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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

حمددد  ب رب العدددالمين واللددد ة والسددد م ممدددل سدددي نا محمددد  وممدددل  لددد  ولدددح   ال
 : يوم ال ين و ع إلل  ومن ت ع   إحسان أجمعين

تقنيددددات المعمومددددات وايتلددددايت  دددد  انجددددا   اسددددت  اماتجدددد  الت كيددددر  عدددد   دددديو  
ت ادد ا التقنيددا اسددت  امإلددل  األممدداا القانونيددة وام ددرام العقددو  وتن يدد اا  دد   عدد  األحيددان

 ن سداا التقنيدات اسدت  امتسدوية منا ماتادا  إلدل   اإلضدا ة،    جميع مراحا ا رام العقو 
 معنددددل أن اجراااتاددددا تجددددرال م ددددر  دددد كة ايتلدددداا ، يددددةإلكترونلتكددددون تسددددويتاا أيضددددا  

يددة  ون الحاجددة لتواجدد  أمددراا ممميددة التسددوية  دد  مكددان واحدد  واددو مددا يقضدد  لكتروناإل
ويج  مثا ا ا الت كير أساسد   د  ، وا ال يحكم ا ا العمميةتموير نظام قانون  م ئم وم
والتد  تتجداو  ، يدة التد  يجدرال مدن   لادا التعامدالكترونأن م يعة  د كات ايتلداا اإل

الح و  الجغرا يدة لمد وا تد  ل ال ضدو  الكامدا لمتعامدا و دع القوامد  التقمي يدة سدواا  يمدا 
 . (1)مات   يما يتلا  تسوية منا  أو  يتعمع  تكوين أحكام 

يددة يتممددب ايسددت ا ة لكترونوالتعامددا م ددر القنددوات اإل، والواقددع أن ا  اددار التجددارة
   تموير أساليب لتسوية منا ماتادا  دين أمدراا مت امد ة مكانيدا  ن ساا من ا ا القنوات 

                                                           
 .5، ص2002انُٓضت انؼشبٍت، انقاْشة، يصش، ( د. اٌُاط انخانذي، انخحكٍى اإلنكخشًَٔ، داس 1)
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مدددع مرامددداة الضدددمانات األساسدددية لمتقاضددد  ، ممدددا يسدددمه  حسدددماا سدددريعا  و  قدددا الن قدددات
إلددل  يدة تحتداجلكترونحيدث أن التجدارة اإل،  ا  وتسد يب قدرارات التسددويةحقدوع الد  يسديما

لد لك ، يدةلكترونتجدرال م در  د كات ايتلداا ال وليدة اإل، نما ج ج ي ة لتسوية منا ماتاا
 دددإن نمددداع مممادددا ي ددد  أن يكدددون متجددداو ا  لمحددد و  الجغرا يدددة لمددد وا ممدددا يجعدددا قوامددد  

تسدددوية منا ماتادددا ئيدددر م ئمدددة لم يعدددة التجدددارة يدددات ال وليدددة المتعمقدددة  ت اقواجدددرااات اي
 ية .لكتروناإل

  كموضددو  يسددتحع ال راسددة والددتمعن لكترونددلتحكدديم التجددارال اإل ات دداعإن أاميددة 
إلددددل  ينممدددع م ا ددددرة مدددن اينحسددددار الواسدددع الدددد ال يدددتم ممددددل كا دددة المسددددتويات التقمي يدددة

الجواريدة  د  التقد م ايقتلدا ال انتقاا التجارة ال وليدة  مكانتادا و  ية،لكترونالمستويات اإل
 ضاا اينترنت ال سيه  ما يلاحب  لدك مدن ارتقداا قد رة ال ولدة التجاريدة إلل  ألال  ولة

 وارت ا  م ا يماا ممل مستويات  منية ومكانية ئير مس وقة .

مدا قد  يثيدرا إلل    ي تقا من   لك الح   ا يمت لكترونكما ان أامية التحكيم اإل
موضددومية تتعمددع م ا ددرة  م اددوم التحكدديم  اتدد   دد  إمددارا و  إجرائيددة مددن مسددائا قانونيددة

المؤسسددات مددن جاددة واألحكددام مددن جاددة ثانيددة  دد  إماراددا و  المجددر  كمددا يتعمددع  الاياكددا
   .لكتروناإل

      ات  يجعمنا نقا أمام لكترونرئم أن التوسع     راسة موضو  التحكيم اإلو 
حع الت ددر    راسددة  حثيددة لوحدد اا، إي أن نكت دد  الع يدد  مددن المسددائا ال   يددة التدد  تسددت

 ات دداعتحقيددع ادد ا واحدد  مددن ادد ا ال حددث، واددو الددتمكن مددن تح يدد  ماايددة إلددل   السددع 
 ادددم الجواندددب القانونيدددة إلدددل  الولدددواو  ،م ادددوم حددد يثو    كملدددممهلكتروندددالتحكددديم اإل

التجدددارة  الموضدددومية واإلجرائيدددة المتعمقدددة  ددد ، كدددا اددد ا  امت دددارا وسددديمة ل ددد  منا مدددات
 ية.لكتروناإل

 ددد ن   ددد ن التحكددديم   دددال موة ايولدددل   ي ددد ألكتروندددويمكدددن القدددوا أن التحكددديم اإل
 تسدددويةل ك سدددموب اا تيدددار ممدددل امدددراا الع قدددة القدددانون  المتندددا    يادددا  ات ددداعالتقميددد ال  

وانت دااا يعند  ، وجو اأساس و     التحكيم وا  موةا   او م  ئيا يع ،القائم  ينام الن ا 
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، إي أن الم يعددة ال الددة ك سددموب لتسددوية الندد ا  القددائم التحكدديم  دد   اتدد  ا تيدداراا  ددنتا
   الددد ال يمدددارس  يددد لكترونددد  مدددن  ددد ا الوسدددم اإللكتروندددالتددد  يتميددد   ادددا التحكددديم اإل

مدن  ادو ، التحكديم ت داع  ي يتم  الليغة التقمي يدة يلكترونالتحكيم اإل ات اعيجعا من و 
قانونيددة ال ددكاليات  عدد  اإلمثددا ادد ا الولددا قدد  يثيددر و  ، "كترونددإل ات دداع" حيددث الواقددع

التحكيم    ليغت  التقمي ية  ات اعتتعمع  إمكانية تم يع القوام  القانونية ال الة  الت  
ل اميتد  و  ت داعمد   لدحة اد ا اي  التدال  الت دكيك  د و   لكتروندالتحكديم اإل ات اعممل  ام

 .(1)لألمراا 

التحكددددديم  ات ددددداعن أن يثدددددار اندددددا ادددددو مدددددا المقلدددددو   لددددد لك  التسددددداؤا الددددد ال يمكددددد
ومددا ادد  ؟ ت دداعادد ا اي إل ددرامومددا ادد  ال ددروم المتمم ددة ؟ ومددا ادد  لددورا؟  لكتروندداإل

اد ا مدا سدنحاوا ايجا دة ؟ ت داعوكيا يمكن اث ات مثدا اد ا اي؟ ت اعقوام  ا رام ا ا اي
م العمدددو  ال قدددرال التحكدددي ات ددداعمميددد  مدددن  ددد ا اددد ا ال حدددث المتواضدددع ممدددل امت دددار أن 

 :  لك من   ا الم حثين التاليينو  لمعممية التحكيمية

 املبحث األنل
 يلكورن التحكين اإل اتفاقهاهية 
  ي تددددار  يدددد  األمددددراا قضدددداتام ويعادددد ون الدددديام ات دددداقالتحكدددديم نظددددام قضددددائ  

مكتدوب  مامدة تسدوية المنا مدات التد  ن د ت والتد  مدن  ات داعأو   مقتضل  رم  دا 
ئيدددر التعاق يدددة والتددد  أو  تن ددد   ددد  المسدددتق ا   لدددو  م قددداتام التعاق يدددة الممكدددن أن

ل ار حكم مم م أو  و قا  ألحكام القانون، يجو  تسويتاا  مريع التحكيم م ا ئ الع الة وام
  ياا . 

 حتل أن  إ ا قمنا التحكيم، التحكيم يع  جوار العممية التحكيمية ات اعوممي   إن 
 يم . التحك ات اعقمنا     ات 

                                                           

 انخحكٍى اإلنكخشًَٔ، ػٍ يٕقغ:  حاا ( آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ، اإلطاس انقإًََ ال1)

 http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/alaa.pdf :276، ص13 11 2008، حى انخحًٍم ٌٕو. 

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/alaa.pdf
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   إن  ي د  لندا مدن الدتكمم  د  اد ا الم حدث لكترونلمتحكيم اإل ات اعولمتعرا ممل 
 :   و يان لورا    الممم ين التاليينلكترونالتحكيم اإل ات اعمن تعريا 

 املطلب األنل
 يلكورن التحكين اإل اتفاقتعريف 

 ددد ن يدددتم  مقتضددداا يتعاددد  األمدددراا  ات ددداععمدددوم   نددد   ددد  الالتحكددديم  ات ددداعُيعدددرا 
مر تددد  و  ،(1)مدددن  ددد ا التحكددديم ن دددؤااال لدددا  ددد  المنا مدددات النا دددئة  يدددنام والمحتمدددا 

(  قددرة األولددل مدددن القددانون النمددو ج  لمتحكدديم التجدددارال الدد ول  الدد ال وضدددعت  7المددا ة )
 ين مدر ين ممدل  ات اع  ن  " UNCITRALلجنة األمم المتح ة لمقانون التجارال ال ول  

ق  تن    يناما   د ن م قدة أو  المنا مات المح  ة الت  ن  ت  ع أو  أن يحيا جميع
التحكيم  د  لدورة  ات اعيجو  أن يكون و  ئير تعاق ية،أو  قانونية مح  ة تعاق ية كانت
 .(2)من لا" ات اع   لورة أو   رم تحكيم وار     مق 

لددد ال التحكددديم ممدددل النحدددو ا ات ددداعإن التعدددري ين السدددا قين تنددداوي  التح يددد  م ادددوم 
، ت داعتتضه مع  ماايت  كما ح  ا     ات الوقت اللور الت  ُيعقا أن يتم  اا ا ا اي

إحدد اث أثددر إلددل  يدد  ا  دد  إمددار القددانون ال ددا  يادد ا ات دداعالتحكدديم اددو  ات دداعلدد ا  
 ممدل مداتع أمدراا  إحالدة الند ا  الد ال يثدار  ينامدا التد امقانون  معين يتمثا    إن داا 

 دم .التحكيدددددددددإلل 

يت قدل  يدد  ايجدداب لددا ر  ات دداع    ندد  " لكترونددالتحكديم اإل ات دداعويمكدن تعريددا 
 لددرية ممددل  دد كة ل تلددايت ال وليددة  ق ددوا ممددا ع لدد  أو  مددن مددرا  مريقددة سددمعية

 عددد  أو  التحكددديم جميدددعإلدددل  لدددا ر مدددن مدددرا   دددر  ددد ات المريدددع  قلددد  أن يحدددي 
    ن م قة قانونية مح  ة تعاق ية كانت يمكن أن تن    يناماأو  المنا مات الت  تن  

                                                           

 .299( آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ، يصذس سابق ، ص 1)

 .220-292( انًصذس انسابق َاسّ، ص2)
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 .(1)ئير تعاق يددة "أو 
مثددا محددا  ت دداعل    تح يدد  العنالددر الجواريددةلكترونددالتحكدديم اإل ات دداعوي ددما 

