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أحكام التبليغ القضائي اإللكرتوين ،د .بدر بن عبد هللا بن حممد املطرودي

املستخلص
ملذ كذن اعابقةغ اعضاذئي يُشكل حجي األتسذس يف انطماق اع عدى اعضاذئة ابعابذره
اعدتسةق اعدحة ة عادكني اعطيف اآلخي إبنماغه نداقه عضذع ض ه ع خصده؛ ونظياً عألمهة
امإجيائة عهدقة اعابقةغ اعضاذئي يف اعدتسةق املساخ ع عقابقةغ ،وع ى تسيعادذ وعما عادذ
عقداقع املهذصي ،فما ج ال يف أن اعدتسذئل اعاضقة ي أضحت وح هذ قذصية ع تقبة
احاةذجذت عيفق اعضاذ يف ظل اعاطدر اعاكندعدجي يف اعدقت احلذضي ،وهد عذ عذ املنظم
إىل االناضذل ع اعدتسذئل اعاضقة ي إىل اتساخ ا اعدتسذئل امإعكرتونة واعاضنةذت احل يث  ،وفق
عذ متقةه اعايورات واعداقع املهذش اعذي حيام عداكب اعاطدر اعاكندعدجي يف عذمل االتصذالت
عنظذع ِي
واملهقدعذت ،وعقى ُّ
اعيغم ع تنبه املنظم يف املدقك إىل عداكب هذا اعاطدر ناه يقه َ
امليافهذت اعشيعة وامليافهذت أعذ يدان املظذمل ابمليتسد املقكي اجل ي عهذ 1442هـ نشأن
تيتسةخ عبذ ئ اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوينِ -
محل راتسانذ ،-إال أهنذ عذ زاعت تفاض عقاطبةق
اعهدقي ،ندجد نهض امإشكذعةذت يف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،وهد عذ جهقين أطيح هذه
املسأع املساج ة حل اثادذ؛ عبةذن اعغددض اعذي يهرتي عذهة اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين،
وع ى اعقجد إعةه ابعابذره ع أهم اعدتسذئل املساح ث يف اعابقةغ اعضاذئي ،واآلعة املابه
عقابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،وامإشكذعةذت اعنذمج ع اتساخ ا تقك اعاضنةذت امإعكرتونة
احل يث يف اعابقةغ اعضاذئي ،وع ى أتثري اعابقةغ امإعكرتوين يف إجيا ات اعاضذضي ،وق
خقصت هذه اع راتس إىل مجق ع اعادصةذت اعيت تدصقنذ هلذ واعيت ميك ع خماهلذ وضع
آعة تدائم نني احل اث واعاطدر ع انحة  ،واحملذفظ عقى ضدذانت وصح إجيا ات اعاضذضي
ع انحة أخيى ،تسذئماً املدىل عو وجل أن تُسدم هذه اع راتس يف خ ع اعبذحثني واحملذعني
واملساشذري نشكل عذ  ،وخ ع امليفق اعه  ي واعضاذ يف املدقك نشكل خذص.
الكلمات املفتاحية :اعابقةغ _ امإعكرتوين _ اعابقةغ اعضاذئي _ اعابقةغ اعضاذئي
امإعكرتوين _ اعابقةغ امإعكرتوين _ امإعمان امإعكرتوين _ امإعمان اعضاذئي امإعكرتوين _
وتسذئل اعابقةغ امإعكرتونة .
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ABSTRACT
Whereas the judicial notification constitutes the cornerstone of
processing the lawsuit as the only means to enable the other party by
informing it of an incident brought by its opponent and given the procedural
importance of the judicial notification process in the means used for
communication and its speed and suitability to the contemporary reality,
there is no argument that the traditional means have become insufficient to
meet the needs of the judiciary facility in light of the technological
development at the present time. This made the legislator move from the
traditional means to the electronic means and modern technologies
according to the necessities and the present reality that necessitates keeping
pace with the technological development in the world of communication
and information. Although the legislator in the Kingdom paid attention to
keep pace with this development by amending the procedures act and
pleadings before the Board of Grievances by the new royal decree of 1442H
year regarding the establishment of the principles of electronic judicial
notification - the subject of our study - it still lacks practical application, due
to the presence of some problems in electronic judicial notification, which
made me present this new issue by explaining the ambiguity of the essence
of electronic judicial notification and the extent of resorting to it as one of
the most important recently developed methods in judicial notification. I
also explore the mechanism used for the electronic judicial notification, the
problems arising from the use of these modern electronic technologies in
judicial notification, and the extent of the impact of electronic notification
on litigation procedures. This study concluded with a set of
recommendations through which a mechanism that harmonizes modernity
and development on the one hand, and preserving the guarantees and
validity of litigation procedures on the other hand, can be developed. I hope
that this study will contribute to the service of researchers, lawyers and
consultants in general, and to the.
Key words:
Notification - Electronic - Judicial Notification - Electronic Judicial
Notification - Electronic Notification - Electronic Announcement Electronic Judicial Announcement - Electronic Means of Notification.
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املقدمة
احلد هلل رب اعهذملني ،واعصماة واعسما عقى أشيف األنبةذ وامليتسقني ،تسة ان محد
وعقى آعه وصحبه أمجهني ،ونه :
تشكل اخلصدع اعضاذئة جو اً ال ياجوأ ع املنظدع اعه عة اعيت تادةو هبذ املدقك
اعهينة اعسهد ي  ،واعيت ييجع االخاصذص فةدذ إىل وزارة اعه ل و يدان املظذمل؛ ابعابذرمهذ
اجلداني اعضاذئةاني يف املدقك حبكم األخذ ابجتذه اعضاذ املو وج ،وعقةه فإن هذه اخلصدع
ال تنهض فةدذ اجلقسذت اعضاذئة ن ون حادر أطياف اع عدى واعضذضي انظي اع عدى،
وحادر األطياف يادقف عقى أع ٍي عدم ال ن عنه ،وهد اعهقم مبدع اخلصدع اعضاذئة اعذي
يكدن عبنةذ عقى اعابقةغ اعضاذئي فةدذ عألطياف يف اتريخ مح النهضذ اخلصدع  ،وعقةه جن
أتسذتسي ال تضد اخلصدع ن ونه ،فدد يه ُّ جسي اعاداصل
أعي
ٌّ
أن اعابقةغ اعضاذئي يف اخلصدع ٌ
نني األطياف واعضذضي يف انطماق اعنظي يف اخلصدع  ،واحملط اعيئةس اعيت تضد عقةدذ
اجلقسذت ،وتسادي حىت هنذي املنذزع اعضاذئة نص ور احلكم اعندذئي فةدذ.
وملذ كذن اعابقةغ اعضاذئي عه األثي اعكبري يف تسيع إجيا ات اخلصدع اعضاذئة وتسيع
اعبت فةدذ فإننذ جن أن نظذ امليافهذت اعشيعة ق تطيق-مبدا ه :احلذ ي َ عشيَة وعذ نه هذ-
إىل اعطييض اعاضقة ي يف اعابقةغ اعضاذئي ،ويف املضذنل جن أن نظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل
مل ياطيق إىل طييض اعابق ةغ يف اع عدى امإ اري تسدى يف املذ تني( :اعثذعث واعيانه ) عقى
اعطييض اعاضقة ي يف تسقةم اعابقةغ ،ونةذانت اعابقةغ اعضاذئي املنصدص عقةدذ يف نظذ
امليافهذت اعشيعة  ،وأحذل نذعك إىل عذ ميذثقهُ يف نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد
املقكي(  ) 1/واتريخ 1435/1/22هـ ،وهذا عذ يثري إشـكذعة ً حضةضة ً؛ الخاماف اع عدى
امإ اري ـ ع اعـدـ نة ـ  ،نطبةه كل عدى وخصدصةادذ وأطيافدذ يف هذا اعشـأن ،فسهى جمقس
اعضاذ امإ اري إىل إص ار عشيوع ضدانط اعابقةغ اعضاذئي ابعدتسذئل امإعكرتونة أعذ محذكم
يدان املظذمل يف 1439/10/20هــ ،وأتبع عك املنظم اعسهد ي إبص ار نظذ احملذكم
اعاجذري اعصذ ر ابمليتسد املقكي (  )93/يف 1441/8/15هـ ،واعذي ح عقدحذكم
اعاجذري آعة اعابقةغ ،وهي يف عاددهنذ عضذرن ملذ قيره جمقس اعضاذ امإ اري ،هذا ع جد ،
وع جد أخيى فإن اعابقةغ اعضاذئي املاهقق ابعدتسذئل اعاضقة ي اعدرقة اعيت ق تكدن تسببذً يف
طدل ع اعاضذضي ،كدذ أهنذ ال تانذتسب عع عذ عقةه احلذل يف اعدقت احلذ ي ع تطدر
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اعدتسذئل اعاضنة احل يث واعدتسذئل امإعكرتونة اعيت جتهل اعهدل ابعدتسذئل اعاضقة ي عهةضذً،
وأضحى غري ُْجم ٍ يف اعدقت اعياه  ،ونظياً عكدن عسأع اعابقةغ اعضاذئي ع األعدر املدد يف
اع عدى اعضاذئة  ،وألن اعدتسذئل اعاضقة ي مل ته جم ي يف اعدقت احلذ ي ،وال ن ع عداكب
اعاطدر يف املنظدع اعضاذئة ابتساخ ا اعدتسذئل اعاضنة امإعكرتونة احل يث اعيت تسذع عقى
تسيع تبقةغ أطياف اع عدى ،واعبت فةدذ ،وعقةه فض تسذر املنظم اعسهد ي فأُص ر امليتسد
املقكي رقم (  )18/واتريخ 1442/1/15هـ ابعاه يمات اجل ي ة ِ
محل راتسانذ يف وضع
وتسذئل اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،ونظياً عكدين مل أظفي ن راتس أفي ت اعبحث يف هذه
املسأع نكدهنذ ع املسذئل املساج ة واملهذصية ،وعه وجد اع راتسذت فةدذ ،وحلذج املسأع
إىل نةذن وتدضةح ملذ يادةو نه اعابقةغ امإعكرتوين ع إجيا ات خماقف ع إجيا ات اعابقةغ
عوعت-عساهةنذً ابهلل-عقى كاذن عذ تةسي يف هذه املسأع  ،اعيت اشادقت عقى
اعاضقة ي  ،فض
ُ
عذ أييت:
أهمية املوضوع
يه اعابقةغ اعضاذئي اعدتسةق اعيمسة عادكني اخلصم ع عهيف خصدعاه ،فبذعابقةغ
اعضاذئي تنهض اخلصدع  ،وعذا فدد ع أهم اعهنذصي املسذمه يف حتضةق عب أ حق اع فذع
اعذي يه ُّ ع ضد احلضدق اعضاذئة اعيت ياداع هبذ اخلصم حبق املداجد يف اخلصدع
اعضاذئة  ،وهذا املب أ ال ميك تصدر احرتاعه ون إشهذر وإخبذر وإعما اعطيف اآلخي
ابعضاة املنظدرة أعذ احملكد عقبت واحلسم فةدذ إبص ار األحكذ اعندذئة احلذئوة عضدة اعشي
املضاي نه.
وع هذا املنطقق تظدي أمهة اعابقةغ يف أنه جوٌ ال ياجوأ ع اع عدى اعضاذئة  ،فدد
يُـه أح أركــذن اعنظي اعضاذئي ،وال يب أ اعضذضي اعنظي يف اع عدى إال نه اتساةفذ إجيا ات
اعابقةغ ،وأن أي إخمال نه-كذعضةذ نه نشكل عهةب-يد اعهدل امإجيائي ،ويؤ ي إىل
جتيي ه ع آاثره اعنظذعة  ،واعاأثري عقةدذ تسقبةذً ،فةؤ ي إىل طدل إجيا ات اعاضذضي وكثية
اجلقسذت ،خصدصذً أن اعطيف اآلخي ق يكدن في اً "شخصة طبةهة " ،وق يكدن اخلصم
جد امإ ارة "شخصة اعابذري " تاداع نصفذت املهندي ختاقف يف نفس اعدقت ع اعشخصة
اعطبةهة  ،وابعاذ ي تكدن آعة اعابقةغ فةدذ خماقف عدذ هد عهددل نه يف اع عدى األخيى
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حبسب تكةةف اع عدى واحملكد املنظدرِة أعذعدذ اعضاة ُ.
وال ج ال يف أن طيق اعابقةغ اعضاذئي اعاضقة ي أضحت وح هذ قذصية ع تقبة
احاةذجذت امليفق اعه  ي ،تسدا ع انحة امإجيا ات أو االقاصذ يف اجلد واعدقت
واملصيوفذت ،ممذ يسدم يف أتخري اعفصل يف اعه ي ع اعضاذا ،وابعاذ ي تظدي أمهة اعابقةغ
اعضاذئي امإعكرتوين؛ ملذ يادةو نه ع ق اعابقةغ ،وتسماع اعبةذانت امليتسق  ،وتدفري اجلد
واعدقت عدذ كذن عقةه اعهدل تسذنضذً.
ونظياً عقاطدر اعذي يشد ه اعضاذ يف املدقك يف مجةع شؤونه واخاصذصذته ،فإن هذا
األعي ياطقب عداكب هذا اعاطدر ع خمال اعبماغذت واجلقسذت وإجيا ات اعاضذضي ،اعيت
ص ر هبذ األعي اعسذعي رقم ( )14388واتريخ 1439/3/25هـ ،املااد املدافض عقى
اتساهدذل اعدتسذئل امإعكرتونة يف اعابقةغذت اعضاذئة ؛ عقسهي إىل اعه اع نشفذفة ونسيع
عطقض  ،وتسددع اعابقةغ ،وتدفري اعكثري ع اعدقت عدذ كذن عقةه اعهدل يف اعسذنق ،كدذ أن
اعاطدر اعاكندعدجي يف عذمل االتصذالت وتضنة املهقدعذت ي عد إىل اعاحفةو عقى عداكب
وتطدر نظم املهقدعذت حىت تاما عع اعداقع املهذش املادثل يف اتساخ ا اعاهذعل
اعهصيُّ ،
امإعكرتوين يف املهذعمات كذف  ،وعةس يف اعابقةغذت اعضاذئة فحسب ،نل مشل كل جدانب
احلةذة ممذ أعقاه اعهدمل واعاجذرة اع وعة يف تغةري أتسذعةب احلةذة ،وهذا عذ تسذرت عقةه األنظد
املضذرن  ،حةث تسهت ع ة ول يف هذا االجتذه-اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،-واعسري فةه
قـُ عـذً ،كذمإعذرات اعهينة املاح ة يف إص ارهذ عقضذندن االحتذ ي رقم  10عسن ، 2014
اعذي أك ابحثدن أنه اخاصي  %50ع إجيا ات اعاضذضي ،وكذعك عذ أك ته وع
اعكديت اعشضةض يف إص ارهذ اعضذندن رقم 26عسن  2015اخلذص أبحكذ قذندن امليافهذت
امل نة واعاجذري  ،وعقةه جن املنظم اعسهد ي تسهى مإص ار اعه ي ع األنظد ملداكب هذا
اعاطدر ،يؤك عك عذ أص ره ح يثذً يف امليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1442/1/15هـ
ابعاه يمات اجل ي ة عقى نظذ امليافهذت اعشيعة ونظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل يف شأن
اعابقةغ اعضاذئي ابعدتسذئل امإعكرتونة  ،واعيت جذ ت هذه اع راتس عبةذهنذ.
مشكلة الدراسة
تادثل إشكذعة هذه اع راتس يف أن نظذ امليافهذت اعشيعة ق أرتسى طيق اعابقةغ
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اعاضقة ي  ،ومل يُبني آعة اعابقةغ ابعدتسذئل امإعكرتونة  ،يف املضذنل جن نظذ امليافهذت أعذ يدان
املظذمل مل يدضح أياذً نشكل عفصل إجيا ات اعابقةغ يف اع عدى امإ اري  ،وأحذل نذعك فةدذ
خيص اعابقةغ إىل نظذ امليافهذت اعشيعة  ،وع هنذ نقدس اعهماق اعدطة ة نني اعنظذعني يف
تسةري إجيا ات اعاضذضي نةسي وتسددع وتسيع فذئض  ،وعك احلذل تاطقب ع األنظد
امإجيائة اعضاذئة يف املدقك عداكب اعاطدر ملذ يشد ه اعهصي احل يث ع تض هذئل يف
اعاكندعدجةذ ،األعي اعذي عذ املنظم إىل ته يل اعنصدص اعنظذعة اعدار ة يف شأن اعابقةغ
اعضاذئي إبص ار امليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1442/1/15هـ ابعاه يمات
اجل ي ةِ -
محل راتسانذ-ندضع وتسذئل ج ي ة عقابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،وحةث إن هذه
اعدتسذئل امإعكرتونة اجل ي ة عذ زاعت تفاض عقاطبةق اعهدقي ،ووجد نهض امإشكذعةذت يف
اعابقةغ عقديا تبقةغه يف ع وصدل اعابقةغ امإعكرتوين عه؛ عقنكذي ابخلصم ،وع أجل احلةقدع
ون تسري عدقة اعاضذضي ،وعيققادذ ،وعذ املهدقذت وامإشكذعةذت اعنذمج ع اتساخ ا تقك
اعاضنةذ ت امإعكرتونة احل يث يف اعابقةغ اعضاذئي ،واعيت أ ت إىل ع وصدعه؟ ،وعذ اآلعـةـ
اعنظذعة عابقةغ امإعكرتوين وطيق اعاثبت ع وصدل اعابقةغ ع ع عه عق ُـدبقَّغ؟ ،وعذ اآلثـذر
اعنظذعة املرتتب عقى اعابقةغ امإعكرتوين ،وعذ احلقدل هلذه امإشكذعة ابتساخ ا األنظد
امإعكرتونة املهددل هبذ يف املدقك كـ "عيكو املهقدعذت اعدطين" (أنشي) امليتبط ابعنفذ اعدطين
املدح  ،أو ابتساخ ا اجلدذت األخيى يف اعادثةق كـ "امليكو اعدطين عقاص يق" ،وق تسهةنذ ع
خمال هذه اع راتس إىل تسقةط اعاد عقى إجيذ اعطيق املنذتسب حلل هذه املشكق  ،اعيت
خيجت عقى ضدئدذ هذه اع راتس .
منهج الدراسة
اعاد ت يف هذه اع راتس عقى املندج اعاحقةقي عألنظد امإجيائة عقديافه اعضاذئة
يف املدقك اعهينة اعسهد ي آلعة اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين وفق نظذ امليافهذت اعشيعة
َّ
ب احلذل
ونظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل ،واألنظد امإجيائة امليعة األخيى ُكقدذ تطق َ
االتساشدذ هبذ ،واعاد ت يف اعدقت نفسه عقى املندج اعاأصةقي االتساضيائي وفق أح ث
اعاه يمات عقدنظم اعسهد ي يف املدقك نشأن وتسذئل اعابقةغ امإعكرتوين اجل ي ة اعيت رمسدذ
املنظم يف ضد امليتسد املقكي اجل ي رقم (  )18/عهذ 1442ه ،اع ُـدـه ل عنظذ امليافهذت
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اعشيعة ونظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل ع خمال اتساضيا اعنصدص امله ع عاادذشى عع
أحكذ اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين وفق عذ متقةه احلةذة اعهدقة املهذصية ،ونةذن احلذل يف هذا
اعشأن يف تسري هذه اع راتس .
تقسيمات الدراسة
املقدمة :وتشادل عقى (أمهة املدضدع ،وعشكق اع راتس  ،وعندجدذ ،وتضسةدذهتذ).
املبحث األول :ماهية التبليغ القضائي اإللكرتوين:
املطلب األول :تهييف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين وعوايــذه.
املطلب الثاين :صةغ اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين.
املبحث الثاين :آلـيـة التبليغ القضائي اإللكرتوين:
املطلب األول :وتسذئل اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين.
املطلب الثاين :طيق اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين.
املبحث الثالث :آث ـ ــار التبليغ القضائي اإللكرتوين:
املطلب األول :اعادثةق امإعكرتوين و وره يف اعاحضق ع اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين.
املطلب الثاين :انهضذ اخلصدع وتسيان امل واحلكم.
النتائج والتوصيات.
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املبحث األول :ماهية التبليغ القضائي اإللكرتوني
ع املهقد أن اعابقةغ اعضاذئي يه اعدتسةق اعدحة ة اعيت ميك ع خماهلذ اعسري يف
إجيا ات اع عدى اعضاذئة  ،واعيت ع خماهلذ يساطةع اعضذضي اعادك ع اعنظي يف اع عدى
نه إشهذر كِ َما اخلصدني ،وتبقةغددذ مبدع اجلقس  ،حةث إنه يساحةل أن يشيع اعضذضي يف
نظي اع عدى ون إخبذر اعطيفني ،أو إ ا مل يهقم هبذ إال طيف واح  ،فةساحةل مسذع اع عدى
ع طيف واح  ،وملذ كذن اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ال ن عه ع عكذن يف اعدقت احلذضي،
فما ن إ ًا أن ناطيق فةدذ يقي إىل تهييف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين وعوااه يف املطقب
األول ،واعاطيق إىل صةغ اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف املطقب اعثذين ،كدذ يقي:
املطلب األول :تعريف التبليغ القضائي اإللكرتوني ومزايــاه
ملذ كذن اهل ف ع اعابقةغ إعما اخلصم إبجيا ات اع عدى ع أجل حتضةق املب أ اعهذ
يف حق املداجد وحق اع فذع ،فإن وتسةق اعابقةغ ته امليحق اجلدهيي يف تسري اع عدى ،وأي ـذً
كذنت هذه اعدتسةق املساخ ع يف اعابقةغ فض تطدرت ع اتساخ ا اعدتسذئل اعاضقة ي يف
اعابقةغ إىل اتساخ ا اعدتسذئل امإعكرتونة واعاضنةذت احل يث ملذ تدفيه ع عواا ع ي ة عاحضةق
اعه اع اعنذجوة عاسري يف ركب اعاحدالت واعاطدرات اعيت حلضت ننظم اعاضذضي اعهذملة  ،أتثياً
ابعهدمل واعاجذرة اع وعة واعهصي اعيقدي ،عذا جيب عقةنذ يف هذا املطقب أن ندضح أوالً
تهييف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف اعفيع األول ،مث ممةوات اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف
اعفيع اعثذين.
الفرع األول :تعريف التبليغ القضائي اإللكرتوين
إن اعابقةغ اعضاذئي هد اعدتسةق اعيئةس اعيت رمسدذ نظذ امليافهذت اعشيعة يف عدا ه:
احلذ ي عشية وعذ نه هذ ،حةث أك عقى أن اعابقةغ اعضاذئي يكدن ندتسذط احملايي ننذ
عقى أعي اعضذضي ،أو طقب اخلصم ،أو إ ارة احملكد  ،ويضد اخلصد أو وكماؤهم مباذنه
امإج يا ات ،وتض مي أوراقدذ عقدحايي عابقةغدذ ،وجيدز اعابقةغ ندتسذط صذحب اع عدى إ ا
طقب عك( ،)1وع خمال عك جن أن املنظم مل ياطيق إىل تهييف اعابقةغ اعضاذئي ،وإمنذ
( )1املذ ة ( )11ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (
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وضح طييض اعابقةغ اعضاذئي ،ويف املضذنل جن أن نظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل رتسم آعة
اعابقةغ ع خمال متكني اعطيف اآلخي ع اعهقم ابمإجيا ات املاخذة ض ه ،و عك ع خمال
عذ نص عقةه نظذ امليافهذت يف املذ ة ( اعثذعث )( ،)1حةث يـُبَـقَّ ُغ ابملداعة وامإجيا ات
املنصدص عقةدذ يف هذا اعنظذ -نظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل-نكاذب عسجل ،عع إشهذر
ابعاسقةم ،وابعيجدع إىل اعمائح اعانفةذي عنظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل( )2جن أنه يف
اعفضية ( ) 1ع املذ ة ( اعثذعث ) تسذعف اعذكي أك عقى تبقةغ اجلدذت امإ اري نداتسط اعدزرا
املخاصني أو ع ييي املصذحل أو رؤتسذ املؤتسسذت أو اهلةئذت اعهذع أو ع يضد عضذعدم،
وأحذل نذعك إىل عذ ميذثقهُ يف نظذ امليافهذت اعشيعة  ،وابعنظي إىل نظذ امليافهذت اعشيعة يف
املدا اعيت حت ثت ع اعابقةغ ع املذ ة احلذ ي عشية وعذ نه هذ( )3جن أهنذ تاطيق إىل طييض
اعابقةغ ووقاه ونةذانته ،ومل تاطيق إىل تهييف اعابقةغ اعضاذئي.
وع خمال عك كقه فإنه ميكنين تهييف اعابقةغ اعضاذئي أبنه" :اعدتسةق اعيمسة اعيت
ياهني هبذ إنماغ اخلصم ابمإجيا املاخذ يف عداجداه؛ عادكةنه ع اعهقم ابمإجيا ات املاخذة
عقدبَـقَّغ إعةه شخصةذً ،أو ع يضد عضذعه مب
ض ه ،ناسقةده اعبماغ اعضاذئي هلذا امإجيا ُ
جيدز عه تسقددذ نةذن عنه".
وناأعل اعاهييف تسذعف اعذكي جن أنه اشادل عقى أعيي رئةسني ،مهذ:
 األول :وجــد اع ُـدـبَـقَّ ــغ إعةــه امل ـيا تبقةغــه أبعــي عــذ عقــى تســبةل اعابقةــغ أو امإنــذار ملــذاشادل عقةه اعابقةغ اعضاذئي.

