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  العدالة الجنائيةكلية 

  الشريعة والقانون: القسم 

  ملخص الرسالة باللغة العربية 

  )دراسة مقارنة ( التحكيم اإللكتروني في النظام السعودي   :عنوان الرسالة 

  فاطمة بنت علي المغذوي   : ةالطالباسم 

  محمد ربابعه عبداهللا . د :  يالمشرف العلم

حجّية التحكيم اإللكتروني في تنفيذ األحكام ما ( :تتجلى مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالى :مشكلة الدراسة 

  )؟ في النظام السعودي والقانون الجزائري

بطريقته العلمية التي تجمع بين الطريقتين االستقرائية  الوصفيالمنهج  استخدم: منهج الدراسة وأدواتها

وما تضمنته من قرارات لها صلة بالموضوع مقارنة  ,ظمة السعودية واللوائح التفسيريةناأل ىعتمد عليو ،  ستنتاجيةواال
  .القانون الجزائريب

  : أهم النتائج 

حـــديث ظهـــر بظهـــور وســـائل التقنيـــة  ىســـمّ للتحكــيم عـــدة تســـميات رغـــم وحـــدة الموضـــوع ، فـــالتحكيم اإللكترونــي مُ  نإ )1
، إال مــن خــالل الوســيلة التــي تــتم بهــا إجــراءات  الحديثــة والتقــدم االقتصــادي ، فهــو ال يختلــف عــن التحكــيم التقليــدي

 .التحكيم 

، والتي تقرر عدم خضوع التحكيم ألي قانون  التحكيم اإللكترونيتبين صحة النظرية المختلطة في تحديد طبيعة ن إ )2
 نسب وأفضل النظريات المالئمة للتحكيم اإللكترونيأوطني بدءًا من اتفاق التحكيم وانتهاًء بحكم التحكيم هي 

  . مر المقضي بهفقا إلجراءات هذا النظام حجية األللتحكيم و  ىنظام التحكيم السعودي أعطن إ )3

  : ت أهم التوصيا

   .ضرورة وضع الئحة واضحة ودقيقة تكشف الغموض وتساعد على تنفيذ أحكام النظام )1

الجهات المعنية في إعداد مشـروع هـذه الالئحـة انسـجام أحكامهـا وموادهـا التفصـيلية والتفسـيرية مـع األهـداف مراعاة   )2
 . والغايات من صدور نظام التحكيم ومن أهمها مواكبة المستجدات

 ،واالرتقــاء بـــه ,للمعــامالت التــي تــتم عبــر اإلنترنــت) اإللكترونيـــة(تــوفير الحمايــة القانونيــة والتكنولوجيــة العمــل علــى  )3
ويتعـــين اســـتخدام تقنيـــات حديثــــة ومتطـــورة للحفـــاظ علـــى الوجــــود المـــادي للمحـــررات اإللكترونيـــة والتوقيــــع  ،وتطـــويره

 .  اإللكتروني
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 question:: The problem is reflected in the study the following roblemP Research
(What's authoritative arbitration -mail in the implementation of the provisions in the 

Saudi regime and the Algerian law?) 

 

the researcher trying to trace his way scientific : oolsTethodology and MStudy 
descriptive approach that combines inductive and deductive methods, and systems based 

on Saudi Arabia and interpretive regulations, and its contents from the decisions of 

relevance compared to Algerian law. 

 

esults:Rmportant Iost MThe  
1. That the arbitration despite several labels unit topic, arbitration is named mail 

interview appeared the emergence of modern technology and economic progress, it 

is no different from traditional arbitration, except through means which are made by 

the arbitration proceedings. 

2. That shows the health of the hybrid theory in determining the nature of the e-

arbitration, and that arbitration was decided not to undergo any national law starting 

from the end of the arbitration agreement and by virtue of the arbitration is the most 

suitable and best theories appropriate for arbitration mail. 

3.  Saudi arbitration system that was given to arbitration in accordance with the 

procedures of this system Authentic res judicata. 

 

ecommendations:Rmportant Iost MThe  

1. The need to develop a list of clear and accurate reveal the mystery and help to 

implement the provisions of the rules 

2.  Stakeholders in the preparation of the draft provisions of this regulation harmony 

and detailed and explanatory material with the goals and objectives of the issuance 

of the arbitration system is the most important abreast of the developments. 

3. Work to provide legal protection and technological (electronic) transactions 

conducted through the Internet and promote it and develop it and should use modern 

techniques and sophisticated to keep the physical presence of the editors of 

electronic and electronic signature. 
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  إهداء

  
مـــــن علمتـــــين ٔان الصـــــرب جمـــــداف راحب  وا
يت حفظهـــــا هللا ٕاىل  

  مغلفة بباقات ثناء وبر ودعاء رساليت  ٔاهدهيا 

ـــــــاندين وآزرين يف دريب املشـــــــجع أالول واملســـــــاند  ـــــــن س وٕاىل م

زو=   خطـــوة خبطـــوة.. ســـار معـــي حنـــو الهـــدفومـــن الصـــادق 

ــــتاذ ـــل  أالس ـــريب الفاض ـــ�/ وامل ـــ���  ��� �

���	
  ا�

  .هلم مين اً وتقدير  وفاءً ؤابنايئ وبنايت  ؤاخوايتٕاىل ٔاخواين 

  ولك من دمعين ال حرممك هللا أالجر 

  ٔاهـــــــدي هـــــــذا البحـــــــث املتواضـــــــع راجيـــــــة مـــــــن املـــــــوىل

  Zفعاً  عز وجل ٔان يكون علامً 

  

 ا������ 
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  شكر وتقدير
 

  والُشكُر � ِمن َقبـٍل وِمن َبعــدِ ... الـَحمِد الـحمد � أقصى َمبلَِغ 

على نعمائه وكرمه بأن يسر لي إتمام ھذا  بعد الشكر العظيم � سبحانه وتعالى فإنني
صاحب السمو لمغفور له بإذن 0 ل،أتقدم بالدعاء الخالص والشكر والتقدير البحث
نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه 0 تعالي ولى العھد نائب رئيس / ا5مير  يالملك

مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس السابق للمجلس ا5على لجامعة نايف العربية 
  .للعلوم ا5منية  

وزير  محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود/ وإلى صاحب السمو الملكى ا5مير     
  .  لمجلس ا5على لجامعة نايف العربية للعلوم ا5منية حفظه 0 ورعاه رئيس ا الداخلية

  .جمعان رشيد بن رقوش / دالجامعة  رئيس والشكر موصول لمعالي

  ر الكبيسي يعامر خض/ كما أشكر عميد كلية الدراسات العليا الدكتور 

د لنا بالرأي ولد محمدن والذي جامحمد / يس قسم العدالة الجنائية الدكتوركما أشكر رئ
  .والمشورة 

مشرفي  هعبد0 بن محمد ربابع/ لسعادة الدكتور  بجزيل الشكر واDمتنان تقدم أكما 
 وموجھاً  ومرشداً  لي ومعلماً  منيراً  على ھذا العمل المتواضع والذي كان بحق سراجاً 

  .الدعاء وخالص كل الشكر والتقدير  يوالذي أعطى فأجزل العطاء لك من

المناقشين لتفضلھم بقبول إثراء كما أتوجه بالشكر والعرفان للسادة ا5ساتذة ا5فاضل 
  .ھذه الدراسة وإخراجھا إلى المستوى العلمي المطلوب 

  .وأختم بالشكر كل من قدم لي العون Lتمام ھذه الرسالة وجزاھم 0 خير الجزاء

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين ،،،

  الباحثة                                                                             



  ه 
 

    

  الصفحة  المحتويات

  1  مشكلة الدراسة وأبعادھا: الفصل ا�ول

  2  مقدمة الدراسة

  5  مشكلة الدراسة

  5  تساؤ�ت الدراسة

  6  أھداف الدراسة

  7  أھمية الدراسة

  9  الدراسةحدود 

  9  منھج الدراسة

  10  مفاھيم ومصطلحات الدراسة

  12  الدراسات السابقة

  25  ماھّية التحكيم ا%لكتروني: الفصل الثاني

  26  ماھية التحكيم ا%لكتروني وتطوره: المبحث ا�ول

  28  مفھوم التحكيم ا%لكتروني لغة واصط+حاً : المطلب ا�ول

 قائمة احملتويات



  و 
 

  38  ا%لكتروني في القانونمفھوم التحكيم : المطلب الثاني

  46  النشأة التاريخية لظھور التحكيم ا%لكتروني: المطلب الثالث

  51  أھداف التحكيم ا%لكتروني وخصائصه ومعوقاته: المبحث الثاني

  51  أھداف التحكيم ا%لكتروني: المطلب ا�ول

  53  خصائص التحكيم ا%لكتروني: المطلب الثاني

  56  التحكيم ا%لكتروني معوقات: المطلب الثالث

  62  أحكام اتفاق التحكيم ا�لكتروني: الفصل الثالث

  64  ماھية اتفاق التحكيم ا�لكتروني وأنواعه: المبحث ا�ول

  65  ماھية اتفاق التحكيم ا%لكتروني: المطلب ا�ول

  68  أنواع اتفاق التحكيم ا%لكتروني: المطلب الثاني

  69  ا�جرائي  للتحكيم ا�لكترونيا�طار : المبحث الثاني

  70  إجراءات التحكيم ا%لكتروني ورسومه: المطلب ا�ول

  78  سير خصومة التحكيم: المطلب الثاني

  84  إثبات اتفاق التحكيم ا%لكتروني وتوثيقه: لثالمطلب الثا



  ز 
 

  90  وشروطهالتحكيم ا�لكتروني  صور: المبحث الثالث

  91  ا%لكترونيصور التحكيم : المطلب ا�ول

  93  شروط صحة اتفاق التحكيم ا%لكتروني: المطلب الثاني

  103  ضوابط حكم التحكيم ا�لكتروني والطعن فيه: الفصل الرابع

  105  التحكيم ا�لكتروني مإصدار حك: المبحث ا�ول

  107  كيفية إصدار حكم التحكيم ا%لكتروني: المطلب ا�ول

  111  التحكيم ا%لكترونيحجية حكم : المطلب الثاني

  114  موقف الفقه ا%س+مي من إصدار حكم التحكيم ا%لكتروني وحجيته: المطلب الثالث

  116  الطعن بحكم التحكيم ا�لكتروني: المبحث الثاني

  117  موقف الفقه ا%س+مي من الطعن بالحكم: المطلب ا�ول

  120  جھة الطعن القضائية: المطلب الثاني

  122  أسباب الطعن: الثالثالمطلب 

  125  تنفيذ حكم التحكيم ا�لكتروني: المبحث الثالث

  126  الشروط الواجب توافرھا لقبول طلب التنفيذ: المطلب ا�ول



  ح 
 

        

  

  

  

  

  

 

  133  معوقات تنفيذ حكم التحكيم ا%لكتروني: يالمطلب الثان

  135  آثار ا�مر بالتنفيذ: المطلب الثالث

  138  :ومقترحاتھا  الدراسة وتوصياتھاخ
صة نتائج : الفصل الخامس

  139  النتائج: أو�ً 

  143  التوصيات: ثانياً 

  146  المراجع و المصادر



 
- 1 - 

  الفصل األول

o مشكلة الدراسة وأبعادها  
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o مشكلة الدراسة 

o تساؤالت الدراسة 
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o منهج الدراسة 

o مفاهيم ومصطلحات الدراسة 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأبعادها

 :مقدمة الدراسة

الحم�����د � ال�����ذي أكم�����ل لن�����ا ال�����دين وأت�����م� علين�����ا النعم�����ة، وجع�����ل 

خي����ر أم����ة، وبع����ث فين����ا رس����و�ً من����ا يتل����و علين����ا  _و� الحم����د_أمتن����ا 

 . آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة

������ة، وأش������ھد أن � إل������ه إ� ( وح������ده  أحم������ده عل������ى نعم������ه الجم�

, ل������ه، ش������ھادة تك������ون لَم������ِن اعتص������م بھ������ا خي������ر عص������مة� ش������ريك 

�����ًدا عب�����ده ورس�����وله أرس�����له للع�����المين رحم�����ة أم�����ا بع�����د  وأش�����ھد أن� ُمحم�

...  

ف�����إن الغاي�����ة الت�����ي اس�����تھدفتھا الش�����رائع الس�����ماوية ھ�����ي الس�����4م   

المنازع�����ات ب�����ين الن�����اس غاي�����ة طالم�����ا س�����عى  الخ�����4ف وف�����ض;  ونب�����ذ

ساس������ية الت������ي فالقاع������دة اD ،العق������4ء ف������ي ك������ل زم������ان ومك������ان اإليھ������

ھا اFس�������4م للحي������اة قائم�������ة عل�������ى ا�س������تقرار واDم�������ن والس�������4م س������ن� 

, المجتم�����������ع إذ يض�����������م ذوي اDھ�����������واء والن�����������وازع والت�����������راحم؛ Dن� 

المعت�����دي والظ�����الم وم�����ريض ال�����نفس ويحت�����اج م�����ن  _أيض�����اً _ويض�����م 

ع التش�����ريعات المختلف�����ة حرص�����اً فَش�����ر�  ؛ي�����داوي تل�����ك اDم�����راض في�����ه

, الظل�����م، وتحقيق�����اً للع�����دل ب�����ين الن�����اسعلي�����ه م�����ن أن تنال�����ه ي�����د البغ�����ي و

 � للح�������ق إل�������ى مس�������تحقيه،  وم�������ن تل�������ك التش�������ريعات الت�������ي وإيص�������اً

  :تفض المنازعات

  . وھو عقد يتم به قطع النزاع :الصلح

  . وھو حكم ملزم يصدر عن و�ية عامة :والقضاء
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يما يحك��������م بينھم��������ا وھ��������و تولي��������ة الخص��������مين حاكًم�������� :والتحك

  .)1(برضاھما

بنزول القرآن  تْ دَ جِ الضرورية الھامة والتي وُ  ن التحكيم من اDمورإ

  :حينما قال ( تعالى في كتابه الكريم ρعلى رسول ( 

نْ 
�
َما ِشَقاَق  ِخْفُمتْ  َوا نْ  ا�ْهِلهَا ِمنْ  َوَحَمكًا ا�ْهِ�ِ  ِمنْ  َحَمكًا فَابَْعثُوا بَيِْهنِ

�
ْصَالًحا يُرِيَدا ا

�
قِ  ا يَُوفِّ

  ُ ن! بَيَْهنَُما ۗ  ا"!
�
َ  ا   ] .٣٥: النساء[ َخِبًريا عَِلميًا َاكنَ  ا"!

وھ�����و م�����ن الس�����بل الت�����ي لج�����أ الن�����اس إليھ�����ا من�����ذ المراح�����ل اDول�����ى 

  .لتكوين الفكر القانوني عند اFنسان

ف������ي ھ������ذا العص������ر ش������يوع اس������تخدام  د� جَ تَ إن م������ن أب������رز م������ا اْس������

تقني�����������ات المعلوم������������ات وا�تص������������ا�ت ف�����������ي إنج������������از اDعم������������ال 

اFلكتروني�������ة، وإب�������رام العق�������ود والص�������فقات وتنفي�������ذھا عب�������ر ش�������بكة 

Fنترن������ت، وق������د انتش������ر ذل������ك بش������كل واس������ع، مم������ا انعك������س ب������دوره ا

ل المق�����نن س�����واء ب�����التنظيم أو خ� دَ عل�����ى المنظم�����ات القانوني�����ة، حي�����ث َت�����

وھن������ا ب������دأ , رة�س������تيعاب ھ������ذه الحرك������ة المتط������وR  التع������ديل أو اFلغ������اء

د فتول���������, التفكي�������ر ف�������ي إيج��������اد وس�������يلة جدي�������دة لف��������ض المنازع�������ات

للفص������ل ف������ي ) التحك������يم اFلكترون������ي( :مص������طلح ونظ������ام جدي������د ھ������و

  . ھذا النوع من المنازعات مع وجود التحكيم التقليدي

وم������ع أن التحك������يم التقلي������دي المتع������ارف علي������ه دولي������اً ف������ي ح������ل 

 تج������ارة الدولي������ة يتس������م بالس������رعة وع������دم الكلف������ة، إ� أن� منازع������ات ال

ھ�����ذا التحك�����يم يبق�����ى بالنس�����بة لمع�����ام4ت التج�����ارة اFلكتروني�����ة بطيئ�����اً 

ومكلف��������اً، وذل��������ك بس��������بب ض��������آلة المب��������الغ المادي��������ة أو التع��������ويض 

  .  المطالب به في غالب اDحيان

                                                           

،  )الطبعة األولى(, التحكيم في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية).م 2009/هـ1430(, قدري محمد, محمود) (1
  8ص ,دار الصميعي للنشر والتوزيع ،  الرياض
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وف�����ي النظ�����ام الس�����عودي ت�����م إق�����رار نظ�����ام التحك�����يم بثوب�����ه الجدي�����د 

/ 5/  24وت�����������اريخ  34/ رس�����������وم الملك�����������ي رق�����������م مالص�����������ادر بالم

/  17وت��������اريخ 156وبق��������رار مجل��������س ال��������وزراء  رق��������م  ،ـھ��������1433

ف�����ي ظ�����ل و, ويترق�����ب الك�����ل التح�����ديثات الت�����ي واكبت�����ه, ـھ�����1433/ 5

عص�����ر التط�����ور التقن�����ي تق�����وم الي�����وم تع�����ام4ت التج�����ارة اFلكتروني�����ة 

عل�����ى الس�����رعة ف�����ي إب�����رام العق�����ود وتنفي�����ذھا، وتظھ�����ر أھمي�����ة التحك�����يم 

كترون�����ي لم�����ا يتمي�����ز ب�����ه م�����ن س�����رعة ويس�����ر ومرون�����ة � تت�����وافر اFل

ف�������ي القض�������اء الع�������ادي، حي�������ث � يل�������زم ف�������ي التحك�������يم اFلكترون�������ي 

م�����ين، ب�����ل ك� حَ انتق�����ال أط�����راف الن�����زاع أو الحض�����ور الم�����ادي أم�����ام المُ 

يمك�������ن س�������ماع المتخاص�������مين عب�������ر وس�������ائط ا�تص�������ال اFلكتروني�������ة 

  .)1( عبر اDقمار ا�صطناعية

طرق ھذا الموضوع جامعة شتات مسائله وأحكامه قدر   رغبتٌ لذلك   

بھدف التعّرف على مفھوم التحكيم  ,لتأتي ھذه الدراسة ؛جھدھا ومعرفتھا

وقبولھا  هِ أحكامِ  ةِ ي� ج� اFلكتروني وما يتعلق به من أحكام وإجراءات  وحُ 

وتطبيقھا في المملكة العربية السعودية، وأن تتناول ھذه الدراسة أبرز 

ظمة المتعلقة، ومقارنتھا بقانون الجزائر الذي وجدت فيه مادة خصبة اDن

لقد تم اختيار موضوع البحث مقارنة النظام السعودي , للبحث وا�ستفادة

  .)2( بالقانون الجزائري وقد أفرد له بابا في قانون اFجراءات المدنية

الخليجي لكون معظم أنظمة وتشريعات التحكيم في دول مجلس التعاون و

وكنت أري فاعلية  واZليات اFجراءاتوتتخذ نفس  والدول العربية متشابھه

نظام التحكيم ا�لكتروني في دولة الجزائر لوجود بعض البحوث والدراسات 
                                                           

العدد  القرني ، عبداللطيف ، مقال بعنوان التحكيم االلكتروني والتقنية العدلية ، جريمة االقتصادية) (1

  .2012إبريل  25الموافق . هـ 1433جمادى الثاني  04األربعاء   6771

الطبعة  ,دار الفكر والقانون: المنصورة, يةالتحكيم اإللكتروني في التجارة اإللكترون ).م2010(،أمينة,خبابة)2(
  .8، ص  األولى
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خلصت في البحث بنتيجة أن التحكيم  يأنن إ�في القانون الجزائري 

لدول العربية ا�لكتروني في النظام السعودي والقانون الجزائري وفي ا

 .ومدي استخدامه لوسائل التقنية الحديثة  يرتبط بثقافة المجتمع

  :مشكلة الدراسة

ب������ات تطبي������ق التحك������يم اFلكترون������ي أم������راً حاض������راً ف������ي ظ������ل 

التوس�����ع التقن�����ي واFلكترون�����ي، ال�����ذي أخ�����ذ با�تس�����اع أفقي�����اً ف�����ي جمي�����ع 

مج������ا�ت الحي������اة؛ حي������ث يعتب������ر مطلب������اً س������عت لتفعيل������ه الحكوم������ات 

اFلكتروني������ة عل������ى وج������ه الخص������وص وف������ق قواع������د وأس������س ثابت������ة 

بموج������ب أنظم������ة ص������حيحة تتناس������ب م������ع تحقي������ق المطال������ب لف������ض 

 �الخص���������ومات والنزاع���������ات وإع���������ادة الحق���������وق Dھلھ���������ا، إ� أن���������ه 

ت������زال بع������ض التح������ديات والعقب������ات تق������ف بطري������ق عملي������ة التحك������يم 

اFلكترون������ي، مس������ببة طوق������اً م������ن المخ������اطر يح������يط بنزاھ������ة وعدال������ة 

قية اDحك�������ام الناتج�������ة والق�������رارات الص�������ادرة واFج�������راءات ومص�������دا

المتبع�������ة، وھ��������ذا ق�������د يك��������ون ناتج�������اً ع��������ن ع�������دم  وض��������وح تل��������ك 

   . اFجراءات ومفھومھا

ةرى الباحثأّن ك������ّل ھ������ذا يتطل������ب الوق������وف عل������ى ماھي������ة : وت

التحك������يم وأسس������ه، الت������ي ينبن������ي عليھ������ا التحك������يم اFلكترون������ي، وبي������ان 

ش�����كاله، وم�����ن ذل�����ك تبل�����ورت المقص�����ود م�����ن التحك�����يم اFلكترون�����ي وأ

اؤل ل������دى الباحث������ة مش������كلة الدراس������ة والت������ي تكم������ن ف������ي ثناي������ا التس

اليرئيس التذ : الي تنفيي فيم ا!لكترونة التحكا حجّيم

  والقانون الجزائري؟ ا(حكام في النظام السعودي 
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  :تساؤالت الدراسة

  :يتفرع عن التساؤل الرئيس ا(سئلة ا-تية  

  ؟ في النظام السعودي اFلكترونيما مفھوم التحكيم  -1

  ؟ في النظام السعوديما أحكام اتفاق التحكيم اFلكتروني  -2

  ؟ في النظام السعوديما التحديات التي تواجه التحكيم اFلكتروني  -3

  ؟في النظام السعودي مزايا وإيجابيات التحكيم اFلكتروني ما -4

 اFلكترون�يرة Fص�دار حك�م التحك�يم ما اFجراءات القانونية المق�ر�  -5

  ؟ في النظام السعودي

حك�م التحك�يم اFلكترون��ي ب للطع�نم�ا اFج�راءات القانوني�ة المق��ررة  -6

  ؟ في النظام السعوديوتنفيذه 

  :أهداف الدراسة

  :ھدفت ھذه الدراسة إلى

ف��������ي النظ��������ام التع��������ّرف عل��������ى مفھ��������وم التحك��������يم اFلكترون��������ي   -1

 .السعودي

 . في النظام السعودي بيان أحكام اتفاق التحكيم اFلكتروني -2

إب������راز التح������ديات والمخ������اطر الت������ي تواج������ه التحك������يم اFلكترون������ي  -3

 .في النظام السعودي

ف������ي النظ������ام اس������تخ4ص مزاي������ا وايجابي������ات التحك������يم اFلكترون������ي  -4

 .السعودي

إيض������اح اFج������راءات القانوني������ة المق������ررة Fص������دار حك������م التحك������يم  -5

 . في النظام السعودي اFلكتروني
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التع��������رف عل��������ى اFج��������راءات القانوني��������ة المق��������ررة لتنفي��������ذ حك��������م  -6

 .في النظام السعوديالتحكيم اFلكتروني 

  أهمية الدراسة

 
ً
  :العلمية األهمية :أوال

 :تتجلى أھمية الدراسة في

توض��������يح دور التحك��������يم اFلكترون��������ي ف��������ي ح��������ل منازع��������ات   .1

وم������ا _التج������ارة اFلكتروني������ة، حي������ث أظھ������ر ع������الم اFنترن������ت 

_ زع���������ات مرتبط���������ة بتقني���������ة المعلوم���������اتيتض���������منه م���������ن منا

اDھمي��������ة ا�س��������تثنائية  للتحك��������يم اFلكترون��������ي كوس��������يلة لح��������ل 

المنازع�����������ات؛ إذ يس�����������اھم التحك�����������يم اFلكترون�����������ي بتج�����������اوز 

مش������ك4ت غي������اب الق������وانين الناظم������ة لھ������ذه الموض������وعات ف������ي 

 كثير من الدول 

الحاج�������ة الماس�������ة لوج�������ود بح�������ث متخص�������ص ي�������درس أحك�������ام  .2

������ل مس������ائلھا  تقني������ة المعلوم������ات م������ن الناحي������ة Rالقانوني������ة، وُيَفص

تفص������ي4 كافي������ا ش�������افيا وافي������ا ومس������توفيا، ف�������ي ظ������ل التوس�������ع 

 .الكبير والمتزايد في استخدام الناس للشبكة العالمية 

 معرفياً  قالباً _  � توفيق بعد_  الدراسة ھذه تضيف أن الباحثة ترجو .3

معة اDمنية في جا المكتبة بھا تزخر التي إلى المعارف يضاف جديداً 

نايف العربية للعلوم اDمنية؛ نظًرا Dھمية الموضوع وحداثته وندرة 

 .المراجع في المكتبة اDمنية

       
ً
  :األهمية العملية :ثانيا
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إن م�����ن مقاص�����د الش�����ريعة اFس�����4مية ف�����ي المح�����اكم والتقاض�����ي 

وض���������بط إج���������راءات التقاض���������ي ,  التيس���������ير ورف���������ع الح���������رج

,  بع������د انقض������ائھا، والتعجي������ل بالفص������ل ف������ي القض������ية  وإتقانھ������ا

 . وھذه المقاصد متحققة في التحكيم اFلكتروني 

 ������ه أص�����بح واقع�����ا  تكم�����ن أھمي�����ة التحك�����يم  اFلكترون�����ي ف�����ي أن�

خاص������ة ف������ي الش������بكة العالمي������ة م������ع م������ا ق������د , يمك������ن إغفال������ه

 .يعترضه من عقبات وتحديات 

فعالي��������ة التحك��������يم اFلكترون��������ي م��������ن حي��������ث، ق��������درة جھ��������ات 

ف�����ي المنازع�����ات المنطوي�����ة عل�����ى التقاض�����ي البديل�����ة ف�����ي النظ�����ر 

مس�����ائل تقني�����ة، وعل�����ى أدل�����ة وبين�����ات، ق�����د � تك�����ون مقبول�����ة ف�����ي 

ال�����نظم القانوني�����ة الت�����ي تتب�����ع إليھ�����ا المح�����اكم القض�����ائية، فيم�����ا ل�����و 

عرض�����ت عليھ�����ا، ب�����د� م�����ن جھ�����ات التحك�����يم اFلكترون�����ي ال�����ذي 

يت�������يح اللج�������وء إل�������ى أكث�������ر الجھ�������ات تخصص�������ا وخب�������رًة ف�������ي 

 .مسائل ھذه التقنيات المعقدة

س������رعة إص������دار اDحك������ام نظ������راً لس������ھولة اFج������راءات حي������ث 

ي�������تم تق�������ديم المس�������تندات واDوراق عب�������ر البري�������د اFلكترون�������ي، 

كم�������ا أن�������ه � يس�������تلزم التواج�������د الم�������ادي Dط�������راف الن�������زاع، 

واعتم������اده بش������كل كل������ي عل������ى وس������ائل ا�تص������ال الحديث������ة مم������ا 

 ً� .يجعل منه أقل تكلفة وقتاً وما

يع�������د موض�������وعا حيوي�������اً، إن موض�������وع التحك�������يم اFلكترون�������ي 

وذل�������ك بس�������بب اFش�������كاليات الت�������ي يثيرھ�������ا التوقي�������ع والكتاب�������ة 

اFلكتروني�����ة وم������دى حجي�����ة ك������ل منھم������ا، وك�����ذلك وض������ع بيئ������ة 

آمن��������ة وس��������رية، لتب��������ادل ھ��������ذه المعلوم��������ات عب��������ر الوس��������ائط 

اFلكتروني��������ة ب��������دون وج��������ود الجمھ��������ور كم��������ا ف��������ي المح��������اكم 

  .العادية
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  :حدود الدراسة

  :د التاليةيتجلى إطار الدراسة في الحدو

وعية -1دود الموضتتن�����������اول ھ�����������ذه الدراس�����������ة التحك�����������يم :  الح

اFلكترون�������ي ب�������دءاً م�������ن مفھوم�������ه، وأن�������واع التحك�������يم اFلكترون�������ي، 

الق������وة التنفيذي������ة ل������ه، والق�������وة الملزم������ة والطبيع������ة القانوني������ة ل^م�������ر 

،  الص������ادر بتنفي������ذ حك������م التحك������يم اFلكترون������ي وحجي������ة ھ������ذا الحك������م

ف��������ي ظ��������ل  والق��������انون الجزائ��������ريلنظ��������ام الس��������عودي وذل��������ك ف��������ي ا

اDنظم������ة والق������وانين والل������وائح الت������ي ص������درت م������ؤخراً ف������ي ھات������ان 

 .الدولتان 

ة -2دود المكانينظ������ام التحك�����يم ف�����ي المملك������ة العربي�����ة الس������عودية :  الح

 . وقانون التحكيم في الجزائر

  :منهج الدراسة

فيس�������وف تس�������تخدم ھ�������ذه الدراس�������ة   نھج الوصالق�������ائم عل�������ى  الم

م���������ن خ���������4ل وص���������ف مف���������اھيم التحك���������يم , والتحلي���������ل ا�س���������تقراء

وش����������روطه ومزاي����������اه عيوب����������ه  ا�لكترون����������ي وآلي����������ة تطبيق����������ه

وم�������ن ث�������م إج�������راء المقارن�������ة ب�������ين النظ�������ام  ،وتحليلھ�������اقات�������ه عوR ومُ 

   . السعودي والقوانين اDخرى

كم��������ا تس��������تخدم الدراس��������ة الم��������نھج الت��������اريخي ف��������ي رص��������دھا       

والمراح�������ل الت�������ي  لتط�������ور التحك�������يم اFلكترون�������ي ونش�������أته التاريخي�������ة

  .بھا مر� 
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  : مفاهيم ومصطلحات الدراسة

ة،      وع الدراسة بموضطلحات المتعلقاني والمصم المعأھ
  :وھي

  :  التحكيم :أو;ً  �

 : التعريف اللغوي  -  أ

يمالح�������اء والك�������اف والم�������يم أص�������ل ) حك�������م(مص�������در م�������ن :  التحك

 ،وھ������و المن������ع م������ن الظل������م :وأول ذل������ك الحك������م ،واح������د، وھ������و المن������ع

  .)1( إذا أخذت على يديه ، حكمت السفيه وأحكمته: ويقال

ن�������ا ف4ن�������ا فيم�������ا مْ حك� : ويق�������ال ،أم�������روه أن يحك�������م:  وه بي�������نھمُم�������وحك� 

  .)2( أي أجزنا حكمه بيننا :بيننا

  : التعريف ا�صط�حي -ب 

ْولَِي�������ُة اْلَخْص�������َمْيِن َحاِكًم�������ا َيْحُك�������ُم تَ  " :يع�������رف التحك�������يم بأن�������ه

ال( َعلَْيِه َمَع َقُبوِل اْ#َخرِ لَْفظُ  َبْيَنُھَما، َوُرْكُنهُ   "ُه الد*
)3(

.  

   :التعريف ا!جرائي -ج 

فيما ل ليفصـ��������������ل لية شخص أھت��������������وأطراف الخصومة على اتف��������������اق 

واDنظم������������ة  مل�����������زم يطب������������ق الش�����������ريعة اFس������������4ميةتنازعاه بحكم 

  . المرعية

                                                           

 للطباعة والنشر دار الفكر,معجم مقاييس اللغة ).م1399/1979(ابن فارس  أبو الحسين أحمدالرازي، )1(

                      .2/91ص

  .12/142ص ، .دار صادر :بيروت ، )ط -د ( ، لسان العرب )1956(،جمال الدين بن محمد منظور،ابن ) (2

رد المحتار على الدر  )م1992(عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيابن ) (3
  .5/428ص, دار الفكر :بيروت ).الطبعة الثانية(المختار، 
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 :ا!لكتروني : ثانياً  �

طلح  �رون"مصأص��������������له كلم��������������ة إنجليزي��������������ة   "ا!لكت

"Electronic " وھ�������ي عب�������ارة ع�������ن ش�������حنات كھربائي�������ة دقيق�������ة

ج����دا دائم����ة الحرك����ة ح����ول جس����م ھ����و الن����واة ال����ذي ھ����و ج����زء م����ن 
  . الذرة

ھ��������و دقيق��������ة ذات ش��������حن كھربائي��������ة  : "وف��������ي المعج��������م الوس��������يط

  .)1( " سالبة شحنتھا ھي الجزء الذي � يتجزأ من الكھربائية

ط?حي وي وا;صف اللغن التعريبق ما س?ل من خوم

  :ردات التعريف نصل إلى أنلمف

  :التعريف ا!جرائي  للتحكيم ا!لكتروني �

ھ�������و التحك�������يم ال�������ذي ي�������تم عب�������ر ش�������بكة اFنترن�������ت دون حاج�������ة 

   . لوجود أطراف النزاع أو المحكمين في نفس المكان

 ا عرَف: بأن�����������������ه  ) ChassigneuxCynthia ( هأو كم

ذل�������ك التحك�������يم ال�������ذي يتف�������ق بموجب�������ه اDط�������راف عل�������ى إخض�������اع "

منازع���������اتھم الناش���������ئة ع���������ن ص���������فقات أبرم���������ت غالب���������ا بوس���������ائل 

الكتروني�����ة إل�����ى ش�����خص ثال�����ث يفص�����ل فيھ�����ا بموج�����ب س�����لطة مس�����تندة 

الن������زاع وباس������تخدام وس������ائل اتص������ال ومس������تمدة م������ن اتف������اق أط������راف 

حديث������ة تختل������ف ع������ن الوس������ائل التقليدي������ة المس������تخدمة ف������ي التحك������يم 

  .)2( "ديالتقلي

                                                           

  .24مكتبة الشروق الدولية، ص :هرةالقا). الطبعة الرابعة(المعجم الوسيط، ). م2004(,مجمع اللغة العربية)1(

دار : اإلسكندرية. الطبعة األولى, التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية).م2008. (خالد ممدوح, إبراهيم) (2

  .249  - 248 ص الفكر الجامعي
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  : الدراسات السابقة

الحص������������ول عل������������ى  _بحم������������د (_ اس������������تطاعت الباحث������������ة   

عن������وان و, دراس������ات حديث������ة، س������يتم عرض������ھا وفق������ا �س������م الباح������ث

  . ھم النتائج التي توصلت إليھا أوأھدافھا و ,الدراسة

كم������ا تض������من ھ������ذا الج������زء م������ن الدراس������ة بتعلي������ق ع������ام عل������ى   

وا�تف�������اق بينھ�������ا وب�������ين ة أوج�������ه ا�خ�������ت4ف َن�������يR بَ ھ�������ذه الدراس�������ات مُ 

الدراس�����ة الحالي�����ة، وفيم�����ا يل�����ي ع�����رض مختص�����ر ل�����بعض الدراس�����ات 

  . مرتبة حسب اDحدث

  :الدراسة ا�ولى �

طة بعن�������وان ,) ـھ�������1430(  ,دراس�������ة المس�������عد  يم بواسالتحك

ةة مقارنت دراسبح������ث تكميل������ي لني������ل درج������ة الماجس������تير  ا!نترن

د المعھ������� –مق�������دم لجامع�������ة اFم�������ام محم�������د ب�������ن س�������عود اFس�������4مية 

 السياس������ة الش������رعية، المملك������ة العربي������ة الس������عودية –الع������الي للقض������اء 

.  

