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  التحكیم االلكتروني في ظل التطور المعلوماتي في المملكة العربیة السعودیة 

  . سعد ناصر ال عزام ،احمد محمد علي بشیر محمد* 

، الجامعة السعودیة االلكترونیة قسم القانون الخاص ،كلیة العلوم والدراسات النظریة  -١

  .، المملكة العربیة السعودیة 

  aabusahar@yahoo.com  :البرید اإللكتروني للباحث الرئیسي *

  : الملخص 

ھدفت ھذي الدراسة الى التعرف على وسائل التحكیم االلكتروني في التطور   

الورقي والتقلیدي الى االلكتروني و مع االنتشار المتزاید في حجم  المستمر من التحكیم 

التجارة اإللكترونیة وزیادة معدل الخالفات الناجمة عنھا فقد استتبع األمر البحث عن 

وسیلة أكثر سرعة لفض المنازعات في العقود، ألن اللجوء للقضاء لیس طریقًا سریعًا 

 on lineلكتروني، أو التحكیم على الخطبدرجة كافیة، لھذا فقد ظھر التحكیم اإل

Arbitration  أو التحكیم الشبكيCyber arbitration.  

أتناول في المبحث األول : علیھ، فإنني سأتناول ھذا الفصل في مبحثین التعریف

ماھیة وخصائص التحكیم اإللكتروني، وفي المبحث الثاني التمییز بین التحكیم وغیره من 

  . (ADR)عات في التجارة اإللكترونیة وسائل فض المناز

وھنا سعى الباحث الى الحصول البحث كیفیة  الفصل في المنازعة التي ثارت 

بین األطراف ولكن عن طریق التحكیم  االلكتروني ولیس التقلیدي ، و یتم اختیار 

المحكمین الكترونیا ، ویتولى األطراف تحدید أشخاص المحكمین، أو على األقل 

تفاقھم على التحكیم، أو أن یعھدوا لھیئة أو مركز من الھیئات أو مراكز یضمنون ا

التحكیم الدائمة، لتتولى تنظیم عملیة التحكیم وفقًا للقواعد أو اللوائح الخاصة بھذه الھیئات 

أو المراكز وكل ذلك الكترونیا وقد أوصى الباحث بزیادة تعمیم التحكیم االلكتروني وعن 

التثقیفیة والتطویریة للمختصین في ھذا المجال الحدیث والذي یساعد بعد وزیادة الدورات 

على موكبھ التطور المعلوماتي الحدیث كما أوصي بوجود مراكز متخصص بشكال اكبر 

  .وأكثر كون التوجھ تجاري ودولي  

التحكیم على الخط التحكیم  ؛ التحكیم االلكتروني ؛ التجارة االلكترونیة،  :الكلمات الدالة 

  .التحكیم الشبكي ،
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Abstract :  
This study aimed to identify the means of electronic 

arbitration in the continuous development from paper and 
traditional arbitration to electronic, and with the increasing 
spread in the volume of electronic commerce and the 
increase in the rate of disputes resulting from it, the matter 
entailed the search for a more rapid means of settling 
disputes in contracts, because resorting to the judiciary is not 
a fast way. Enough, that's why electronic arbitration, on-line 
arbitration, or cyber arbitration has emerged. 

Accordingly, I will address this chapter in two definition 
topics: In the first section, I will discuss the nature and 
characteristics of electronic arbitration, and in the second 
topic, the distinction between arbitration and other means of 
dispute resolution in electronic commerce (ADR).  

The researcher recommended increasing the 
dissemination of electronic and remote arbitration and 
increasing the educational and development courses for 
specialists in this modern field, which helps in the procession 
of modern information development. He also recommended 
the existence of more and more specialized centers, given 
that the orientation is commercial and international. 
Keywords: Arbitration, Electronic Arbitration, E-Commerce, 

On Line Arbitration , Cyber Arbitation . 
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  املطلب األول

  ماهية وخصائص التحكيم اإللكرتوني

  :ماھیة التحكیم اإللكتروني: أوًال
یقصد بالتحكیم في االصطالح القانوني اتفاق أطراف عالقة قانونیة معینة        

عقدیة أو غیر عقدیة على أن یتم الفصل في المنازعة التي ثارت بینھم بالفعل، أو التي 
خاص یتم اختیارھم باعتبارھم محكمین، ویتولى األطراف یحتمل أن تثور عن طریق أش

تحدید أشخاص المحكمین، أو على األقل یضمنون اتفاقھم على التحكیم، بیانًا لكیفیة 
اختیار المحكمین، أو أن یعھدوا لھیئة أو مركز من الھیئات أو مراكز التحكیم الدائمة، 

  .)١(ائح الخاصة بھذه الھیئات أو المراكزلتتولى تنظیم عملیة التحكیم وفقًا للقواعد أو اللو
نظام قضائي إلكتروني : وھنا یمكنني أن ُأَعرف التحكیم اإللكتروني بأنَّھ       

خاص؛ الغرض منھ تسویة المنازعات التي تنشأ أو المحتمل نشوؤھا بین المتعاملین 
  . بموجب اتفاق بینھم یقضي بذلك

  : ھا التحكیم اإللكتروني وھيأبرز ھذا التعریف عناصر جوھریة یتیمز ب
  :أنھ نظام قضائي إلكتروني خاص: أوًال
  أنھ یختص بالفصل في منازعات التجارة اإللكترونیة: ثانیًا
  : أنھ قائم على إرادة األطراف: ثالثًا

  

  املطلب الثاني

  خصائص التحكيم اإللكرتوني 

  :ھيیبرر الفقھ االنتشار الواسع للتحكیم بجملة من الخصائص        
یترتب . فاألسرار المھنیة واالقتصادیة مثًال. السریة النابعة من إرادة األطراف/ ١

على إعالنھا أضرار بأطراف الخصومة وذلك عكس علنیة الجلسات في القضاء 
 .العادي

إذن فسریة التحكیم اإللكتروني ھي الضمانة األكثر جالءًا ووضوحًا في ھذا      
 .التحكیم

ي اختیار المحكمیِّن من غیر القضاة، فیمكن أن یكونوا من ذوي  حریة األطراف ف/ ٢
  .)٢(الخبرة في مجال النزاع، مما یقود إلى دقة الحكم وسالمتھ

  

                                      
القاھرة ، الطبعة الثالث�ة   –دار النھضة العربیة  –محمود أحمد بربري ، التحكیم التجاري الدولي .د ) (١

 .١٩، صم ١٩٨٠األسس العامة في التحكیم التجاري الدولي : وأبوزید رضوان  ٥م ص ٢٠٠٧
لط��الب ال��دبلوم الخ��اص، كلی��ة الحق��وق   -التحك��یم التج��اري ال��دولي، م��ذكرات   –محس��ن ش��فیق . د(٢)

 .وما بعدھا ٣٨ص ٧٩٧٣/١٩٧٤جامعة القاھرة طبعة
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، حیث إنھ یتمیز من ناحیة الشكل بتحرره من )١(التحكیم اإللكتروني یحقق العدالة/ ٣
كیم اإللكتروني یتم القوالب الشكلیة التي تتطلبھا القوانین الوطنیة، وإن كان التح

عبر وسائط إلكترونیة فإنھ ال یوجد ما یمنع من أن یتم بأكملھ أو بعض مراحلھ 
إلكترونیًا، وفى مراحل أخرى بالطرق التقلیدیة التي تتمثل في الوجود المادي 

  .ألطراف العملیة التحكیمیة 

                                      
 Lexmercatoriaدراس��ة لفك��ر-ق��انون التج��ارةا الدولی�ة أوالق��انون التج��ارى –أبوزی�د رض��وان  .د ) (١

 .٣ص  ٢٠٠٢القاھرة –لعربیة دار النھضة ا -دراسة قانوتیة مقارنة  
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  املبحث الثاني

  التمييز بني التحكيم اإللكرتوني والوسائل األخري

         
الوسائل البدیلة لفض المنازعات في العقود الدولیة الودیة والقضائیة القت قبوًال 
واسع النطاق وذلك تفادیًا لبروقراطیة القضاء وتعقیداتھ، إالَّ أنَّ التحكیم ھو األكثر إنتشارًا 
واستخدامًا في فض منازعات العقود الدولیة بإعتباره نظامًا قضائیًا خاصًا بعكس الوسائل 

  . الودیة من توفیق وخبرة ووساطة
  

  :التحكیم والخبرة: أوًال
تقوم الخبرة في التجارة اإللكترونیة على الفصل في مسألٍة فنیٍة أو واقعیٍة        

یقف فیھا دور الخبیر في معظم الحاالت عند مجرد إبداء الرأي والمشورة، وحتى فى 
یظل یبحث عن مسألة واقع یعطي فیھا  فھو )١(الحالة التي یصبح فیھا رأى الخبیر ملزمًا

  . رأیھ الفني
أما المحكم فھو یقوم بالبحث في مسألة قانونیة یمارس بمقتضاھا عمًال أو     

فلنفترض إفتراضًا أن : مھمة قضائیة؛ ونضرب لذلك مثاًال حتى تتضح الصورة أمامنا
بسبب ذلك نزاع  سفینة تعرضت لعاصفة، مما أدىَّ إلى ھالك الشحنة التي علیھا، وثار

بین األطراف فإن دور الخبیر في ھذا النزاع ینحصر في تقریره الفني عمَّا إذا كان ما 
حدث یعد بالفعل عاصفة أم ال، أما المحكِّم فھو الذي یحسم النزاع بقراره إذا كان ما 

لم توصل إلیھ الخبیر یشكل إحدى حاالت القوة القاھرة، فیعفى المدین من تنفیذ التزامھ إن 
  .یصل إلى ھذه الدرجة فیحملھ المسؤولیة 

وھكذا یتبین أن الخبرة ھي مسألة تتحرر من العمل القضائي وال یواجھ الخبیر 
فیھا أي إدعاء قانوني وإنما یقتصر دوره على بیان مسألة فنیة یستوضحھا الخصوم أو 

الحكم النھائي  المحكمون أنفسھم  دون أن یكون البیان أو التقریر الذي یقدمھ الخبیر ھو
  .في النزاع

                                      
عل�ى  : (من الئحة المركز الدولي للخب�رة الت�ابع لغرف�ة التج�ارة الدولی�ة بب�اریس       ٨أنظر تص المادة   ) (١

، انظ�ر الئح�ة   )أن تقاریر أو توصیات الخبیر لیس لھا أثر ملزم إال إذا اتفق األطراف على خ�الف ذل�ك  
 -إین�اس الخال�دي  .د: راج�ع . (م١٩٩٨من أول ین�ایر   ھذا المركز والتي أصبحت ساریة المفعول اعتبارًا

 ٤٣م ص٢٠٠٩ش عب��د الخ��الق ث��روت س��نة   ٣٢الق��اھرة  -دار النھض��ة العربی��ة  -التحك��یم اإللكترون��ي 
 .ومابعدھا
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  : التحكیم  والتوفیق:ثانیًا

یقوم نظام التوفیق في التجارة اإللكترونیة على قیام الموفق بتقریب وجھات 
النظر بین المتنازعین، بحیث یجعلھم یشتركون معھ في إیجاد تسویة مناسبة لحكم التنازع 

ي ھذا الشأن، فإذا لم یقبل أو على األقل یحیطھم علمًا بالقرار الذي سوف یتخذه ف
األطراف اقتراح الموفق، أو انسحبوا، أو انسحب أحدھم أثناء سیر عملیة التوفیق فإن أي 

  . )١(قرار یصدر منھ ال یتمتع بأي قوة إلزامیة

                                      
تس��تخدم المنظم��ة العالمی��ة للملكی��ة الفكری��ة المص��طلحین  التوفی��ق والوس��اطة كمت��رادفین          ) ٩(

بأن�ھ ال یترت�ب عل�ى التفرق�ة ب�ین الوس�اطة والتوفی�ق نت�ائج         ) " الديایناس الخ( ونرى والقول للدكتورة   
این��اس .د –قانونی��ة مح��ددة إذا أن ت��دخل الوس��یط أو الموف��ق ی��تم برض��اء أط��راف الن��زاع وإن كن��ا ن��رى    

 . الخالدى أن التوفیق یشكل مرحلة سابقة على مرحلة الوساطة 
ھو األولى باالتباع؛ باعتب�ار أن التوفی�ق أو    إال أن الباحث یرى أن ما ذھبت إلیھ المنظمة العالمیة

باختص�ار ف�إن الموف�ق    . التوسط ھو وسیلة لتقریب وجھات النظر فیما یتعلق بنقاط الخالف بین األطراف
أو الوس��یط یس��عى إل��ى تلی��ین مواق��ف األط��راف فیم��ا یطرحون��ھ م��ن آراء بقی��ة الوص��ول التف��اق یرض��ي    

یكون أوضح  في حاالت النزاعات التي تكسب شكًال ) والتوفیقالوساطة (األطراف؛ إال أن الفرق بینھما 
 .سیاسیًا

 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٣٢٥ -  
 

 الفصل الثاني 

  حمل ووسائل التحكيم اإللكرتوني

  املبحث األول

  ماهية منازعات التجارة اإللكرتونية

 :بأنھا منازعة تجارة إلكترونیة فالبد أن تتوفر ھذه الشروط  لوصف المنازعة
   .أن تتعلق المنازعة بالتجارة الدولیة  -١

 .أن تتعلق المنازعة بالعقود اإللكترونیة  -٢

 .أن تتعلق المنازعة بإشكال قانوني  -٣

  اطب اول

 دورة ا زق ا أن  

التي یمكن أن یؤدى إبرامھا أو تنفیذھا إلى إن أبرز عقود التجارة الدولیة        
  :إثارة منازعة نلخصھا فیما یلي

 
  :عقود بیع البضائع بما فیھا السلع/ أ

لعل من أبرز أسباب نشوء النزاع فیما یخص عقود بیع البضائع الجودة أو        
ه السعر أو الوفاء أو النقل أو شروط التسلیم وغیرھا من األسباب وحتى یتم تجنب ھذ

  .المنازعات یكون من األوفق النص على شروطھا صراحة وبوضوح ضمن بنود العقد
  
 . عقود البیوع النموذجیة  لمركز التجارة الدولیة*

تعتبر مرجعیة أساسیة یمكن  Incoterms )١(من جھتھا فإن اإلنكوتیرمز       
لمشترین بواسطتھا تفادي وتجنب منازعات عقود البیع؛ إذ تحدد بوضوح مسؤولیات ا

الخ، كما أنھا تحوز على .. والبائعین فیما یتعلق بالتسلیم والتأمین واإلجراءات الجمركیة 
  .اعتراف السلطات الجمركیة والمحاكم في معظم الدول القائمة كمعیار دولي

                                      
 .، یستخدم في عقد البیع الدولیة ...لیعني التكلفة زائد اال: مصطلح تجاري دولي: إنكوتیرم  )١(
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ھذا فإن اإلنكوتیرمز تھدف إلى تقدیم مجموعة من القواعد الدولیة، لتفسیر  

ام في التجارة الدولیة؛ وذلك بغیة تجنب الغموض الناتج عن المصطلحات شائعة االستخد
  .)١(اختالف التفسیر

ب اطا  

و ل زق ا أن  

لما كانت التجارة اإللكترونیة في مضمونھا معامالت تجاریة ذات طابع        
اع ینصب على عقد دولي، وتتم في بیئة إلكترونیة بواسطة التعاقد اإللكتروني، فإن النز

إلكتروني إذا كان محلھ التجارة الدولیة، والعقد اإللكتروني ال یخرج في بنائھ وتركیبھ 
وأنواعھ ومضمونھ عن العقد التقلیدي، ومن َثمَّ فإنھ یخضع في تنظیمھ لألحكام الواردة 

