى  والقرارات  باألحكام  الخصوم  إعالن  الكتاب  لقلم  اإللكترونى،  جاز  بالطريق  الدعوى  أقيمت  وإذا   
 تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهى بها  الخصومة بذات الطريق69. 

التقاضى  مواجهة  فى  االلكترونى  التقاضى  تضع  لم  المشرع   تبناها  التى  القواعد  فإن  ثم  ومن 
التقليدى وكأن كل منهما ينفى اآلخر ويعارضه، بل إختار المشرع تحقيق التكامل بينهما بما يفيد 
رفع  إتاحة  على  المشرع  نص  لذلك  فيها،  السير  فى  أطرافها  وكل  المحكمة  ويساعد  الخصومة، 
الدعوى إلكترونيًا والسير فيها إلكترونيًا، مع إمكانية عقد جلسات القضية داخل مقر المحكمة بصورة 
علنية فى المواعيد المحددة لها، والتى تم إخطار الخصوم بها الكترونيا، كما أن التنظيم الذى تبناه 
المشرع ال ينفى حق المحكمة، وحق كل خصم فى إلزام الطرف اآلخر بتقديم أصول المستندات التى 
إلكترونيًا، كما ال ينفى حق المحكمة وحق كل خصم فى المطالبة  إيداعها وتبادلها  سبق وأن تم 
بالمثول الشخصى للخصم اآلخر لسماع أقواله أو إللزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات، أو بسماع 
الشهود أو مناقشة الخبير أو االستجواب فى جلسة تواجهية فى حضور كل األطراف، كما ال تنفى 
أيضا التزام كاتب الجلسة بتدوين كل ما يدور فيها فى محاضر رسمية مكتوبة بخط اليد أو على جهاز 
الكومبيوتر70، بل نجد المشرع فى التقاضى التقليدى أمام المحاكم االقتصادية فتح الباب من خالل 
هذا التعديل لالستعانة بالتكنولوجيا الحديثة إلتمام اعالنات الخصوم71، ليؤكد على نظرته التكاملية 

بين القضاء التقليدى والقضاء االلكترونى.

سادسًا: االنعقاد التقليدى للجلسات ال يتعارض مع رفع كل محاضرها على 
الموقع االلكترونى للدعوى:

التلقيدى من خالل الحضور بمقر  بعد انتهاء كل جلسة من جلسات المحاكمة سواء تمت بالطريق 

67  ( راجع المادة 19 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

68  ( راجع المادة 20 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

69  ( راجع المادة 21 من قانون المحاكم االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

70  ( راجع الدكتور على بركات- مرجع سابق- ص 161

71  ( راجع المادة 8 مكرر أ من قانون المحاكم االقتصادية 146 لسنة 2019
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المحكمة أو تمت بالطريق االلكترونى من خالل الحضور على الموقع االفتراضى بالموقع االلكترونى 
للمحكمة، وسواء كانت الجلسة علنية أو سرية، وسواء حضر كل الخصوم أو تغيبوا أو تغيب أحدهم، 
فيجب فى كل األحول نسخ محاضر الجلسات وكل ما تم تقديمه بها من مستندات أو طلبات أو دفوع 
أو مذكراتـ أو أقوال شهود أو تقارير فنية، وإيداع نسخة منها بالملف الورقى للقضية72، ورفعها على 
أو لم يحضر من متابعة جلسات الدعوى  الموقع االلكترونى للدعوى ليتمكن كل خصم سواء حضر 

وتطوراتها واإلطالع على ما تم تقديمه بها73.

سابعًا: قفل باب المرافعة وحجزها للحكم:

أنها أصبحت جاهزة للحكم فيها، تقوم  أركانها وترأى لهيئة المحكمة  متى استوفت القضية كل 
المحكمة  موقع  على  للحكم  القضية  حجز  محضر  رفع  ويتم  بها،  المرافعة  باب  بقفل  المحكمة 
بالطريق  تمت  قد  بها  األخيرة  المرافعة  جلسة  أو  بعضها  أو  جلستها  كل  كانت  سواء  االلكترونى 
التقليدى أو بالطريق االلكترونى، ويتم إخطار الخصوم ومحاميهم بقرار غلق باب المرافعة وحجزها 

للحكم على موطنهم المختار سواء كان موقع الكترونى أو بريد إلكترونى أو تليفون.

وبالطبع إذا كان حجز الدعوى للحكم مع التصريح بإيداع مذكرات أو مستندات يتم إتباع نفس اإلجراءات، 
ووضعها على الموقع االلكترونى، وتبادلها على النحو الذى حددته المحكمة بقرارها، أو طبقا لما 
هو مقرر بالمادة 171 فقرة 2 مرافعات بإيداعها قلم كتاب الممحكمة من أصل وصور بعدد الخصوم 
ووكالئهم، فيتم تصوريها أيضا ورفعها على الموقع االلكترونى للدعوى، وهنا تنقطع صلة الخصوم 
أو مستندات،  أو طلبات  أو دفوع  أوجه دفاع  أى  تقديم  المهلة  إنهاء  يجوز لهم عقب  بالدعوى، فال 
وإذا قدمت بعد الميعاد ال تعد معروضة على المحكمة وال تلتزم المحكمة بالرد عليها، وال تؤسس 
حكمها استنادًا إليها، وإال اعتبر حكمها باطاًل74، فال يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق 
بالحكم إال بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة، وال يكون ذلك إال ألسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة 

وفى المحضر75.