ضدددمان، م و ايلت امدددات المتعمقدددة  ددد  مدددن تسدددمي العقددد  مدددن حيدددث م دددروميت ، ومدددن حيدددث
  مدن لكترونداإل ميد  السد ا والمقا دا مدن حيدث كي يدة الو داا، وندو  العممدة، لمدا ينمدوال م

والضددمانات،  كددا ال ددروم المت ددع ممياددا، والحقددوع وايلت امددات،إلددل  مغالمدات، إضددا ة
والمم ومددات  يددةلكترونوتح يدد  المسددتن ات التدد  تكددون جدد اا  مددن العقدد  مثددا الرسددائا اإل

  التعاق .إلل  المت ا لة  ين األمراا الت  أ ضت

يدة محدا التحكديم لكترونممدل المعدام ت اإل واجدب التم يدع و يمدا يتعمدع  القدانون
القددانون  ا تيدداريددة  لكترونال دد كة ومددن  دد ا الوسددائا اإل يقددوم أمددراا العقدد  مددن  دد ا
التحكدديم القددانون واجددب  ات دداع ينامددا،  دد  حدداا لددم ي ددما  واجددب التم يددع ممددل العقدد 

 د   معيدار القدانون  ا ميدا  يؤ أو     وليدا  لكتروندالتحكديم اإل التم يدع. ولتح يد  إ ا مدا كدان
 ددإن التحكدديم الد ا م  اددو الد ال ي ضددع  د  إجراااتدد  لمقددانون  واجدب التم يددع، وو قدا  لدد 

يدددة ات اقلنلدددو  أو   ت ضدددع إجراااتددد  لقدددانون أجن ددد  الدددومن ، أمدددا التحكددديم الددد ول 
  .(2) ولية

التحكدديم  دد  م يعتدد  مقدد ا مددن حيددث أندد  تلددرا قددانون  يلدد ر مددن  ات دداع يعدد و 
 ثر.أكأو  إرا تين

 ات دداع  مددن ادد ا الناحيددة مددن م يعددة لكترونددالتحكدديم اإل ات دداعي ت تمددا م يعددة 
التحكديم  ات داعمامدا كدان ندو  و  يدا،إلكترونالتحكيم  لورة مامدة مدن حيدث أند  يعد  مقد ا 

التحكدديم،  ات داع ال لدومة ي يدتم تحريكادا إي إ ا تدم مدرح الند ا  ممدل التحكديم  موجدب 
 تعالددرا  دد  الوجددو أو  مددرت م  ع قددة قانونيددة أ ددر  تسدد ق  التحكدديم ات دداع مددا يعندد  أن 

  اا الن ا  ال ال يثار    إمارالتحكيم او تح ي  الوسيمة الت  ُي    ات اعالا ا من و 

                                                           

 .  201( د. اٌُاط انخانذي، يصذس سابق، ص1)

  http://www.ostazsat.net/showthread.php?t=47719( ٌُظش انًٕقغ اإلنكخشًَٔ: 2)

http://www.ostazsat.net/showthread.php?t=47719
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 .(1)ا ا الع قة القانونية

م د أ إلدل  ا  مستق   من العقد  األلدم  اسدتنا ا  ات اق  لكترونالتحكيم اإل ات اع يع و 
اددد ا الم ددد أ مدددن الم دددا ئ المسدددتقرة  ددد  الت دددريعات  يعددد حيدددث ، يماسدددتق ا  دددرم التحكددد

ممل التحكيم  ت اعويترتب ممل  لك أن اي، لوائه التحكيمأو  يات ال وليةت اقالومنية واي
  ايلددم  وانمددا اددو مقدد  مسددتقا لكتروندد  لدديس مجددر   ددرم وار   دد  العقدد  اإللكتروندداإل
 .(2)  ر

مد م ارت دام التحكديم : األوا، يم أثدران اامدانالتحكد ات داعويترتب ممل اسدتق لية  
   ل اتلكترونالتحكيم اإل ات اعم م  ضو  : والثان ،    ملير العق  األلم لكتروناإل

 .(3)القانون ال ال يحكم العق  األلم 

 ات قدوا  ل  معنيان األوا كدون أمدراا الند ا  لكترونالتحكيم اإل ات اعإن ملممه 
التحكيم تدم  ت اعسائا التحكيم التقمي ية ولكن التولا يممل تسوية ن امام من مريع و 

إلدددل  ممدددل المجدددوا ات قدددواالثدددان  كدددون أمدددراا النددد ا  و  يدددة،لكترونمدددن مريدددع الوسدددائا اإل
 .(4)وسائا التقنية الح يثة است  امالتحكيم لحا    اتام من مريع 

ن التحكدديم   ويضددع ال ددارع الرئيسدد   يندد  و دديلكترونددوام ا كددان مددا يميدد  التحكدديم اإل
 ددد  حقيقتددد  التقمي يدددة ادددو اسدددتعماا وسدددائا ايتلددداا الح يثدددة  ددد  اجراااتددد ،  دددإن انددداك 

 يمت دارايدة لكترونمس لة    ية تمرح حوا إل امية تمام التحكيم   كمم  م در الوسديمة اإل

                                                           

نخسددٌٕت يُاصػدداث ػقددٕد انخلدداسة انذٔنٍددت، داس انُٓضددت  كأسددهٕبانخحكددٍى  احاددا ( احًددذ يخهددٕ ، 1)

 . 56انؼشبٍت، انقاْشة، ص

 شًسدّ، اإلطداس انقدإًََ نهخحكدٍى اإلنكخشَٔدً، ةطشٔحدت ياجسدخٍش، جايؼدت بًُ حافع َظاو ( سجاء2)

 .61و، ص2002، 132انٕطٍُت، فهسطٍٍ، ص انُلاح

ح إبشاٍْى، خانذ يًذٔح إبدشاٍْى، انخحكدٍى اإلنكخشَٔدً فدً ػقدٕد انخلداسة انذٔنٍدت، ط يًذٔ ذد. خان( 3)

 .  293، ص2009، داس اناكش انلايؼً، اإلسكُذسٌت، 01

ذ، طبٍـؼـتُ ٔةَـًاطُ انخـَّحكٍِى يَغ انخشكٍض ػهى انخحكٍى ػبش اإلَخشَج، 4) ًَّ ح ًُ اد انذٌٍِّ ان ًَ  ( ِػ

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf1041، ص. 

http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf
http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf
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يددددة  دددد  أيددددة مرحمددددة مددددن لكترونكدددد لك اسددددتعماا الوسدددديمة اإل يمت ددددارايددددا أم يك دددد  إلكترون
 : اتجااينإلل  نقسم     لكاو  الواقع أن ال ق  لم يت ع ممل رأال واح ،، (1)مراحم 

 اقتلددرأو  يددةإلكترونيددا سددواا تددم   كممدد  م ددر وسددائا إلكترونالتحكدديم  يعدد  األول:
الوسددددديمة  اسدددددت  اماسدددددتعمالاا ممدددددل  عددددد  المراحدددددا منددددد   قدددددم، إ  يمكدددددن أن يقتلدددددر 

   حين تتم  اق  ، مرحمة ال لومةممل أو  التحكيم ات اعية ممل مرحمة إ رام لكتروناإل
 المراحا  المرع التقمي ية ك ن تعق  جمسات التحكيم  حضور المر ين مث  .

ــا: : إ  ، يددةلكترونيددا إي إ ا تددم   كممدد  م ددر الوسدديمة اإلإلكتروني يعدد  التحكدديم  الث
ا   ثددم يمددر  ددإجرااات تحكدديم تددتم  اسددتعماإلكترونددتحكدديم  ات دداعين غدد  أن ي دد أ التحكدديم  
إلددل   دد  يمتقدد  المر ددان مددع المحكمددين لقددااا ما يددا وي يلددار، وسددائا ايتلدداا الح يثددة

  .لكترونمرحمة ل ور الحكم اإلإلل  جمسات تحكيم ما ية ولوي انعقا 
  تحكدديم يددتم   كممدد  لكترونددالسددن  اددو أن التحكدديم اإلو  اددو الثددان  المــرج  االتجــا 
يدا، إ  إلكترونلدك يجعدا مدن أال تحكديم تحكيمدا ية والقوا  نقدي   لكترونم ر الوسيمة اإل

الح يثددة  دد  أال مرحمددة مددن مراحمدد ، كدد ن  ايتلددااي ي مددو تحكدديم مددن اسددتعماا وسددائا 
، إرسددداا  عددد  المسدددتن ات م دددر ال ددداكسأو   لكترونددديدددتم ت ميدددم ال لدددم م دددر ال ريددد  اإل

 ي ا.إلكترونا ا التقنيات الح يثة ي يجعا من التحكيم  است  ام 

مدن التمدور  ايسدت ا ةأن جميدع مراكد  التحكديم ال وليدة تعمدا ممدل إلدل  ة اإلضا 
إي ، ية ممل ال د كة يمكدن التوالدا معادا م راداإلكترونمواقع  امت كااالتقن  من حيث 

ية وي يتم تم يدع قوامد  التحكديم إلكترونأن ا ا ي يجعا من قضايا التحكيم الت  تتوياا 
 تقمي ال.    ي من التحكيم اللكتروناإل

الدد ال تسددت  م   عدد  مراكدد  التحكدديم  Net Case ددإن نظددام ، أكثددر مددن  لددك
، يدددة مثدددا ئر دددة التجدددارة ال وليدددة  ددد   ددداريسإلكترون   ددد  مقددد  جمسدددات تحكددديم لكترونددداإل

التوالددا  ICCيسددمه ألمددراا التحكدديم الدد ال يجددرال و قددا لقوامدد  ئر ددة التجددارة ال وليددة 
                                                           

 . 276( آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ، يصذس سابق، ص1)
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اددم، تكددون  يدد  المعمومددات المت ا لددة م دد رة  يددنام م ددر اينترنددت  دد  مجدداا  مددن  ددا   
وممدل الدرئم مدن  لدك  دإن ، ويسام  ممل أر  ة المسدتن ات حسدب كدا قضدية ممدل حد ة

  اسدت  اميدا ألن إلكترونلديس و  ا ا النظام ي قل تحكيما تقمي يايتم  موجب التحكيم ال ال 
 (1)ي ُيغن  من وجو  جمسات تحكيم تقمي ية .

 ددين  ايرت دام و دعادا مدن الد  م قانوندا : تدال تسداؤا الغالدب يثدار ال د  الو لكدن 
التحكيم    إمار ا ا الع قة  ات اع وج  ين مر ي  أن ي الع قة القانونيةو  التحكيم ات اع

أن يكدون  جدبام ا كانت ا ا الع قدة القانونيدة مقد ا يدر م  دين المدر ين  ادا يو  ؟القانونية
 .(2)؟  ات  عق    ال موجو   رما  أو  التحكيم  ن ا ات اع

 ات ددداع ات دددا ممدددل مكانيدددة اإليدددتم اإلجا دددة ممدددل اددد ا التسددداؤا  دددالن   مدددن حيدددث 
التحكديم مدن إمدار  ات داع القدانون ي ي دترم أي ي درج ، التحكيم ألكثر من ليغة واح ة
التحكديم يمكدن  ات داعأن يكون  الضرورة معالرا لادا،  أو  الع قة القانونية  ين المر ين

ما س ع واح ة من اللور الت  ستكون محور  حثنا  د  المممدب إلل  تنا  ايسأن يت   
 الثان  .