تناول����������ت ھ����������ذه الدراس����������ة التحك����������يم بواس����������طة اFنترن����������ت   

وتطرق�������ت إل�������ى مفھوم�������ه وبي�������ان ص�������ورته، وإجراءات�������ه، وحكم�������ه 

  . الشرعي والنظامي

  :أھداف الدراسة

ل�������م ي�������ذكرھا الباح�������ث تحدي�������داً، وق�������د ت�������م اس�������تنباط أھ�������داف   

  . التي ذكرھا الباحث �ختيار بحثهالدراسة من اDسباب 

بي������ان موق������ف الش������ريعة اFس������4مية واDنظم������ة المحلي������ة والدولي������ة  .1

 .من التحكيم بواسطة اFنترنت 
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2.  Rالحاج��������ة للتحك��������يم  أن منازع��������ات التج��������ارة الي��������وم ف��������ي أم��������س

Fنترن������ت، ليس������ره وس������ھولة إجراءات������ه خصوص������ا فيم������ا بواس������طة ا

 .في المجال اFلكتروني , يتعلق بالتجارة

عل������ى  –ة ھ������ذا الموض������وع حي������ث � يوج������د بح������ث أك������اديمي ج������د .3

 .تطرق لھذا الموضوع -حسب علم الباحث 

س�����واء ف�����ي المض�����مون , بي�����ان أيس�����ر ط�����رق التقاض�����ي المعاص�����رة .4

 .أو اFجراءات

محاول������ة إث������راء مكتب������ة المعھ������د الع������الي للقض������اء النظامي������ة يبح������ث  .5

  .ھذه القضية وبيان حكمھا الشرعي والنظامي

  :أھم النتائج

اتف��������اق طرف��������ي خص��������ومة : ك��������يم بواس��������طة اFنترن��������ت ھ��������وأن التح -1

ن������زاع ق������ائم بينھم������ا عب������ر م������ن يفص������ل ف������ي  ، عل������ى ت������ولي معين������ة

ص�������دور حك�������م  إج�������راءات التحك�������يم وحت�������ىب�������دءاً م�������ن اFنترن�������ت 

 . التحكيم 

الرغب������ة ف������ي : أن م������ن أس������باب اللج������وء للتحك������يم بواس������طة ا�نترن������ت -2

ع�����رض الن������زاع عل������ى أص������حاب الخب������رة، وس������ھولة الحص������ول عل������ى 

 .في وقت قصيرالحكم 

نترن�������ت، اس�������تخدام اF: أن اتف�������اق التحك�������يم بواس�������طة اFنترن�������ت ھ�������و -3

عل�����ى إحال�����ة  ف�����ي تعھ�����د ط�����رفين ف�����ي ص�����لب العق�����د أو منفص�����ل عن�����ه،

  .النزاع الناشئ، على محكم أو أكثر ليفصل بينھما

, ش�������رط التحك�������يم ومش�������ارطة التحك�������يم:  أن أن�������واع ا�تف�������اق وھ�������ي -4

بش������كل متع������ارف  ويك������ون, يمك������ن أن تك������ون عب������ر وس������يلة ا�نترن������ت

 . عليه الكترونيا
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أن اتف��������اق التحك��������يم  ل��������ه أھمي��������ة كبي��������رة ف��������ي التحك��������يم بواس��������طة  -5

فيبع�������ث ا�طمئن�������ان , حي�������ث أن�������ه يمث�������ل إرادة اDط�������راف, ا�نترن�������ت

 . ويبعد اللبس عن الجانبين

كوس�������يلة Fب�������رام العق�������ود , أن النظ�������ام الس�������عودي يح�������تج با�نترن�������ت -6

م�����ع , ق م�����ن خ4لھ�����اوإن اFيج�����اب والقب�����ول متحق�����, واتف�����اق التحك�����يم

التقي����������د بش����������رط المنص����������وص عليھ����������ا ف����������ي نظ����������ام التع����������ام4ت 

 .اFلكترونية 

أن حك�������م التحك�������يم بواس�������طة اFنترن�������ت يك�������ون ناف�������ذا م�������ن ح�������ين  -7

و� يش�����ترط رض�����ا الخص�����مين بع�����د ذل�����ك و� , ص�����دروه م�����ن المحك�����م

 .على الصحيح من أقوال الفقھاء, لحكم قاٍض 

لع������دم وج������ود  ,أن������ه يج������وز ش������رعا أن ي������تم التراف������ع عب������ر ا�نترن������ت -8

ويص��������ح , ولعم��������وم اDدل��������ة الموجب��������ة للع��������دل, محظ��������ور ش��������رعي

  .استخدام التوقيع اFلكتروني في اFثبات

ق��������د عرف��������ت بش��������كل وق��������د �حظ��������ت الباحث��������ة أن الدراس��������ة   

ع�������رض الن�������زاع عل�������ى طريق�������ة ، و لتحك�������يم اFلكترون�������يام�������وجزاً 

كم��������ا أّن نت��������ائج الباح��������ث ج��������اءت ببي��������ان . جھ��������ات ا�ختص��������اص

لتحك������يم، الش������يء ال������ذي يبع������ث ا�طمئن������ان وش������روط وأھمي������ة اتف������اق ا

ويبع�����د الل�����بس ع�����ن ج�����انبي الن�����زاع ف�����ي اللج�����وء والرض�����ا ب�����التحكيم 

  .مع أھداف دراستي متفقاً اFلكتروني، وكان ھذا 

كم���������ا بّين���������ت الدراس���������ة أّن النظ���������ام الس���������عودي ق���������د اتخ���������ذ   

اFنترن�����ت حج�����ًة ف�����ي إب�����رام العق�����ود با�س�����تعانة بالجھ�����ات المختص�����ة 

ج�����واز ذل�����ك ش�����رعياً، مم�����ا يحف�����ز الباحث�����ة ف�����ي بع�����د آراء الفقھ�����اء ف�����ي 

إثب������ات وتأكي������د ذل������ك ف������ي بحثھ������ا وعلي������ه يك������ون التش������جيع بالمض������ي 

ق������دما ف������ي توظي������ف التحك������يم اFلكترون������ي ف������ي ح������ل قض������ايا ن������زاع 

  . المسلمين واستثمار وقتھم وجھدھم



 
- 15  - 

أن المقارنة التي عقدھا الباحث كانت بين الفقه اFس4مي والنظام  وتختلف

أن دراستي تركز على مقارنة النظام السعودي بالقانون السعودي في حين 

والبحث في تطبيق التحكيم اFلكتروني في غير المنازعات  الجزائري،

والتمييز بين التقاضي  ,كذلك التطور التاريخي للتحكيم اFلكتروني, المالية

  .اFلكتروني والتحكيم اFلكتروني 

  :الدراسة الثانية �

هدراس������������ة   ي شمسار بعن������������وان )م 2009(  ,بنا!ط

ي يم ا!لكترونانوني للتحكة -القة مقارنق��������دمت ھ��������ذه  دراس

 ً�لمتطلب��������ات درج��������ة الماجس��������تير ف��������ي الق��������انون  الرس��������الة اس��������تكما

, الخ�����اص بكلي�����ة الدراس�����ات العلي�����ا ف�����ي جامع�����ة النج�����اح ف�����ي ن�����ابلس

  .فلسطين 

تناول������ت ھ������ذه الدراس������ة موض������وع اFط������ار الق������انوني للتحك������يم   

ص�����بح ل�����ه أھمي�����ة بالغ�����ة ف�����ي ف�����ض المنازع�����ات اFلكترون�����ي ال�����ذي أ

وخاص���������ة تل���������ك الناجم���������ة ع���������ن اDعم���������ال اFلكتروني���������ة ومواق���������ع 

كم�������ا بين�������ت الدراس�������ة أن التحك�������يم اFلكترون�������ي ي�������وفر , ا�نترن�������ت

العدي�����د م�����ن المزاي�����ا الت�����ي � يوفرھ�����ا أي نظ�����ام ق�����انوني آخ�����ر لف�����ض 

والفعالي��������ة، وقل��������ة التك��������اليف، باFض��������افة  ،كالس��������رعة: المنازع��������ات

حي������ث � يك������ون , أكث������ر إلزام������ا م������ن الحك������م التقلي������دي إل������ى كون������ه

عرض�����ة للعقب�����ات القانوني�����ة الت�����ي تعترض�����ه وخاص�����ة ش�����رط الش�����كل 

  .الذي تشترطه معظم القوانين في اتفاق وحكم التحكيم

  أھداف الدراسة

ھ������دفت الدراس������ة إل������ى تس������ليط الض������وء عل������ى ماھي������ة وواق������ع   

التحك�������يم اFلكترون�������ي، م�������ن أج�������ل التع�������رف عل�������ى أس�������باب ت�������أخر 

اس������تخدام ھ������ذه الوس������يلة العص������رية لف������ض المنازع������ات وإيج������اد آلي������ة 
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لتفعيل��������ه ك��������أبرز وس��������ائل ف��������ض المنازع��������ات اFلكتروني��������ة، وأھ��������م 

  :أھداف البحث

وتميي������زه الوق������وف عل������ى مزاي������ا وس������لبيات التحك������يم اFلكترون������ي  .1

 .عن غيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات

 .التعرف على أسس التحكيم اFلكتروني ومصادره .2

تتب��������ع س��������ير عملي��������ة التحك��������يم اFلكترون��������ي ب��������دًءا ب��������اFجراءات  .3

 .وانتھاًء بصدور قرار التحكيم

دراس������ة م������دى إمكاني������ة تحق������ق الش������روط الواجب������ة ف������ي التحك������يم  .4

جھ�����ة، وم�����دى م4ءم�����ة  التقلي�����دي عل�����ى التحك�����يم اFلكترون�����ي م�����ن

قواع��������د ق��������وانين البيان��������ات لط��������رق اFثب��������ات المس��������تخدمة ف��������ي 

التحك�������يم اFلكترون�������ي بوص�������فھا أح�������د العقب�������ات الت�������ي يواجھھ�������ا 

 .التحكيم اFلكتروني

  : أھم نتائج ھذه الدراسة

التحك������يم اFلكترون������ي وس������يلة لف������ض المنازع������ات الت������ي تنش�������أ   -1

, اللج�����وء إلي�����ه ف�����ي وس�����ط إلكترون�����ي، وي�����تم التعبي�����ر ع�����ن اFرادة ف�����ي

ورف������ع الن������زاع وس������ير الخص������ومة في������ه إل������ى ح������ين ص������دور الحك������م 

وتبليغ������ه ك������ل ذل������ك بش������كل الكترون������ي، ويمك������ن ل^ط������راف تعزي������ز 

قة م�����ن مراك�����ز التحك�����يم بع�����د د� الق�����رارات الص�����ادرة بمح�����ررات مص�����

  . دفع الرسوم

� يختل��������ف اتف��������اق التحك��������يم اFلكترون��������ي كثي��������را ع��������ن اتف��������اق -2

الش������روط الموض������وعية، بق������در م������ا التحك������يم التقلي������دي فيم������ا يخ������ص 

يختل�������ف عن�������ه ف�������ي تحق�������ق الش�������روط الش�������كلية والمتمثل�������ة باقتض�������اء 

  .الكتابة والتوقيع حيث يأخذان شك4ً إلكترونيا
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التحك�������يم اFلكترون�������ي الوس�������يلة اDنج�������ع لف�������ض العدي�������د م�������ن   -3

المنازع�����������ات المتعلق�����������ة بالملكي�����������ة الفكري�����������ة وأس�����������ماء النط�����������اق 

Fعم������ال اDلكتروني������ة بش������كل ع������ام، والمنازع������ات المتمخض������ة ع������ن ا

  . والتجارة اFلكترونية بشكل خاص

تح��������تفظ بع��������ض أحك��������ام التحك��������يم اFلكترون��������ي بخصوص��������ية   -4

تمكنھ�����ا م�����ن النف�����اذ حت�����ى دون تص�����ديق م�����ن المرك�����ز ال�����ذي يص�����درھا 

و ب�����دون ق�����رار إكس�����اء الحك�����م الص�����ادر ص�����يغة النف�����اذ م�����ن القاض�����ي 

  . الوطني لمكان تنفيذه

وق اللج����������وء للتحك����������يم إن معظ����������م الق����������وانين الوطني����������ة تع����������  -5

اFلكترون��������ي إذا ك��������ان أح��������د أطراف��������ه مس��������تھلكا، بحج��������ة أن ھ��������ذه 

الق��������وانين تمن��������ع ا�تف��������اق عل��������ى ق��������انون غي��������ر الق��������انون ال��������وطني 

للمس��������تھلك باعتب��������اره الق��������انون الواج��������ب التطبي��������ق، إ� أن العق��������ود 

اFلكتروني�����ة وخاص�����ة تل�����ك الت�����ي يك�����ون المس�����تھلك طرف�����ا فيھ�����ا ھ�����ي 

وم�����ن غي�����ر المج�����دي عملي�����ا اللج�����وء  ،عق�����ود بس�����يطة وقليل�����ة القيم�����ة

ل��������ذلك يعتب��������ر التحك��������يم اFلكترون��������ي الطري��������ق  ؛للقض��������اء لفض��������ھا

اDنس�����ب لح�����ل ھ�����ذه المنازع�����ات لم�����ا يتمت�����ع ب�����ه م�����ن س�����رعة و قل�����ة 

  . تكاليف وغيرھا من المزايا المشار إليھا

ھذه الدراسة مع دراستي في تناولھا لمفھوم التحكيم اFلكتروني  تتفق 

  .ومزاياه وشروطه، وفي أحكام التحكيم اFلكتروني وتنفيذ الحكم الصادر

ببيان موقف الفقه اFس4مي من استخدام التحكيم اFلكتروني  وتختلف

إضافة , كوسيلة لحل المنازعات  ومدى حجية ھذا الحكم وقبوله في الشريعة

 إلى أن دراستي تركز على مقارنة النظام السعودي بالقانون الجزائري،

كذلك , والبحث في تطبيق التحكيم اFلكتروني في غير المنازعات المالية
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والتمييز بين التقاضي اFلكتروني  ,التطور التاريخي للتحكيم اFلكتروني

  .والتحكيم اFلكتروني 

  :الدراسة الثالثة �

يم بعن����������وان  ) م2011( ,دراس����������ة رحماني����������ان  ذ التحكتنفي

ةة مقارنة تحليليي  دراسرس�������الة ماجس�������تير مقدم�������ة  ا!لكترون

 ً�لمتطلب��������ات الحص��������ول عل��������ى درج��������ة الماجس��������تير ف��������ي  اس��������تكما

الق�������انون الخ�������اص قس�������م الق�������انون الخ�������اص كلي�������ة الحق�������وق جامع�������ة 

م، تناول������������ت الباحث������������ة 2011الش������������رق اDوس������������ط  ف������������ي اDردن 

ون������ي ف������ي دراس������تھا الراھن������ة موض������وع تنفي������ذ حك������م التحك������يم اFلكتر

ال��������ذي س��������تعرض في��������ه إج��������راءات ص��������دور حك��������م التحك��������يم، ث��������م 

إج������راءات تنفي������ذه، ب������دءاً م������ن ص������دور حك������م التحك������يم اFلكترون������ي 

وتوثيق��������ه والتص��������ديق علي��������ه ث��������م إيداع��������ه قل��������م كت��������اب المحكم��������ة 

 المختص�����ة وانقض�����اء ميع�����اد رف�����ع دع�����وى بط�����4ن التحك�����يم، م�����روراً 

مختص���������ة ومواعي���������د باستص���������دار أم���������ر التنفي���������ذ م���������ن المحكم���������ة ال

وإج����������راءات استص����������داره والش����������روط الواج����������ب عل����������ى القاض����������ي 

مراعاتھ�������ا قب�������ل إص�������دار اDم�������ر وانتھ�������اًء بتنفي�������ذ حك�������م التحك�������يم 

  .اFلكتروني تنفيذاً نھائياً 

  :أھداف الدراسة

تھ�����دف ھ�����ذه الدراس�����ة إل�����ي إلق�����اء الض�����وء عل�����ى ماھي�����ة تنفي�����ذ   

 ف عل�������ى خصائص�������ه ومزاي�������اهلكتروني�������اً و التع�������ر; إحك�������م التحك�������يم 

  . ومخاطره

كم�������ا تھ�������دف الدراس�������ة إل�������ي الوق�������وف عل�������ى أوج�������ه الخ�������4ف 

الجوھري������ة ب������ين المفھ������وم التقلي������دي لتنفي������ذ اDحك������ام بص������فة عام�������ة 

وتنفي�����ذ اDحك�����ام الص�����ادرة م�����ن ھيئ�����ات التحك�����يم بص�����فة خاص�����ة ف�����ي 
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وف��������ي ظ��������ل تطبي��������ق الحكوم��������ة  ،ظ��������ل تطبي��������ق النظ��������ام التقلي��������دي

وبي�����ان ماھي�����ة الس������لبيات والمعوق�����ات الت�����ي ق�����د تواج������ه  ،اFلكتروني�����ة

إج������راءات تنفي������ذ اDحك������ام الص������ادرة م������ن ھيئ������ات التحك������يم وكيفي������ة 

  .التصدي لھا

  : النتائج

م�����ن خ�����4ل الدراس�����ة الحالي�����ة وا�ط�����4ع عل�����ى اDدبي�����ات الت�����ي   

تطرق�������ت بالش�������رح بإس�������ھاب لحك�������م التحك�������يم اFلكترون�������ي، وك�������ذلك 

وا�تفاق�������ات الت�������ي استفاض�������ت  م�������واد الق�������وانين العالمي�������ة والعربي�������ة

بالش�������رح ف�������ي حك�������م التحك�������يم اFلكترون�������ي، فق�������د توص�������لت ھ�������ذه 

  : الدراسة إلى عدة نتائج منھا ما يلي

يتمت������ع التحك������يم اFلكترون������ي بتنظ������يم ذات������ي يمكن������ه م������ن التغل������ب  .1

عل�������ى العدي�������د م�������ن العقب�������ات الت�������ي تفرض�������ھا ق�������وانين التحك�������يم 

ف���������ي التقليدي���������ة كتنفي���������ذ اDحك���������ام الص���������ادرة بش���������كل إلزام���������ي 

منازع�������ات أس�������ماء النط�������اق دون الحاج�������ة إل�������ى أكس�������اء الحك�������م 

الص������ادر لص������يغة التنفي������ذ م������ن المحكم������ة الوطني������ة الم������راد تنفي������ذ 

الق������رار الص������ادر ف������ي أرض������ھا أو ممارس������ة الض������غوط التجاري������ة 

عل���������ى الموق���������ع ال���������رافض لتنفي���������ذ ق���������رارات مراك���������ز التحك���������يم 

 .اFلكتروني 

العق�����د ع�����دم أن اللج�����وء إل�����ي التحك�����يم اFلكترون�����ي يجن�����ب أط�����راف  .2

مس�������ايرة الق�������انون والقض�������اء للعق�������ود اFلكتروني�������ة س�������واء قانوني�������ا 

لة ع�����دم ا�عت�����راف الق�����انوني بھ�����ذه أأو قض�����ائيا فھ�����و يجن�����بھم مس�����

العق������ود أو ص������عوبة تحدي�������د الق������انون الواج�������ب التطبي������ق وتحدي�������د 

 .المحكمة المختصة

تح������تفظ بع������ض أحك������ام التحك������يم اFلكترون������ي بخصوص������ية تمكنھ������ا  .3

تص������ديق م������ن المرك������ز ال������ذي يص������درھا م������ن النف������اذ حت������ى دون 
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كس����اء الحك�����م الص����ادر ص�����يغة النف����اذ م�����ن القاض�����ي إوب����دون ق�����رار 

 .الوطني لمكان تنفيذه

أن اللج�����وء إل�����ي التحك�����يم اFلكترون�����ي يجن�����ب أط�����راف العق�����د ع�����دم  .4

 مس�������ايرة الق�������انون والقض�������اء للعق�������ود اFلكتروني�������ة س�������واء قانوني�������اً 

نوني بھ�����ذه لة ع�����دم ا�عت�����راف الق�����اأفھ�����و يجن�����بھم مس����� أو قض�����ائياً 

العق������ود أو ص������عوبة تحدي������د الق������انون الواج������ب التطبي������ق و تحدي������د 

 . لخإ...المحكمة المختصة

س������ھولة الحص������ول عل������ى الحك������م بس������بب تق������ديم المس������تندات عب������ر  .5

البري��������د اFلكترون��������ي أو م��������ن خ��������4ل الواجھ��������ة الخاص��������ة الت��������ي 

ص��������ممت م��������ن قب��������ل المحك��������م أو مرك��������ز التحك��������يم اFلكترون��������ي 

ى اDحك���������ام موقع���������ة م���������ن لتق���������ديم البيان���������ات والحص���������ول عل���������

  . المحكمين

ق        ھ�������ذه الدراس�������ة م�������ع دراس�������تي ف�������ي تناولھ�������ا لتنفي�������ذ  وتتف

التحك���������يم اFلكترون���������ي، ومزاي���������اه وعيوب���������ه، وإج���������راءات ص���������دور 

حك����م التحك����يم ث����م إج����راءات تنفي����ذه ب����دءاً م����ن ص����دور حك����م التحك����يم 

ف. اFلكترون������ي وتوثيق������هأن ھ������ذه الدراس������ة ل������م تتط������رق إل������ى  وتختل

إض������افة إل������ى أن دراس������تي ترك������ز , التعري������ف اللغ������وي وا�ص������ط4حي

عل������ى مقارن������ة النظ������ام الس������عودي بالق������انون الجزائ������ري والبح������ث ف������ي 

ك������ذلك , تطبي������ق التحك������يم اFلكترون������ي ف������ي غي������ر المنازع������ات المالي������ة

والتميي������ز ب������ين التقاض������ي  ,التط������ور الت������اريخي للتحك������يم اFلكترون������ي

  .ني والتحكيم اFلكترونياFلكترو

  :الدراسة الرابعة �

يندراس����������ة   وان,)م2011( ,الحضيم   بعناق التحكاتف

ي دراس�������ة مقارن�������ة ب�������ين الق�������انون اDردن�������ي والك�������ويتي  "ا!لكترون

رس��������الة ماجس��������تير مقدم��������ة اس��������تكما� لمتطلب��������ات الحص��������ول عل��������ى 
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درج������ة الماجس�������تير ف�������ي الق�������انون الخ������اص قس�������م الق�������انون الخ�������اص 

 ،م2011ة الش���������رق اDوس���������ط ف���������ي اDردن كلي���������ة الحق���������وق جامع���������

حي�����ث تناول�����ت الدراس�����ة اتف�����اق التحك�����يم اFلكترون�����ي وم�����ا تعل�����ق ب�����ه 

  . مقارنة بين القانونين اDردني والكويتي, من أحكام

  :ھدف الدراسة

تھ�������دف الدراس�������ة إل�������ى التع�������رف عل�������ى الجوان�������ب القانوني�������ة   

المنظم������ة �تف������اق التحك������يم اFلكترون������ي، وم������دى تنظيم������ه ل������دى ك������ل 

كم������ا تھ������دف الدراس������ة إل������ى . المش������رعين اDردن������ي والك������ويتيم������ن 

الرغب�����ة ف�����ي تق�����ديم بح�����ث يض�����يف إل�����ى المكتب�����ة اDردني�����ة والكويتي�����ة 

دراس������ة كامل������ة ع������ن اتف������اق التحك������يم اFلكترون������ي، حي������ث أن المكتب������ة 

الكويتي�����ة واDردني�����ة تك�����اد تخل�����وان تمام�����ا م�����ن ھ�����ذا الموض�����وع، وأن 

�ت أو أوراق أغل�������ب الدراس�������ات الموج�������ودة ھ�������ي عب�������ارة ع�������ن مق�������ا

  . بحثية

  :نتائج الدراسة

فف�������ي الوق�������ت ال�������ذي  إن التحك�������يم اFلكترون�������ي ذو الطبيع�������ة مختلف�������ة، .1

يرتك�������ز في�������ه عل�������ى مب�������ادئ التحك�������يم التقلي�������دي كاس�������تق4ل اتف�������اق 

يبت�����دع باFض�����افة إل�����ى ذل�����ك أس�����س وآلي�����ات جدي�����دة تمي�����زه  التحك�����يم،

ع�����ن التحك�����يم التقلي�����دي وتواك�����ب ا�تجاھ�����ات الدولي�����ة الحديث�����ة بش�����أن 

التحك������يم التج������اري بش������كل يض������من ص������حة إجراءات������ه عل������ى ال������رغم 

  . من غياب التواصل المادي بين أطراف وھيئة التحكيم

ح������افظ ق������انون التحك������يم اDردن������ي والك������ويتي عل������ى ال������نھج التقلي������دي  .2

 المتب��������ع ف��������ي اش��������تراط الش��������كلية ف��������ي اتف��������اق وق��������رار التحك��������يم،

كض������رورة الكتاب������ة والتوقي������ع كش������رط للص������حة ول������م ي������راع إمكاني������ة 
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لج�������وء للتحك�������يم اFلكترون�������ي لف�������ض بع�������ض المنازع�������ات الت�������ي � ال

  . يمكن فضھا بطرق تقليدية

اFلكترون�������ي �س�������يما مرك�������ز المنظم�������ة   س�������اھمت مراك�������ز ال�������تحكم .3

العالمي��������ة للملكي��������ة الفكري��������ة ف��������ي إيج��������اد أس��������س اتف��������اق التحك��������يم 

  .اFلكتروني وتفعيل ممارسته

عج���������ز ق���������وانين التحك���������يم الوطني���������ة �س���������يما العربي���������ة والق���������انون  .4

اDردن�����ي والك�����ويتي منھ�����ا ع�����ن مواكب�����ة التق�����دم ال�����ذي أحدثت�����ه ث�����ورة 

ا�تص�������ا�ت وانعكاس�������اتھا عل�������ى طبيع�������ة التعاق�������د واDوس�������اط غي�������ر 

المادي�����ة المس�����تخدمة في�����ه، ويظھ�����ر ذل�����ك م�����ن خ�����4ل ع�����دم تنظيمھ�����ا 

  .للجوانب القانونية التي تحكم اتفاق التحكم اFلكتروني 

قك��������يم ھ��������ذه الدراس��������ة م��������ع دراس��������تي ف��������ي اتف��������اق التح تتف

وبي������ان مزاي������اه وعيوب������ه، , اFلكترون������ي وم������ا تعل������ق ب������ه م������ن أحك������ام

وك�����ذلك إج�����راءات ص�����دور حك�����م التحك�����يم ث�����م إج�����راءات تنفي�����ذه ب�����دءاً 

  .من صدور حكم التحكيم اFلكتروني وتوثيقه

فب������أّن ھ������ذه الدراس������ة مقارن������ة ب������ين الق������انونين اDردن������ي  وتختل

 ,وخص��������ص كام��������ل الرس��������الة �تف��������اق التحك��������يم فق��������ط ،والك��������ويتي

افة إل������ى أن دراس������تي ترك������ز عل������ى مقارن������ة النظ������ام الس������عودي إض������

بالق�����انون الجزائ�����ري والبح�����ث ف�����ي تطبي�����ق التحك�����يم اFلكترون�����ي ف�����ي 

ك��������ذلك التط��������ور الت��������اريخي للتحك��������يم , غي��������ر المنازع��������ات المالي��������ة

والتميي���������ز ب���������ين التقاض���������ي اFلكترون���������ي والتحك���������يم  ,اFلكترون���������ي

  .اFلكتروني 
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  :قةمالحظات عامة على الدراسات الساب

  :ستي تتفق فيدراجميع الدراسات بما فيھا 

 .بيان مفھوم التحكيم ومصادره •

محاول�����ه تطبي�����ق التحك�����يم التقلي�����دي عل�����ى التحك�����يم اFلكترون�����ي، ولكن�����ه   •

يتع����ذر ذل����ك لع����دد م����ن اDس����باب س����نحاول ف����ي دراس����تنا وبحثن����ا مقارب����ة 

أوج������ه الش������به وس������د الفج������وة ف������ي ا�خ������ت4ف بينھم������ا ومحاول������ة تطبي������ق 

  . ذلك

اتف���������اق اFلكترون���������ي الوس���������يلة اDنج���������ع لف���������ض العدي���������د م���������ن يع���������د  •

وأس�����������ماء النط�����������اق،  المنازع�����������ات المتعلق�����������ة بالملكي�����������ة الفكري�����������ة،

 والمنازع�������ات المتمخض�������ة ع�������ن اDعم�������ال اFلكتروني�������ة بش�������كل ع�������ام،

ولك�����ن ل�����م توج�����د طريق�����ه مثل�����ى , والتج�����ارة اFلكتروني�����ة بش�����كل خ�����اص

اس�����بتھم أو حق�����ق م�����ن أھلي�����ه وھوي�����ة الط�����رفين ف�����ي التج�����ارة م�����ث4 لمحلت� 

 . قضائھم

الوق������وف عل������ى مزاي������ا وس������لبيات التحك������يم اFلكترون������ي وتميي������زه ع������ن  •

 . غيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات

وتختل������ف  دراس������تي ع������ن ھ������ذه الدراس������ات بأنھ������ا ترك������ز عل������ى مقارن������ة  •

النظ������ام الس������عودي بالق������انون الجزائ������ري والبح������ث ف������ي تطبي������ق التحك������يم 

ك������ذلك التط������ور الت������اريخي , المالي������ةاFلكترون������ي ف������ي غي������ر المنازع������ات 

والتميي������ز ب������ين التقاض������ي اFلكترون������ي والتحك������يم  ,للتحك������يم اFلكترون������ي

 .اFلكتروني 
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 :الفصل الثاني

ة التحكيم اإللكرتوني
ّ
  ماهي

 :ونشأتهاإللكرتوني  بالتحكيم التعريف: األول املبحث �

o لغة واصطالحاً اإللكتروني  مفهوم التحكيم :المطلب األول.  

o في القانوناإللكتروني  مفهوم التحكيم :المطلب الثاني.  

o النشأة التاريخية لظهور التحكيم اإللكتروني :المطلب الثالث.  

  :ومعوقاته وخصائصهاإللكرتوني  التحكيم أهداف: الثاني املبحث �

o التحكيم اإللكتروني أهداف :المطلب األول.  

o التحكيم اإللكتروني خصائص :المطلب الثاني.  

o  التحكيم اإللكترونيمعوقات  :الثالثالمطلب. 
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 :الفصل الثاني                                  

ة التحكيم اإللكرتوني
ّ
  ماهي

استخدام شبكات ا�تصال في إبرام العقود الدولية يحتRم فتح المجال ُيحّتم     

فرز جديدة ت4ئم مثل ھذا ا�ستخدام، فإذا كان اFبرام العادي قد أ أنماطأمام 

 ً�تتسم بالسرعة والسھولة بعيداً عن اFجراءات الطويلة المعقدة أمام  أشكا

القضاء العادي؛ فإنه من المنطقي أن يفرز الواقع العملي آلية جديدة لتسوية 

المنازعات التي تثيرھا التجارة اFلكترونية، يجري اتخاذ إجراءاتھا على 

ل محل النزاع، قنوات إلكترونية مماثلة لتلك التي جرى من خ4لھا التعام

فبعد شيوع استخدام التقنيات الحديثة في إبرام العقود وإتمام الصفقات اتجه 

الفكر إلى تسويتھا إلكترونياً عبر شبكات ا�تصال دون حاجة إلى تواجد 

  .)1(أطراف العملية في مكان واحد

وعلى الرغم من مراعاة التحكيم اFلكتروني للضمانات اDساسية 
وق الدفاع وتسبيب قرارات التسوية، فض4ً عن تميزه حق: للتقاضي، مثل

بالسرعة وا�قتصاد في اFجراءات، إ� أن�ه يصادفه العديد من التحديات التي 
يتعلق البعض منھا بأدوات تشغيل ھذا النظام كالكتابة أو التوقيع أو نقل 
المستندات أو إصدار الحكم، والبعض اZخر يتعلق با�عتراف باDحكام 

  .ادرة وإمكانية تنفيذھاالص

ومع ھذا فإن العقبة اDساسية التي تواجه أحكام التحكيم الصادرة بناء 
على استخدام التقنيات الحديثة في ا�تصال ھي تلك المتعلقة بالتركيز المكاني 

                                                           

دار : القاهرة) الطبعة األولى(دراسة تحليلية،  –نطاق تطبيق قانون المنازعات ) م2002(محمود،أحمد صدقي،) (1

  .5، ص النهضة العربية
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الذي تتبناه بعض قواعد نظم التحكيم، سواء فيما يتعلق بمكان التحكيم ذاته أم 
  .)1(الحكم فيما يتصل بمكان صدور 

  :سوف أقوم بتقسيم ھذا الفصل إلى مبحثين كالتالي  وعليه 

        .ماھية التحكيم ا!لكتروني وتطوره : المبحث ا(ول  �

  .أھداف التحكيم ا!لكتروني وخصائصه ومعوقاته : المبحث الثاني  �

                                

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

الشرقاوي، محمود سمير، التحكيم في المعامالت المصرفية، بحوث مؤتمر االعمال المصرفية االلكترونية بين )1(
غرفة تجارة و صناعة دبي ،  ،  م 2003مايو  12-  10هـ الموافق  1424ربيع األول  11-9الشريعة والقانون 

  233، ص  2003المجلد الخامس ، عام 
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  : املبحث األول

  وتطورهاإللكرتوني  ماهية التحكيم

  املطلب األول

 اإللكرتوني  مفهوم التحكيم
ً
  لغة واصطالحا

 :ا����� ا����و
	 ���: أو�ً 

وھو  فالحاء والكاف والميم أصل وأحد، م،التحكيم في اللغة مصدر حك� 

: ، وقال ابن منظور)1( م ف4ن في كذا إذا جعل أمره إليهحكّ  :يقال ،المنع

م بتشديد الكاف مع فتحھا وأصلھا حكم، بمعنى منع وقضى : مصدر حك�

حكمت عليه بكذا إذا منعته من خ4فه فلم يقدر على الخروج : وفضل، ويقال

حّكمه : ُحكم (،أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته، ويقال: من ذلك، ويقال

يحكم فيه، في ماله أي وكل إليه الحكم فيه، وحكمه في اDمر أي أمره أن 

حكمنا ف4ن فيما بيننا  :أمروه أن يحكم بينھم، ويقال: حكموه بينھم أي: ويقال

  .)2(ا جزنا حكمه بيننأأي 

" Electronic"صل اDإنجليزية فھي " اFلكتروني"مصطلح أما بالنسبة لل    

 يسمىدائمة الحركة حول جسم  ،وھي عبارة عن شحنات كھربائية دقيقة جداً 

                                                           

دار : بيروت ،)الطبعة الثانية(معجم مقاييس اللغة، ).ه 1420(بن زكريا أبو الحسين ، أحمد بن فارس ) (1

                      .451، ص.الجيل،

، الرازي، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، 520لسان العرب، ص ،جمال الدين بن محمد ابن منظور،) 2(
  .2/91الطبعة الثانية، بيروت،
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ھو دقيقة ذات شحن : "وفي المعجم الوسيط. من الذرة اً جزء تعد تيال ،النواةب

  .)1("ھي الجزء الذي � يتجزأ من الكھربائية ،كھربائية سالبة شحنتھا

 ً��
    :ا����� ا����و
	 ا�����ً : ��

َف مصطلح             Rبتعريفات متقاربة، " التحكيم"ُعر

بمعناه التقليدي، الذي ھو اتفاق على طرح النزاع على شخص أو أشخاص 

أن يتخذ الخصمان ": معينين لتسويته خارج إطار المحكمة المختصة، وھو

 .)2(" رج4 من الرعية للحكم بينھما فيما تنازعاه

التحاكم إلى ثالث ليحكم اتفاق طرفين على : وعرفه البعض اZخر بأنه

 .)3(فيما شجر بينھما مما يسوغ فيه ذلك 

يعني ا�عتماد على تقنيات تحتوي على كل " اFلكتروني"ومصطلح 

ما ھو كھربي أو رقمي أو مغناطيسي أو �سلكي أو بصري أو 

كھرومغناطيسي أو غيرھا من الوسائل المتشابھة، فھو نوع من التوصيف 

ويقصد به إجراء التحكيم , نشاط المحدد في التحكيموالتحديد لمجال نوع ال

. باستخدام الوسائط واDساليب والشبكات اFلكترونية ومنھا شبكة اFنترنت

بأنه عملية إنشاء أو تسجيل أو نقل أو " إلكتروني"وقد عرف مصطلح 

تخزين في صيغة رقمية أو أي صيغة أخرى غير ملموسة، بواسطة وسائل 

لديھا القدرة على اFنشاء والتسجيل , سائل أخرى مشابھةإلكترونية أو بأي و

  .)4(أو النقل والتخزين إلكترونياً 

                                                           

  .24الهمزة، ص المعجم الوسيط ، باب, مجمع اللغة العربية) 1(

،  مطبعة العاني: بغداد). ط -د(، أدب القاضي).ه 1392(، علي بن محمد الماوردي،أبو الحسن) (2

 .1596بند/2ج

مكتبة االقتصاد : الرياض). الطبعة األولى(التحكيم في الشريعة اإلسالمية، ). 1420( ،دخنين،عبد اهللا محم)3(
  .29، ص.والقانون

 .248 – 246 ص, الدولية التجارة عقود في اإللكتروني التحكيم).م2008(. ممدوح خالد, إبراهيم( )
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�� ا��	 ��و����     � :ا��"��!�ت ا���

التحكيم يتم بإرادة من الطرفين المتنازعين، فليس لغيرھما أن يفرض  :أو;ً 

  .عليھما اللجوء إلى التحكيم 

التحكيم عبارة عن اتفاق بين المخاصمين، أي عقد يسري عليه ما  :ثانياً 

  .يسري على العقود

أن من يتولى الفصل في المنازعة طرفان أجنبيان عن المتنازعين،  :ثالثاً 
  .ھما المحكمان ولھما و�ية خاصة على المتنازعين 

  .التحكيم حسم نزاع بين طرفين بغير طريق القضاء : رابعاً 

أن ھذا التعريف توسع من حيث إنه يفتح المجال أمام  وترى الباحثة

أية وسائل أخرى للدخول في إطار المصطلح وھذا بالنظر إلى التطور 

الحاصل في وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل معالجة المعلومات 

كما ترى أنه ينبغي اFضافة إلى أنظمة التجارة اFلكترونية نظام . اFلكترونية

  .كتروني؛ لكي تكتمل المنظومة القانونية للتجارة اFلكترونيةلpثبات اFل

التحكيم الذي تتم إجراءاته ": وبالتالي ُيعرف التحكيم اFلكتروني بأنه

عبر شبكة ا�نترنت، وھو يكتسب صفة اFلكترونية من الطريقة التي يتم 

بھا، وھي سمعية بصرية مكتوبة مقروءة عبر شبكة دولية مفتوحة ل4تصال 

 "عن بعد، دون حاجة إلى التقاء أطراف النزاع والُمحكمين في مكان معين
)1(.  