=

1435/1/22هـ.
( )1نظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )3/واتريخ 1435/1/22هـ
( ،) 2013/11/25واملنشدر ناذريخ 1435/2/3هـ.) 2013/12/6( ،
) (2اعمائح اعانفةذي عنظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل اعصذ رة ع جمقس اعضاذ امإ اري نضيارهذ رقم
( )127واتريخ 1435/12/26ه واملهددل هبذ ع اتريخ1436/3/6ه ننشيهذ يف اجليي ة اعيمسة .
) (3انظي :املذ ة ( )11وعذ نه هذ ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( ) 1/
واتريخ 1435/1/22هـ.
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 واعثذين :تكقةف اع ُـدـبَـقَّـغ إعةه نهدل عذ عقى تسبةل اعطقب واعدجدب(.)1وع خمال عذ تض تطيقنذ إىل تهييف اعابقةغ اعضاذئي عقى وجه اعهدد  ،وابعاذ ي كذن
عنذ أن ناهيف عقى تهييف اعابقةغ امإعكرتوين عقى وجه اخلصدص ،وعن إعهذن اعنظي يف
األعيي جن أن األخري-اعابقةغ امإعكرتوين-ال خياقف يف اجلدق ع اعابقةغ اعضاذئي ندجه
عذ  ،وعقى وجه خذص فإنه خياقف عهه ع حةث اعدتسةق املساخ ع يف اعابقةغ اته فضط،
أعذ ع حةث اهل ف فددذ عافضذن عقى إعما اخلصم ناقك اعداقه  ،وعقى ِ
أي حذل كذنت
اعدتسةق فإن املضصد حتضق ابمإعما  ،وعك كذن اعابقةغ يف األخري نطييض إعكرتونة .
وعض جذ نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة ( ،)2وعيف عصطقح "إعكرتوين" أبنه" :تضنة
اتساهدذل وتسذئل كديابئة  ،أو كديوعغنذطةسة  ،أو نصييـ  ،أو أي شكل آخي ع وتسذئل اعاضنة
اعـدـشـذهب "( ،)3وعيف نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة "اعبةذانت امإعكرتونة " أبهنذ" :نةذانت ات
تبذ ل أو تياتسل أو تهذق أو أي إجيا آخي يرب أو ينفذ نشكل كقي أو جوئي ندتسةق
إعكرتونة "(.)4
ومبضااى عذ تسقف كيه فإنه ميكننذ تهييف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين أبنه" :اعدتسةق
اعيمسة اعيت ياهني هبذ إنماغ اخلصم ابمإجيا املاخذ يف عداجداه؛ عادكةنه ع اعهقم
ابمإجيا ات املاخذة ض ه ناسقةده اعبماغ ع طييق وتسذئل اعاكندعدجةذ احل يث واعاضنةذت
احل يث  ،مبذ ياحضق نه عقى إرتسذل اعابقةغ واتساما اخلصم عه ،إبح ى تقك اعدتسذئل
امإعكرتونة ".

( )1عصطفى قن يل" ،اعدجةو يف اعضاذ واعاضذضي" ( ،األعذرات اعهينة املاح ة_ اعشذرق  ،اآلفــذق
املشيق  :) 2015 ،ص.282
) (2نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1428/3/8هـ.
) (3اعفضية ( )9ع املذ ة ( )1ع نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة  ،اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( )18/
واتريخ 1428/3/8هـ.
) (4اعفضية ( )11ع املذ ة ( )1ع نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة  ،اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( )18/
واتريخ 1428/3/8هـ.
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الفرع الثاين :مميزات التبليغ اإللكرتوين
يادةو اعابقةغ امإعكرتوين ع اعابقةغ اعاضقة ي أبنه يه ع اعدتسذئل احل يث اعيت
اتساج ت يف ظل تطدرات وتضنةذت هذا اعهصي ،وعقى اعيغم ع أن هذه اعاطدرات اعيت
حلضت كل جدانب احلةذة ،ممذ جهل املنظم يف املدقك اعهينة اعسهد ي ع اعسري عقى خطى
تشييهذت ول اعهذمل اعيت اناضقت ع اجلذنب اعاضقة ي إىل اجلذنب اعاكندعدجي يف ظل
املاغريات املاسذرع عقى وجه اعهدد  ،وابعابقةغ امإعكرتوين عقى وجه اخلصدص.
كدذ أن اعابقةغ اعاضقة ي يف املدقك كذن عه أثيه اعداضح يف أتخي إجيا ات اعاضذضي اعيت
تطدل نسببه ،وتكثي اجلقسذت يف اعضاة اعداح ة عه اكادذل حصدل اعابقةغ عطيف اآلخي،
حةث جن أن نظذ امليافهذت اعشيعة ق جهل طيق اعابقةغ اعاضقة ي ال ختيج ع ثماث :
 اعطييق األول :أن يكدن ع طييق احملاي ،ناسقةم نسخ ع صدة اعابقةغ وعيفضذتـهملـ وجدــت إعةــه يف عكــذن إقذعاــه أو عدقــه( ،)1وعكـ إشــكذعة هــذا اعطييــق أنــه وإن
كـذن شـذئهذً يف مجقـ عـ األنظدـ املضذرنـ واعهذملةـ  ،نـل إنـه يهـ طييضـذ أصـقةذ عقابقةـغ
اعضاــذئي ،إال أن اعداقــع يشــد ضــهف فهذعةاــه يف املـ ن اعكــربى يف املدقكـ  ،حةــث
إن عفدــد اعهن ـدان اعــذي يدصــل إىل عكــذن امإقذع ـ ن ق ـ غــري شــذئع ،وال زال أكثــي
اعنذس عةس ع يدم عنذوي عسجق  ،وال تدج صةغ عقوع ابعاسجةل.
 اعطييــق اعثــذين :اعابقةــغ ع ـ طييــق إرتســذل أوراق اعابقةــغ إىل اعهن ـدان اعــدطين نداتســطاحملا ــي أو ص ــذحب اع ـ ـ عدى ،وعك ـ ـ إشـ ــكذعةاه كد ــذ ك ـ ـيان فةدـ ــذ تس ــبق أن أكثـ ــي
املداطنني عةست هلم عنذوي وطنة عسجق .
 اعطييق اعثذعث :ع طييق اعكاذن إىل وزارة اع اخقة عابقةغـه ابعطـيق امإ اريـ املابهـ ،و عــك إ ا كــذن محــل إقذع ـ املدجــه إعةــه اعابقةــغ غــري عهــيوف ،وعــةس عــه عكــذن إقذع ـ
خماــذر( ،)2ويهة ــب هــذا أن اعش ــيط تكافــى ابالتص ــذل عق ــى األرق ــذ املدج ــد ة ،ف ــإن
( )1ينظي :املذ اتن )14( :و( )17ع نظذ امليافهذت اعشيعة وعدائحدذ اعانفةذي .
( )2نص اعفضية ( )3ع املذ ة ( )17ع اعمائح اعانفةذي عنظذ امليافهذت اعشيعة عقى أن "اعابقةغ اعذي
يكدن ع طييق وزارة اع اخقة اعدار يف اعفضية (ط) يكدن نكاذن احملكد إىل إعذرة املنطض  ،أو
احملذفظ  ،أو امليكو اعذي تكدن فةه احملكد  ،أو اجلد اعيت تهةندذ امإعذرة أو احملذفظ  ،وتضد اجلد
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أجذب مت تبقةغه ،ويف حذع ع اعـي تهـذ أوراق اعابقةـغ عااـدن تهـذر اعابقةـغ عهـ
جتذونــه ،وال شــك أن هــذا األعــي عـ وجدـ نظـيان كــذن تســببذً رئةسـذً يف أتخــي اعفصــل
يف اع عذوى؛ ألهنذ أتخذ ع ة طديقـ ملخذطبـ اعشـيط  ،وحتديقدـذ إعـةدم ،وعد هتـذ إىل
احملكد عية أخيى.
وال ج ال أن هذه اعطيق اعاضقة ي وإن كذنت هي اعشذئه واملهاربة يف احملذكم إال أن
يثدر حدهلذ اعه ي ع امإشكذالت اعيت تناج ع ُعهدقذت يف إجيا ات هذا اعابقةغ كدذ
كيانه ،وتكدن يف مجقادذ تسببذً يف أتخي وصدل اعابقةغ ،كأن حتدل ونه نهض املدانع اعيت متنع
وصدعه ،أو أنه يصل عاأخياً ،ورمبذ متاي اجلقس واجلقساذن ون أن يي جداب ع املبقغ عقى
هذه املكذتبذت ،وهذا يساغيق وقاذً وجد اً طديماً ،وعه أثيه اعداضح يف طدل أع اعاضذضي،
فقد مل يـُبَـقَّغ امل عى عقةه ع أول جقس عاهذر اتساكدذل إجيا ات اعابقةغ  ،وعقةه فإن
اع عدى ال تنظي يف اجلقس األوىل.
يف املضذنل جن أن ظددر اعهصي اعيقدي وامإعكرتوين وانادذج اعاطدرات اعاضنة احل يث عه
أثيه اعداضح يف احلةذة اعهدقة  ،ممذ يدجب عقةنذ عداكب هذه اعاضنةذت اهلذئق يف وتسذئل
االتصذل امإعكرتونة واعاطدرات املسادية واناشذر اعاهذعل امإعكرتوين انا ا ً ع طييق
اعاقكس واعفذكس واعفذكسةدةل ،وأخرياً وصل األعي إىل اتساخ ا اعيتسذئل اعنصة  ،واعربي
امإعكرتوين ،ووتسذئل اعاداصل االجادذعي( ،)1وعقةه فض نــذت ع اعايوري اتساخ ا اعدتسذئل
امإعكرتونة احل يث يف إجيا ات اعاضذضي عددعذً ،ويف اعابقةغ اعضاذئي خصدصذً؛ عماتسافذ ة
ممذ تادةو نه هذه اعدتسذئل امإعكرتونة ع ع ة ممةوات جندقدذ فةدذ يقي:
 .1اعسيعـ اعفذئض يف حصدل اعابقةغ إبيصذل املهقدعذت كذف واعبةذانت املطقدن إىل
اجلد املهقَن يف وقت وجةو ،ويظدي أثي عك يف اع عذوى اعضاذئة املساهجق اعيت
يسا عي هبذ احلذل اعسيع يف اعابقةغ؛ عطبةهادذ االتساهجذعة .
=