 املطلب الثا ي
 يلكورن التحكين اإل اتفاقصور 

 : (3)      إح   من اللور التاليةلكترونالتحكيم اإل ات اعير  
ُيعدددرا   نددد  ال دددرم الددد ال يدددر   ددد  العقددد   إحالدددة   ل ترو:ـــأوال: شـــرل التح ـــيم ا  

 ات دداع دد  ادد ا اللددورة يكددون و  ،(4)التحكدديمإلددل  المسددتق مية حددوا  لددك العقدد المنا مددات 
 دد  ينتظددر أمددراا الع قددة القانونيددة ن ددوب    سددا قا ممددل قيددام الندد ا لكترونددالتحكدديم اإل

 الن ا   يناما لتح ي  الوسيمة الت  يعتم اناا لحم   ا يت  ان القرار   كا مس ع . 
                                                           

 ، ٔيا بؼذْا .276( آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ، يصذس سابق، ص1)

 .297( انًصذس انسابق َاسّ، ص2)

 . 63شًسّ، يصذس سابق، ص بًُ حافع َظاو ( سجاء3)

 .220( د. خانذ يًذٔح إبشاٍْى، يصذس سابق ، ص4)
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 سدد ب   دد  المسددتق ا  الدد ال قدد  ين دد   ينامددا األمددراا ممددل إ ضددا  الندد ا ات دداعو 
 ا  متحكيم  ن ل رم ك  إ راج التحكيم يتم اإل ارة إلي   إح   مريقتين إما إلل  تمك الع قة

متحكددديم ل دددرم اددد ا الممدددل  ت ددداعأن يكدددون اي وامدددا ددد  العقددد  الددد ال ي دددرم  دددين المدددر ين 
 .(1)تق  مندددددددد  متحكيم مسل ات اع   لورة   يحقا ممل العق   ي ت  لكتروناإل

ال ال ي رم  مر ا  ت اع  ناا اي اا يتعر  يمكنو   ل ترو:ثا:يا: مشارلة التح يم ا  
إلددددل  يحدددداا  موج دددد  ن امامدددداو  العقدددد  األلددددم   عدددد  وقددددو  الندددد ا  ال ددددا   دددد لك العقدددد 

  ما يعن  مع  تاليا لقيام الن ا أو  التحكيم    ا ا الحالة يكون يحقا ات اع،  (2)التحكيم
 التحكيم من العق  األلم   ين المر ين . ات اعاستق ا 

م دددارمة التحكددديم مدددن حيدددث أن األوا يتعمدددع  نددد ا  و   دددين  دددرم التحكددديم ال دددرعو 
 واضحا .و  مستق م  ئير مح      حين يتعمع الثان   ن ا  وقع  ع  وأل ه مح  ا

  م دارمة تتح   أامية الت رقة  يناما    أن  ع  القوانين الومنية تتممب  دو  
، مثممددا نلددت ت دداعالتحكدديم تح يدد  م يعددة الندد ا  الدد ال وقددع  عدد  تحددت مائمددة  مدد ن اي

  د ا  درم التحكديم  2001لسنة  31من قانون التحكيم األر ن  رقم  11ممي  الما ة 
 ما ام أن  يتعمع  ن ا  مستق م .

ـــة ـــيم  ا حال ـــد ي ـــون التح  ـــا: وي م التحكدددي ات ددداع موجدددب اددد ا اللدددورة مدددن  ثالث
وثيقدددة أ دددر  تتضدددمن  دددرم التحكددديم إلدددل  ي دددير مر ددداا  ددد  العقددد  األلدددم ،  لكترونددداإل

مددن  جدد اا    امت اراددا لددك و   قلدد  تم يددع أحكددام ادد ا الوثيقددة ممددل الع قددة  ددين المددر ين
الوثيقدددة التددد  و   دددين العقددد  الددد ال يتضدددمن اإلحالدددة ارت دددامئال دددا مدددا يكدددون انددداك و  العقددد ،

ك ن تكون ا ا الوثيقة م ارة من مق  نمو ج  ، لة إليااتتم اإلحاو  تتضمن  رم التحكيم
  ي ير إلي  األمراا من  إ رامام العق . 

 لور الت  يمكن أن يت  اا التحكيما  ال، ي حظ أن اللور الث ث لمتحكيم 
                                                           

 .222-221( آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ، يصذس سابق، ص1)

 .226( انًصذس انسابق َاسّ، ص2)
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، الت  تم الن  مميادا  د  قدوانين التحكديم التد  وضدعت ألد  لتنظديم أحكامد و  التقمي ال
يددا  ددإن الوثددائع المتعمقددة  لددور التحكدديم سددواا كانددت  دد   ددرم ترونإلك ددإ ا كددان التحكدديم 

كانددت م ددارمة التحكدديم مددن أو  التحكدديم مددن حيددث ورو ا ك ندد   دد  وثيقددة العقدد  األلددم 
كاندت  د  لدورة أو  التحكديم ات داعمستقا    وثيقة مستقمة منوانادا  ات اعحيث ورو ا ك

المحدداا إلياددا، سددتكون و  اإلحالددة التحكدديم  اإلحالددة الدد ال يددر   دد  لدديغة وثيقتددين تتضددمن
 كدددا الوثدددائعو  ،يدددة ممدددل اإلنترندددتإلكترونيدددة  ددد  لدددورة لددد حات إلكترونحينادددا وثدددائع 

 ية.إلكترون الحكم ا  وثائع  نتااا  او  ت اعالمستن ات ال الة      اا من ايو 

 ت دداع   د  اد ا الحالددة مدن اللدور الدث ث يلكتروندالتحكدديم اإل ات داع د  ي درج  
يدا تدوا ر إلكترونالتحكيم  اإلحالة ال ال يتممب لمقوا     ات اعلتقمي ال،  يما م ا التحكيم ا
 :  رمين

 درم التحكديم الموجدو  إلدل  إ دارة الم درم  دين المدر ين  لكتروندأن يتضمن العق  اإل -1
إلدل     مما مستقا يضم  أح  الروا م    لد حة الموقدع ممدل أن تكدون اإلحالدة

ق ددوي ضددمنيا ل ددرم  امت ددرعاقدد  إ ددرام العقدد  األلددم   ددإ ا ق ددا المت، الددرا م واضددحة
    . يعممالتحكيم مالما كان 

 . (1) رم ا ا الالمما ال ال يتضمن إلل  الولواالوجو  ال عم  و إمكانية  -2
 املبحث الثا ي

 التحكين نشرنطه اتفاققواعد ابرام 
 ددد أ ت ددد ن التحكددديم التقميددد ال  ددد   لدددك    ددد ن  لكتروندددالتحكددديم اإل ال مدددوة ايولدددل

  يعددد  ادددو، المثدددار  ينامدددا أمدددراا النددد ا  ممدددل المجدددوا إليددد  كوسددديمة ل ددد  النددد ا  ات ددداع 
التحكديم  د  إلدل  المجدواوانت دااا يعند  انتقداا ، أسداس قيامد و  ال موة األولل  د  التحكديم

  مدددن  ددد ا الوسدددم لكترونددد اتددد ، إي أن الم يعدددة ال الدددة التددد  يتميددد   ادددا التحكددديم اإل
  ي يدددتم  اللددديغة لكتروندددالتحكددديم اإل ات ددداعيجعدددا مدددن و  ارس  يددد   الددد ال يمدددلكترونددداإل

                                                           

 ٔيا بؼذْا . 22( آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ، يصذس سابق، ص1)
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مثدددا اددد ا الولدددا قددد  يثيدددر و  ، "إلكترونددد ات ددداع ادددو واقعيدددا "، التحكددديم ت ددداعالتقمي يدددة ي
التحكدديم  دد   ات دداعإ ددكاليات قانونيددة تتعمددع  إمكانيددة تم يددع القوامدد  القانونيددة ال الددة  

مد   لدحة اد ا   التدال  الت دكيك  د و   روندلكتالتحكديم اإل ات داعليغت  التقمي يدة ممدل 
ل اميت  لألمرااو  ت اعاي  .(1)ام

التحكديم  د   ات داعو ناا ممل ما س ع سنتكمم    اد ا الم حدث مدن  دروم ا درام  
 التحكيم .  ات اعومن ثم سنتكمم    المممب الثان  من ا رام ، المممب ايوا

 املطلب األنل
 التحكين تفاقالشرنط املوضوعية نالشرنط الشكلية ال

  تدددوا ر ندددومين مدددن ال دددروم واددد  لكتروندددالتحكددديم اإل ات ددداع انعقدددا يمددد م للدددحة 
 والت  سنعر  لاا ت اما    ال رو  التالية:، أ ر   كميةو   روم موضومية
 الشرول الموضوعية :الفرع األول

  مق  من العقو   إن  يتممب لقيام  ما يتمم   أال لكترونالتحكيم اإل ات اع ما أن 
ا التددد  تتمثدددا  ددد  األركدددان الدددث ث نعقدددا قددد    دددر مدددن ال دددروم الموضدددومية ال  مدددة يم

أن إ رام  يتم   امت ارإي أن  يتمي    لولية معينة ، الس بو  المحاو  الرضا: التقمي ية
ادد  ال لولددية التدد  تتعمددع  مدد   إمكانيددة التع يددر مددن إرا ة و  يددة،إلكترونم ددر وسدديمة 
كيدددا يدددتم التحقدددع مدددن تدددوا ر و  القدددانون  اددد ا التع يدددر  ا امتددديدددا ومددد   إلكتروناألمدددراا 

 . (2)ي سيما توا ر األامية ال  مة ل   المر ينو  ال روم المم مة للحة التع ير

  مددن إلكتروندأال ند ا  يثددار   د ن مقد   يعد اد ا مدا يمدرح التسداؤا التددال : ادا و  
التحكدديم  ات دداع   دد  يددة قددا   لم ضددو  لمتحكدديم  يكددون  دد لك محددلكترونمقددو  التجددارة اإل

 ؟  لكتروناإل
                                                           

 .297، صسابق يصذس انُؼًًٍ، ٌؼقٕب آالء (1)

انددذٌٍ فخحددً َااددح، انخحكددٍى اإلنكخشَٔددً فددً يُاصػدداث انخلدداسة انذٔنٍددت، داس انُٓضددت ( د. حسدداو 2)

 . 22، ص2005انؼشبٍت، انقاْشة، 
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 : وا ا ما سنحاوا ايجا ة من  من   ا ما ي ت 

   ل ترو:التح يم ا   اتفاقالرضا ف  : أوالا 

يقلدد   الرضددا  امت ددارا ركنددا  دد  العقددو    ددكا مددام توا ددع إرا تددين ممددل إحدد اث  
مر دد  الندد ا   التحكديم تم يقددا لدد لك توا ددع إرا تدد  ات دداعيقلدد   الرضددا  دد  و  ،أثدر قددانون 

 المحتما قيام  مستق   .أو  التحكيم وسيمة ل   الن ا  القائم ات ا ممل 

إن التع يددددر مددددن اإلرا ة  اإليجدددداب والق ددددوا ايليكتروندددد  أمددددر ضددددرورال ليتحقددددع  
 ، لكتروندالتحكديم اإل ات داعالتراض  لجعا التحكيم المريع لحا المنا مات   ين أمراا 

أن الادد ا إلددل  الرسددائا المرسددمةأو  حة مددن  دد ا الوثيقددةلددرا ت دداع دد   دد  ان ي ددير اي
اددو تنحيددة القضداا جان ددا  مددن النظددر  دد  المنا مدة،  حيددث يددتم تح يدد  الندد ا   ت دداعمدن اي