  .في النظریة العامة للعقد

                                      
  لالطالع منشور على اإلنترنت )٢(

 http.www.intracen.org. 
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  املبحث الثاني

  وسائل التحكيم اإللكرتوني

لة تتالءم مع طبیعة العقود اإللكترونیة انتھى إلى وسیلتین مھمتین البحث عن وسی
أول ھاتین . لحسم اإلشكاالت والصعوبات التي تواجھ أطراف ھذه العالقة التعاقدیة
  .الوسیلتین نظام التبادل اإللكتروني للبیانات، وثانیھما نظام البرید اإللكتروني

  اطب اول

 د ارا طوا مارو  

  .یقتضي التعرض لھذا العنوان تبیان مفھوم البرید اإللكتروني وطبیعتھ القانونیة     
  :مفھوم البرید اإللكتروني:  أوًال

تقوم فكرة البرید اإللكتروني على تبادل الرسائل اإللكترونیة والملفات والرسوم 
شخص أو أكثر إلخ عن طریق إرسالھا من المرسل إلى ...والصور واألغاني والبرامج 

من ذلك عن طریق استعمال عنوان البرید اإللكتروني للمرسل إلیھ بدًال من عنوان البرید 
  .)١(التقلیدي

رغم وجود أوجھ شبھ بین صندوق البرید اإللكتروني وصندوق البرید العادي أو 
فظ أن صندوق البرید اإللكتروني یحت: التقلیدي، إال أن ھنالك فروقًا جوھریة بینھما منھا

بالرسائل المرسلة للمرسل، وتلك التي أرسلت، والرسائل الملغاة، ونماذج عامة لصیغ 
 . الرسائل باإلضافة إلى قائمة  العناوین البریدیة التي تضیفھا أو تنشئھا في صندوقك

أما من الناحیة . ھنالك اتجاھان لتعریف البرید اإللكتروني فقھى وآخر قانوني
  :اتھ من طرف آلخرالفقھیة فقد تفاوتت تعریف

طریق یسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بین : (حیث عرفَّھ جانب من الفقھ بأنھ 
  ).          األجھزة المتصلھ بشبكة المعلومات

مكنة التبادل اإللكترونى غیر المتزامن للرسائل بین : (بینما عرَّفھ البعض بأنھ
  ) أجھزة الحاسب

ندات التى یتم إرسالھا أو إستالمھا بواسطة تلك المست(كما عرفھ البعض بأنھ 
نظام اتصاالت برید إلكتروني وتتضمن ملحوظات ذات طابع شكلي حقیقي، ویمكنھا 
استصحاب مرفقات بھ مثل معالجة الكلمات وأیة مستندات أخرى یتم إرسالھا رفقة 

  ).الرسالة ذاتھا

                                      
 .Electronic mailتلك التسمیة اختصار للمصطلح  ) (١
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انونین األمریكي أما التعریف من الناحیة القانونیة فنكتفي بما أورده  الق
وسیلة اتصال یتم : (بأنھ ١٩٨٦الصادر فى سنة  )١(فالقانون األمریكي.  والفرنسي

بواسطتھا نقل المراسالت الخاصة عبر شبكة خطوط تلفونیة عامة أو خاصة، وغالبًا یتم 
ثم یتم إرسالھا إلكترونیًا إلي كمبیوتر مورد الخدمة . كتابة الرسالة على جھاز الكمبیوتر

یتولي تخزینھا لدیھ حیث یتم إرسالھا عبر نظام خطوط التلفون إلى كمبیوتر   الذي
 )٢()المرسل إلیھ

والمتعلق بشأن الثقة باالقتصاد  ٢٠٠٤/یونیو/٢٢أما القانون الفرنسي الصادر فى 
كل رسالة  سواء تقنیة أو صوتیة أو مرفق : ( الرقمي فقد عرف البرید اإللكترونى بأنھ 

ت ویتم إرسالھا عبر شبكة إتصاالت عامھ ، وتخزن عند أحد خوادم بھا صور أو أصوا
  ). تلك الشبكة أو في المعدات الطرفیھ للمرسل إلیھ لیتمكن ھذا األخیر من إستعادتھا

  :الطبیعة القانونیة للبرید اإللكتروني:ثانیًا

  :ھي برزت بشأن التكییف القانوني لعنوان البرید اإللكتروني أربعة اتجاھات ئیسیة   
یرى أن عنوان البرید اإللكتروني یعتبر من عناصر الشخصیة : فاإلتجاه األول      

 .أو للوطن )٣(القانونیة؛ كاالسم والموطن؛ فھو صورة جدیدة لالسم المدني
أثیرت فكرة الموطن االفتراضي ومشابھة العنوان اإللكتروني بھ أمام محكمة باریس       

م فى قضیة المدرسة العلیا لالتصاالت ١٩٩٦س أغسط ١٤فى حكم صادر لھا فى 
ENST والتي تتلخص فى حیثیاتھا في قیام أحد الطالب بإنشاء موقع باسمھ عن طریق ،

  .شبكة المدرسة
      

                                      
(1) ( The Eectronic Commuication Privacy Actof1986..ECPA 
2) ( The Electronic mail defined as’ A form of communication by which  
private correspondence is transmitted over public and private. 
Telephone Lines. In its most Common from, messages are typed into 
acomputer terminal,and then transmiltad over telephone lines to 
recipient computer operated by an electronic mail company. IF the in 
tended addresse sub scribes to the service , the message is stoned by 
the company,s Computer ‘MailBox’Until the subscriber calls the 
company to netrive its mail , which is then nouted over the telephone 
system to the recipient,s computer. 

    .مشار إلیھ فى الموقع اإللكترونى        
    WWW.Find Law.com    

ا الش��خص ع��ن غی��ره م��ن األش��خاص داخ��ل    عب��ارة ع��ن عالم��ة یتمی��ز بھ��   : ( یع��رف االس��م بأن��ھ ) ٦١(
  .المجتمع

  ٣٥:م ص ١٩٥٦عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة الحق ، الطبعة الثانیة .د
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فقد ذھب إلى تشبیھ عنوان البرید اإللكترونى برقم الھاتف أو التلفون  :أما االتجاه الثاني
؛ وذلك على Social Secwrity Numberأو رقم القید فى الضمان االجتماعى 

أساس أن العنوان اإللكترونى  ھو عبارة عن مجموعة من الحروف واألرقام التى یكتبھا 
  .المستخدم والتى یستلزمھا برتكول اإلتصال 

الدخول إلى  ”Code“ذھب ھذا االتجاه إلى تشبیھ عنوان البرید اإللكترونى بكود       
ستخدمة فى فرنسا؛ لما بینھما من تشابھ من حیث الھیكل الم ١ Minitel) المینتیل(خدمة 

الفني للوظیفة، لكن العیب في ھذا الرأي أنھ ال یقدم أي فائدة قانونیة في تكییف العنوان؛ 
بسبب أن ھذه األرقام لیست لھا طبیعة قانونیة محددة حتى یمكن أن تنقلھا للعنوان 

  .  اإللكتروني
حًى یختلف عن االتجاھین السابقین؛ حیث قال بأن العنوان فقد نحى من :أما االتجاه الثالث

اإللكتروني ال یماثل أو یشابھ أو یضاھي أي فكرة قانونیة قائمة ، بل ھو فكرة قانونیة 
إلى آراء الفقھ  - أي الذین یدافعون عن ھذا االتجاه - ویبررون رأیھم ھذا. مستقلة بذاتھا

ھ القانونیة، إّلا أنَّ ھذا الرأي حسب ما ذھبت وأحكام القضاء التي اختلفت فى تحدید طبیعت
لیس إالَّ محاولة للھروب من وضع تنظیم قانوني : "إلیھ القاضیة والدكتورة إیناس الخالدى

  ".محدد یخضع لھ العنوان اإللكتروني؛ ولذلك لیس محل اتفاق بالنسبة لي
طبیعة قانونیة واضحة ونخلص من اآلراء الثالثة إلى أن العنوان اإللكتروني لیس لھ      

محددة، فھو یقترب من الرسم المدني أحیانًا ومن الموطن أحیانًا أخرى، ویشبھ بعض 
البیانات الفنیة دون أن یتطابق مع أي منھا وبالتالي یصعب الوصول إلى النظام القانوني 

  .الذي یحكمھ
الصناعیة، فھو مثل فقد اعتبر العنوان اإللكتروني من عناصر الملكیة  :أما االتجاه الرابع

العالمة التجاریة واالسم والعنوان التجاري والالفتة اإلعالنیة، وبالتالي یمكن إعمال 
  .التنظیم القانوني لھذه العناصر السابقة

وبموجب ھذا الوصف فإن العنوان اإللكتروني یعد أحد العناصر  المعنویة للسجل        
م علیھا السمعة التجاریة، واالتصال التجاري؛ إذ یشكل الدعامة األساسیة التي تقو

  .بالعمالء

                                      
  .٢اسامة ابو الحسن سایق استخدم ص.و د ١٦ایناس الخالدي، مرجع سابق ص .د  ١

نط�اق   وخدمة المینتیل تتحقق عن طریق جھ�از یحم�ل نف�س اإلس�م وق�د ش�اع إس�تخدامھ ف�ي فرنس�ا عل�ي          
  .واسع إعتبارًا من متوسط ثمانینات القرن الماضي

وتتم ھذه الخدمة عن طریق جھاز یشبھ جھاز الكمبیوتر المنزلي ولكنھ صغیر الحجم نس�بیًا ویتك�ون م�ن    
شاشة صغیرة ولوحة أزرار تشتمل علي الحروف واألرقام كتلك الخاصة للكمبیوتر، وھو وسیلة إتصال 

شاشة دون الصورة أي إنھا وسیلة إتصال بواسطة الكتابة ویكفي إلس�تعمالھ أن  مرئیة تنقل الكتابة علي ال
  . یوصل بخط التلفون

إین��اس .د: فق��د أخ��ذ مكان��ة ھام��ة ف��ي ع��الم اإلتص��االت والمعلوم��ات كم��ا إس��تخدم كوس��یلة إلب��رام العق��ود    
المج�ال   إس�تخدام الحاس�ب اآلل�ي ف�ي    : أس�امة أب�و الحس�ن مجاھ�د    . ود. ١٦٠الخالدي، مرجع سابق ، ص 

  .٦١م، ص ٢٠٠٠یونیو / القضائي، مجلة القضاة، عدد ینایر
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  :الحجیة القانونیة للبرید اإللكتروني: ثالثًا

 :یمكننا إبراز الحجیة القانونیة للبرید اإللكتروني من خالل ھاتین النقطتین      

  :حجیة البرید اإللكتروني المزیل بتوقیع إلكتروني :أوًال

لممھورة بتوقیع إلكتروني تتمتع بحجیة كاملة فى إنَّ رسالة البرید اإللكتروني ا        
اإلثبات ال تقل عن حجیة المحرر الورقي مما یتعین اإلعتداد بالرسالة اإللكترونیة كدلیل 

 . كتابي كامل دون أن تكون ھنالك سلطة تقدیریة حیالھ

  :حجیة البرید اإللكتروني الموصى علیھ :ثانیًا

علیھ بأنھ خدمة تتم وفق إجراءات تكفل ضمان  یعرف البرید اإللكتروني الموصى     
اإلرسال ضد مخاطر الفقد أو السرقة أو التلف، وتوفى للمرسل لقاء مبلغ جزافي یدفعھ 
للدلیل على إیداع اإلرسال لدى ھیئة البرید، وكذلك عند الضرورة وبناء على طلبھ 

  .)١( إلثبات استالم المرسل إلیھ لھ
الموصى علیھ إثبات اإلرسال، ألنھا تتم بواسطة موظف من فوائد استخدام البرید       

ھذا ویمكن تطبیق تلك المبادئ على البرید . عام، كما یفید أیضًا فى إثبات ُھویة األطراف
المرسل، والمرسل إلیھ، : اإللكتروني، بشرط وجود عالقة بین ثالثة أشخاص ھم

   .والطرف الثالث محل الثقة وھو مقدم الخدمة
ا التصور فإن البرید اإللكتروني الموصى علیھ یؤدي الوظائف ذاتھا التي ووفق ھذ     

  .یؤدیھا البرید التقلیدي

ب اطا  

  ام واط ادل ارو ت

إن نظام التبادل اإللكتروني للبیانات یقتضي التعرض لمفھومھ أوًال، ُثمًّ اإلعتراف      
  .ثانیًا القانوني برسائل البیانات

  :ماھیة التبادل اإللكتروني للبیانات: أوًال

  .فنیة وقانونیة وفقھیة: ھنالك ثالثة تعریفات للبیانات المتبادلة إلكترونیًا
فمن الناحیة الفنیة فإن تبادل البیانات إلكترونیًا ھو مجموعة من المعاییر المستخدمة      

ھزة الكمبیوتر، التابعة للشركاء فى تبادل معلومات المعامالت اإللكترونیة بین أج
  .التجاریین وتنفیذ الصفقات التجاریة بطریقة إلكترونیة بدون استخدام دعائم ورقیة

        

                                      
بشأن القواعد الت�ى تحك�م    ١٩٩٧دیسمبر  ١٥، التوجیھ األوربى الصادر فى ٩/٢أنظر نص  المادة   ) (١

م��دى حجی��ة : عب��دالعزیز المرس��ى.راج��ع د. تنمی��ة الس��وق ال��داخلي للخ��دمات البریدی��ة وتحس��ین جودتھ��ا  
 .٧٩ص ٢٠٠٥فى اإلثبات في المسائل المدنیة والتجاریة المحرر اإللكتروني 
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أما التعریف القانوني فقد أورد قانون الیونسترال النموذجي للتجارة اإللكترونیة في الفقرة 
نقل المعلومات إلكترونیًا من : (ھوالثانیة من المادة الثانیة بأن تبادل البیانات اإللكترونیة 

  .)كمبیوتر إلى كمبیوتر آخر باستخدام معیار متفق علیھ لتكوین المعلومات
وھو بذلك یفترض بأنَّ  نقل المعلومات قد ال یتم دائمًا بصورة مباشرة بین أجھزة      

في "الكمبیوتر، فمن الممكن إنتاج المعلومات في كمبیوتر وتخزینھا في شكل رقمي 
  . )١(، ونقلھا یدویًا؛ لتسترجع فیما بعد فى كمبیوتر آخر"قرص مضغوط مثًال

مجموعة : (بأنَّھ (E.D.I)فیعرف تبادل البیانات إلكترونیًا  )٢(أما من الناحیة الفقھیة     
  ) من القواعد والعملیات المتعارف علیھا التي تسمح للعملیات التجاریة بأن تتم إلكترونیًا

تقوم عملیة تبادل البیانات إلكترونیًا بتحویل المعلومات الخاصة  ووفق ھذا الرأي
باألعمال التجاریة والتي كانت تنتقل بصورة تقلیدیة على الورق إلى صیغ إلكترونیة 

  . وبدون تدخل من العنصر البشري
البیانات ) Transaction(عملیة تبادل : (أما الفقھ األمریكي فقدعرَّفھا بأنَّھا     

  )٣(.) مات بین أطراف محایدة بطریقة إلكترونیة ومن خالل الكمبیوتروالمعلو
مثل عملیات التفاوض : ھذا فإن لنظام تبادل البیانات إلكترونیًا العدید من االستخدامات

 Purchese Orderبین األطراف، وإبرام العقود واالستعالمات وطلبات الشراء 
  .)٤(ابقة ودفع الفواتیر وخطابات االعتماد ومواعید الشحن وبیانات اإلنتاج وشھادات المط

  
  :االعتراف القانوني برسائل البیانات: ثانیا

ما یعنینا في ھذا الموضوع  تحدید القوة اإلثباتیة لرسائل البیانات المنقولة         
إلكترونیًا ومدى استجابة قواعد اإلثبات القائمة لمقتضیات المعامالت اإللكترونیة في 

  .قیات الدولیة وإتفاقیات التبادل اإللكترونيإطار اإلتفا
وفي سیاق اإلتفاقیات الدولیة نجد بأن القانون النموذجي للتجارة اإللكترونیة الذي أصدرتھ 

ویقصد ) ٥(یقوم على نھج النظیر الوظیفي أو المعادل الوظیفي ١٩٩٦األمم المتحدة سنة 
ویعنى التساوي الوظیفي التساوي  بھ المساواة بین  المحرر اإللكتروني والمحرر الورقي

من حیث وظیفة الدلیل في اإلثبات، وبالمقابل األخذ بوظیفة دور الدلیل معیارًا للقبول بھ 

                                      
ممدوح محمد خیري ھاشم، مشكالت البیع اإللكتروني ع�ن طری�ق اإلنترن�ت ف�ي الق�انون الم�دني،       . د ) (١

 .٦٦، ص ٢٠٠٠دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة 
2) ( Jeffrey B.ritler& J.Keith tharman, Electronic dats Interchange, the 
foundation Technology for Electronicz Commerce,1996,P.I. 
3) ( Nihad Juovec the Atoz of EDIand its Role in E.Commerce.Puplished 
by Love land Newyork,2 nd ed 2001 I.P.12. 