املخاص –حبسب األحدال -إبفذ ة احملكد نابقةغه أو عذ تدافي ع يدذ ع عهقدعذت عنه".
( )1أمح هن ي" ،اعاضذضي امإعكرتوين" ،اتساهدذل اعدتسذئل امإعكرتونة يف اعاضذضي" ،راتس عضذرن ،
(عصي ،ار اجلذعه اجل ي ة ،طبه  :) 2014ص.12
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 .2تسددع اعابقةغ امإعكرتوين :حةث ال أيخذ اعكثري ع اعدقت ،كل عذ يف األعي أنه
ال يكقف اعابقةغ امإعكرتوين تسدى ضغط زر فضط.
 .3قق اعاكذعةف املذ ي جيا اعابقةغ امإعكرتوين ع خمال تدفري تسةذرات املياتسقني
عقجدذت امإ اري  ،واملصيوفذت املرتتب عقى عك ،وكذعك تضقةل ع املدظفني يف
هذا اعشأن ،واالتسافذ ة ع خ عذهتم يف أقسذ أخيى.
 .4اع ق يف اعابقةغ امإعكرتوين ،وتسماع اعبةذانت امليتسق  ،واعذي يضاي عقى كثري ع
امإشكذعةذت واعشكذوى اعيت تي يف أتخي هذه اعبماغذت ،ويف األخطذ اعبشيي
اعيت تصذحب تنفةذهذ.
 .5تدفري اجلد واعدقت يف اعابقةغ امإعكرتوين ،حةث إن اعبماغذت اعاضقة ي أتخذ
جد اً يف عدقة إيصذل اعابقةغ إىل عكذن إقذع اعطيف اآلخي ،اعيت تكدن أحةذانً
عنذويندذ غري واضح يف صحذئف اع عدى ،وال يادكندن ع تض مي عنذوي
عسجق رمسةذً ميك اعدصدل إعةدذ نسددع ووضدح.
 .6حتسني جد ة اخل ع اعضذئد عقى اعابقةغ امإعكرتوين :إ حيضق عكل ع طييف
اع عدى زا ة يف جد ة اخل ع املض ع إعةددذ يف وصدل اعابقةغ إعةه ،وع ِ
اطماع
شخص آخي عقةه ،ممذ حيفظ اعسيي اعاذع يف حصدل اعابقةغ وع إفشذ أتسيار
وأحدال امل عي ،ويف اعدقت نفسه ياحضق وصدل اعابقةغ إعةه ع أول جقس .
املطلب الثاني :صيغة التبليغ القضائي اإللكرتوني
عةس ع شك يف أنه ال تدج صةغ عقوع عقابقةغ اعضاذئي تسدا اعاضقة ي أو
امإعكرتوين ،وإن كذن اعهدل يف احملذكم ق جيى عقى اتبذع صةغ عهةن ع اعابقةغ وفضذً
ملضااى عذ تادنه نظذ امليافهذت اعشيعة  ،إال أن أوراق اعابقةغ اعضاذئة وإن كذنت ختاقف
ابخاماف اعشي امليا تبقةغه إال أهنذ ال ختاقف ع حةث صةغادذ  ،حةث ق تكدن تبقةغذً
ع صحةف عدى عقد عى عقةه يف حذل تض مي عدى ج ي ة ع امل عي ،أو عدع اً اجقس
عيافه يف حذل غةذب امل عى عقةه ع حادر تقك اجلقس  ،وع عقم امل عى عقةه ابملدع
اعاذ ي ،أو اتسا عذ ع اع ائية إ ا رأت إ خذل أي طيف يف اع عدى  ،أو إعما ننطق احلكم
اعضاذئي.
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وعقى ِ
أي حـذل فإن عذ ياطقبه اعنظذ يف صةغ اعابقةغ اعضاذئي يكدن هد املهارب يف
عك اعبماغ اعصذ ر ع احملكد  ،ع حةث اشادذعِِه عقى نةذانت عهةن ينبغي االعاوا هبذ،
وق ح نظذ امليافهذت اعشيعة يف املذ ة اعثذعث عشية "امله ع "( )1جيب أن تااد ورق
اعابقةغ اعضاذئي (اعاضقة ي وامإعكرتوين) اعبةذانت املهةن يف اعابقةغ يف اع عدى اعضاذئة ،
ون وهنذ ال أتخذ اعدرق صف اعابقةغ ،وهذه البياانت هي:
 /1موضوع التبليغ:
يه ع أهم اعبةذانت اعيت جيب أن ياادندذ اعابقةغ امإعكرتوين ،وياحضق إبعما
نطق حك ٍم أو
اخلصم ابملدضدع املطقدب عنه ،فض يكدن اعابقةغ إعماعذً نصحةف عدى ،أو َ
غريهذ.
َ
()2
يف اعفضية (أ)
وهذا عذ نصت عقةه املذ ة اعثذعث عشية ع نظذ امليافهذت اعشيعة
ندجدب اشادذل اعابقةغ عقى املدضدع اعذي نُـقغ نشأنه ،وهي أول جوئة ح هذ اعنظذ ع
اعبةذانت املطقدب اعابقةغ هبذ يف صةغ اعابقةغ اعضاذئي ،وأك عقى عك يف اعفضية (ب) ع
ضدانط اعابقةغ اعضاذئي ابعدتسذئل امإعكرتونة اعيت قيرهذ جمقس اعضاذ امإ اري( ،)3ممذ ي ل
ئةس عدجد هذا اعابقةغ.
عقى أمهةادذ ابعابذرهذ احملك اعي َ
 /2اتريخ التبليغ:
أوجبت اعفضية (أ) ع املذ ة اعثذعث عشية ع نظذ امليافهذت اعشيعة ( )4عقى ضيورة
أن تااد صةغ اعابقةغ اعضاذئي اعةد واعشدي واعسن  ،وعذا فإنه جيب عقى اعضذئم ابعابقةغ
اعضاذئي كي تفذصةل حصدل اعابقةغ ابعةد واعشدي واعسن  ،نل واعسذع اعيت حصل فةدذ

( )1ابمليتسد املقكي اجل ي اعصذ ر ابعيقم (  )18/عهذ 1442ه ،اع ُـدـه ل عنظذ امليافهذت اعشيعة
ونظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل( .عقحق .)2
( )2املذ ة ( )13ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ
1435/1/22هـ.
( )3يف جقساه املضيرة ناذريخ 1439/10/20-19هـ.
( )4نصت اعفضية ( أ ) ع املذ ة ( )13ع نظذ امليافهذت اعشيعة عقى "عدضدع اعابقةغ واترخيه ابعةد ،
واعشدي واعسن  ،واعسذع اعيت مت فةدذ ".
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عقى اعابقةغ ،وعقى أي حذل فإن عقاذريخ يف اعابقةغ اعضاذئي أمهة ً خذص ً ،تادثل يف أعيي :
 أوهلدذ :اعاح ُضق ع صح اعابقةغ ،وعذ إ ا كذن ق ص ر يف املةهذ املسددح نه. واعث ــذين :حت ي ـ ن اي ـ آاثر اعابقة ــغ ،ذص ـ إ ا ك ــذن هن ــذك عةه ــذ يب ـ أ يف اعس ــيان ع ـاتريخ اعابقةغ ،وعثذل عك :تسـيان عةهـذ اعطهـ عـ اتريـخ اعنطـق ابحلكـم ،وعـذعك فـإن
اخلطأ يف اتريخ اعابقةغ ،أو غددضه ،أو إغفذعه ق يؤ ي إىل نطمان إجيا اعابقةغ.
وهنذ يُثذر اعاسذؤل ع اعدقت اعذي مت فةه اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،وع مث اعدقت
اعذي يناج فةه أثيه ،ذصه أن اعاذريخ امل ون يف اعيتسذع امإعكرتونة ال يض أي ضدذن؛ إ
إن إبعكذن املساخ أن يغري اعدقت امل ون حبذتسبه ،نل إن املشكق تاواي عن ته
األطياف املطقدب تبقةغدم ،ووجد هم يف أكثي ع عكذن يف اعادقةت نفسه؛ ألن خماقف
اعدتسذئل اعيت تساادىل االتصذل وامإرتسذل تساهطي أزعن خماقف  ،وهد عذ تسدف نبةنه الحضذً يف
وقت اعابقةغ امإعكرتوين يف هذه اع راتس (.)1
 /3طالب التبليغ:
وفضذً عقدذ ة اعثذعث عشية ع نظذ امليافهذت اعشيعة يف فضيهتذ (ب) فض أوجبت أن
تشادل ورق اعابقةغ اعضاذئة عقى االتسم اعكذعل عطذعب اعابقةغ ،ورقم هدياه ،وعدناه أو
وظةفاه ،وعكذن إقذعاه ،وعكذن عدقه( ،)2وابعنسب عألجدوة وامإ ارات احلكدعة فإنه يكافي
نذكي االتسم واملضي اعذي تكدن فةه هذه اجلد .
 /4ال ُـمبلغ إليه:
ويسدى ابملهق إعةه أو امل عى عقةه ،وجيب أن تادافي يف اعابقةغ اعضاذئي اعبةذانت
اعكذفة عنه ابالتسم كذعماً ،وعدناه أو وظةفاه ،وعكذن إقذعاه ،وعكذن عدقه ،فإن مل يك عه
عكذن إقذع عهقد فآخي عكذن إقذع كذن عه(.)3
) (1راجع اعفيع اعثذين ع املطقب اعثذين ع املبحث اعثذين ع هذه اع ارتس .
( )2اعفضية (ب) ع املذ ة ( )1/13ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( )1/
واتريخ 1435/1/22هـ.
( )3اعفضية (ج) ع املذ ة ( )1/13ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ
1435/1/22هـ.
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وهذا عذ أك ته اعفضية ( )3املاذف جم اً عقى املذ ة اعثذعث عشية "امله ع "( )1عقى أنه:
"جيب أن يشادل اعابقةغ امإعكرتوين عقى رقم هدي اعشخص امليا تبقةغه ،ورقم اع عدى وعكذهنذ،
ويكافى ابعنسب إىل أجدوة امإ ارات احلكدعة نيقم اع عدى وعكذهنذ ،"...وابعاذ ي إ ا كذن امل عى
عقةه جد حكدعة فإنه يكافي نيقم اع عدى وعكذهنذ واتسم اجلد امإ اري املضذع ِ ض هذ اع عدى.
 /5املـحـضــر واحملكمة:
أشذرت اعفضية ( ) ع املذ ة اعثذعث عشية إىل اشرتاط ورق اعابقةغ اعضاذئي عقى اتسم
احملاي اعضذئم ابعابقةغ ،وعسدى وظةفاه ،واتسم احملكد اعيت يهدل هبذ ،وأوضحاه اعمائح
اعانفةذي (.)3
وممذ جي ر اعانديه إعةه هنذ أن املذ ة اعثذعث عشية "امله ع " ابمليتسد املقكي اعيت أضذفت
يف فضيهتذ ( ) 2أنه" :جيدز اتساهدذل اعدتسذئل امإعكرتونة يف اعابقةغذت اعضاذئة "( ،)4وع
خمال عك جن أن ع صماحةذت احملاي يف اعابقةغذت اعضاذئة امإعكرتونة إرتسذل هذا
اعابقةغ امإعكرتوين عرب اعدتسذئل اعيت أجذزهذ اعنظذ  ،وهد عذ يسدى يف اعدتسذئل امإعكرتونة
ابمليتسل أو املنشئ عقيتسذع امإعكرتونة  ،واخلصم املبقغ هد املساضبل هلذه اعيتسذع  ،مبهىن أن
اعيتسذع امإعكرتونة تنحصي نني عنشئدذ وعساضبقدذ عقى ضد امإرتسذل امإعكرتوين.
 /6املتَ َسلِّ ُم:
جيب أن يذكي اتسم ع تسقدت إعةه صدرة اعابقةغ ،وصفاه ،وتدقةهه عقى أصقدذ ،أو
إثبذت اعانذعه وتسببه ،و عك وفق عذ أعوعت نه اعفضية ( هـ ) ع املذ ة اعثذعث عشية ع نظذ
()2