التحكددديم  ادددو الق دددوا اللدددا ر ممدددن وجددد  اليددد   ات ددداع  قدددة . أمدددا الق دددوا الددد ال ينعقددد   ددد  
مما قدة تامدة  د  كدا مدا تناولد  وي ترم    الق وا ان يكدون مما قدا  لجيجداب ، اإليجاب

 . (1)ان يتم    الميعا  المح   ل لكأو  ،ثنائيةأو  من مسائا سواا كانت جوارية

 التحكدديم ي  دد  م دد ئيا مددن وجددو  الرضددا ات دداعلكدد  يعدد  ركددن الرضددا متددوا را  دد  و 
   . لكترونالتحكيم اإل ات اعلحة التع ير من اإلرا ة    و 
  لكتروندالتحكديم اإل ات داع، لما كان إ رام  ل ترو:ا   التح يم اتفاقوجود الرضا ف   -1

يددة  ددإن معندداا أن التع يددر مددن اإلرا ة يكددون مددن  دد ا ادد ا إلكترونيددتم م ددر وسدديمة 
يدددة حيدددث يدددتم توجيددد  اإليجددداب مدددن   لادددا وتمقددد  الق دددوا م رادددا، لكترونالوسددديمة اإل

 دإ ا أرا  ، لتحكديممدن  ينادا  درم او     دروم التعاقد لكتروند التاجر ُيضمن موقع  اإل
إلدل   ائر الموقع أن ي رم العق   إن  يقوم  النقر ممل أيقونة م ارة "أنا أق ا" أو"أضدا

 دددإ ا كاندددت اددد ا الوسددديمة لدددالحة واقعدددا ، ق دددوا ال دددرااأو  السدددمة" إ دددارة ق دددوا التعاقددد 
 مكن أن َيعت   اا القانون كوسيمة اا ي اآل ر، المراإلل  نقمااو  لمتع ير من اإلرا ة

                                                           

 و،2002( د. ػصدداو ػبددذ اناخدداح يطددش، انخحكددٍى اإلنكخشَٔددً، داس انلايؼددت انلذٌددذ، اإلسددكُذسٌت، 1)

 ، ٔيا بؼذْا.92ص



 ـيلكتونناإل التحكيم اتفاق

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

42 

 لمتع ير من اإلرا ة  ال كا ال ال تترتب مع  اآلثار القانونية ممل التع ير؟

يت دددع ال قددد  ممدددل أنددد  لددديس  ددد  القوامددد  العامدددة مدددا يحدددوا  ون تمدددام التع يدددر مدددن 
الم ددا ئ العامددة المتعمقددة  وسددائا التع يددر و  يددة، ما امددت تتددوااملكترون الوسدديمة اإل اإلرا ة

ائر الموقع  الضغم ممدل أيقوندة معيندة  مدا ي يد  الرضدا ل لك  إن قيام   و  ،(1)من اإلرا ة 
يكددون مسددمكا ي تدد   ظددروا  الموا قددة ممددل  ددروم  الددوار ة  دد  لدد حة الموقددعو   التعاقدد 

 الحاا  كا     يلت  ممل التراض .

يددة ممددل ادد ا لكترونالتجددارة اإلو  ئال ددا مددا تددن  الت ددريعات ال الددة  المعددام تو 
لجمددارات العر يددة المتحدد ة  ايتحددا اليددة لكترونالتجددارة اإلو  الحالددة مثددا قددانون المعددام ت

من  " ... ألئرا  التعاق  يجو  التع ير من  (11)ال ال تقض  الما ة  (1/2006)رقم 
أو  ي ي قدد  العقدد  لددحت  ،يددةلكترونكميددا  واسددمة المراسددمة اإلأو  الق ددوا ج ئيدداو  اإليجدداب

 أكثر."أو  يةإلكترونة قا ميت  لمتن ي  لمجر  أن  ق  تم  واسمة مراسم

 مدا ي يد  الق ددوا  التحكديمإلددل  ال الدة  دالمجوا لكد  يعتد   الضدغم ممددل األيقوندةو 
 : كتع ير من اإلرا ة ين غ 

ممل  رم التحكيم  ضد  مدن  اممعق   التحكيمإلل  الرائب  المجوا أن يكون ال ائر -1
 ال روم األ ر     العق  .

 دإ ا ، التحكديمإلدل  ممدل المجدوا أيقونة الق واق ا الضغم ممل الم رم أي ين   العق   -2
ال الدددة يقوندددة اددد ا األكميدددا ق دددا الضدددغم ممدددل أو  كدددان  إمكدددان تن يددد  العقددد  ج ئيدددا

 .(2) رم التحكيمأو   روم العق ممل ي يع  ق وي و  الق وا    يعت   الضغم ممياا 
   ل ترو:التح يم ا   اتفاقـ صحة التع ير عن ا رادة ف   2

ة الرضدا كمدا تقتضد  القوامد  العامدة   مدو رضدا المدر ين مدن ميدوب تتحقع لح
 أن يكون لا را من  ال أامية من جاة أ ر  .و  اإلرا ة من جاة

                                                           
ةي يسده  آخدش ال  باحخداراإلشاسة انًؼٕٓدة ػشفدا، ةٔ  ( انخؼبٍش ػٍ اإلسادة ٌكٌٕ بانهاع ةٔ انكخابت ة1ٔ)

 حذع ظشٔ  انحال شكا فً دالنخّ ػهى انخشاضً .

 . 227( آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ، يصذس سابق، ص2)
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  ات دداع مددو رضددا المددر ين مددن ميددوب اإلرا ة، لدديس مددن المتلددور ئال ددا أن يكددون 
 التغريدر،  لدك أنأو  الغمدمأو    م و ا  عيب مدن ميدوب كداإلكراالكترونالتحكيم اإل
  ت يرا مراك  تحكيم موثوع  اا كما أن ا ا ال  مدة تكدون متاحدة لكترونالتحكيم اإل

    إمار مواقع تحر  ممل سمعتاا التجارية .

   أن يكددون الرضددا لددا را مددن  ال أاميددة، يتممددب الم ددر  تددوا ر أاميددة التلددرا  دد
ي و  التحكيم ات اعمر     دركة و أ  إ ا كدان العقد  قد  أ درم  دين تداجر،  ام  امت رام

 ددين مسددتامك  إندد  ين غدد  تددوا ر و    تجددارال ممددل  دد كة إنترنددتإلكترونددتدد ير موقددع 
 األامية    كمياما .

إ  أن ممارسدت  لمن دام ، وجو اداأو   النس ة لمتاجر ي   ا    وجدوب أاميتد  
ا  و  يؤك  تمتع   األامية ال  مة لممارسة الن ام التجارال ايحترااالتجارال ممل وج  

 الكاممة .األامية 

 ددرئم أن المسدددتامك ، أمددا  النسدد ة لممسددتامك  ددالتحقع مدددن أاميتدد  محددا لددعو ة 
يددة يمدد م  تقدد يم معمومددات   لددية لتح يدد  لكترونلدد   إ رامدد  مقدد ا مددن مقددو  التجددارة اإل

 كثيدرا مدا يقد م ، اويت  إي أن  من اللعب واقعا التحقع من  قة المعمومات التد  يقد ماا
اد ا  اسدتعماا  دية و  لحيحة من اويتد  حمايدة ل لولديت  المستامك معمومات ئير
  يكون معرضدا لمد م ن إ ا لكترون ا ا  إن حكم التحكيم اإلو  ،المعمومات    ا إلرا ت 
  ليس ل  أامية التلرا    الحع محا الن ا  .أو  ت ين أن  ناق  أامية

مددن مريددع  دد    ت دداعلمنددع حدد وث  لددك يددتم التحقددع مددن اويددة أمددراا ايو  
قيقدددة مدددن اويتددد    قددد  قددد م  ياندددات  لكتروندددثالدددث مامتددد  الت كيددد  ممدددل أن المتعامدددا اإل

 اد ا و  "،Certification Authority سدم "مقد م   مدة التلد يعاال  لدية يممدع ميد  
 التحكيم حائ  ألامية التلرا ات اعاللورة يمكن الت ك  من أن ال    ال ال ي رم 

  . (1)تعارامسأو  واميا سما  الم يت   و  المممو ة
                                                           

 ٔيا بؼذْا . 1000آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ ، يصذس سابق، ص1))



 ـيلكتونناإل التحكيم اتفاق

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

44 

يدة نيويدورك   د ن ات اقت قل مس لة القانون الواجب التم يع ممل األامية  نجد  أن 
تن يددد  أحكدددام المحكمدددين األجن يدددة لدددم تقدددرر   ددد ناا  دددا تركدددت لمحددداكم الددد وا و  ايمتدددراا

ت دوا إلدل  يعو  الس ب     لكو  ،الم تم ة أن تم ع القوام  المعموا  اا    كا  ولة
ا دددت ا قوامددد  إلدددل  مدددن الددد  وا  ددد  مسددد لة تندددا   التكييدددا  دددالنظريدددة ت اقواضدددع  اي

 ات دداعلتعدد ر وضددع نلددو  موحدد ة، لدد لك تركددت مسدد لة تقدد ير أاميددة أمددراا و  اإلسددنا 
التحكيم لمقانون ال ال ت ير إلي  قام ة التنا      قانون ال ولدة المممدوب إليد  تن يد  حكدم 

 .(1)التحكيم 
 التح يم  اتفاقالمحل ف  : ثا:ياا 

التحكيم من القوام  العامة الت  تقض   وجوب أن يكون لكا مق   ات اعي ي رج 
إلددل  أن يكددون ادد ا المحددا قددا   لحكددم العقدد ،  المحددا الدد ال يضددااو  محددا يضدداا إليدد ،

 التحكيم يتمثا  الن ا  القا ا لمتحكيم    م يعت . ات اع

رة  د  تح يد  المسدائا األلا    التجارة ال ولية أن المتعاق ين يتمتعان  حرية ك ي
التدد  ت ضددع لمتحكدديم، إي أن  عدد  الت ددريعات ت ددر  قيددو ا ممددل حريددة األمددراا  دد  
إ ضددددا  الندددد ا  لمتحكدددديم  تددددن  ممددددل مدددد م قا ميتدددد  لمتحكدددديم مثددددا تمددددك التدددد  أتددددت  اددددا 

 الت ريعات ال الة  حماية المستامك.