 

 

 

                                                           

 جامعة دمشق، كلية الحقوق : دمشق , طبيعة وأنماط التحكيم عبر االنترنت).م2008(عماد الدين، ,محمد)1(

  .103ص بحث منشور ) التحكيم التجاري الدولي (المؤتمر السنوي السادس عشر 
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 ً����	 :	
 :$#�"� ا����� ا����و

، وبيان ذلك )1(في تحديد طبيعة التحكيم اFلكتروني القانوني اختلف الفقه    

Zتي النحو ا:  

1. �� : ا��#�"� ا��"�'&�� �%��

رضائياً ملزماً للجانبين من عقود اعتبر البعض التحكيم عقداً    

نظام التحكيم يقوم على أساس مبدأ  وقد استند ھذا ا�تجاه إلى أن� ، المعاوضة

فاDطراف باتفاقھم على التحكيم  ،تعاقديفله طابع  ومن ثم� سلطان اFرادة، 

يتخلون عن بعض الضمانات القانونية واFجرائية التي يحققھا النظام 

تباع اف تحقيق مبادئ العدالة والعادات التجارية ووذلك بھد ،القضائي

  . قل رسمية من إجراءات المحاكمأإجراءات سريعة و

التحكيم من أدوات أن تعتبر  يجبباFضافة إلى أن الصفة التعاقدية 

المعام4ت الدولية، و�شك أن التجارة الدولية أو المعام4ت الدولية 

لدول، و� يمكن تحرير تعترضھا التشريعات والقضاء في مختلف ا

 ومن ثم�  ؛وليالمباد�ت الدولية إ� عن طريق العقد لما يتصف به من طابع دُ 

  .)2(فلن تقم للتحكيم قائمة بدون جوھره التعاقدي

فاتفاق التحكيم ھو الذي يؤدي إلى إخراج النزاع من سلطان القضاء 

م خاص، ويعين في ذات الوقت القواعد اFجرائية الواجب ك� حَ وإسناده إلى مُ 

القرار الذي يصل إليه المحكم  ولذلك فإن�  ؛تباعھا والقانون الواجب تطبيقها

ولذلك  ؛في النھاية ھو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليھا الطرفان

  .)3( يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية

                                                           

  .30، ص منشورات جامعة قاريونس). الطبعة األولى(أوراق في التحكيم، ). م2003(بوزقية،أحمد عمر، )1(

  .7، ص  دار النهضة العربية: القاهرة ).  الطبعة الثانيه(التحكيم التجاري الدولي ،).م 1995(بربري،مختار، )2(

  .32، ص  أوراق في التحكيم).م 2003(بوزقية،أحمد عمر، )3(
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ض ھذا        ھذا  إلى القول بأن� ، )1(ذھب البعضد حيث إلى النقا�تجاه َتعر�

ا�تجاه له فضل إبراز الدور الذي يؤديه اتفاق اDطراف في مجال التحكيم، 

فالمحكم يقوم في ، ه يتجاھل مع ذلك حقيقة الوظيفة التي يؤديھا المحكمغير أن� 

الواقع بالوظيفة ذاتھا التي يقوم بھا القاضي، وھو ينتھي في ھذا الشأن إلى 

م مشابه للحكم الذي يصدره القاضي، ولعل مرجع ھذا التجاھل ھو حك

ا�نط4ق من ظاھرة ھيمنة الدولة الحديثة على الوظيفة القضائية واحتكارھا 

إذ  ؛إقامة العدل بين الناس بواسطة قضاة موظفين يختارون من قبلھا

ا�ستس4م لواقع ھذه الھيمنة وھذا ا�حتكار من شأنه أن يحول دون 

تراف لمحكم يختاره طرفا النزاع ويحددان ص4حياته بوظيفة قضائية ا�ع

ويؤدي من ثم إلى البحث عن تفسير آخر لنظام التحكيم � يتصادم مع 

  .الحقائق الواقعة

وھذا ما تقدمه بالفعل فكرة العقد التي تدور في فلك آخر غير فلك القضاء، 

النظر إلى ھيمنة الدولة  ھو فلك سلطان اFرادة والقوة الملزمة للعقود، لكن

على الوظيفة القضائية واحتكارھا Fقامة العدل بين الناس من خ4ل السياق 

التاريخي ل^مور من شأنه أن يفتح الباب أمام البعض بالدور القضائي الذي 

 �يؤيده المحكم، فاحتكار الدولة للقضاء ولتنظيم السلطة القضائية إن ھو إ

يفة القضائية سبقته مرحلة كان التحكيم يستقل مرحلة من مراحل تطور الوظ

مرحلة أخرى تتوزع فيھا  م*مح فيھا بھذه الوظيفة أو يكاد، وتلوح في اDفق

   .)1(الوظيفة القضائية بين قضاء الدولة وبين التحكيم

2. ����%� ��(�)� :ا��#�"� ا�

القضائي على التحكيم، وذلك على  ضفاء الشكليرى أنصار ھذا ا�تجاه إ

التحكيم ھو قضاء إجباري ملزم للخصوم حتى ولو اتفقوا عليه،  اعتبار أن� 

ن أو ،وإن التملص منه � يجدي وإنه يحل محل قضاء الدولة اFجباري

المحكم � يعمل بإرادة الخصوم وحدھا مما يجعل الصفة القضائية ھي التي 
                                                           

، ) الطبعة األولى(التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، ). م1998(الجمال،مصطفى،وآخر،) (1
  .20، ص  منشأة المعارف: اإلسكندرية
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المحكم ھو عمل قضائي شأنه شأن العمل  تغلب على التحكيم، كما أن حكم

القضائي الصادر من السلطة القضائية في الدولة، ھذا باFضافة إلى أن كل 

  ..)1( من المحكم والقاضي يحل النزاع بحكم يحوز حجية اDمر المقضي فيه

أوجه الشبه بين نظام التحكيم ونظام القضاء  حاول ھذا ا�تجاه إبرازو

اFرادة المشتركة للخصوم في التحكيم ودورھا في بين دور وازن  حيث

القضاء، فإذا كان اختيار التحكيم وسيلة لحسم النزاع يتم بعمل إرادة من 

حدھما، ومتى أا�لتجاء إلى القضاء يتم بعمل إرادي من جانب  طرفيه، فإن� 

بحيث � يجوز لرافع الدعوى النزول عنه  ،تم ھذا العمل تعلق به حق اZخر

وافقة خصمه، وقد يتفق أطراف النزاع على رفعه إلى محكمة غير إ� بم

المحكمة المختصة به أص4ً أو إلى محاكم دولة غير الدولة التي يثبت 

  . ا�ختصاص لمحاكمھا

وقد يتفق أطراف الخصومة على النزول عنھا بعد رفعھا، وھذا كله دليل 

زاع على واضح على أن ما تؤديه إرادة الخصوم من دور في طرح الن

التحكيم بد�ً من القضاء ليس له من اثر على حقيقة الوظيفة التي يؤديھا 

  .)2(التحكيم من كونھا وظيفة قضائية مثلھا في ذلك مثل وظيفة قضاء الدولة

3. �� :ا��#�"� ا�+*�%�� �%��

عملين، الفاعل على يحتوي  نظام قانونيإن التحكيم إلى ھذا ا�تجاه ذھب 

وقضاء المحكم،  ،الفاعل في اZخر، وھما اتفاق التحكيمحدھما غير أفي 

   . فاDول يحدثه المتنازعان، والثاني يحدثه المحكم

وإن كان عقداً له كل الخصائص العامة للعقود إ� أنه  فاتفاق التحكيم

يتميز عنھا بھدفه وموضوعه في آن واحد، فھدفه ليس إقامة ع4قة قانونية 

بين الطرفين مالية كانت أو شخصية كما ھو الحال في غيره من  أةمبتد

                                                           

، دار النهضة العربية: القاهرة. التحكيم الدولي الخاص، الطبعه األولى). م2000(إبراهيم،إبراهيم أحمد،) (1
  .31ص

  .42صالتحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، ). م1998(الجمال،مصطفى،وآخر،)2(
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وأما  ،العقود، وإنما تسوية اZثار الناشئة عن ع4قة سابقة قائمة بالفعل

موضوعه فھو ليس التراضي على تسوية نھائية محددة بذاتھا للنزاع، وإنما 

ترفع إليه ادعاءات الطرفين  _فرداً كان أو ھيئة _إقامة كيان عضوي 

  . ويتولى الفصل فيھا استق4�ً عنھما

أما عمل المحكم فھو يتمثل في حسم المنازعة، وھو يتولى بالضرورة ھذا 

العمل وفقاً للضوابط العامة التي يضعھا النظام القانوني لحسم المنازعات 

والتي تجد مكانھا في التنظيم التشريعي لقضاء الدولة بحسبانه التنظيم العام 

وأھمھا إلى جانب  -كافة الھيئات ذات الصفة القضائية الذي يسري على 

  .)1(الھيئات واللجان ذات الطابع القضائي وجھات التحكيم -قضاء الدولة 

والتي تقرر عدم  ،يعني النظرية المختلطةترجيح ا�تجاه اDخير  وأرى

خضوع التحكيم Dي قانون وطني بدءاً من اتفاق التحكيم وانتھاًء بحكم 

وذلك  ،لكترونينسب وأفضل النظريات الم4ئمة للتحكيم اFأي ھ ،التحكيم

وفقاً لطبيعة إجراءاته حيث يتم رفع الدعوى، وتوجيه اFخطارات 

Fلكتروني، كما أن القرارات بالمحررات ال4حقة على الدعوى عبر البريد ا

ويسبق ھذه اFجراءات  ،وا�تصا�ت اDخرى تتم بنفس الطريقة وا�ط4ع

Dطراف على قبول عولمة حلول المنازعات الخاصة بالتجارة الدولية اتفاق ا

والتحكيم التجاري الدولي دون اكتفاء بما تقرره ا�تفاقات الدولية 

  .)2(والتشريعات المقارنة النافذة في الوقت الحالي

  

                                                           

التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ضوء القوانين الوضعية ). م2008(مصطفى،عالء محي الدين،)1(
   .25ص  .معة الجديدةدار الجا: ، اإلسكندرية) ط -د (والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم الدولية،

: ، القاهرة) ط -د (تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة  في الخارج، ).م2005(ناصف، حسام الدين فتحي، ) (2

  .20، ص  دار النهضة العربية
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   :التمييز بني التحكيم وما يشابهه

   :التحكيم ا;ختياري والتحكيم ا!جباري: أو;ً 

توافق إرادة ذوي الشأن على عرض النزاع القائم " :التحكيم ا;ختياري ھو

بينھم أو المحتمل على فرد أو أفراد عاديين يختارونھم للفصل وفقاً للنظام أو 

  .)1"(وفقاً لقواعد العدالة دون عرضه على قضاء الدولة

على  والتحكيم يكون اختيارياً إذا لم يكن ا�لتجاء إليه أمراً مفروضاً     

اDطراف المحتكمين، إنما يتم بمحض إرادة الخصوم، وھذا ھو اDصل  في 

التحكيم، وقد تحدث بعض شراح القانون بأن ھناك بعض اDحوال يوجب 

المنظم فيھا اللجوء إلى التحكيم، والمسمى بالتحكيم  اFجباري، ويكون ذلك 

وذلك  في مسائل معينة قد يرى المنظم عدم جواز طرحھا على القضاء

، وفي المملكة العربية السعودية يعد التحكيم )D)2سباب واعتبارات معينة

  .)3(اختيارياً، وھذه ھي القاعد العامة

 ً��
 :ا����� وا�-%,: ��

الصلح وسيلة من وسائل حل المنازعات يتم في صورة عقد بمقتضاه     

يتفق أطراف النزاع أو من يمثلونھم على حسم الخ4ف الناشئ أو الذي يمكن 

أن ينشأ بينھم، بنزول كل منھم على وجه التقابل عن جزء من الحق الذي 

من يطالب به خصمه، ويتفق الصلح مع التحكيم في أن كليھما يعد وسيلة 

وسائل حسم النزاع دون اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة، ويختلفان من 

عدة وجوه من حيث حقوق اDطراف ففي الصلح يتنازل ك4 الطرفين عن 

كل أو بعض حقوقه بخ4ف التحكيم، ص4حيات اDطراف يتمتع اDطراف 

                                                           

  .73صالتحكيم اإللكتروني،  ).م2009(عصام عبد الفتاح،  مطر، (1)

جامعة نايف العربية للعلوم ، في المجال الجنائي وتطبيقاتهماالتحكيم والصلح ، )م 2006(محمد السيد،  عرفه، )2(
  .150األمنية، الرياض، ص

  .نظام التحكيم الجديد 6، 5، 1مستفاد من مضمون المواد  )3(
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بص4حيات واسعة بعكس التحكيم يتقيد بقرارات المحكم، من حيث إمكانية 

الطعن في الحكم حكم لتحكيم قابل للطعن عليه بخ4ف الصلح، من حيث 

  .)1(التنفيذ حكم التحكيم قابل للتنفيذ، بعكس الصلح � يزيل بالصيغة التنفيذية

وقد أقر نظام التحكيم السعودي بموجب المادة السادسة عشرة التحكيم     

وجوب صدور  بالصلح ولم يفرق بينه وبين التحكيم بالقضاء إ� من حيث

الحكم بالصلح باFجماع في حاله إذا كان النزاع تم الفصل فيه عن طريق 

. ھيئة التحكيم، في حين أن التحكيم بالقضاء يكفي صدور الحكم باDغلبية

مين بأغلبية اZراء وإذا كانوا مفوضين : (حيث نصت على يصدر حكم الُمحك�

  ).بالصلح وجب صدور الحكم باFجماع

�� ا�/$.	 وا����� ا�&و�	ا��: 	����ً �: 

ھو التحكيم الذي يتعلق بنزاع على إقليم الدولة وتكون  :التحكيم الوطني    

    .)2(جميع عناصره وطنيه 

ھو التحكيم الذي ينصب علي ع4قات تكون بين أشخاص  :والتحكيم الدولي

منتمين لدول مختلفة أو ينصب علي منازعات بين الدول أو المنظمات أو 

  .)3(الھيئات الدولية

والتحكيم الذي يفصل في المنازعات التي تثور بصدد التجارة الدولية     

منازعات يسمي التحكيم الدولي الخاص، في حين أن التحكيم الذي يحسم ال

التي تثور بين الدول يسمي التحكيم الدولي العام، ويري البعض أن التحكيم 

الداخلي ھو الذي يتعلق بنزاع على إقليم الدولة وتكون جميع عناصره وطنية 

موضوع النزاع : والتحكيم الدولي ھو الذي يكون أحد عناصره أجنبية، مثل

                                                           

  .39صالتحكيم والصلح وتطبيقاتهما، ).م 2006(محمد السيد،  عرفه،) (1

  .246، ص , التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية ).م2008( ،خالد ممدوح, إبراهيم) (2

م التجاري الدولي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، يالتحك). م2010(حورية، يسعد، )3(
  .314، صجامعة الجزائر، العدد األول سنة
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ى النزاع أو المكان الذي أو جنسية الخصوم أو القانون الواجب التطبيق عل

  .)1(يجري فيه التحكيم

ولم نجد في النظام السعودي ما يفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم       

مع عدم : (الدولي حيث نصت المادة الثانية من نظام الحكيم السعودي على

اFخ4ل بأحكام الشريعة اFس4مية وأحكام ا�تفاقيات الدولية التي تكون 

طرفاً فيھا، تسري أحكام ھذا النظام على كل تحكيم أياً كانت طبيعة  المملكة

الع4قة النظامية التي يدور حولھا النزاع إذا جرى ھذا التحكيم في المملكة أو 

كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه 

بين المنازعات فنتلمس من ھذا النص أنه لم يفرق ...) Dحكام ھذا النظام

الداخلية والمنازعات التي تأخذ الصفة الدولية كما أنھا لم تمنع التحكيم الذي 

  .يتم خارج المملكة

وأخيراً ُيشار إلى أن التحكيم قد يتنوع حسب موضوعه فإذا كان موضوع 

النزاع تجارياً فإن التحكيم يسمى تحكيماً تجارياً، وإذا كان الموضوع مدنياً 

تنقل إلى مواضع مناسبة في البحث أم تحذف .(مدنياً وھكذايسمى تحكيماً 

  ).نھائياً 

  

  

  

  

  
                                                           

  .7الملك عبد العزيز، جدة، ص، قانون التحكيم، جامعة )ه1431(عوض، هشام موفق، وآخر،  )1(
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  :املطلب الثاني

  يف القانوناإللكرتوني  مفهوم التحكيم

�� : أو�ً       �� 
	و����� ا �
��م ا� ��

 :ا�����ن 

لم يضع المنظم السعودي و المشرع الجزائري، تعريفاً خاص�اً للتحك�يم 

اFلكتروني، ولعل ھذا قد فتح المجال أمام فقھاء اDنظمة ل4جتھ�اد ف�ي وض�ع 

 اFلكتروني،تباينت وتعددت التعريفات الخاصة بالتحكيم تعريف له، ھذا وقد 

  .وفقاً للزاوية التي يتناول كل فقيه منھا التحكيم

نظ���ام قض���ائي خ���اص يخت���ار في���ه اDط���راف ": ه ال���بعض بأن���هفيعرف���

ھم، ويعھ��دون إل��يھم بمقتض��ى اتف��اق مكت��وب بمھم��ة تس��وية المنازع��ات ءقض��ا

التي قد تنشأ أو نش�أت بالفع�ل بي�نھم بخص�وص ع4ق�اتھم التعاقدي�ة إلكترونياً، 

أو غي��ر التعاقدي��ة والت��ي يج��وز حس���مھا بطري��ق التحك��يم، وفق��اً لمقتض���يات 

وھن��اك م��ن يع��رف ، )1(لعدال��ة وإص��دار ق��رار قض��ائي مل��زم لھ��مالق��انون وا

م أو أكث��ر ّك��حَ ا�تف��اق عل��ى ع��رض الن��زاع أم��ام مُ : م اFلكترون��ي بأن��هيالتحك��

وذل���ك بحك���م مل���زم  ،ليفص���لوا في���ه ب���د�ً م���ن المحكم���ة المختص���ةإلكتروني���اً 

  .)2( "المشرع ھذا ا�تفاق شرطاً كان أم مشارطة شريطة أن يقر�  ،للخصوم

يق��وم أساس��اً عل��ى مب��دأ س��لطان اFرادة، عموم��اً وعل��ى ذل��ك ف��التحكيم 

ن��ه يج��ب أن يك��ون Fرادة الخص��وم ش��أن في��ه، بحي��ث إذا محي��ت ھ��ذه أبمعن��ى 

اFرادة ف4 يعتبر تحكيم�اً وإنم�ا ھ�و قض�اء دول�ة، إ� أن ھ�ذه اFرادة � تكف�ي 

                                                           

سالمة، أحمد عبد الكريم، التحكيم في المعامالت المالية الداخلية والدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 1(
  . 19م، ص 2006

الشيخ، عصمت عبد اهللا، التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية القاهرة، ) (2
  . 21م، ص 2000
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م م�ع إق�رار اتف�اق الخص�وم، ف�إرادة الخص�و )1(الم�نظمدائماً، بل �ب�د أن يق�ر 

لھذه اFرادة الجوھر القانوني للعملي�ة التحكيمي�ة، ومت�ى وض�حت ھ�ذه  منظمال

الت��زم الخص��وم بحس��م  نظ��ام أو الق��انوناFرادة وف��ق الش��كل ال��ذي يتطلب��ه ال

ث�ر إراداتھ�م عن�د ھ�ذا أنتھ�ي يالنزاع عن طريق التحكيم ويلتزم�ون بحكم�ه، و

  . الحد

عل��ى ) التحك��يم أو غي��ره ف��ي اتف��اق(أي يج��ب موافق��ة طرف��ي التحك��يم 

عملية التحكيم، وأن يكون ھذا ا�تفاق معترف به رسمياً في الدول�ة  حي�ث أن 

عملية الفصل في الخصومة بين المتنازعين وظيفة من وظائف الدولة الث4ث 

، وإذا م��ا س��مح ل^ف��راد أن يقوم��وا بھ��ذا )التنفيذي��ة، والتنظيمي��ة، والقض��ائية(

  .أو إقرار المنظمالدور ينبغي أن يكون بنظام 

لكي تقر عملية التحكيم وتنفذ ف�ي ح�ق طرف�ي التحك�يم ينبغ�ي أن يك�ون 

   . ھناك اتفاق على عرض النزاع الذي سينشأ في المستقبل ومحدد الموضوع

وتتض���ح إرادة طرف���ي التحك���يم ب���المفھوم الس���ابق ف���ي نظ���ام التحك���يم 

اتف�اق : (... السعودي الجديد طبقاً لما ورد بنص الم�ادة اDول�ى من�ه عل�ى أن 

 أو عي�جم ميالتحك� إل�ى *يح�ي أن عل�ى أكث�ر أو ينط�رف ب�ين اتف�اقالتحكيم ھو 

 ق��ةع* ش��أن ف��ي اھم��نيب تنش��أ ق��د أو نش��أت الت��ي المح��ددة المنازع��ات بع��ض

 ف�ي ميالتحك� اتف�اق أك�ان س�واء ة،ي�تعاقد ري�غ أم كانت ةيتعاقد محددة، ةينظام

، ...)مستقلة ميتحك مشارطة صورة في أم عقد، في وارد ميتحك شرط صورة

من ق�انون التحك�يم الجزائ�ري  443كما أقر مبدأ إرادة طرفي التحكيم بالمادة 

��ت عل��ى أن المحكم��ين الل��ذين يحص��ل ا�تف��اق عل��ى التحك��يم أم��ام : (حي��ث نص�

يخت��ارھم الخص��وم ويثب��ت ا�تف��اق إم��ا ف��ي محض��ر أو ف��ي عق��د رس��مي أو 

  ).عرفي

                                                           

هي السلطة المنوط بها سن ووضع األنظمة وهي إما أن يكون الملك أو مجلس : السلطة التنظيمية في المملكة) 1(
الوزراء أو مجلس الشورى، وفي الجزائر تسمى بالسلطة التشريعية ويطلق عليها البرلمان أو المجلس الشعبي الوطني 

  .باإلضافة إلى مجلس األمة
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ھل التحكيم اFلكتروني يش�كل تط�وراً  :ولكن يثور التساؤل التالي وھو   

  ؟ للتحكيم التقليدي أم ھو بديل عنه

التط�ور التكنول�وجي تبع�ه تط�ور  ن� أذھبت بعض اZراء إل�ى التقري�ر ب�

و� تحت�اج إل�ى أوراق  ،لكتروني�ةإمثل الرسائل الت�ي أص�بحت  ،في كل شيء

بينما يرى البعض اZخ�ر بأن�ه � يمك�ن تص�ور ، أو استخدام الفاكس أو البريد

ا�جتماع��ات ومث��ل الكتاب��ة عل��ى ال��ورق،  ,التحك��يم ب��4 المتطلب��ات التقليدي��ة

 ،أي الحض��ور الشخص��ي لجلس��ات التحك��يم لك��ل اDط��راف والھيئ��ة ،المادي��ة

ف��ي ح��ين يق��رر اتج��اه ثال��ث ب��أن ، لت��ي ھ��ي م��ن المظ��اھر اليومي��ة للتحك��يموا

البيئة اFلكتروني�ة �  لكترونياً، كما أن� إالتحكيم التقليدي � يجب أن يأخذ قالباً 

  .)1(يجب أن تستخدم التحكيم التقليدي

أن���ه � يمك���ن إنك���ار دور قواع���د ومب���ادئ التحك���يم : )2(وي���رى ال���بعض

ن�ه ف�ي نف�س الوق�ت أة في بزوغ التحكيم اFلكتروني، إ� التقليدي في المساھم

جدي���دة ش���كلت نوع���اً م���ن وثقاف���ات � يج���ب إغف���ال وج���ود قواع���د وأع���راف 

ا�ستق4لية للنوع الجديد من التحكيم، وينبغي دراستھا كنوع مستقل من أنواع 

الحلول البديلة للمنازعات، فق�د نش�أ التعاق�د عب�ر اFنترن�ت عل�ى التحك�يم قب�ل 

وف�ي نف�س الوق�ت ف�إن إمكاني��ة  ،ير ق�وانين المنظم�ة للتحك�يم اFلكترون��ص�دو

عقد إجراءات ولقاءات التحكيم قد جاء نتيجة تط�ور التكنولوجي�ا، فف�ي بع�ض 

لكتروني��اً عب��ر اFنترن��ت دون إالح��ا�ت ي��تم انعق��اد كام��ل الم��ؤتمر أو الن��دوة 

والن�دوات � يمك�ن التقيد بشكليات قانونية، و� ش�ك أن آث�ار ھ�ذه الم�ؤتمرات 

  .إنكارھا

                                                           

  . 22م، ص2008إجراءاته، جامعة قاريونس، بنغازي،  -بيد اهللا، أسامة إدريس، التحكيم اإللكتروني ماهيته ) 1(

: ، وأيضاً 41م، ص 2009مطر، عصام عبد الفتاح، التحكيم اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ) 2(

تقليدي في ظل التحكيم اإللكتروني، دار العلوم نصير، معتصم سويلم، مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم ال
  .13، ص)ن -د (للطباعة والنشر، القاهرة، 
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ن�ه التحك�يم أوعليه فليس صحيحاً قصر تعريف التحك�يم اFلكترون�ي عل�ى     

ن التحك�يم اFلكترون�ي ق�د ي�تم إج�راؤه بش�كل إعبر تبادل الوثائق فق�ط، حي�ث 

  :مثل ،كامل أو جزئي عبر اFنترنت أو وسائل ا�تصال اFلكترونية اDخرى

س�واء فيم�ا ب�ين اDط�راف , على إج�راء التحك�يما�تفاق اFلكتروني  :أو;ً  

وذل�ك عب�ر تب�ادل الرس�ائل  ,أنفسھم أو فيما بينھم وبين ھيئة أو مركز التحكيم

م اFلكترون�ي ياFلكترونية بين اDطراف ابتداء، وما بي�نھم وب�ين مرك�ز التحك�

أو تعبئة نموذج خاص ببعض مراكز التحكيم التي تمارس أعمالھم من خ�4ل 

  . )1(فيما بعد ا�نترنت

لكتروني�ة، كانعق�اد الجلس�ات إأن تتم إج�راءات التحك�يم عب�ر وس�ائل  :ثانياً 

عن طريق اFنترنت بواسطة استخدام الوس�ائل المرئي�ة أو الس�معية، أو حت�ى 

بواس��طة تب��ادل الرس��ائل اFلكتروني��ة فيم��ا ب��ين أعض��اء ھيئ��ة التحك��يم، وف��ي 

مراح��ل متقدم��ة أكث��ر فإن��ه م��ن الممك��ن س��ماع ش��ھادة الش��ھود وإص��دار ق��رار 

  .لكترونياً إالتحكيم 

مفھوم التحكيم اFلكتروني � يختلف عن المفھوم  ن� فإ  ومن ثم� 

 ،المتعارف عليه للتحكيم كإجراء خاص بحسم منازعات التجارة الدولية

  هھذا اFجراء من بدايته إلى نھايتالتي يتم بھا  اZلية وإن تميز في

الحديثة كالكمبيوتر من وسائل ا�تصال  اوغيرھ اFنترنت باستخدام

     .)2(والفاكس وغيرھا

                                                           

وترى الباحثة أن اتفاق التحكيم اإللكتروني من الممكن أن يكون إلكترونيًا من خالل اتفاق طرفي العقد )  1
أي شكل إلكتروني كان، وترى الباحثة على إجرائه بواسطة الرسائل اإللكترونية أو التعاقد اإللكتروني أو ب) التحكيم(

أن هذا االتفاق يكون سابقًا على طلب التحكيم وٕان كان من الجائز أن يكون إجراء التحكيم أو طلبه بمجلس واحد، 
  .حيث يوجد ما يمنع ذلك

: القاهرة، ) ط -د (التحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية، ).م 2005(حسام الدين فتحي،  ناصف،) (2

إجراءاته،  -بيد اهللا، أسامة إدريس، التحكيم اإللكتروني ماهيته : وما بعدها، وأيضاً  15، ص دار النهضة العربية
  .25ص
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ب�دءاً م�ن ا�تف�اق عل�ى  لكتروني�اً إاFج�راء كل�ه ي�تم  وبعبارة أخرى ف�إن� 

بع�د ذل�ك إل�ى الط�رف اZخ�ر، الكتروني�اً بملء النموذج ال�ذي يرس�ل  ،التحكيم

فيكون بذلك قد تمت دعوته إلى التحكيم إذا قبل المشاركة في�ه بقب�ول ال�دعوى 

 الش���ھود والخب���راءالت���ي رفع���ت ض���ده م���روراً بتب���ادل المس���تندات وس���ماع 

��� اً وانتھ���اء ،الكتروني���اً  ا كان���ت بص���دور حك���م يتعھ���د اDط���راف باحترام���ه أّيً

وللمحك��وم لص��الحه الحص��ول عل��ى  ، الق��وانين والمعاھ��دات الواجب��ة التطبي��ق

  . القوة التنفيذية لھذا الحكم

التحكيم الذي تتم  : بأنه تعريف التحكيم ا!لكترونييمكن ووفقاً لما سبق       

قواع�د خاص�ة دون الحاج�ة إل�ى التق��اء اً لاءات�ه عب�ر ش�بكة ا�نترن�ت، وفق�إجر

  .)1(أطراف النزاع والمحكمين في مكان معين

 لھا فيوقد ُعنيت التشريعات الدولية بھذا النوع من التحكيم وأشارت 

ن الھدف من التحكيم اFلكتروني ھو أحيث  ،العديد من النصوص والتوصيات

تنقية وتأمين بيئة العمل اFلكتروني، وما يتصل بھا من خ4ل تسوية أو حل 

المنازعات اFلكترونية القائمة وتقديم الخدمات ا�ستشارية التي من شأنھا منع 

  .)2(جل مجتمع رقمي معافىأحدوث المنازعات من 

وني ويضع الفارق الرئيس بينه وبين وإذا كان ما يميز التحكيم اFلكتر     

التحكيم في حقيقته التقليدية ھو استعمال وسائل ا�تصال الحديثة في 

ھناك مسألة خ4فية تطرح حول إلزامية التحكيم بأكمله عبر  إجراءاته، فإن� 

لكترونياً أم يكفي �عتباره، كذلك استعمال إالوسيلة اFلكترونية �عتباره 

الواقع أن الفقه لم يتفق على و, ة في أية مرحلة من مراحلهالوسيلة اFلكتروني

  :رأي واحد، وانقسم في ذلك إلى اتجاھين

                                                           

مجلة جامعة الشارقة للعلوم , اإلطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني).م 2009(،آالء يعقوب,النعيمي)1(
  . 209، ص ، يونيو219الشرعية والقانونية، العدد 

  .248ص, التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية).م2008. (خالد ممدوح, إبراهيم)2(
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يعتبر التحكيم إلكترونياً سواء تم بأكمله عبر وسائل إلكترونية أو  :ا(ول

إذ يمكن أن يقتصر استخدام  ؛اقتصر استعمالھا على بعض المراحل منه فقط

ة إبرام اتفاق التحكيم أو على مرحلة الوسيلة اFلكترونية على مرحل

الخصومة، في حين تتم باقي المراحل بالطرق التقليدية كأن تعقد جلسات 

  .التحكيم بحضور الطرفين مث4ً 

� يعد التحكيم إلكترونياً إ� إذا تم بأكمله عبر الوسيلة  :والثاني    

ثم يمر  ،لكترونيإإذ ينبغي أن يبدأ التحكيم باتفاق تحكيم  ؛اFلكترونية

ف4 يلتقي الطرفان , بإجراءات تحكيم تتم باستعمال وسائل ا�تصال الحديثة

و� يصار إلى انعقاد جلسات تحكيم مادية وصو�ً  ،مع المحكمين لقاء مادياً 

  .)1(إلى مرحلة صدور الحكم اFلكتروني

روني تحكيم التحكيم اFلكت أن� تأسيساً على ا�تجاه الثاني  ترجح الباحثةو     

والقول بنقيض ذلك يجعل من أي تحكيم  ،يتم بأكمله عبر الوسيلة اFلكترونية

إذ � يخلو تحكيم من استعمال وسائل ا�تصال الحديثة في  ؛تحكيماً إلكترونياً 

أي مرحلة من مراحله، كأن يتم تبليغ الخصم عبر البريد اFلكتروني أو 

دام ھذه التقنيات الحديثة � فاستخ, إرسال بعض المستندات عبر الفاكس

جميع مراكز التحكيم الدولية  يجعل من التحكيم إلكترونياً، باFضافة إلى أن� 

تعمل على ا�ستفادة من التطور التقني من حيث امت4كھا مواقع إلكترونية 

على الشبكة يمكن التواصل معھا عبرھا، إ� أن ھذا � يجعل من قضايا 

و� يتم تطبيق قواعد التحكيم اFلكتروني بد�ً  ،كترونيةالتحكيم التي تتو�ھا إل

مراكز التحكيم ب ةستخدمالم ةنظمبعض اDكما أن . من التحكيم التقليدي

يسمح , جلسات مثل غرفة التجارة الدولية في باريسالاFلكتروني في عقد 

 DICCطراف التحكيم الذي يجري وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية 

تكون فيه بحيث التواصل بينھم عبر اFنترنت في مجال آمن خاص بھم، 

ويساعد على أرشفة المستندات حسب كل قضية  ،المعلومات المتبادلة مشفرة

                                                           

  . 209، ص اإلطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني).م 2009(،آالء يعقوب,النعيمي) (1
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وعلى الرغم من ذلك فإن التحكيم الذي يستخدم ھذا النظام يبقى , على حدة

جود جلسات Dن استخدامه � ُيغني عن و ؛تحكيماً تقليدياً وليس إلكترونياً 

  . تحكيم تقليدية

 ً�� ��� : �� 
	و���� ا ��
� ا��� ��رق  ا�


	و���� :وا�
���� ا

 :تعريف التقاضي ا!لكتروني •

عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلي " :يقصد بالتقاضي اFلكتروني    

المحكمة عبر البريد اFلكتروني حيث يتم فحص ھذه المستندات بواسطة 

ختص وإصدار قرار بشأنھا بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار الموظف الم

ووفقاً لھذا التعريف ". إلي المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن ھذه المستندات

فإن المتقاضي أو المحامي عند رغبته في إقامة الدعوى بطريقة إلكترونية 

سوف يرسل صحيفة الدعوى عبر البريد اFلكتروني من خ4ل موقع 

ني مخصص لھذا الغرض، حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب إلكترو

ثم يقرر قبول ھذه المستندات أو عدم  ،المحكمة ويقوم بفحص المستندات

قبولھا ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يعلمه فيھا باست4م مستنداته والقرار 

  .)1(الصادر بشأنھا

  :أما التحكيم ا!لكتروني •

شخاص معينين أو أاتفاق على طرح النزاع على شخص معين فھو      

عبر  -إلكترونياً  –جراءاته إتتم و، دون المحكمة المختصةمن ليفصلوا فيه 

                                                           

لقادسية للقانون النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني، بحث منشور في مجلة ا) م2011(منديل،أسعد فاضل،)1(
  . 184، ص والعلوم السياسية، العدد الثاني المجلد الرابع كانون األول
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لى الحضور إشبكة اتصا�ت دولية بطريقة سمعية بصرية دون الحاجة 

  .)1(المادي Dطراف النزاع والمحكمين في مكان معين

  :التقاضي ا!لكتروني والتحكيم ا!لكترونيومما سبق يتبين الفارق بين 

ن التحكيم اFلكتروني يتميز عن غيره باستخدام وسائل ا�تصال أيتضح  .1

الحديثة التي تعتمد على تقنية المعلومات وا�تصا�ت والتي تمثلت بشبكة 

  .اFلكتروني في جميع مراحل التقاضي بخ4ف التقاضياFنترنت 

تخاذ جميع اFجراءات نظر الدعوى بواسطة يتم ااFلكتروني  التحكيم نأ .2

اFنترنت، بعكس التقاضي اFلكتروني الذي يتخذ من إجراء بعينه بواسطة 

 .اFنترنت

في التحكيم اFلكتروني يمكن ل^طراف ا�تفاق على تطبيق ا�تفاقيات أو  .3

يقتصر دور وأنظمة بعينھا، على عكس التقاضي اFلكتروني الذي قوانين 

  .تسليم أوراق أو مستندات أو القيام بأي إجراء بعينه اDطراف على

مع بعضھم البعض ومع  يسمح ل^طراف بالتواصل اFلكتروني التحكيمأن  .4

 .، بخ4ف التقاضي الذي � يتيح ذلكالمحكم

  

  

  

  

  

                                                           

) ط -د (الدعوى اإللكترونية وٕاجراءاتها أمام المحاكم ،  –التقاضي اإللكتروني ). م2008(إبراهيم،خالد ممدوح،) (1

  . 35، ص دار الفكر الجامعي: ، القاهرة 
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  :املطلب الثالث

 النشأة التارخيية لظهور التحكيم اإللكرتوني

     Dساسية لحسم المنازعات الناشئة بين يعتبر القضاء الوطني الوسيلة ا

Dالقضاء عيوب لوبالنظر  ،اء معام4تھم وتعاقدھم مع بعضھمفراد من جر� ا

جراءات التقاضي وكثرة المصاريف والنفقات التي إتمثلت أھمھا ببطء العادي 

بدأ البحث بصورة جدية عن نظام جديد لحسم ، فطراف المنازعةأيتحملھا 

ة منازعات التجارة اFلكترونية وما تتطلبه من طبيعوم ءالمنازعات يت4

Fجراءات، وفي بداية التسعينات من القرن سرعة واختصار الوقت وا

الماضي ظھرت فكرة حل المنازعات إلكترونياً عبر اFنترنت وأصبح حل 

برام التصرفات العقدية التي تنشأ إالمنازعات يتم بذات الطريقة التي تتم بھا 

و التحكيم على أجل ھذا ظھر التحكيم اFلكتروني أومن  ،اتعنھا ھذه المنازع

و التحكيم الشبكي كوسيلة مطورة لحسم المنازعات عموماً والتي تبرم أالخط 

وبذلك انتقلت عقود التجارة اFلكترونية من مرحلة . عبر ا�نترنيت خصوصاً 

لى إكان يتم حل المنازعات فيھا من خ4ل الوسائل البديلة لحل المنازعات 

جراءات حل المنازعة بطريقة الكترونية مباشرة على إمرحلة تجري فيھا 

  .شبكة ا�نترنت

إذا كان الفصل في منازعات عقود التجارة الدولية قد يتم عن طريق و     

أو عن طريق اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل  ،اللجوء إلى المحاكم الوطنية

يمكن أن تستخدم لحل المنازعات الناشئة  ھذه الوسائل جميع المنازعات، فإن� 

وتشكل الوسائل البديلة المتمثلة في , عن عقود التجارة الدولية اFلكترونية

اDولى من آليات  الطريقةوتعرف ھذه الوسائل التفاوض والوساطة والتحكيم 

وقد  .عن اللجوء إلى القضاء الوطني والتي تتم بعيداً  ،حل النزاع غير الشكلية

, م 1991الثانية من آليات حل المنازعات في بداية عام  لطريقةاظھرت 
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أو  E- Mail  باستخدام البريد اFلكتروني والذي تجري إجراءاته إلكترونياً 

, Video Conferenceأو المؤتمر المرئي Web Sitesالمواقع اFلكترونية 

 والخبرة التحكيمية  Ombudsmanكما ظھرت وسائل أخرى منھا برامج

Expertise Arbitral  التحكيم   –والوساطةMed-Arb  1(وغيرھا(.  

فمع بداية التسعينات من القرن العشرين ظھرت فكرة فض المنازعات 

وأصبح حلھا يتم بذات الطريقة التي تتم بھا , نترنتعن طريق اF إلكترونياً 

وبذلك انتقلت , إبرام التصرفات القانونية التي تنشأ عنھا ھذه المنازعات

من خ4ل الوسائل  ،المعام4ت التجارية الدولية من مرحلة يتم فيھا حل النزاع

البديلة لحل المنازعات إلى مرحلة تجرى فيھا إجراءات حل النزاع بطريق 

  .)2(إلكتروني مباشرة على شبكة ا�نترنت

وبسبب كون التحكيم أكثر وسائل فض المنازعات مواءمة ليتم عن 

Fويمكن , ات الحديثة معهيكانت بداية تطبيق التقن نترنت، فقدطريق شبكة ا

  : نهإمن حيث  تتبع تطور التحكيم اFلكتروني تاريخياً 

عرف باسم  مشروعاً  David Stodolskyأنشأ  م  1994في عام 

، وتم إعداد قائمة إلكترونية بأسماء القضاة المشاركين شملت شبكة القضاء

ي، وكان الھدف من وراء على أساس صوت لكل قاض قاضياً  40أكثر من 

إقامة ھذه الشبكة مكافحة عمليات القرصنة، وجرائم التشھير وانتھاكات حقوق 

كما ظھر برنامج آخر ھو خدمة فض المنازعات المتعلقة باDسماء ، المؤلف

والماركات الشھيرة، تقدمھا مؤسسات معتمدة من قبل ھيئة اFنترنت ل^سماء 

                                                           

الرياض ). الطبعة األولى ( التنظيم القانوني للتحكيم اإللكتروني،)م 2013( علي، عبد الصبور عبد القوي،) 1(
  . 31، ص مكتبة االقتصاد والقانون:

  .245ص , التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية).م2008. (خالد ممدوح, إبراهيم) 2(
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Fجراء كسواه من خدمات التحكيم عبر ولكن ھذا ا, واDرقام المشتركة

  .)D )1طراف النزاع اFنترنت � يعد ملزماً 

نط4ق مشروع محكمة التحكيم اكانت نقطة  م  1996في عام و

 ؛وإن كان ھذا المشروع قد تصدى لقضية واحدة لم يتم البت فيھا ،ا�فتراضية

  .)D )2ن أطراف النزاع كانوا قد حلوا النزاع قبل صدور حكم المحكمين

 Expeditedشھد ظھور التحكيم المعجل م  1998عام  وفي

Arbitration  لكترونية وما تتطلبهFكنتيجة لطبيعة منازعات العقود الدولية ا

، استدعت الضرورة البحث عن آلية أسرع من التحكيم اFلكتروني, من سرعة

دعوى أغلبھا من  5000حتى اZن تم الفصل في قرابة  م2000ذ عام ومن

  .)WIPO)3قبل مركز الوساطة والتحكيم التابع لمنظمة حقوق الملكية الفكرية 

مؤسسة تقدم  25على شبكة اFنترنت  توجد حالياً والجدير بالذكر أنه      

وتشير اFحصائيات إلى أنه في ظل , خدمة التحكيم اFلكتروني غير الملزم

التي أقرتھا مؤسسة  UDRPجراءات التحكيم المعروفة اختصارا بـ إقواعد 

ICANN  في حين صدر عن معھد , حكم تحكيم إلكتروني 6000صدر قرابة

حكم تحكيم  70جال التحكيم غير الملزم قرابة المحكمين القانونيين الرائد في م

ورغم أن اFحصائيات الشاملة والدقيقة غير موجودة بسبب ، إلكتروني

اعتبارات الخصوصية والثقة التي تعمل بھا ھذه المؤسسات التحكيمية 

                                                           

  . 22ص اإللكتروني،يم القانوني للتحكيم التنظ)م 2013(علي، عبد الصبور عبد القوي، ) 3(

  . 103ص , طبيعة وأنماط التحكيم عبر االنترنت).م2008(عماد الدين، ,محمد) (2

،  دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية) الطبعة األولى(التحكيم اإللكتروني،.)م2006 (,الجنبيهي،منير و ممدوح)3(
  . 110ص
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 3700تم تقديم  2002وحرص أطراف التحكيم على توفرھا فإنه في عام 

 2400للتحكيم اFلكتروني و WIPOز منازعة تحكيم إلكتروني إلى مرك

منازعة تحكيم  50، ومنازعة تحكيم إلكتروني لمنتدى التحكيم الوطني

 E-Resolutionھذا وقد أدارت مؤسسة , لتحكيمل CPRإلكتروني لمعھد 

  .)1(نزاع  تحكيم إلكتروني 300قرابة 

الظھور في المملكة بدأ في التحكيم اFلكتروني  والجدير بالذكر أن

 -ھـ1414ل اFنترنت إلى المملكة في عام ودخبية السعودية ببداية العر

م عندما حصلت المؤسسات التعليمية والطبية والبحثية على تصريح 1994

ودخل اFنترنت رسمياً إلى المملكة في عام  ،بالدخول إلى شبكة اFنترنت

، إلى أن م1999م، وسمح للعامة بالوصول إلى اFنترنت في عام 1997

ھـ، ثم صدر أول 1428نظام التعام4ت اFلكترونية السعودي في عام صدر 

ھـ، فأتبعه النظام الجديد المعمول به اZن في عام 1405نظام للتحكيم في عام 

ھـ، ولم يوضح معالم التحكيم اFلكتروني بعد، وإن كان أنظمة أخرى 1433

  .تناولت التعام4ت اFلكترونية

لم يعد و فحسب المنازعات لحل وسيلةفي الجزائر التحكيم  ولم يعد

على الفصل في منازعات أطراف العقود الداخلية بل تعداه إلى  مقتصراً 

  .)2(تسوية منازعات أطراف العقود الدولية

                                                           

  . 103عماد الدين، طبيعة وأنماط التحكيم عبر االنترنت ، ص , محمد) 1(

دار الجامعة : ، اإلسكندرية) ط.د(الموسوعة القانونية للتجارة اإللكترونية ، ).م 2008(السنباطي ، إيهاب،)2(
  .306، ص الجديدة
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مع  تطورمعتبر استثناء من النظام القضائي و كان التحكيمفي البداية 

  .)1(لحل النزاعات ةمھم كمؤسسةفرض ا�عتراف بھا يالوقت ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ) ط -د (ضمان االستثمار،  – التحكيم التجاري الدولي –االستثمارات الدولية )م 2004(عبد العزيز، قادري، )1(
  .222، صدار هومة، : الجزائر
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  :نياملبحث الثا

 وخصائصه ومعوقاتهاإللكرتوني  أهداف التحكيم

أھداف التحكيم اFلكتروني، ثم عن  في ھذا المبحث نتناولسوف     

خصائصه، وأخيراً معوقاته، وذلك بتخصيص، مطلب مستقل لكل عنصر 

  : على النحو التالي

  املطلب األول

  أهداف التحكيم اإللكرتوني

أھداف التحكيم اFلكتروني في النظام السعودي عنه في القانون لم تختلف 

  :، ويمكن أن نوجزھا في اZتي الجزائري

تسوية وحل المنازعات إلى يھدف التحكيم اFلكتروني لما كان 

، وتقديم الخدمات ا�ستشارية، التي بين طرفي الخصومة اFلكترونية القائمة

مجتمع رقمي متطور غير  من شأنھا منع حدوث المنازعات، من أجل

  :مشوب بأي نقص أو قصور، وذلك من خ4ل ما يلي

تقديم خدمات التحكيم عن طريق محكمين خارجيين عبر وسائط  .1

ا�تصا�ت اFلكترونية لتسوية وحل المنازعات الناشئة عن ع4قة قانونية 

ذات طابع اقتصادي، سواء كانت ع4قة عقدية أو غير عقدية، سواء 

 .)1(القطاع العام أو في القطاع الخاص، أو بينھماكانت في 

تقديم الخبرة ا�ستشارية في المعام4ت اFلكترونية، مثل ا�ستجابة لطلب  .2

جھات لتكملة عقد معين به بعض أوجه النقص، أو لمراجعة أحكام عقد 

                                                           

الرياض ). الطبعة األولى ( التنظيم القانوني للتحكيم اإللكتروني،)م 2013(علي، عبد الصبور عبد القوي، )1(
 .24، ص مكتبة االقتصاد والقانون:
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معين في ظل ظروف معينة قد نشأت بعد إبرامه، فض4ً عن تقديم الخبرة 

لنظم والتقنية المعلوماتية والحاسبات التطبيقية للجھات ا�ستشارية في ا

القانونية، مثل المحاكم المختلفة ھذا بخ4ف ما تقدمه مكاتب المحاسبة 

والمراجعة للمحاكم من خبرة محاسبية في النزاعات المنظورة أمامھا 

 .)1(ليھاإطار  الدعاوي التي تحال إذات الصبغة المحاسبية البحتة في 

3.  �لتجاء إلى التحكيم المؤسسي بغرض حسم منازعات التجارة تشجيع ا

 (2). وا�ستثمار بأسرع الطرق وأقلھا كلفة

ترسيخ المفاھيم المتطورة لحسم المنازعات ا�ستثمارية خدمًة لرجال  .4

المال واDعمال والمستثمرين المحليين واDجانب الذين لديھم استثمارات 

(في المجتمع الدولي
3

(.  