ثامنًا: إصدار الحكم المنهى للخصومة:

المذكرات  للخصوم إليداع  الممنوحة  اآلجال  للحكم، وانتهاء  القضية  المرافعة وحجز  باب  بعد إغالق 
والمستندات وتبادلها. تنتقل هيئة المحكمة لمرحلة المداولة وأخذ األراء خالل المدة من تاريخ إغالق 

2019µ 72  ( راجع المادة 16 من قانون المحاكم االقتصادية 146 لسنة

73  ( راجع الدكتور على بركات- مرجع سابق- ص 161

74  ( راجع الدكتور على بركات- مرجع سابق- ص 162

75  ( راجع المادة 173 مرافعات
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باب المرافعة حتى التاريخ المحدد لصدور الحكم، ويجب أن تكون المداولة سرية76، وال يشترك فيها 
غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإال كان الحكم باطاًل77، لذلك غالبًا ما تتم المداولة داخل غرفة 
المشورة، أو باالجتماع الشخصى والمباشر بين أعضاء الدائرة  فى أى مكان أو بأى طريقة تواصل أخرى 
سواء التليفون أو مواقع التواصل االجتماعى أو موقع الكترونى أو اجتماعات الفيديو كونفيرانس، 
شريطة اتخاذ اإلجراءات  والتدابير االلكترونية الالزمة التى تضمن سرية المداولة وعدم اختراق الغير 

لها أو مشاركته فيها. 

ثم بعد ذلك تنتقل هيئة المحكمة لكتابة مسودة الحكم، وهى إحدى أوراق المرافعات التى تكتب 
الحكم مشتملة على أسبابه  المداولة، حيث يجب فى جميع األحوال أن تودع مسودة  إنتهاء  عقب 
المسودة  وتحفظ  باطاًل78،  الحكم  كان  وإال  بالحكم،  النطق  عند  القضاة  ومن  الرئيس،  من  موقعة 
بملف الدعوى، وال تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم اإلطالع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم 
األصلية79، على أنه يجوز للمحكمة فى المواد  المستعجلة أو فى األحوال التى يكون فيها التأخير 
ضارًا أن تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعالن، وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر 

وعلى األخير أن يردها بمجرد االنتهاء من االعالن والتنفيذ80. 

ولم يضع المشرع أى نصوص تنظم كيفية كتابة المسودة، وغالبًا ما تكتب المسودة بالقلم الرصاص 
التعديل فيها، ولكن ليس هناك ما يحول دون كتابتها على الكومبيوتر طالما صدرت عن  لتسهيل 
القاضى، ولم يشاركه فيها غيره، وهذا هو ما أيدته دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة االدارية العليا81.

ونرى أنه ليس هناك ما يحول أو يمنع من نشر المسودة على الموقع االلكترونى للدعوى، دون أن 
يكون ألطراف الدعوى االلكترونية حق الحصول على صورة منها إال إذا كانت حيثيات الحكم تتضمن 

تنفيذه بالمسودة على النحو الذى حدده قانون المرافعات.

ثم تتنقل هيئة المحكمة لمرحلة كتابة نسخة الحكم األصلية، وغالبًا ما يكون االعتماد على كتابتها 
اليوم من خالل الحاسب اآللى، وهو ما يسهل علي القاضى أعمال الكتابة والتصحيح، بل وفهرسة 
الحكم وتوثيقه فيما بعد، وبعد التوقيع على النسخة األصلية يحق للخصوم الحصول على صور رسمية 

منها، وكما يجب رفعها على الموقع االلكترونى للدعوى.

إلكترونيًا  والمذكرات  المستندات  أو  رفع  جلسة  أى  عليه فى  المدعى  أن حضور  بالذكر  الجدير  ومن 

76  ( راجع المادة 166 من قانون المرافعات المصرى

77  ( راجع المادة 167 مرافعات

78  ( راجع المادة 175 مرافعات

79  ( راجع المادة 177 مرافعات

80  ( راجع المادة 286 مرافعات

81  ( راجع حكم دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة االدارية العليا جلسة 10 يناير 2010، فى الطعن 18006 لسنة 53 قضائية
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يجعل  الحكم المنهى للخصومة حضوريًا فى مواجهته82.  

تاسعًا: اإلعالن االلكترونى للحكم النهائى والحصول على صورة منه:

بعد كتابة الحكم ونشره على الموقع االلكترونى، يتم إخطار الخصوم به على الموطن االلكترونى 
الذين حددوه إلستالم اعالنتهم على النحو السالف بيانه سواء بارسال نسخ منه على البريد االلكترونى 
أو الموقع االلكترونى الخاص بهم أو تليفونهم، وبالطبع يودع الحكم بملف الدعوى ويمكن لألطراف 
الحصول على نسخ ورقية منه مدموغة بكافة األختام من األحكام أو أيا من وثائق الملف الورقى83 

للدعوى االلكترونية، متى أرادوا ذلك84.