ة ، ع��ایض راش��د ع��ایض ، م��دى حجی��ة الرس��ائل التكنولوجی��ة الحدیث��ة ف��ى إثب��ات العق��ود التجاری��.د  ) (٤
 . ٣٧١ص  ١٩٩٨رسالة دكتوراة ، حقوق القاھرة 

  وثیقة الیونسترال رقم ) (٥
 Unicitral,A/CN.91426.P16 
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، ومع ذلك فإن اعتماد  النظیر الوظیفي ال ینبغي أن یقضي إلى فرض  )١(وتحدید حجیتھ 
یفرض في حالة معاییر أمنیة على مستعمل التبادل اإللكتروني للبیانات أشد ممَّا 

  . المستندات الورقیة
ھذا، وقد عززت المادة الخامسة من القانون اآلنف الذكر االعتراف برسائل البیانات 
اإللكترونیة وصحتھا وقابلیتھا للتنفیذ وعدم إنكارھا لكونھا اتخذت شكًال إلكترونیًا؛ وذلك 

ا القانوني أو صحتھا أو إعماًال لمبدإ التناظر الوظیفي، و حتى التفقد المعلومات مفعولھ
  .قابلیتھا لمجرد أنھا مقدمة في شكل إلكتروني

أما فیما یتعلق بحجیة رسائل البیانات في اتفاق التبادل اإللكتروني والذي یعرف بأنھ عقد 
  .)٢(بمقتضاه یتم تنظیم سلوك أطراف التعامل في شأن التبادل اإللكتروني للبیانات

تعاقدیة تھدف إلى تناول عدد من القضایا القانونیة ھذا االتفاق عبارة عن ترتیبات  
والتقنیة المرتبطة باستخدام التبادل اإللكتروني للبیانات بین الشركاء التجاریین بما في 

 )٣(ذلك دور مسؤولیات األطراف المعنیة
 Trading )٤(من جانبھ فإن بعض الفقھ األمریكي یطلق علیھ اتفاق الشریك التجاري 

Partner Agreement . 
        

یتضح لنا مما سبق أن عقد التبادل اإللكتروني للبیانات عبارة عن إطار عقدي ینشئ من 
شروطًا قانونیة وفنیة،  -سواًء كانوا طبعیین أو اعتباریین-خاللھ شخصان أو أكثر 

الستخدام التبادل اإللكتروني للبیانات في إطار عالقاتھم التجاریة واإلداریة، بھدف 
م عالقة تعاقدیة بوسائل إلكترونیة یتوافر لھا اإلطار القانوني، وتحقق آثارھا ضمان قیا
 .القانونیة 

تعطي األطراف  Inter change Agreementوبناًء على ذلك فإن اتفاقات التبادل  
سواء أكانت  -الحق في إنشاء إجراءات أمنیة ومتطلبات تقنیة، وكذلك وضع الشروط 

 .حكم عالقتھم التعاقدیةوالتي ت -فنیة أو قانونیة

                                      
یسن جمعى إثبات التصرفات القانونیة التى یتم إبرامھا عن طریق اإلنترنت ، بدون سنة نشر  ص .د ) (١

٨٤  . 
2) ( Henry H. Peritt, op, eit, p49. 

ص  ١٩٩٩الق�اھرة   –الھیئ�ة العربی�ة العام�ة للكت�اب      –، الیری�د اإللكترون�ى   فاروق حس�ین مل�ش    .د ) (٣
٤٦٨ . 

  وثیقة األوتكاد رقم  ) (٤
UNCTAD,TD/DIC4/328.P8. 
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أما فیما یختص  بمشروعیة االتفاق على التبادل اإللكتروني للبیانات نجد أن محكمة 
من القانون المدني الفرنسي، وھو الموقف  ١٣٤١النقض الفرنسیة قد خالفت نص المادة 

ذاتھ الذي أقره الفقھ الفرنسي، حیث یكون في إمكان أطراف العقد إثبات العقود التي 
أبرموھا بخالف الكتابة، باعتبار أن قواعد اإلثبات ال تتعلق بالنظام العام ومن ثم یجوز 

من القانون المدني الفرنسي بأن  ١٣٤١للخصوم التنازل عن التمسك بنص المادة 
  .)١(یستبدلوا الدلیل الكتابي بأي وسیلة أخرى بغض النظر عن قیمة التصرف محل النزاع

اقیات من قبیل اإلعداد المسبق للدلیل واالحتیاط لما قد یثور بین وتعتبر ھذه االتف       
  .)٢(األطراف من نزاع یتعلق بحجیتھا وقوتھا اإلثباتیة

        

ومن ثمَّ تعتبر اتفاقات التبادل اإللكتروني للبیانات بشأن االتفاق مقدمًا على تمتع الرسائل 
ثبات لیست  قواعد آمرة، بل اإللكترونیة بالحجیة تعد صحیحة على أساس أن قواعد اإل

قواعد مكملة إلرادة األطراف؛ وبالتالي یجوز لھم االتفاق على مخالفتھ حكمھا، وكما في 
سواًء أكانت تقلیدیة،  - وسعھم االتفاق على إثبات تصرفاتھم القانونیة بطرق اإلثبات كافة

اإللكتروني  ومن بینھا اتفاقیات التبادل  -أو من وسائل االتصال التكنولوجي الحدیث
 . للبیانات

     
أخیرًا إلى أن التبادل اإللكتروني للبیانات قد كان سریعًا في تطوره رغم الفراغ  

  .التشریعي فیما یتعلق بقواعد اإلثبات

                                      
 .١١٢مدى حجیتھ فى اإلثبات مرجع سابق ص  –تعریفھ  –نجوى أبوھیبة، التوقیع اإللكترونى .د ) (١
، دراسة عن التجارة اإللكترونیة اإلعتبارات القانونی�ة  م ١٩٩٨/مایو/١٥وثیقة األوتكاد الصادرة فى  ) (٢

 .٩ص 
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  الفصل الثالث

  اتفاق التحكيم اإللكرتوني

  املبحث  األول

  مفهوم اتفاق التحكيم اإللكرتوني

یة تتم باستخدام  تقنیات نقل  لبیانات  التعاقد في إطار ما دامت التجارة اإللكترون       
فضاء إلكتروني عبر وسائط اإلتصاالت المختلفة على خالف التجارة التقلیدیة فإن اتفاق 
التحكیم اإللكتروني والذي ُیبَرم؛ بھدف فض منازعات التجارة اإللكترونیة یتم بالوسیلة 

  .ذاتھا

  اطب اول

  ارو  إق  ام

ویعرف من الناحیة القانونیة . اتفاق التحكیم اإللكتروني من طائفة العقود عن بعد       
م والخاص بحمایة ١٩٩٧/ مایو/  ٢٠وفق المادة الثانیة من التوجیھ األوربي الصادر في 

أي وسیلة تستخدم في : (بأنھ Remote Contractفي العقود عن بعد )١(المستھلك 
بین  المورد والمستھلك بدون الوجود المادى والمتزامن لھما؛ وذلك حتى إتمام التعاقد ما 

  ) . التعاقد بین األطراف 
ذلك العقد الذي ینطوي على : (أما من الناحیة الفقھیة فقد عرّفھ الفقھ األمریكي بأنھ       

عالجة تبادل الرسائل بین البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صیغ معدة سلفًا وم
 ). إلكترونیًا وتنشئ التزامات متبادلة

العقد الذي یتالقى فیھ : (مما سبق یمكن تعریف اتفاق التحكیم اإللكتروني بأنھ
اإلیجاب بالقبول عبر شبكة اتصاالت دولیة باستخدام  التبادل اإللكتروني للبیانات، 

یمكن أن تنشأ بینھما ویقصد أن ُتحال إلى التحكیم جمیع أو بعض المنازعات التي تنشأ أو 
  ). بشأن عالقات قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة

ھو التقاء إرادتین في صورة إیجاب  )٢(إذًا فإن اتفاق التحكیم اإللكتروني        
صادر من الموجب بشأن عرض بالتحكیم مطروح بطریقة إلكترونیة سمعیة أو مرئیة أو 

لمعلومات بقبول مطابق لھ، صادر من الطرف القابل كلیھما على شبكة لالتصاالت وا
بالطریقة ذاتھا، یفوض للفصل في جمیع أو بعض المنازعات التي نشأت، أو التي یمكن 

بالتحكیم،  -سواًء كانت تعاقدیة أو غیر تعاقدیة -أن تنشأ بینھما بشأن عالقة قانونیة محددة
لقبول اإللكتروني على العدید من وتشتمل عملیة التحكیم اإللكتروني بخالف اإلیجاب وا

                                      
1) ( Directive 97/7/CE of20 May 1997.  

 .٥٢م ص  ٢٠٠٦دراسة مقارنة ، اإلسكندریة  -إبرام العقد اإللكترونى  :  خالد ممدوح إبراھیم .د ) (٢
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طلبات التحكیم، وإجراءات التحكیم، وتبلیغ المحكمین، : المعامالت اإللكترونیة؛ مثل
  . )١(وتبادل البینات وقرارات التحكیم، وسداد رسوم التحكیم

من خالل تعریف اتفاق التحكیم اإللكتروني أنھ كعقد إلكتروني یتمیز بعدة ممیزات تمیزه 
 :وھي كما یلي )٢(لتحكیم التقلیديعن اتفاق ا

فالسمة األساسیة . یتم إبرام اتفاق التحكیم اإللكتروني بدون الوجود المادي ألطرافھ .١
للتعاقد اإللكتروني أنھ یتم بین عاقدین ال یجمعھما مجلس عقد حقیقي؛ حیث یتم التعاقد 

  .عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجیة

ي إبرام التعاقد؛ ویعتبر ذلك من أھم مظاھر یتم استخدام الوسائط اإللكترونیة ف .٢
 .الخصوصیة في اتفاق التحكیم اإللكتروني

یتسم اتفاق التحكیم اإللكتروني بالطابع الدولي؛ ذلك أن معظم دول العالم في حالة  .٣
اتصال دائم على الخط، وذلك عبر شبكة اإلنترنت؛ حیث اختفت معھا الحدود بمعناھا 

وذلك بسبب عدم انتقال أطراف التعاقد بأجسامھا رغم التقلیدي المادي المحسوس؛ 
  .وجود كل منھما في دولة

فیما یتعلق بوسیلة الدفع فقد قامت وسائل الدفع اإللكترونیة مقام النقود العادیة؛ وذلك  .٤
لمواكبھ الطفرة التكنولوجیة، وازدیاد التعامل بأسلوب التجارة اإللكترونیة؛ حیث 

بتكر لسداد المدفوعات في مثل ھذه المعامالت؛ ومن ظھرت ھذه الوسائل  كأسلوب م
، واألوراق التجاریة )٣(ھذه الوسائل وسائل الدفع اإللكترونیة  البطاقات البنكیة

، أو نقود ممغنطة )٦(؛ سواء كانت رقمیة)٥(، والنقود اإللكترونیة)٤(اإللكترونیة
 .إلكترونیًا

   

                                      
1) ( Michael  S.Baum and Henry H.Perritt Electronic countracing 
Publishing and Edi law Wiley law publication John wiley and 
sons,1991,p7. 

دار النھض�ة  / خصائص عقود التجارة الدولی�ة ف�ى الق�انون ال�دولي الخ�اص      : أحمد عبدالكریم سالمة.د  ) (٢
 .وما بعدھا ٦٧م ص ٢٠٠٠العربیة 

3) ( Patrick Frazer,Plastic and electronic many, wood heat Faulkner – 
Cambridge,U.S.A,1985 P12 

، دار النھض�ة العربی�ة ،   )وسائل االئتمان التجاري وأدوات الدفع( علي سید قاسم ، قانون األعمال .د ) (٤
 .وما بعدھا ٣٦٧ص  ٢٠٠٠الطبعة الثانیة 

5) ( Paul Timers Electronic comm. Ercc strategies and Models for 
Business to Business Trading ,2000P178. 
6) ( Olever Hanse and susan Dionne,The New virtual Money – law and 
Practice Kluwer law International press1999p136. 
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الذھب : التي ظھرت حدیثًا؛ مثلباإلضافة إلى الوسائط اإللكترونیة الجدیدة و
  .والتي سیأتي الحدیث عنھا الحقًا )٢(، والشیك اإللكتروني)١(اإللكتروني

وتتم عملیة تحویل األموال إلكترونیًا بین أطراف العقد اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت 
 بواسطة جمعیة االتصاالت المالیة العالمیة بین البنوك، أو عن طریق شبكة االتصاالت

 . )٣(بین البنوك والتي تسمى مشروع یولیرو
ونتیجة لظھور طرق الدفع اإللكترونیة؛ ظھرت مجموعة من الخدمات البنكیة       

خدمات التوكیل اإللكتروني، وخدمة الصراف اآللي، وخدمة نقاط البیع : اإللكترونیة؛ مثل
ن المنزل أو ، وخدمة الحصول على األعمال البنكیة مPOSوالتي یرمز لھا بالرمز 

المكتب والتي یمكن الحصول علیھا عن طریق الھاتف الذكي المزود بشاشة، وخدمات 
  . )٤(المقاصة اإللكترونیة

من حیث اإلثبات فإن الدعامة الورقیة ھي التي تجسد الوجود المادي التفاق التحكیم  .٥
التوقیع الیدوي، أما التقلیدي، وال تعد الكتابة دلیًال كامًال لإلثبات إال إذا كانت ممھورة ب

  .  اتفاق التحكیم اإللكتروني فیتم إثباتھ بواسطھ المستند والتوقیع اإللكتروني

یتمیز عقد التحكیم اإللكتروني عن عقد التحكیم : تنفیذ اتفاق التحكیم اإللكتروني.٦
بأنھ في اإلمكان أن یبرم وینفذ عبر اإلنترنت بدون حاجة إلى الوجود  التقلیدي

 .جيالمادي الخار

ب اطا  

ا اروم اق ا و  

البد أن یتم إفراغ العقد التقلیدي في محرر كتابي؛ وذلك باعتبار أن الكتابة ھي       
ولعل السؤال الذي . شروط صحة بالنسبة لھ، وال ینطبق ذلك على العقد اإللكتروني