، فعال من الشباب والشابات في مجالي التحكيم والتوفيقتأھيل جيل  .5

(توفيراً للجھد والوقت والمال المنازعاتسرعة فض و
4

(. 

 .)5( رتقاء بالتحكيممع ذوي الشأن ل4الدولي عزيز التعاون ت .6

  

  

  

 

 

                                                           

 .29، صارة الدوليةالتحكيم اإللكتروني في منازعات التج).م 2005(ناصف،حسام الدين فتحي، )1(

،  دار النهضة العربية: ، القاهرة) ط.د(سلطة التكييف في القانون اإلجرائي ، , )م1993(شحاته،محمد نور  (2)
  .53ص

  53المرجع السابق ص ) 3(

  53المرجع السابق ص )4(

  53المرجع السابق ص )5(
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  املطلب الثاني

  خصائص التحكيم اإللكرتوني

مصدرھا القضاء إذا كان الواقع يقول بأن نشأة التحكيم اFلكتروني كان 

التخيلي واFنترنت، إ� أنه �زال باFمكان استعمال الوسائل اFلكترونية 

للعديد من العقبات التي تواجه الحلول البديلة للنزاعات  *ً وتقنية المعلومات ح

التجارية الناشئة في العالم الواقعي، وإذا كان التحكيم يتصف بأھمية خاصة 

لك بالنظر إلى سھولة إجراءاته والسرعة في في حل المنازعات الدولية، وذ

الفصل في المنازعات مقارنة باFجراءات القضائية العادية، ذلك أن ھيئة 

فنياً في مجال موضوع التحكيم  اً التحكيم عادة ما تضم محكماً متخصص

ليتمكن من إيجاد الحلول الم4ئمة للنزاعات بطريقة أسرع وأفضل مما يجدھا 

Dنه يعايش المھنة أو العمل مما يجعله اقدر على حل النزاع القضاة العاديين؛ 

  .)1( بطريقة عملية وواقعية

 مجملھا في المرتبطة المزايا من بالعديد يتمتعاFلكتروني  فإن التحكيم

  :)2(وعقود اFلكترونية تكمن تلك فيما يلياFلكترونية  بالتجارة

، وھذه اFلكترونيلتحكيم ايز ا يمأھم مھو  :النزاعفي فصل السرعة  .1

على التحكيم  ةالمنازعات المعروضالميزة تفوق كثيراً سرعة الفصل في 

 ،مھذا التحكيوالذي يحتاج إلى مدة أطول بكثير مما يتطلبه  ،التقليدي

 ،والسبب في توفير الوقت يرجع إلى أنه � يلزم في التحكيم اFلكتروني

حتى سماع والنزاع وحضورھم المادي أمام المحكمين،  فانتقال أطرا

كما ، المتخاصمين وشھودھم يمكن يتم عبر وسائل ا�تصال اFلكترونية

واDدلة فيما بين أطراف  تتبادل المستندامكن من أن التحكيم اFلكتروني يُ 
                                                           

 .53صالتحكيم اإللكتروني، ).م2009(مطر،عصام عبد الفتاح، ) (1

، رسالة ) ط -د (حول نظام قانوني خاص بالتحكيم اإللكتروني، ). م2010(الشريفي،رضوان هاشم حمدون،)2(
 .41، ص جامعة الحسن األول: ماجستير في القانون، المغرب
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أو أية وسيلة البريد اFلكتروني خصومة التحكيم في ذات اللحظة عبر 

الذي يتطلب حضور  يالتحكيم التقليدخ4ف برى، وھذا إلكترونية أخ

 .)1( اDطراف أنفسھم أو وك4ء يمثلوھم

حيث � يستطيع أي : اFلكترونيالتحكيم  ةالعالية لعمليالنسبية السرية  .2

موظف أو أي شخص اFط4ع على ملف القضية غير طرفيھا بخ4ف 

قبل الموظفين  القضايا التقليدية التي تكون عرضة لpط4ع عليھا من

ميزة تتمتع بھا جميع أنواع التحكيم ويجب  وإن كانت تلكوغيرھم، 

التي يمر بھا التحكيم، فاDصل في أي تحكيم  لكل المراحاحترامھا في 

إلحاق الضرر بسمعة اDطراف  ىيؤدي إلوذلك حتى �  ،عدم الع4نية

اFلكتروني  ميكفلھا التحكيوالواقع أن السرية التي . المحتكمين ونشاطاتھم

 ةتبرم بطريقتبدو أكثر أھمية في مجال الع4قات التجارية الدولية التي 

ن ا�تصا�ت اFلكترونية تنجز بسرعة فائقة ومن ثم 6ذلك وإلكترونية، 

اDخبار التي تنطوي على أسرار تجارية أو صناعية أو مالية  رفإن انتشا

 .)2(يز كبيرعلى ح بسرعة غير متوقعةيتم نشرھا أو اقتصادية 

 القضاء إلى اللجوء فتكاليفه أقل من تكاليف : تكلفة التحكيم اFلكتروني أقل .3

 إليه سداد عند اللجوء يستدعي التقليدي حيث � محتى التحكي أو الوطني

،  الھيئة التحكيم بأي مكان رإمكانية استقرا عن فض*ً  ا�نتقال، نفقات

، كما ينبغي تأمين المقر  التقليديخ4فاً للقضاء الوطني أو التحكيم 

 )3(. للمحكمين في أحد اDماكن ال4زمة في حا�ت التقاضي التقليدية

في ف:  وخبرة واستق4لية تولي التحكيم أشخاصاً أكثر حيدةالھيئة التي ت .4

المحكمين في التحكيم اFلكتروني بعيداً عن المعرفة  ريتم اختياالغالب 

ن المحكمين فيه يتمتعون بقدر أكبر إثم ف نالنزاع، ومالمسبقة بأطراف 
                                                           

،  دار الجامعة الجديدة: ،اإلسكندرية) ط -د (قانون التحكيم اإللكتروني ، ).م 2009(عبد الفتاح،عزمي، ) (1
  .41ص

  .115صالتحكيم اإللكتروني،.)م2006 (,نبيهي،منير و ممدوحالج) (2

، )ط -د (التحكيم اإللكتروني، المفهوم واآلليات، سلسلة مفاهيم إستراتيجية ، ) م2012(مجاهد،شيماء جمال، ) (3
  .35، ص المركز العربي  ألبحاث القضاء اإللكتروني,القاهرة 
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ومن جھة أخرى يستلزم حل . من الحيدة وا�ستق4لية تجاه الطرفين

 أشخاصاً المنازعات التي تنشأ عن إبرام وتنفيذ العقود اFلكترونية 

يتمتعون بخبرات في ھذا المجال وھي خبرات � تتوافر غالباً، في 

  .)1(المحّكم الوطني القاضي أو

فض4ً عن وجود اتفاقية دولية بشأن ا�عتراف وتنفيذ أحكام المحكمين ھذا 

وھي اتفاقية نيويورك الخاصة با�عتراف بأحكام المحكمين وتنفيذھا لعام 

م، وذلك على خ4ف أحكام القضاء حيث � يوجد حتى اZن اتفاقية 1958

رة آنفاً مع تحكيم بشأن ا�عتراف والتنفيذ الدولي مثل اتفاقية نيويورك المذكو

وي4حظ أن المحكم في التحكيم . أن ھناك اتفاقيات إقليمية وثنائية لتنفيذھا

اFلكتروني قد يطبق قواعد تحقق مصالح أكبر من تلك التي نص عليھا النظام 

الوطني، تكون موجودة في قانون الطرف اZخر أو من طبيعة اDعراف 

رة، كما أن المحكم يھدف إلى التجارية، وفقاً لطائفة معينة من طوائف التجا

تحقيق مصالح وأھداف المجتمع الدولي والوسائل التي يمكن له استعمالھا 

�حترام وحماية مصالح الطرف الضعيف أو المستھلكين تكون أكثر من تلك 

الممنوحة للقاضي الوطني، حيث يمكن للمحكم أن يختار ضمن عدة قوانين 

تي تحمي الطرف الضعيف أو ليحدد القانون الذي يحقق اDھداف ال

  )2(المستھلك

 

 

  

                                                           

بحث . إجراءاته، جامعة قاريونس، بنغازي، -التحكيم اإللكتروني ماهيته ). م2008(بيد اهللا، أسامة إدريس،) (1
  .29، صمنشور 

   .26، صالتنظيم القانوني للتحكيم اإللكتروني )م 2013(علي، عبد الصبور عبد القوي، )2(
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  املطلب الثالث

  معوقات التحكيم اإللكرتوني

التحكيم اFلكتروني كوسيلة مستحدثة لفض المنازعات إلكترونياً تعترضھا 

الكثير من المعوقات في ا�عتراف به، والتي تتطلب لمواجھتھا التفكير جدياً 

لتحكيم اFلكتروني في منازعات فما يثيره ا, في تطويره منھجياً وھيكلياً 

  :التجارة اFلكترونية يرجع إلي ما يلي

 
ً
  :معوقات عملية: أوال

1. 	
 :4&م ��� ا��2��1 0	 ا����� ا����و

في التعام4ت اFلكترونية عموماً سواء من قبل الطرف اZخر أو من       

حكم ھيئة التحكيم المحجوبة عنه، فض4ً عن التشكيك في إمكانية تنفيذ 

  .)1(التحكيم اFلكتروني الصادر من الھيئة التحكيمية بغير الطريقة الودية

وترى الباحثة أن ھذه الفكرة تستقر لدى غير المثقفين والضعفاء نتيجة     

 .عدم الوعي المعرفي التكنولوجي والقانوني

  :إ��رة �"7 ا�"�#�ت ا�6�ا)�� وا�+/��4/5 .2

المرافعة الشفوية ومبدأ المواجھة، وفروق كوسائل حق الدفاع �سيما حق 

التوقيت مع الطرف اZخر، واخت4ف مستوى تكنولوجيا ا�تصا�ت فيما 

2(.بين الدول
(  

�ن ا����� وا�+=�آ;  .3? &�&�� ��/"�
 :ا��	 ��2�ه�

                                                           

  .21صالتحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية، ).م 2005(ناصف،حسام الدين فتحي، ) (1

  39صالتحكيم بواسطة اإلنترنت، ). م2002(جاء،محمد إبراهيم،يابو اله )(2
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يتوجب عموماً تحديد مكان التحكيم Dن تعينه يرتب آثاراً قانونية ھامة  

لية من عدمه ومكان انعقاد جلسات التحكيم كتمتع التحكيم بالصفة الدو

ومكان إخطار اDطراف ومكان إصدار الحكم كبيان إلزامي في حكم 

 .)1(التحكيم

4. ���&�� ?&ى ��� ا�!�ق ا���� : 

يجري تقدير مدى صحة اتفاق التحكيم طبقا �تفاقية نيويورك بالرجوع 

بما يفترض معه إلى عدة قوانين منھا قانون البلد الذي صدر فيه الحكم، 

إمكانية تحديد ھذا البلد وبالتالي صدور الحكم في إقليم بلد محدد، وھو ما 

� يمكن تصوره في حالة صدور الحكم و تحريره في موقع على شبكات 

كما تتضمن اتفاقية نيويورك نصوصاً تفترض . ا�تصال اFلكتروني

محددة، ومن ثم مباشرة إجراءات التحكيم في مكان معين أو في إقليم دولة 

تكون مخالفة ھذه اFجراءات لقانون ھذه الدولة سبباً من أسباب رفض 

ھل إجراءات : ا�عتراف بالحكم وتنفيذه، ولھذا طرح تساؤل مضمونه

التحكيم التي تجري عبر وسائط إلكترونية ھي إجراءات وطنية ينطبق 

ة ؟ إن عليھا قانون القاضي بالمفھوم التقليدي؟ أم أنھا إجراءات عائم

وصف التحكيم بأنه وطني أو أجنبي يرتبط بفكرة أنه يجري في مكان 

معين، وھذا الوصف يتوقف على الدولة المطلوب من محاكمھا إصدار 

وما , اDمر بتنفيذ حكم التحكيم وفيما إذا كان قد صدر في إقليم من أقاليمھا

الحكم  إذا كانت إجراءات التحكيم قد خضعت للقانون الساري فيھا أم أن

  .)2(صدر خارج إقليمھا

 

 
                                                           

  .49ص،  دار النهضة العربية، الطبعة األولى ، القاهرة , التحكيم اإللكتروني).م 2009(إيناس، ,الخالدي) (1

جارة ماهية وٕاجراءات التحكيم اإللكتروني كوسيلة لفض منازعات الت).ن -د (توجان فيصل، , الشريدة) (2
  .108، ص دار وائل للطباعة والنشر: ، عمان ) ط - د (, اإللكترونية
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ً
  :معوقات قانونية: ثانيا

�%��/رات ا��	  ا��/ا
�41&م ?/اآ#�  .1
��
 :��-; 0	 �C?ل ا���Cرة ا����و

م حتى اZن قواعد خاصة بالمعام4ت ئبعض النظم القانونية � تواإن      

يتعلق اFلكترونية، وبعضھا اZخر يعاني من جمود القواعد القانونية فيما 

بإجراءات التقاضي والتحكيم، وقد � يعترف أص4ً بصحة إجراء التحكيم 

بوسائل الكترونية، اDمر الذي ينشأ عنه إشكالية حقيقية حول ا�عتراف بحكم 

وقابليته للتنفيذ جبراً، أي عدم مواكبة النظم القانونية  ،التحكيم اFلكتروني

فغالبية , ود التجارة اFلكترونيةالداخلية للتطور السريع الحاصل في مجال عق

  .)1(ھذه النظم � تواءم المعام4ت التجارية اFلكترونية في قوانينھا

���#�E ا��/ا4&  .2 �4&م ا��Fام ا�+�

/ن %�ا�?�ة ا�+.-/ص 4���H 0	 ا�

  :ا�/$.	

اللجوء إلى التحكيم  –�سيما الضعفاء منھم  –كثيراً ما يخشى اDطراف ف     

Dنه لن يضمن ا�ستفادة من القواعد اZمرة المنصوص  ؛خاصةاFلكتروني 

لو كان أحد أطراف النزاع  :فعلى سبيل المثال. ھا في القانون الوطنيليع

مستھلكاً وصدر حكم التحكيم الفاصل للنزاع دون مراعاة أحكام قانون 

 .)2( المستھلك الوطني Dصبح ھذا الحكم عرضة للبط4ن واستحال تنفيذه

0�ة  ���#"& .3 �ً
ا����� ا����و
	 أ���
���.�Iم ا�"�م �� ��#�E ا��/ا
�1 ا�+�"%

: 

                                                           

  .37صالتحكيم بواسطة اإلنترنت، ). م2002(جاء،محمد إبراهيم،يابو اله) (1

  .41صقانون التحكيم اإللكتروني ، ).م 2009(عبد الفتاح،عزمي، ) (2
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والتي تمس بالمصالح اDساسية ا�قتصادية والسياسية وا�جتماعية اDمر      

الذي يعقد من حكم التحكيم اFلكتروني، مع أن محاو�ت التفرقة بين النظام 

 .)1(اءالعام الدولي والوطني في طريقھا إلى ا�ختف

0�ض �"7 ا���/د ا�=%�� آ���!�ق  .4
�� ا�+/'L ?1 ا���1�0��%� 	��� :ا�

وعدم قابلية بعض  ،لتحكيم اFلكترونيلجوء للاعدم اDمر الذي يؤدي ل     

  .)2( المنازعات للتسوية عن طريق التحكيم

ويمكن تقسم المعوقات القانونية التي يثيرھا التحكيم ا!لكتروني 

  :)3(جدواه وفعاليته إلى ث?ث فئات كالتالي في والتي تشكك

المعوقات المصاحبة لنفقات التحكيم من حيث وجود النزاع وتوثيقه  .1

 .وخضوعه للتحكيم

 قوثيتالمعوقات ذات الصلة باFطار اFجرائي من حيث ا�لتزام وال .2

  .ومكان التحكيم

المعوقات ذات الصلة بقرارات التحكيم من حيث المتطلبات الرسمية  .3

 .والطبيعة اFلزامية والسياسة العامة لpنفاذ

ترى الباحثة أن معوقات التحكيم تنحصر في الث4ث فئات السابقة و

لھيئة  أتعابنفقات التحكيم فقد تتطلب عملية التحكيم صرف  :ا(ولالمعوق 

وكان موضوع  –التحكيم باھظة الثمن خاصة إذا ما كان التحكيم دولياً 

: المعوق الثانييحتاج لمحكمين ذوي خبرة ومراس، أما  دقيقاً النزاع فنياً 

يتعلق اFطار اFجرائي فقد يتطلب التحكيم اFلكتروني على وجه التحديد 

عملية إثبات للحضور والتمثيل بالجلسات والتأكد من إبداء الدفاع بكل حرية 

ويسر، وا�ط4ع على اDوراق وغيرھا من اFجراءات التي يصعب 
                                                           

  .41المرجع السابق، ص)1(

  .21، ص: التحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية).م 2005(ناصف،حسام الدين فتحي، )2(

  .29ص يم القانوني للتحكيم اإللكتروني،التنظ)م 2013(علي، عبد الصبور عبد القوي، )3(
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أن التكنولوجيا لم تتطور بعد لسد مزيد من الثغرات التي تطبيقھا خاصة 

فحالة نجاح عملية التحكيم  :المعوق الثالثتكتنف ھذا المعوق اFجرائي، 

ومرورھا بس4م من المعوقات السابقة تتبدى مشكلة جديدة وھي تنفيذ حكم 

التحكيم اFلكتروني، لما كان حكم التحكيم اFلكتروني يصدر عن بعد أو 

إلكتروني فقد تتواجد مشكلة سحب حكم التحكيم على دعامة مادية،  بشكل

وكيفية سحبھا ولمن تعطى، ومن ثم التوجه إلى الجھات المختصة في الدولة 

لتنفيذ حكم التحكيم لوضع الصيغة التنفيذية عليه، ثم بحث جدية حكم التحكيم 

ام العادية، من عدمه، فإن عملية التنفيذ تثير الكثير من المشاكل في اDحك

  .فما بال أحكام التحكيم اFلكتروني

  :وتقترح الباحثة حلول للمعوقات السابقة تتمثل في ا-تي

تدريب المزيد من المحكمين خاصة المتعلق باDمور : معوق النفقات .1

الدقيقة من خ4ل عمل دراسات استقصائية لموضوعات التحكيم  قھيةالف

اDكثر طلباً، ومن ثم تدريب عناصر وكوادر في ھذه الموضوعات، 

باFضافة إلى تقنين ا�تعاب بشكل يجعلھا متوازنة مع ما يقوم به المحكم 

 .من مجھود

 إنشاء مواقع إلكترونية رسمية أو تحت إشراف الدولة،: المعوق اFجرائي .2

طمأنة الجمھور لعمليات التحكيم اFلكتروني : لتحقيق أمرين اDول

الرقابة على ما يدور في عملية : وس4مة عملياتھا اFجرائية، الثاني

التحكيم، فإن ضبط المعوق اFجرائي يتوقف على ضمان س4مة إجراءات 

 .العملية التحكيمية، من خ4ل مواقع رسمية أو تحت رقابة الدولة

ھذا المعوق يحتاج إلى تدخل تنظيمي ليجعل من حكم : نفيذمعوق الت .3

التحكيم بعد استيفاء شرائطه، يعرض على الجھات المختصة لوضع 

 .الصيغة التنفيذية ومن ثم يتم التنفيذ بمقتضاه
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  الفصل الثالث

  أحكام اتفاق التحكيم اإللكرتوني

  :وأنواعهاإللكرتوني  التحكيم اتفاقماهية : األول املبحث �

  .ماهية اتفاق التحكيم اإللكتروني :المطلب األول •

 .م اإللكترونيكيأنواع اتفاق التح :المطلب الثاني •

  :اإللكرتوني لتحكيما إجراءات: الثاني املبحث �

  .عرض النزاع ورسوم التسجيل :المطلب األول •

  .سير خصومة التحكيم :المطلب الثاني •

  .وتوثيقهإثبات اتفاق التحكيم اإللكتروني : المطلب الثالث •

  :وشروطهاإللكرتوني  التحكيم اتفاقصور : الثالث املبحث �

  .التحكيم اإللكتروني اتفاق صور :المطلب األول •

 .شروط صحة اتفاق التحكيم اإللكتروني: المطلب الثاني •
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  الفصل الثالث

  أحكام اتفاق التحكيم اإللكرتوني

���� :�+�H& و�

إلى اتفاق بين  –أياً كانت صورته  تقليدياً أو إلكترونياً  –يستند التحكيم     

أطرافه؛ ولذلك فإن البحث عن كيفية إبرام اتفاق التحكيم اFلكتروني 

والطريقة التي يمكن Dطرافه أن يعبروا عن رضاھم باللجوء إلى ھذا النوع 

من التحكيم أمر � مفر� منه، كونه ھو الذي ينظم من خ4له المتنازعون 

إجراءات التحكيم اFلكتروني، بما في ذلك تحديد القانون الذي يحكم صحة 

اتفاق التحكيم بذاته وتشكيل ھيئة التحكيم، ونظراً �فتقاره إلى نظام قانوني 

خاص به ينظمه ويؤصله، أتجه معظم الفقه والتنظيمات الذاتية للتحكيم 

ظمة للتحكيم التقليدي اFلكتروني إلى إخضاعه لمختلف ا�تفاقيات الدولية المن

  .)1(م1958والتي نجد على رأسھا اتفاقية نيويورك لسنة 

أحكام اتفاق ( على ھدي ما تقدم سوف ينتظم الحديث في ھذا الفصل     

اDول لماھية اتفاق التحكيم : في ث4ثة مباحث) التحكيم اFلكتروني

اFلكتروني وأنواعه، والثاني لpطار اFجرائي للتحكيم اFلكتروني، والثالث 

على النحو  الخصائص العامة �تفاق التحكيم اFلكتروني وبيان صوره، وذلك

  :التالي

  

  

                                                           

العربية السعودية ، صادقت عليها المملكة )1985نيويورك (اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وٕانفاذها ) 1(
 233-88ه، كما صادقت الجزائر بموجب المرسوم رقم 16/7/1414والصادر بتاريخ  11/بالمرسوم الملكي رقم م

  .م1988نوفمبر  5في 
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  املبحث األول

  وأنواعهاإللكرتوني  ماهية اتفاق التحكيم

تعد اتفاقية التحكيم اFلكتروني الخطوة اDولى في التحكيم اFلكتروني     

سوى أنه يتم  لتقليديوأساس قيامه، و� يختلف تعريفه عن اتفاقية التحكيم ا

الدولية؛ لذلك يعني  عن طريق وسائط إلكترونية عبر شبكة ا�تصا�ت

تسوية المنازعات والخ4فات عبر اFنترنت دون حاجة إلى التواجد المادي 

، اDمر الذي أثار إشكا�ت قانونية عديدة من )1(ل^طراف أثناء عملية التحكيم

حيث إمكانية تطبيق القواعد الخاصة باتفاقية التحكيم بصيغته التقليدية على 

 الفصل في السرعةباFلكتروني  لتحكيمفيمتاز ا اتفاق التحكيم اFلكتروني،

 في المنازعات ھذه تداول به يجري ما كثيراً  تفوق الميزة وھذه بالنزاع،

 التجارة عقود ازدياد مع خاصة للقضايا وتكدس بطء من المحاكم أروقة

 المنازعات في الفصل سرعة كثيراً  يفوق التحكيم ھذا إن حتى اFلكترونية،

 إلى يحتاج الذي العادي التجاري للتحكيم باللجوء مقارنة عليه المعروضة

 المادي الحضور ھو ذلك وسبب التحكيم، ھذا يتطلبه مما بكثير أطول مدة

 الدعوى أطراف بين والبيانات المرافعات وتبادل التحكيم ولھيئة ل^طراف

 البريد عبر المستندات تقديم بسبب الحكم على الحصول سھولةإضافة إلي 

 أو المحكم قبل من صممت التي الخاصة الواجھة خ4ل من أو روني،اFلكت

 من موقعة اDحكام على والحصول البيانات لتقديماFلكتروني  التحكيم مركز

ومن خ4ل ما سبق كان � بد من التعرض في ھذا المبحث Dولي  المحكمين

مراحل التحكيم اFلكتروني وھي اتفاق التحكيم وسوف نقسم ھذا المبحث إلى 

  : مطلبين كالتالي 

  .ماھية اتفاق التحكيم اFلكتروني  :المطلب ا(ول �

 . أنواع اتفاق التحكيم اFلكتروني  :المطلب الثاني   �
                                                           

  .29صالتنظيم القانوني للتحكيم اإللكتروني، )م 2013(علي، عبد الصبور عبد القوي، ) (1
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  املطلب األول

  ماهية اتفاق التحكيم اإللكرتوني

احتل التحكيم التجاري الدولي مكانة خاصة باعتباره عدالة اتفاقية 

وظاھرة مھمة وأصلية في مجال الع4قات ا�قتصادية الدولية، يلجأ إليھا 

أطراف النزاع بمحض إرادتھم لحل المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن 

  .)1(فاق التحكيمالعقد القائم بينھما، بموجب ات

وبالنسبة للنظام السعودي نص نظام التحكيم على تعريف اتفاق 

اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن : (التحكيم في المادة اDولى منه على أنه

يحي4 إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي تنشأ أو قد تنشأ 

أو غير تعاقدية، سواء  بينھما في شأن ع4قة نظامية محددة تعاقدية كانت

أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أم في صورة 

�تفاق قواعد عامة ، كما تضمن النظام وضع )مشارطة تحكيم مستقلة

يجوز أن يكون اتفاق  - 1: (التحكيم في المادة التاسعة حيث نصت على أن

بذاته أم ورد في عقد معين، التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستق4ً 

قيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في لكما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم �حقاً 

شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة وفي ھذه الحالة يجب أن يحدد ا�تفاق 

يجب أن يكون  -2المسائل التي يشملھا التحكيم وإ� كان ا�تفاق باط4ً، 

كون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ي -3إ� كان باط4ً، اتفاق التحكيم مكتوباً و

تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما يتباد�ه من 

مراس4ت موثقة أو برقيات أو غيرھا من وسائل ا�تصال اFلكترونية أو 

المكتوبة وتعد اFشارة في عقد ما، أو اFحالة فيه إلى مستند يشتمل على 
                                                           

رسالة , ، جامعة الجزائر) ط -د (في التحكيم التجاري الدولي، مبدأ سلطان اإلرادة ).م 2002(كراشي، ليلي، )1(
  .17، صماجستير 
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بمثابة اتفاق تحكيم كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل شرط للتحكيم 

إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى 

  ).تتضمن شرط تحكيم إذا كانت اFحالة في اعتبار ھذا الشرط جزء من العقد

الدولي  ھذا وقد عرف قانون اDونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري     

اتفاق بين طرفين على أن يحي4 إلى : (م التحكيم التجاري بأنه1985 لعام

التحكيم جميع أو بعض ما نشأ أو ما قد ينشأ بينھما من نزاعات بشأن ع4قة 

، ونجد المعنى ذاته في )قانونية محددة، سواء كانت تعاقدية أم غير تعاقدية

نون التحكيم الجزائري من قا 1011التشريع الجزائري حيث نصت المادة 

اتفاق التحكيم ھو ا�تفاق الذي يقبل اDطراف بموجبه عرض : (على أن

  .)1()النزاع سبق نشوؤه على التحكيم

ون القانوأنه كان يفضل أن يترك النظام السعودي : وترى الباحثة

 النص علىاتفاق التحكيم؛ Dنه من اDنسب عدم الجزائري وضع تعريفات 

تعريفات في اDنظمة أو القوانين، وذلك لعدم وجود تعريف جامع مانع 

: وترى الباحثةيستوعب كل الحا�ت أو تشمل اتفاق التحكيم ھذا من جانب، 

ا�جتھاد للقضاء والفقه القانوني والباحثين وأنه من اDنسب ترك ھذا المجال 

  .في وضع تعريف له

ن نطاق اتفاق التحكيم عن أن النظام السعودي وسع موترى الباحثة 

  :نظيره الجزائري من عدة وجوه على النحو اZتي

أن اتفاق التحكيم في النظام السعودي جائز قبل نشوء النزاع أو بعده،  .1

 .بخ4ف القانون الجزائري الذي يقصره على النزاع الذي ينشأ قبله فقط

                                                           

  .278ص, التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية).م2008. (خالد ممدوح, إبراهيم)1(
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 أن اتفاق التحكيم جائز للجھات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس .2

الوزراء في النظام السعودي، بينما في القانون الجزائري � يجوز للدولة 

  .و� ل^شخاص ا�عتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم مطلقاً 

إ� أن اتفاق التحكيم اFلكتروني عن اتفاق التحكيم التقليدي � يختلف 

 ،يتم عن طريق وسائل إلكترونية عبر شبكة ا�تصا�ت الدوليةاDول 

أي التحكيم اFلكتروني لذلك يعني والثاني يتم بالطريقة التقليدية ل4تفاق؛ 

تسوية المنازعات والخ4فات عبر شبكة اFنترنت دون حاجة إلى التواجد 

  .)1(المادي ل^طراف أثناء عملية التحكيم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .249ص , التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية).م2008. (خالد ممدوح, إبراهيم)1(
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  املطلب الثاني

  أنواع اتفاق التحكيم اإللكرتوني

وھو التحكيم الذي � تتمتع فيه القرارات التحكيمية  :التحكيم غير الملزم .1

 .)1(بقوة ملزمة على عكس القرارات التحكيمية التي تجري بصورة تقليدية

وھو التحكيم الذي يتمتع فيه أحد الطرفين أو : التحكيم الملزم المشروط .2

كليھما بحرية قبول قرار التحكيم الصادر أو رفضه خ4ل فترة محددة، 

إذا لم يتم رفضه من قبل اDطراف أو إذا أعلن  الحكم ملزماَ يصبح بعدھا 

 .)2(الطرفان قبولھما له

وھو التحكيم الذي � يستھدف إصدار حكم  :التحكيم غير الملزم بطبيعته .3

 .)3(تحكيمي يلزم الطرفين على غرار الحكم الصادر من المحاكم الوطنية

اعترف نظام التحكيم السعودي بالتحكيم اتفاقاً أو مشارطاً، كما اعترف      

وأنه مال أي با�تفاق باللجوء إلى التحكيم، سواء قبل نشوء النزاع أم بعده، 

وھذا المعنى التحكيم الملزم المشروط ھو المنظم السعودي إلى النوع الثاني و

الثانية والخمسون من  نص المادةالمضمون العام لنظام التحكيم ومأخوذ من 

مع مراعاة اDحكام المنصوص : (نظام التحكيم الجديد حيث نصت على أن

عليھا في ھذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لھذا النظام حجية 

بعكس القانون الجزائري الذي لم ). اDمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ

  .التحكيمقبل اتفاق  تنشأيعترف بالمنازعات التي 

       

 

                                                           

  .54صماهية وٕاجراءات التحكيم اإللكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة ).ن -د (توجان فيصل، , الشريدة )1(

  .45, التحكيم اإللكتروني).م 2009(إيناس، ,الخالدي )2(

  .279، ص, التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية).م2008. (خالد ممدوح, إبراهيم )3(
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  املبحث الثاني

  لتحكيم اإللكرتونيا  إجراءات

المتعلقة  اعترافاً باDھمية العملية للتحكيم اFلكتروني في فض المنازعات    

اFلكترونية على وجه العموم؛ فإنه يتوجب تحديد  بعقود التجارة والمعام4ت

  .اFلكتروني اFطار اFجرائي للتحكيم

ھذا وقد يعنى المبحث مبدئياً بتتبع اFطار اFجرائي للتحكيم اFلكتروني     

من حيث رصد اFجراءات المتعلقة بتفصي4ت عرض النزاع على التحكيم 

ومن ثم رسوم التسجيل، وسير خصومة التحكيم،  ,في شكله اFلكتروني

  .)1(وتوثيقه وإثبات اتفاق التحكيم اFلكتروني

للتحكيم  لpطار اFجرائيفسوف نعرض في ھذا المطلب  وعلى ھدي ما تقدم

  اFلكتروني وذلك في ث4ث مطالب 

  .إجراءات التحكيم اFلكتروني ورسومه : المطلب ا(ول �

  . سير خصومة التحكيم: المطلب الثاني �

  .إثبات اتفاق التحكيم اFلكتروني وتوثيقه : المطلب الثالث �

  :وذلك على النحو التالي 

  

  

  

                                                           

عقود التجارة اإللكترونية في القانون الدولي الخاص، المجلة المصرية للقانون ) 2001(محمد، أشرف وفا،  )(1
  .264، ص 57، العدد ةالدولي
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  األولاملطلب 

  ورسومهاإللكرتوني  إجراءات التحكيم

  :التحكيم ا!لكتروني مباشرة: أو;ً 

من خ4ل ا�ط4ع على نظام التحكيم الجديد تبين أن المنظم السعودي لم 

إ� أنه من يضع Fجراءات التحكيم اFلكتروني قواعد على وجه يخصه، 

تختلف خ4ل القواعد العامة وتوضيح فقھاء القانون لھا يمكن أن نقول بأن 

Fن التحكيم حيث أ ،لكتروني عن إجراءات التحكيم العاديإجراءات التحكيم ا

Fالوسائل  عبر ،وحتى صدور الحكم القضائي فيه ،لكتروني يتم منذ بدايتها

FاFيتم تخزين البيانات والمستندات ف ،لكترونيةلكترونية من خ4ل المواقع ا

لكتروني جراءات التحكيم اFإ وتبدأ ،)1(وغيرھا من الوثائق المتعلقة بالنزاع

و أطراف طراف اتفاق التحكيم حيث يقوم أحد اDأعند حصول خ4ف بين 

لكتروني عبر لتحكيم اFلمام مركز أكليھما بتقديم طلب اللجوء للتحكيم 

و عن طريق كتابة النموذج ألكتروني لبريد اFلكترونية باإرسال رسالة إ

و الجھة المعينة أالمبين على موقع ا�نترنت والمعد سلفاً من قبل المركز 

وغالباً ما تشترط مراكز التحكيم تضمين طلبات التحكيم البيانات  .)2(بالتحكيم

Z3(تيةا(:  

  .لكترونيةعمالھم وعناوينھم البريدية اFأأسماء اDطراف وطبيعة  .1

 .تحديد طبيعة النزاع وظروفه .2

 .الغرض من الطلب وطبيعة التسوية المطلوبة .3

 .والوثائق والمستنداتواFثباتات دلة قائمة با6 .4
                                                           

لدولي الخاص، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون ا).2009م(نبيل زيد،  مقابلة، )1(
  .231ص ,والنشر  دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان ).الطبعة األولى(

  .25ص ,ماهية وٕاجراءات التحكيم اإللكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة).ن -د (توجان فيصل، , الشريدة )2(

  .124صالنظام القانوني اإللكتروني، ).م2006(الرومي،محمد أمين، )3(
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 .نص شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم وأي معلومات أخرى نافعة .5

بنص المادة السادسة  وترى الباحثة أن ھذا له مردود في نظام التحكيم     

� تسري أحكام ھذه المادة على : (ت على أنحيث تضمن )3(فقرة 

، وبمفھوم )ا�ب4غات القضائية الخاصة ببط4ن حكم التحكيم أمام المحاكم

المخالفة فإن أي إجراء أخر يتم تطبيق القواعد العامة المعمول بھا في نظام 

المرافعات الشرعية بشأن التبليغات ومنھا ما نص عليه في المادة التاسعة 

 .منه والتي تضمنت على بيانات طرفي التداعي والث4ثون

كما نصت المادة الث4ثون من نظام التحكيم السعودي على ھذه البيانات 

يرسل المدعي خ4ل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي  -1: (بقولھا

تعينه ھيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً 

ه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح مكتوباً بدعوا

لوقائع الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يجب اتفاق الطرفين ذكره 

يرسل المدعى عليه خ4ل الميعاد المتفق عليه بين  -2في ھذا البيان، 

الطرفين أو الذي تعينه ھيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من 

ين جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى وله أن المحكم

يضمن جوابه أي طلب متصل بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ 

منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة �حقة من اFجراءات إذا 

يجوز لكل واحد من  -3رأت ھيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير، 

فين أن يرفق ببيان الدعوى أو بجوابه عليھا على حسب اDحوال صوراً الطر

من الوثائق التي يستند إليھا وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضھا، وأدلة 

  ...).اFثبات التي يعتزم تقديمھا 

Dلى تحديد إطراف وبعد تلقي مركز التحكيم طلب اللجوء للتحكيم يدعو ا

Dولى ويفتح موعد الجلسة اFملف خاص بالنزاع على الموقع ا �لكتروني و

� باستخدام المفتاح السري الذي يرسل للخصوم إليه إيسمح بالدخول 



 
- 70  - 

لكتروني بعد ذلك بإخطار ويقوم مركز التحكيم اF ، وDعضاء ھيئة التحكيم

Fخر المطلوب التحكيم ضده على العنوان اDلكتروني الذي وضعه الطرف ا

ويجب على المطلوب كالتحكيم ضده بعد تلقيه  ، تحكيمالطرف اDول طالب ال

ن يبلغ مركز التحكيم برده على طلب التحكيم ألى التحكيم إاFخطار باللجوء 

Z1(تيةمتضمناً المسائل ا(:  

1. Fلكترونياسمه وعمله وعنوانه البريدي ا.  

 .م4حظاته حول طبيعة النزاع وظروفه .2

 .التسوية المطلوبةموقفه من الغرض من طلب اللجوء للتحكيم و .3

ثبات التي يقوم عليھا رده وأية معلومات أخرى قد تكون دلة اFأقائمة ب .4

 .نافعة

  .أي طلبات مقابلة يرغب في إيرادھا في نفس الوقت الذي يقدم دفاعه .5

جراءات إويحق Dطراف اتفاق التحكيم تعديل طلباتھم المقدمة خ4ل 

. من تعطيل نظر النزاع � في حالة رفض المحكمين ذلك خوفاً إالتحكيم 

ويجب وضع جميع المستندات والمعلومات والتقارير والم4حق والبيانات 

Fالتي يقدمھا أياً من الطرفين على موقع اFنترنتلكتروني في شبكة ا .