82  ( راجع المادة 22 من قانون المحكمة االقتصادية 146 لسنة 2019

83  ( راجع المادة 16 من قانون المحكمة االقتصادية بالتعديل 146 لسنة 2019

84  ( راجع المادة 181 مرافعات
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الخاتمة

قاضي التعديالت  نظام  تطوير  تضمنت  االقتصادية  المحاكم  لقانون  بيانها  السالف 
التحضير والوساطة، ومد مظلة اختصاص القضاء االقتصادي لتشمل منازعات 
جديدة ناشئة عن قوانين ذات طبيعة اقتصادية، وتعديل نصاب اختصاص المحاكم االقتصادية القيمي.، 
والعمل على توطين تقنية المعلومات، واستخدامها في تقديم الخدمات القضائية للمنازعات ذات 
أن  ونرى  االقتصادية،  بالمحكمة  االلكترونى  التقاضى  إطالق منصة  االقتصادية، من خالل  الطبيعة 
هذه البداية خطوة تجريبية إيجابية، ستساهم فى المستقبل فى إحداث تحوالت جذرية فى مؤسسات 
العدالة فى مصر بعد تطبيق التجربة وقياسها وتقييم االيجابيات والمخاطر واكتساب الخبرات لتعظيم 

هذه االيجابيات وتقلييل المخاطر.

االلكترونى كان  التقاضى  لتجريب  األولى  المحطة  لتكون هى  االقتصادية  المحاكم  اختيار  أن  ونظن 
اختيارًا موفقًا فأغلب القضايا المنظورة أمامها تتعلق بشخصيات اعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة، 

وأغلبها لديه بنية تكنولوجيا تسهل عليها التعاطى مع التقاضى االلكترونى.

التقليدى، وعدم  والتقاضى  االلكترونى  التقاضى  بين  الجمع  كان موفقًا فى  المشرع  أن  نرى   كما 
وضعهم فى مقابلة بعض، أو جعلهم جزر منفصلة عن بعضهما، واختار تحقيق التكامل بينهما على 

النحو الذى شاهدناه فى النصوص السالف بيانها.

 ونرى أيضا أن هناك بعض أنواع من القضايا فى جهات قضائية أخرى من الممكن أن تستفيذ من هذه 
التجربة، ويتم نقلها إليها فى المستقبل شأن المنازعات أمام قضاء مجلس الدولة مثل المنازعات 
العادى،  بالقضاء  والطفل  األسرة  منازعات  أو  اإلدارية،  والموظفين  األفراد  منازعات  أو  الضريبيبة 
وأمام  العليا،  اإلدارية  المحكمة  وأمام  العليا،  الدستورية  المحكمة  أمام  المنازعات  كافة  عن  فضاًل 
محكمة النقض فيما عدا النقض الجنائى، حيث نرى أن كل المنازعات الجنائية قد ال يناسبها التقاضى 
على  يقوم  قضاء  لكون  التقليدى،  بالطريق  جلساتها  كل  عقد  إبقاء  لها  األفضل  ومن  االلكترونى 
عقيدة القاضى التى تتشكل ليس فقط من خالل أوراق القضية، ولكن من خالل التحقيق النهائى 
الذى تجريه المحكمة مع كل أطراف الخصومة الجنائية، وإن كان يمكن استخدام التقنيات الحديث فى 

رفع الدعوى وإعالنها أو تسريع بعض االجراءات إال أن سير المحاكمة يظل كما هو.
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  ونقترح إضافة نص للتعديالت األخيرة بقانون المحاكم االقتصادية يؤكد على أنه إذا نظرت الجلسة 
إلكترونيا، وكانت جلسة غير سرية، يتم نقلها على موقع المحكمة مباشرة، ويتاح للكافة إمكانية 
الدخول لمشاهدتها وقت انعقادها، حيث أن التعديالت سكتت عن إيضاح كيفية عقد الجلسة إلكترونيا 

وضمانات عالنية الجلسات بها.

مت حبمد اهلل



4041

التقاضى إلكترونيا أمام المحاكم االقتصادية المصرية - خالد علي
ر

مراجع البحث:
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مقاالت:

حوار المستشار عادل أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة – بجريدة فيتو- فى 30 أغسطس 
2018

حوار المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة األسبق- جريدة فيتو- 30 أغسطس 
2018

http://www.kadyonline.com :مقال منشور للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل األسبق

مقال منشور للدكتورخالد ممدوح ابراهيم – بعنوان التقاضي االلكتروني - نشرت عبر شبكة االنترنت 
www.kenanaonline.com  : يمكن الوصول اليها من خالل الرابط

الرابط  هذا  إلى  الرجوع  يمكن  االلكترونى  التوقيع  استصدار  كيفية  عن  منشور  مقال 
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القانون 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع االلكترونى

القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي

القانون 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون 120 
لسنة 2008

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرى 
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