لكترونیة أن توفي بمتطلبات الكتابة الورقیة؟ ھل یمكن للكتابة اإل: یتبادر للذھن ھنا ھو
وقبل أن نجیب على ھذا السؤال البد أن نتعرف على الوظائف التي یقوم بھا االتفاق 

  . الخطي، وھل یمكن لالتفاق اإللكتروني أن یؤدیھا؟

  

                                      
(1) ( OP,eit p15 patrick Frazer. 
بح����ث منش����ور عل����ى الموق����ع باإلنترن����ت  ) (2) www.e-gold-com.what is e—gold? 
21/march,2003.Society for world wide interbank fin acial 
Telecommunication 

م ویھ��دف إل��ى ت��وفیر برن��امج لض��مان تب��ادل م��أمون      ١٩٩٢ظھ��ر نظ��اتم ب��ولیرو ألول م��رة ع��ام     ) (٣
لى نقل الحق�وق  وأھم ممیزاتھ قدرتھ ع. لمستندات التجارة اإللكترونیة عن طریق تطبیق مركزى للبیانات

عن طری�ق برن�امج یمك�ن األط�راف المتعامل�ة م�ن        إلكترونيمن حامل سند شحن ورقي إلى حامل جدید 
 . إرسال المعلومات والبیانات إلى اآلخرین بطریقة سریة وغیر محرقة

(4) ( Oliver Hanse and su san Dionne The new vir    ,op eit p 159 
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  املبحث الثاني

  شروط صحة إتفاق التحكيم اإللكرتوني

و إلتقاء إرادتین أو أكثر إلحداث أثر صار متعارفًا لدى الفقھ بأن العقد ھ      
قانوني، وحتى تكون بصدد عقد فالبد أن تتوافر أركانھ وأن تكون ھذه األركان مستوفیھ 

والعقد اإللكتروني الیخرج عن ھذه القاعدة إَال أن إبرامھ یتم كلیًا عبر شبكة . الشروط
تتوافر أركان العقد الثالثة اإلنترنت ، علیھ ففي اإلتفاق على التحكیم إلكترونیًا البد أن 

الرضا والمحل والسبب، باإلضافة إلى ركن الشكلیة وھي الكتابة، ھذا ونشیر إلى : وھي
أنھ لن یستوقفنا ومن السبب إ ذ یعمل  بشأنھ القواعد العامة فى العقود التقلیدیة أو ركن 

ھو منازعات المحل إذ تعرضنا لھ بالتفصیل للتجارة اإللكترونیة ومحل إتفاق التحكیم 
التجارة اإللكترونیة كما أشرنا من قبل أما عنصري الرضا والكتابة اإللكترونیة فھما 

  . مدار حدیثنا فیما یأتي في مطلبین اثنین

  اطب اول

  م اروار  إق ا

نتطرق ھنا، للرضا في إتفاق التحكیم التقلیدى في فرع أول وفي فرع ثاني        
  . إلتفاق التحكیم اإللكتروني نتطرق

  :الرضا في إتفاق التحكیم التقلیدي: أوًال
یتحقق الرضا بتالقي إراداتین على التحكیم خالیتین من الغلط والتدلیس         

واإلكراه واالستغالل ویقصد باإلرادة انعقاد العزم على إجراء العملیة القانونیة محل 
وال یثیر  )١(قدیة یتم باستخدام  وسیلة تدل على وجودھا التعاقد والتعبیر عن اإلرادة التعا

األمر مشكلة حینما یأتي التعبیر عن اإلرادة صریح اللفظ قطعي الداللة ال یشوبھ لبس أو 
فھل یمكن أن . غموض إنما تثار المشكلة حینما ال تظھر ھذه اإلرادة بشكل صریح

  یستشف ھذا الرضا ضمنًا؟ 
ما درج األطراف في سیاق معامالتھم اتخاذ التحكیم  یكون ذلك ممكنًا إذا      

  .وسیلة لفض منازعاتھم فیما یبرمانھ من عقود أغفلوه في عقد من نفس النوع
  :الرضا في اتفاق التحكیم اإللكتروني: ثانیًا

تظھر المشكلة في التحقق من توافر الرضا في إتفاق التحكیم اإللكترونى        
العقود اإللكترونیة النموذجیة ، فھل یعد موافقة المتعاقد على  في التحكیم باإلحالة إلى

  الشبكة على العقد بمثابة موافقة على شرط التحكیم ؟ 
  

                                      
، ص  ١٩٧٨ال�وجیز ف�ى النظری�ة العام�ة لإللتزام�ات ، ب�دون ناش�ر ،         محمود جمال الدین زك�ى، .د ) (١
٤٧  
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الشك أن التعبیر عن اإلرادة في التعاقد اإللكتروني یتمتع بخصوصیة كون 

لتي التعبیر یتم عبر شبكات اإلتصال اإللكترونیة ، ولكن ھل تؤثر البیئة اإللكترونیة ا
  تلتقى فیھا إرادة األطراف المتعاقدة على صحتھا ؟ 

وینبغى التأكد على أن الرضا المعتبر والمنتج ألثره في التعاقد اإللكتروني        
ھو الرضا الصادر من ذي أھلیة وغیر مشوب بأي عیب من عیوب الرضا ذلك أنھ طبقًا 

یوب ، وأن تكون صادرة عن للقواعد العامة یشترط لصحة التراضي خلو اإلرادة من الع
  . شخص كامل األھلیة 

ب اطا  

اروم اق اإ    

  :الشكلیة اإللكترونیة /  أوًال  
أي أن . األصل ھو حریة أطراف التعاقد في اختیار شكل التعبیر عن إرادتھم        

طابقتین، أي إیجاب معین األصل في العقود ھو الرضائیة ، لذلك فإن وجود إرادتین مت
وقبول مطابق لھ عن تراض صحیح یكفى النعقاد العقود بصفة عامة، وینطبق ذلك 

  . بطبیعة الحال على العقد اإللكتروني
والشكل الكتابي ال یقتصر فقط على المحرر التقلیدي المعروف، بل یشمل كل        

تفاق على التحكیم مثل وسائل االتصال المكتوبة التي یستطیع من خاللھا األطراف اال
تبادل الخطابات أو البرقیات أو التلكس أو غیر ذلك من وسائل االتصال التى ظھرت فى 

  .وقتنا الحاضر
         

  :الشكلیة الالزمة لصحة إتفاق التحكیم اإللكترونى/ ثانیًا
صحیح أن إتفاقیة نیویورك وھي أھم اإلتفاقیات المنظمة للتحكیم تتطلب الكتابة        

یقصد باإلتفاق )  (٢/٢(رط لصحة إتفاق التحیكم ولكنھا عرفت الكتابة فى المادة كش
المكتوب شرط التحكیم الوارد فى عقد أو إتفاق التحكیم وقعھ األطراف أو تضمنھ رسائل 

  ). أو برقیات متبادلة بینھم
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  املبحث الثالث

  صور وآثار اتفاق التحكيم اإللكرتوني

ذجي للتحكیم التجاري الدولي تعریف�ًا التف�اق التحك�یم ف�ي الم�ادة      أورد القانون النمو        
الس��ابعة من��ھ، فق��د ج��اء فی��ھ إتف��اق التحك��یم إذإن��ھ إتف��اق ب��ین الط��رفین عل��ى أن یح��یال إل��ى    
التحك��یم جمی��ع أو بع��ض المنازع��ات الت��ي نش��أت أو یمك��ن أن تنش��أ بینھم��ا بش��أن عالق��ة      

ویج�وز أن یك�ون اتف�اق التحك�یم ف�ي ص�ورة       قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو غی�ر تعاقدی�ة   
شرط تحكیم وارد في العق�د أو ف�ي ص�ورة إتف�اق منفص�ل ویس�تفاد م�ن ھ�ذا التعری�ف  أن          
اتفاق التحكیم یمكن أن یأتي قبل  نشوء النزاع أو بعده، فإذا جاء قب�ل نش�وء الن�زاع ُس�مِّى     

د الیونسترال العام ھنالك  نموذج لصیاغة شرط التحكیم مشار لھ فى قواع  بشرط التحكیم
كل نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن ھذا العقد وال یتعلق بھ أو بمخالفة  أحكامھ  ١٩٧٦

أو فسخھ أو بطالنھ یسوى بطریق التحكیم وفقًا لقواعد التحك�یم ال�ذي وض�عتھ لجن�ة األم�م      
ف�ي  المتحدة للقانون التجاري الدولي كما ھ�ي س�اریة المفع�ول حالی�ًا وق�د یرغ�ب الطرف�ان        

  :إضافة البیانات التالیة
 ). اسم منظمة أو شخص(یوضحِّ سلطة التعیین / أ

  ).محكم واحد أو ثالثة(یوضحِّ عدد المحكمین / ب
  ).مدینة أو بلد(یوضحِّ مكان التحكیم / ج

، أما إذا جاء بعده فیطلق   .التى تستخدم في إجراء التحكیم) أو اللغات(یوضحِّ اللغة / د
یم، كذلك یمكن أن یأتي اإلتفاق من خالل اإلحالة إلى عقد أو مستند علیھ مشارطة التحك

یشتمل على شرط التحكیم وھو ما یعرف باسم شرط التحكیم باإلحالة و ھذه الصور 
  :الثالث نتناولھا على نحو التالي

  اطب اول

روم اور ا  

  :شرط التحكیم: أوًال
بمقتضاه األطراف في عقٍد من  عقود التجارة الدولیة  شرط التحكیم ھو اتفاق تلتزم       

  . )١(على خضوع منازعتھم التي قد تنشأ مستقبًال عن ذلك العقد إلى التحكیم
ویتبیَّن من ذلك أن شرط التحكیم یتم االتفاق علیھ قبل حدوث النزاع وأنھ یأتي         

تحكیم مستقًال عن العقد وذلك بوصفھ بندًا من بنود العقد غیر أن ذلك ال یمنع أن یرد ال
ألن یبرم أصال خلوًا منھ ثم یتفق األطراف علیھ بعد ذلك من غیر أن یكون ثمة نزاع قد 

  .نشأ بینھم
           

                                      
م��ن ق��انون  ١٤٤٢وھ��ذا ھ��و التعری��ف ال��ذى ج��اء ب��ھ المش��رع الفرنس��ي لش��رط التحك��یم ف��ى الم��ادة      ) (١

 . اإلجراءات المدنیة
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فالعبرة إذن ھي بلحظة االتفاق على التحكیم فإذا جاءت ھذه اللحظة قبل میالد النزاع      

یأتي في العقد نفسھ أو مستقًال عنھ فذلك ھو شرط التحكیم وقد یستوي بعد ذلك أن 
والمتأمل في عقود التجارة الدولیة، یجد أن شروط التحكیم الواردة بھا لیست على شكل 

  . أو نمط واحد
فھناك شروط نموذجیة صادرة من مؤسسات التحكیم التجاري الدولي الدائمة نذكر        

  :منھا
 أن (لذي ینص على م ا١٩٩٨شرط تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس

جمیع الخالفات التي تنشأ عن ھذا العقد أو في عالقة بھ یتم حسمھا 
نھائیًا وفقًا لنظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة بواسطة محكم أو عدة 

  ).محكمِّین یتم تعیینھم وفقًا لذلك النظام

أن أي نزاع (الذي ینص على : وشرط تحكیم محكمة لندن للتحكیم الدولي
 -بما فى ذلك صحتھ أو تفسیره أو تنفیذه-ور أو یتعلق بھذا العقد قد یث

یتم الفصل فیھ بالتحكیم طبقًا لقواعد محكمة لندن للتحكیم الدولي 
  ) الساریة في ھذا الوقت

أن أي خالف أو (الذي ینص على : شرط تحكیم جمعیة التحكیم األمریكیة
إلحالل یتم تسویتھا مطالبة تنشأ عن ھذا العقد أو تتصل بھ أو تتعلق با

   ).عن طریق التحكیم وفقًا لقواعد جمعیة التحكیم األمریكیة

 شرط تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار الذى ینص على
إن یقبل األطراف سالفو الذكر تقدیم أى نزاع ینشأ عن ھذا اإلتفاق أو (

تسویتھ عن یتعلق بھ للمركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار لیتم 
طریق التوفیق أو التحكیم طبقًا التفاقیة تسویة منازعات االستثمار بین 

  ). الدول ومواطني الدول األخرى

أما شرط التحكیم فى المركز اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي بالقاھرة :
بأن أي نزاع أو خالف ینشأ أو یتعلق بھذا العقد أو بمخالفة (فیشترط 

سخھ، أو إنھائھ، أو إبطالھ یتم تسویتھ عن طریق أحكامھ، أو بطلب ف
التحكیم تحت إشراف المركز اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي بالقاھرة 

  ). وفقًا لقواعده

ویكفي في وھذه الشروط یكفى أن یقوم األطراف بنقل صیاغتھا فى 
عقودھم الدولیة حتى إذا نشب نزاع بینھم تولى المركز الذي أراد 

یتم التحكیم التجاري الدولي من خاللھ تنظیم إجراءات  األطراف أن
  . التحكیم
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 وھناك شروط تحكیم مطبوعھ تتضمنھا الكثیر من العقود النموذجیة التي
تنظم بعض معامالت التجارة الدولیة وتأتي ھذه الشروط بوصفھا بندًا من 
بنود العقد وھي غالبًا ما تشیر إلى إحدى مؤسسات التحكیم التجاري 

 ٦٧ولي الشھیرة، ومن أمثلة ذلك عقود اإلنشاءات الھندسیة مادة الد
فھي تتبنى نظام التحكیم وفقًا لقواعد غرفة  )١( (FIDC)المعروفة باسم 

التجارة الدولیة بباریس وكذلك العقود النموذجیة للمقاوالت الدولیة من 
  ).١٩(الباطن 

   م ص�یاغتھا وھ�ذه   وأخیرًا ھناك شروط التحكیم التي یت�ولى األط�راف بأنفس�ھ
الشروط إما أن تحدد مؤسسة تحكیمی�ة تت�ولى تنظ�یم إج�راءات التحك�یم أو      

بإعتب�ار أن�ھ ل�یس ھنال�ك م�ا یمن�ع أن یك�ون         Adhocتجعل�ھ تحكیم�ًا ح�را    
  ).٢(.النحكیم حرا وخاضعا فى إجراءاتھ لقواعد منظمة تحكیمیة

و تن�وع ش�روط   یقوم األطراف أنفسھم بتنظیم إج�راءات التحك�یم وأی�ا ك�ان ش�كل أ     
التحكیم فھي تكتس�ب جمیع�ًا نف�س الق�وه اإللزامی�ة إال أن الص�یاغة النموذجی�ة تحق�ق می�زة          
لألطراف في أن یأتى شرط التحكیم واضحًا ال لبس فی�ھ وذل�ك یرج�ع إل�ى تعی�ین المرك�ز       

  .المراد تسویة النزاع أمامھ تحدیدًا دقیقًا
  :تبرم المشارطة في حاالت ثالث

  .رط التحكیم مختصرًا في العقدإذا ورد ش :األولى
عند قی�ام ن�زاع ب�ین األط�راف بش�أن معامل�ة م�ا، ول�م یك�ن بموج�ب عق�د،             :الثانیة

  .أوھنالك عقد لكنھ لم یكن متضمنًا شرط التحكیم
تتمثل في وجود نزاع ب�ین الط�رفین تح�ت نظ�ر المحكم�ة       :الحالة الثالثة واألخیرة

 . ٣واتفق األطراف باللجوء إلى التحكیم
  
  :مشارطة التحكیم: نیًاثا

مشارطة التحكیم ھي اتفاق یتم بین المتعاملین بالتجارة الدولیة على تسویة نزاع قد        
وتختلف المشارطة بھذا المعنى عن شرط  )٤(نشأ بینھم بالفعل وذلك عن طریق التحكیم

                                      
(1) ( Christopher R. Seppala , the New FIDC International Civil 
Engineering Subcontract ,RDAI,1995,p659. 