لكتروني ن ھيئة التحكيم اFإوبالنسبة لتبادل المستندات واللوائح الجوابية ف

دخال إوذلك عن طريق  ، نترنت<تسمح بتبادل المستندات عبر شبكة ا

لكتروني و جھة معتمدة من قبل مركز التحكيم اFأالبيانات بواسطة شخص 

لكترونياً عبر إمين نقل المستندات والوثائق أن يتم استخدام نظام تشفيري لتأو

ن أويمكن لھيئة التحكيم  )2(واستخدام تكنولوجياً تأمين المعلومات. الشبكة

اف النزاع وشھادة الشھود من خ4ل ما يسمى بغرف تستمع إلى أقوال أطر

Fويعقد في ھذه الحالة مؤتمر عن بعد بين  ، نترنتالمخاطبة والحوار على ا

                                                           

ية في القانون الدولي الخاص، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترون).2009م(نبيل زيد،  مقابلة، )1(
  .232ص، (

  .125، ص النظام القانوني اإللكتروني).م2006(محمد أمين، الرومي، )2(
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Dطراف المتخاصمة يتناولون فيه الجوانب المتعلقة بموضوع التحكيم جميع ا

وھذه الوسائل تؤدي نفس الدور الذي تقوم به الجلسات القضائية العادية التي 

نھا تنقل الصورة والصوت في الحال مما يتيح الفرصة د طبيعياً Dتعق

Dصحاب الشأن بمشاھدة المؤتمر بشكل يضمن حق ا�دعاء وحق الدفاع 

  .)1(وحق المواجھة

  :الطلب ا!لكتروني للتحكيم: ثانياً 

ھويته ) سواء كان مدعياً أو مدعى عليه(ففي ھذا الطلب يحدد المرسل 

، )ھيئة التحكيم ا�فتراضية المتفق عليھا(المرسل إليھا اFلكترونية، والجھة 

والموضوع المثار بشأنه النزاع، كما يجب على المتقاضين تقديم بياناتھم 

ووثائقھم وإرسالھا إلى المحكم والخصم مراعاة لقاعدة التكافؤ، وفي 

منازعات العقود التجارية اFلكترونية والتقليدية، يتعين أن يكون المتقاضين 

لى استعداد لتبادل الحجج والبراھين إلكترونياً عن طريق الكتابة ع

Fلكترونية، مثال ذلك تبادل الوثائق اFلكترونية على شكل ملفات مرفقة ا

من قواعد الغرفة  3/2برسائل البريد اFلكتروني، وھذا ما قررته المادة 

راحة والتي تجيز صراحة ا�تصال اFلكتروني ص) ICC(التجارية الدولية 

  .)2(بالمحكمة والسكرتارية

  :جلسات ا;ستماع ا!لكترونية والقانون الواجب التطبيق: ثالثاً 

إن تنظيم جلسات ا�ستماع اFلكترونية ھو أمر ممكن من الناحية التقنية      

ولكنه مكلف، إ� أن بعض المشروعات التجريبية التي تم تنفيذھا بالو�يات 

                                                           

منشورات : بيروت). الطبعة األولى(عقد التجارة اإللكترونية، ).م 2010(فادي محمد عماد الدين،  توكل، )1(
  .234، صالحلبي الحقوقية

القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة اإللكترونية ، القاهرة  ).م2009(زمزمي ، ابراهيم أحمد، )2(
نموذج طلب المحكمة االفتراضية السعودية على العنوان  يرجع إلىو ,  383ص , دراسة مقارنة دار النهضة العربية:

العال، أبو العال علي، النظام  أبو http://www.ac4mit.org/__Emailstory.asp?FileName: التالي
  .40م، ص2005دار النهضة العربية القاهرة،  - القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية
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المتحدة اDمريكية وفرت غرفاً معدة خصيصاً لذلك، وھنا يثار التساؤل عن 

مدى إمكان إجراء التحكيم اFلكتروني دون جلسات إلكترونية فعلية بغية 

  تخفيض التكلفة ودون حضور افتراضي للخصوم أو ممثليھم القانونيين ؟ 

المحكمين وقد حرصت غالبية النظم القانونية على ا�عتداد بإرادة       

وتحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة، ويرى البعض 

أن المبدأ اDساسي ھو اختيار المحكمين للقانون الواجب التطبيق على 

موضوع النزاع دون تقييد إرادتھم بأية قيود، وبالتالي من الممكن اختيار 

المحتكمين أو محل  بكل نواحي النزاع، � يتصل بجنسية قانون بعيد الصلة

العقد أو مكان التحكيم، ومن ثم � يجوز للمحكم ا�متناع عن  إبرام أو تنفيذ

 �إعمال القانون الذي يختاره اDطراف وقد ذھب البعض اZخر إلى أنه 

يجوز للمحكم ا�ستناد إلى قانون آخر بحجة ارتباطه بموضوع النزاع أو 

ستبعدھا أص4ً أو بأية حجج بحجة تصحيح مسار قاعدة اFسناد التي ا

  . )1(أخرى

من نظام التحكيم السعودي  39وفي إطار النظام السعودي فإن المادة      

يصدر المحكمون قراراتھم فير مقيدين باFجراءات النظامية : (تنص على أنه

 ىبمقتضعدا ما نص عليه نظام التحكيم و�ئحته التنفيذية وتكون قراراتھم 

Fنظمة المرعيةأحكام الشريعة اDس4مية وا.(  

ويتطلب ذلك عقد أي جلسات استماع، ومع ذلك فإن منع جلسات 

ا�ستماع اFلكترونية، يجعل إجراءات التحكيم اFلكتروني أكثر صعوبة لعدة 

  :)2(أسباب ھي

                                                           

،ص القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة اإللكترونية ، ). م2009(زمزمي ، ابراهيم أحمد، )1(
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أنه يقلل المدة المتاحة أمام الخصوم على تبادل المستندات إلكترونياً، : اDول

إمكانية شرح ادعائھم وتوضيح أوجه دفاعھم، أو إلقاء دون أن يكون أمامھم 

الضوء على النقاط الجوھرية البارزة، وقد يكون أحدھما لديه إمكانية 

ا�حتفاظ بالرسائل اFلكترونية، بينما الخصم اZخر واجھته صعوبات 

  .فيحفظھا، ومن ثم لن تطبق قاعدة التكافؤ

الفرصة أمام الخصوم ل4ستناد إلى أن أغلب جلسات ا�ستماع لن تتيح  ثانياً 

أقوال الشھود وآراء الخبراء، فض4ً عن ذلك فإنه يصعب ا�عتماد على تلك 

اDقوال أو اZراء عبر رسالة بريد إلكتروني، ولذلك تنادي بعض المؤسسات 

اDنجلوسكسونية التي تقترح اللجوء للتحكيم اFلكتروني بضرورة إجراء 

  .جلسات استماعية فعلية

تعتمد اFجراءات على الوثائق المكتوبة فحسب، كما تستلزم عادة  :الثاً ث

استعراض الحجج والدفوع في صورة بيانات مطولة قد يصعب على ھيئة 

التحكيم اFط4ع على أجزاء منھا، ومن ثم يتعثر الوصول إلى إظھار 

  .الحقيقة

  . وفي النظام السعودي لم يتطرق نظام التحكيم إلى جلسات ا�ستماع

  :المداولة على ا!نترنت: رابعاً 

في نھاية اFجراءات تأتي مرحلة المداولة عن طريق ھيئة التحكيم 

المكونة من محكمين يمارسون عملھم من دول مختلفة، ومما يعزز ذلك أن 

 �النصوص الحديثة لقانون التحكيم � تستبعد المداولة اFلكترونية، كما أنھا 

ة وتسمح بھا أيضاً بالتليفزيون والفاكس وعبر تشترط شك4ً معين للمداول

  .)1(مؤتمرات الفيديو
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                                       :رسوم التسجيل: خامساً 

ورسوم تتنوع رسوم التحكيم عموماً، من رسوم التسجيل، والرسوم اFدارية، 

 المحكمين، وتعد أھم ھذه الرسوم خاصة في التحكيم اFلكتروني ھي رسوم

  .المحكمين

إ� أنه لم ينص نظام التحكيم السعودي الجديد على رسوم التحكيم، 

التي يلتزم بھا المحتكمون بداية من تقديم طلب التحكيم، ونھاية بالحصول 

على حكم التحكيم اFلكتروني، إ� أنه أوضح في الفقرة الثانية من المادة 

تفاق بين طرفي لتحكيم إذا لم يتم ا�: (... الرابعة والعشرون منه على أن

والمحكمين على تحديد أتعاب فتحددھا المحكمة المختصة التي يجب عليھا 

أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإذا كان 

تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب 

  ارية ومن الملتزم بھا؟، إ� أنه يثور التساؤل عن الرسوم اFد)المحكمين

يمكن أن يجاب على ھذا التساؤل من خ4ل ا�تفاقيات الدولية وآراء 

، حيث لم يعالج نظام التحكيم السعودي موضوع الرسوم )1(الفقه القانوني

اFدارية، فأجابت عن ھذا التساؤل اتفاقية نيويورك للتحكيم التجاري الدولي، 

فعند تقديم طلب التحكيم، يلتزم المدعي بالرسوم اFدارية، وتستحق ھذه 

الرسوم خ4ل ث4ثين يوماً من تاريخ إرسال طلب التحكيم، ويتم احتساب ھذه 

الرسوم وفق جدول الرسوم المطبق وقت بدء التحكيم أي أن المتخاصمين 

عند طلبھم لعملية التحكيم واستقرارھم على موقع معين أو ھيئة معينة لتقوم 

بالتحكيم فيعين على المدعي أن يدفع الرسوم وفقاً لجدول الرسوم المقررة 

اFدارية يمنح من لھذا الموقع أو الھيئة، وفي حالة التأخير عن أداء الرسوم 

عن أدائھا مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اFخطار ) أي المدعي(تأخر 
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الكتابي Dدائھا، وإ� اعتبر راجعاً عن ادعائه أو ادعائه المقابل أو عن 

  .)1(الزيادة فيھا

أي أن اتفاقية نيويورك للتحكيم التجاري الدولي جعلت رسوم التحكيم    

لمقررة والمعلنة للمحكم، ومنحته فرصة خمسة على المدعي وفقاً للرسوم ا

عشر يوماً ليتم السداد خ4لھا، وإ� يعد متناز�ً عن طلبه، والجدير بالذكر أن 

ھذه الضوابط تطبق في حالة المدعى عليه الذي يدعي بطلب معين ونحو 

  .ذلك

وبالنسبة لقانون التحكيم الجزائري لم يتناول موضوع الرسوم ولم 

حتى أتعاب المحكمين، مما يدفعنا إلى القول بأنه في حالة ينص عليھا أو 

وجود فراغ نظامي �بد من تطبيق القواعد العامة في ا�تفاقيات الموقعة 

  .الجزائر ، كما أسلفناالمملكة العربية السعودية ومن  لٌ عليھا ك

قواعد وترى الباحثة أن في حالة وجود فراغ تنظيمي ينبغي تطبيق 

شريطة عدم مخالفتھا ل^ولى ا�تفاقيات الدولية ية وتطبق الشريعة اFس4م

والذي يؤيد ذلك ما نتلمسه من نص المادة الثانية من نظام التحكيم السعودي 

مع عدم اFخ4ل بأحكام الشريعة اFس4مية وأحكام : (حيث نصت على

ا�تفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيھا، تسري أحكام ھذا النظام 

  ...)على كل تحكيم
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   املطلب الثاني

  سري خصومة التحكيم

تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم، ثم تتوالى بعد ذلك إجراءات     

التحكيم من إع4نات وتبليغات ومرافعات وتقديم أوجه الدفاع المختلفة وتبادل 

  :المستندات والمذكرات وذلك على النحو التالي

  :التحكيمتقديم طلب : أو;ً 

يقصد بطلب التحكيم ذلك الطلب الذي يوجھه أحد طرفي اتفاق التحكيم     

إلى المحكم المتفق عليه أو إلى الطرف اZخر، ُيْخطره فيه برغبته في رفع 

لتحريك إجراءات التحكيم  التحكيم، ويطلب منه اتخاذ ال4زمالنزاع إلى 

  :)1(اواستكمالھا، ويحتوي ھذا الطلب عادة عدة شروط منھ

، والجدير بالذكر أن ھذا الشرط لم يتطلبه أن يكون مكتوباً  :الشرط ا(ول .1

  .نظام التحكيم السعودي

يتمثل في تقديم الطلب خ4ل الميعاد المتفق عليه بين  :الشرط الثاني .2

  .الطرفين

يتعلق بالبيانات الواجب توافرھا في الطلب، حيث يتضمن  :الشرط الثالث .3

تتعلق بطرفي الدعوى من حيث : الطلب نوعين من البيانات، اDولى

تتعلق بموضوع : ا�سم والعنوان للمدعي والمدعى عليه، والثانية

  .الدعوى، وتشمل وقائعھا والمسائل المختلف عليھا الطرفان 
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روني فقد أوضح برنامج تحكيم المحكمة وفيما يتعلق بالتحكيم اFلكت    

  :ا�فتراضية كيفية تقديم الطلب وبياناته كاZتي 

عندما ينشأ نزاع يتعلق بمعاملة أو بنشاط ناشئ عن استخدام شبكة  .1

اFنترنت، يقوم المتضرر بزيارة موقع البرنامج على العنوان التالي 

)www.Vmag.org  (تقديم ادعاء عن طريق الضغط على العبارة ل(fill 

a complaint)  والتي ستوصل المدعي إلى نموذج ليم^ الفراغات

 : فيه والتي تشمل ،الموجودة

المعلومات المتعلقة بالمدعي من ناحية اسمه كام4ً، وعنوانه   -أ 

وعنوان الشركة  -إن وجدت  –اFلكتروني واسم الشركة التي يمثلھا 

 . كام*ً 

المعلومات المتعلقة بالمدعى عليه من ناحية اسمه كام4ً،    -ب 

وعنونھا  -إن وجدت  –وعنوانه اFلكتروني واسم الشركة التي يمثلھا 

 . كام*ً 

بالتفصيل ) وقائع النزاع(المعلومات المتعلقة بالنزاع، وظروف نشأته   -ج 

الممكن وحسب التاريخ، وسبب الدعوى، سبب الدعوى الذي يؤسس 

  .عليه دعواه

الطلبات المتعلقة بحسم النزاع، ويمكن أن يطلب المدعي أن تكون   -د 

 .المعلومات المتعلقة بادعائه سرية

يقوم المدعي بعد ملء النموذج بالضغط على عبارة عرض النزاع في  .2

 .نھاية النموذج 

بعد أن يستلم المحكم أو الطرف اZخر ھذا الطلب، يبدأ في استكمال  .3

 .)1( بالمدعى عليهإجراءات التحكيم وا�تصال 
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وبالنسبة للنظام السعودي فقد نص نظام التحكيم السعودي في مادته 

لطرفي التحكيم ا�تفاق على اFجراءات التي  -1: (الخامسة والعشرين على

تتبعھا ھيئة التحكيم، بما في ذلك حقھما في إخضاع ھذه اFجراءات للقواعد 

في المملكة أو خارجھا، بشرط  النافذة في أي منظمة أو ھيئة أو مركز تحكيم

إذا لم يوجد مثل ھذا ا�تفاق  -2عدم مخالفتھا Dحكام الشريعة اFس4مية، 

كان لھيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة اFس4مية وأحكام ھذا النظام أن 

  ).تختار إجراءات التحكيم التي تراھا مناسبة

ت المادة الث4ثون من نظام التحك  - 1: (يم السعودي علىھذا وقد نص�

يرسل المدعي خ4ل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه ھيئة 

التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه 

يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع 

ر يجب اتفاق الطرفين ذكره في الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخ

يرسل المدعى عليه خ4ل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين  -2ھذا البيان، 

أو الذي تعينه ھيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين جواباً 

مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى وله أن يضمن جوابه أي 

، أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع طلب متصل بموضوع النزاع

بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة �حقة من اFجراءات إذا رأت ھيئة 

يجوز لكل واحد من الطرفين أن  -3التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير، 

يرفق ببيان الدعوى أو بجوابه عليھا على حسب اDحوال صوراً من الوثائق 

إلى كل الوثائق أو بعضھا، وأدلة اFثبات التي  التي يستند إليھا وأن يشير

  ...).يعتزم تقديمھا 
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بالبيانات وبناء على المادة السابقة تتم المراسلة بين طرفي التداعي 

الوسيلة اFلكترونية، ومن ثم المادة كر نتحدد الوسيلة ولم تولم المذكورة، 

  ترى الباحثة جواز المراسلة اFلكترونية

لقانون الجزائري فلم ينص على اZلية أو الكيفية التي أما عن الوضع في ا

يتم من خ4لھا عرض النزاع، أو حتى يحيل إلى قانون آخر، ومن ثم فيرجع 

إلى أحكام ا�تفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، وھذا مما يتفوق فيه النظام 

  .السعودي على القانون الجزائري 

يعين اتفاق التحكيم : (على أن )444(والجدير بالذكر أنه نص في المادة 

، وھذا فيه حصر ...)موضوعات النزاع وأسماء المحكمين وإ� كان باط4ً 

لموضوعات النزاع اDمر الذي يؤدي إلى التضييق، فحسناً ما فعل المنظم 

السعودي حيث أطلق العنان والحرية لطرفي النزاع حيث لم يضع مثل ھذا 

  .تكن موجودةالقيد، فقد يطرأ أموُر جديدة لم 

إ� أن المنظم السعودي وضع بعض القيود مثل التي وردت في المادة 

التاسعة من نظام التحكيم السعودي مثل وجوب أن يكون اتفاق التحكيم 

، أو الواردة في المادة التاسعة والعشرون التي مكتوباً وإ� كان باط4ً 

  .التحكيم غير ذلك تضمنت أن يكون التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر ھيئة

  :ا!ع?نات والتبليغات وا!خطارات: ثانياً 

تخضع إجراءات التحكيم للقواعد النظامية المعروفة في نظم @ 

التقاضي الداخلية، حيث تلعب إرادة اDطراف في التحكيم دور كبير في 

تنظيم تلك اFجراءات وتتابعھا، ومن ثم فل^طراف الحرية الكاملة في تحديد 

اFع4ن أو اFخطار أو الوسيلة التي يتم بھا تبليغ الطرف اZخر بطلب كيفية 

التحكيم، وكذلك التبليغ Dي أوراق أو مستندات يقدمھا أحد الطرفين إلى علم 

  .الطرف اZخر
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: فقد نص نظام التحكيم السعودي في المادة السادسة والعشرين على أن    

لم فيه أحد طرفي التحكيم طلب تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتس(

  ).التحكيم من الطرف اZخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

  :السادّسة الماّدةكما نص نظام التحكيم السعودي في 

 فيتم اFب4غات شأن في الَتحكيم طرفيّ  بين خاصّ  اّتفاق ھناك يكن لم إذا -1

 إلى إرساله أو -عنه َينوب من أو- شخصّياً  إليه الُمرَسل إلى اFب4غ تسليم

 ُمَشارطةِ  في الُمحّدد أو الُمنازعة، َمحل الَعقد في الُمحّدد البريدي ُعنوانه

مة الوثيقة في أو التحكيم، Rالتحكيم يتناولھا التي للع*قة الُمنظ.  

 تم قد التسليم ُيعدّ  ،)1( للَفّقرة ِوفقاً  إليه الُمرسل إلى اFب4غ تسليم تعّذر إذا -2

 أو ُمعتاد، إقاّمةٍ  َمِحل أو عمل، َمقرّ  آخر إلى ُمسّجلٍ  بكتابٍ  اFب4غ كان إذا

  .إليه للُمرَسل معروف بريدي ُعنوان

 بُبط4ن الخاّصة القضائّية اFب4غات على الماّدة ھذه أحكام تسري @ -3

  .الَمحاكم أمام الَتحكيم ُحكم

يتبع : (على أن )446(وفي قانون التحكيم الجزائري نص بالمادة     

المحكمون واDطراف المواعيد واDوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق 

، وبالرجوع إلى قانون اFجراءات المدنية ...)اDطراف على خ4ف ذلك

� يجوز أن يتم على أنه  3، 2، 1فقرة  18الجزائري حيث تضمنت المادة 

م المحضر القضائي سامحضر التكليف بالحضور إ� إذا حمل في طياته 

القائم باFجراء، وعنوانه المھني وليس الشخصي أي عنوان مكتبه، وختمه 

غير الختم  استعمال ةنه � يجوز في المحاضر الرسميإحيث  الرسمي،

، وتوقيعه، هسم المحضر القضائي الذي يقوم بإجراءاالرسمي الذي يحمل 
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سم وا عنوانه،وھوية طالب التبليغ، ، اسم وتاريخ التبليغ الرسمي وساعتهو

  .ولقب المكلف بالحضور وموطنه

  :خصوصيات جلسات التحكيم: ثالثاً 

في إطار التحكيم العادي تعقد ھيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من     

، ولھا وطلباته الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته

: المكتوبة، وفي ھذا الصدد يثور التساؤل ا�كتفاء بتقديم المذكرات والوثائق 

  ھل من المقبول إدارة الجلسات في الشكل اFلكتروني ؟

إلى أنه عم4ً بمبدأ سلطان اFرادة؛ فإن ل^طراف الكلمة  )1(ذھب البعض    

اDولى واDخيرة في تحديد لزوم عقد جلسات مرافعة شفوية من عدمه، فإن 

اتفقوا على ا�كتفاء بتبادل المذكرات والمستندات الشارحة والمدعمة 

�دعاءاتھم وطلباتھم وأوجه دفاعھم، التزمت ھيئة التحكيم بذلك، وإن ھذا 

متصور وقائم على اDقل في التحكيم اFلكتروني، وھناك اتجاه آخر  أمر

يرى أنه بالنظر إلى أن الوسائل الفنية متاحة في ھذا المجال حيث ظھرت 

من خ4ل اFنترنت وسائل حديثة ل4تصال تسمح بتبادل اDصوات والصور 

والنصوص بشكل شبة متزامن بين اDطراف ومن ثم ف4 غضاضة في إدارة 

  .)2(جلسات إلكترونياً ال

، فقد نصت المادة وسيلتهلم يحدد نظام التحكيم السعودي مكان التحكيم أو     

لطرفي التحكيم ا�تفاق على مكان التحكيم في : (الثامنة والعشرون على أن

المملكة أو خارجھا، فإذا لم يوجد اتفاق عينت ھيئة التحكيم مكان التحكيم مع 

مراعاة ظروف الدعوى، وم4ئمة المكان لطرفيھا، و� يخل ذلك بسلطة 

راه مناسباً للمداولة بين أعضائھا، ھيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان ت

                                                           

دار النهضة : معامالت المالية الداخلية والدولية، القاهرةالتحكيم في ال). م2006(سالمة،أحمد عبد الكريم،) (1
  .504، ص  العربية

  .55، صالتحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية، ).م 2005(ناصف،حسام الدين فتحي، ) (2
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ولسماع أقوال الشھود أو الخبراء أو لطرفي النزاع أو لمعاينة محل النزاع 

، ومن ثم نتلمس من النص السابق )أو لفحص المستندات أو ا�ط4ع عليھا

أن لطرفي النزاع أن يتفقا أو لھيئة التحكيم على عقد الجلسة إلكترونية 

  .ديثة بدون انتقال أياً من طرفي النزاعباستخدام التقنيات الح

لم يوضح قانون التحكيم الجزائري مكان عقد الجلسات أو وسيلتھا أو    

يتبع : (على أن 446ا�تفاق على عقدھا، إ� أنه نص بالمادة  طرق

المحكمون واDطراف المواعيد واDوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق 

وبالرجوع ل^وضاع المقررة أمام المحاكم لم  ،...)اDطراف على خ4ف ذلك

نجد نص يبين تحديد مكان انعقاد جلسات التحكيم، مما ينبغي في حالة وجود 

  .فراغ قانوني في مثل ھذه الحالة يتعين اللجوء إلى ا�تفاقيات الدولية
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  املطلب الثالث

  اإللكرتوني وتوثيقه إثبات اتفاق التحكيم

لما كانت سلطات ھيئة التحكيم ُتْسَتَمد; من اتفاق التحكيم، فإن� Dطرف     

النزاع حرية ا�تفاق على طرق اFثبات وأدلته واDنظمة التي تحكم اFثبات، 

 افطرأوإن أغفلوا ذلك اختارت ھيئة التحكيم ما تراه مناسباً أو أن تتفق مع 

Dخذ بما يصلح من اDثبات واFدلة، ومن الثابت في إطار النزاع على طرق ا

التحكيم التقليدي تنوع أدلة اFثبات كالكتابة، وشھادة الشھود، والخبرة، 

واليمين، والمعاينة، واFنابة القضائية، وسوف نوضح فقط المحررات 

الكتابية، وشھادة الشھود والخبرة، باعتبارھا توافق مقتضيات التحكيم 

  :)1(اFلكتروني

  :ابيةالمحررات الكت: أو;ً 

يشكل اFثبات في التحكيم التجاري الدولي أقوى أدلة اFثبات وأھمھا     

قديماً وحديثاً، وذلك لما لھا من أھمية في حفظ الحقوق حتى أن� بعض 

اDنظمة التحكيمية �حظت إمكانية إجراء عملية تحكيم محصورة بالكتابة إذا 

  .)2(رغب اDطراف بذلك 

ا اFلكتروني لم ينقص من شأنھا، حيث تتقرر ظھور الكتابة على شكلھ    

ده المنظم  ذات الحجية المخولة للكتابة التقليدية في اFثبات، وھذا ما أك�

السعودي في نظام المعام4ت اFلكترونية شريطة توافر شروط في المحرر 

يراعى عند تقدير  -4: (... اFلكتروني، حيث نصت المادة التاسعة على أن

  : اFلكتروني مدى الثقة في اZتي حجية التعامل

                                                           

  .465ص،  دار الجامعة الجديدة: ،اإلسكندرية)ط- د(التحكيم اإللكتروني، ).م2009(مطر،عصام عبد الفتاح، ) (1
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الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل اFلكتروني أو تخزينه أو ) أ

  . إب4غه، وإمكان التعديل عليه

  . الطريقة التي استخدمت في المحافظة على س4مة المعلومات) ب

، كما قرر القانون الجزائري )الطريقة التي حددت بھا شخصية المنشأ) ج

 10 -05النوع من المعام4ت من خ4ل تعديل القانون المدني رقم ھذا 

: على أن 1مكرر  323حيث نصت المادة  2005يوينو  20المؤرخ في 

يعتبر اFثبات بالكتابة في الشكل اFلكتروني كاFثبات بالكتابة على الورق (

بشرط إمكانية التأكد من ھوية الشخص الذي أصدرھا، وأن تكون معدة 

  ).في ظروف تضمن س4متھا ومحفظة

أنه بالرغم من المخاطر التي تكتنف ھذه العملية المستحدثة  وترى الباحثة    

النظام  –في مجال اFثبات؛ كونھا عرضة للتبديل والتزييف والقرصنة، فإن 

يتفقا في تنظيم عملية الكتابة اFلكترونية  –السعودي والقانون الجزائري 

لورق، واتفقا على أنه يجب التحقق من الضوابط التي وإلحاقھا بالكتابة على ا

ھا،  أي ھوية صاحبھا، : معرفة مصدر المحرر للكتابة اFلكترونية: أولھاأقر�

ھو حفظ  :والضابط الثانيويتم ذلك من خ4ل معرفة الموقع اFلكتروني، 

المحرر اFلكتروني بطريقة تضمن س4مته من الضياع والتلف وص4حيته 

، إ� أن المنظم السعودي وضع قيوداً أكثر أماناً من نظيره لمدة أطول

الجزائري، من حيث طريقة استخدام السجل اFلكتروني أو تخزينه أو 

  .إب4غه، وإمكان التعديل عليه

كما أشارت ا�تفاقيات الدولية ومنھا اتفاقية اDمم المتحدة المتعلقة     

م في الفقرة 2005الدولية لعام باستخدام الخطابات اFلكترونية في العقود 

يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد : ( الثانية المادة التاسعة على أن 

كتابياً، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك ا�شتراط قد 
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استوفى بالخطاب اFلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه 

  ) .تخدامھا في الرجوع إليھا �حقاً متيسراً على نحو يتيح اس

يتبين مما سبق إمكانية أخذ طرفي النزاع أو ھيئة التحكيم بالمحررات     

اFلكترونية كوسيلة Fثبات ادعائھم ومعام4تھم دون أي إشكال من حيث 

  .ا�عتراف بھا على المستويين الدولي والداخلي 

  :لشھوداشھادة : ثانياً 

د قيام شخص من غير أطراف الخصومة باFد�ء يقصد بشھادة الشھو    

، نشأ عنھا حق أو مركز لpثباتبأقواله حول حقيقة وقائع تصلح مح4ً 

، ولقد درجت العادة في التحكيم الدولي أن يقدم الشاھد )1(قانوني لغيره

شھادته خطياً أي مكتوبة ومذيلة بتوقيعه قبل جلسة المحاكمة ويجرى إب4غھا 

  .)2(ھيئة التحكيم بخ4ف ذلكحكم اZخر، ما لم تإلى الطرف 

وجدير بالذكر أن لھيئة التحكيم سلطة تقديرية في ا�ستعانة بشھادة     

الشھود كدليل لpثبات من عدمه، فقد ترى ھيئة التحكيم أن المستندات 

والوثائق المكتوبة كافية للفصل في النزاع أو أن النقطة التي سيشھد فيھا 

الشاھد قد أصبحت واضحة لدى الھيئة، كما قد ترى أن الجوانب 

ا�ستعانة للخصوم الحق في الموضوعية والقانونية للدعوى لم تكتمل، و

 واطلبيأن  إيضاح بعض م4بسات المنازعة، ولھمبشھادة شھود من أجل 

  .)3(سماعھامن وجدت فائدة  وللمحكمة الحق في سماعھا إن ،شھادة الشھود

ارض مع أن قواعد أداء الشھادة المشار إليھا آنفاً � تتع وترى الباحثة    

قانون التحكيم الجزائري وأنظمة وباستقراء نظام التحكيم السعودي وطبيعته، 

مراكز التحكيم عن بعد نجد أنھا قد أعطت لطرفي النزاع الحرية في 
                                                           

  .475صالتحكيم اإللكتروني، ).م2009(مطر،عصام عبد الفتاح، ) (1
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ا�ستعانة بشھادة الشھود في إثبات أية واقعة تؤيد إدعائھم مع تحديد آلية 

خ4ل المؤتمرات  سماع الشاھد وا�تصال به إما عن طريق الھاتف أو من

ا�فتراضية التي تنقل الصوت والصور ل^طراف أو عن طريق استدعائه 

لجلسات سرية �ستجوابه ومناقشته حول المنازعة القائمة، كما يجوز للشاھد 

في التحكيم اFلكتروني أن يدلي بأقواله بصورة مكتوبة وإرسالھا إلى ھيئة 

يباشر خصومة التحكيم، أو التحكيم لخدمة التحكيم اFلكتروني، والذي 

مباشرة إلى صفحة القضية بعد إخطاره بكلمة المرور لتقديم البيانات التي 

  .يرغب في تقديمھا

ومما نص عليه في نظام التحكيم السعودي بشأن الشھادة ما جاء في      

تدون ھيئة التحكيم : (حيث نصت على أن 3المادة الثالثة والث4ثون فقرة 

ونخلص من ذلك ...) ي الجلسة في محضر يوقعه الشھود خ4صة ما يدور ف

جواز سماع الشھود أمام المحكمين إلكترونياً فلم تحصر المادة اZلية أو 

  .الوسيلة التي يتم سماع الشھادة بھا

  :الخبرة ودورھا في ا!ثبات: ثالثاً 

تعد ا�ستعانة برأي الخبير أحد أدلة اFثبات التي قد تلجأ إليھا ھيئة 

كيم إذا ما تطلب اDمر اFحاطة بمسألة فنية معينة يتعذر على المحكم التح

إدراكھا؛ Dنه قد تكون بعض الجوانب التقنية التي يستعاض على المحكم 

  .، خاصة في إطار عقود التجارة اFلكترونية )1(اFحاطة أو العلم بھا

تجدر اFشارة إلى أن أنظمة التحكيم متباينة حول مدى ضرورة 

ء إلى الخبير كوسيلة إثبات، فمن اDنظمة التي أقرت الخبرة ھو قانون اللجو

التحكيم الجزائري ونظام التحكيم السعودي حيث نصت المادة السادسة 

لھيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير  -1: (والث4ثون على أن

 مكتوب أو شفھي يثبت في محضر الجلسات في شأن مسائل معينة تحددھا
                                                           

  .478، ص إجراءات التحكيم). م2008(الحميد،األحدب، عبد )1(
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على كل  -2بقرار منھا وتبلغ به ك4ً من الطرفين، ما لم يتفقا على غير ذلك، 

من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من 

معاينة وفحص ما طلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، 

وأحد الطرفين في ھذا وتفصل ھيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير 

لھيئة التحكيم  -3الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، 

بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد 

طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين 

  ).هلسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقرير

أن اDدلة التي تستند عليھا ھيئة التحكيم اFلكتروني من  :ترى الباحثة

أجل فض المنازعات، معترف بھا في جل اDنظمة الداخلية والدولية، إ� أن 

الفقه القانوني أشار إلى وجوب تأكد المحكم اFلكتروني من رضا اDطراف 

التي يتم تقديمھا عبر بكيفية سريان مجلس التحكيم وكذلك اDدلة والمستندات 

  .وسائل ا�تصال اFلكترونية، من أجل تفادي الطعن في المستقبل

على  ينھذا وقد نص نظام التحكيم السعودي في المادة الثامنة والعشر

، ولسماع أقوال الشھود أو الخبراء أو لطرفي ....لطرفي التحكيم : (أن

، ولم )النزاع أو لمعاينة محل النزاع أو لفحص المستندات أو ا�ط4ع عليھا

جد ما يقابل ھذا النص في قانون التحكيم الجزائري، من ذكر Dدلة اFثبات أ

نظام السعودي على إلى القول بتفوق ال يونحو ذلك، اDمر الذي يدفعن

  . القانون الجزائري في ھذا الجانب

  :إثبات اتفاق التحكيم اإللكرتوني

والجدير بالذكر فإن اتفاق التحكيم ذاته � يمكن إثباته إ� عن طريق 

الكتابة وذلك إعما�ً لنص المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي حيث 

حكيم مكتوباً وإ� كان باط4ً، يجب أن يكون اتفاق الت -2: (... نصت على أن
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كون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم،  -3

أو إذا تضمنه ما يتباد�ه من مراس4ت موثقة أو برقيات أو غيرھا من 

وسائل ا�تصال اFلكترونية أو المكتوبة وتعد اFشارة في عقد ما، أو اFحالة 

شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم كما يعد في حكم  فيه إلى مستند يشتمل على

اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية 

دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت اFحالة في اعتبار 

 ، وبناء على ذلك يتم إثبات اتفاق التحكيم بالكتابة)ھذا الشرط جزء من العقد

  .فقط ويقع باط4ً أي إثبات بغيرھا
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  لثاملبحث الثا

  اإللكرتوني وشروطه التحكيمتفاق اصور 

النزاع بحكم حاسم غير قابل  يبالفصل ف  يمتاز التحكيم بخصائصه الذاتية    

لقواعد العدالة  حل النزاع وفقاً  يبمرونته ف  - أيضا -ويتميز  للطعن

  . بجانب التحكيم بالقانون وھو ما يسمى بتحكيم العدالة ،واFنصاف البحتة

تعتبر  يالتكثير من وسائل فض المنازعات عن  والتحكيم يختلف تماماً     

الوسع فرض  يغير حاسم للنزاع وغير ملزم Dطرافه، ف4 يكون ف أسلوباً 

 تاماً  صحيحاً  رضاءً  ،الوساطة على اDطراف المتنازعة إ� برضاھم جميعاً 

اFنترنت  طريق عن المبرمة العقود حجم ازدياد مع، فمن جانبھم اً ومستمر

 ولما ،ذلك عن الناجمة النزاعات حجم بالطبع ازداداFلكترونية  والتجارة

اFنترنت  شبكة بواسطة المتعاقدين على كبير عبء من للقضاء اللجوء يمثله

 حدوث عند التطبيق الواجب القانون وإشكالية بعد عن عقوداً  باعتبارھا

 احتلته الذي البارز لموقعھااFلكترونية  التجارة فقدان من والخشية النزاع

اFلكترونية  التحكيم مراكز فكرة نشأت الدولي التجاري التبادل في أخيراً 

 آلية إلى يحتاج الذي والمتسارع النشطاFلكترونية  التجارة إيقاع لتواكب

 يرسمھا معينة قواعد ضمن المطلوبة دقةوال بالسرعة نزاعاته لفض متطورة

 صدور حتى التحكيم اتفاق منذ التحكيمية العملية مجرى تحديد في مركز كل

 التحكيم صور، ومن خ4ل ھذا المبحث سوف نتناول المحكمين قرار

  :في مطلبين  وشروطهاFلكتروني 

  .ا!لكتروني  التحكيماتفاق  صور :المطلب ا(ول �

 .ا!لكتروني  التحكيم اتفاق صحة شروط: المطلب الثاني �
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  املطلب األول

  التحكيم اإللكرتوني اتفاقصور 

 :وو'& �%�ء ا�#"اعأ ��ق ا�
���� : أو�ً 

، فقد أوضحت المادة التاسعة من بعد وقوع النزاعيكون سابقاً للنزاع، قد      

قيام يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على  -1: (نظام التحكيم السعودي أنه

النزاع سواء أكان مستق4ً بذاته أم ورد في عقد معين، كما يجوز أن يكون 

اتفاق التحكيم �حقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام 

المحكمة المختصة وفي ھذه الحالة يجب أن يحدد ا�تفاق المسائل التي 

 )....يشملھا التحكيم وإ� كان ا�تفاق باط4ً 

���� ً� : ����
 :و*�()ا ��ق ا�

، إ� أن نظام التحكيم السعودي وقد يكون غير مكتوب شفوي، مكتوباً      

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً  -2: (... أوضح بالمادة التاسعة منه أن

يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من  -3وإ� كان باط4ً، 

تضمنه ما يتباد�ه من مراس4ت موثقة أو برقيات أو طرفي التحكيم، أو إذا 

غيرھا من وسائل ا�تصال اFلكترونية أو المكتوبة وتعد اFشارة في عقد ما، 

أو اFحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم كما 

يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد 

وذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت نم

 ).اFحالة في اعتبار ھذا الشرط جزء من العقد

لذا ترى الباحثة أن نص المادة واضح وصريح في توضيح مفھوم اتفاق      

  .التحكيم المكتوب بإضفائھا على الكتابة اFلكترونية، أو أي وسيلة أخرى
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 :و����ع ا�#"اع�
���� ا ��ق ا: �����ً 