 ادو يقدرر لد  ، مثا ا ا المنع مر ا رئ دة الم در   د  إحامدة المسدتامك  الحمايدةو 
ددعا مركدد ا وتعدد ا مددن مدد م التددوا ن الم تددر   دد   حقوقددا  دد  قانوندد  الددومن  تددَ مم ضو

مددددن ال ددد يا  أن المسددددتامك الددد ال يتسددددم مركدددد ا و  الع قدددة  يندددد  و دددين التدددداجر المحتدددرا،
يدا، والتسدميم  د لك إلكترونالحمايدة ولد ات السد ب مند ما ي درم تعاقد  إلدل   الضعا حاجتد 

   إ ا كان أح  المر ين مستامكا.لكترونممل التحكيم اإل  اعتمعناا م م جوا  اي

موقدددا وسدددم مدددن مسددد لة قا ميدددة النددد ا  لمتحكددديم  ات دددا قددد  حددداوا ال قددد  والقضددداا و 
إلدل  من ما يكون أح  مر ي  مستامكا و لك  الوقوا ممل الحكمة من م م جوا  المجوا

                                                           
 .222( خانذ يًذٔح إبشاٍْى، يصذس سابق، ص1)
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الدد ال و  تم يددع ممددل الندد ا قددانون سددو  القددانون الددومن  قانونددا واجددب ال وا تيددار التحكدديم
مددن  يناددا  ددرم التحكدديم  ون و  أن المسددتامك قدد  يوا ددع ممددل  ددروم العقدد إلددل  يمكددن ر ا
تم يددع القددانون و  القضدداا الددومن إلددل  التحكدديم والمجددواإلددل  موا نددة  ددين المجددواو  ت لددر
التداجر  إمد ا   ين درا قد  ي يكدون لد  ال يدار إلجدراا مثدا اد ا الموا ندة ألد  و  الومن ،

 ت لي  .و  العقو  الت  ي تر   المستامك ال ال يرئب    التعاق  الموا قة ممياا جممة

يحمددا ال  ددية مددن قيددام المسددتامك  التنددا ا مددن حقوقدد  مقدد ما، لدد لك  ت دداع ادد ا اي
حيددث تنت دد  ادد ا ،  ون م ددارمة التحكدديم يومنددع التحكدديم الدد ال ي  دد  لددورة  ددرم التحكدديم

 قا ممل الن ا .التحكيم يح ات اعال  ية لقيام 

وإلممدداا المسددتامك ال يددار  ددين التحكدديم والمجددوا لمقضدداا، تت ددع المواقددع التجاريددة  
 ممل اينترنت مريقتين:

تقددد يم التدددداجر لدددداحب الموقدددع تعادددد  مددددن جانددددب واحددد  لممسددددتامكين الدددد ال ي رمددددون  -1
التحكدديم لحددا المنا مددات التدد  تن دد  مددن التعامددا إلددل  مقددو ام م ددر الموقددع  ددالمجوا

التاجر  تعا ا تقوم المحكمة اي تراضدية  وضدع تلد يقاا ممدل  يلت امت كي ا و  مع ،
 التحكيم.إلل  لاح    المجوا الت امالموقع ت كي ا ممل 

إ راج  ند   دد  العقد  الم ددرم  ددين المسدتامك والتدداجر يعمدد  ال يدار  موج دد  لممسددتامك  -2
  .(1)التحكيمأو  االقضاإلل   س   أو  المجوا ل   الن ا  ال ال ق  ين   من العق 

 الشرول الش لية: الفرع الثا: 

 التحكديم ات داعتتممب أئمدب القدوانين المنظمدة ألحكدام التحكديم  دكمية معيندة  د   
التحكدديم مكتو ددا، إي أن ادد ا القددوانين ئيددر مت قددة  ات دداعأن يكددون   ا ددترامالتدد  تتمثددا و 

 ات داع نعقدا ا  رما يتع  التحكيم  ين من ات اعحوا ال ور ال ال تمع   ا ا ال كمية    
، لكدددن إ ا كندددا  لددد   تح يددد  ت ددداعا ي مدددة إلث دددات اددد ا ايتعددد  دددين مدددن و  ،التحكددديم  اتددد 

                                                           

 ٔيا بؼذْا. 1004سابق، ص( آالء ٌؼقٕب انُؼًًٍ يصذس 1)
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اد ا  اسدتي اا   دإن التسداؤا يد ور حدوا كي يدة لكتروندالتحكديم اإل ت اعاإلمار القانون  ي
 (1)؟ لكترونالتحكيم اإل ات اعال كمية    

مدد م وجددو  نلددو  قانونيددة  الددة إلددل    ي ضددع ب  ددالنظرلكتروندد ددالتحكيم اإل
لد لك يجدب تدوا ر ال دكا الد ال و  األحكدام التد  تسدرال ممدل التحكديم  وجد  مدام،إلدل    ب

ي مددة انعقددا  أو التحكدديم سددواا كددان ال ددكا المممددوب  ددرم  ات دداعي ددترم  القددانون  دد  
 او الواقع ال ال يمكن تم يق  ممل مس لة التوقيع أيضا .و  ،(2)إث ات

  ل ترو:التح يم ا   تفاق ة  شرل ش ل  ال ال تا: أوالا 

 إن التسداؤا يثدور ، إ ا كان  رم الكتا ة يتوا ر  الكتا ة ال مية المتعارا ممياا 
 معندل مدا ادو حكدم الكتا دة ،  لكتروندالتحكديم اإل ات داعحوا م   توا ر اد ا ال درم  د  

 ما م روميتاا ؟و  التحكيم ات اعية المست  مة    تحرير لكتروناإل

لكددددن التمددددور و  ن الكتا ددددة  معنااددددا التقميدددد ال تكددددون محددددررة ممددددل  مددددائم ورقيددددةإ 
مددن ثددم ي و  ضددرورة التوسددع  دد  ادد ا الم اددومإلددل  التكنولددوج   دد  وسددائا ايتلدداا أ  

، ن س   ية مالما تحقع الا اإلكترونيوج  ما يمنع أن تكون الكتا ة محررة ممل  مامة 
 ادا والرجدو  إليادا مند   ايحت داظلدة  حيدث يمكدن  المام او أن يتم ح ظ ال يانات المت او 
  .(3)تحرياأو  ال  ا  ون أن يمرأ ممياا أال تع يا

يدة ات اقالتحكديم حسدب مدا نلدت مميد  كدا مدن  ات داعالكتا ة تع   درما للدحة و  
المدا ة الثانيدة ال قدرة السدا عة مدن قدانون و     الما ة الثانيدة ال قدرة الثانيدة، 1958نيويورك 
ال رنس  ي يتمم ان و  ،    حين نج  أن قانون التحكيم السوي ال(4)النمو ج  اااألونسيتر 
يددددة جنيددددا لمتحكدددديم الدددد ول  لعددددام ات اقوتت ددددع معامددددا ، التحكدددديم مكتو ددددا ات دددداعأن يكددددون 

                                                           
( يحًددذ يحًددٕد يحًددذ جبددشاٌ، انخحكددٍى اإلنكخشَٔددً كٕسددٍهت نحددم يُاصػدداث انخلدداسة اإلنكخشٍَٔددت، 1)

 ٔيا بؼذْا .107، ص2002سسانت ياجسخٍش يقذيت إنى كهٍت انحقٕ ، جايؼت انشش  األٔسظ، 

الحصددال انحذٌزددت انخحكددٍى اإلنكخشَٔددً ٔطددش  االربدداث ػبددش ٔسددا م ا احاددا ( جًؼددت حدداصو حسددٍ، 2)

 . www.arablawinfo.com: 22/2/2009، يُشٕس فً انًٕقغ اإلنكخشًَٔ فً حاسٌخ 20ص

 .224( خانذ يًذٔح إبشاٍْى، يصذس سابق،ص3)

ذ، يصذس سابق، ص4) ًَّ ح ًُ اد انذٌٍِّ ان ًَ  . 104( ِػ

http://www.arablawinfo.com/


   (9302لعام )ا(/03/العدد )(8لمجلد )/امجلة كلية القاننن للعلنم القانننية نالسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

44 

القددانون و  قددانون التحكدديم اإلنجميدد الو  ثمددة قددوانين مثددا قددانون التحكدديم األلمددان و  ،1961
التحكدديم  ات دداع تعدد إ   ،مواك ددة لمعميددات العولمددة الدد ول  ال ددا  السويسددرال تعدد  أكثددر

 يا. إلكترونمكتو ا إ  أ رم 

ال وليدددة  ددد  مسددد لة مددد   تحقدددع  دددرم الكتا دددة  ددد  و  إن ا دددت ا القدددوانين الومنيدددة
ات التددد  ت  دددد  ت اقدددإلددد ار ايإلدددل      دددع المنظمدددات ال وليدددةلكتروندددالتحكددديم اإل ات ددداع

ير قددانون التحكدديم التجددارال الدد ول  الجددارال مناددا م ددرو  تمددو و   ال ددكا الموسددع لمكتا ددة،
ال ال ند  ممدل أند  "يتعدين أن يكدون و   األمم المتح ة، ااألونسيتراإم ا ا من ق ا لجنة 

أن يكددون و  ،ت دداعت ددما الكتا ددة أال  ددكا يددو ر سددج  ممموسددا ل و  التحكدديم كتا يددا، ات دداع
 ددد  إ دددارة   ددد  المتنددداوا مدددن نحدددو   دددر  لددد ت  رسدددالة  ياندددات  حيدددث يمكدددن اسدددتعمال 

ات التحكديم يمكدن أن ت درم  وسديمة أ در  لديس لادا ات اقداو مدا يد ا ممدل أن و  (1)يحقة"،
 .(2)ية مث لكترونتلايت اإلاي كا المستن ات الورقية ك

   ل ترو:التح يم ا   تفاقالتوييع  شرل ش ل  ال : ثا:يا

معظدم و  1985لعدام  ااألونسديتراقدانون و  1958ية نيويدورك لسدنة ات اق ترمت ا 
التحكيم موقع ا من أمراا الن ا  ممل امت دار أن  ات اعقوانين التحكيم الومنية أن يكون 

يعدد  م يدد ا لسدد  ين أولامددا ت كيدد  موا قددة المددرا الموقددع  - دد   ددكم  التقميدد ال  -التوقيددع 
 تح ي  اوية األمراا.و  ثانياما ت كي  إتمام إم ا  الوثيقةو  ممل العق ،
 التجدددددارة المحميدددددةو  يدددددةلكترونت كقدددددانون التوقيعدددددات اإلرئددددم أن  عددددد  الت دددددريعاو  

 ، إي أن الم ددكمة تكمددن  دد  أن لكترونددال وليددة األمريكدد  ي دد ال مددي  لق ددوا التوقيددع اإلو 
   م م ت ن   عد  الد وا أو    ي تما من  م  آل ر من جاةلكترونتعريا التوقيع اإل

أن ت دريعاتاا ت ددر  أو    مددن جادة ثانيددةلكتروندلموقدا واضده   دد ن مسد لة التوقيددع اإل
   رميت  قانونا من جاة ثالثة . ل متراا روما مت اينة 

                                                           

 . 2002انصادسة جٕاٌ  لاألَٔسٍخشا( ٔرٍقت 1)

 .227 -226( خانذ يًذٔح إبشاٍْى، يصذس سابق،ص2)
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التحكديم سددواا  ات دداع  ممدل لكتروندون التوقيددع اإليعد مدا نجد ا واقعددا أن الكثيدرين  
    وثيقة مستقمة مم يا لمتمم ات التوقيع التقمي ال  النظرأو  كان     ات العق  األلم 

 األس اب التالية:إلل 

ا  غدد   يعدد يدة لكترونالتحكدديم الدد ال يدتم التولددا إليدد   الوسددائا اإل ات داعأن  -1 م ددروم 
النظددددر مددددن وجددددو  التوقيعددددات األلددددمية لمر دددد  العقدددد ، إ  أن ت ددددا ا ادددد ا الوثددددائع 

 مضمون ما  امترا اماو  ية يع  تع يرا لريحا من النوايا الحقيقية لألمراالكتروناإل
 ممي  الوثائع المت ا لة. ا تممت

سدائا التقنيدة الح يثدة مثدا نظدام التلد يع مدن ق دا مدرا ثالدث ك يمدة  تح يد  أن الو  -2
تمام  روم الوثيقة ممل نحو ممدا ع و  ت كي  مضمون و  التحكيم ات اعاوية أمراا  ام