الق�اھرة  –منظمات التجارة الدولیة والتمویل الدولى، دار التھضة العربیة : محمود سمیر الشرقاوي.د ) (٢
 .١٤٩ -١٠٢م ص ١٩٩٧

 –شركة السودان لمطابع العملة  –مشاكل عملیة في التحكیم  –ابراھیم محمد احمد دریج .د  ٣
  .١٠ص -٢٠١٠الطبعة األولى  –الخرطوم 

احمد مخلوف اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات عقود التجارة الدولیة دار النھض�ة العربی�ة   .د ) (٤
 .٣٧ص  ٢٠٠٥الطبعة الثانیة 
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فى الغالب  التحكیم فإذا كان األخیر كما أوضحنا یتم االتفاق علیھ قبل نشوء النزاع ویأتى
كبند من بنود العقد؛ فإنَّ المشارطة یتم االتفاق علیھا بعد نشوء النزاع وفي اتفاق الحق 

  . ومستقل عن العقد األصلى
وال یتم اللجوء إلى مشارطة التحكیم إالَّ إذا خال العقد الذي تمَّ إبرامھ بین          

تحریر تلك المشارطة وھذا  األطراف من شرط التحكیم فإذا وجد األخیر فإَنھ یغنى عن
، وقد جرى العمل ١٩٧٢یونیھ  ٨ماأكده الحكم الصادر من مجكمة اإلستئناف بباریس في 

أمام ھیئات التحكیم الدولیة على أن یقوم أطراف النزاع والمحكمین عند بدء إجراءات 
التحكیم بتحریر وثیقة التفویض، وتسمى شروط التحكیم باإلحالة ترجمة لمعناھا 

ویكون الھدف منھا تیسیر مھمة المحكمِّ  )١( Terms of Referenceجلیزى اإلن
عند الفصل في الخصومة وذلك من خالل بیانات معینة تشتمل علیھا تلك ) المحكمین(

  .)٢(الوثیقة
وتحرر وثیقة التفویض سواء جاء االتفاق على التحكیم التجاري الدولي من خالل          

، غیر أن أھمیتھا تبدو أكثر في حالة شرط التحكیم، ذلك أن شرط التحكیم أو المشارطة
األخیر على خالف المشارطة ال یمكن أن یحدد فیھ موضوع النزاع، أو أسماء المحكمین 
أو مكان التحكیم، إلى غیر ذلك من البیانات التفصیلیة، فتكون الوثیقة في ھذه الحالة 

   .بمثابة تكملة لھذا النقص أو الفراغ
 یعني ذلك أن وثیقة التفویض تفقد أھمیتھا كلیة مع وجود المشارطة، بل تظل وال      

ضروریة، ألنھا تعتبر بمثابة العمل التمھیدي للخصومة، وھذا یتطلب أن یكون ھناك 
وبمعنى . اتفاق تحكیم، إذ بدونھ ال یمكن أن یبدأ العمل اإلجرائي الذي تمثلھ تلك الوثیقة

ء كان شرطًا أو مشارطة ال یمكن أن یستعاض عنھ بوثیقة آخر، فإن إتفاق التحكیم سوا
التفویض لمنح االختصاص لھیئة التحكیم الفصل في النزاع، فعند غیاب ھذا االتفاق تنعدم 

وبینما یمكن . كلیة أھمیة ھذه الوثیقة التي ال یمكن بحال أن تقوم مقام اتفاق التحكیم
اع، فإنھ الیمكن االستغناء مطلقًا عن االستغناء عن وثیقة التفویض عن الفصل في النز

اتفاق التحكیم، وتجدر اإلشارة إلى أنھ ال ُتعد وثیقة التفویض في حكم مشارطة التحكیم 
ذلك إن الحكم الذي یصدر في ھذه الحالة سوف یكون معرَضًا للبطالن إذ یكفي أن 

ھ، أو بعدم یتمسك الطرف الذي خسر الحكم بعدم وجود اتفاق التحكیم حتى یقضى ببطالن
تنفیذه، وقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة ھضبة االھرام المصریة إلى القول 

وإنما من شرط التحكیم ... بأنَّ اتفاق التحكیم ال یمكن توافره من خالل وثیقة التفویض
الوارد في العقد وأن قیام الدولة المصریة بتحریر وثیقة التفویض وتمسكھا فیما بعد 

  .)٣(یم ال یجعلھا تحل محل ھذا االتفاق بوجود تحك
  

                                      
  . ١١٥المرجع السابق ص : محمود سمیر الشرقاوي.د  ) (١

ث بب��اریس وفق��ًا ألح��دم��ن الئح��ة غرف��ة التج��ارة الدولی��ة   ١٨/١وھ��ذه البیان��ات نص��ت علیھ��ا الم��ادة   ) (٢
   .قواعدھا

  ٤٢أحمد مخلوف المرجع السابق ص .د ) (٣



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٣٤٣ -  
 

  :شرط التحكیم باإلحالة: ثالثًا
یقصد بھذا الشرط إشارة المتعاقدین في عقد من عقود التجارة الدولیة إلى وثیقة         

  .تتضمن شرط التحكیم واعتبارھا جزءًا ال یتجزأ من العقد
التجاري الدولي على أنَّھ  من القانون النموذجي للتحكیم ٧وقد نصت المادة         

وتعتبر اإلشارة في عقد ما إلى مستند یشتمل على شرط تحكیم بمثابة اتفاق تحكیم "
شریطة إن یكون العقد مكتوبًا وأن تكون اإلشارة في عقد ما إلى مستند یشتمل على شرط 

ت تحكیم بمثابة اتفاق تحكیم شریطة أن یكون العقد مكتوبًا وأن تكون اإلشارة قد ورد
  ".بحیث تجعل ذلك الشرط جزء ال یتجزأ من العقد

ویفترض شرط التحكیم باإلحالة أن العقد األساسى الذي بین المتعاملین في التجارة       
الدولیة قد جاء خالیًا من شرط التحكیم العادي وأتجھت إرادة المتعاقدین إلى األخذ 

وألنَّ . تكملة ما ورد بالعقد من أحكاملتنظیم أو ل )١(بالشروط العامة أو العقود النموذجیة 
ھذه الشروط أو تلك العقود تتضمن شرط التحكیم؛ فإنَّ اإلحالة إلیھا ھي التي تجعلنا أمام 
ھذا النوع من اتفاق التحكیم والذي اصطلح على تسمیتھ بشرط التحكیم باإلحالة فمثًال فى 

قاوالت الدولیة نجد أنَّ المتعاقدین عقود التجارة الدولیة كعقود األشغال العامة أو عقود الم
، وھذه الشروط فیما تنظمھ من أحكام (FIDC)یلجئون إلى الشروط العامة للفیدك 

  .للعالقات التعاقدیة بین رب العمل والمقاول والمھندس المدنى
شرط التحكیم منھا ومتى أتفق المتعاقدون على األخذ ) ١( ٦٧تضمنت المادة       

ثیقة المُحال إلیھا جزءًا ال یتجزأ من العقد وبالتالي ال یستطیع أحد باإلحالة تصبح الو
  . األطراف أن یدعي جھلھ فیما بعد بشرط التحكیم الوارد بھ

         
أن شرط التحكیم باإلحالة ال یختلف عن شرط التحكیم العادي أو مشارطة التحكیم في 

في العقد األساسي، یصبح وكأنھ  قوتھ اإللزامیة فمجرد أن تتضمنھ الوثیقة المشار إلیھا
منصوص علیھ في ھذا العقد وال یقدح في ذلك أدعاء أحد األطراف أنھ كان یجھل ذلك 
تضمن الوثیقة لھ، إذ أنھ بحكم تعاملة في نشاط تجاري دولي معین، محل تنظیم شروط 

نظیم عامة أو عقود نموذجیة یفترض أنھ یعلم بھ أما إذا كانت اإلحالة إلى وثیقة محل ت
خاص من أحد األطراف، أو إلى عقد سابق لیس محرر بینھما، فإنھ یشترط إطالع 
الطرف اآلخر على ھذه الوثیقة لحظة إبرام العقد وقبولھ بما ورد بھا من أحكام حتى 

  . یحتج علیھ بشرط التحكیم الوارد بھا عند تسویة النزاع
ة منھ والمتمثلة تلبیة حاجات وبھذا یحقق شرط التحكیم باإلحالة الغایة المرجو      

التجارة الدولیة التي تتطلب السرعة في إنجاز المعامالت بكافة وسائل اإلتصاالت والنظم 
  . القانونیة الحدیثة ذات الصبغة الدولیة

                                      
یمك�ن الموافق�ة ض�منًا عل�ى     " قضت محكم�ة ال�نقض الفرنس�یة ف�ى تفس�یر بن�د التحك�یم النم�وذجى أن�ھ           ) (١

" شرط التحكیم الوارد في العقد النموذجى وذلك ع�ن طری�ق استخالص�ھ م�ن النی�ة المش�تركة للمتعاق�دین        
 . ٢٦١ص –السابق المرجع  –إیناس الخالدي .د
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ب اطا  

روم اق ار اا  

نتاج منطقي لمبدأ  -دیثفى المفھوم الح-إنَّ التحكیم سواء التلقیدي أو اإللكتروني       
سلطان اإلرادة الذي یجیز لألطراف بإرادتھم الحرة الصحیحة التنازل عن الحق في 
اإللتجاء إلى محاكم الدولة للفصل فیھا سواء كان موضوع التحكیم نزاعًا قائمًا أو محتمًال 

یة وقد تقرر ذلك فى العدید من األحكام في البالد فالمحكمة الدستوریة العلیا المصر
التحكیم یعتبر نظامًا بدیًال عن القضاء  فال یجتمعان وأن مقتضاه عزل "قررت أن 

المحاكم جمیعھا عند نظر المسائل التي انصبت علیھا استثناء من أصل خضوعھا لوالیتھا 
وعلى تقدیر أن المحكمین یستمدون والیتھم عند الفصل فیھا أما عن اتفاق یكون سابقًا 

حقًا لوجوده وأن والیة التحكیم ال تستنھضھا قاعدة قانونیة آمرة بل على قیام النزاع أو ال
وكذلك حكم المحكمة االتحادیة العلیا في .". مردھا اإلرادة التي یفصح عنھا اتفاق التحكیم

م باقامة نظام التحكیم على مبدأ سلطان اإلرادة وھو ما ال ١٩٩٨ألمانیا التي قضت سنة 
  .شریعیة آمرةیجیز اقامتھ بناء على نصوص ت
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 الباب الثالث

  اإلطار اإلجرائي للتحكيم اإللكرتوني

  الفصل األول

  هيئة التحكيم اإللكرتوني

  املبحث  األول

   تشكيل هيئة احملكمني وضوابط اختيارها

یعتب��ر اللج��وء إل��ى القض��اء لف��ض منازع��ات العق��ود التجاری��ة الدولی��ة  م��ن الط��رق   
ال�نظم القانوتی�ة ،س�واء م�ن حی�ث  تع�دد درج�ات        المكلفة ج�دًا بس�بب القی�ود الت�ي تفرض�ھا      

التقاض��ي، أو ب��طء إج��راءات المرافع��ات، أو ع��دم تج��اوب القواع��د الوطنی��ة الت��ى یطبقھ��ا    
القاض��ي ال��داخلي أو ال��وطني، م��ع متطلب��ات المرون��ة  والمف��اھیم الموس��عة الت��ي تقتض��یھا   

         .                         )١( طبیعة المعامالت التجاریة الدولیة
أمَّا السبب الثاني فھو مایتطلب�ھ م�ن حص�ول األط�راف عل�ى مس�اعدة  قانونی�ة ع�ن         
طری��ق مكت��ب محام��اة أو مح��امین ف��ى أم��اكن متع��ددة  باإلض��افة ل��بطء القض��اء ف��ي ح��ل      
المنازعات التجاریة الدولیة خاصة العقود الفنیة الكبیرة والمعقدة منھا كم�ا ھ�و الح�ال ف�ى     

.                                                                                                 عقود المشاریع اإلنشائیة أو الھندسیةعقود نقل  التكنلوجیا و
كما أنھ في منازعات العقود التجاری�ة الدولی�ة ال یمك�ن اللج�وء بش�أنھا إل�ى محكم�ة        

. الحكوم�ات والمنظم�ات الدولی�ة فق�ط    العدل الدولی�ة نظ�رًا ألنھ�ا تب�ت ف�ى المنازع�ات ب�ین        
والتوجد محكمة دولیة للنظر ف�ي المنازع�ات التجاری�ة الت�ي تنش�أ ب�ین األف�راد ف�ي العق�ود          

  .)٢(الخاصة
واللجوء إلى القض�اء یعن�ى اللج�وء إل�ى المحكم�ة المختص�ة بنظ�ر الن�زاع ف�ى بل�د           

ة التقاضى وما یتبع معین والخضوع لنظامھا القضائي وإجراءاتھ المعقدة التي قد تطیل مد
كم�ا أن�ھ بع�د ص�دور الحك�م م�ن المحكم�ة المختص�ة ف�ى بل�د           . ذلك من خسارة مادیة كبیرة

معین قد یجد الطرف المحكوم لھ صعوبة في تنفیذ ھذا الحكم  ما لم تكن ھنالك إتفاقیة بین 
 دولة المدعي والدولة التي صدر فیھا الحكم یقضي بتنفیذ األحك�ام القض�ائیة الص�ادرة م�ن    

  .محاكم إحدى الدولتین في الدولة األخرى

                                      
إتفاقی�ة التحك�یم، دار النھض�ة    . الكت�اب األول . التحكیم فى العاللقات التجاریة الخاصة: سامیة راشد.د ) (١

).                                                                                                                        ٣(م ص١٩٨٤العربیة 
2) ( William F.Fox.op.cit.p.203-236. 
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فإذا تم إختیار اللجوء إلى القضاء من قبل أطراف العقد فعل�یھم أوال؛ معرف�ة م�ا إذا    
كان یمكن تنفیذ ھذا الحكم في الدولة التي یوجد فیھ�ا الظ�رف المقص�ر ف�ي العق�د أو مك�ان       

  .وجود أمالكھ وأموالھ التي یسھل التنفیذ فیھا
مَّما إذا كان ھنالك إتفاقیة لتنفیذ األحكام القضائیة أو اإلعتراف بھ�ا  كما یجب التأكد 

خاص��ة وأن��ھ التوج��د إتقاقی��ة دولی��ة ب��ین ال��دول مجتمع��ة لتنفی��ذ األحك��ام      )١(ب��ین ال��دولتین 
القض��ائیة الص��ادرة م��ن دول��ة ألخ��رى وإَنم��ا توج��د إتفاق��ات ثنائی��ة ف��ي كثی��ر م��ن األحی��ان    

سیاسي مما یجعل اللجوء إلى التحكیم ھو الخیار األفضل یصعب تنفیذھا لتأثرھا بالعامل ال
  .لألطراف المتنازعة

  : علیھ سأتناول ھذا العنوان في مطلبین
فھ�و ض�وابط اختی�ار    : تشكیل ھیئة التحكیم، أما في المطلب الثاني: المطلب األول

  .المحكمین

  اطب  اول

روم اا  ل  

م بإرادة الطرفین واتفاقھم، فقد یتفقان على محكم واحد أو تشكل ھیئة التحكی      
من اتفاقیة  ٣٧أكثر وإذا لم یتفقا على العدد فیكون العدد ثالثة ذلك حسب منطوق المادة 