، فقد أوضحت خاصاً بجزء من النزاع داخل العقد، شامل لكل النزاعات     

اتفاق التحكيم ھو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحي4 : (المادة اDولى أن

إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي تنشأ أو قد تنشأ بينھما 

فقد أوضحت ...) ة تعاقدية كانت أو غير تعاقديةفي شأن ع4قة نظامية محدد

أن التحكيم قد يكون في كل النزاعات التي تنشأ أي شامل وقد يكون خاصاً 

  .بجزء معين

وترى الباحثة أن الفيصل في تحديد أن اتفاق التحكيم شامل أو محدد      

بنزاع بعينه ھو اتفاق التحكيم، حيث يرجع إليه عند الخ4ف وعند عدم 

ص على تحديد نزاع بعينه يعمل بإط4ق النص فالعبرة بعموم النص � الن

  .تقييده

 ً�+� :وو,�(
) ا ��ق ا�
����: را

إلى اتفاقية أو وثيقة، فقد أوضحت المادة التاسعة إحالة مباشرة، اتفاقية      

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على  -1: (من نظام التحكيم السعودي أنه

، وأشارت ...)النزاع سواء أكان مستق4ً بذاته أم ورد في عقد معينقيام 

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع : (المادة الخامسة من النظام ذاته بقولھا

) عقد نموذجي أو اتفاقية دولي أو غيرھما(الع4قة بينھما Dحكام أي وثيقة 

بالتحكيم وذلك وجب العمل بأحكام ھذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة 

  ).بما � يخالف الشريعة اFس4مية

      ً�وترى الباحثة أن النظام السعودي أخذ بھذا التقسيم، تطبيقاً وإعما

إحالة أو للنصين السابقين، حيث أجاز اتفاقية التحكيم سواء كانت مباشرة، 

  .إلى اتفاقية أو وثيقة
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  املطلب الثاني

  يشروط صحة اتفاق التحكيم اإللكرتون

يعد اتفاق التحكيم اFلكتروني تصرفاً صادراً عن إرادتين من أجل إنشاء     

التزام على عاتق الطرفين بإحالة النزاع الذي يثار بينھما إلى التحكيم، وبھذا 

المفھوم � يخرج عن كونه عقداً يخضع للقواعد العامة للعقود، التي تتطلب 

ح غير مشوب بعيب شروطاً شكلية وموضوعية لصحته، من رضاء صحي

من عيوب اFرادة ومحل وسبب، باFضافة إلى وجوب توافر بعض الشروط 

الخاصة التي تفرضھا طبيعة التحكيم بشكل عام والتحكيم اFلكتروني بشكل 

خاص، ولما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات قوامه الخروج 

وضع ضوابط شكلية  عن طريق التقاضي العادي، فقد عمدت اDنظمة إلى

  .)1(خاصة خروجاً عن القاعدة العامة

  :الشروط الموضوعية ;تفاق التحكيم ا!لكتروني: أو;ً 

  :الرضا في اتفاق التحكيم ا!لكتروني •

يتوجب في اتفاق التحكيم ت4قي إرادة الطرفين على اتخاذ التحكيم 

ھل : يثار التساؤلكوسيلة لفض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينھما، وھنا 

يشترط التعبير عن اFرادة في اتفاق التحكيم صراحة أم يمكن أن يكون ھذا 

أنه يشترط أن تكون إرادة : التعبير ضمنياً ؟ يرى بعض الفقه القانوني

، في حين )2(اDطراف صريحة على اختيار التحكيم كوسيلة لفض نزاعھم

متصور في حالة وجود  يرى البعض اZخر أن التعبير الضمني عن اFرادة

شرط  بإدراجع4قة متصلة بين أطراف النزاع الذي جرى العمل فيھا 

ن عقداً من نفس النوع دون أن التحكيم في العقود التي تقوم بينھما ثم يبرما

                                                           

  .316صالتحيكم التجاري الدولي، ). م2010(حورية، يسعد،)1(

  .250، صعقود التجارة اإللكترونية في القانون الدولي الخاص، ) 2001(محمد، أشرف وفا، )2(
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فيه على التحكيم، ففي ھذه الحالة يؤخذ با�جتھاد على أن اتفاق التحكيم  ينص

على التحكيم، ما لم يتبين من العقد الجديد متوافر نظراً لتواتر العمل بينھما 

أن الطرفين قد تعمدا إسقاط ذكر شرط التحكيم Dنھما يريدان إقصاءه عن 

  .)1(العقد

ترجيح الرأي القائل بجواز ا�تفاق الضمني لمعالجته : وترى الباحثة      

  .إشكالية إثبات ا�تفاق اFلكتروني

يشترط سعودية والجزائر ع في كل من الوالجدير بالذكر أن المشر

را ضرورة كتابة اتفاق  تعبير اDطراف صراحة على التحكيم، إ� أنھما قر�

التحكيم وھذه الوسيلة تستلزم الكتابة والتوقيع وتفصح عن اشتراط الموافقة 

من نظام التحكيم  3التاسعة فقرة الصريحة وليست الضمنية؛ إذ تنص المادة 

يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه ... : (السعودي على سبيل المثال أن

محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما يتباد�ه من مراس4ت 

موثقة أو برقيات أو غيرھا من وسائل ا�تصال اFلكترونية أو المكتوبة وتعد 

لى مستند يشتمل على شرط للتحكيم اFشارة في عقد ما، أو اFحالة فيه إ

بمثابة اتفاق تحكيم كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في 

العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن 

  ).شرط تحكيم إذا كانت اFحالة في اعتبار ھذا الشرط جزء من العقد

عبر وسيلة إلكترونية حكيم اFلكتروني ھذا وقد يفضي إبرام اتفاق الت

معينة �سيما فيما يتعلق بكيفية التعبير عن إرادة اDطراف، وإن خصوصية 

أمكن التعبير إلكترونياً عن ھذه اFرادة فإن اDمر يدفعنا إلى التساؤل عن 

كيفية التحقق من توافر الشروط ال4زمة لصحة التعبير، ثم أھلية اDطراف 

                                                                                                     .المنازعة لحله عن طريق التحكيم وقابلية موضوع

                                                           

دراسة  27اتفاق التحكيم وفقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ) م1994(عبد القادر، ناريمان،)1(
  .219، ص ، دار النهضة العربية)الطبعة األولى(مقارنة، 
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ھو تطابق إرادتي اDطراف  :والمقصود بالرضا في اتفاق التحكيم

و قد ا إلى اختيار التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات التي ثارت أمواتجاھھ

، )1(تثور بشأن الع4قة التعاقدية، أو كان شكل التحكيم شرطاً أو مشارطة

وھذا ما ينطبق على مفھوم الرضا في اتفاق التحكيم اFلكتروني إ� يثير 

إشكالية مدى صحة الرضا أو باDحرى مدى اعتداد النظام باستعمال الوسائل 

  .اFلكترونية كوسيلة للتعبير عن اFرادة

ه القانوني على أنه ليس في القواعد العامة ما يحول دون أن اتفق الفق

يتم التعبير عن اFرادة بالوسيلة اFلكترونية؛ لذا فإن قيام زائر الموقع 

بالضغط على أيقونة معينة بما تفيد الرضا بالتعاقد والموافقة على شروطه 

ائع الواردة في صفحة الموقع، أو عن طريق بعث رسالة إلكترونية إلى الب

معلناً قبول إيجاب ھذا اDخير يفضي إلى أن المتعاقد قد سلك مسلكاً � تدع 

  .)2(ظروف الحال شكاً في د�لته على التراضي

ورغم أن اFقرار بالضغط على اDيقونة يعتبر فع4ً إيجابياً يعبر عن 

، فإن البعض ينفي ذلك بالنظر إلى أن )3(طريقة المتعاقد بقبوله لبنود العقد

المتصل بصفحة البائع يقوم بعدة معالجات على الموقع، مما قد يؤدي به إلى 

الضغط على أيقونة الموافقة بالخطأ، ھذا ما قد يخالف إرادته بالتعاقد؛ لذا 

لجأ البعض إلى وضع قاعدة الضغط مرتين على أيقونة القبول، أو الضغط 

                                                           

جامعة : ،  الجزائر) ط -د (التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة اإللكترونية، ).م 2006(تياب،نادية، )1(
  .68، ص  تيزي وزو –مولود معمر 

دار الحامد للنشر : عقد البيع عبر اإلنترنت، األردن –عقود التجارة اإللكترونية ) م2007( زريقات،عمر خالد،
  .175، ص  والتوزيع

مركز اإلمارات للدراسات : ، أبو ظبي) ط -د (انعقاد العقد اإللكتروني ، ) م2001(،الصادق،نزيه محمد)3(
  .228، ص والبحوث
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على الموافقة، وھذا ما أصبح التعامل  التأكيد قة ثم أيقونةعلى أيقونة المواف

  .)1( به شائعاً في المعام4ت اFلكترونية، يخصص مفتاحين لتأكيد الموافقة

ومن الثابت كما سلف ذكره أن ضغط المتعامل على أيقونة الموافقة 

يعتبر تعبيراً على شرط التحكيم اFلكتروني فض4ً عن الشروط اDخرى 

ة في العقد، إ� أن البعض يحبذ أن يتم تصميم الموقع بحيث يتاح الوارد

للزائر صفحة البائع المرور على شروط العقد بما فيھا شرط التحكيم بشكل 

واضح، خاصة وأن بعض التجار على شبكة اFنترنت يعتمدون إلى وضع 

 ھذا النوع من الشروط في نھاية الصفحة أو بعيداً عن أيقونة القبول، اDمر

الذي ينقص من شفافية وفاعلية ظھور البند بصفة واضحة وبارزة ما يطرح 

  .)2(مدى رضا الطرف باتفاق التحكيم اFلكتروني

ھذا وقد أثار تعبير رضا اDطراف باللجوء إلى التحكيم اFلكتروني عبر 

شبكة اFنترنت إشكا�ً آخراً يتعلق باFثبات، مما أوجب وضع إجراءات تقنية 

ان عدم انفصال الرضا عن الطرف المبدي له؛ لذلك اشترطت من أجل ضم

بعض اDنظمة وجود التوقيع اFلكتروني، في اتفاقية التحكيم اFلكتروني، من 

أجل صحته وإثبات رضا الطرف بتجسيد التحكيم اFلكتروني كآلية لحل 

  .)3(منازعاتھم، بما في ذلك تحفيز الثقة في المعام4ت اFلكترونية 

  :والمحل في اتفاقية التحكيم ا!لكتروني ا(ھلية •

� يكفي رضا اDطراف باللجوء إلى التحكيم كآلية لحل منازعاتھم،    

من أجل صحة اتفاقھم، بل � بد أن تتمتع اDطراف المتفقة باDھلية ال4زمة 

من أجل إبرام اتفاق التحكيم اFلكتروني، فقد أجمعت كل اDنظمة وا�تفاقيات 
                                                           

 -د (دراسة تطبيقية ،  - عقد االشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة اإلنترنت ). م2002(أحمد،فاروق محمد،)1(

  . 23، ص دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر: ، القاهرة ) ط

  .99ص, اإلطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني).م 2009(،آالء يعقوب,لنعيميا)2(

تعريفه ومدى حجيته في اإلثبات، مؤتمر األعمال المصرفية  –التوقيع اإللكتروني ).م 2003(ابو هيبة،نجوى، )3(
المتحدة كلية الشريعة والقانون منشورات جامعة اإلمارات العربية : دبي, اإللكترونية بين الشريعة اإلسالمية والقانون

  .427، صوغرفة تجارة وصناعة دبي



 
- 96  - 

اصة بالتحكيم التجاري على ضرورة توافر اDھلية لكافة أطراف الدولية الخ

التحكيم، ويقصد منھا تمتع اDطراف المتنازعة بأھلية التصرف في 

، وتعتبر مسألة التحقق من أھلية المتعاقد في العقود اFلكتروني )1(الحقوق

ھا مسألة فنية دقيقة، فقد عمد التقنيون إلى طريقة وإن لم تكن فعالة، إ� أن

تساھم في تأكيد أھلية المتعاقد، والمجسدة با�ستعانة بطرف ثالث مھمته 

تأمين تدفق بيانات حقيقية في المحررات اFلكترونية التي تثبت في البيئة 

، وھو عبارة عن أشخاص أو جھة معتمدة أو معترف بھا تقوم )2(ا�فتراضية

ا وبالتوقيع بإصدار شھادات تصديق إلكتروني أو أية خدمات متعلقة بھ

  .)3(اFلكتروني

ويتم استعمال البطاقات اFلكترونية التي تعتبر بمثابة حاسوب متنقل، 

لكونھا تحتوي على سجل كامل من المعلومات والبيانات الشخصية والرقم 

السري لحاملھا، لذا يمكن استخدامھا كبطاقة لتعريف الھوية إلى جانب 

  اعتبارھا بطاقة ُتم^ وتفرغ 

والتي تستعمل في دفع رسوم التسجيل في التحكيم  بالنقود،

اFلكتروني، ھذا ما تضمن إد�ء بمعلومات صحيحة حول المتعاقد 

  .)4(اFلكتروني

يرى البعض أنه من أجل تأكيد أھلية اDطراف المتنازعة في التحكيم 

اFلكتروني يجب تصميم الموقع بشكل يلزم الطرف الذي ينوي ا�تفاق 

Fحالة النزاع الحالي أو المستقبلي Dحد المراكز الذي توفره خدمة التحكيم 

 اFلكتروني الكشف عن ھويته واFفصاح عن عمره، وفي حال إغفاله لن

                                                           

  .104، ص  النظام القانوني اإللكتروني).م2006(الرومي،محمد أمين،)1(

  .428، صالتوقيع اإللكتروني ،نجوى أبو هيبة، )2(

: مقارنة، جامعة البحريندراسة تحليلية  –المسؤولية العقدية للمصدق المعلوماتي )م 2010(عثمان،عبد الحميد،)3(

  .95، ص1مجلة الحقوق، كلية الحقوق ، المجلد السابع، العدد 

،  دار النهضة العربية: القاهرة). الطبعة الثانية(التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، ). م2007(حامد، سمير،)4(

  .157ص 
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يتاح له المضي قدماً في ا�تفاق، اDمر الذي سيضفي على اDحكام الصادرة 

  .)1(المصداقية والفعالية

وبشأن اDھلية فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد في الفقرة 

� يصح ا�تفاق على التحكيم إ� ممن : (اDولى من المادة العاشرة على أن

شخصاً طبيعياً أو من يمثله أم شخصاً يملك التصرف في حقوقه سواء أكان 

: على أن 442، ونص قانون التحكيم الجزائري في المادة ...)اعتبارياً 

  ).يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيھا(

والجدير بالذكر أنه يصح اتفاق التحكيم ل^شخاص ا�عتبارية 

ين ھنا التحقق من عاصة، ويتكالشركات المدنية والتجارية عامة كانت أو خ

اكتساب واستيفاء الشروط التي يستلزمھا القانون أو النظام لpقرار 

، وبالنسبة لممثل الشخص ا�عتباري فإن موافقته )2(بالشخصية ا�عتبارية

على التحكيم تتطلب أن تكون له سلطة اFدارة أما النواب القانونيين أو 

 بد من حصولھم على إذن من المحكمة المصفي التركة أو وكيل التفليسة ف4

  .)3()كالوارث بالنسبة للمصفي(أو صاحب الع4قة 

أن اDھلية المطلوبة بالنسبة لممثلي : في ھذا الصدد وترى الباحثة

اDشخاص ا�عتبارية العامة مغايرة لتلك المطلوبة لممثلي اDشخاص 

لية ممثلي ا�عتبارية الخاصة، إذ إن النظام ھو الذي ينظم ويحدد أھ

من نظام التحكيم  3اDشخاص العامة، فعلى سبيل المثال تنص المادة 

� يجوز للجھات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض : (السعودي على أنه

منازعاتھا مع اZخرين إ� بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجوز بقرار 

  ) .من مجلس الوزراء تعديل ھذا الحكم 
                                                           

  .67ص التحكيم بواسطة اإلنترنت، ). م2002(جاء،محمد إبراهيم،يابو اله) (1

  .27، ص دار النهضة العربية: القاهرة ).  الطبعة الثانيه(التحكيم التجاري الدولي ،).م 1995(بربري،مختار، )2(

تطورات وتعدد طرق حل المنازعات الخاصة  –القانون الدولي الخاص ) م2004(البستاني، سعيد يوسف،)3(
  .286، ص منشورات الحلبي الحقوقية: ، بيروت) ط -د (الدولية، 
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التجارة اFلكترونية التي تبرم بين التجار الذين أنه في عقود :وترى

يمارسون التجارة على وجه ا�حتراف مع وجود قيد له في السجل التجاري 

في دولته، يؤكد تمتعه باDھلية ال4زمة للتصرف القانوني في الحقوق، ومن 

ثم � تبحث اDھلية في ھذه الحالة، وإنما تجدر البحث عنھا في العقود 

  .ين المستھلكين أو بين التاجر والمستھلكالمبرمة ب

فتقضي القواعد العامة بوجوب أن يكون لكل عقد مح4ً معيناً  :أما المحل    

أو قابل للتعيين، ممكناً ومشروعاً، فمث4ً يتم في العقد اFلكتروني وصف 

المنتج أو الخدمة عبر تقنيات ا�تصال الحديثة بصورة دقيقة وكاملة مع 

، و� يخرج اتفاق التحكيم اFلكتروني )1(نات الخادعة والمضللةتجنب اFع4

النزاع الذي  باعتباره عقداً من ھذه القواعد، فمحل اتفاق التحكيم يتمثل في

يراد فضه، ويشترط فيه أن يكون قاب4ً لتسويته عن طريق التحكيم 

  .)2(اFلكتروني

          :الشروط الشكلية ;تفاق التحكيم ا!لكتروني: ثانياً  

نظراً لtثار القانونية المترتبة على اتفاق التحكيم اFلكتروني، فقد اشترطت   

أغلب اDنظمة أن يفرغ في قالب شكلي، أھمھا منع اللجوء إلى القضاء 

الوطني، والطبيعة القضائية للتحكيم وما ينتج عنه من أحكام ملزمة 

  .)3(للطرفين

  :مفھوم شرط الكتابة في اتفاقية نيويورك •

يكفي لصحة اتفاقية التحكيم التجاري الدولي توافر حكم الفقرة الثانية من     

المادة الثانية من اتفاقية نيويورك التي تعتبر بمثابة قواعد موحدة تسري على 

                                                           

  .180عقد البيع عبر اإلنترنت، ص  –عقود التجارة اإللكترونية ) م2007( زريقات،عمر خالد،)1(

دراسة مقارنة،  –القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة اإللكترونية ).م 2006(سعيد،إبراهيم أحمد، )2(
  .356، ص  جامعة عين شمس، القاهرة

ص ،دحلب سعيد جامعة:،الجزائر )ط-د(،لتنظيم القانوني العقود التجارة اإللكترونيةا)م2007(مراد،طنجاوي،)3(

111.  
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أي " اتفاق مكتوب"يشمل مصطلح : (شكل اتفاق التحكيم والتي تنص على

ن الطرفين أو وارد شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم موقع عليه م

  .)1()في رسائل أو برقيات متبادلة

: أو شرط تطرقت إليه المادة السابقة: شرط أو مشارطة التحكيم :الشرط ا(ول •

ھو أن ترد اتفاقية التحكيم على شكل شرط في عقد أو شكل مشارطة التحكيم، 

وھذا المظھر � يشكل أية إشكالية في سبيل مفھوم أو تجسيد الشكلية في 

فاقية التحكيم Fلكتروني، وھذا الشكل � يثير أي صعوبات أمام تفعيلھا في ات

  .إطار التحكيم اFلكتروني 

اشترطت المادة السابقة أن يكون اتفاق التحكيم : كتابة موقعة :الشرط الثاني •

مكتوباً وموقعاً من طرف اDطراف، دون أن تشير أو توضح ما المقصود 

بغي أن تكون عليه، وكذا تبيان مصطلح التوقيع بالكتابة، أو الشكل الذي ين

الذي يتضمن مفھوماً تقليدياً واZخر حديثاً ھذا ما أدى إلى تباين المفاھيم حلو 

ما قصدته ا�تفاقية من شرط التوقيع على اتفاق التحكيم، فالكتابة بالمفھوم 

التقليدي ھي مجموعة اDحرف واDرقام والرموز واFشارات التي تدل على 

معنى معين وتكون ثابتة على دعامة قوية تتمثل في الدعامة الورقية التي 

ى التطور )2(تحوي معلومات معينة وتكون موقعة باتفاق المتعاقدين ، فأد�

المستمر في وسائل ا�تصال إلى ضرورة إعادة لنظر في المفھوم التقليدي 

م المعام4ت للكتابة، وھذا ما تجلى في موقف النظام السعودي، حيث نص نظا

التوقيع : (... اFلكترونية في الفقرة الرابعة عشر من مادته اDولى على أن

بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو مضافة إليه أو : اFلكتروني

مرتبطة به منطقياً تستخدم Fثبات ھوية الموقع وموافقته على التعامل 

، )ذا التعامل بعد التوقيع عليهاFلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على ھ

                                                           

د (دراسة تطبيقية ،  - عقد االشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة اإلنترنت ). م2002(أحمد،فاروق محمد،)1(

  .41، ص  دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر: ، القاهرة ) ط -

  دراسة تطبيقية -عقد االشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة اإلنترنت ). م2002(محمد،أحمد،فاروق )2(

  .41ص ,د(
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 323وكذلك القانون الجزائري حيث عدل في مفھوم الكتابة حسب المادة 

مكرر بأنھا رموز تسلسل حروف أو أوصاف، أرقام أو أية ع4مات أو رموز 

  .)1(ذات معنى مفھوم، مھما كانت الوسيلة التي تتضمنھا وكذا طرق إرسالھا

أن النظام السعودي والقانون : ترى الباحثةلذا واستناداً إلى ما سلف     

الجزائري يأخذ في تفسير الكتابة بمعنى واسع يشمل اFقرار بصحة الكتابة 

اFلكترونية، اDمر الذي يفضي إلى اعتبار شرط الكتابة الواردة في المادة 

  .الثانية من اتفاقية نيويورك يشمل الشكلية اFلكترونية

الكتابي إ� بالتوقيع، وعليه فإن غيابه يفقد اFثبات ولكن � يكتمل الدليل     

الكتابي حجيته، ويتم التوقيع ببعض الحركات الخطية أو ببصمة اDصبع 

التي توضع في نھاية السند من أجل تمييز الموقع عن غيره والد�لة على 

  .)2(موافقته لمضمون السند

أخذت ا�تفاقية بعين ا�عتبار حالة إع4ن : تبادل الرسائل :الشرط الثالث •

اDطراف نيتھم اللجوء إلى التحكيم عبر تبادل الرسائل، أو باDحرى تلك 

الوثائق المنفصلة عن العقد اDصلي التي تحمل في فحواھا شرط 

  .)3(التحكيم

ي والجدير بالذكر أنه أخذ قانون اDونسيترال النموذجي للتحكيم التجار

م بالشكلية في اتفاق التحكيم اFلكتروني بضرورة توافر 1985الدولي لعام 

الكتابة في اتفاق التحكيم، حيث نص في الفقرة الرابعة من المادة السابعة 

يستوي اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بواسطة خطاب : (على أن

كن الرجوع إليھا إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يم
                                                           

،  دار الفكر الجامعي: ، اإلسكندرية) ط.د(النظام القانوني اإللكتروني، ).م2006(الرومي،محمد أمين،) (1
  .100ص

  .439إلثبات، المرجع السابق، ص تعريفه ومدى حجيته في ا –التوقيع اإللكتروني  ،نجوى أبو هيبة،) (2

: التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة اإللكترونية، القاهرة ).م2006(بدوي،بالل عبد المطلب، )3(

  .136، ص مجلة العلوم القانونية واالقتصادية العدد األول، السنة الثامنة واألربعون
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أي خطاب يوجھه الطرف " الخطاب اFلكتروني"�حقاً، ويقصد بتعبير 

المعلومات المنشأة " رسالة البيانات"بواسطة رسالة بيانات، ويقصد بتعبير 

أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل اFلكترونية أو مغناطيسية أو 

ثال � الحصر، التبادل بصرية أو بوسائل مشابھة تشمل، على سبيل الم

  .والبرق والتلكس والنسخ البرقياFلكتروني للبيانات والبريد اFلكتروني 
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  :الفصل الرابع

  ضوابط حكم التحكيم اإللكرتوني والطعن فيه 

  يف النظام السعودي والقانون اجلزائري 

  :اإللكرتوني التحكيم حكم إصدار: األول املبحث �

  .إصدار حكم التحكيم اإللكتروني :المطلب األول •

  .حجية حكم التحكيم اإللكتروني :المطلب الثاني •

 .اإللكترونيم التحكي حكم إصدار من اإلسالمي هالفق موقف :الثالث المطلب •

  :اإللكرتوني التحكيم حبكم الطعن: الثاني املبحث �

  .حكمبال الطعنموقف الفقه اإلسالمي من : المطلب األول •

  .جهة الطعن القضائية :المطلب الثاني •

  .أسباب الطعن :المطلب الثالث •

  :اإللكرتوني التحكيم حكم تنفيذ: الثالث املبحث �

  .الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التنفيذ :المطلب األول •

  .معوقات تنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني :المطلب الثاني •

 .آثار األمر بالتنفيذ :المطلب الثالث •
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  :الفصل الرابع

  والطعن فيهاإللكرتوني  ضوابط حكم التحكيم

  :تمھيد وتقسيم

التحكيم ليس وسيلة لفض المنازعات القائمة بالفعل فحسب، بل ھو 

منازعات أثناء من ال يٍ لتفادى نشوء أ فاعلةھمة وموسيلة  _أيضاً _

مفاوضات إبرام العقود، وأداة ذات فعالية لمواجھة أوجه القصور 

تلك العقود، ووسيلة لمعالجة أوجه  يتظھر مع الزمن ف يوالمستحدثات الت

آخر أو من وطني  نظامالوطنية من خ4ل تطبيق اDنظمة بعض  يالقصور ف

  .، أو قواعد العدالةا�تفاقيات الدوليةخ4ل تطبيق قواعد 

النزاع بحكم  يالتحكيم بخصائصه الذاتية بالفصل فاتفاق إذ يمتاز       

لقواعد العدالة واFنصاف  وفقاً  ،حل النزاع يبمرونته ف ويتميز أيضاً  ،حاسم

وھو ما يسمى بتحكيم العدالة بجانب التحكيم فض4ً عن سرعة تنفيذه،  ،البحتة

  .بالقانون

ھذا الفصل إلى ث4ثة مباحث، اDول لموضوع  ينقسمما تقدم  وباء على    

حكم التحكيم ر حكم التحكيم اFلكتروني، ونتناول في الثاني الطعن باإصد

  :اFلكتروني، ونفرد الثالث لتنفيذ حكم التحكيم اFلكتروني، على النحو التالي
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  األولاملبحث 

  حكم التحكيم اإللكرتوني إصدار

تنتھي الخصومة بقرار التحكيم وذلك بإصدار ھيئة التحكيم حكماً 

يعرف تعريفاً فاص4ً في المنازعة القائمة، ورغم اZثار التي يرتبھا، فإنه لم 

، نجد أن ا�تفاقية عالجت )1(رسمياً دقيقاً فبالرجوع إلى اتفاقية نيويورك

اDمر حيث تضمنت أن قرار التحكيم � يقتصر على القرارات التي يصدرھا 

محكمون معينون لكل قضية، بل يشمل أيضاً القرارات التي تصدرھا ھيئات 

  .ر إليهالتحكيم الدائمة تكون اDطراف قد أحالت اDم

ويعتبر حكم التحكيم اFلكتروني من أبرز المسائل التي تضع مشروعية 

التحكيم اFلكتروني على المحك، باعتباره يمثل اتفاق التحكيم وإجراءاته 

بمجملھا بالنسبة Dطراف التحكيم من جھة، وجزء من سلطات الدولة 

 الصادر رارالقوسيادتھا متمثلة بالقضاء من جھة أخرى ، فحكم التحكيم ھو 

 المنازعة في جزئي أو كلي نحو على قطعي بشكل يفصل والذي محكم عن

 )2( الخصومة بإنھاء الحكم إلى بالمحكم أدت باFجراءات تتصل وبمسألة

 بشكل تصدر والتي المحكم عن الصادرة القرارات كلوبمعني أشمل ھو 

 كلية قرارات كانت سواء التحكيم، ھيئة على المعروضة المنازعة في قطعي

 منھا، شق في تفصل جزئية قرارات أو ككل المنازعة موضوع في تفصل

 ا�ختصاص بموضوع أو المنازعة بموضوع القرارات ھذه تعلقت وسواء

 الخصومة بإنھاء الحكم إلى بالمحكم أدت طالما باFجراءات تتعلق بمسألة أو

                                                           

ه، كما 16/7/1414والصادر بتاريخ  11/بالمرسوم الملكي رقم مصادقت عليها المملكة العربية السعودية ) (1
  .م1988نوفمبر  5في  233-88صادقت الجزائر بموجب المرسوم رقم 

: اتفاق التحكيم اإللكتروني وطرق اإلثبات عبر وسائل االتصال الحديثة، دبي) م2003(جمعة،حازم حسن،) (2

  .27، ص م منية للعمليات اإللكترونيةالمؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية واأل
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)1 ( ،� التحكيم حكم تعريف عناFلكتروني  التحكيم حكم تعريف يختلف و

 الوسيط وھذا ا�نترنيت شبكة عبر يتماFلكتروني  التحكيم حكم Dن عموما

 ولذلك والمعلومات المسندات لتبادل دولية وبروتوكو�ت باتفاقات محدود

 شبكات عبر التحكيم ھيئة عن الصادرة القرارات كافة يعني التحكيم فحكم

 جزئية أو تمھيدية مؤقتة قرارات أو نھائية قرارات كانت سواء. ا�تصال

 ،  واحد مكان في التحكيم ھيئة 6عضاء المادي التواجد إلى الحاجة دون

  :أربعة مطالبوسوف نتناول ھذا المبحث في 

 .ا!لكتروني  التحكيم حكم إصدار كيفية :المطلب ا(ول  •

  .ا!لكتروني التحكيم حكم حجية: المطلب الثاني  •

 التحكيم حكم إصدار من ا!س?مي الفقه موقف: المطلب الثالث  •

  .وحجيتها!لكتروني 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، دار ) ط -د (التحكيم اإللكتروني كأحد وسائل تسويه المنازعات، القاهرة ، ).ت-د(البقلي،هيثم عبد الرحمن،)1(
  51ص , العلوم للطباعة والنشر



 
- 106 - 

  :املطلب األول

  إصدار حكم التحكيم اإللكرتوني

 :إ�&ار �� ا�����: أو�ً 

في النزاع المعروض على التحكيم يتم اFعداد من قبل  بعد قفل باب المرافعة

النزاع المحكم أو المحكمين Fصدار الحكم، فإذا كان من قام بالفصل في 

محكماً واحداً فإن الحكم يصدر بناء على قناعة ھذا المحكم على ضوء ما 

توصل إليه من أدلة وقرائن تحسم النزاع، و� يجوز له في ھذه الحالة أن 

يشرك غيره في إصدار الحكم، حتى � يشارك في إصدار الحكم من لم 

 .)1(يشارك في سماع الموضوع

نظره من قبل ھيئة تحكيم فيجب أن يصدر الحكم وإذا كان النزاع قد تم      

بأغلبية اZراء إذا كان تحكيماً بالقضاء، ويصدر قرار التحكيم بعد فض 

المحاكمة وإنھاء اFجراءات ما لم تطرأ ظروف استثنائية تحول دون ذلك مع 

توضيحھا ل^فراد إن وجدت، ويشترط أن يصدر القرار كتابة، وتكفي 

لتوقيع عليه من الرئيس واDعضاء مع ذكر رأي اDغلبية لصدوره مع ا

العضو المخالف إن لم يكن الحكم باFجماع، وملخص أقوال المتھم 

ومستنداتھم وأسباب الحكم ومنطوقه، والمكان الذي صدر فيه وتاريخ 

صدوره، وفيما يتعلق بإصدار حكم التحكيم اFلكتروني يرى البعض، أن 

نھا ما يتعلق بشكل الحكم، ومنھا ما ھناك بعض الصعوبات التي تواجھه م

  .)2(يتعلق بوجوب توقيع الحكم

                                                           

معهد اإلدارة : ، الرياض) ط -د (التحكيم في المملكة العربية السعودية، ). ه1420(البجاد،محمد بن ناصر،)1(
  .207، ص العامة

  .60ص, التحكيم اإللكتروني ).م 2005(ناصف،حسام الدين فتحي، )2(
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ففيما يتعلق بشكل الحكم فإنه يثور التساؤل عن مدى وجوب أن يكون     

الحكم ثابتاً بالكتابة على دعامة ورقية ؟ ففي ھذا الشأن نجد أن بعض 

  .النصوص تستلزم صراحة أن يكون الحكم مكتوباً 

يع الحكم، فقد تواترت الوثائق الدولية وفيما يتعلق بوجوب توق

من القانون النموذجي ) 31/1(والوطنية التي تستلزم توقيع الحكم منھا المادة 

للتحكيم التجاري الدولي التي تنص على أن يصدر الحكم كتابه ويوقعه 

  .المحكم أو المحكمون

بعد تعيين المحكم يبدأ في ا�تصال باDطراف لطلب أي معلومات و

ة تتعلق بموضوع النزاع، ويجب عليه أن يفصل في موضع النزاع إضافي

ساعة أي ث4ثة أيام عمل، تبدأ من تاريخ تلقي المركز لرد المدعى  72خ4ل 

عليه على ادعاءات المدعي، ويقوم المحكم بإصدار حكم في النزاع بعد 

دراسته، ويصدر ھذا الحكم وفقاً لظروف الدعوى، وما يراه عاد�ً وفقاً 

واعد العدالة واFنصاف، وتتم ھذه اFجراءات جميعھا إلكترونياً بداية من لق

ملء النموذج الخاص بالتحكيم وحتى صدور حكم التحكيم المذيل بالتوقيع 

) 25/4(، وفي ھذا المعنى نصت المادة )1(اFلكتروني للمحكم ھيئة التحكيم

نشر الحكم على  يتولى السكرتارية: (من �ئحة المحكمة اFلكترونية على أن

، وباعتبار أن النص جاء )موقع القضية، وتبليغه ل^طراف بكل وسيلة ممكنة

مطلقاً في شكل وسيلة إب4غ الحكم ل^طراف، فمن المتصور أن يتم ذلك 

اFب4غ بإرسال بريد إلكتروني مع الحصول على إفادة با�ست4م عند 

  .)2(ا�قتضاء

 التحكيم أوردھا في المادة اشترط نظام التحكيم شروطاً في حكمو

يصدر حكم ھيئة التحكيم المشكلة من أكثر  -1: (التاسعة والث4ثون على أن
                                                           

  .37صالتحكيم اإللكتروني كأحد وسائل تسويه المنازعات، ).2013(هيثم عبد الرحمن، البقلي،) (1

  .484ص التحكيم اإللكتروني، ).م2009(مطر،عصام عبد الفتاح، ) (2
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إذا تشعبت آراء ھيئة  -2من محكم واحد بأغلبية أعضائھا مداولة سرية، 

التحكيم ولم يكن ممكناً حصول اDغلبية وإ� عينت المحكمة المختصة محكماً 

رارات في المسائل اFجرائية من المحكم يجوز أن تصدر الق -3مرجحاً، 

الذي يرأس الھيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع 

إن كانت  -4أعضاء ھيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، 

  ).ھيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به باFجماع

على ھيئة  -1: (نظام ذاته على أنكما نصت المادة اDربعون من ال

التحكيم إصدار الحكم المنھي لخصومة كلھا خ4ل الميعاد الذي اتفق عليه 

طرفا التحكيم، فإن لم يكن ھناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خ4ل أثنى 

يجوز لھيئة التحكيم في  -2عشر شھراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، 

ة التحكيم على أ� تتجاوز ھذه المدة ستة جميع اDحوال أن تقرر زيادة مد

إذا لم يصدر  -3أشھر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك، 

حكم الحكيم خ4ل الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز Dي من طرفي 

التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن يصدر أمراً بتحديد مدة إضافية 

راءات التحكيم، وDي من طرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة أو بإنھاء إج

إذا عين محكماً بد�ً من محكم وفقاً Dحكام ھذا النظام امتد  -4المختصة، 

  ).الميعاد المحدد للمحكم ث4ثين يوماً 

أن المنظم السعودي تناول إجراءات التحكيم بشكل دقيق : ترى الباحثة      

وذلك لتعلق كثير من المشاكل والمصاعب في ومفصل وحسناً ما صنع 

عملية التحكيم إصدار حكم التحكيم، لذا كان يتعين عليه أن يسلك ھذا المنھج، 

حتى � يثور حول عملية إصدار اDحكام أية مشاكل أو صعوبات، بل وحسناً 

  .ما صنع المنظم السعودي حينما حدد مدة للفصل في نزاع التحكيم
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أوجب نظام التحكيم السعودي أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات معينه،     

يصدر حكم التحكيم ويكون  -1: (فقد نصت المادة الثانية واDربعون على أن

مسبباً ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل ھيئة التحكيم من أكثر من محكم 

يثبت في محضر القضية  واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن

يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق  -2أسباب عدم توقيع اDقلية، 

به ومكان إصداره وأسماء الخصوم وعناوينھم وأسماء المحكمين وعناوينھم 

وجنسياتھم وصفاتھم وملخص اتفاق التحكيم وملخص Dقوال وطلبات 

الخبرة إن وجد ومنطوق التحكيم،ومرافعاتھم ومستنداتھم وملخص تقرير 

الحكم وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعھا بين الطرفين 

  ).من ھذا النظام) الرابعة والعشرون(دون إخ4ل بما قضت المادة 

ن يصدر ترى الباحثة وفقاً للمادة التاسعة والث4ثون من النظام ذاته أو    

ا ھي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام ھيئة الحكم مكتوباً باللغة العربية؛ Dنھ

  .ما لم يتفق على غير ذلكالتحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات 

والجدير بالذكر أن البيانات السابقة يجب توافرھا في حكم التحكيم، حتى     

  .)1(ولو كان التحكيم بالصلح وإ� اعتبر الحكم باط4ً 

ئري على كيفية إصدار أحكام التحكيم، لم ينص قانون التحكيم الجزا    

اDمر الذي يدفعنا إلى القول بأنه في حالة وجود فراغ قانوني ينبغي أن تطبق 

ا�تفاقيات الدولية والقوانين الداخلية الوطنية التي تعالج المبادئ العامة 

ا سبق ذكره في النظام السعودي   .للقانون، والتي � تخرج عم�

  

                                                           

  .221صالتحكيم في المملكة العربية السعودية، ). ه1420(محمد بن ناصر، البجاد، )1(
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  :املطلب الثاني

  حكم التحكيم اإللكرتوني حجية

Dحكام التحكيم بحجية اDمر وا�تفاقيات الدولية  تعترف معظم التشريعات    

المقضي به، والحجية تنصرف إلى المستقبل وتعمل خارج الخصومة التي 

فيه فتعمل داخل الخصومة للد�لة  المقضيصدر فيھا الحكم، أما قوة الشيء 

كما أن ، ية أو عدم قابلية الطعن بطرق الطعنعلى ما يتمتع به القرار من قابل

حكم التحكيم � يحوز فقط حجية اDمر المقضي فيه وإنما يحوز أيضا قوة 

اDمر المقضي به وذلك أنه � يحوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن 