 لماام التوقيع التقمي ال.
   ات ال ددرمية القانونيدة لمتوقيددع التقميد ال  دد  الع يدد  لكترونددلقد  ُمددنه التوقيدع اإلو  

ت نددت لجنددة األمددم لقددانون التجددارة ال وليددة  2001 وا، كمددا أندد   دد  مددام مددن ت ددريعات الدد
  ال ال ُيعر   ممل أن  ي ما أيدة معمومدات لكترونالقانون النمو ج  ال ا   التوقيع اإل

ت كيدددد  و  يددددة يمكددددن أن تسددددت  م لمتعريددددا  اويددددة لدددداحب التوقيددددعإلكترونم  نددددة  مريقددددة 
  ية .لكترونلوثيقة اإلموا قت  ممل المعمومات الت  تتضمناا ا ا ا

يدة الد ال لكترونال ليا األورو   لمتجدارة اإل 2000متم  ال رلمان األورو   سنة او  
  ددرمية العقدددو   ايمتدددراامالددب  إ الددة العق دددات القانونيددة والما يدددة التدد  تقددا  ددد  وجدد  

ات الدد ليا األورو دد  لمتوقيعدد امتمدد كمددا ، ل ددرم  الكتا ددة والتوقيددع اسددتي ائااو  يددةلكتروناإل
  ممددددل أندددد  ال يانددددات المتددددو رة  دددد  لدددديغة لكتروندددديددددة الدددد ال مددددرا التوقيددددع اإللكتروناإل

التدد  تسددت  م ك سددموب و  يددة أ ددر إلكترونالمرت مددة منمقيددا   يانددات و  المر قددةو  يددةإلكترون
 .(1)لمتل يع

 ية يجب أن تتضمن أسماا أمراا الن ا لكترونوممل العموم  إن الوثيقة اإل 

                                                           
ذ، يصذس سابق،1) ًَّ ح ًُ اد انذٌٍِّ ان ًَ  .1045-1044ص ( ِػ
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ين غ  ت  ين و  ال روم الور ة  ي و  الق واو   س  من حيث اإليجابالتحكيم ن ات اعن  و 
اا اسدت  امو  مراجعتادا يحقداو  يا  مريقة تسمه  حع ال  وا إلياداإلكترونا ا المعمومات 

  .(1)تع يا مضمونااأو   حيث ي يمكن ت ويرااو  التحكيم، ات اعك ليا إلث ات لحة 

 املطلب الثا ي
 يلكورن إلعلى التحكين ا تفاقابرام اال

أو   لكتروندديددة التدد  يتددرك نظددام مركدد  التحكدديم اإللكترونممددل مكددس الوسددامة اإل
 ددددإن نظددددام مركدددد  التحكدددديم ، المحكمددددة ال ضددددائية لموسدددديم ئال ددددا  وضددددع نظددددام إجراااتاددددا

    ن   د ن مركد  التحكديم العدا ال يجدب أن يضدع نظامدا   الدا   د  مدن أجدا لكتروناإل
وجميدع ، ووقت تح ي  ل ور الحكدم، قت   ا اإلجراااتوتح ي  و ، تنظيم مممية التحكيم

وئال ددا  مددا ، التحكدديم ات دداعمددن كي يددة و ددرمية   تدد اا  اات التدد  ت ددما ادد ا العمميددة اإلجددراا
ية قوام  تكميمية إ ا مدا وجد  نقد   د  قوامد  النظدام مثدا لكترونتت نل مراك  التحكيم اإل

 ،(1985ن التحكدديم التجددارال الدد ول  )  دد  ااألونسدديتراالرجددو  لقوامدد  القددانون النمددو ج  
قوامدد  ئر ددة التجددارة ال وليددة مددع إ  دداا التعدد ي ت التدد  تتناسددب مددع م يعددة التحكدديم أو 
   .لكتروناإل

  ويدددتم لكترونددديدددة ممدددل موقدددع المركددد  اإلإلكترونوتدددتم إجدددرااات التحكددديم  مريقدددة  
 ة  القضية  ا ا ا اإلجرااات ت  ين ال يانات والمستن ات والوثائع المتعمق

ومندددد ما يت ددددع األمددددراا ممددددل المجددددوا لمتحكدددديم لتسددددوية مددددا قدددد  يثددددور  يددددنام مددددن  
حدا إلدل  إرا تادم اتجدااإلدل   من الم لوا أن يضمنوا مقد ام  ند ا  ي ديرون  يد ،    ات

 ويسمل ا ا ال رم   رم التحكيم .، ن امام من   ا التحكيم

أو    األلدم  وقد  يكدون سدا قا   د  مقد  مسدتقا مدن العقد ت اعوق  يتم إ رام ا ا اي
 يحقا  لن وب الن ا  كما مر سا قا  . 

                                                           

اد (1) ًَ ذ انذٌٍِّ ِػ ًَّ ح ًُ  .1045ص سابق يصذس، ان
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التحكدديم يتضددمن الع يدد  مددن الت لددي ت التدد  ي يمكددن أن  ات دداع ضدد   مددن أن  
( 31( مددن قددانون التحكدديم األر ندد  رقددم )11ي ددمماا  ددرم التحكدديم حيددث تددن  المددا ة )

ممددل ن ددوا الندد ا  سددواا كددان  التحكدديم سددا قا   ات دداعممددل " يجددو  أن يكددون  2001لسددنة 
 عضداا التدد  قدد  تن دد   ددين أو  ور   دد  مقدد  معدين   دد ن كددا المنا مدداتأو  مسدتق     اتدد 

التحكيم  ع  قيام الن ا  ولو كاندت قد  أقيمدت  د   د ن   ات اعكما يجو  أن يتم ، المر ين
 حااويجب    ا ا الحالة أن يح   موضو  الن ا  ال ال ي،  مو  أمام أية جاة قضائية

ي كان ايإلل    ام   " . ت اعالتحكيم تح ي ا   قيقا  وام

المدددا ة  1994( لسدددنة 27ويقا دددا اددد ا المدددا ة  ددد  قدددانون التحكددديم الملدددرال رقدددم )
، التحكديم ات اع لورت   امتر اونج  من   ا القانونين الم كورين أم ا أناما ، (10)

م ي تثير أية م كمة    مجداا وا ا اللور من التحكي،  رم التحكيم وم ارمة التحكيم
يدا   ال دكا المتعدارا مميد   د  إلكترون  إلمكان إجراااا  دين األمدراا لكترونالتحكيم اإل

يحع  ات اع أو  كثير من  وا العالم سواا     كا  رم  العق  ال ال أثير الن ا     ن 
  ،وثيقددة تتضددمن  ددروم تحكدديمإلددل  مددن  دد ا  ددرم اإلحالددةأو  ،مددن مريددع  ددكا مقدد 

   د  الندد ا  لكترونددويكدون  دكا  ددرم التحكديم إ ا أسددن  اد ا ال درم لمركدد  التحكديم اإل
مركدد  التحكدديم إلددل  يددة مندد ما يرسددا األمددرااإلكترونويددتم  لددورة مق يددة ،   ددكا لددريه

 اما ممل مر  الن ا  ممل ا ا المرك  .ات اقية  إلكترون  رسالة لكتروناإل

 ات دداع  والتحكدديم العددا ال  دد  مجدداا كترونددل ددين التحكدديم اإل اي ددت اأمددا نقمددة  
يا  الة  وأن معظم القوانين تتممب إلكترونالتحكيم الم رم  ات اع او م رومية ، التحكيم

التحكددديم واددد ا ئيدددر موجدددو  ي سددديما  ددد  مقدددو   ددد مات المعمومدددات  ات ددداعالكتا دددة  ددد  
ياددا أال كتا ددة ولدديس  ،  لكترونددالتدد  تددتم   ددكا كامددا  دد  نمدداع العددالم اإل، يددةلكتروناإل

 .(1)   قم إلكترونممل  مامة ما ية  ا تكون   كا 

    حالة ت اعوق  رت ت كثير من القوانين الت  تنظم مسائا التحكيم  م ن اي 
                                                           

 انًٕقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغ اإلنكخشَٔدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً: اَظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش( 1)

w.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=216http://ww  

http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=216
http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=216
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( مددن قددانون 12) والمددا ة، ( مددن قددانون التحكدديم األر ندد 11مثددا المددا ة )، مدد م الكتا ددة
  الموجدددو   ددد   دددكا الكتا دددة تروندددلكالتحكددديم اإل ات ددداع ادددا يسدددتو    ،التحكددديم الملدددرال

 (1)المسد لة رأيدان وقد  ظادر  د  اد ا، ال ال يترتب ممي  ال م ن، ية لا ا ال رملكتروناإل
 :اما

 محميدددددةالتع يدددددر الموجدددددو   ددددد  القدددددوانين ال امتددددد ا عددددد م إمكانيدددددة   قدددددوارأال ي: أوالا 
 لممددد ت ددداعايت دددا ا  جدددوا و  لدددحةممدددل لدددراحة التددد  لدددم تدددن  و يدددات ال وليدددة ت اقواي

مدن يدة كوسديمة إث دات لكترونالكتا دة اإل و موا، يةلكتروناإلاي تراضية التحكيم  الوسائا 
أن  امت ددارممددل قددولام رأال الددحاب ادد ا الددوي ددرر ، متحكدديمممددل ال ضددو  ل ات دداعوجددو  

التد  وجد ت ق ددا و  –التجدارة ال وليدة   ال وليدة المتعمقدةيدات ت اقمدن المعااد ات واي كثيدرال
تنظدديم و  مندد  إن دداااا ايمت ددارمددين لددم ت  دد   دد   –يددة لكترونائا اإلالوسدد وجددو  وظاددور

وادد ا ، أسددموب كتددا   معتددرا  دد  قانونددا   تعدد لكدد   يمةادد ا الوسدد مددن حيددث الواقددع نو اددا 
 يددددةلكترونولددددم تددددن  ممددددل الوسددددائا اإل قددددرتممددددل القددددوانين التدددد  أكدددد لك األمددددر يم ددددع 
يددة نيويددورك ات اقو لددك مثددا ، قانونددا اددا  وايمتددرااالتحكدديم  ات دداع دد  كتا ددة  اي تراضددية

و الة ما نلت ممي  المدا ة ،  قرارات التحكيم األجن ية وتن ي اا  ايمتراا ت  تتعمعال
أال أو  مكتددوب " أال  ددرم تحكدديم يددر   دد  مقدد  ات دداع"  الددم ح دد ن " ي ددما ، (2/2)

ومثددا   رقيددات مت ا لددة " .أو  وار   دد  وسددائاأو  تحكدديم موقددع مميدد  مددن المددر ين ات دداع
، ( مددن قددانون التحكدديم األر ندد 11والمددا ة )، ( مددن قددانون التحكدديم الملددرال12المددا ة )

( لعدددام ااألونسددديترا( القدددانون النمدددو ج  لمتحكددديم التجدددارال الددد ول  )7/2وكددد لك المدددا ة )
(1985.) 