واشنطن، وإذا تعدد المدعون أو تعدد المدعى علیھم كان على المدعین تعیین محكم واحد 
من نظام غرفة  ١٥ذا ماعالجتھ المادة كذلك األمر بالنسبة للمدعى علیھم، وھ. فقط

التجارة الدولیة بباریس، كما في مقدور األطراف اللجوء إلى أحد مراكز التحكیم أو 
مؤسساتھ الدائمة، لما تحظى بھ من مكانة وخبرة وقبول في مجال التحكیم وماتحتویھ 

كما . تحكیملوائحھا الداخلیة من قواعد معلومة یسھل الرجوع إلیھا لضبط سیر عملیة ال
ُتعدُّ قوائم بأسماء محّكمین من أصحاب الخبرات المتنوعة المشھود لھم دولیًا بالكفاءة 
واالقتدار، باإلضافة إلى ذلك فإنَّ الحكم الذي سیصدر من محكمة أو ھیئة التحكیم 

 . سیحظى بتقدیر أدبي من جانب القاضي الوطني عند إصداره األمر بتنفیذه
وأنظمة التحكیم الدولیة في أسالیبھا فیما یتعلق بسلطة  تتفاوت مؤسسات       

األطراف في إختیار المحكمین وذلك بشرط أن یكون من القوائم المعدة من جانبھا، 
وھناك من وسع ھذه السلطة وھناك من یقلصھا حیث یقتصرون دور األطراف في 

منبثقة من غرفة ومثال ذلك ھیئة ومحكمة التحكیم ال) الثالث(إختیار المحكم المرجح 
  .ومحكمة لندن للتحكیم الدولي ٨/١٢التجارة الدولیة بباریس المادة 

                                      
منھ��ا إتفاقی��ة عم��ان العربی��ة : ف�ي الع��الم العرب��ي ھن��اك ع��دة إتفاقی�ات تتعل��ق ب��التخكیم التج��اري ال�دولي    ) (١

/) د/٨٠(للتحك��یم التج��اري والت��ي أقرھ��ا مجل��س وزراء الغ��دل الع��رب ف��ي دورت��ھ الخامس��ة بق��رار رق��م      
تفاقیة الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة من اإلستثمار م، واإل١٤/٠٦/١٩٨٧ه الموافق ١٦/٨/١٤٠٧فى

ب����ین ال����دول ورعای����ا دول����ة أخ����رى والموق����ع علیھ����ا ف����ي واش����نطن باالواللی����ات المتح����دة اإلمریكی����ة     
م وإتفاقی��ة األم��م المتح��دة  الخاص��ة  ب��اإلعتراف بأحك��ام المحكم��ین األجنبی��ة وتنفی��ذھا   ١١/٣/١٩٧٢فى��ي

 .م١٩٥٨یونیو ١٠والصادرة في نیویورك في 
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أما الجمعیة األمریكیة للتحكیم فتترك لطرفي النزاع سلطة واسعة في        
تشكیل ھیئة التحكیم ما لم یخْل اتفاقھما، أو یتخلف أحدھم عن تعیین محكمھ حیث تقوم 

  .المحكِّم أو المحكِّمین من القوائم المعدة لھذا الغرضالجمعیة في ھذه الحالة بتعیین 
أما ھیئة التحكیم فتشكل وفق قواعد لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

Uncitral   م/٥من ثالثة محكمین ما لم یتفق األطراف على محكِّم واحد المادة.  
 ٨/١حسب نص المادة ال یخرج تشكیل ھیئة التحكیم اإللكتروني عن ھذه القواعد،

فإن محكمة التحكیم یتم    Cybertribumalمن الئحة تحكیم المحكمة اإللكترونیة 
تشكیلھا بتسمیة محكم واحد أو ثالثة محكمین وفي حالة عدم تحدیدھم  تتولى السكرتاریة 

  :والخاصة بتعدد المحكمین حیث نصت على أنھ ٨/٢أما في المادة . ذلك
لمحكمین یتولى ھؤالء أمر تعیین رئیس ھیئة التحكیم، فإذا في حالة تعدد ا((      

  .))كانوا غیر قادرین على مسألة التحدید تتولى السكرتاریة ھذا األمر
كما قررت الفقرة الثالثة من المادة نفسھا ب�أن الس�كرتاریة تم�نح ك�ل محك�م دلی�ل        

ن�اص أم�ام   وعلی�ھ ال م . لل�دخول إل�ى موق�ع القض�یة     Passwardالدخول وكلمة الم�رور  
  .)١(األطراف الخاضعین لنظام تلك المحكمة سوى قبول أحكامھا

ب  اطا  

  واط ار ن

لیس للمحكمین سلطة مطلقة بل تخضع لبعض الضوابط التي تفرضھا        
القواعد التحكیمیة والتي من أبرزھا أن ال یكون المحكم من جنسیة أطراف النزاع ضمانًا 

، وكذلك )٦،٧(م واستقاللھ وھو ما نصت علیھ قواعد الیونسترال بالمادتین لحیاد المحك
واتفاقیة واشنطن بشأن تسویة المنازعات الناشئة ). ١١/٥م(القانون النموذجي للتحكیم 

والئحة محكمة لندن للتحكیم الدولیة، والئحة الجمعیة األمریكیة ) ٣٨م(عن االستثمار 
  ).١)(٩/٥م(ة بباریس للتحكیم، والئحة التجارة الدولی

فقد ) ٧/٢(م في المادة ١٩٩٨أما الئحة غرفة التجارة الدولیة المعدلة سنة       
قبل تسمیتھ أو -أضافت تدبیرًا وقائیًا لضمان حیاد المحكم حیث أشارت إلى أن المحكم 

یوقع تصریحًا باستقاللھ ویبلغ السكرتاریة كتابة بالوقائع أو بالظروف التي  -مصادقتھ
كن أن تكون ذات طبیعة تؤثر على استقاللھ في نظر األطراف، وال شك في ذلك أن یم

مثل ھذا اإلجراء یصعب إقرانھ بشأن التحكیم اإللكتروني في الحدود التي یقتضي فیھا 
  . مثل ھذا النوع من التحكیم من توقیع المحكم واألدلة المكتوبة

                                      
 سبقت اإلشارة إلیھ. راجع موقع المحكمة ) (١
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علیھ أن یبلغ فورًا وكتابًة  أن المحكم یجب) ٧/٣(فضًال عن ذلك تقرر المادة 

  .)١(السكرتاریة واألطراف بالوقائع والظروف وطبیعتھا التي تثور أثناء التحكیم
ولئن كانت المنازعات في عقود التجارة اإللكترونیة تتسم بسمات معینة فإن       

المؤھالت المتطلبة في المحكم الذي یفصل في  منازعات من ھذا النوع من العقود یجب 
لیس ھناك أدنى شك من أن المحكم في عقود التجارة . تتواءم مع ھذه السمات أن

من إنجاز مھمتھ بإصدار  - في نھایة األمر-اإللكترونیة یكون مؤھًال تأھیًال خاصًا یمكنھ 
  .حكم یحقق العدالة المنشودة بین أطراف النزاع

في بعض الدول قد ھذا وإذا ما نظرنا في التشریعات المقارنة فإن القانون         
مثل ذلك ما ذھب إلیھ التشریع األسباني . ینص على ضرورة أن یكون المحكم قانونیًا

الذي ینص على أنھ إذا كان النزاع ذا طبیعة قانونیة فإن المحكم البد أن یكون قانونیًا؛ إذ 
عقوًال؛ أنھ وباالضافة إلى ما سبق إن كان المحكم قانونیًا فالبد أن یكون مؤھًال تأھیًال م

وأن یكون على إلمام ودرایة ) األسنال الدولیة(حتى یفصل في نزاع متعلق بعقد من عقود 
بالتحكیم الدولي سواء عن طریق الدراسة أو الممارسة العملیة معًا، كما یلزم أن یكون 

ملمًا بالقواعد العامة  للقانون الدولي الخاص، ألن ذلك یجعل من مسألة اختیار القانون  
ب التطبیق أمرًا میسورًا على موضوع العقد أو القانون الواجب التطبیق على الواج

  . إجراءات التحكیم
بل ذھب البعض إلى أكثر من ذلك فأضاف شرطًا بأن یكون المحكم ذا خبرة 
قضائیة تمكنھ من وزن األدلة المقدمة من األطراف بمیزان القانون من منطلق التجارب 

مما یساعد في الوصول التخاذ قرارات منطقیة تتعلق باألدلة  التي عركتھ في ھذا المجال،
المستمدة من وقائع النزاع، لیصل في نھایة األمر إلى حكم محكمة التحكیم، بل األمر 
أعمق من ذلك باعتبار أن المحكم قاضیًا للوقائع والقانون یتحتم علیھ أن یكون ملمًا 

نین اإلثبات ونظریاتھ العامة؛ حتى یستطیع بنظریة العقد وأصولھا وأسسھا القانونیة، وقوا
  .أن یستمد قناعاتھ من األدلة المقدمة من األطراف

 )٢(ھذا ومن األھمیة بمكان أن یكون المحكم ذا درایة كافیة بالملفات األخرى      
ما دام األمر یتعلق بالفصل في منازعات العقود الدولیة كان لزامًا على المحكِّم أن یكون 

م ودرایة بلغة التحكیم، بمعنى آخر البد من أن یكون المحكِّم ذا إلمام بلغة أو على إلما
لغتین، باإلضافة للغتھ األم؛ كي یتمكن من االطِّالع على مستندات النزاع ال سیما إذا 

وینسحب ذلك على المذكرات التي یقدمھا األطراف . كانت بلغة مغایرة للغتھ األم
  .النزاع والمراجع ذات األھمیة في حسم

                                      
 :یراعى في المحكم اآلتي ) ١ (

 -مھم�ا ك�ان ش�كلھ    -أن یكون المحكم شخصًا طبیعیًا فال یجوز أن یكون المحكم شخصًا معنوی�اً /١ 
كمركز قائم للتحكیم؛ إذ أن المحكم یصدر حكمًا كأحكام القضاء والمعروف أن سلطة القضاء ال یباش�رھا  

 .ال األشخاص الطبیعیون، وإذا عین عقد التحكیم شخصًا معنویًا فإن مھمتھ تقتصر على تنظیم التحكیمإ
 .١٢٢راجع موقع غرفة التجارة الدولیة ، سبقت اإلشارة إلیھ ص  ) (٢
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على صعید آخر فإنَّ المحكِّم في عقود األشغال الدولیة یتعین علیھ أن یكون        
ملمًا بأصول وأسس التجارة الدولیة واالقتصادیة ممسكًا بناصیة النظام القانوني الذي 

إلى النظام الالتیني  على موضوع العقد وما إذا كان ینتمي یرغب األطراف بتطبیقھ،
Civil law system  أو النظام األنجلو أمریكيCommon law system  بغیة

  .إنزال القواعد القانونیة على وقائع  النزاع على نحو یحقق العدالة بین أطرافھ
كما أن ھنالك مؤھالت عامة یفرضھا المنطق واستواء الحق في سائر المحكمین، 

، ومنھ�ا أیض�ًا أن   )١(ن بل�ده  ومنھا أن یكون المحكم شخصًا طبیعیًا كامل األھلیة وفق ق�انو 
أو س�بق ل�ھ أن أب�دى     )٢(ال یكون خصمًا في النزاع المعروض علی�ھ أو ص�احب مص�لحة    

 . رأیًا فیھ

                                      
1) ( Dauglas A.stephen,Arbitration Practice in construction contracts,third 
Edition for word gy the R+Hon.Hand Goff of Chievelery,P.28 
2) ( Alan Red Fern and Martin Hunter, op.cit,third Edition,p.206 . 
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  املبحث  الثاني

  ضمانات اخلصوم يف مواجهة احملكم 

حرصت كل االتفاقیات ولوائح ومراكز ومؤسسات وغرف التحكیم على      
توفیر واشتراط الكثیر من الضمانات للخصوم في مواجھة محكمیھم لضمان توفیر الحد 
األدنى من الحیادیة واالستقاللیة التي یجب أن تتوفر في المحكمین، وإالَّ كانت النتیجة 

دالة، لھذا فإن معیار الحیاد واالستقاللیة معیار ال بطالن حكم التحكیم الختالل میزان الع
یحتاج أن یكتب ألنھ من الَبَدِھیَّات في ساحة العدالة، علیھ فإنني سأفصِّل الحدیث في ھذا 

  .الموضوع في مطلبین

  اطب اول

دم وا إ  

حكمین من الئحة جمعیة الم ١٩من قواعد الیونسترال و) ٩(نصت المادة      
من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي على أن تراعي ) ١١/٥(األمریكیة والمادة 

من الئحة ) ١٥(بالضرورة عند تعیین المحكم أن یكون مستقًال ومحایدًا، كما أن المادة 
محكمة لندن للتحكیم تخِّول المحكِّم المرجح أو الثالث والمعین من طرف الھیئة، باعتباره 

المحكمة الحق في رفض تعیین المحكمین الذین اختارھم أطراف النزاع إذا رأت رئیس 
  .أنھ ال یتوافر فیھم الخبرة واالستقاللیة

ھنالك إختالف بین االستقالل والحیاد الذي یجب أن یتحلى بھ المحكم في       
كون معناه الواسع، فاالستقالل یعني عدم تبعیة المحكم ألي من طرفي النزاع حتى ال ی

من الئحة  ٩/٥وأكدت ھذا المبدأ المادة . عرضة لالستمالة أو المیل ألي من الطرفین
غرفة التجارة الدولیة بباریس بأن یكون المحكم المنفرد أو رئیس المحكمة من جنسیات 

  .مختلفة
نخلص مما سبق من حدیث إلى أن ھنالك إجماع بین إتفاقیات وھیئات ومراكز 

جنسیة المحكم واألطراف من شأنھ أن یحقق العدالة التي ینشدھا التحكیم بأن إختالف 
  ).١(األطراف ویجعل الحكم في منأى من أن یكون عرضة للبطالن

  
  

                                      
 ٣٢٥ص – ٢٠٠٤ –دار النھضة العربیة  -التحكیم في المنازعات البحریة –عاطف الفضل .د )١(

  ومابعدھا
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ب اطا  

و ددم وزل ارد و  

  :رد المحكِّم: أوًال
یعتبر رد المحكم واحد من الضمانات التي وفرتھا لوائح وقواعد ھیئات        

اكز التحكیم للمحتكمین، إذا ماتبین بأن المحكم قد تخلى عن حیدتھ واستقاللھ أما من ومر
 ١٢/٥یقوم برد المحكم فقد ذھبت قواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس وفي المادة 

م بأن الھیئة أو السكرتاریة المنبثقة عن الغرفة ھي التي تتولى ١٩٩٨والمعدلة في العام 
یس ھیئة التحكیم، كما یكون في إمكانھا أن تقرر أن تسیر محكمة الفصل في طلب الرد ول

  .التحكیم بالغرفة في أعمالھا بمن تبقى من محكمین إذا تمت المداوالت قبل طلب الرد
ھذا والبد أن نشیر ھنا إلى أن اتفاق األطراف إن وجد ھو الواجب التباع       

بشأن إجراءات الرد المقررة سواء في  في الرد، بمعنى آخر فإن اإلحالة ال یمكن إعمالھا
القانون النموذجي والتي لھا وجھ شبھ مع ما قررتھ الئحة غرفة التجارة الدولیة إّال إذا 

   .خال إتفاق األطراف من ذلك
أما فیما یتعلق بطلب الرد في إطار التحكیم اإللكتروني فیمكن أن یتم بإخطار  