وي4حظ أنه وإن كان حكم التحكيم ، )1(المنصوص عليھا في القوانين المدنية

وإنما يتحدد نطاقھا بنطاق  ،ن ھذه الحجية ليست مطلقةيتمتع بحجية فإ

التحكيم ف4 يكون للحكم من حجية إ� في حدود ما فصل فيه من المسائل 

كما أنه � يتمتع بحجية إ� في مواجھة أطرافه،  ،التي تضمنھا اتفاق التحكيم

الذين اعلموا بالحضور أمام محكمة التحكيم، وعلى ذلك � يجوز الخلط بين 

لقوة الملزمة �تفاق التحكيم وحجية حكم التحكيم الذي يصدر بناء على ھذا ا

  .)2(ا�تفاق

على مستوى التحكيم اFلكتروني توجد بعض أحكام التحكيم التي � و    

ل*ئحة  ومثال ذلك التحكيم الذي يجري وفقاً  ،تتمتع بحجية اDمر المقضي به

تقرر تعليق تنفيذ حكم التحكيم والتي ) ICANN(  الموحدة لمنظمة اFيكان

أيام  10على عدم قيام أحد الطرفين بالرجوع إلى المحاكم الوطنية خ4ل 

اDمر الذي يعني عدم تمتع قرار التحكيم بقوة  ،Fع4مھم بحكم التحكيم التالية

إلزامية في مواجھة أطراف الخصومة ويأخذ بھذا التوجه القضاء اDمريكي 

                                                           

  .102، صتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة  في الخارج).م2005(ناصف، حسام الدين فتحي، )1(

  .22، صماهية وٕاجراءات التحكيم اإللكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة .توجان فيصل،, الشريدة)2(
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فقط تحديد نطاق القوة الملزمة لحكم التحكيم بل  الذي يجيز ل^طراف ليس

على خ4ف أحكام القضاء � يجوز الطعن في أحكام و ،استبعادھا كلياً 

الوطنية، التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليھا في القوانين 

و� ينال من نھائية أحكام المحكمين  اً نھائي اً وعلى ذلك يعد حكم التحكيم حكم

 ؛بعض القوانين من جواز الطعن فيھا بالبط4ن Dسباب محددةما تقرره 

Dن ھذه اDسباب تتصل بص4حية الھيئة واختصاصھا والضمانات  "وذلك 

اDساسية للتقاضي، والنظام العام في بلد مقر التحكيم أو بلد تنفيذ الحكم 

الصادر عن ھيئة التحكيم، ومن ثم فھي ضروريات Dي حكم منه للخصومة 

بالتنفيذ و� حائز للحجية التي � قوام باعتباره  م يستوفھا لم يكن جديراً إذا ل

  .)1("  حكما قضائيا إ� بھا

فيما يتعلق بالتحكيم اFلكتروني حيث تنص الفقرة  ف كثيراً لاDمر � يخت    

� يجوز الطعن  يعد التحكيم نھائياً  هضائية على أنقمن �ئحة المحكمة ال 25

من المادة المشار إليھا على أن يعتبر  6وقد نصت الفقرة  فيه با�ستئناف،

اتفاق اDطراف على إخضاع النزاع للتحكيم وفقا ل4ئحة المحكمة الفضائية، 

 ً�منھم عن الطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن، وھذا الحكم  تناز

ھذا على خ4ف نظام محكمة و ،نفسه الذي يقرره نظام القاضي ا�فتراضي

ضائية أنه يجوز استئناف اDحكام الصادرة منھا أمام المحكمة قكيم الالتح

 �المختصة بالطعون في اDحكام الصادرة من محاكم أول درجة، وعلى ذلك 

بفوات  يستطيع اDطراف طلب تنفيذ الحكم إ� بعد أن يصبح الحكم نھائياً 

وعلى ذلك تقترب قواعد ، مواعيد الطعن با�ستئناف أو برفض الطعن

الطعن في أحكام التحكيم التقليدية مع قواعد الطعن في أحكام التحكيم 

ومن  ،إجراءاتھا بطريقة إلكترونيةالتي تتم الصادرة في خصومة التحكيم 

أجل بناء تنظيمات ذاتية فعالة تدير التحكيم اFلكتروني بداية من ا�تفاق على 

قبل القضاء من بط4ن في ال وقوعهحكم التحكيم تجنب حتى  ،التحكيم

                                                           

  .55، صالتحكيم اإللكتروني كأحد وسائل تسويه المنازعات،).2013(يثم عبد الرحمن،البقلي،ه)1(
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ضمن ھذه التنظيمات بقواعد تكفل الطعن في الحكم تت و�بد أن منالوطني، 

الصادر أمام ھيئة تحكيم أخرى يتم تشكيلھا خصيصا لنظر الطعن مع قصر 

الطعن في الحكم على البط4ن الذي قد يلحق ھذا اDخير Dسباب محددة 

  .)1( شريعاتحصرا على غرار ما تقرره بعض الت

وفي شأن الحجية ينص نظام التحكيم السعودي في المادة الثانية     

مع مراعاة اDحكام المنصوص عليھا في ھذا النظام : (والخمسين على أن

يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لھذا النظام حجية اDمر المقضي به ويكون 

  ).واجب النفاذ

نص صراحة على حجية أحكام التحكيم وفي قانون التحكيم الجزائري لم ي    

ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر : (على أن 452إ� أنه نص بالمادة 

عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة 

اختصاصھا ولھذا الغرض فإن أصل ھذا القرار يودع في كتابة الضبط 

، ومن ھذا النص )بل أحد الخبراءللمحكمة المذكورة قبل ث4ثة أيام من ق

  .نستطيع أن نتلمس حجية اDحكام التحكيمية

أنه كان من اDجدر أن ينص القانون الجزائري على منح : وترى الباحثة    

 الحجية Dحكام التحكيم، وأن � يترك المجال أمام ا�جتھادات الفقھية

  .للنزاع �سيما وأن اDمر يتعلق بحجية الحكم المنھي  والقضائية

  

  

  

 

                                                           

  .39، صإجراءاته  -التحكيم اإللكتروني ماهيته ). م2008(بيد اهللا، أسامة إدريس،)1(



 
- 113 - 

  املطلب الثالث

اإللكرتوني  موقف الفقه اإلسالمي من إصدار حكم التحكيم

  وحجيته

إذا صدر حكم التحكيم فھل حجية ھذا الحكم تكون مقصورة على أطراف 

  النزاع أو تمتد إلى غيرھم ؟

صرح الحنفية والشافعية على أن حكم المحكم يقتصر على الخصمين؛     

Dن التحكيم تم بناء على اتفاق الخصمين ورضاھما ف4 يتعدى إلى غيرھما، 

  .)1(إذ ليس لھما و�ية عليه

وقد ذكر الفقھاء بعض اDمثلة على عدم تعدي حكم المحكم إلى غيره،     

  :ومنھا

من المشتري للبائع؛ لوجود العيب ف4 يتعدى  إذا حكم المحكم برد المبيع .1

 .)2(ذلك إلى بائع البائع إ� أن يرضى بتحكيمه

لو ادعى عند المحكم رجل على وارث بدين على الميت، وأقام بينة فحكم  .2

له بما ادعاه على ذلك الوارث، لم يكن حكماً على بقية الورثة، و� على 

 . )3(الميت؛ لعدم اZخرين بتحكيمه

كم اثنان إلى شخص في دين، وأقام أحدھما البينة في الدين، وأن لو تحا .3

ف4ناً ضامنه، لزم حكم المحكم في الدين، ولم يلزم حكمه في الضمان؛ 

 .)4(لعدم الرضا ممن وجب عليه الضمان

                                                           

الكتب : دار بيروت ) . ط الثانية(,البحر الرائق شرح كنز الدقائق).ه 1418(, ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم) 1(
  .7/27، ص العلمية

  .7/26ص ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق )2(

  .2/384صأدب القاضي، ). ه 1419(,أبوالحسن، بن على بن محمد الماوردي )3(

  .2/385صأدب القاضي، ). ه 1419(,أبوالحسن، بن على بن محمد الماوردي)4(
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وقد ذكر بعض الفقھاء حا�ت يتعدى فيھا حكم المحكم إلى غير المتنازعين، 

 : ومنھا

ل الخطأ، وثبت للمحكم وجوب الدية على العاقلة، إذا تم التحكيم في القت .1

فقد ذھب بعض الشافعية إلى وجوب الدية على العاقلة؛ Dن الرضا 

، وذھب )1(بالتحكيم حصل من الجاني، وھذا يكفي Fلزام العاقلة بالحكم

الحنفية، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة أن العاقلة � تلزم بالحكم؛ Dنھم 

 .)2(المحكم ف4 يلزمھم حكمهلم يرضوا بتحكيم 

استثنى الحنفية عدم تعدي حكم المحكم إلى غير المتخاصمين في مسألة،  .2

لو حكم أحد الشريكين وغريم له رج4ً، فحكم بينھما، وألزم : وھي

الشريك شيئاً من المال المشترك نفذ حكمه على الشريك وتعدى إلى 

غائب، والصلح من الغائب، Dن حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك ال

 .)3(صنيع التجار، فكل واحد من الشريكين راض بالصلح وما في معناه

ويدخل في موضوع حجية حكم المحكم كتابه إلى القاضي في القضية 

التي حكم فيھا، حيث ذكر الحنفية أنه � يشرع للمحكم أن يكتب إلى القاضي، 

بحجة في حق غير  و� يعتد بكتابه لو كتب؛ Dن ما يثبت عند المحكم ليس

الخصوم المحكمين له، وذھب الحنابلة إلى أن المحكم إذا كتب إلى القاضي 

بما حكم له لزمه قبوله، وتنفيذه، Dنه حاكم نافذ اDحكام فلزم قبول كتابه 

  .)4(كحاكم اFمام

  
                                                           

  . 26ص / 7ج , شرح كنز الدقائقالبحر الرائق ).ه 1418(, ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم)1(

، دار الفيحاء ) ط.د(محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، , شمس الدين)2(
  .120ص /4ج ،  للطباعة والنشر

  .27ص/7جط الثانية ، ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق)3(

 .137ص/10ج،  دار عالم الكتب: الرياض). بعة الثالثةالط(المغني، ).ه 1417(ابن قدامه،موفق الدين، )4(

الطبعة ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،). م2003- هـ1424(,أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي, عالءالدين
  . 150 ص/7 ج، دار الكتب العلمية : القاهرة ).  الثانية
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  : املبحث الثاني

  الطعن حبكم التحكيم اإللكرتوني

( تعالى مجراھا على سائر البشر لما كان المحكم بشر تجري عليه سنة     

، فالمراد )1(في الخطأ والصواب، والمحكم ھو مجتھد في فھم الواقع والنص

بالطعن أن يرفع المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة طالباً نقضه Dسباب 

ترجع إلى فقه اDحكام � الواقع، وھي وسيلة قضائية ينظمھا النظام لمراقبة 

  .)2(صحة اDحكام

سوف نعرض ھذا المبحث في ث4ثة مطالب نخصص اDول لبيان  وعليه     

موقف الفقه اFس4مي من الطعن بالحكم، ونفرد المطلب الثاني لبيان جھة 

الطعن القضائية، وفي المطلب الثالث نتحدث عن أسباب الطعن، على النحو 

  :التالي

  

  

  

  

  
                                                           

دار : الرياض ). الطبعة األولى(في شرح نظام المرافعات الشرعية،  الوسيط)ه1428(دويدار،طلعت محمد، ) (1

  .603، ص الحافظ للنشر والتوزيع

 ).الطبعة األولى(المبسوط في أصول المرافعات الشرعية،  ).ه1430(الدرعان، عبد اهللا بن عبد العزيز،) (2

  .1101ص مكتبة التوبة،:الرياض 
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  :املطلب األول

  موقف الفقه اإلسالمي من الطعن باحلكم

إذا رفع حكم التحكيم إلى القاضي ھل يجوز له نقضه إذا خالف رأيه ؟     

  :اختلف الفقھاء في ذلك إلى قولين

ذھب جمھور الفقھاء من إلى أن حكم المحكم إذا كان  :القول ا(ول

موافقاً للشرع ف4 يصح نقضه، وليس للقاضي نقضه حتى لو خالف رأيه 

اضي � ينقض بمجرد اخت4ف ؛ Dن حكم المحكم كحكم الق)1(ومذھبه

  .)2(الرأي

ذھب الحنفية بأن للقاضي نقض حكم المحكم إذا كان  :القول الثاني     

مخالفاً لرأيه، واستدلوا بأن حكم المحكم لم يصدر عن و�ية عامة ف4 يلزم 

  .)3(القاضي إذا خالف رأيه

ترجيح القول اDول، وھو أن حكم المحكم إذا كان  وترى الباحثة

فقاً للشرع � يصح نقضه من قبل القاضي إذا خالف رأيه؛ Dن حكم موا

 �التحكيم إذا لم يخالف الكتاب أو السنة أو اFجماع يكون حكماً شرعياً، 

يجوز Dحد نقضه �خت4ف الرأي كحكم القاضي، وإذا خالف حكم التحكيم 

  .نصاً شرعياً فيجب نقضه حيث � اجتھاد مع النص

ك موقف النظام السعودي في ھذا الشأن حيث نص في والذي يؤيد ذل    

� تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً : (المادة التاسعة واDربعين على أن

                                                           

دار الكتب : بيروت ) . الطبعة األولى (,تبصرة الحكام) م1995- ه1416(ابن فرحون، شمس الدين محمد،) (1
  1/71, العلمية

  .379ص/4ج ،  دار عالم الكتب: الرياض). الطبعة الثالثة(المغني، ).ه 1417(ابن قدامه،موفق الدين، ) (2

د ، القاهره ه االولي ، دار الرشالطبع, ، فتح القدير) ن - د (, الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ) (3
  317ص/7ج,
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Dحكام ھذا النظام الطعن فيھا بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى 

  ).بط4ن حكم التحكيم وفقاً ل^حكام المبينة في ھذا النظام

شروع في الشريعة اFس4مية عند وجود سببه، فينقض نقض اDحكام م     

عند وجود مقتضى  –حكم التحكيم، أو حكم غيره، إذا كانت له و�ية النقض 

  .)1(النقض، مثل أن يكون الحكم مخالفاً لنص الكتاب أو السنة أو اFجماع

، حيث جملة )2(والفقھاء متفقون على إقرار مبدأ النقض عند وجود سببه     

باطل اتفاقاً ليس Dحد أن يجيزه، وينقضه كل من رفع : القضايا على أقسام

وھو القضاء في : إليه بأن خالف الكتاب، والسنة، واFجماع، وصحيح

  .)3(، وإن اختلفوا في بعض أسبابه ...المجتھد فيه

والمراد بالحكم ا�جتھادي ھو الحكم الذي يصدره القاضي أو المحكم      

مسائل الظنية، وھي التي لم يرد فيھا دليل قاطع، و� بد أن المجتھد في ال

يكون ھذا ا�جتھاد الذي ھو محل مستوفياً شرطه الشرعي من عدم مخالفة 

القطعيات من الكتاب، أو السنة، أو اFجماع، وليس فيه شذوذ، أو خطأ 

  .)4(فاحش يخالف دلي4ً معتبراً من أدلة الشرع

عة ما باجتھاده، ثم تغير اجتھاده وترجح له ما وإذا حكم الحاكم في واق     

يخالف ا�جتھاد اDول، فإن عليه أن يحكم باجتھاده الجديد فيما يجد من 

حوادث، و� ينقض حكمه المتقدم المبني على ا�جتھاد السابق، بل يبقى على 

  .)5(ما كان وتترتب عليه آثاره

                                                           

جامعة اإلمام محمد بن سعود : نقض األحكام القضائية، الرياض). ه1427(الخضيري،أحمد بن محمد، )1(
  .223، ص اإلسالمية

بدائع الصنائع في ترتيب ). م2003-هـ1424(,أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي, عالءالدين)2(
  . 7/408الشرائع،

  6/62المبسوط ،). هـ1331( ,شمس الدين,السرخسي)3(

  ).14( 1/29مجلة األحكام العدلية مع دور الحكام ) 4(

  .6/277 ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق).ه 1418(, ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم)5(
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حكام في المسائل ومن ثم اتفق العلماء على أنه � ينقض حكم ال     

وإنما يمكن نقضه بأن يكون مخالفاً لدليل قاطع ... ا�جتھادية لمصلحة الحكم 

  .)1(من نص، أو إجماع أو قياس جلي

وترى الباحثة أن ھذا الحكم يتفق مع المعمول به في اDنظمة الوضعية     

� ومنھا القانون الجزائري، أي أن الحكم � ينقض إ� إذا خالف القانون، إ

أنه وFعمال قاعدة ا�جتھاد � ينقض بمثله، ترى أنه ينبغي أن تطبق 

) قاضي أو محكم(بضوابط وفي حدود نظراً لطبيعة الحاكم البشرية 

  .باFضافة إلى توفير الكوادر العلمية التي يجب أن يتحقق فيھا المجتھد

موافقاً وبتطبيق ما تقدم على حكم التحكيم يتضح أن حكم المحكم إذا كان      

للشرع � يصح نقضه من قبل القاضي إذا خالف رأيه؛ Dن حكم التحكيم إذا 

يكون ) أو النظام في نظر الباحثة(لم يخالف الكتاب أو السنة أو اFجماع 

حكماً شرعياً، � يجوز Dحد نقضه �خت4ف الرأي كحكم القاضي، وإذا 

  .ھاد مع النصخالف حكم التحكيم نصاً شرعياً فيجب نقضه حيث � اجت

والذي يؤيد ذلك موقف النظام السعودي في ھذا الشأن حيث نص في     

� تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً : (المادة التاسعة واDربعين على أن

Dحكام ھذا النظام الطعن فيھا بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى 

  ).ذا النظامبط4ن حكم التحكيم وفقاً ل^حكام المبينة في ھ

  

  

  

                                                           

بدائع الصنائع في ترتيب ). م2003-هـ1424(,أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي, عالءالدين)1(
  .7/409الشرائع،
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  املطلب الثاني

  جهة الطعن القضائية

إذا صدر حكم التحكيم فإنه يجوز للخصوم ا�عتراض عليه خ4ل الستين     

يوماً التالية لتاريخ إب4غ ذلك الطرف بالحكم، وذلك أمام الجھة المختصة 

أص4ً بفصل النزاع والتي تم إيداع الحكم لديھا، حيث نصت المادة الحادية 

ترفع دعوى بط4ن حكم التحكيم من أي طرف من  -1: (والخمسون على أن

طرفيه خ4ل الستين يوماً التالية لتاريخ إب4غ ذلك الطرف بالحكم، و� يحول 

تنازل مدعي البط4ن عن حقه في رفعھا قبل صدور حكم التحكيم دون قبول 

ب عليھا إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وج -2الدعوى، 

أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمھا في ذلك غير قابل لطعن بأي طريق من طرق 

الطعن أما إذا حكمت ببط4ن حكم التحكيم فيكون حكمھا قاب4ً للطعن خ4ل 

  ).ث4ثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ

مما سبق يتبين أنه إذا قدم الخصوم أو أحدھم ا�عتراض على حكم     

المدة المنصوص عليھا في المادة السابقة فيجب على الجھة التحكيم خ4ل 

المختصة بالفصل في النزاع، أن تنظر في ا�عتراض وتقرر إما رفضه 

وفي ھذه الحالة تقوم بإصدار اDمر بتنفيذه، أو قبوله والفصل فيه، وفي حالة 

قبول ا�عتراض فإن الجھة المختصة بنظر النزاع تحكم ببط4ن الحكم، 

  .)1(ا أن تنظر النزاع إ� بناء على رغبة الخصم أو أحدھموليس لھ

وDطراف النزاع في حالة إلغاء الحكم إعادة النزاع إلى نفس ھيئة     

التحكيم للفصل فيه مرة أخرى أو إحالته إلى ھيئة تحكيم للفصل فيه مرة 

أخرى أو إحالته إلى ھيئة تحكيم جديدة، وإذا لم يتم ا�عتراض على حكم 

يم خ4ل المدة المحددة ل4عتراض عليه، فإن الحكم يصبح نھائياً واجب التحك
                                                           

  .238صالتحكيم في المملكة العربية السعودية، ). ه1420(محمد بن ناصر، البجاد،)1(
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التنفيذ مما يكسبه الحجية التي تمنع الفصل في النزاع مرة أخرى من أي 

جھة قضائية، وھو ما يساعد على استقرار المراكز واDوضاع القانونية 

  .)1(ل^طراف

يرفع : (لى أنع 455وفي قانون التحكيم الجزائري، نص في مادته     

ا�ستئناف عن أحكام التحكيم إما إلى المحكمة أو إلى المجلس القضائي، 

وذلك تبعاً لنوع القضية، وما إذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أي من 

  ).ھاتين الجھتين القضائيتين

نظيره  بخ4فنظام التحكيم السعودي  حسنا فعل ترى الباحثةو     

نما زائري عن حجية أحكام التحكيم، بيالجزائري، حيث سكت المشرع الج

تناولھا المنظم السعودي، وقرر لھا حجية اDمر المقضي فيه، وذلك 

�ستقرار المعام4ت خاصة التجارية.  

  

    

  

  

  

  

                                                           

جامعة الملك :تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم الحرمين، الرياض ) ه1423(المهيدب، مهيدب إبراهيم،)1(
  .130، صسعود
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  املطلب الثالث  

  أسباب الطعن

ة البحث في أسباب الطعن في حكم التحكيم يعد من أھم جوانب دراس

الطعن � يستطيع تحديد أحكام الحق في موضوع التحكيم؛ Dن صاحب 

لھا يطعن في الحكم، التحكيم المستحقة للطعن ما لم يدرك اDسباب التي Dج

  .)1(هنقضالتحكيم تعين حكم فإذا تحقق وجودھا في 

وبالرجوع إلى نظام الحكم السعودي نجد أنه نص في المادة التاسعة 

� تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً Dحكام ھذا (: واDربعين على أن

النظام الطعن فيھا بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بط4ن حكم 

  ).التحكيم وفقاً ل^حكام المبينة في ھذا النظام

إ� أنه توجد أسباب إذا ما توافرت توجب الحكم ببط4ن حكم التحكيم 

ت على أنھذه اDسباب وردت في صدر المادة ال � تقبل : (خمسين حيث نص�

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم  -أ: دعوى بط4ن حكم التحكيم إ� في اDحوال اZتية

إذا  -أو كان ھذا ا�تفاق باط4ً، أو قاب4ً لpبطال، أو سقط بانتھاء مدته، ب

كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد اDھلية أو ناقصھا وفقاً للنظام 

إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب  -ذي يحكم أھليته، جال

عدم إب4غه إب4غاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو Dي سبب 

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد  -أخر خارج عن إرادته، د

إذا  -لنزاع، ھـ النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقھا على موضوع ا

شكلت ھيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لھذا النظام أو 

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل � يشملھا اتفاق  -�تفاق الطرفين، و

التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن تجزئة الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم 
                                                           

ام محمد بن سعود جامعة اإلم: نقض األحكام القضائية، الرياض). ه1427(الخضيري،أحمد بن محمد، ) (1
  .535، ص اإلسالمية
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 يقع البط4ن إ� على عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، ف4

إذا لم تراع ھيئة التحكيم الشروط  -اDجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدھا، ز

الواجب توافرھا في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على 

تقضي المحكمة المختصة التي تنظر  -2إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه، 

تحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام دعوى البط4ن من تلقاء نفسھا حكم ال

الشريعة اFس4مية والنظام في المملكة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو إذا 

وجدت أم موضوع النزاع من المسائل التي � يجوز التحكيم فيھا بموجب 

  .....).ھذا النظام

أو بط4ن  -وبالنسبة للقانون الجزائري لم ينص على أسباب طعن 

إ� أنه ذكر أسباب � يجوز استئناف أحكام المحكمين، حيث  -حكم التحكيم 

� يجوز استئناف أحكام المحكمين و� التماس : (على أن 458نصت المادة 

إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق  -1: إعادة النظر فيھا في اDحوال اZتية

 إذا كان قد صدر عن تحكيم -2على التحكيم أو خارجاً عن نطاق التحكيم، 

إذا كان قد صدر من بعض  -3باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم، 

إذا كان قد  -4المحكمين الذين ليست لھم سلطة الحكم في غيبة اZخرين، 

إذا كان  -5صدر من محكم مرجح لم يتبادل الرأي مع المحكمين المنقسمين، 

  ).قد صدر الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم

عودي قرر عدم قبول دعوى بط4ن أن المنظم الس :وترى الباحثة 

حكم التحكيم إ� في أحوال معينة مثل عدم وجود اتفاق تحكيم أو كان ھذا 

ا�تفاق باط4ً، أو عدم أھلية أحد طرفي اتفاق التحكيم، عدم قدرة أحد طرفي 

التحكيم تقديم دفاعه، عدم تطبيق القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم 

تشكيل ھيئة التحكيم، الفصل في مسائل � يشملھا اتفاق  على تطبيقھا، بط4ن

التحكيم، مخالفة أحكام الشريعة اFس4مية والنظام في المملكة، بينما المشرع 
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الجزائري لم ينص على أسباب صريحة لبط4ن حكم التحكيم حيث قرر 

أسباب �ستئناف حكم التحكيم مثل أن يكون الحكم قد صدر دون اتفاق على 

م أو خارجاً عن نطاق التحكيم، بط4ن التحكيم والمداولة، أو أن التحكي

  .صدور الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم 

اتفاق المنظم السعودي بشكل كبير مع المشرع  وترى الباحثة

الجزائري بشأن أسباب بط4ن حكم التحكيم، إ� أنه ورد بصيغة مختلفة، ففي 

 ,التي ذكرناھافي الحا�ت النظام السعودي نص على بط4ن حكم التحكيم 

بينما نص في القانون الجزائري على � يجوز استئناف أحكام التحكيم إ� في 

  . )1(الخمس السابق ذكرھا الحا�ت

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 120سبق ذكرھا في ص  )1(
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  :املبحث الثالث

  تنفيذ حكم التحكيم اإللكرتوني

ھو إنفاذ ما ورد في منطوق الحكم، بإلزام المحكوم عليه بإنفاذ " :التنفيذ    

  .)1("حكم به عليهما 

طبيعة ھذا الحكم ھو الھدف  تكان ن تنفيذ الحكم أياً والجدير بالذكر أ

المرجو من إجراءات المحاكمة والدافع للخصومة ومحاولة الفوز بأكبر قدر 

أعلى قمة للخصومة  يمن المكاسب لذا يمكن اعتبار لحظة التنفيذ ھ

  .يءالتحكيمية حيث � يوجد بعدھا ش

المطلب اDول سوف نقسم ھذا المبحث إلى ث4ث مطالب نتناول في 

الشروط الواجب توافرھا لقبول طلب التنفيذ، ونتحدث في المطلب الثاني 

معوقات تنفيذ حكم التحكيم اFلكتروني، ونعرض في المطلب الثالث Zثار 

  :اDمر بالتنفيذ، على النحو التالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

جامعة اإلمام محمد بن سعود : نقض األحكام القضائية، الرياض). ه1427(الخضيري،أحمد بن محمد، ) (1
  .535، ص اإلسالمية
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  :املطلب األول

  الواجب توافرها لقبول طلب التنفيذالشروط 

إن الثمرة الحقيقية للتحكيم تتمثل في الحكم الذي يصل إليه المحكمون، 

ھذا الحكم لن يكون له قيمة قانونية أو عملية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة 

غير قابلة للتنفيذ، فتنفيذ حكم التحكيم يمثل أساس ومحور نظام التحكيم نفسه، 

  .)1(فاعليته كأسلوب لفض وتسوية المنازعاتوتتحدد به مدى 

*	وط  #��. أ-��م ا�
���� : أو�ً 


	و���� :ا

لم ينص نظام التحكيم السعودي أو القانوني الجزائري على شروط 

التنفيذ اDمر الذي دعا الباحثة لعرض شروط التنفيذ وفقاً �تفاقية نيويورك، 

 .جزائريمع اFشارة إلى النظام السعودي والقانون ال

إلى ا�عتراف بقرارات التحكيم اDجنبية نيويورك اتفاقية فقد سعت 

وإنفاذھا، بتوفير معايير نظامية مشتركة بشأن ا�عتراف باتفاقات التحكيم، 

وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم اDجنبية وإنفاذھا، ويتضمن 

ل باعتبارھا قرارات التحكيم التي وإن صدرت في دوله اFنفاذ فھي تعام

، بمقتضى قانون تلك الدولة وذلك بسبب وجود عنصر )أجنبية(قرارات 

  .)2(أجنبي ما في اFجراءات

تعتبر ھذه ا�تفاقية وبحق العمود الفقري للتحكيم التجاري الدولي بل 

أصبحت المعيار اDساسي الذي يعتمد عليه للحكم على فعالية النظام القانوني 

تلتزم المادة الثالثة من ھذه ا�تفاقية جميع الدول ، و)3(للتحكيم في دولة
                                                           

 ).األولىالطبعة (المبسوط في أصول المرافعات الشرعية،  ).ه1430(الدرعان، عبد اهللا بن عبد العزيز،) (1

  .1443، ص مكتبة التوبة :الرياض

  .912تنفيذ حكم التحكيم ا,جنبي الباطل وفقاً %تفاقية نيويورك ، ص )2008(الطروانة، مصلح أحمد، )(2

  .م1958المادة الثالثة من اتفاقية ا%عتراف بقرارات التحكيم ا,جنبية وإنفاذھا المبرمة في نيويورك  )3(
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المتعاقدة با�عتراف بحجية أحكام التحكيم اDجنبية وتنفيذھا وفقاً للشروط 

  :اZتية

1.  ��&�� أ�/ل ا�!�ق ا����� وا���
	+�  :ا���

حيث تضمنت المادة الرابعة من ا�تفاقية أن مجرد صدور حكم التحكيم 

تكتفي ا�تفاقية من طالب التنفيذ أن يرفق طلبه قرينة على صحته، ولذلك 

بأصل حكم التحكيم وأصل اتفاق التحكيم، وإذا كانت إحدى ھاتين الوثيقتين 

محررة بلغة غير لغة الدولة المطلوبة تنفيذ الحكم فيھا يجب تقديم ترجمة 

 .)1(رسمية معتمدة لھا

2.  	0 �Hا�#��ن ا�+=�ر إ�� M6أو �4&م �/0
 : 1 ا��!�'��ا�+�دة ا�*�?�� ?

جعلت ا�تفاقية اDصل ھو قابلية الحكم للتنفيذ متى توافرت جميع شروط 

صحته بمجرد تقديم وثيقة الحكم ووثيقة اتفاق التحكيم على النحو المبين 

في المادة الرابعة، وجعلت من رفض ا�عتراف بالحكم وتنفيذه ھو 

سبيل ا�ستثناء عن اDصل، وتجسدت حا�ت الرفض المحدد على 

الحصر في طائفتين، تتمثل الطائفة اDولى الحا�ت التي يقع عبء إثارتھا 

وإثباتھا على عاتق من صدر ضده حكم التحكيم، أما الطائفة الثانية من 

أسباب بط4ن الحكم فھي تمنح لمحكمة دولة التنفيذ أن ترفض الحكم من 

تساؤل وھو  وھنا ُيطرح. )2(تلقاء نفسھا حتى وإن لم يطلب منھا الخصوم

ھل القاضي الوطني مقيد بقرارات قاضي بلد صدور حكم التحكيم 

  الصادر في الخارج ؟

  :ا�/L5 0	 ا�++%� ا�"���� ا��"/د��

                                                           

  .464ص, التحكيم اإللكتروني).م 2009(إيناس، ,الخالدي)1(

  .915تنفيذ حكم التحكيم ا,جنبي الباطل وفقاً %تفاقية نيويورك،ص )2008(الطروانة، مصلح أحمد، )(2
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قبل اFجابة على التساؤل نوضح أن نصت المادة التاسعة من نظام      

� يجوز التنفيذ الجبري إ� بسند تنفيذي : (التنفيذ السعودي أشارت إلى أن

أحكام  -2: .... لحق محدد المقدار حال اDداء، والسندات التنفيذية ھي

ما عن إجابة التساؤل ، أ...)المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم

: أنه حيث نصت على  نفيذالمادة الحادية عشرة من نظام الت فقد أوضحت

مع التقيد بما تقضي به المعاھدات وا�تفاقيات الدولية، � يجوز لقاضي (

التنفيذ تنفيذ الحكم أو اDمر اDجنبي إ� على أساس المعاملة بالمثل وبعد 

لكة غير مختصة بالنظر في المنازعات أن محاكم المم -1: التحقق مما يأتي

التي صدر حكم أو اDمر وأن المحاكم اDجنبية التي أصدرت الحكم مختصة 

أن  -2بھا وفقاً لقواعد ا�ختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتھا، 

الخصوم في الدعوى التي صدر فيھا الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثي4ً 

أو اDمر أصبح نھائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أن الحكم  -3صحيحاً، 

أن الحكم أو اDمر � يتعارض مع حكم أو أمر صدر في  -4أصدرته، 

أ� يتضمن الحكم  -5الموضوع نفسه من جھة قضائية مختصة في المملكة، 

، كما نصت المادة الثانية )أو اDمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة (: عشر على أن

  .)في بلد أجنبي

 :� ا�FCا)�ا�/0 L5	 H+6/ر�

لم يأخذ المشرع الجزائري بھذه القاعدة وذلك ما يتجلى من خ4ل نظام 

التحكيم الجزائري، والذي يشترط لتنفيذ حكم التحكيم اDجنبي سواء حكم 

ضيرياً وإيداع أصل الحكم في أمانة ضبط التحكيم نھائياً أو جزئياً أو تح

المحكمة المختصة، وعلى ھدي ما تقدم يشترط قانون التحكيم الجزائري، 

لتنفيذ الحكم أن يكون قد أصبح ملزماً دون أن يعتد الحكم قد ألغي من طرف 
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محكمة البلد الذي صدر فيه، ھذا ما يجسد أن الحكم الباطل في مكان صدوره 

القاضي الجزائري دون أن يتقيد بقرارات قاضي البلد يمكن أن ينفذ أمام 

  .)1(الذي نشأ فيه الحكم

وفي إطار التحكيم اFلكتروني يرى البعض أن الجھات الرسمية 

المنوط بھا التنفيذ والتي تبدأ بالمحكمة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية 

بسھولة  للحكم وكذلك رجال التنفيذ من معاوني التنفيذ وشرطة لن يقبلوا

مسؤولية تنفيذ حكم التحكيم اFلكتروني إ� في حالة وجود قانون وطني أو 

  .)2(اتفاقية دولية تلزم السلطات الوطنية بقبول وتنفيذ اDحكام اFلكترونية

ويذھب اتجاه ثاني إلى أنه إذا كان طالب تنفيذ حكم التحكيم التقليدي أو 

ة رسمية من ھذا اDصل، وإذا العادي يلزم أن يقدم أصل ذلك الحكم أو نسخ

 �كان ذلك المقتضى � يثير أية مشك4ت في مجال التحكيم العادي فاDمر 

  :يسير على نفس المنوال في مجال التحكيم اFلكتروني وذلك لسببين ھما

  .يرجع إلى نظام المعلوماتية التي � تميز بين اDصل والصورة :ا(ول •

  .تثيرھا رسمية المستند اFلكترونييرجع إلى الصعوبات التي  :الثاني •

ويضيف بأنه يمكن أن تماثل الوثيقة اFلكترونية اDصل، ويتم التنفيذ     

  :بمقتضاھا إذا توافر شرطان ھما

  .يتعين وجود ضمان إمكان التشغيل فيما يخص كمال المعلومة :أو;ً  •

  .يهيتعين أن تكون المعلومة يمكن الكشف عنھا للشخص المقدمة إل :ثانياً  •

                                                           

  .946تنفيذ حكم التحكيم ا,جنبي الباطل وفقاً %تفاقية نيويورك ، ص )2008(الطروانة، مصلح أحمد، )(1

: اتفاق التحكيم اإللكتروني وطرق اإلثبات عبر وسائل االتصال الحديثة، دبي) م2003(جمعة،حازم حسن،) (2

  .484، ص  المؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكترونية
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كما يقرر أن اقتضاء كمال المعلومة يتم استيفاؤه بمجرد بقاء المعلومة 

كاملة دون إت4ف أو تشويه، وأن مستوى إمكانية التشغيل يتم تقديره بالنظر 

  . )1(إلى موضوع المعلومة 

ويرى اتجاه ثالث أن التنفيذ الطوعي Dحكام التحكيم اFلكتروني أمر 

مرغوب فيه، إذا أن أھم أھداف التحكيم اFلكتروني ھو تعزيز الثقة في 

التجارة اFلكترونية، وباDخص ثقة المستھلك فالطرف القوي الذي يصدر 

من  حكم التحكيم ضده ولصالح المستھلك قد يقوم بتنفيذ الحكم على الرغم

عدم رضائه؛ وذلك Dنه يسعى أن يبقى شخصاً موثوقاً به في سوق التجارة 

اFلكترونية، ولكن في حالة عدم التنفيذ الطوعي يتعين على التنظيم الذاتي 

للتحكيم اFلكتروني أن يوفر للمتحكمين آلية إجبار على التنفيذ تقوم مقام 

للمحكوم عليه تدفعه  سلطات التنفيذ في الدولة، أو أن يوفر حوافز خاصة

نحو التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم، وعليه فإن ھناك فائدة كبيرة سوف تعود 

على التجار الذين يقومون طواعية بتنفيذ أحكام التحكيم اFلكتروني، وذلك 

حتى � يفقدون المنافع ا�قتصادية العديدة التي يحصلون عليھا من جراء 

  )2(. تواجدھم في السوق اFلكتروني

 ً����� : ����
1���ت  #��. أ-��م ا�


	و���� :ا

تتعد آليات التنفيذ الجبري التي يمكن لمجتمع التجارة اFلكتروني أن 

يوفرھا لضمان تنفيذ أحكام التحكيم اFلكتروني، وتشمل ھذه اZليات على 

خدمات التعھد بالتنفيذ، وصناديق تمويل اDحكام : سبيل المثال � الحصر

مراكز التحكيم اFلكتروني بمصدر بطاقات ا�ئتمان ويعرض فيما يلي وربط 

  :لھذه اZليات بشيء من اFيجاز

                                                           

  .68، ص التحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية).م 2005(ناصف،حسام الدين فتحي، ) (1

كلية  :دبي ) ط .د(تنفيذ حكم التحكيم ا,جنبي الباطل وفقاً %تفاقية نيويورك، )2008(وانة، مصلح أحمد،الطر) (2

  .239، م ص ) التحكيم التجاري الدولي (المؤتمر السنوي السادس عشر الشريعة والقانون، 
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  :خدمات التعھد بالتنفيذ .1

البائع : تفترض ھذه اZلية وجود عقد بين طرفي العقد اFلكتروني، وھما    

والمشتري، وبين متعھد التنفيذ قبل إبرام عقد البيع، ويجب أن يتضمن ھذا 

قد شرط تنفيذ التحكيم اFلكتروني تحت مظلة أحد مراكز التحكيم الع

  .)1(اFلكتروني

  :صندوق تمويل ا(حكام .2

من خ4ل ھذه اZلية يتم إنشاء صندوق لتمويل اDحكام يساھم فيه تجار     

السوق اFلكتروني، ويتولى اFشراف عليه وإدارته مركز تحكيم معتمد من 

لمستھلكين حصولھم على أموالھم التي يقضي قبلھم، ويضمن ھذا الصندوق ل

بھا المحكم مباشرة؛ ذلك Dن المركز يملك تنفيذ الحكم الصادر عنه من 

  .خ4ل اDموال المودعة في الصندوق

  :ربط مراكز التحكيم ا!لكتروني بمصدر بطاقات ا;ئتمان .3

د وتفترض ھذه اZلية قيام مركز التحكيم اFلكتروني بإبرام عقد مع اح    

مصدري بطاقات ا�ئتمان، كشركة فيزا أو شركة ماستر كارد، والذي بدوره 

يبرم عقد مع التاجر الذي يريد أن يستفيد من خدمة ا�ئتمان، ويتضمن كل 

عقد من ھذين العقدين شرطاً يخّول مصدر بطاقات ا�ئتمان ويلزمه برد 

من المركز  إذا تلقى قراراً تحكيمياً ) المستھلك(الثمن إلى حساب المشتري 

  .المتفق عليه يفيد ذلك

: وفي نظام التحكيم السعودي نص في مادته  الخامسة والخمسين على أنه    

� يجوز اDمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لھذا النظام إ� بعد التحقق من  -2(...