ـــاا   يدددة تحقدددع  دددرم الكتا دددة الموجدددو   ددد لكترونيدددر  أن الكتا دددة اإل رأال   دددر: ثا:ي
ويعتم  ا ا الدرأال ممدل  ، التحكيم اي تلا والقوانين الومنية  ات  المعاا ات ال ولية

 : أساس
                                                           

 ( بحذ يقذو يٍ د. َبٍم صٌذ يقابهت، يُشٕس ػهى انًٕقغ اإلنكخشًَٔ 1)

 http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=216  

http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=216
http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=216
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يدددة )اإلنترندددت( كوسددديمة إل دددرام لكترون ددد  مجددداا الددد وا التددد  تعتدددرا  الوسدددائا اإل -1
يدددة لكترون ادددا القدددوانين المنظمدددة لمتجدددارة اإل امتر دددتضدددمن ال دددروم التددد  ، العقدددو 

التحكديم الد ال تدتم  ات داعتدرا تمامدا    دإن اد ا القدوانين تع، يةلكترونوالمعام ت اإل
مددن مريددع ت ددا ا المعمومددات وتدد ويناا ممددل الموقددع أو   لكترونددكتا تدد   ال ريدد  اإل

يددا  م ددر لدد حة ممددل إلكترون  لمركدد  التحكدديم  إرسدداا ال يانددات لممركدد  لكتروندداإل
 د  اد ا  ايمتراان أل ،ال يانات والعنوان وما  ا   لمااالموقع تكون م للة 

 سدواا  ، ممدل التحكديم ت داع اي ايمتدراانين  لحة العقو  تتضمن ت عدا  لد لك القوا
مقدد  تحكدديم مسددتقا مددا  ام تددم  يدد  مرامدداة ال ددكا أو  جدداا  دد  لددورة  ددرم تحكدديم

ومتدوا ر  يادا ال دروم ،  لكتروندوال روم المممو ة و ع القدوانين الناظمدة لمعقد  اإل
 ية .لكترونللحة وحجية إث ات الكتا ة اإل

 اددا مددن ق ددا  ايمتددرااأر  أن ي يددتم القيدداس ممددل الوسددائا التدد  تددم ، اا  لددكوام  
العقددد  أو  ، قدددم  ددد  اددد ا المجددداا  لدددحة العقددد  الددد ال يوجددد   ددد   دددرم التحكددديم واياتمدددام

المسدددتقا  دددين األمدددراا الددد ال يت دددع  موج ددد  األمدددراا ممدددل المجدددوا لمتحكددديم )م دددارمة 
 التحكيم( .

 اسدددت  اميدددة المتعمقدددة  ت اقاي ااألونسددديتراندددة ألددد رت األمدددم المتحددد ة مدددن مريدددع لج -2
ية سوا تل ه  د  القريدب ت اقوا ا اي، (1)ية    العقو  ال وليةلكترونال ما ات اإل

( منادا نلدت 20 د  المدا ة )وأنادا  يسديما، (2)رجعا  ماما  لمدا تتضدمن  مدن أحكدامم
لكترونيددة  الكتا ددة العا يددة مسدداواة الكتا ددة والرسددائا اإلممددل ومددن ئيددر لدد س  لددراحة  

واإلث ات    العقدو  ال وليدة ويتجمدل  لدك لدراحة   د  ند  اا ن ساا الحجية ئممااو 
العقد  أو  ( والت  تن  ممل " حيثما ي دترم القدانون أن يكدون ال مداب9/2الما ة )
سدددتو   اقددد   اي دددترام لدددك  يعددد ، يدددن  ممدددل مواقدددب لعددد م وجدددو  كتا دددةو أ ،كتا يدددا  

                                                           

ت يٕجددددددٕدة ػهددددددى يٕقددددددغ انلًؼٍددددددت انؼشبٍددددددت نقددددددإٌَ اإلَخشَددددددج ٍددددددحااق( َصددددددٕص ْددددددزِ اال1)

www.cyberlawnet.net . 

" سبؼت دٔل ْدً، ةفشٌقٍدا انٕسدطً، سدشي  1/1/2007ٍت حخى اٌَ " حااق( ٔقذ ٔقؼج ػهى ْزِ اال2)

 ش . الَكا، سُغافٕسة، سٍشانٌٍٕ، انسُغال، انصٍٍ، نبُاٌ، يذغشق

http://www.cyberlawnet.net/
http://www.cyberlawnet.net/
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المعمومددات الدددوار ة  يدد  متيسدددرا  ممدددل إلدددل  إ ا كددان الولدددوا،  لكترونددد ال مدداب اإل
 اا    الرجو  إلياا يحقا  " .است  امنحو يتيه 

 ال ما دات  امتر دت( والتد  20يدة مدا جداات  د  المدا ة )ت اقوأام مدا  د  اد ا اي 
يدات ومعااد ات  وليدة حد  تاا ات اقية المت ا لة    العقو  ال وليدة والتد  ت ضدع ترونلكاإل

 قددرارات التحكدديم األجن يددة وتن يدد اا لعددام  ل متددراايددة نيويددورك ات اقومناددا ، (1) دد  ال قددرة 
يدددة  ددد  اددد ا لكترونيدددة مددد م الدددن  ممدددل الكتا دددة اإلت اق( و ددد لك جن تندددا اددد ا اي1958)
يدة مدع الكتا دة العا يدة لكترونيدة والكتا دة اإللكترونثا ال ما دات اإلية وأوضحت تمات اقاي

أيضددا   ددالتوقيع  امتر ددتحيددث أناددا ، مقدد  موقددع مميدد أو  ،يددةإلكترونالمت ا لددة  دد  رسددائا 
وسنعما ممل  حدث الم يد  مدن أحكدام اد ا المعااد ة ، ( مناا9/3     الما ة )لكتروناإل

 الح يثة    ال لوا ال حقة .

يات ال ولية ال الة  دالتحكيم ت اق تن  الع ي  من اي، ت اعمضمون ايأما من  
القددانون الواجددب التم يددع ممددل التحكدديم وكدد لك حددريتام  ا تيددارممددل حريددة األمددراا  دد  

الدتح ظ  النسد ة لمنظدام العدام  ايمت ارمحكمة التحكيم. و لك مع األ    عين  ا تيار   
 ا تيددداراألمدددراا لمقدددانون الواجدددب التم يدددع و  را تيددداومرامددداة ،  يمدددا يجدددو   ددد  التحكددديم

 . (1)وك لك تح ي  نماع ومضمون مجاا التحكيم ، المحكمة

 :ت اعويجب أن يح   مضمون اي

 : ون الواجب التل يق على التح يمالقا:: أوالا 

يمكدددن ألمدددراا التحكددديم تح يددد  القدددانون الواجدددب التم يدددع ممدددل اإلجدددرااات التددد   
لك تح يد  القدانون الواجدب التم يدع ممدل موضدو  التحكديم مدن وكد ، تحكم سدير المنا مدة

 حيث الموضومات الت  ت ضع لمتحكيم والقانون الواجب التم يع .

                                                           

  –َبٍددم صٌددذ يقابهددت  –: فًٍددا ٌخؼهددق بددتجشاءاث َٔطددا  اخخٍدداس انًحكًددت )حؼٍددٍٍ انًحكًددٍٍ( اَظددش( 1)

 دساسددت  –انخحكدٍى اندذٔنً انخدداص فدً انقدإٌَ األسدَدً  –بحدذ دبهدٕو انذساسداث انذٔنٍددت انخاادت 

 انقداْشة  –إشدشا  اندذكخٕس إبدشاٍْى ةحًدذ إبدشاٍْى  –يؼٓدذ انبحدٕد ٔانذساسداث انؼشبٍدت  –يقاسَت 

 ٔيا بؼذْا . 40ص – 2000 –
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 :  ب التل يق على إجراءات التح يمأ( القا:ون الواج

مددن حيددث ، القددانون الدد ال يم ددع ممددل إجددرااات سددير التحكدديم ماددم جدد ا   ا تيددارو  
وتح يد  الوسدائا التد  يجدب ،  د  تح يد  أنظمدة اإلث دات سدواا  ، النتائج التد  تترتدب مميد 

 اسددت  اموالقوامدد  المتعمقددة  قانونيددة وكي يددة ، حددع الدد  ا  والمواجاددة احتددراممراماتاددا  دد  
 ية    مق  جمسات التحكيم .لكترونالوسائا اإل

القانون الواجب التم يدع الد ال يم دع ممدل إجدرااات المنا مدة  ا تياروتتم مممية  
التحكدديم  ات دداعوضددع ادد ا القوامدد   دد  أو  ،قددانون معددين لتنظدديم اإلجددراااتإلددل   اإلحالددة

  ع ا .أو  سواا  ق ا ن وا الن ا 

ممددددل ال ضددددو  إلجددددرااات مركدددد  التحكدددديم  ت دددداعوي توجدددد  م ددددكمة  دددد  حالددددة اي 
التدد  تم ددع قوامدد  إجددرااات ت ئددم وتناسددب وضددع  اي تراضدديةالمحكمددة أو  ، لكتروندداإل

 . ض اي تراالعالم 

األمدددددراا إ ضدددددا  إجدددددرااات التحكددددديم  ا تيدددددارلكدددددن الم دددددكمة تثدددددور  ددددد  حالدددددة  
تكميمد   ات داعويمكن تجاو  اد ا الم دكمة  دإ رام  ،جرااات التحكيم التقمي ية  إللكتروناإل

   .لكترونلمقوام  التقمي ية لتتناسب مع المسائا ال نية ال الة  التحكيم اإل

يدة لكترونام  د   د ايات ممارسدة التجدارة اإلاتات اقدوك لك تل يع ألحاب ال  ن  
أو  والت  ي تعترا  التحكيم، من سممات ال وا المعنية والمنظمات ال ولية  ات الع قة

 ية لتسايا تن ي  أحكام التحكيم .لكترونالمعام ت اإل

ومامدددا ،  لكتروندددومدددن ناحيدددة أ دددر  مامدددة  إنددد  يجدددب تح يددد  مكدددان التحكددديم اإل 
التركيدد  أو  تم يددع أن يكددون مكددان التحكدديم مرت مددا   وجددو  المحكددم تحدد ثنا مددن إمكانيددة

أن قددانون اإلجددرااات الم تددار اددو الدد ال يتحدد    دد   امت ددارأو  ،ممددل مكددان وجددو  العقدد 
وتحكدددم ئيدددر مدددا ال . لددد لك مدددن  ا تدددرا مجدددر   ايمت ددداراتإي أن اددد ا ، مكدددان التحكددديم

ويحد   أن ، ظدا  ولدة معيندة األ ضا لكا مرك  تحكيم أن يت   ملا قة وم رومية   
 نلددو   اي تراضدد  ايرت دداموأن يوضدده ادد ا ، مكددان التحكدديم موجددو   دد  ادد ا ال ولددة
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ونر  أن ا ا الحدا أكثدر تما قدا  مدع الواقدع العممد  والقدانون  ، لريحة    نظام التحكيم
والتن يددد  سدددواا  حسدددب  ايمتدددرااألنددد   ددد  الناايدددة يتممدددب ، يدددةلكترونوأمدددراا التجدددارة اإل

ضمن نماع القانون الومن    ن يرت م أو  ،لمعاا ات ال ولية المتعمقة  التحكيم والتن ي ا
 . (1)التحكيم  مكان معين 
 : اجب التل يق على موضوع التح يمب( القا:ون الو 

يددن  نظددام المحكمددة ال ضددائية ممددل أندد  إ ا لددم يت ددع أمددراا الندد ا  ممددل تح يدد   
القانون ال ال يرت م    الن ا   ا تيارقوم المحكمة  القانون المم ع ممل موضو  الن ا  ت

الحالدددة التددد  يكدددون أحددد    اسدددتثناا( مدددن نظامادددا 17/1و لدددك  ددد  المدددا ة )،  ددد وثع لدددمة
  دد  ادد ا الحالددة يجددرال تم يددع قانوندد  الددومن  وادد ا مددا نلددت مميدد  ، أمرا اددا مسددتامكا  