) (1اعفضية ( )2/13املاذف إىل املذ ة اعثذعث عشية "امله ع " ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ
1442/1/15هـ.
( )2ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ 1435/1/22هـ.
( )3اعصذ رة نضيار وزيي اعه ل رقم ( )39933واتريخ 1435/5/19هـ ابملدافض عقى اعمائح اعانفةذي
عنظذ امليافهذت اعشيعة ابعصةغ امليفض هلذا اعضيار.
( )4نصت اعفضية ( )2عقدذ ة ( )13امله ع ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1442/1/15ه ـ عقى
أنه "جيدز اتساهدذل اعدتسذئل امإعكرتونة يف اعابقةغذت اعضاذئة  ،ويرتتب عقةدذ عذ يرتتب عقى اعابقةغ
ابعطيق األخيى".
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امليافهذت اعشيعة ( ،)1وهد عذ أك ه نظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل يف عذ ته اعثذعث ع
ضيورة وجد كاذب عسجل عع إشهذر ابعاسقةم(.)2
وأعذ عذ ياهقق ابعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين فض جذ ت املذ ة اعسذ تس عشية "امله ع "،
واعيت نصت عقى أنه "يكدن اعابقةغ نظذعةذً عىت ُتسقم إىل شخص ع وجه إعةه ،وعد يف غري
عكذن إقذعاه أو عدقه ،أو كذن إبح ى اعدتسذئل امإعكرتونة املنصدص عقةدذ يف اعفضية ()2
ع املذ ة اعثذعث عشية ع اعنظذ "(.)3
 /7التوقيع:
وفضذً عقفضية ( و ) ع املذ ة اعثذعث عشية ع نظذ امليافهذت اعشيعة  ،فض أوجبت
تدقةع احملاي عقى كل ع األصل واعصدرة عقابقةغ اعضاذئي املكدن ع نسخاني ،إح امهذ
أصل ،واألخيى صدرة ،وهذا عقى وفق اعابقةغ اعضاذئي اعاضقة ي.
وأعذ عذ ياهقق ابعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين فض أك ت اعفضية ( )3املاذف جم اً عقى
املذ ة اعثذعث عشية "امله ع " عقى أنه " ...ويف مجةع األحدال جيب أن يشادل اعابقةغ
امإعكرتوين عقى نسخ إعكرتونة ع صحةف اع عدى ،أو رانط إعكرتوين عقدصدل إعةدذ"(،)4
وابعاذ ي فإن صدرة اعابقةغ تصل ننسخ ع الئح اع عدى ع خمال رانط إعكرتوين عقدصدل
إىل عاددهنذ عقى اعدتسةق امإعكرتونة امليتسل عقةدذ اعابقةغ اعضاذئي ،ويكدن وصدهلذ إىل
املساضبل هلذ مبثذن تدقةع إعكرتوين ياحضق ندصدل هذه اعيتسذع إعةه.
( )1اعفضية ( هـ ) ع املذ ة  )13( :ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( )1/
واتريخ 1435/1/22هـ.
( )2املذ ة ( )3ع نظذ يدان املظذمل اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )3/واتريخ 1435/1/22هـ.
( )3وق ح ت اعفضية ( )2املاذف جم اً إىل املذ ة اعثذعث عشية أنه "يكدن اعابقةغ امإعكرتوين إبح ى
اعدتسذئل اآلتة  :اعيتسذئل اعنصة امليتسق عرب اهلذتف احملددل املدثق ،أو اعربي امإعكرتوين ،أو أح
احلسذابت املسجق يف أي ع األنظد اآلعة احلكدعة .
)(4نصت اعفضية ( )3املاذف جم اً إىل املذ ة اعثذعث عشية "امله ع " أنه "جيب أن يشادل اعابقةغ
امإعكرتوين عقى رقم هدي اعشخص امليا تبقةغه ،ورقم اع عدى وعكذهنذ ،ويكافى ابعنسب إىل أجدوة
امإ ارات احلكدعة نيقم اع عدى وعكذهنذ."...
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املبحث الثاني :آلية التبليغ القضائي اإللكرتوني
ملذ كذن اهل ف واح اً وهد اعهقم ابع عدى اعضاذئة املبين عقى تبقةغ األطياف يف اتريخ
ووقت وعكذن مح النهضذ هذ ،فإن آعة اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ختاقف ابخاماف اعوعذن
واملكذن ابعدتسةق املساخ ع  ،حةث تطدرت ع اتساخ ا اعدتسذئل اعاضقة ي يف اعابقةغ اعيت ال
ج ال يف أهنذ أضحت وح هذ قذصية ع تقبة احاةذجذت اعهدل يف ظل اعاطدر اعاكندعدجي
املهذش إىل االناضذل إىل اتساخ ا اعدتسذئل امإعكرتونة واعاضنةذت احل يث وفق عذ متقةه
اعايورات واعداقع املهذش اعذي حيام عداكب اعاطدر اعاكندعدجي ،ممذ فع املنظم يف املدقك
اعهينة اعسهد ي إىل اعسري حند عداكب هذا اعاطدر اعاكندعدجي يف أهم عيافضه ،وهد عيفق
اعضاذ  ،وخري شذه عذعك ص ور األعي اعسذعي رقم ( )14388واتريخ 1439/3/25هـ ،
وتبهه ص ور امليتسد املقكي اجل ي رقم (  )18/واتريخ 1442/1/15هـ اعضذضي ناه يل
نهض ع عدا نظذ امليافهذت اعشيعة ونظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل إىل اتساخ ا
اعدتسذئل امإعكرتونة يف اعابقةغ اعضاذئي ن الً ع اعدتسذئل اعاضقة ي اعيت أصبحت غري عناج
يف اعاطدر احل يث واعاضين ،مبذ يادافق عع عاطقبذت اعاحدل اعيقدي اعذي يشد ه اعضاذ
اعه  ي يف املدقك اعهينة اعسهد ي يف تسيع إهنذ اخلصدع اعضاذئة  ،واعيت هي قذئد عقى
أتسذس إجيا ات تضنة ح يث  ،واعيت عندذ اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ندتسذئقه وطيقه ،وعذا
كذن الزعذً عنذ أن ناطيق فةدذ يقي إىل وتسذئل اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف املطقب األول،
واعاطيق إىل طيق اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف املطقب اعثذين ،كدذ يقي:
املطلب األول :وسائل التبليغ القضائي اإللكرتوني
ابالطماع عقى اعاه يل اجل ي اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ
1442/1/15هـ يف املذ ة احلذ ي عشية امله ع واملاذف إعةدذ اعفضية ( ،)2اعيت أجذزت
اتساهدذل اعدتسذئل امإعكرتونة يف اعابقةغذت اعضاذئة  ،ويرتتب عقةدذ عذ يرتتب عقى اعابقةغ
ابعطيق األخيى( ،)1جن أن هذه اعفضية أقيت جداز اتساهدذل اعدتسذئط امإعكرتونة يف
( )1اعفضية ( )2املاذف إىل املذ ة ( )11امله ع ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1442/1/15هـ
عنظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ 1435/1/22هـ.
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اعابقةغذت اعضاذئة  ،وال ج ال يف أن هذه خطدة حتاسب عقدنظم اعسهد ي يف املدقك يف
اعنددض وعسذيية ركب اعاض امإعكرتوين؛ عاحضةق أقصى اتسافذ ة ممكن إبجيا خياصي اعكثري
ع اعدقت واجلد واعنفضذت يف تبقةغ اع عدى خلصم ائم اعانضل.
وق ح ت املذ ة اعثذعث عشية "امله ع " ع نظذ امليافهذت اعشيعة يف فضيهتذ ()2
املاذف جم اً اعدتسذئل امإعكرتونة اعيت حيصل هبذ اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،وهذه اعدتسذئل
هي :اعيتسذئل اعنصة امليتسق عرب اهلذتف احملددل املدثق ،أو اعربي امإعكرتوين ،أو أح احلسذابت
املسجق يف أي ع األنظد اآلعة احلكدعة ( ،)1يف املضذنل جن أن هذه اعدتسذئل تسذعف اعذكي
ق قيرهذ جمقس اعضاذ امإ اري ن يدان املظذمل( ،)2وق ح هذ أبنه جييي اعابقةغ اعضاذئي
ابتساهدذل واح ة أو أكثي ع اعدتسذئل اعثماث اعيت تسبق كيهذ ،وعقةه فإنه حيس ننذ هنذ
اعاطيق إىل هذه اعدتسذئل امإعكرتونة املساهدق يف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،و عك عقى
اعنحد اعاذ ي:
أ /الرسائل النصية:
ن رك جة اً ونهقم أن اعيتسذئل اعنصة اعضصرية ( )SMSهي ناذج تطدر وتسذئل االتصذل
احل يث عقاداصل نني اعنذس( ،)3حةث أصبح ع املدك أن ناح ث ع عغ اعيتسذئل اعضصرية
اعيت تن رج ضد األشكذل اجل ي ة عقكاذن كدتسةق فيضت يف جمذل اعاداصل امإعكرتوين(.)4
وال ج ال يف أن اعيتسذئل اعنصة ق أضحت اعطييض األتسيع واألتسدل يف اعهصي

( )1اعفضية ( )2املاذف إىل املذ ة ( )13امله ع ع نظذ امليافهذت اعشيعة ابمليتسد املقكي رقم ( )18/
واتريخ 1442/1/15هـ.
( )2يف جقساه املهضد ة يدعي اعثمااث واألرنهذ ناذريخ 1439/10/20-19هـ ،واعيت أقي فةدذ تقك
اعادانط املنظد عقابقةغ اعضاذئي ابعدتسذئل امإعكرتونة أعذ محذكم يدان املظذمل.
( . )3مسري حذع عب اعهويو اجلدذل" ،اعاهذق عرب وتسذئل االتصذل احل يث "( ،عصي _اعضذهية ،ار
اعندا اعهينة  ،) 2006 ،ص.250 :
( )4زاهي راضي" ،اتساخ ا عداقع اعاداصل االجادذعي يف اعهذمل اعهييب" .جمق اعرتنة  ،اعه اخلذعس
عشي ،جذعه عجدذن األهقة  ،امإعذرات اعهينة املاح ة – عجدذن ،) 2003( ،ص.7 :
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احل يث( ،)1حةث إن عذع املداطنني يف املدقك ع يدم هداتف محددع  ،ويؤك هذا عذ نشيته
هةئ االتصذالت وتضنة املهقدعذت يف إحصذ اهتذ عقينع اعثذين ع عذ  2020أن ع
املشرتكني نقغ ( )45.6عقةدن عشرتك ابهلذتف اجلدال( ،)2وال تسدح هةئ االتصذالت إبص ار
رقم هذتف واتساهدذعه إال نه أن يكدن املساخ عدثضذً ملهقدعذته ع ى اعنفذ اعدطين نيقم خذص
عقادثةق(.)3
وعقى أي حذل فإن املنظم يف املدقك اعهينة اعسهد ي ملذ قير اعدتسذئل امإعكرتونة
عقابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين جهل أح هذه اعدتسذئل امإعكرتونة "اعيتسذئل اعنصة " ،نل–وع
وجد نظيان– ته ُّ أهم وتسةق إعكرتونة ح يث أتى هبذ اعنظذ  ،حةث إنه ال ميك تصدر أن
شخصذً يف اعدقت احلذضي عةس ع يه هذتف محددل ،ممذ جهل هذا األعي شبه عساحةل يف
ع تدافيه ،حةث إن اهلذتف يكدن يف ي اعشخص ،ويـُبَـقَّ ُغ ابألعي فدر إرتسذعه ،ويف أي
عكذن كذن ،تسدا ٌ يف اعسةذرة أو يف املنـول أو غري عك.
وممذ ننده نه ونؤك عقةه أن امليتسد املقكي( )4اعذي أضذف هذه اعدتسذئل امإعكرتونة -
وعندذ اعيتسذئل اعنصة عرب اهلذتف احملددل املدثق-أك عقى ضيورة أن يكدن هذا اهلذتف
احملددل عدثضذً ع ى اجلدذت املهنة نذعك ،وتسدى هذه اجلد يف املدقك اعهينة اعسهــد ي
نـ"امليكو اعدطين عقاص يق اعيقدي" اعاذنع عدزارة االتصذالت وتضنة املهقدعذت( ،)5واعذي ع
عدذعه إص ار شدذ ات ابعاص يق اعيقدي عقفي صذحب اعشأن أو اجلد امإ اري احلكدعة .
( . )1طذرق مجهه اعسة راش " ،ع ى حجة رتسذئل اعاداصل االجادذعة اعنصة ) (smsيف امإثبذت،
راتس حتقةقة عضذرن " .جمق اعهقد اعضذندنة واالقاصذ ي  ،جذعه عني مشس ،كقة احلضدق ،اعه
اعثذين ،) 2016( ،اجملق  ،58ص.342 :
(( )2اتسرتجهت ناذريخ 1442/6/12هـ) ع عدقع:
.https://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/pressreleases/Pages/2020062901.aspx
(( )3اتسرتجهت ناذريخ 1442/6/12هـ) ع عدقعhttps://www.iam.gov.sa :
( ) 4امله ل عقددا اعيت اشادقت عقى اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( )18/
واتريخ 1442/1/15هـ (اتسرتجهت ناذريخ 1442/6/12هـ) ع عدقع.https://cutt.us/VOlTv :
( )5واعذي مت إنشذؤه يف اتريخ 1442/1/10هـ .
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()1

نظذعي امليافهذت اعشيعة وامليافهذت أعذ يدان املظذمل " امله عني"
كدــذ أننــذ جن ـ أن َ
إبضذف اعدتسذئل امإعكرتونة يف اعابقةغذت اعضاذئة  ،أك ت عقى أن تدثةق اهلذتف يكدن
عيتبطذً ابعسجل امل ين عقديا تبقةغه ،واملسجل ع ى عيكو املهقدعذت اعدطين " أنشي " ،أو يف
اعنظذ اعضاذئي امإعكرتوين "انجو" عدزارة اعه ل ،و"عهني" ع يدان املظذمل ،حةث إن اعابقةغ
اعضاذئي امإعكرتوين ابعيتسذع اعنصة عقى اهلذتف يكدن عقى رقم اهلدي اعدطنة املسجل فةه
ننظذ "أنشي" ،وامليندط نيقم اهلذتف احملددل ،ويكدن إرتسذل اعابقةغ عقى هدي اعشخص
ابعيقم املسجل يف اعنظذ  ،مث أتيت رتسذع عهذكس ناأكة أنه مت إرتسذل اعيتسذع عع اعيقم
اعاسقسقي عصذحب رقم اهلذتف احملددل ،وتبني ع ى حتضق وصدل اعيتسذع ع ع عه.
وامإشكذل اعذي يثذر هنذ عؤ اه :هل إرتسذل اعيتسذع اعنصة يضطع اعشك يف حصدل
اعابقةغ امإعكرتوين هبذ؟ ،وعذ اعهدل عد فــع نه وصدهلذ؟
عإلجذن ع هذا اعاسذؤل نضدل :إنه حني ييتسل اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين إىل اهلذتف
املسجل يف نظذ "أنشي" نيقم اهلدي اعدطنة  ،فإنه إ ا مت إرتسذل اعيتسذع إىل امليا تبقةغه ،ومت
وصدهلذ إىل عك اعيقم املسجل يف اعنظذ  ،فإنه أتيت رتسذئل عهذكس تبني حتضق وصدهلذ إعةه
وتسقده إاهذ ابعدقت واعاذريخ ،وإ ا تهذر اعاسقةم فما أتيت هذه اعيتسذع املهذكس  ،وعقةه فإن
وصدل اعيتسذع املهذكس ي ل عقى تسقده عقابقةغ امإعكرتوين .وع اعاطبةضذت اعضاذئة هبذا
اخلصدص يف اع عدى املضذع ع امل عة ناسقةددذ عبذعغ عساحضه هلذ ،ويف اجلقس املهضد ة مل
حتاي امل َّعى عقةدذ امل ون امسدذ أعماه ،وال َع ْ ُميثِقدذ ،رغم تبقُّغ ــدذ ،ننذ ً عقى
إفذ ة اعابقةغ امإعكرتوين ابعنظذ رقم ( )2126249واملااد  :مت اعابقةغ ،وامإرتسذل ننجذح عذا
فض قيرت اع ائية اعسري يف نظي اع عدى حادراً اتسانذ اً عقى املذ ة ( )2/57ع نظذ
املي ِ
افهذت اعشيعة  ،وحكدت اع ائية إبعوا امل عى عقةدذ ناسقةم عذ يف عادذ عقد عة  ،ويهارب
هذا احلكم يف حق امل عى عقةه حادرا ،عاحضق وصدل اعابقةغ امإعكرتوين عقد عى عقةدذ،
()2
كدذ ثبت عك ع ى اع ائية.
( )1ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1442/1/15هـ.
(( 2حكم عؤي ع االتسائنذف عهذ 1440هـ "اعبدان اعضاذئة اعهقدة "( ،اتسرتجهت ناذريخ
1442/6/12هـ) ع عدقعhttps://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/18983 :
- 766 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198

كدذ يثذر إشكذل آخي عفذ ه :عذ ا عد مل يك عسجماً يف نظذ "أنشي"؟
ع وجد نظيان فإن ع تسجةقه يف نظذ "أنشي" يهدق تنفةذ اعدتسذئل امإعكرتونة
عقابقةغ ،وهلذا جيب عقى املنظم اختذ امإجيا ات املقوع يف حق ع يادذوندن يف ع
اعاسجةل ،و عك حبيعذنه ع املدةوات اعيت يسافة عندذ يف احلةذة اعةدعة  ،و عك يف حق ع
وعضةدةدذ ،وعقةه فإن رأينذ
مل يقاو ابمإجيا ات امإعكرتونة اعيت تفيضدذ اع وع عقى عداطنةدذ ُ
يف غري املسجل ياحدل تبهذت ع اهادذعه يف هذا األعي ،وتسيي عقةه عذ يسيي عقى
املسجل يف نظذ "أنشي" ع اعابقةغ امإعكرتوين ونفذ ه يف حق ع مل يُسجل.