أنه � يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو  -أ: اZتي

 -الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية، ب ھيئة لھا و�ية
                                                           

  .492، ص التحكيم اإللكتروني).م2009(مطر،عصام عبد الفتاح، )1(



 
- 131 - 

أنه � يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة اFس4مية والنظام العام بالمملكة، 

وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة جاز اDمر بتنفيذ الجزء 

  ).الباقي غير المخالف، ج أنه قد أبلغ المحكوم إب4غاً صحيحاً 

وبالنسبة لقانون التحكيم الجزائري لم ينص على شروط التنفيذ إ� أنه 

: حيث تضمنت أن 452وضع قواعد وآليات للتنفيذ نص عليھا في المادة 

ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون (

القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصھا، ولھذا الغرض فإن أصل 

ا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ث4ثة أيام من قبل ھذ

أحد الخبراء، وإذا كان اتفاق التحكيم ينص على استئناف قرار التحكيم فيودع 

القرار لدى كتابة الضبط للجھة ا�ستئنافية ويصدر اDمر عن رئيس ھذه 

يتحملھا أطراف الجھة القضائية، وإن النفقات المتعلقة بإيداع العرائض 

  ).النزاع
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  :املطلب الثاني

  معوقات تنفيذ حكم التحكيم اإللكرتوني

 ؛إن تنفيذ قرار التحكيم � يدخل ضمن إجراءات التحكيم لكنه ذات صلة    

لقرار بواسطة اف4 نتوقع تنفيذ  ،ذا لم تكن سليمةإبه Dن إجراءات التحكيم 

قرارات التحكيم على المستوى المحلي في الواقع العملي تواجه . المحكمة

والدولي عقبات جمة يعود بعض أسبابھا إلى المحكمين والبعض اZخر إلى 

وبالنسبة للعقبات  ،القانون الواجب التطبيق على النزاع وقانون بلد التنفيذ

تفاقية نيويورك اواجھھا تنفيذ قرارات التحكيم اDجنبية فقد صدرت يُ التي 

والتي انضمت إليھا  ،م1958حكام التحكيم اDجنبية لسنة ل4عتراف وتنفيذ أ

غاية اDمر ولتجاوز ھذه المملكة العربية السعودية وجمھورية الجزائر، 

وكذلك طرفي النزاع مراعاة مسألة  ،التحديات فعلى المحكم أو المحكمين

التنفيذ منذ التوقيع على المشارطة وعند اFجراءات وإصدار القرار ذلك 

  .)1( يفاجأ الجميع بأن القرار � يمكن تنفيذه حسب قانون بلد التنفيذحتى @ 

  : )2(يلي  ومن أبرز معوقات تنفيذ حكم التحكيم ما

في  التحكيم Dحكام التنفيذية الصيغة منح في ا�ختصاص إشكالية .1

العديد من الدول التي تستخدم التحكيم التقليدي أو شرعت في استخدام 

و� يفوتنا أن معظم الدول تتجه حالياً �ستخدام التحكيم اFلكتروني 

       .وسائل التقنية في التحكيم 

 اذا وما الخصوص، بھذا إشكال من يثار وما التحكيمي الحكم إيداع .2

 التنفيذية، الصيغة لمنح ضروريا إجراءا أو شرطا يعتبر اFيداع كان

                                                           

   120، صالتحكيم في المملكة العربية السعودية، ). ه1420(،محمد بن ناصر،البجاد ) (1

  157، صالتحكيم اإللكتروني كأحد وسائل تسويه المنازعات، ).ت-د(البقلي،هيثم عبد الرحمن، ) (2
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 مختصة، غير جھة لدى الحكم بإيداع يتعلق آخر إشكال يثار كما

         .الحالة ھذه في اثر له �يكون بحيث

 الطلب Dن ؛بسيطة تكون التنفيذية بالصيغة التذييل طلب إجراءات .3

 . التحكيم واتفاق التحكيمي بالحكم @إ �يرفق

 عليه يقوم الذي اDساس بيان مع المحاكم أمام التواجھي الطابع .4

 في العام النظام إشكالية التنفيذية الصيغة رفض حالة في ا�ستئناف

 التركيز مع والمكان الزمان تغيرات وفق مضامينه واخت4ف مفھومه

 رخص وبيان والمادية العامة بالمصلحة ومساسھا قواعده أھمية على

 الوطني أو الدولي العام النظام يخالف تحكيمي حكم Dي القاضي

 .دولة كل خصوصية إلى وبالنظر بشأنھا وا�خت4ف

 الورقة أن بيان معاFلكترونية  التحكيم بأحكام ا�عتراف إشكالية   .5

 تقليدي بحكم يتعلق اDمر بأن التذكير مع اFثبات قوة لھااFلكترونية 

 يھم الكتروني تحكيمي حكم ھو وإنما ا�لكترونية، التجارة يخص

 . ا�لكترونية التجارة

 وضمان الع4قات على للحفاظ التحكيم Dحكام والودي الطوعي تنفيذال .6

فكما ھو معروف لدي الجھات  الدولية التجارية المباد�ت استمرار

أن التنفيذ يتم عن طريق الجھات التنفيذية ولو  اDحكامالتي تصدر 

 ,باستعمال القوة الجبرية 

أن معوقات تنفيذ حكم التحكيم اFلكتروني تتوقف على : وتري الباحثة

ذه البيئة لوسائل استخدام ھ ىالبيئة التي يستخدم فيھا التحكيم ومد

ا�تصا�ت وتقنية المعلومات لكون التحكيم اFلكتروني يتم بوسائل 

   .الكترونية في جميع مراحله 
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  املطلب الثالث                              

  آثار األمر بالتنفيذ

  :يمكن تقسيم أحكام التحكيم من حيث التنفيذ إلى    

أي يخضع Fجراءات تنفيذ أحكام , تنفيذ في بلد صدور حكم التحكيم – 1

  .التحكيم التقليدية ويعتبر كأي حكم محلي

أي يخضع تنفيذه �تفاقية نيويورك , تنفيذ واعتراف في الب4د اDجنبية – 2

  .التي تسري مقتضياتھا على أحكام التحكيم اFلكتروني أيضا 1958لعام 

ة نيويورك � تشترط صراحة أن يكون حكم ما ي4حظ ھو أن اتفاقي
بل تكتفي باشتراط أن يقدم , التحكيم مكتوبا وموقعا من طرف الُمحكمين

الطرف الراغب قي ا�عتراف وتنفيذ الحكم في بلد أجنبي النسخة اDصلية 
للحكم أو صورة مصدقة عنه ومثل ھذه الشروط تفرض أعباء على الطرف 

عبر اFنترنت رغم أن الھدف منھا ھو حماية  الراغب في تنفيذ حكم التحكيم
  .)1(أطراف النزاع من الغش والتدليس

  :وتتلخص إجراءات تنفيذ  حكم التحكيم اFلكتروني في    

يتقدم الصادر لصالحه حكم التحكيم إلى المحكمة المختصة بدولة التنفيذ  – 1

  .حتى يحصل على أمر تنفيذ حكم التحكيم

الشكلية لحكم التحكيم المتعلقة بقابليته للتنفيذ  يراقب القاضي الصحة – 2

  .بالدولة ويصدره بعد ذلك مذي4 بالصيغة التنفيذية

  :تتحدد شروط و وثائق التنفيذ في – 3

                                                           

  .1062ص , طبيعة وأنماط التحكيم عبر االنترنت).م2008(عماد الدين، ,محمد) (1
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  .أصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه –أ 

حكم التحكيم مع ترجمته إلى اللغة الرسمية لدولة التنفيذ إذا كان  –ب
  .بلغة مختلفة

  .إع4ن الخصم بالحكم إع4نا قانونيا –ج 

التأكد من عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام لدولة  –د 
  .)1(التنفيذ

إن لpخطار بالحكم أھمية كبيرة , إخطار أطراف النزاع بحكم التحكيم - 4

لما له من دور في تحديد سريان المدد القانونية وتصحيح اDخطاء المادية 
فسير الغموض الذي قد يقع فيه أحد اDطراف و كذا  في والحسابية وفي ت

  .استئناف الحكم

وباعتبار أنه يمكن تنفيذ ھذا اFجراء عن طريق استخدام الوسائل 
فإنه بإمكان إخطار أطراف النزاع من خ4ل البريد اFلكتروني , التقنية

ه المضمون الذي يكفل تحديد توقيت وتاريخ الحكم وشموليته وإمكانية نسبت
للُمحكمين بما يحقق معه نفس اDھداف التي تتم من وراء اFخطار في 

  .)2(التحكيم التقليدي

فقد , وفيما يتعلق بمسألة الطعن بالبط4ن في حكم التحكيم اFلكتروني    

بشأن ا�عتراف  1985عددت المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 

ب التي تجيز رفض ا�عتراف وتنفيذ اDسبا, وتنفيذ أحكام المحكمين اDجنبية
حكم التحكيم بناء على طلب الخصم الصادر ضده و أضاف القضاء 

  .اDمريكي أسبابا أخرى 

ت  ويعد حكم التحكيم في نظام التنفيذ السعودي سنداً تنفيذياً حيث نص�
� يجوز التنفيذ الجبري إ� بسند تنفيذي لحق محدد : (المادة التاسعة على أن

                                                           

  .34، صالتحكيم اإللكتروني كأحد وسائل تسويه المنازعات ).ت-د(البقلي،هيثم عبد الرحمن،)1(

  .1065ص , طبيعة وأنماط التحكيم عبر االنترنت).م2008(عماد الدين، ,محمد)2(
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أحكام المحكمين المذيلة  -2: .... حال اDداء، والسندات التنفيذية ھي المقدار

  ...).بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم

أنه � يوجد في القانون الجزائري نصاً مشابھاً للنص  وتري الباحثة    
السابق، مما يدفع الباحثة إلى القول بحداثة وتقدم النظام السعودي على نظيره 

يث وضع المنظم السعودي اZليات التي تمكن وتساعد على الجزائري، ح
  .اقتضاء الحق 
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  امس الفصل اخل

 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها

  : النتائج: أو�ً 

  :تالتوصيا: ثانياً 
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   امسالفصل اخل

  خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها

 
ً
  : النتائج: أوال

، فمسمى التحكيم موضوعھاتعددت تسميات التحكيم رغم وحدة  )1

اFلكتروني حديث الظھور، فقد ظھر مع تقدم وسائل التقنية الحديثة 

والتقدم ا�قتصادي، وھو � يختلف عن التحكيم التقليدي، إ� بالوسيلة 

  .التي تتم بھا إجراءات التحكيم

فين على التحاكم إلى تبين أن التعريف ا�صط4حي للتحكيم ھو اتفاق طر )2

: ثالث ليحكم فيما شجر بينھما مما يسوغ فيه ذلك، وي4حظ عليه اZتي

التحكيم يتم بإرادة من الطرفين المتنازعين، فليس لغيرھما أن يفرض 

عليھما اللجوء إليه، وأن التحكيم عبارة عن اتفاق بين المخاصمين، أي 

ى الفصل في عقد يسري عليه ما يسري على العقود، أن من يتول

المنازعة طرفي أجنبي عن المتنازعين ھو المحكم وله و�ية خاصة على 

  .المتنازعين، التحكيم حسم نزاع بين طرفين بغير طريق القضاء

 في تحديد طبيعة التحكيم اFلكتروني،ھي اDرجح  النظرية المختلطة )3

والتي تقرر عدم خضوع التحكيم Dي قانون وطني بدءاً من اتفاق التحكيم 

نسب وأفضل النظريات الم4ئمة للتحكيم أھي  ،وانتھاًء بحكم التحكيم

Fوذلك وفقاً لطبيعة إجراءاته حيث يتم رفع الدعوى، وتوجيه  ،لكترونيا

Fخطارات بالمحررات ال4حقة على الدعوى عبر البريد اFلكترونيا.  

لم يضع المنظم السعودي أو المشرع الجزائري، تعريفاً خاصاً للتحكيم  )4

ا�تفاق على عرض : ف بأنهوإن عرف اتفاق التحكيم وعراFلكتروني، 

ليفصلوا فيه بد�ً من المحكمة إلكترونياً النزاع أمام محكم أو أكثر 
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المختصة وذلك بحكم ملزم للخصوم شريطة أن يقر المشرع ھذا ا�تفاق 

  .طاً كان أم مشارطةشر

التحكيم اFلكتروني، من حيث استخدام عن التقاضي اFلكتروني  يختلف )5

يتم في جميع مراحل  اFلكترونيالوسيلة اFلكترونية في أن التحكيم 

التحكيم اFلكتروني بخ4ف التقاضي اFلكتروني الذي يتم في مرحلة من 

يتم اتخاذ جميع اFجراءات نظر الدعوى اFلكتروني  التحكيم نأالمراحل، 

بواسطة اFنترنت، بعكس التقاضي اFلكتروني الذي يتخذ من إجراء بعينه 

التحكيم اFلكتروني يمكن ل^طراف ا�تفاق على أن بواسطة اFنترنت، 

وأنظمة بعينھا، على عكس التقاضي قوانين تطبيق ا�تفاقيات أو 

ف على تسليم أوراق أو مستندات أو اFلكتروني الذي يقتصر دور اDطرا

 يسمح ل^طراف بالتواصل اFلكتروني التحكيمالقيام بأي إجراء بعينه، أن 

  .، بخ4ف التقاضي الذي � يتيح ذلكالمحكممع بعضھم البعض أو مع 

تبين أن تعريف اتفاق التحكيم في النظام السعودي ھو اتفاق بين طرفين  )6

يم جميع أو بعض المنازعات المحددة أو أكثر على أن يحي4 إلى التحك

التي تنشأ أو قد تنشأ بينھما في شأن ع4قة نظامية محددة تعاقدية كانت أو 

غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في 

  .عقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة

م الملزم التحكيم غير الملزم، والتحكيتبين أن للتحكيم أنوعاً، ھي  )7

  .المشروط، والتحكيم غير الملزم بطبيعته

رسوماً للتسجيل سوى أتعاب المحكمين، السعودي  نظام التحكيملم يحدد  )8

: (... الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين منه على أنهفقد أوضحت 

إذا لم يتم ا�تفاق بين طرفي لتحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب 

فتحددھا المحكمة المختصة التي يجب عليھا أن تفصل فيه بقرار غير 

قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإذا كان تعيين المحكمين من 
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قانون أما ) ة وجب معه تحديد أتعاب المحكمينلمختصقبل المحكمة ا

لم يتناول موضوع الرسوم ولم ينص عليھا أو حتى فالتحكيم الجزائري 

 .أتعاب المحكمين

أن اتفاق التحكيم في النظام السعودي جائز قبل نشوء النزاع أو بعده،  )9

  .بخ4ف القانون الجزائري الذي يقصره على النزاع الذي ينشأ قبله فقط

السعودي آلية لpثبات في التحكيم اFلكتروني نص  نظام التحكيم ظمن )10

عليھا في المادة الثامنة والعشرين حيث تضمنت، من اFثبات بالمحررات 

اFلكترونية وسماع أقوال الشھود أو الخبراء أو المعاينة محل النزاع أو 

 .لفحص المستندات أو ا�ط4ع عليھا

بحيث يصدر حكم ھيئة التحكيم  كيفية إصدار حكم التحكيم تكون )11

المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائھا مداولة سرية، وفي 

 �حالة تشعبت آراء ھيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول اDغلبية وإ

عي�نت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً، كما يجوز أن تصدر القرارات 

س الھيئة إذا صرح طرفا في المسائل اFجرائية من المحكم الذي يرأ

التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء ھيئة التحكيم ما لم يتفق 

طرفا التحكيم على غير ذلك، وإن كانت ھيئة التحكيم مفوضة بالصلح 

  .وجب أن يصدر الحكم به باFجماع

يحوز حكم التحكيم في النظام السعودي الحجية مع مراعاة اDحكام  )12

ويحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لھذا النظام حجية  المنصوص عليھا فيه

 . اDمر المقضي به ويكون واجب النفاذ

لم ينص القانون التحكيم الجزائري صراحة على حجية أحكام التحكيم  )13

ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر : (على أن 452إ� أنه نص بالمادة 

صدر في نطاق صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي 
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دائرة اختصاصھا ولھذا الغرض فإن أصل ھذا القرار يودع في كتابة 

  ) .الضبط للمحكمة المذكورة قبل ث4ثة أيام من قبل أحد الخبراء

� تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً Dحكام ھذا النظام الطعن فيھا  )14

اً بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بط4ن حكم التحكيم وفق

  .ل^حكام المبينة في ھذا النظام

أن جھة الطعن ببط4ن حكم التحكيم في النظام السعودي ھي المحكمة  )15

المختصة بنظر النزاع أص4ً، وترفع دعوى بط4ن حكم التحكيم من أي 

طرف من طرفيه خ4ل الستين يوماً التالية لتاريخ إب4غ ذلك الطرف 

ن حقه في رفعھا قبل صدور بالحكم، و� يحول تنازل مدعي البط4ن ع

 .حكم التحكيم دون قبول الدعوى

لم يوضح قانون التحكيم الجزائري مكان عقد الجلسات أو وسيلتھا أو  )16

يتبع : (على أن 446طرق ا�تفاق على عقدھا، إ� أنه نص بالمادة 

المحكمون واDطراف المواعيد واDوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم 

 ....)4ف ذلكيتفق اDطراف على خ

أن معوقات تنفيذ حكم التحكيم اFلكتروني تتوقف على البيئة التي  )17

يستخدم فيھا التحكيم ومدى استخدام ھذه البيئة لوسائل ا�تصا�ت وتقنية 

المعلومات لكون التحكيم اFلكتروني يتم بوسائل الكترونية في جميع 

 .مراحله

يقتصر على الخصمين؛ استقر الفقه اFس4مي على أن حكم المحكم  )18

Dن التحكيم تم بناء على اتفاق الخصمين ورضاھما ف4 يتعدى إلى 

  .غيرھما، إذ ليس لھما و�ية عليه، وإن تعدى في بعض الحا�ت
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ً
  :تالتوصيا: ثانيا

نظام التحكيم ، واضحة تساعد على تنفيذ أحكام  تنفيذية @ئحةوضع  )1

تعقبھا خطوات من  فصدور ھذا النظام يظل خطوة في حاجة إلى أن

أھمھا أن تضع ھذه الجھات وفي مقدمتھا وزارة العدل خططھا لتفعيل 

وتحقيق ما يحتاجه من متطلبات من أجل  ،نصوص ھذا النظام الجديد

وتاريخ ) 156(نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم  ، وتنفيذ ما تطبيقه

ھـ الذي تضمن قيام وزارة العدل ووزارة التجارة 17/5/1433

صناعة بالتنسيق مع المجلس اDعلى للقضاء والجھات اDخرى ذات وال

 34/م رقملنظام التحكيم الجديد الع4قة بإعداد مشروع ال4ئحة التنفيذية 

  .  ھـ24/5/1433 بتاريخ

التنفيذية لنظام  في إعداد مشروع ھذه ال4ئحةالمعنية الجھات  اةراعم )2

انسجام أحكامھا وموادھا و ھـ24/5/1433 بتاريخالتحكيم الجديد الصادر 

التفصيلية والتفسيرية مع اDھداف والغايات من صدور نظام التحكيم ومن 

والوفاء بما  -خاصة التحكيم اFلكتروني  – أھمھا مواكبة المستجدات

التزمت به الدولة أمام المجتمع الدولي بموجب المعاھدات وا�تفاقيات 

واحد وربما وجھة نظر مترددة فليس من الحكمة أن نتقيد بمذھب  ،الدولية

و� يخالف عدم اDخذ بھا ثوابت الدين، وتكون المملكة البلد الوحيد في 

  .دول العالم العربي والعالم اFس4مي والعالم جميعه

للمعام4ت التي تتم ) اFلكترونية(توفير الحماية القانونية والتكنولوجية  )3

تروني وا�رتقاء بھذه عبر اFنترنت وخصوصاً في مجال التحكيم ا�لك

المعام4ت وتطويره ويتعين استخدام تقنيات حديثة ومتطورة للحفاظ على 

الوجود المادي للمحررات اFلكترونية والتوقيع اFلكتروني وتحقيق 
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التحكيم ا�لكتروني بصورة اDمان للبيئة ا�لكترونية تمھيداً �ستخدام 

  .مستمرة

رة اFلكترونية، والمعام4ت والعقود إعداد الدراسات والبحوث حول التجا )4

الرقمية، وربطھا بالتحكيم اFلكتروني، وتوضيح الع4قة بينھا، ھذا 

باFضافة إلى تنمية الكوادر البشرية في مجال التحكيم اFلكتروني ليستفيد 

  منھا المجتمع أفراداً وشركات 

ضرورة إنشاء مركز متخصص للتحكيم اFلكتروني في المملكة على أن  )5

تخضع ھذه المراكز Fشراف وزارة العدل، وتضم مجموعة من 

المحكمين المعتمدين طبقاً لمؤھ4تھم، وھذا من شأنه أن يسھل على 

أطراف النزاع اختيار المحكمين ذوي الخبرة والتأھيل، كما أن إشراف 

المركز يساھم في تقوية الثقة في أحكام المحكمين وزارة العدل على ھذا 

ذه المراكز حجية ھ أحكاممن قبل الجھات القضائية والخصوم وأن تحوز 

  . اDمر المقضي به

وضع إطار قانوني للتحكيم اFلكتروني خاص به يؤصله ويضفي عليه  )6

الشرعية بما � يدع مجا�ً للشك في صحة توقيعه، والذي يؤيد رأينا ھو 

ر الفقه بأن التحكيم اFلكتروني ھو نوع من أنواع التحكيم التجاري إقرا

الدولي، لذلك نوصي بضرورة ا�عتراف صراحة بالتحكيم اFلكتروني 

والنص عليه في النظام و�ئحته التنفيذية ، وذلك نظراً للتطور 

  .اFلكتروني التي تشھده المملكة، والتقدم فيه 

استطيع القول بأن نظام التحكيم الجديد جاء محققاً لنقلة نوعية  وفي الختام

ومتجاوزاً للثغرات التي كانت  ،في التحكيم التجاري والمدني السعودي

في تقدم التحكيم السعودي  نجاز يصب; إفي النظام السابق، فھو بحق 

وإنھاء المنازعات التجارية والمدنية على قدر من السرعة والسرية بما 

كما , الھيئة ا�ستثمارية وا�قتصادية المزدھرة التي تعيشھا المملكة يخدم
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, أن ھذا النظام جاء تتويجاً لجھود جھات عدة في مقدمتھا وزارة العدل

وھيئة الخبراء , والھيئة العامة ل4ستثمار, ووزارة التجارة والصناعة

ومجلس الغرف التجارية , ومجلس الشورى, بمجلس الوزراء

وثمرة لدراسات وبحوث علمية متخصصة في التحكيم،  والصناعية،

 سمو،التحكيم في المملكة رائدمن قبل مساندة كبيرة ومستمرة وبدعم و

مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس الفريق السعودي  الدكتور اDمير

التحكيم الذي كان يقف خلف ھذه الجھود الوطنية، التي أثمرت عن 

مؤكد أن يزيد نظام التحكيم السعودي الجديد ومن ال. صدور ھذا النظام

من إقبال اDفراد والشركات على اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاعات 

في المملكة بعد أن ساير النظام ما ھو معمول به في قوانين التحكيم 

المتقدمة في تنظيم ھذه الوسيلة وا�عتراف الواضح والقوي بھا والتشجيع 

ميع مراحل عملية التحكيم، ومن المؤكد أيضا أن عليھا ومساندتھا في ج

يساھم في تحسين تصنيف المملكة العربية السعودية في المؤشرات التي 

خصوصا معيار إنفاذ  تعنى بالتنافسية ومدى جاذبية بيئة ا�ستثمار،

  .العقود، إذ إن تصنيف المملكة، وفق ھذا المعيار يأتي في مرتبة متأخرة
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  املصادر واملراجع
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 املصادر واملراجع

, التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية).م2008( .خالد ممدوح, إبراهيم �

 .دار الفكر الجامعي :اإلسكندرية .الطبعة األولى

 .األولىالطبعه  التحكيم الدولي الخاص، ).م2000(،إبراهيم،إبراهيم أحمد �

  .دار النهضة العربية :القاهرة

الدعوى و التقاضي اإللكتروني كتاب  ).م2008(،إبراهيم،خالد ممدوح �

دار الفكر : القاهرة ،  )ط -د (،  اإللكترونية وٕاجراءاتها أمام المحاكم

  . الجامعي

كلية  :دبي ، )ط -د ( إجراءات التحكيم، ).م2008(عبد الحميد، ،األحدب �

  .الشريعة والقانون

عقد االشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة  ).م2002(،أحمد،فاروق محمد �

دار الجامعة الجديدة : القاهرة  ، )ط -د ( ، دراسة تطبيقية -اإلنترنت 

  . للطباعة والنشر

واعد المعلومات عبر عقد االشتراك في ق ).م2002(،أحمد،فاروق محمد �

  . دار الجامعة الجديدة :اإلسكندرية،  )ط -د (شبكة، 

د ( التحكيم في المملكة العربية السعودية، ).ه1420(،البجاد،محمد بن ناصر �

  .معهد اإلدارة العامة، :الرياض ، )ط -
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التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية ).م2006( ،بدوي،بالل عبد المطلب �

مجلة العلوم القانونية واالقتصادية العدد : منازعات التجارة اإللكترونية، القاهرة 

  .األول، السنة الثامنة واألربعون

 القاهرة  ).ثانيهالطبعة ال(، التحكيم التجاري الدولي).م 1995( ،بربري،مختار �

  .دار النهضة العربية :

تطورات وتعدد  –القانون الدولي الخاص ) م2004(سف،البستاني، سعيد يو  �

منشورات الحلبي : ، بيروت )ط -د (طرق حل المنازعات الخاصة الدولية، 

 .الحقوقية

التحكيم اإللكتروني كأحد وسائل تسويه ).2013(البقلي،هيثم عبد الرحمن، �

   .، دار العلوم للطباعة والنشر) الطبعة األولى(المنازعات، القاهرة ، 

منشورات  ).الطبعة األولى(أوراق في التحكيم، ).م 2003( ،وزقية،أحمد عمرب �

  .جامعة قاريونس

إجراءاته،  -التحكيم اإللكتروني ماهيته  ).م2008(،أسامة إدريس، بيد اهللا �

  .بحث منشور . جامعة قاريونس، بنغازي،

 الطبعة(عقد التجارة اإللكترونية، ).م 2010( ،توكل،فادي محمد عماد الدين �

  .منشورات الحلبي الحقوقية :بيروت ).األولى

التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة ).م 2006( ،تياب،نادية �

  .تيزي وزو –جامعة مولود معمر : الجزائر ،  )ط -د ( اإللكترونية،
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التحكيم في العالقات الخاصة الدولية  ).م1998(،،وآخرالجمال،مصطفى �

   .منشأة المعارف :اإلسكندرية ،) الطبعة األولى(والداخلية، 

اتفاق التحكيم اإللكتروني وطرق اإلثبات عبر  )م2003(،جمعة،حازم حسن �

المؤتمر العلمي األول حول الجوانب القانونية  :دبيوسائل االتصال الحديثة، 

 .واألمنية للعمليات اإللكترونية

 )األولىالطبعة (اإللكتروني، التحكيم.)م2006 (,منير و ممدوحالجنبيهي، �

   .دار الفكر الجامعي :اإلسكندرية

الطبعة (التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة،  ).م2007(،سمير، حامد �

  .دار النهضة العربية :القاهرة ).الثانية

الطبعة ( أدب القاضي، ).ه 1419(,بن على بن محمد الماوردي ،الحسنأبو  �

 .دار الكتب العلمية :بيروت ،) الثانية

). ط -د(، أدب القاضي).ه 1392(، علي بن محمد الماوردي،أبو الحسن �

  .بغداد ، مطبعة العاني: بغداد

التحيكم التجاري الدولي، المجلة الجزائرية للعلوم ). م2010(حورية، يسعد، �

  .القانونية االقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، العدد األول سنة

،  الطبعة األولى، القاهرة  ,التحكيم اإللكتروني).م 2009( ،إيناس,الخالدي �

  .دار النهضة العربية
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الطبعة (,اإللكترونيةالتحكيم اإللكتروني في التجارة  ).م2010(،أمينة,خبابة �

  .دار الفكر والقانون: المنصورة) األولى

التحكيم في العقود اإلدارية في ). ه1432(الخضير، خالد بن عبد اهللا، �

  .مجلة القضائية العدد األول محرم  : المملكة العربية السعودية، الرياض

 :نقض األحكام القضائية، الرياض ).ه1427( ،الخضيري،أحمد بن محمد �

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

الطبعة (التحكيم في الشريعة اإلسالمية،  ).1420( ،خنين،عبد اهللا محمود �

 .مكتبة االقتصاد والقانون :الرياض). األولى

المبسوط في أصول المرافعات  ).ه1430(الدرعان، عبد اهللا بن عبد العزيز، �

 . مكتبة التوبة:الرياض  ).الطبعة األولى(الشرعية، 

الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية، )ه1428( ،دويدار،طلعت محمد �

  .دار الحافظ للنشر والتوزيع: الرياض  ).الطبعة األولى(

معجم مقاييس  ).م1399/1979(ابن فارس  أبو الحسين أحمدالرازي،  �

  للطباعة والنشر دار الفكر,اللغة

الطبعة (مختار الصحاح، ) 1986( القادر عبد بن بكر أبي بن محمدالرازي،  �

  .دار الكتب العلمية :بيروت ).الثانية

 ،) ط.د( األسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، ).م1999( ،رضوان،أبو زيد �

  .دار الفكر الجامعي :اإلسكندرية
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 ،) ط.د( النظام القانوني اإللكتروني،.)م2006(،الرومي،محمد أمين �

   .دار الفكر الجامعي :اإلسكندرية

عقد البيع عبر  –عقود التجارة اإللكترونية  )م2007 (،زريقات،عمر خالد �

 .دار الحامد للنشر والتوزيع :اإلنترنت، األردن

القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود ). م2009(زمزمي ، ابراهيم أحمد، �

 .دراسة مقارنة دار النهضة العربية:التجارة اإللكترونية ، القاهرة 

،  دار المعرفة  ) ط.د(،  المبسوط). هـ1331( ,شمس الدين,السرخسي �

  .بيروت 

القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود ).م 2006( ،سعيد،إبراهيم أحمد �

  . دراسة مقارنة، جامعة عين شمس، القاهرة –التجارة اإللكترونية 

التحكيم في المعامالت المالية الداخلية  ).م2006(،سالمة،أحمد عبد الكريم �

   .هضة العربيةدار الن :والدولية، القاهرة

) ط.د(الموسوعة القانونية للتجارة اإللكترونية ، ).م 2008(السنباطي ، إيهاب، �

  .دار الجامعة الجديدة: ، اإلسكندرية

 معاني معرفة إلى المحتاج مغني، الخطيب الشربيني محمد ,شمس الدين،  �

  .دار الفيحاء للطباعة والنشر ،) ط.د( ، المنهاج ألفاظ

 ،) ط.د( ، سلطة التكييف في القانون اإلجرائي ,)م1993(شحاته،محمد نور �

 . دار النهضة العربية: القاهرة
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, مغني المحتاج , الشربيني  شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيبالشافعي ،  �

  .دار الكتب العلمية، ) ط.د(

التحكيم في المعامالت )  م 2003مايو  12- 10(الشرقاوي، محمود سمير،  �

ؤتمر االعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون المصرفية، بحوث م

غرفة  ،  م 2003مايو  12- 10هـ الموافق  1424ربيع األول  9-11

 233، ص  2003تجارة و صناعة دبي ، المجلد الخامس ، عام 

ماهية وٕاجراءات التحكيم اإللكتروني كوسيلة ).ن -د ( ،توجان فيصل ,الشريدة �

دار وائل للطباعة : ، عمان  )ط -د ( ,اإللكترونية لفض منازعات التجارة

  .والنشر

حول نظام قانوني خاص بالتحكيم  ).م2010(،الشريفي،رضوان هاشم حمدون �

جامعة الحسن  :رسالة ماجستير في القانون، المغرب ، )ط -د ( اإللكتروني،

 .األول

لي و االالطبعه , ، فتح القدير) ن -د (, الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  �

 .، دار الرشد ، القاهره  

التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع  )م2000( ،الشيخ،عصمت عبد اهللا �

   .دار النهضة العربية القاهرة ، )ط -د ( الدولي،

أبو  ، )ط - د ( ، انعقاد العقد اإللكتروني )م2001(،الصادق،نزيه محمد �

 .مركز اإلمارات للدراسات والبحوث :ظبي
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تنفيذ حكم التحكيم األجنبي الباطل وفقًا ) 2008(، مصلح أحمد،الطروانة �

المؤتمر السنوي كلية الشريعة والقانون، : دبي ) ط .د(التفاقية نيويورك،

  )التحكيم التجاري الدولي (السادس عشر 

عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ابن  �

 :بيروت ).الطبعة الثانية(رد المحتار على الدر المختار،  )م1992(الحنفي

  .دار الفكر

التحكيم التجاري الدولي  –االستثمارات الدولية )م 2004(عبد العزيز، قادري،  �

  .دار هومة، : ، الجزائر )ط -د (ضمان االستثمار،  –

 )ط - د (،  قانون التحكيم اإللكتروني).م 2009( ،عبد الفتاح،عزمي �

  .الجديدة، ةدار الجامع :ريةاإلسكند،

اتفاق التحكيم وفقًا لقانون التحكيم في المواد ) م1994(عبد القادر، ناريمان، �

، دار النهضة )الطبعة األولى(دراسة مقارنة،  37المدنية والتجارية رقم 

 .العربية

( التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، )م1998(عبد المجيد، منير،  �

   .منشأة المعارف : ، اإلسكندرية  )ط - د (، ) الطبعة األولى 

دراسة  –المسؤولية العقدية للمصدق المعلوماتي )م 2010(،عثمان،عبد الحميد �

مجلد السابع، مجلة الحقوق، كلية الحقوق ، ال :تحليلية مقارنة، جامعة البحرين

  .1العدد 
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) الطبعة األولى( التحكيم والصلح وتطبيقاتهما،).م 2006( ،عرفه،محمد السيد �

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض

بدائع ). م2003-هـ1424(,أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي, عالءالدين �

  .دار الكتب العلمية  :القاهرة ).  الطبعة الثانية( الصنائع في ترتيب الشرائع،

, النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية).م 2005(العال، أبو العال علي،  �

 .دار النهضة العربية : القاهرة).الطبعة األولى ( 

التنظيم القانوني للتحكيم )م 2013(عبد الصبور عبد القوي، علي،  �

  والقانون مكتبة االقتصاد:الرياض  ).الطبعة األولى ( اإللكتروني،

معجم مقاييس اللغة، ).ه 1420( زكريا بن فارس بن أحمد،  الحسين أبو  �

 .دار الجيل، :، بيروت)الطبعة الثانية(

الطبعة (,تبصرة الحكام )م1995-ه1416(شمس الدين محمد، ابن فرحون، �

 دار الكتب العلمية : بيروت ) . األولى 

االلكتروني والتقنية العدلية ، القرني ، عبداللطيف ، مقال بعنوان التحكيم  �

. هـ 1433جمادى الثاني  04األربعاء   6771العدد  جريمة االقتصادية

  .2012إبريل  25الموافق 

دار  :الرياض ).الطبعة الثالثة(المغني، ).ه 1417( ،قدامه،موفق الدينابن  �

 .عالم الكتب
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د ( الدولي، مبدأ سلطان اإلرادة في التحكيم التجاري).م 2002(ليلي،  ،كراشي �

  .رسالة ماجستير , جامعة الجزائر ، )ط -

التحكيم اإللكتروني، المفهوم واآلليات، سلسلة  )م2012(،مجاهد،شيماء جمال �

  .، المركز العربي  ألبحاث القضاء اإللكتروني)ط -د (،  مفاهيم إستراتيجية

 ).الطبعة الرابعة(المعجم الوسيط،  ).م2004(,مجمع اللغة العربية �

  .مكتبة الشروق الدولية:القاهرة

: دمشق , طبيعة وأنماط التحكيم عبر االنترنت).م2008( ،عماد الدين,محمد �

 التجاري التحكيم( عشر السادس السنوي المؤتمر جامعة دمشق،  الحقوق كلية

  بحث منشور )  الدولي

عقود التجارة اإللكترونية في القانون الدولي ) 2001(محمد، أشرف وفا،  �

 . 57الخاص، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 

دراسة مقارنة،  –عقود التجارة اإللكترونية  )2010(محمود، هبة ثامر، �

 . منشورات زين الحقوقية: لبنان . )الطبعة األولى(

التحكيم في ضوء أحكام الشريعة ).م 2009/هـ1430(, قدري محمد, محمود �

 .دار الصميعي للنشر والتوزيع،  ياضالر ،  )الطبعة األولى(, اإلسالمية

دراسة  –نطاق تطبيق قانون المنازعات  )م2002(،محمود،أحمد صدقي �

  .دار النهضة العربية، :القاهرة )الطبعة األولى(تحليلية، 
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 - د (،  لعقود التجارة اإللكترونيةاالتنظيم القانوني  )م2007(،طنجاوي مراد، �

  . جامعة سعيد دحلب:الجزائر ،  )ط

 اإلدارية العقود منازعات في التحكيم ).م2008(،مصطفى،عالء محي الدين �

 التحكيم محاكم وأحكام الدولية والمعاهدات الوضعية القوانين ضوء في الدولية

  .دار الجامعة الجديدة :اإلسكندرية ، )ط -د (الدولية،

إجراءاته  –التحكيم اإللكتروني ماهيته ).م 2009(عصام عبد الفتاح ,مطر �

دار الجامعة الجديدة، ).ط.د(وآليات تسوية منازعات التجارة اإللكترونية، 

 .م2009اإلسكندرية، 

النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات ).2009م( ،مقابلة،نبيل زيد �

دار : عمان ).الطبعة األولى ( اإللكترونية في القانون الدولي الخاص، 

 . الثقافة للنشر والتوزيع  والنشر

 بحث النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني، )م2011(،منديل،أسعد فاضل �

والعلوم السياسية، العدد الثاني المجلد الرابع  للقانون القادسية مجلة في منشور

  . كانون األول

 ، )ط -د ( ، لسان العرب )1956(،جمال الدين بن محمد منظور،ابن   �

  .دار صادر :بيروت

تطور أنظمة التحكيم في عهد خادم  )ه1423(،مهيدب إبراهيم المهيدب، �

  .جامعة الملك سعود:الحرمين، الرياض 
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التحكيم اإللكتروني في منازعات ).م 2005( ،ناصف،حسام الدين فتحي �

  .دار النهضة العربية :القاهرة،  )ط -د ( التجارة الدولية،

  تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة).م2005(حسام الدين فتحي،  ،ناصف �

 .دار النهضة العربية :القاهرة،  )ط -د (في الخارج، 

البحر الرائق شرح كنز ). ه1418(, ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم �

  .الكتب العلمية : دار بيروت ) .ط الثانية(,الدقائق

دى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم م).م2003( ،نصير،معتصم سويلم �

 ولح ولالا لعلميا رتمؤللم دممق ثبحالتقليدي في ظل التحكيم اإللكتروني، 

-بيد ،ةرطلشا يميةدكاأ ،نيةرولكتإلا تللعمليا منيةألوا نيةولقانا بنوالجا

  .www.arablawinfo.com:  قعولما على ورمنش: بيةرلعا راتالماا

, اإلطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني).م 2009(،آالء يعقوب,النعيمي �

 . ، يونيو219مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، العدد 

، قانون التحكيم،      )ه1431(نايف سلطان ، , عوض، هشام موفق و الشريف �

  .7جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ص). ط -د( 

الطبعة ( حكيم بواسطة اإلنترنت،الت ).م2002(،إبراهيمجاء ،محمديالهابو  �

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع، :األردن ).األولى

تعريفه ومدى حجيته في  –التوقيع اإللكتروني ).م 2003( ،هيبة،نجوىابو  �

 اإلسالمية الشريعة بين اإللكترونية المصرفية األعمال مؤتمراإلثبات، 
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كلية الشريعة  ةالمتحد العربية اإلمارات جامعة منشورات :دبي, والقانون

 .دبي والقانون وغرفة تجارة وصناعة

 