من نظام تحكیم  ٢٣و  ٣قررتھ المادتین یرسل إلكترونیًا عبر اإلنترنت؛ وھذا ما 
  ). Wipo(الـمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

  :عزل المحكم:ثانیًا
عزل المحكم أو استبدالھ ضمانة ثانیة من الضمانات المقررة لمصلحة        

بأنَّ إستبدال ) ١٢/١(المحتكمین، فحسب نظام غرفة التجارة الدولیة بباریس المادة المادة 
م من اختصاص محمكة التحكیم ولھا في ذلك أن تقرر إعادة اإلجراءات ولكن قبل المحك

أم بعدھا فینتقل اإلختصاص بالھیئة المنبثقة من الغرفة والتي لھا أن تقرر . ختام المداولة
  .١٢/٥السیر في التحكیم بمن تبقى من محكمین إذا رأت ذلك مناسبًا المادة 

جي للتحكیم فقد قررت بأنھ البد من إعادة سماع من القانون النموذ ١٤أما المادة 
المرافعة إذا طال العزل المحكم الوحید أو رئیس التحكیم أمَّا في غیر ھذه الحالة فإن 

  .إعادة سماع المرافعة متروك لتقدیر ھیئة التحكیم
بجانب رد وعزل المحكم ھنالك ضمانة ثالثة تتعلق بمسئولیة المحكم اإللكتروني 

الوحیدة التي لم تعالج من خاللھا اإلتفاقیات المنظمة للتحكیم وال لوائح وھي الضمانة 
وقواعد ومراكز وغرف التحكیم على إختالفھا المسئولیة المدنیة للمحكم حیث اكتفت 

  .)١(بضمانتي العزل واإلستبدال أو رفع دعوى بطالن حكم التحكیم
        

                                      
أو خطئ��ھ الف��ادح خاص��ة إذا  ال یمن��ع ع��دم وج��ود ال��نص مس��اءلة المحك��م م��دنیًا ع��ن إھمال��ھ الجس��یم   ) (١

. راجع د. انطوى عملھ على غش أو سوء نیة استنادًا إلى القواعد العامة التي تحكم المسؤولیة التقصیریة
 .٨٧مختار البربري، مرجع سابق ص
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 ١٥ -١١) (فینا(یم والتوفیق الذي انعقد في إال أن تقریر الفریق العامل المعني بالتحك     

ق�د إقت�رح ض�رورة إق�رار مس�ؤولیة المحكم�ین أو اس�تبعادھا م�ن         ) م٢٠٠٦س�بتمبر /أیلول 
قواع��د الیونس��ترال للتحك��یم، حی��ث اعتب��ر أن أي حك��م بش��أن المس��ؤولیة یتطل��ب أحكام��ًا       

  .)١(مصاحبة تمثل مدونة آلداب السلوك الخاصة بالمحكمین
أ م�ن ق�انون التحك�یم الس�وداني فق�د أوجب�ت تع�ویض المحتكم�ین         /١٧/١أما المادة 

تعویضًا مناسبًا عما لحقھم من ضرر جراء تنحي أو اعتذال المحكم للعمل إذا لم یكن ذلك 
  ) ٢.(مبررًا إذا طلب ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
تقریر الفریق العامل بالتحكیم والتوفیق عن أعمال الدورة الخامس�ة واألربع�ین عل�ى الموق�ع الش�بكي       ) (١

 ). ١٣٦بند  (w.w.w.Unictral.orgم المتحدة للقانون التجاري الدولي للجنة األم
  .٤٣ص –مرجع سابق  –إبراھیم محمد احمد دریج .د)  ٢(
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  الفصل الثاني

  إجراءات التحكيم اإللكرتوني 

  املبحث األول

  املبادئ اإلجرائية األساسية  

أن األصل في عملیة التحكیم ھو إعفاء ھیئة التحكیم من التقید بالقواعد      
اإلجرائیة التي یتقید بھا القاضي ألن أطراف العملیة التحكیمیة ھم الذین یحددون القواعد 

  . اإلجرائیة التي یرغبون في اتباعھا
 :علیھ سأتناول ھذه المبادئ في ثالثة مطالب حیث سأتناول في األول      

احترام مبدأ المساواة بین : مراعاة القواعد اإلجرائیة المتعلقة بالنظام العام، وفي الثاني
  .احترام حقوق الدفاع: الخصوم، وفي الثالث واألخیر

  اطب اول

  را ا ظم امراة اواد  ا

یكفلھ لھما إتفاق طرفا التحكیم على إجراءات الفصل في الخصومة حق         
  :القانون إذ أنَّ بإمكانھما تفویضھ لھیئة التحكیم وھنا على ھذه األخیرة التقید باآلتي

عدم مخالفة ھذه اإلجراءات للنظام العام للقانون الذي یجري التحكیم على  :أوًال 
  .ضوئھ، أو للبلد المطلوب تنفیذ الحكم فیھ

ن الذي فوضت بإختیاره من حیث على ھیئة التحكیم التقید بأحكام القانو :ثانیًا 
أدلة اإلثبات وقواعده فإذا قضت بغیر ذلك أعتبر سلوكھا ھذا مخالفًا للنظام العام وفق ھذا 

  .القانون
المتعلقة ) Dutcoقضیة (ونستعرض ھنا حیثیات إحدى القضایا الشھیرة         

  . بمبدأ المساواة بین أطراف النزاع وھو أمر من النظام العام 
وھي ألمانیة الجنسیة (  BKMIوتتلخص وقائع ھذه القضیة في أن شركة        

، وشركة )وھي شركة المانیة أیضًا(  Siemensدخلت في اتفاق كونسورنیوم مع ) 
Dutco  )لتنفیذ عقد تسلیم مفتاح لمصنع أسمنت ) شركة منشأة وفقًا لقوانین أبوظبي

م شرطًا تحكیمیًا مفاده أنھ في تضمن اتفاق الكونسورنیو. لرب عمل من سلطنة عمان
حالة نشوب نزاع بین أطراف التعاقد ولم یتم حسمھ ودیًا یحسم النزاع وفق قواعد التوفیق 
والتحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة بباریس عن طریق ثالثة محكمین، ویكون مكان 

  ).١(التحكیم باریس

                                      
  .٢٨٥إیناس الخالدي ، مرجع سابق، ص . د)   ١(
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تین طلبت األولى وھي والشركتین األخری Dutcoولما نشب النزاع بین       
 و  BKMIاللجوء للتحكیم، وقامت بتعیین محكم عنھا إال أن شركتي Dutcoشركة 

Siemens  أبدتا اعتراضًا مفاده بأن علىDutco  أن تقیم تحكیمًا منفصًال خاصًا لكل
  .منھما على حده

من الشركتین المعترضتین اإلتفاق  (ICC)طلبت غرفة التجارة الدولیة بباریس  
  .لى محكم واحد لھما معًا، فقبلت الشركتان ذلك مع االحتفاظ بحقوقھماع

فیما یتعلق  Intermaw ardأصدرت محكمة التحكیم حكمًا تمھیدیًا  
باالختصاص أوضحت فیھ أن أطراف النزاع تجمعھم نوایا مشتركة لحسم النزاع بتحكیم 

ھم الذي یحتمل أن ینشب نزاع متعدد األطراف وذلك نظرًا لطبیعة اتفاق الكونسورنیوم بین
  .ICCبھذه الطریقة، كما أن شرط التحكیم أشار إلى غرفة التجارة الدولیة 

بصفة عامة یتصور أن یتم حسم النزاع بتحكیم متعدد األطراف إضافة إلى أن  
من قواعد غرفة  ٢/٤المنصوص علیھا في المادة Each party" كل طرف"كلمة 

ي اإلشارة إلى مدٍع واحد أو أكثر، ومدعى علیھ واحد أو أكثر التجارة الدولیة بباریس تعن
تفسر وفقًا للظروف، حیث إن من حق كل طرف في اختیار محكم لیس حقًا مطلقًا وإنما 

  . یقبل التنازل عنھ
إال أن الباحث یرى بأن التنازل یكون دائمًا طواعیة ال إرغامًا علیھ ما كان 

ین حقھما في اختیار كل منھما محكمًا إال إذا اتفقا على لمحكمة التحكیم أن تسلب الشركت
  .أن یكون لھما اإلثنین محكم واحد یمثل رغبتیھما

وذھبت المحكمة في حكمھا أیضًا إلى أن ضم كل مایتعلق بالمنازعة        
أومایتصل بھا في إجراءات تحكیم واحدة لم یخل بقواعد العدالة والمساواة بین أطراف 

أنھ ال یشكل خرقًا لقواعد النظام العام الفرنسي الداخلي، وال قواعد النظام النزاع، كما 
    .العام العالمي



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٣٥٥ -  
 

  املبحث الثاني

  التزام هيئة التحكيم بالقانون املوضوعي 

الواجب التطبیق على موضوع النزاع وإال  )١(علي ھیئة التحكیم اإللتزام بالقانون    
التي أقرت مبدأ عدم إعمال ) من اتفاقیة نیویورك ١٤المادة (كان حكمھا عرضة للبطالن 

  . المعاملة بالمثل فیما یتعلق بتنفیذ األحكام
من ھنا نستشف مدى الحریة التي یتمتع بھا أطراف اتفاق التحكیم في تحدید       

  . القانون الواجب التطبیق  أیًا كان
  :يوبناًء علي ما سبق سأتناول ھذا الموضوع علي نحو ما یل       

ولاب اط  

ا طووون ار اإ  ن  

إن الطابع اإلتفاقي للمحكم في تحدید القانون الموضوعي قد أرستھ غالبیة 
والذي بموجبھ یتم تحدید القانون الواجب  )٢(اتفاقیات التحكیم على مبدأ سلطان اإلرادة

  .التطبیق على موضوع  النزاع  في خصومة التحكیم
من قانون المرافعات الفرنسي الجدید  ١٥و  ٥٤/٢على ھذا اإلتجاه المادة  وأكدت

بأن یستبعد حكم التحكیم الصادر في الخارج جاھًال لمقتضیات النظام العام في بل�د التنفی�ذ   
  . )٣(سواء فیما یتعلق باإلجراءات أو فیما یتعلق بالموضوع

ون الموضوعي فلھ أیضًا بجانب الطابع اإلتفاقي للمحكم في تحدید القان      
السلطة في اختیار القانون الموضوعي على أن یحترم إرادة المحتكمین في اختیارھم 
للقواعد القانونیة التي تحكم النزاع وتطبیقھا أو أعمالھا سواٌء كانت صریحة أو ضمنیة 

                                      
 :ال یخرج األمر عن الفروض التالیة  )١(

I.  زاع أو یتفق��ا عل��ى تطبی��ق  أن یح��دد األط��راف القواع��د القانونی��ة الواج��ب التطبی��ق عل��ى موض��وع الن��
 . قانون دولة معینة

II.   أن تتولى ھیئة التحكیم مھمة تحدید القواعد الموضوعیة في القانون الذي تراه  أكثر اتصاًال ب�النزاع
 . عند عدم اتفاق األطراف

III.   أن تفصل ھیئة التحكیم فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة واالنصاف دون تقید بأحك�ام
أحم�د الس�ید ص�اوى  مرج�ع س�ابق      . د –ذا أتفق طرفا التحكیم ص�راحة عل�ى تفویض�ھا بالص�لح     القانون إ

 .    ٣٠٧ص 
على ال�رغم م�ن أن مب�دأ س�لطان اإلدارة ھ�و ض�ابط اإلس�ناد ال�رئیس ف�ي العق�ود الدولی�ة، إال أن ھ�ذا              )٢(

حی�ث ی�ؤدي    المبدأ یعد من الخطورة بمكان على  العق�ود  الت�ي تض�م ط�رف ض�عیف كعق�ود االس�تھالك؛       
مبدأ سلطان اإلرادة إلى فقدان التوازن بین األطراف فى العقد بالضغط على الطرف الضعیف من جانب 

حمایة المستھلك في القانون ال�دولي الخ�اص دار النھض�ة العربی�ة     . خالد عبدالفتاح محد .الطرف القوي د
 . ٩٥ص  ٢٠٠٢

وم��ا بع��دھا منش��ور ھ��ذا الحك��م ف��ي مجل��ة  ٢٤٩م ص  ١٩٩٩مجل��ة التحك��یم الفرنس��یة، الع��دد الث��انى  ) (٣
 . ٢٣٥ص  ١٤م بند ٢٠٠٠التحكیم العربي العدد الثاني، ینایر 
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ون مالم تخالف قواعد النظام العام في الدولة المختصة، أو كانت مشوبة بالغش نحو القان
الذي كان من المفترض أن یحكم النزاع إَال أن ھنالك اختالفًا وتباینًا بین النظم القانونیة 
حول الحدود التي یقف عندھا سلطان االرادة بسبب عدم تحدید المحتكمین للقانون الواجب 

  . التطبیق على موضوع النزاع
ن الواجب التطبیق ھنالك خمسة معاییر تلجأ إلیھا مراكز التحكیم لتحدید القانو

مكان التحكیم، مكان توقیع العقد، محل إقامة أطراف العقد، بلد تنفیذ العقد، لغة العقد : ھي
والتي تختلف من . )١(أو لغة  التحكیم إذا كان قد اختیر للعقد لغة وللتحكیم لغة أخرى

وبالتالي المنطلقات التي یسلكھا القاضي الوطني ألنھ مقید بإتباع قواعد قانون  دولتھ، 
یتعَین علیھ اتِّباع قواعد اإلسناد في قانونھ لیصل إلى تحدید القانون الواجب التطبیق على 

   ).٢(موضوع النزاع، فھي تعتبر الوسیلة الرئیسة في تحدید ھذا القانون
أما بالنسبة للمحكم فإن األمر غیر ذلك فلیس لھ قانون اختصاص وال یصدر 

تلك، ومن ثم فإنھ ال یخضع لسیادة أي دولة حتى ولو كانت  أحكامھ باسم ھذه الدولة أو
  .ھي أحد رعایاھا، أو كالھما طرفًا في المنازعة المنظورة أمام المحكم

من صمیم مھام المحكم التحقق من صحة اختیار المحتكمین لقانون العقد ومدى 
العقد، أو قانون مكان  ، أو تنفیذ)إبرام(تطابق ذلك مع القواعد الملزمة للقانون مثل قانون 

إبرام العقد والمسائل األخرى التي تتعلق بقواعد القانون الدولي الخاص، ویشكل عدم 
تعیین قواعد تنازع القوانین التي تطبق على النزاع معضلة كبیرة تتمثل في ماھیة 

  .المعاییر التي یجب اتباعھا لتطبیق قواعد قانون دولي خاص معین دون آخر
وھم أنصار الطبیعة  )٣(الفقھ في ھذا األمر حیث ذھب البعض اختلف        

القضائیة للتحكیم إلى اإلسناد إلى قانون البلد الذي یجري فیھ التحكیم، وھو ما یطلق علیھ 
ووالیة قانون مقر التحكیم لیس في . قانون مقر التحكیم متأثرین بالطبیعة القضائیة للتحكیم

  .ي شأن قواعد اإلسناد التي للقانون الواجب التطبیقشأن إجراءات التحكیم فقط وإنما ف

                                      
م أم�ام مرك�ز   ١٢/٣/١٩٨٣م، جلس�ة  ١٩٩٧لس�نة   ٩٥انظر حك�م التحك�یم الص�ادر ف�ي القض�یة رق�م        ) (١

األول ، م��ایو  الق��اھرة االقلیم��ي للتحك��یم التج��اري  ال��دولي، والمنش��ور ف��ى مجل��ة التحك��یم العرب��ي الع��دد    
 . ٥١ص  ٧م بند ١٩٩٩