ب /الربيد اإللكرتوين :
يشد اعهصي اعذي نهةشه ثدرة تضنة تكندعدجة كبرية ،حةث أصبح اعهذمل اآلن غري
اعهذمل اعدرقي اعذي كذن عنذ تسندات قييب  ،فذعهذمل أضحى قيي صغرية ،ميك ألي شخص أن
حيذور ويرب وييتسل إىل ِ
أي عكذن آخي ع اعهذمل يف حلظذت ،وأصبح اعنظذ اعيقدي امإعكرتوين
()1
هد اعدتسةق املهاربة يف عصي اعاكندعدجةذ احل يث .
وع هنذ تنبَّــه املنظم يف املدقك اعهينة اعسهد ي إىل ضيورة اتساح اث قداع ج ي ة
تنظم اعابقةغ اعضاذئي ،حةث أضذف ناه يماته اجل ي ة( )2أح أنيز اعدتسذئل امإعكرتونة
احل يث يف اعدقت احلذضي ،وهي "اعربي امإعكرتوين" ،اعيت تقهب وراًكبرياً يف خ ع اعابقةغذت
اعضاذئة  ،ع حةث إهنذ ته وتسةق عةسية وتسييه يف وصدل اعربي امإعكرتوين إىل صن وق
اعربي امليتسل إعةه يف ثدان أو قذئق.
واعاسذؤل اعذي يثذر هنذ عفذ ه :عذ امإشكذعةذت واملخذطي اعيت تهرتي اعابقةغ اعضاذئي
امإعكرتوين ع طييق اعربي امإعكرتوين كأح اعدتسذئل امإعكرتونة اعيت أرتسذهذ املنظم يف
املدقك ؟.
عإلجذن ع هذا نضدل :إن االتساخ ا املاواي عقربي امإعكرتوين يثري اعضقق ،ويوي ع
خمذطي اتساخ اعه عقى تسيي اعابقةغذت اعضاذئة اعدار ة إعةه ،حةث إن نهض اعيتسذئل تسيي ،
( . )1زينب غييب" ،حجة اعربي امإعكرتوين يف امإثبذت" .جمق اعهقد اعضذندنة  ،اعنذشي :تسقسق فضه
اعضاذ اعاجذري عةددن فياط ،اعه ( )3جمق ( ،) 2017( .)4ص.139 :
( )2اعصذ رة ابعيتسد املقكي رقم (  )7/واتريخ (س) 1442/1/15هـ .
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ال ييغب املنشئ واملساضبل يف تسيب محاداهذ ،فاماً ع أنه ق يهرتي اعربي امإعكرتوين
حذف أو ته يل عقى اعابقةغذت اعضاذئة  ،عك حذفدذ ال يهين اعاخقص عندذ هنذئةذً ،نل
ميك إرجذعدذ ،واالطماع عقةدذ ،وعداجد كل ع امل عي وامل عى عقةه يف اع عدى
اعضاذئة ()1؛ عذا كذن عقةنذ عواعذً عداجد هذه األخطذر ،واحلذج املذتس إىل إ راكدذ ،ع
أجل اخليوج حبقدل واقهة يف ظل اعظيوف اعياهن .
واعاسذؤل املثذر هنذ جم اً :عذ اعربي امإعكرتوين اعذي يساهدل يف اعابقةغ اعضاذئي
امإعكرتوين؟ ،وعذ ع ى االحاجذج نه يف وصدل اعابقةغ ع ع عه؟.
عإلجذن ع عك ميكننذ اعضدل أبنه ال ن ع إضفذ اعضةد اعضذندنة عقى اعربي
امإعكرتوين يف شأن اعابقةغذت اعضاذئة  ،ع أجل أن حيظى ابعثض واملص اقة يف متاهه ابحلجةَّ
اعضذندنة اع ُـدسن ة إعةه ،وهذا ال ياصدر إال يف تذيةل اعادقةع امإعكرتوين عقى اعربي
امإعكرتوين ،حبةث يافي عقةه اعضدة واحلج فةدذ يي إعةه ع رتسذئل ،وعذ يص ر عنه؛ ألن
اعادقةع امإعكرتوين عبذرة ع عقف رقدي إعكرتوين نبةذانت إعكرتونة ع رج يف تهذعل
إعكرتوين ،أو عاذف إعةه ،أو عيتبط نه عنطضةذً ،تساخ مإثبذت هدي املدقع ،وعدافضاه عقى
اعاهذعل امإعكرتوين ،واكاشذف أي ته يل يطيأ عقى هذا اعاهذعل نه اعادقةع( ،)2ووجد
اعادقةع امإعكرتوين يف اعربي امإعكرتوين يه عص راً ع عصذ ر احلجة عقربي  ،وهذا عذ أك
يف اعمائح اعانفةذي عنظذ اعاهذعمات امإعكرتونة ( )3أبن وجد اعادقةع امإعكرتوين تنهض نه
احلجة ( ،)4شييط أن يكدن هذا اعادقةع عيتبطذً نشدذ ة تص يق عهاد ة صذ رة ع إح ى
اهلةئذت اعيمسة املاخصص واملساضق واملهرتف هبذ ع قبل احلكدع (.)5
( )1يدتسف أمح اعندفق " ،امإثبذت امإعكرتوين"( ،ط ،1األر ن – عدذن ،ار اعثضذف  ،) 2012 ،ص.142 :
( )2هذا تهييف اعادقةع امإعكرتوين واعذي عيفاه املذ ة ( )1اعفضية ( )14ع نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة
اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1428/3/8هـ.
( )3راجع املذ ة ( )10ع اعمائح اعانفةذي عنظذ اعاهذعمات امإعكرتونة عهذ 1429هــ.
( )4أتسذع اعهبة ي" ،حجة اعادقةع امإعكرتوين" ،اجملق اعهينة عق راتسذت األعنة واعا ريب ،جذعه انيف
اعهينة عقهقد األعنة  ،اعياض ،اعه ( ،)56اجملق (( ،)28محي 1434هـ  -يسدرب ،) 2012
ص141 :وعذ نه هذ.
( . )5عب اعفاذح نةدعي حجذزي" ،اعاجذرة امإعكرتونة ومحذيادذ اعضذندنة "( ،عصي – امإتسكن ري  ،ار
- 768 -

=

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198

وعقى ِ
أي حذل فإننذ جن أن املنظم يف املدقك اعهينة اعسهد ي ملذ أضذف هذه
اعدتسذئل امإعكرتونة إىل اعابقةغذت اعضاذئة -وعندذ اعربي امإعكرتوين-أك عقى ضيورة أن
يكدن هذا اعربي امإعكرتوين عدثضذً ،وتدثةضه واجب عقى صذحب اعربي امإعكرتوين املدثق تسدا
كذن في اً طبةهةذً أو شخصذً عهنداً ،وعك يُـؤخذ عقى املنظم اعسهد ي هنذ حني أضذف
اعدتسذئل امإعكرتونة -وعندذ اعربي امإعكرتوين-أنه مل يهذجل أعياً عددذً ،وهد اعاحضق ع وصدل
اعيتسذع امإعكرتونة عرب اعربي امإعكرتوين ،واعيت قدنذ مبهذجلادذ ووضع املضرتح ابعاحضق ع
وصدهلذ ع أجل اخليوج حبقدل هلذه املهاق .
ج  :احلساابت املسجلة يف األنظمة اآللية احلكومية:
ع اعدتسذئل امإعكرتونة اعيت اتساح ثدذ املنظم يف املدقك يف اعابقةغذت اعضاذئة :
احلسذابت املسجق يف األنظد اآلعة احلكدعة  ،حةث ته هذه اعدتسةق اعيت أضذفدذ املنظم
ع اعدتسذئل املدد يف اعهصي احلذضي ،وخصدصذً ملذ تشد ه املدقك ع حتدل رقدي يف هذا
اعسةذق.
ويض نيانعج "يسي" اعه ي ع املبذ رات واملناجذت ،عثل :إطذر متكني اخل عذت
امإعكرتونة  ،وآعة متديل املشيوعذت ناخصةص عذ يقو عاغطة تكذعةف تنفةذ اخل عذت،
واعاهذعمات امإعكرتونة احلكدعة املانضق (عهذك) ،وخ ع اعنفذ امإعكرتوين املدح )(SSO
عقدنشآت واألفيا  ،وندان (تسهد ي) اعيت يساطةع ع خماهلذ املساخ عدن اعدصدل إىل
اخل عذت احلكدعة امإعكرتونة  ،وقنذة اعاكذعل احلكدعة "تكذعل" ) (GSاهلذ ف إىل تدفري
اعبنة اعاحاة املشرتك عادكني تض مي اخل عذت احلكدعة امإعكرتونة  ،وشدذ ات اعاص يق
اعيقدي ،وعيكو االتصذل اعدطين (آعي) ،ونظذ املياتسمات احلكدعة امإعكرتوين (عياتسمات)(،)2
وعيكو نةذانت اعاهذعمات امإعكرتونة احلكدعة اعذي يه حقض وصل نني عياكو احلذتسب
()1

=

اعفكي اجلذعهي ،) 2006 ،ص.181 :
( )1ننذ عقى امليتسد املقكي اجل ي اعصذ ر نيقم (  )18/واتريخ 1442/1/15هـ (اتسرتجهت ناذريخ
1442/6/12هـ) ع عدقع . https://cutt.us/D3orE :
(( )2اتسرتجهت ناذريخ 1442/6/12هـ) ع عدقعwww.cio.gov.sa :
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اآل ي يف اجلدذت احلكدعة املخاقف  ،وغريهذ ع املبذ رات.
وق أنيعت وزارة اعه ل عع نيانعج اعاهذعمات امإعكرتونة احلكدعة "يسي" اتفذقة
تهذون عينط اعدزارة إعكرتونةذً ننظذ املياتسمات امإعكرتونة احلكدعي "عياتسمات" ،وهي أول
جد حكدعة تفهل نظذ "عياتسمات" حبقاه اجل ي ة واملطدرة(.)1
ويف املضذنل جن يدان املظذمل ن أ نافهةل إرتسذل اعابقةغذت اعضاذئة إعكرتونةذً عدضذً ع
اعابقةغذت اعدرقة  ،ع خمال قنذة اعاكذعل احلكدعة إىل اجلدذت احلكدعة املسافة ة عندذ،
و عك يف خطدة ندعة حند اعاحدل امإعكرتوين عألعدذل اعضاذئة يف يدان املظذمل ،وحتضةضذً
التساخ ا اعاضنة يف مجةع اعاهذعمات.
املطلب الثاني :طرق التبليغ القضائي االلكرتوني
ن رك جة اً أن طيق اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ندتسذئقه امإعكرتونة اجل ي ة اعيت
أضذفدذ املنظم اعسهد ي ابعدتسذئل اعثماث اعيت تسبق كيهذ ختاقف مجق وتفصةماً ع اعطيق
اعاضقة ي  ،تسدا ٌ ع حةث كةفة اعابقةغ أ ع حةث اعدقت اعذي حيصل فةه اعابقةغ ،وهلذا
كذن عواعذً عقةنذ هنذ أن نبني أوالً كةفة اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف اعفيع األول ،مث نبني
وقت اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف اعفيع اعثذين ،و عك فةدذ أييت:
الفرع األول :كيفية التبليغ القضائي اإللكرتوين
ال شك يف أن اعكةفة اعيت يام هبذ اعابقةغ اعضاذئي ختاقف حبسب اعدتسةق املساخ ع
يف اعابقةغ ،ونهقم جة اً ويضةنذً أن اعكةفة ختاقف ابعصدرة اعيت يام هبذ اعابقةغ ،ويظدي وياأك
هذا االخاماف نني اعابقةغ اعضاذئي اعاضقة ي وامإعكرتوين ،ففي األول-اعاضقة ي-كذن ع
اعداجب عقى اعضذئ م ابعابقةغ االناضذل إىل املبقغ إعةه عاسقةده صدرة ع اعابقةغ ،نةندذ يف
اعثذين-امإعكرتوين – ال يساغيق األعي تسدى ثدان عه و ة.
وإ ا كذن األعي كذعك فإن كةفة تسقةم اعابقةغ اعضاذئي عقشخص املهين ق ختاقف
حبسب طبةه هذا اعشخص ،فض يكدن شخصذً طبةهةذً( ،)2وق يكدن اعابذراً ،وابعاذ ي فإنه
(()1اتسرتجهت ناذريخ 1442/6/12هـ) ع عدقع:
( )2انظي :عصطفى اعورقذ " ،امل خل إىل نظيي االعاوا اعهذع يف اعفضه االتسماعي"( ،تسدرا -عشق ،ار
https://cutt.us/lGf02
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ع اعداجب هنذ نةذن احلذالت اعيت يكدن فةدذ اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين إىل اعشخص
اعطبةهي ،مث إىل اعشخص االعابذري اعذي ق يكدن جد إ اري  ،أو غري عك ،و عك عقى عذ
يقي:
الشخص الطبيعي:
ح نظذ امليافهذت اعشيعة يف املذ ة اعيانه عشية( )1أن تبقةغ اعشخص ي اعصف
اعطبةهة يكدن يف عكذن إقذعاه ،أو محل عدقه ،أو يف أي عكذن آخي( ،)2وإال فةسقددذ إىل
ع يضير أنه وكةقه أو أنه يهدل يف خ عاه أو أنه ع املضةدني عهه ع أهقه وزوجه وأقذرنه
وأصدذره.
وع خمال عذ تسبق يااح أنه ال ن ع اشرتاط عكذن عقشخصة اعطبةهة ع أجل
إمتذ عدقة اعابقةغ اعضاذئي  ،وهذا أعي ال ن عنه يف اعطييض اعاضقة ي  ،وعك ال ينطبق يف
اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين؛ ألن اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين حيصل ع خمال إرتسذل احملاي
رتسذع إعكرتونة عرب اعدتسذئل امإعكرتونة اعثماث اعيت أضذفدذ املنظم( ،)3واعيت ال تكقف تسدى
ضغط زر ،مث يصل اعابقةغ امإعكرتوين عقشخص اعطبةهي يف أي عكذن ،تسدا أكذن يف
اعسةذرة أ يف اعشذرع أ يف املنول.
وعقةه فإنه ميك اعضدل هنذ :إنه ال يشرتط حت ي املكذن عقشخص اعذي يدج فةه
حني تسقده عقابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين إ ا تبني أنه كذن يف غري عدطنه أو يف عضدى أو يف
=

اعضقم عقطبذع واعنشي ،) 1999 ،ص253 :؛ و  .نويه محذ " ،عهجم املصطقحذت املذعة واالقاصذ ي
يف عغ اعفضدذ "( ،ط ،1تسدرا -عشق ،ار اعضقم عقنشي واعادزيع1429 ،هـ  ،) 2008 -ص:
.198
( )1انظي :املذ ة ( )14ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ
1435/1/22هـ .
( )2املذ ة ( )11ع نظذ احملكد اعاجذري اعصذ ر ابمليتسد املقكي (  )93/يف 1441/8/15هـ ،
واملذ ة اخلذعس واألرنهدن ع اعمائح اعانفةذي عنظذ احملكد اعاجذري اعصذ رة نضيار ويو اعه ل رقم
( )8344واتريخ 1441/10/26هـ .
( )3اعيت ص رت ابمليتسد املقكي رقم (  )18 /واتريخ 1442/1/15هـ .
- 771 -