لدددن  المدددا ة  ممدددل أنددد  يجدددب ممدددل المحكمدددة و قدددا  ، ( مدددن نظدددام المحكمدددة17/3المدددا ة )
 ددددروم العقدددد  واألمددددراا السددددائ ة  دددد  مجدددداا ال ضدددداا  امت اراددددا( أن تضددددع  دددد  17/2)
   .لكتروناإل

أمدددراا النددد ا  القدددانون الواجدددب التم يدددع ممدددل  ارا تدددوتجددد ر اإل دددارة أنددد  سدددواا  
  تيدار يجدب أن ي ي دالا اد ا اي، مرك  التحكيم )المحكم( ا تاراأو  ،موضو  التحكيم
 ية نيويورك .ات اق( من 25    ولة التن ي  و قا  لمما ة )النظام العام 

 : المح مين ثا:ياا: اختيار

أكثدر حسدب أو  ما لم يت ع األمراا ممل م   المحكمين تتكون الايئة من واحد  
ومكددان إقددامتام ، مددع مرامدداة جنسددية أمضدداا ايئددة التحكدديم، تقدد ير أمانددة مركدد  التحكدديم

محكددددم ويقددددوم  ا تيددددارالعمددددا أن يقددددوم كددددا مددددرا   (. وجددددر 2وندددد ااتام ) واسددددتق لام
الثالددددث  دددد  قددددوانين التحكدددديم الح يثددددة. ويجددددو  لألمددددراا المتنا مددددة  ا تيددددارالمحكمددددان  
ويحددع ألمددراا ، ويعددين  دد ي   لدد    ددكا ماجددا، ممددل ت ددكيا ايئددة التحكدديم ايمتددرا 

                                                           

 .  41َبٍم صٌذ يقابهت ، يصذس سابق، ص( 1)

 . ( يٍ قإٌَ انخحكٍى انًصشي11( يٍ قإٌَ انخحكٍى األسدًَ، ٔانًادة )16/2انًادة )( 2)
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مددا نلددت  و لددك مثددا، ون ااتدد  واسددتق ليت حيددا ا إلددل  الندد ا  ر  المحكددم ألسدد اب ترجددع
 ( من نظام المحكمة ال ضائية .8/1)و (6/5ممي  الما ة )

 ا تيدددار   ددد  لكتروندددلددد لك ي ندددر  أن انددداك أال تعدددار   دددين نظدددام التحكددديم اإل 
 ايئة التحكيم و ين نظام التحكيم المؤسس  التقمي ال .

  والددد ال ن ددد  حددد يثا  ومدددا  اا  ددد  مدددور لكتروندددأن التحكددديم اإلإلدددل  ونددو  اإل دددارة 
تدد  ا مددن ق ددا المنظمددات ال وليددة إلددل  ث والتنظدديم القددانون  والتقندد  مددا اا  حاجددةالتحدد ي
والتنظديم لاد ا الندو  الج يد  مدن  ايمتدراالوضع إمار  اما يتحقع     دمولية ، وال وا

 أنوا  التحكيم . 
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 الخاتمة

لق  حاولنا من   ا ا ا ال حدث المتواضدع أن نتنداوا موضدوما  حد يثا  ومعالدرا   
  محاولددة منددا إللقدداا  لددي  الضددوا ممددل  عدد  جوانددب لكترونددالتحكدديم اإل  دداعاتواددو 

  يعددد  مدددن اسددداليب لكتروندددحيدددث أن التحكددديم اإل، ومدددا تثيدددرا مدددن ا دددكاليات ت ددداعاددد ا اي
حيدث كدان لمثدورة ، تسوية المنا مات الح يثة الت   رضت ن سداا  قدوة  د  الحق دة األ يدرة

وكدان مدن  دين اد ا ، لم    جميدع مجدايت الحيداةالتقنية    مجاا ايتلايت أثراا ال ا
 ددد   ددد  مدددن ، يدددةلكترونالمجدددايت تسدددوية المنا مدددات و الدددة مدددا تعمدددع منادددا  التجدددارة اإل

   دن س ايسدموب الد ال تدم  موج د  ا درام إلكتروند ات داعتسوية المنا مدات التد  تن د  مدن 
مثددددا ادددد ا    الدددد ور الك يددددر  دددد   دددد لكترونددددلدددد لك لعددددب التحكدددديم اإل، العقدددد  ايلددددم 

 : التالية لل:تائجو    تام ا ا ال راسة المتواضعة  ق  تولمنا ، المنا مات

ويدتم ،  إلكترون  وسيمة ل   المنا مات الت  تن      وسم لكترونالتحكيم اإل يع  -3
حدددين إلدددل  التع يدددر مدددن ايرا ة  ددد  المجدددوا اليددد  ور دددع النددد ا  وسدددير ال لدددومة  يددد 

   .إلكترون ل ور الحكم وت ميغ  كا  لك   كا
التحكدديم التقميدد ال كثيددرا   يمددا ي دد   ات دداع  مددن لكترونددالتحكدديم اإل ات دداعي ي تمددا  -4

 قدد ر مددا ي تمددا مندد   دد  تحقددع ال ددروم ال ددكمية والمتمثمددة ، ال ددروم الموضددومية
 يا  .إلكترون الكتا ة والتوقيع الم ان ي   ان  ك   

م دد أ إلددل  العقدد  األلددم  اسددتنا ا  ا  مسددتق   مددن ات اقدد  لكترونددالتحكدديم اإل ات دداع يعدد  -5
ادد ا الم دد أ مددن الم ددا ئ المسددتقرة  دد  الت ددريعات  يعدد حيددث ، اسددتق ا  ددرم التحكدديم

 لوائه التحكيمأو  يات ال وليةت اقالومنية واي
مجدد  قددوانين التحكدديم وي سدديما العر يددة مناددا مددن مواك ددة التقدد م الدد ال أح ثتدد  الثددورة  -6

رئدم ئير الما ية المسدت  مة  يادا  وسائمالتعاق  والالرقمية وانعكاساتاا ممل م يعة 
 . لكتروناقرار ائمب الت ريعات العر ية لقوانين التوقيع اإل
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 : وأاماا التوصياتويمكن لنا من   ا ا ا ال حث أن ن رج  ع  

  لكتروندضرورة مق  الن وات والجمسدات القانونيدة لمتعريدا  د ور وأاميدة التحكديم اإل -1
 ر ايكا يمية والومنية .ممل كا ة المحاو 

  وامتمدا  لكتروندجمسات التحكيم اإل انعقا ضرورة امتراا القوانين الومنية  لحة  -2
م اويت الايئة الت  إلل  ضا ة اإل، ما يق م  ياا من  يانات وما يثار  ياا من   و 

 تل ر القدددددددددددرار .
سوة  ال وا العر ية الت  ضرورة قيام الم ر  العراق   ت ريع قانون  ا   التحكيم ا -3

 أقرت مثا ا ا القانون كملر واير ن وايمارات .
  دالتحكيم ال الدة والمعااد ات يداتت اقاي  د  نقترح ممل الم ر  العراق  اين رام -4

 األجن يدة، التحكديم أحكدام  تن يد  ال الدة نيويدورك يدةات اقيسديما  الد ول ، التجدارال
 وجد  وممدل يدةت اقاي نلدو   ت سدير الدةال  القدانون النمدو ج  توجياات وت ن 

 و التدال  األحكدام اد ا لتن يد  حد  ي دكا قد  مدا السدا عة، وادو المدا ة ال لدو 
 األجانب .  مع تعاق ات العراقيين وتسايا ايستثمار ت جيع
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 :ـلخــــصــالمـ
 متنا مددةال األمددراا ات دداع  ي دد أ  دد ن   دد ن التحكدديم التقميدد ال  لكترونددالتحكدديم اإل

 ادو م د ئيا ، الع قدة القانونيدة د  مدراا اي دين  قدائمكوسديمة ل د  الند ا  ال اا تيدار ممل 
اا التحكيم     ات ،  ا يعن  انتؤ وانت ا، أساس قيام و  التحكيمإلل  لم ااب موة أوا  يع 

  لكترون  من   ا الوسم اإللكترونإي أن الم يعة ال الة الت  يتمي   اا التحكيم اإل
  ي يدتم  اللديغة التقمي يدة لكتروندالتحكديم اإلممدل  ت داعايعدا مدن يجو  س  ي مارَ ال ال يُ 

الولددا قدد  يثيددر إ ددكاليات   لددكمثددا و  ، "إلكتروندد ات دداع اددو واقعيددا "، التحكدديم ت دداعي
التحكيم    ليغت  التقمي يدة ممدل  ات اع  متعمقةقانونية تتعمع  تم يع القوام  القانونية ال

ل اميتدددد  و  ت دددداعيمدددد   لددددحة ادددد ا ا ل  الت ددددكيك  دددد  التدددداو   لكترونددددالتحكدددديم اإل ات دددداع ام
 لألمراا.

م د أ الإلل  ا  مستق   من العق  األلم  استنا ا  ات اق  لكترونالتحكيم اإل ات اع  ويع
ادددد ا الم دددد أ مددددن الم ددددا ئ المسددددتقرة  دددد   يعدددد حيددددث ، اسددددتق ا  ددددرم التحكدددديمالمتعمددددع  

 ت دداعأن اي ادد اويترتددب ممددل ، تحكدديملددوائه الأو  يددات ال وليددةت اقالت ددريعات الومنيددة واي
  ايلدم  وانمدا ادو لكتروند  لديس مجدر   درم وار   د  العقد  اإللكتروندممل التحكيم اإل
 مق  مستقا   ر.

  اددو مددا لكترونددالتحكدديم اإل ات دداعلدد لك  التسدداؤا الدد ال يمكددن أن يثددار   لددو  
المتمم دة ي درام ومدا اد  ال دروم ؟ ومدا اد  لدورا؟  لكتروندالتحكيم اإل ات اعالمقلو   
ا ا ؟ ت اعوكيا يمكن اث ات مثا ا ا اي؟ ت اعوما ا  قوام  ا رام ا ا اي؟ ت اعا ا اي

التحكديم  ات اعما سنحاوا ايجا ة ممي  من   ا ا ا ال حث المتواضع ممل امت ار أن 
 . لمعممية التحكيمية األساس يع  العمو  
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ABSTRACT:  

Electronic arbitration begins with the traditional arbitration 

agreement of the parties to the dispute to choose it as a means to 

resolve the dispute between the parties in the legal relationship, it 

is in principle the first step to go to arbitration and the basis of its 

establishment, and its absence means the absence of arbitration in 

itself, but the special nature of electronic arbitration During the 

electronic medium in which it is practiced and makes the 

agreement on electronic arbitration not in the traditional form of 

the arbitration agreement, it is actually an “electronic agreement”, 

and such a description may raise legal problems related to the 

application of the legal rules relating to the arbitration agreement. 

In its traditional form the electronic arbitration agreement thus 

questioning the validity of this agreement and binding it to the 

parties. 

The Electronic Arbitration Agreement is an agreement that 

independent of the original contract based on the principle of the 

independence of the arbitration clause. Is another independent 

contract. 

Therefore, the question that may arise with regard to the 

electronic arbitration agreement is what is meant by the electronic 

arbitration agreement? What is his picture? What are the 

conditions required to conclude this agreement? What are the 

rules of this agreement? How can such an agreement be proved? 

This is what we will try to answer through this modest research as 

the arbitration agreement is the main pillar of the arbitration 

process. 

 