أحكام التبليغ القضائي اإللكرتوين ،د .بدر بن عبد هللا بن حممد املطرودي

اعشذرع ،فذألصل جداز تسقةم اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين عقشخص يف أي عكذن :يف احملكد
أو اعشذرع أو عضي اعهدل ،وهد أعي غري ي أمهة ابعنسب عقابقةغ امإعكرتوين ،فذعغذي ع
حت ي املكذن تكدن يف اعابقةغ اعاضقة ي ،أبن يياعي اعضذئم ابعابقةغ اعقبذق واعذوق اعسقةم يف
عدقه ،فما ي خل عسج اً عةسقم تبقةغذً ،فةخل اجمال املكذن ووقذره ،ويضطع عقى اعهذن
عبذ ته ،وال يصح أن يضاحم عقى اع ُـدـبَـقَّ ِغ إعةه اراً يسكندذ؛ ملذ ينطدي عقةه عك ع عسقك
جي يعه اعنظذ  ،واألعي عقى خماف عك يف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،فما يدج فةه عسذس
حبةذة اعشخص اخلذص أو اعهذع  ،وال يؤثي اعابقةغ امإعكرتوين يف عكذن وجد ه( ،)1وع انحة
أخيى فق ياطي اعضذئم ابعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين إىل أن ياحيى ع املدط احلضةضي
عقدبقغ إعةه ،وعذ إ ا كذن ي خل يف اخاصذصه املكذين أ ال؟.
وننذ عقى عذ تسبق – ويف رأينذ – فإن تبقةغ اعشخص اعطبةهي يكدن إبح ى اعدتسذئل
امإعكرتونة اعيت أتى هبذ املنظم اعسهد ي يف ته يماته اجل ي ة ،حةث نيى أن ع اعداجب أن
تكدن هذه اعدتسذئل امإعكرتونة عقشخص اعطبةهي امليا تبقةغه ،تسدا أكذنت تبقةغذً نيتسذع
نصة عقى جداعه اعشخصي أو نيي ه امإعكرتوين ،طذملذ ثبت أنه خذضع عسةطيته وحتت ي ه،
وعقةه فإننذ نيى أنه ال جيدز أن يام اعابقةغ امإعكرتوين إىل أي ع األزواج وغريهم – كدذ هد
احلذل يف اعابقةغ اعاضقة ي – ،فد انحة يصهب اعاأك ع أن أاً عندم ع اعسذكنني عهه
إال نوارة احملاي إىل عكذن امإقذع  ،وع انحة أخيى فإن اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يُه
اتساثنذ ع األصل ،فما جيب اعادتسع فةه.
الشخص االعتباري:
ع املهقد أن اعشخص االعابذري ق يكدن جد إ اري  ،وهي عذ يهيف عندذ
ابعشخصة املهندي اعهذع  ،وق يكدن غري جد إ اري  ،وهي عذ تهيف ابعشخصة املهندي
( )1فما يكدن ملكذن تسقم اعابقةغ امإعكرتوين فذئ ة تذكي ،إال إ ا أثبت اع ُـدبقَّغ إعةه وجد ه يف عكذن حتدل
فةه اعظيوف ع احلادر يف املةهذ املضير ،ويؤك عك عذ هد عقةه احلذل يف اعدقت احلذضي يف
جذئح كدروان ،كأن يكدن اع ُـدبقغ إعةه خذرج املدقك  ،وعك نظياً عادقف اعطريان يف اعدقت احلذضي
مل ة تاجذوز اعسن فإهنذ كفةق أبن يكدن هذا تسببذً عدقف اعاضذ أو ُع اعسضدط عثماً حىت عد مت
اعابقةغ.
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اخلذص ملؤتسسذت وغريهذ وفق عذ يقي :
 /1تبليغ األشخاص االعتبارية العامة:
يضص ابألشخذص االعابذري اعهذع اع وع واجلدذت امإ اري اعاذنه هلذ ع اع وائي
احلكدعة واملصذحل واملؤتسسذت واهلةئذت اعهذع  ،و عك وفق عذ جذ يف اعفضية ( )1ع املذ ة
اعثذعث ع نظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل أبنه تبقغ اجلدذت امإ اري نداتسط اعدزرا
()1
املخاصني أو ع ييي املصذحل أو رؤتسذ املؤتسسذت أو اهلةئذت اعهذع أو ع يضد عضذعدم ،
وهذا عذ أك ه نظذ امليافهذت اعشيعة يف اعفضية (أ) و (ب) ع املذ ة اعسذنه عشية(.)2
إال أن اعنظذعني تسذعفي اعذكي مل يُبةنذ كةفة اعابقةغ ابعدتسذئل امإعكرتونة عألشخذص
االعابذري اعهذع  ،حةث إن املنظم ملذ ح اعدتسذئل امإعكرتونة  ،وكذن ع األوىل اعنص عقى
كةفة تبقةغ األشخذص االعابذري اعهذع ابعدتسذئل اعاضنة احل يث اعيت ح هذ املنظم يف
اعفضية ( )2ع املذ ة ( ،)3()13و ذص أهنذ جدذت إ اري اتنه عق وع  ،وق أخذ نذعك
املشيع اعكدييت ،حةث نصت املذ ة ( )5يف فضيهتذ ( )1ع قذندن امليافهذت امل نة واعاجذري
( )4عقى أنه "جيدز أن يام امإعمان نيتسذع هذتفة عكادن أو أبي وتسةق اتصذل إعكرتونة قذنق
عقحفظ واالتساخياج ،و عك يف األحدال اآلتة -1 :إ ا كــذن املهقـ إعةه هد اع وع أو أح
ُ
فيوعدذ أو أح األشخذص االعابذري اعهذع .)5("...
( )1اعفضية ( )1ع املذ ة ( )3ع نظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( ) 1/
واتريخ 1435/1/22هـ.
( )2اعفضياتن( :أ) و (ب) ع املذ ة (  )17ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (
 ) 1/واتريخ 1435/1/22هـ ،ويف تسةذق عك جن اعفضية ( )5ع املذ ة( )11ع نظذ احملكد
اعاجذري اعصذ ر ابمليتسد املقكي (  )93/يف 1441/8/15هـ.
( )3نصت اعفضية ( )2املاذف جم اً عقى املذ ة ( )13أبنه "يكدن اعابقةغ امإعكرتوين إبح ى اعدتسذئل
اآلتة  :اعيتسذئل اعنصة امليتسق عرب اهلذتف احملددل املدثق ،أو اعربي امإعكرتوين ،أو أح احلسذابت
املسجق يف أي ع األنظد اآلعة احلكدعة ".
( )4اعصذ ر ابمليتسد قذندن رقم ( )38عسن  ، 1980وامله ل ابعضذندن ( )26عسن . 2015
( )5اعفضية ( )1ع املذ ة ( )5ع قذندن امليافهذت امل نة واعاجذري اعكدييت اعصذ ر ابمليتسد رقم ()38
عسن  ، 1980وامله ل ابعضذندن ( )26عسن . 2015
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وعقى أي حذل فإنه ابعيجدع إىل عذ أص ره جمقس اعضاذ امإ اري ع ضدانط اعابقةغ
اعضاذئي ابعدتسذئل امإعكرتونة أعذ يدان املظذمل ،جن أنه نني كةفة تبقةغ األشخذص
االعابذري اعهذع ع اجلدذت امإ اري وغريهذ ،حةث وضح أن اجلد امإ اري تكدن عقوع
هبذتف عدثق ونيي إعكرتوين يكدن عهاد اً ع هذه اجلد امإ اري  ،تسدا أكذن االعادذ ع
اعدزيي املخاص ،أ ع ع يي املصقح املساضق  ،أ ع رئةس املؤتسس أو اهلةئ اعهذع  ،أ ع
يضد عضذعدم.
وعذعك ميك اعضدل هنذ :إن إعوا اجلد امإ اري ندتسةق إعكرتونة عهاد ة ،تسدا كذنت
نيقم ه ذتف أ نيي إعكرتوين ع اجلد امإ اري  ،ع وزييهذ أو غريه ،حيضق تسددع اعابقةغ
اعضاذئي امإعكرتوين عقجد االعابذري اعهذع  ،وياد وصدعه يف أتسيع وقت ،ونه ياحضق
اعابقةغ هبذه اعدتسةق امإعكرتونة .
وعك يثذر إشكذل هنذ ،وهد :عذ ا عد مل تهد اجلد امإ اري وتسةق عهاد ة؟.
عإلجذن ع هذا اعاسذؤل ميك اعضدل :إن هذا األعي فةه تهضة عهدقة اعابقةغذت
اعضاذئة امإعكرتونة  ،ممذ ميثل عذئضذً هلذ يف ه عدقة اعابقةغ امإعكرتوين ،عذا جيب عقى
املنظم اعسهد ي عهذجل هذا األعي ،ويف رأينذ جيب إجبذر اجلد اعيت عةس ع يدذ حسذب
عهاد عقى امإ عذن هلذا األعي ،وع مث فيض عضدابت عقى ع مل مياثل عذعك.
 -2تبليغ األشخاص االعتبارية اخلاصة:
نصت اعفضية ( ) ع املذ ة اعسذنه عشية ع نظذ امليافهذت اعشيعة عقى أن "عذ
ياهقق ابعشيكذت واجلدهةذت واملؤتسسذت اخلذص إىل ع يييدذ أو ع يضد عضذعدم أو مم
ميثقدم"( ، )1وحبسب اعنص املاض يكدن األصل يف تبقةغ اجلدذت غري امإ اري كذعشيكذت
واجلدهةذت واملؤتسسذت وتسذئي األشخذص االعابذري اخلذص  ،هد تسقةم صدرة عقابقةغ مل ييهذ
اعانفةذي أو املدثل اعنظذعي هلذ أو ع يضد عضذعه عقى أن اعابقةغ يف هذه احلذع تبقةغ
( )1اعفضية ( ) ع املذ ة (  )17ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  ) 1/واتريخ
1435/1/22هـ.
ويف تسةذق عك جن أن اعفضية ( )2ع املذ ة احلذ ي عشية ع نظذ احملكد اعاجذري نصت عقى:
"أن تبقةغ اعشيكذت يكدن ملدثقدذ اعنظذعي أو ع يندب عندذ أو عقد يي اعانفةذي عقشيك ".
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تضقة ي.
أعذ ابعنسب عقابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين عألشخذص االعابذري اخلذص فإنه جيدز اعقجد
إىل اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين عقجدذت غري امإ اري حسب اعهندان امإعكرتوين املدثق أو
املخاذر ع األطياف( ،)1وق أجذزت آعة اعابقةغ اعضاذئي ابعدتسذئل امإعكرتونة اعصذ رة ع
جمقس اعضاذ امإ اري( )2تبقةغ اجلدذت غري امإ اري إ ا مت إثبذت اعدتسةق امإعكرتونة يف اعهض
املرب نني طييف اع عدى إ ا تاد تقضي اعابقةغذت عقةه ،أو إبثبذته ع عض اع عدى أو
االعرتاض يف صحةف اع عدى أو االعرتاض أو إثبذته ابرتبذطه ابحلسذب امليا تبقةغه املسجل
ع ى عيكو املهقدعذت اعدطين(أنشي) أو اعنظذ اعضاذئي امإعكرتوين عق يدان "عهني"(.)3
وممذ جت ُر امإشذرة إعةه هنذ اعاسذؤل اعذي يُـثذر حدل ع ى إعكذنة اتساخ ا هذه اعدتسةق
_اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين_ نني ول جمقس اعاهذون اخلقةجي ،ال تسةدذ يف ظل عذ تشد ه
ذصـ يف جمذل املهذعمات امإعكرتونة واعبماغذت
تطدر تشييهيَّ ،
عنطض اخلقةج اعهييب ع ُّ
اعضاذئة .
وجداابً ع عك نُ ِـبني أن اعابقةغذت اعضاذئة نني تقك اع ول حتكددذ اتفذقة تنفةذ
األحكذ وامإانابت وامإعماانت اعضاذئة ن ول جمقس اعاهذون ع ول اخلقةج اعهينة عسن
 ، 1997وعدماً ابملذ ة ( )1/20ع تقك االتفذقة جيب أن تُيتسل اعداثئق واألوراق
اعضاذئة وغري اعضاذئة املاهقض ابعضاذا امل نة واعاجذري وامإ اري وقاذا األحدال
اعشخصة املطقدب إعماهنذ أو تبقةغدذ إىل أشخذص عضةدني ع ى إح ى اع ول األعاذ ،
و عك عبذشيًة ع اهلةئ أو املدظف اعضاذئي املخاص إىل احملكد أو اجلد املخاص اعيت يضةم
املطقدب إعمانه أو تبقةغه يف ائيهتذ وفضذً عضدانةندذ ،إال أن عدد اجلد املخاص ع ى اع وع
( )1انظي :اعفضية ( أ ) ع املذ ة (  ) 9ع نظذ احملكد اعاجذري اعصذ ر ابمليتسد املقكي (  )93/يف
1441/8/15هـ
( )2اعصذ رة نضيار جمقس اعضاذ امإ اري املنهض يف اتريخ 14139/10/20هـ واعذي أرتسى تقك
اعادانط واآلعة املنظد عقيتسذئل اعابقةغ امإعكرتوين( .اتسرتجهت ناذريخ 1442/6/12هـ) ع عدقع:
https://cutt.us/MS8sH

( )3راجع عدقع يدان املظذمل عقى اعيانط اعاذ ي /

www.bog.gov.sa
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املطقدب إعةدذ تسقةم اعداثئق واألوراق تضاصي عقى تسقةددذ إىل املطقدب إعمانه أو إنماغه،
ويام إثبذت اعاسقةم نادقةع املطقدب إعمانه أو إنماغه عقى صدرة اعدثةض أو اعدرق واتريخ
تسقةده ،أو إفذ ة ته هذ اجلد املخاص يدضح هبذ كةفة تنفةذ اعطقب ،واتريخ اعانفةذ،
واعشخص اعذي ُتسقدت إعةه ،وعن االقااذ يُبني اعسبب اعذي حذل ون اعانفةذ ،وتُيتسل
صدرة ع اعدثةض أو اعدرق املدقع عقةدذ ع املطقدب إعمانه أو إنماغه أو امإفذ ة املـثبا
ُ
ُ
عقاسقةم عق وع اعطذعب عبذشية(.)1
ويف رأينذ يف هذه املسأع فإن األصل هد اعابقةغ اعدرقي اعاضقة ي كدذ هد عهددل نه يف
ول اعهذمل ،واعذي يه هد اعطييق األتسذتسي هلذا األعي؛ فإنه ال جيدز اعادتسع يف اعابقةغ
اعضاذئي امإعكرتوين ون نص ،وعك ممذ ينبغي اعاأكة عقةه أن ع حق عداطين كل وع
املضةدني يف إققةم أي ع اع ول األعاذ أن يهقندا أو يبقغدا إىل األشخذص املضةدني فةه
اجدةع اعداثئق واألوراق املاهقض ابعضاذا امل نة واعاجذري وامإ اري واألحدال اعشخصة ،
و عك وفق امإجيا ات املهددل هبذ ع ى اع وع اعيت يام فةدذ اعابقةغ اعضاذئي.
الفرع الثاين :وقت التبليغ القضائي اإللكرتوين
ع املهقد ابعايورة أمهة اعدقت ابعنسب عقابقةغ اعضاذئي ،حةث إن أغقب اعاشييهذت
ح ت وقت اعابقةغ اعضاذئي ،وممذ جيهل هذا األعي ا أمهة ضيورة اعصريورة إىل حت ي هذا
اعدقت ع أجل أن ييتب اعابقةغ اعضاذئي آاثره املناج يف حتضق اعابقةغ.
وملذ كذن األعي كذعك فإن املنظم يف املدقك اعهينة اعسهد ي مل يغفل ع هذا األعي،
نل جن أن نظذ امليافهذت اعشيعة ق ح يف املذ ة اعثذنة عشية ،حةث نصت عقى أنه "ال
جيدز إجيا أي تبقةغ يف عكذن امإقذع قبل شيوق اعشدس وال نه غيوهبذ ،وال يف أا اعهطل
اعيمسة إال يف حذالت اعايورة وإب ن كاذيب ع اعضذضي"( ،)2فدذا اعنص اعسذعف اعذكي نني
( (79انظي :اتفذقة تنفةذ األحكذ وامإانابت وامإعماانت اعضاذئة ن ول جمقس اعاهذون ع ول اخلقةج
اعهينة عهذ 1418هـ ،عسن ( . 1997اتسرتجهت ناذريخ 1442/6/12هـ) ع عدقع:
https://www.gcc-sg.org/ar-

( )2املذ ة ( )12ع
1435/1/22هـ.

نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ
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األوقذت اعيت مينع فةدذ اعابقةغ ،وهي أا اعهطل اعيمسة اعيت هي يدعذ اجلده واعسبت ع كل
أتسبدع ،وياذف إعةدذ عطقاذ اعهة ي وعذ تضيره اجلد املخاص عطق عهدد املدظفني ،كدذ
ح ت املذ ة اعدقت املسددح نه يف اعابقةغ ،وهد ع نه شيوق اعشدس أي :عع ن اع وا
اعيمسي عقجدذت احلكدعة  ،واعذي يكدن عذ ة عذ نني اعسذع اعسذنه واعثذعن صبذحذً ،وال
جيدز إجيا اعابقةغ نه غيوب اعشدس وييجع تض ييهذ ع وجد نظيان إىل اعسذع اعسذ تس
عسذ ً ،حةث إنه نه هذه األوقذت غذعبذً عذ خييج اعنذس ع أعدذهلم عقذهذب إىل نةدهتم
عقياح  ،وعقةه فإن اعهق هي ع تهكري األفيا نابقةغ قاذئي يف أا اعهطمات وأوقذت
راحادم ،وحيصذً ع املنظم عقى ع إزعذج اعنذس يف تسذعذت يغقب فةدذ اخلقد إىل اعند ،
فما جيب أن يفوعدا عطذرق حيدل إعماانً قاذئةذً(.)1
وع خمال عذ تسبق تااح أمهة حت ي اعدقت ابعنسب عقابقةغ اعضاذئي اعاضقة ي،
فدل ع املدك أن يسيي هذا اعدقت وينسحب عقى اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،وهذا
جيهقنذ هنذ أعذ تسذؤل عؤ اه :عذ اعدقت اعذي جيدز فةه إجيا اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين؟.
عإلجذن ع هذا اعاسذؤل وع وجد نظيان ميك أن نضدل :إن حت ي اعدقت عضصدر
عقى اعابقةغ اعاضقة ي ،وال جمذل ع وجد نظيان مإعدذهلذ عع اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين؛
النافذ اعهق عندذ ،وكدذ هد عهقد فإن احلكم ي ور وجد اً وع عذً عع عقاه.
وممذ يؤك وجد نظيان هنذ عذ هب إعةه املنظم اعسهد ي يف ته يماته اجل ي ة اعصذ رة
ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1442/1/15هـ ،واعذي جذ عه الً ملاددن املذ ة
اعثذنة عشية  ،و عك إبضذف عبذرة "وجيدز إجياؤه يف أي وقت إ ا كذن ع طييق إح ى
اعدتسذئل امإعكرتونة " إىل عجو املذ ة؛ عاصبح ابعنص اآليت" :ال جيدز إجيا أي تبقةغ يف
عكذن امإ قذع قبل شيوق اعشدس وال نه غيوهبذ  ،وال يف أا اعهطل اعيمسة  ،إال يف
حذالت اعايورة ،وإب ن كاذيب ع اعضذضي ،وجيدز إجياؤه يف أي وقت إ ا كذن ع طييق
إح ى اعدتسذئل امإعكرتونة "(.)2
( . )1وج ي راغب" ،عبذ ئ اخلصدع امل نة  -راتس أتصةقة عضداع اخلصدع يف قذندن امليافهذت"،
(عصي – اعضذهية ،ار اعفكي اعهييب عقطبذع واعنشي ،) 1978 ،ص. 59 :
( )2املذ ة ( )12امله ع ابمليتسد املقكي رقم (  )18 /واتريخ 1442/1/15هـ عنظذ امليافهذت اعشيعة
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وع خمال هذا اعنص اعسذنق يف املذ ة اعثذنة عشية " امله ع " جن أن املنظم أجذز
حصدل اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف مجةع األوقذت شييط أن يكدن إبح ى اعدتسذئل
امإعكرتونة اعيت أرتسذهذ املنظم يف اعفضية ( )2ع املذ ة اعثذعث عشية( )1ع نظذ امليافهذت
اعشيعة  ،واعيت تادافق عع عذ صذ ق عقةه جمقس اعضاذ امإ اري( )2يف املدافض عقى ضدانط
اعابقةغ ،وكذعك أك هذ نظذ احملكد اعاجذري يف املذ ة اعهذشية(.)3
وعقى أي حذل فإن املنظم هنذ اجته إىل اعيأي اعذي نياه هنذ ،وهد حصدل اعابقةغ
اعضاذئي امإعكرتوين يف مجةع األوقذت؛ و عك ملذ كيه ع عسدغذت تها هذا اعادجه أبن
حت ي اعدقت يكدن عضصدراً عقى اعابقةغ اعاضقة ي ،وال جمذل مإعدذل اعدقت يف اعابقةغ
اعضاذئي امإعكرتوين؛ النافذ احلكم يف عك ،حةث إنه ع املهقد هنذ أن احلكم ي ور وجد اً
وع عذً عع عقاه  ،وعق حت ي اعدقت عنافة يف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،ممذ جيهقنذ خنقص
إىل اعضدل أبن اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين جيدز إجياؤه يف مجةع األوقذت .

=

اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  ) 1/واتريخ 1435/1/22هـ.
( )1نص اعفضية ( )2ع املذ ة ( )12ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( ) 1/
واتريخ 1435/1/22هـ.
( )2قيار جمقس اعضاذ امإ اري املنهض يف اتريخ 1439/10/20-19ه راجع اعيانط (اتسرتجهت ناذريخ
عدقعhttps://www.bog.gov.sa/MediaCenter/news/Pages/news- :
1442/6/12هـ) ع
596.aspx

( )3املذ ة ( )10ع نظذ احملكد اعاجذري اعصذ ر ابمليتسد املقكي (  )93/يف 1441/8/15هـ
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املبحث الثالث :آثار التبليغ القضائي اإللكرتوني
ع املهقد ابعايورة أن اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين إ ا مت إجياؤه نطييض صحةح
يكدن عناجذً آلاثره ،وهذا عذ جذ نه نظذ امليافهذت اعشيعة يف عذ تةه :اعيانه عشية واعثذعن
عشية ،حةث أك أن اعابقةغ يه عناجذً آلاثره ع وقت تسقةم اعابقةغ مل وجه عه ،وهذا عذ
عقةه اعهدل يف اعابقةغ اعضاذئي اعاضقة ي ،أعذ ابعنسب عقابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين فإن اعهربة
يف هذا اعشأن عكي حيضق األثي املرتتب عقى اعابقةغ هي حتضةق اعغذي امليجدة عنه يف وصدل
اعهقم ابعابقةغ؛ عةكدن عناجذً آلاثره ،ويكدن حج مل وجه إعةه ابعدتسذئل امإعكرتونة اعيت
أرتسذهذ املنظم .
وعكي ناحضق ع وصدل اعهقم ابعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين كذن عقةنذ عهيف ور
اعادثةق امإعكرتوين وأثيه عقى اعابقةغ اعضاذئي ،ع أجل انهضذ اخلصدع اعضاذئة واحلكم
وتسيان امل  ،وابعاذ ي فإننذ تسدف ناطيق أوالً إىل اعادثةق امإعكرتوين و وره يف اعاحضق ع
اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف املطقب األول ،وإىل انهضذ اخلصدع واحلكم وتسيان امل يف
املطقب اعثذين ،و عك عقى اعنحد اآليت:
املطلب األول :التوثيق اإللكرتوني ودوره يف التحقق من التبليغ القضائي االلكرتوني
عض أوضح امليتسد املقكي اعصذ ر نيقم (  )18 /واتريخ 1442/1/15هـ اعدتسذئل
امإعكرتونة اعيت يام ع خماهلذ اعابقةغ ،واشرتط يف تقك اعدتسذئل أن تكدن عدثض  ،واعادثةق
امإعكرتوين يف املدقك اعهينة اعسهد ي عيتبط اجد خمصص هلذا اعشأن تسدى نـ"امليكو اعدطين
عقاص يق اعيقدي" اعاذنع عدزارة االتصذالت وتضنة املهقدعذت ،وع عدذعدذ :إص ار شدذ ات
اعاص يق اعيقدي( )1عقجدذت امإ اري احلكدعة  ،اعيت متنح ملض هذه اخل ع وهد عذ يهيف
نـ"عض خ عذت اعاص يق" ،اعذي عيفه نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة يف اعفضية ( )21ع
املذ ة األوىل أبنه "شخص عيخص عه إبص ار شدذ ات اعاص يق اعيقدي ،أو أي خ ع أو
( )1وق عيف نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ 1428/3/8هـ،
شدذ ات اعاص يق اعيقدي يف اعفضية ( )17ع املذ ة األوىل أبهنذ" :وثةض إعكرتونة يص رهذ عض
خ عذت تص يق ،تساخ عاأكة هدي اعشخص احلذئو ملنظدع اعادقةع امإعكرتوين ،وحتادي عقى
نةذانت اعاحضةق ع تدقةهه".
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عدد عاهقض هبذ وابعادقةهذت امإعكرتونة وفضذً هلذا اعنظذ "( .)1وق عيف أياذً عض خ ع
اعاص يق أبنه" :جد أو عنظد عذع أو خذص عساضق محذي ة تضد ن ور اعدتسةط نني
املاهذعقني؛ عادثةق تهذعماهتم امإعكرتونة إبص ار شدذ ات إعكرتونة  ،ويطقق عقى اعغري اعذي
يادىل عدقة اعاص يق "عض خ عذت اعاص يق" ،وييعو إعةدم ابملخاصي  ،Pscويام ت خل
املدثق امإعكرتوين ننذ عقى طقب شخصني أو أكثي ،هب ف إنشذ وحفظ وإثبذت اعيتسذئل
امإعكرتونة (.)2
واملضصد ابخل عذت امليتبط ابعادقةع امإعكرتوين :اعاضنةذت اعيت تسدح إبص ار تدقةع
عؤرخ ،وخ عذت عقنشي واالطماع ،واخل عذت املهقدعذتة األخيى كذحلفظ يف األرشةف(،)3
وعض نةنت اعمائح اعانفةذي عنظذ اعاهذعمات امإعكرتونة أن امليكو اعدطين عقاص يق اعيقدي
هد اجلد املخاص ابمإشياف عقى املددذت املاهقض إبص ار اعشدذ ات ،وعياقب خ عذت
اعاص يق ،و عك وفق املذ ة (اعيانه عشية) ع اعمائح ( ،)4وابعاذ ي ميك اعضدل هنذ :إن
جدذت اعادثةق "اعاص يق" امإعكرتوين ال ميك هلذ عواوع نشذطدذ إال نه احلصدل عقى
تيخةص نذعك ع اجلد املخدع  -امليكو اعدطين عقاص يق– ،وق نصت املذ ة اخلذعس
عشية ع اعمائح عقى اعشيوط واعادانط اعمازع عقحصدل عقى اعرتخةص ،ع حت ي ع ته
وجت ي ه ووقفه وإعغذئه واعانذزل عنه واعاواعذت امليخص عه(.)5
وع خمال عذ تسبق فإنه ميك اعضدل – يف رأينذ – :إنه ع املدك االتسافذ ة ع
خ عذت اعادثةق امإعكرتوين يف اعاحضق ع وصدل اعابقةغذت اعضاذئة امإعكرتونة  ،ال تسةدذ
( )1اعفضية ( )21ع املذ ة ( )1ع نظذ اعاهذعمات امإعكرتونة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم ( )18/
واتريخ 1428/3/8هـ.
( )2إميذن عأعدن" ،اجلدانب اعضذندنة عهض اعاجذرة امإعكرتونة "( ،كقة احلضدق _ جذعه املنصدرة ،رتسذع
كادراه ،) 2006 ،ص169 :؛ وقذندن األونسةرتال اعندد جي نشأن اعادقةهذت االعكرتونة عسن
( ، 1996اتسرتجهت ناذريخ 1442/6/12هـ) ع عدقعhttps://cutt.us/OEeOn :
( )3عصطفى أند عن ور عدتسى" ،عفدد احملير امإعكرتوين امله عإلثبذت " راتس عضذرن " ،جمق اعبحدث
اعضذندنة واالقاصذ ي نكقة احلضدق – جذعه املنصدرة ،اعه ( ،) 2016( ،)60ص.769 :
( )4املذ ة ( )14ع اعمائح اعانفةذي عنظذ اعاهذعمات امإعكرتونة عهذ 1429هـ.
( )5انظي :املذ ة ( )15ع اعمائح اعانفةذي عنظذ اعاهذعمات امإعكرتونة عهذ 1429هـ.
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يف اعدتسةق امإعكرتونة "اعربي امإعكرتوين" ،حةث إن اعدتسةق األوىل وهي امإرتسذل نيتسذع
نصة إىل اهلذتف احملددل ميك فةدذ اعاحضق ع وصدهلذ نيتسذع عكسة ؛ ملهيف وصدل اعيتسذع
ع ع عدذ ع عيكو املهقدعذت اعدطين (أنشي) كدذ تسبق نةذنه.
وعك امإشكذل اعذي عهنذ هنذ هد أن اعربي امإعكرتوين يصهب فةه اعاحضق ع
وصدل اعيتسذع وتسقددذ أو ع عه؟ ،حةث إن شيكذت اعربي عةس فةدذ خذصة اعاحضق اعيت
هي محل امإشكذل هنذ؟.
عذت جدذت اعادثةق ،خصدصذً يف اعدتسةق
عذا فإننذ نيى أنه ميك االتساهذن
اعربي ي امإعكرتونة املصحدن نهقم اعدصدل ،واعاحضق ع إتسنذ اعيتسذع إىل ُعنشئدذ ،وأتكة
تسقددذ ووصدهلذ عقدطقدب تبقةغه ،وإعكذنة حفظ وأرشف اعابقةغذت امإعكرتونة ابعدقت
واعاذريخ اع قةق يف هذا األعي.
وامإشكذل اآلخي اعذي يب و هنذ هد :عذ ا عد فع أح األطياف اعذي ييا تبقةغدم
نه وصدل اعابقةغ اعضاذئي إبح ى اعدتسذئل امإعكرتونة اعيت أرتسذهذ املنظم؟.
عإلجذن ع هذا اعاسذؤل نضدل :إنه يف رأينذ ميك أن ينذط اجدذت اعادثةق امإعكرتوين
عدداذن أخيان يف غذي األمهة حذل عنذزع أح األطياف يف صح اعابقةغ اعضاذئي
امإعكرتوين فنةذً:
األوىل :اعاحضق ع عاددن اعيتسذع امإعكرتونة نني األطياف ،وهد عذ يسدح
ابعاحضق ع أن محادى اعيتسذع مل ياغري يف اعفرتة نني إرتسذل اعيتسذع وتسقددذ ،نل خمال
حفظدذ ك عةل إثبذت.
واعثذنة  :تكد يف حت ي زع وصدل وتسقم اعابقةغذت اعضاذئة إ ا عذ متت يف صدرة
رتسذئل نيي إعكرتونة ؛ فكدذ ق عنذ فإن اعاذريخ امل ون يف اعيتسذع امإعكرتونة ال يض أي
ضدذن؛ إ إبعكذن املساخ أن يغري اعوع امل ون يف حذتسبه ،نل تو ا امإشكذعة عن ته
األطياف املطقدب تبقةغدم ابعابقةغ اعضاذئي ع طييق رتسذع إعكرتونة ؛ ألن خماقف احلداتسب
اعيت تساضد ابالتصذل تساهطي أزعن خماقف ؛ عذا نيى أن يام حت ي زع وصدل وتسقم
اعابقةغذت اعضاذئة امإعكرتونة ع خمال جدذت اعادثةق احملذي ة؛ ملذ تاداع نه ع عص اقة
يف إجيا ات عؤعن يصهب اخرتاقدذ ،وهي عاطدرة يف اع ق ندصدل اعابقةغ ،واعاحضق ع
عك.
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املطلب الثاني
خياقف اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين حبسب األثي املرتتب ع اعابقةغ امإعكرتوين املدجه
إىل امليا تبقةغه ،فض يكدن اعابقةغ امإعكرتوين تبقةغذً وتكقةفذً ابحلادر إىل احملكد  ،وهذا
يرتتب عقةه انهضذ اخلصدع اعضاذئة  ،وق يكدن اعابقةغ امإعكرتوين تبقةغذً ابحلكم اعضاذئي
(فض يكدن حادراً ،وق يكدن غةذنةذً عقى عذ تسةأيت نةذنه) ،فةرتتب عقةه ن تسيان
عداعة اعطه .
انعقاد اخلصومة:
أك امليتسد املقكي ناه يماته اجل ي ة نيقم (  )18 /واتريخ 1442/1/15هـ
واعذي أضذف اعفضية ( ) 3ع املذ ة اعثذعث عشية عقى أنه ال ن أن يشادل اعابقةغ عقى
نسخ إعكرتونة ع صحةف اع عدى أو رانط إعكرتوين عقدصدل إعةدذ ،واملضصد هبذا األعي
أنه عن عذ تصل اعيتسذع امإعكرتونة إىل اعشخص املبقغ يكدن فةدذ رانط ،وع خمال اعاغط
عقى هذا اعيانط تظدي صدرة ع صحةف اع عدى وصدرة اعابقةغ حلادر اجلقس  ،واعيت عقى
إثيهذ تنهض اخلصدع اعضاذئ ة ندصدل هذه اعيتسذع امإعكرتونة إىل امليا تبقةغه ،كدذ أن
إضذف هذه اعفضية ق قطهت امإشكذالت اعيت كذنت تي تسذنضذً يف اعابقةغ اعاضقة ي ،حةث
إن اعابقةغ يه عناجذً آلاثره ع وقت تسقم اعصدرة اعيت تسقدت اعيتسذع (.)1
شطب الدعوى:
تشطب اع عدى إ ا غذب امل عي ع جقس ع جقسذت اع عدى اعيت نـُقِ َغ هبذ نطيق
اعابقةغ امإعكرتونة  ،ومل ياض نهذر تضبقه احملكد  ،فاشطب اع عدى ،وعه نه عك أن يطقب
اتساديار اعنظي فةدذ حبسب األحدال ،وعن عك حت احملكد جقس عنظيهذ ،وتبقغ نذعك
امل عى عقةه ،فإن غذب امل عي كذعك ،ومل ياض نهذر تضبقه احملكد  ،فاشطب اع عدى ،وال
تسدع نه عك إال نضيار ع احملكد (.)2
( )1وهذا عذ نصت عقةه املذ ة ( )14و ( )18ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم
(  )1/واتريخ 1435/1/22هـ.
( )2انظي :املذ ة ( )55و( )56ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ
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احلكم:
احلكم اعضاذئي املرتتب عقى اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين إعذ أن يكدن حادراً ،وإعذ
أن يكدن غةذنةذً ،ففي احلذع األوىل يكدن غةذنةذً إ ا غذب امل عى عقةه ع اجلقس األوىل ،ومل
يك ق نـُقِ َغ هبذ ندتسذئل اعابقةغ امإعكرتونة  ،فإ ا تهذرت فةصذر إىل اعدتسذئل اعاضقة ي عه أو
عدكةقه يف اع عدى نفسدذ ،فةؤجل اعنظي يف اع عدى إىل جقس الحض يبقغ هبذ امل عى عقةه،
فإن غذب ع هذه اجلقس ون عذر تضبقه احملكد  ،ومل يك ق نـُقِ َغ عشخصه أو وكةقه
فاحكم احملكد يف اع عدى ،ويه حكددذ يف حق امل عى عقةه غةذنةذً ،وأعذ احلذع اعثذنة
حذع احلكم احلادري فةكدن حادراً إ ا نـُقِ َغ امل عى عقةه ندتسذئل اعابقةغ امإعكرتونة يف
اع عدى نفسدذ مبدع اجلقس  ،أو أو ع عذكية ن فذعه ع ى احملكد قبل اجلقس احمل ة عنظي
اع عدى ،ومل حياي امل عى عقةه يف أي جقس  ،مث غذب ،فاحكم احملكد يف اع عدى ،ويه
حكددذ يف حق امل عى عقةه حادراً( ،)1وع اعاطبةضذت اعضاذئة يف هذا اعشأن عذ أك ته
اع ائية انظية اع عدى يف حني تغةب امل عى عقةدذ ع اجلقس وممذ جذ يف احلكم ( :أنه تبني
ع ائية ع حادر امل عى عقةه رغم تبقغه مبدجب إثبذت اعابقةغ امإعكرتوين اعثذنت ع ينذ،
وحةث نصت املذ ة ( )2/57ع نظذ امليافهذت اعشيعة عقى أنه" :إ ا تبقغ امل عى عقةه
عشخصه  ...مث غذب ،فاحكم احملكد يف اع عدى ،ويه حكددذ يف حق امل عى عقةه
()2
حادراً ").
سراين املدد:
يب أ عةهذ تسيان امل كذالعرتاض عقى احلكم وغريه ع اتريخ تسقةم صدرة صك
احلكم إىل احملكد عقةه ،وأخذ تدقةهه يف اعابط ،أو ع اعاذريخ احمل عاسقددذ إن مل حياي،
=

1435/1/22هـ.
( )1انظي :املذ ة ( )57ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ
1435/1/22هـ.
) (2احلكم يف اعضاة رقم  726عهذ 1439هـ ،واملؤي ع االتسائنذف ابحلكم رقم  564عهذ 1440هـ،
عدقع:
ع
1442/6/12هـ)
ناذريخ
(اتسرتجهت
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/17366
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فإن مل حياي عاسقم صدرة صك احلكم فاد ع يف عقف اع عدى يف اعاذريخ نفسه ،عع إثبذت
عك يف اعابط ،ويُه امإي اع اعذي يام وف ًضذ عذعك ن اي عقددع املضير عماعرتاض عقى
احلكم ،ويب أ عدع االعرتاض عقى احلكم اعغةذيب أو احلكم اعصذ ر ت قةضذ أعذ احملكد اعهقةذ
ع اتريخ تبقةغه ندتسذئل اعابقةغ امإعكرتونة إىل اعشخص احملكد عقةه(.)1
وع خمال عذ تسبق ميك اعضدل – يف رأينذ – :إن األثي املرتتب عقى اعابقةغ اعضاذئي
امإعكرتوين واضح وجقي ،حةث إن اعابقةغ اعضاذئي ابعدتسذئل امإعكرتونة اعيت أرتسذهذ املنظم
ناه يماته اجل ي ة ق أعضى نظماعه عقى تدفري اعدقت واجلد واعرت يف عدقة اعابقةغ  ،وع
مث فإن اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين إ ا حتضق ابعدتسذئل اعيت تسبق نةذهنذ ،ومت تدثةق وصدعه ،فإننذ
نيى انهضذ اخلصدع  ،ويرتتب عقةدذ ص ور احلكم اعغةذيب أو احلادري عقى عذ أتسقفنذ كيه
إ ا مل حياي امل عى عقةه ،وع مث تسيي امل اعنظذعة عقى احلكم اعضاذئي اعصذ ر ،ويكدن
انفذاً ع انادذ ع اعطه .
كدذ أنه إ ا مل حياي امل عي اعذي نـُقِ َغ ابعدتسذئل امإعكرتونة فإن عداه تشطب،
وتسيي عقةدذ أحكذ اعنظذ يف ختقف امل عي ع اجلقس  ،وإ ا ص ر احلكم اعضاذئي وق
نـُقِ َغ احملكد عه واحملكد عقةه ابعدتسذئل امإعكرتونة عقابقةغ ،فإن تسيان امل يب أ ع اتريخ
اعابقةغ امإعكرتوين ابحملكد عرب اعدتسةق امإعكرتونة .

( )1انظي :املذ ة ( )179ع نظذ امليافهذت اعشيعة اعصذ ر ابمليتسد املقكي رقم (  )1/واتريخ
1435/1/22هـ.
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اخلامتة
يف خاذ هذه اع راتس اعيت تطيقت ع خماهلذ إىل راتس أحكذ اعابقةغ اعضاذئي
امإعكرتوين اعذي يه ُّ ع امإجيا ات اعضاذئة املدد اعيت تاكئ عقةدذ اع عدى اعضاذئة ،
واعيت عقى ضدئدذ حيص املنظم يف املدقك عقى االهادذ هبذ ع خمال هذه اع راتس  ،حةث
إهنذ ته ُّ احملط ا ألتسذتسة عمانطماق إىل اخلصدع اعضاذئة  ،اعيت حبصدهلذ تنهض اجلقسذت،
ويص ر احلكم يف اع عدى ،اعيت خقص ع خماهلذ نةذن صةغادذ وآعة اعابقةغ اعضاذئي
امإعكرتوين ابعدتسذئل امإعكرتونة اجل ي ة اعيت أرتسذهذ املنظم نكةفةادذ ووقادذ واآلاثر املرتتب
عقى اعابقةغ ،وق خقصت إىل اعه ي ع اعناذئج واعادصةذت اعيت ميك إمجذهلذ فةدذ يقي:
أوالً :النتائج:

 -1يه ُّ اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ع أهم املياحل امإجيائة يف تسري اع عدى اعضاذئة  ،حةث إنه
مبثذن حجي األتسذس عقـ عدى ،فـإ ا مت اعابقةـغ تسـذرت اعـ عدى اعضاـذئة يف عسـذرهذ اعصـحةح،
وعضـ ـ ت اجلقس ــذت ح ــىت صـ ـ ور احلك ــم فةد ــذ ،ون ــذعك ف ــإن اعابقة ــغ اعضا ــذئي ش ــيط عص ــح
إجيا ات اع عدى ،وهي عادقف عقةه.
 -2ممــذ يادةــو نــه اعابقةــغ اعضاــذئي امإعكــرتوين :تســيعاه اعفذئضـ  ،وتســددع اعابقةــغ نــه ،حةــث ال أيخــذ
وقا ـذً طــديماً ،نــل حياــذج إىل ضــغط زر فضــط ،إضــذف إىل اع ق ـ يف امإج ـيا ات ،وتــدفري اجلد ـ
واعدق ــت ،وك ــذعك اعاك ــذعةف املذ يـ ـ اع ــيت كذن ــت عضب ــذت وص ــهدابت ته ــرتي اعابقة ــغ اعضا ــذئي
ابعطييض اعاضقة ي .
 -3ياطقــب اعابقةــغ اعضاــذئي امإعكــرتوين صــةغ عهةن ـ يف اعــبماغ اعصــذ ر ع ـ احلكد ـ  ،ع ـ حةــث
اشــادذعه عقــى نةــذانت ينبغــي االعا ـوا هبــذ ،و عــك ع ـ أجــل صــح هــذا اعابقةــغ اعضاــذئي ،أبن
يكدن عسادفةذً ملدضدع اعابقةغ واترخيه واالتسم اعكذعل عطذعب اعابقةـغ واتسـم املبقـغ إعةـه واحملكدـ
اعيت ص ر عندذ وتسقده عقابقةغ.
 -4تنحصــي عددـ احملاــي يف اعابقةــغ امإعكــرتوين يف إرتســذل اعابقةــغ امإعكــرتوين إىل اخلصــم ،ويشــرتط
اعاحضق ع تسقده عه؛ ع أجل صح اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،وهذا ماف عذ كذن عقةـه
اعهدــل يف اعابقةــغ اعاضقة ـ ي اعــذي كــذن يشــرتط خيوجــه ،وتســقةده إىل اعشــخص ،ووضــع امســه
عقى صدرة اعابقةغ ،واعادقةع.
 -5تنحصي وتسذئل اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين يف ثماث وتسذئل ،هي :اعيتسذئل اعنصة امليتسـق عـرب
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اهلــذتف احملدــدل املدثـق ،أو اعربيـ امإعكــرتوين ،أو أحـ احلســذابت املســجق يف أي عـ األنظدـ
اآلعة احلكدعة .
 -6جييي اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ابتسـاهدذل وتسـةق أو أكثـي عـ اعدتسـذئل اعـثماث ،فبذعنسـب عقيتسـذئل
اعنصـة فـإن اعابقةـغ ييتسـل إىل رقـم اهلـذتف املسـجل يف (أنشـي) عـ خـمال رقـم اهلديـ املسـجق نـه ،مث
أتيت رتس ــذع عهذكس ـ ـ تفة ـ ـ وص ــدل اعابقة ــغ ،وأع ــذ ابعنس ــب عقربي ـ ـ امإعك ــرتوين ف ــإن اعابقة ــغ ياحض ــق
ابمإرتســذل إىل اعربيـ امإعكــرتوين ،عــع إضــفذ اعضةدـ اعضذندنةـ عاداهــه ابحلجـ اعــيت ياداــع هبــذ ،وهــد ال
ياص ــدر إال يف اعادقة ــع امإعك ــرتوين ،وي ــام اعاحض ــق عـ ـ امإرتس ــذل اجد ــذت اعادثة ــق امإعك ــرتوين ،وأع ــذ
ابعنس ــب عقحسـ ــذابت املسـ ــجق يف األنظد ـ ـ اآلعة ـ ـ احلكدعة ـ ـ فدـ ــي تك ــدن عـ ــرب صـ ــنذ يق اجلدـ ــذت
احلكدعة عرب نيانعج "يسي" ابعاكذعل عع اجلدذت احلكدعة عرب "نظذ عياتسمات".
 -7ياا ــح أن اعابقة ــغ اعضا ــذئي امإعك ــرتوين ال يس ــاغيق تس ــدى ض ــغط زر ،وعقة ــه ف ــما يش ــرتط فة ــه
حت ي ـ عكــذن املبقــغ إعةــه أو إقذعاــه ،نهكــس عــذ كــذن عقةــه يف اعابقةــغ اعاضقة ـ ي ع ـ إج ـيا ات
عهض ـ ة عطدع ـ  ،ويــام إرتســذل اعابقةــغ اعضاــذئي امإعكــرتوين عقدبقــغ ،وهــد إعــذ أن يكــدن شخص ـذً
طبةهةذً أو شخصذً عهنداً ،تسدا أكذن عذعذً أ خذصذً.
 -8تبــني عنــذ أن اعابقةــغ اعضاــذئي امإعكــرتوين اتســاثنذ ع ـ أصــل ،فــما جيــب اعادتســع فةــه ،فبذعنســب
عقش ــخص اعطبةه ــي يك ــدن اعابقة ــغ اعضا ــذئي امإعك ــرتوين ع ــرب اعدتس ــذئل اعهذئـ ـ ة إىل اعش ــخص
اعطبةهــي فضــط ،وأعــذ ابعنســب عقشــخص املهنــدي فإنــه يكــدن اعابقةــغ امإعكــرتوين عقــى احلســذابت
املهاد ة ع اجلد امإ اري اعهذع واخلذص .
 -9جداز إجيا اعابقةغ اعضاـذئي امإعكـرتوين يف مجةـع األوقـذت؛ شـييط أن يكـدن إبحـ ى اعدتسـذئل
امإعكرتونة اعثماث اعيت متت امإشـذرة إعةدـذ ،حةـث إن نظـذ امليافهـذت اعشـيعة اشـرتط حصـدل
اعابقةــغ اعضاــذئي يف األوقــذت اعــيت ح ـ هذ ،وهــذا يســاضةم يف اعابقةــغ اعضاــذئي اعاضقة ـ ي ،أعــذ
اعابقةــغ اعضاــذئي امإعكــرتوين فإنــه ال جمــذل مإعدــذل اعدقــت فةــه؛ النافــذ اعهق ـ  ،واحلكــم ي ـ ور
وجد اً وع عذً عع عقاه.
 -10ظدــي عن ــذ أن اعابقة ــغ اعضا ــذئي امإعك ــرتوين ج ـدازه يف مجة ــع األع ــذك  :إ إنــه ال يشــرتط حت ي ـ

املكذن عقشخص اعذي يدج فةه ،فإ ا تبني أنه كـذن يف غـري عكـذن إقذعاـه ،فذألصـل جـداز
تس ـ ــقةم اعابقةـ ـ ــغ اعضاـ ـ ــذئي امإعكـ ـ ــرتوين عقش ـ ــخص يف أي عكـ ـ ــذن كـ ـ ــذن إبح ـ ـ ـ ى اعدتسـ ـ ــذئل
امإعكرتونةـ  ،وهــد أعـي غــري ي أمهةـ ابعنســب عقابقةـغ امإعكــرتوين ،فذعغذيـ عـ حت يـ املكــذن
ق وضهدذ املـنظم اعسـهد ي يف اعابقةـغ اعضاـذئي اعاضقةـ ي؛ ألجـل تسـقةده نسـخ ورقةـ عـ
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اعابقةغ نصةغاه اعاضقة ي .
 -11األثــي اعداضــح واملرتتــب عقــى اعادثةــق امإعكــرتوين يف وره اعــذي يضــد نــه يف اعاحضــق عـ وصــدل
اعبماغذت اعضاذئة امإعكرتونة  ،خصدصذً يف وتسةق اعربي امإعكرتوين ع خـمال جدـذت اعادثةـق
عؤعنـ يصـهب اخرتاقدـذ ،وهـي عاطـدرة يف اع قـ
احملذي ة؛ ملذ تاداع نه ع عصـ اقة يف إجـيا ات َّ
ندصدل اعابقةغ ،واعاحضق ع عك.
 -12يــؤ ي اعابقةــغ اعضاــذئي امإعكــرتوين إىل اخنفــذض عـ األحكــذ اعغةذنةـ وآاثرهــذ اعســقبة يف تســري
اعهدل اعضاذئي ،ويرتتب عقـى صـح إجـيا ات اعابقةـغ اعضاـذئي امإعكـرتوين انهضـذ اخلصـدع إ ا
كذن اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين تبقةغذً وتكقةفذً ابحلادر إىل احملكد  ،أعذ إ ا كذن تبقةغذً ابحلكم
اعضاذئي فةرتتب عقةه ن تسيان عداعة اعطه يف احلكم.

اثنيا :التوصيات:

أ -عقى اجلدذت اعضاذئة املهنة اعهنذي ناطبةق إجيا ات اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،و عك
ابتساةفذ كل اعدتسذئل امإعكرتونة اعيت أتى هبذ املنظم ،و عك يف تسبةل اعغذي امليجدة ع
تبقةغ اخلصم ابمإجيا اعضاذئي املاخذ يف حضه ،تسدا أكذن جقس عيافه أ نطضذً
ابحلكم.
ب -ضيورة إعوا األفيا ناح يث عهقدعذهتم يف األنظد امإعكرتونة عقى وجه اعهدد  ،واألفيا
غري املسجقني يف عيكو املهقدعذت اعدطين "نظذ أنشي" عقى وجه اخلصدص ،إبعواعدم
ناسجةل نةذانهتم ،واختذ اعدتسذئل اعهضذنة يف حضدم مإجبذرهم عقى ت وي عهقدعذهتم،
و عك ع أجل تسدةل عدقة اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين.
ج -اعاأكة عقى اعشخصةذت االعابذري اعهذع واخلذص خصدصذً غري املدثض حلسذابهتذ،
وإعواعدذ نايورة امإفصذح ع وتسذئل االتصذل املهاد ة ع يدذ ع هذتف عدثق ،تسدا كذن
ع رئةسدذ أ ممثقدذ اعضذندين ،أو نيي إعكرتوين رمسي عهاد ع يدذ؛ شييط أن يكدن
صذحلذً وعذيماً ابعادقةع امإعكرتوين ع جدذت اعاص يق املهاد ة ع وزارة االتصذالت
وتضنة املهقدعذت؛ عقاحضق ع وصدل اعابقةغ عرب اعربي اعذي يه إشكذعة مل يهذجلدذ
املنظم؛ نغة اعاحضق ع وصدل اعابقةغ ع ع عه ،وعض االتفذقةذت نشأن احلسذابت
احلكدعة عع نيانعج "يسي"؛ عاةسري املياتسمات ،وتسقم اعابقةغذت امإعكرتونة .
 تسيع اعهدل مباددن وتسذئل اعابقةغ امإعكرتوين وفق امليتسد املقكي رقم (  )18/واتريخ1442/1/15هـ ،و عك نهض اع ورات اعاثضةفة ؛ عاهييفدم آبعة اعابقةغ امإعكرتوين
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اجل ي ة املهددل هبذ ح يثذ ابملدقك  ،وت ريب املسؤوعني اعضذئدني عقةدذ عقى إجنذزهذ
وحثدم عقى إتضذن وإجنذز اعهدل عقى أكدل وجه.
ه -تضدي املسادى املدين عقضذئدني عقى عدقة اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين نصدرة متكندم ع
اعاغقب عقى املشكمات اعاضنة واعفنة اعيت تهرتي عدقدم ،وإ راكدم مإجيذ عدقة اعابقةغ،
وضدذن وصدعه إىل املبقغ ،واعاحضق ع عك ،ممذ ينهكس عقى أ ائدم اعدظةفي نصدرة
إجيذنة  ،وامإتسدذ يف تسيع إجنذز اع عدى ،ممذ يؤ ي إىل ع اع انجوة وتسييه  ،وهد عذ
حيضق آعذل املاضذضني واعضاذ عقى اعسدا .
و -حث اعبذحثني واملدادني ابجملذل اعضاذئي عقى تكثةف اع راتسذت اعضذندنة حدل هذا
املدضدع؛ ألمهةاه يف تسييع اعه اع  ،واعسدد هبذ عدذ يك ر صفدهذ ع خطأ يف إجيا ات
اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ،و عك نظياً عضق األحبذث حدهلذ.
ز -ته يل اتفذقة تنفةذ األحكذ وامإانابت وامإعماانت اعضاذئة ن ول جمقس اعاهذون عسن
 ، 1997إب خذل آعة اعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوين ابعاضنةذت احل يث ؛ عاداكب اعاطدر
اعاشييهي يف اع ول األعاذ  ،خصدصذً يف جمذل اعبماغذت اعضاذئة  ،واعسهي إىل
تدحة هذ ،و عك عقاضذرب اعش ي نةندذ .وهللا أعقم
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(appendix 1).
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ملحق (  :) 1آعة اعابقةغ اعضاذئي ابعدتسذئل امإعكرتونة  ،اعصذ رة نضيار جمقس اعضاذ
امإ اري املنهض يف اتريخ 1439/10/20-19ه واعذي أقي ضدانط عابقةغ اعضاذئي
ابعدتسذئل اعابقةغ امإعكرتونة أعذ محذكم يدان

املظذملhttps://cutt.us/MS8sH:
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 ملحق (  : ) 2امليتسد املقكي اجل ي اعصذ ر ابعيقم (  )18/عهذ 1442ه،اع ُـدـه ل عنظذ امليافهذت اعشيعة ونظذ امليافهذت أعذ يدان املظذمل نشأن املدا
املاهقض ابعابقةغ اعضاذئي امإعكرتوينhttps://cutt.us/D3orE:
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