دراس��ة مقارن��ة ف��ى الق��انون ال��دولي الخ��اص : إب��راھیم أحم��د إب��راھیم أس��لوب االس��ناد ف��ى المی��زان.د ) (٢
 .٣م ص ١٩٨٥األمریكي مقارنًا بالقانون المصري والقوانین األوربیة، دار النھضة المصریة، القاھرة 

(3) ( David, Branson and Richard, E.Wallace dn.  Choosing the 
Substantive Law Apply in International Arbitration , Vinginia  Jaurnal of 
International Law, VOL .29,NO.1,FULL1986 P.43.  
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بید أن مكان التحكیم قد یكون موقعًا حیادیًا للمحتكمین، أو أن المكان المذكور ھو      
المكان المالئم لممارسة التحكیم، وبالتالي لیس لھ أي عالقة بموضوع النزاع، كما أن 

الصعوبة في حالة إجراء التحكیم وجلساتھ  تحدید مكان واحد للتحكیم قد یبدو فیھ شيء من
في أكثر من مكان أو فى أكثر من دولة ، فقد یكون التحكیم بالمراسلة أو عن طریق شبكة 

 . اإلنترنت
الدائرة األولى ( وفي السیاق ذاتھ فقد عرفت محكمة استئناف باریس        

من المحتكمین  مھمة المحكم المفوض) م٤/١١/١٩٩٧المدنیة في حكمھا الصادر في 
إن المحكم المفوض بالصلح یجب علیھ أن یحترم النطاق المحدد : ((بالصلح وواجھاتھ
والمحكم المفوض بالصلح رغم كونھ معفیًا من مراعاة إجراءات  )١(لطلبات األطراف

  .)٢())المرافعات إال أنھ ملزم باحترام مبدأ المواجھة
رتكز على نزول األطراف عن ومھمة المحكم المفوض بالصلح والتي ت(       

التمسك بالتنفیذ الدقیق للحقوق التي یستمدونھا من العقد تسمح للمحكم بصفة خاصة 
بسلطة تخفیف أو تلطیف آثار العقد في بحثھ عن حل عادل ومطابق أو یحقق العدالة؛ 
وذلك بأن یستبعد كلما قضت الضرورة أو الحال ذلك تطبیق حقوق معینة ناشئة عن 

بشرط أن ال یعدل قصد العقد كأن یقوم باستبدال االلتزامات التعاقدیة بالتزامات  االتفاق؛
  .)٣(جدیدة ال تتفق مع القصد المشترك للطرفین

أصبحت نكتة  Lexmercatoriaوعلیھ؛ یمكن القول بأن فكرة الـ        
  . )٤(الستبعاد القوانین الوطنیة من خالل اقتناص الفرص بتبریرات مفتعلة أو مختلفة

  طب اا

  اط ادر م

من االتفاقیة األوربیة للتحكیم التجاري  ٧/١أكدت على ھذا المبدأ المادة المادة 
الدولي والتي بموجب أحكامھا الیكون لقرارت المحكمین أي أثر قانوني إذا جاءت 

  .مخالفة إلرادة المحتكمین أولم یجزھا القانون الذي یرعى التحكیم
من قواعد التحكیم التي وضعتھا لجنة األمم  ٣٣/١ت ھذا المبدأ المادة عضد

  :المتحدة للقانون التجاري الدولي والتي نصت على أن
          

  

                                      
ھ��ذا الحك��م ت��م نش��ره ف��ى مجل��ة التحك��یم  – ٧٠٤م ص ١٩٩٨مجل��ة التحك��یم الفرنس�یة الع��دد الراب��ع   ) (١

 . ٢٢٤م ص  ٢٠٠٠یرالعربي العدد الثاني ینا
 .مجلة التحكیم العربي مرجع سابق؛ الموضع نفسھ ) (٢
 .مجلة التحكیم العربي مرجع سابق؛ الموضع نفسھ ) (٣
أبوزی�د رض�وان بح�ث بعن�وان، ق�انون التج�ارة الدولی�ة أو الق�انون التج�اري ال�دولي دراس�ة لفك�رة             /  ) (٤

Lex MERCA TORIA ٣١م ص ١٩٩٩عدد األول، مایو منشور بما یلیھ التحكیم العربي  ال. 
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تطبق ھیئة التحكیم على موضوع النزاع القانون الذي یعینھ الطرفان، فإذا لم ((

القانون الذي تعینھ قواعد  یتفقا على تعیین قواعد ھذا القانون وجب أن تطبق ھیئة التحكیم
  )). ) ١(تنازع القوانین التي ترى الھیئة أنھا الواجبة التطبیق في الدعوي

منھ ) ٢٨(أما القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي فقد جاء في نص المادة 
   :على اآلتي

فھا تفصل الئحة التحكیم في النزاع وفقًا لقواعد القانون التي یختارھا الطرفان بوص .١
واجبة التطبیق على موضوع النزاع، وأي اختیار لقانون دولة ما أو نظامھا القانوني 
یجب أن یؤخذ على أنھ إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة، ولیس إلى 

  . قواعدھا الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتفق الطرفان صراحة على خالف ذلك 

عد وجب على ھیئة التحكیم أن تطبق القانون الذي تقرره إذا لم یعین الطرفان أیة قوا .٢
  .قواعد تنازع القوانین التي ترى الھیئة أنھا واجبة التطبیق

ال یجوز لھیئة التحكیم الفصل في النزاع على أساس ودي إّال إذا أجاز لھا الطرفان  .٣
 .ذلك صراحة

قد، وتأخذ في في جمیع األحوال تفصل ھیئة التحكیم في النزاع؛ وفقًا لشروط الع .٤
 . اعتبارھا العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المطبقة على المعاملة

ھذا، والجدیر بالمالحظة أن مراكز التحكیم الدائمة قد عالجت مسألة القانون  
الواجب التطبیق على موضوع النزاع في الدعاوى التحكیمیة شأنھا شأن االتفاقیات 

 .الدولیة
والتي  ٣٢٠المادة ) ICC(ظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة كما أن ن 

 :نستعرض أھم ماجاءت فیھ على نحو مایلي

لألطراف حریة تحدید القواعد القانونیة التي یجب على المحكمة التحكیمیة   -١
تطبیقھا على موضوع النزاع، وإذا لم یحدد األطراف ھذه القواعد طبق 

  .یراھا مناسبةالمحكم القواعد القانونیة التي 

وفي جمیع األحوال تأخذ المحكمة التحكیمیة بعین االعتبار أحكام العقد وعادات   -٢
  . التجارة المالئمة

في الحالة التي یخولھا  -فقط -للمحكمة التحكیمیة فصل النزاع كمفوض بالصلح  -٣
 .األطراف مثل ھذه السلطات

                                      
 .٢٩٧إیناس الخالدي، التحكیم اإللكتروني، مرجع سابق ص .د ) (١
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ى السلطة التقدیریة وفیما یلي نستعرض بعض األمثلة التطبیقیة التي تبرھن عل
  ).١(للمحكم

  :التحكیم الصادر في إطار المركز اإلقلیمي للتحكیم بالقاھرة -:أوًال 
م بالقاھرة في النزاع بین شركة نمساویة ١٩٨٥/یولیو/ ٧صدر ھذا الحكم في  

 .)٢(ووزیر الزراعة المصري
ة م بین الشرك١٩٨٢مایو  ٢٧ویتعلق النزاع بإیقاف عقد مقاولة مبرم في  

ووزیر الزراعة ویتلخص فى قیام الشركة بعملیات رش القطن بالطائرات لمواسم سنة 
  .م١٩٨٤م، ١٩٨٣م ، ١٩٨٢

م من مطار أسیوط فوجئ ١٩٨٣/سبتمبر/٩وأثناء إقالع أحد طیاري الشركة في   - 
بسیارة بھا مدیر زراعة أسیوط تقطع ممر المطار بالعرض، حاول الطیار تفادي 

ولة الطائرة من المبیدات؛ فأدى ذلك إلى صعود الطائرة الحادث بالتخلص من حم
  .بشدة، ثم سقوطھا في حقل على یسار المھبط؛ حیث تحطمت بالكامل وأصیب الطیار

را ب اطا  

  ام  ا ارو م إراءات

في ضوء ما سبق نتساءل عن مدى إمكانیة إتمام إجراءات التحكیم التي 
ھا البیئة اإللكترونیة، والتي تبدأ بطلب التحكیم الذي یسمح بافتتاح إجراءات استعرضنا فی

م أن طلب ١٩٩٨من الئحة غرفة التجارة الدولیة لسنة  ٤/١التحكیم والذي أشارت المادة 
التحكیم یوجھھ المدعِّي إلى السكرتاریة العامة وتتولى األخیرة أخطار كل المدعى 

ي تاریخھ إالَّ أننا نتساءل عما إذا كان باإلمكان أن یتم والمدعى علیھ باستالم الطلب ف
من الالئحة المذكورة فى أن األخطار أو  ٣/٢ھذا أقرتھ المادة . )٣(األخطار إلكترونیًا 

أو بخطاب موصى علیھ  أو فاكس أو . االعالن یمكن أن یتم من خالل التسلیم بایصال 
  . دیم دلیل على إرسالھ تلكس أو برقیھ أو أي وسیلة  لالتصال تسمح بتق

ومع ذلك فمن المالئم أن یبدي الطرف المعني بنفسھ موافقتھ، فاألخطار لن یتم إال 
بتوجیھ مثل ذلك اإلخطار من جانبھ أو من جانب الطرف اآلخر عند االقتضاء كما یمكن 

  .أن یتم خالل عنوان بریدي
  
  

                                      
  .١٠٨ص  ( .A.A.A)من من نظام تحكیم الھیئة األمریكیة  للتحكیم  ٢٩المادة  ) (١
م��ن نظ��ام تحك��یم محكم��ة لن��دن   ٢٢/٢/٣م الم��ادة  ١/٥/١٩٩٢بع��د تعدیل��ھ ودخول��ھ حی��ز التنفی��ذ ف��ى    )(٢

 .١١٠من الئحة المحكمة اإللكترونیة ص  ١٧/١والمادة     (L .C.I.A)الدولي  للتحكیم
االعالن وھو وسیلة علم الخصم بما یتخ�ذ ض�ده م�ن إج�راءات وم�ا یق�دم ف�ى ش�أنھ م�ن طلب�ات، س�ید             ) (٣

م ١٩٩٥لسنة ) ١١(وفقًا للقانون الكویتى رقم ) التحكیم المختلط(أحمد محمود خصومھ التحكیم القضائى 
 .١٧١، ص  ١٩٩٧سسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة األولى، ، مؤ
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ألمانة العامة على وتقرر الئحة المحكمة اإللكترونیة أن یُرسل الطلب إلى ا
 –وترسل األمانة العامة   )١(نموذج، وھو ما یعنى دعامة مستندیة إلكترونیة خاصة 

  . إفادة باالستالم وأخطار المدعى علیھ بوجود الدعوى  –خالل یومین 
 )٢(من الئحة غرفة التجارة الدولیة بباریس مفھوم وثیقة المحكمین  ١٨حددت المادة      

  :منھا بنصھا على أنھ  وبیاناتھا والغرض
بمجرد تسلیم السكرتاریة الملف  تقوم محكمة التحكیم بوضع وثیقة تحدد مھمتھا على  -١

أساس المستندات أو في حضور األطراف، وعلى ضوء أقوالھم األخیرة، وتتضمن 
 :الوثیقة، بصفة خاصة، البیانات اآلتیة

  .أسماء وألقاب وصفات األطراف/ أ
ي یمكن أن توجھ إلیھا، بصورة  صحیحة، جمیع اإلخطارات أو عناوین األطراف الت/ ب

  .االبالغات أثناء سیر التحكیم
عرض موجز إلدعاءات األطراف والقرارات المطلوبة واإلشارة، كلما كان ذلك /  ج

  .ممكنًا إلى كل  مبلغ مطلوب بصفة أصلیة أو احتیاطیة
  .قائمة بنقاط النزاع الواجب الفصل فیھ/ د

  .ألقاب وعناوین المحكمینأسماء و/ ھـ
أما البالغات المكتوبة فال جدال في أن مشكالت الكتابة التي تثور في إطارات 
التحكیم اإللكتروني تفرض نفسھا بصفة أساسیة فیما یتعلق بالمستندات المقدمة المناقشات 

فمثًال فى التحكیم العادي من المقرر أن المستندات سواء اخطارات أو . أو المرافعات
الذي من أجلھ . مذكرات أو تقاریر خبراء تكون ذات دعامة ورقیة لعل ھذا ھو السبب

التشیر غالبیة النصوص المتعلقة بالتحكیم إلى المستندات المكتوبة، ومن ثم ال تشیر إلى 
من  ٢٠/٢من ذلك ما تنص علیھ المادة . إمكانیة تقدیم المستندات اإللكترونیة للمرافعات 

بعد فحص األدلة المكتوبة وكل : (التجارة الدولیة بباریس من أنھالئحة تحكیم غرفة 
المستندات المقدمة من جانب األطراف للمرافعة، تستمع المحكمة التحكیمیة إلى أقوال 
األطراف في مواجھ بعضھم البعض، بناء على طلب أحدھم، كما لھا أن تقرر سماعھم 

  ).من تلقاء نفسھا
تقرر محكمة التحكیم إغالق باب (ئحة ذاتھا أنھ من الال ٢٢/١كما تقرر المادة 

وبعد ذلك . المرافعة إذا اعتبرت أن األطراف قد منحوا فرصة كافیھ إلبداء أقوالھم
التاریخ ال یجوز تقدیم أى محرر أو حجة أو دلیل إالَّ بناء على طلب أو إذن من محكمة 

  ).التحكیم

                                      
ت��نص عل��ى أن الطل��ب یق��دم عل��ى  Cyber tribunalم��ن نظ��ام المحكم��ة اإللكترونی��ة ) ٤(الم��ادة  ) (١

  .نموذج الكترونى خاص إلى األمانة العامة
دورًا خاص��ًا وال س��یما بالنس��بة إل��ى اتف��اق  تلع��ب وثیق��ة المحكم��ین فیم��ا یتعل��ق ب��التحكیم اإللكترون��ي   ) (٢

الطرفین مع ھیئة التحكیم على وسائل اإلثبات والمستندات والتحكیم اإللكتروني والنصوص المطبقة وم�ا  
 . إلى ذلك
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تبادل  ((منھا على أن   ٤/١لمادة فتنص ا: أما بالنسبة لالئحة المحكمة اإللكترونیة
البالغات المكتوبة مع السكرتاریة ومحكمة التحكیم یجب أن یتم من خالل نماذج مطابقة 

  )).عندما توجد تلك النماذج
وعلى ذلك فالئحة المحكمة اإللكترونیة صریحة فى قبولھا لألدلة اإللكترونیة 

أن تعبیر نموذج یشیر إلى  د من تلك الالئحة  من/٢والدلیل على ذلك نص المادة 
  .المستندات اإللكترونیة 

وعلى نفس المنوال سارت الئحة التحكیم المستعجل التي قررتھا المنظمة العالمیة 
كل  إخطار أو أي إبالغ "أ منھا على أن /٤فقد نصت المادة  Wipoللملكیة الفكریة 

ل الكتابي وأن یتم إرسالھ یمكن أو یجب أن یتم طبقًا لالئحة الحالیة یجب أن یتم في الشك
بالبرید العاجل أو یرسل بالفاكس أو بالبرید اإللكتروني أو أیھ وسیلة لالبالغ تسمح بإقامة 

  .)١(الدلیل علیھ 
فالمسألة التي تفرض نفسھا ھي معرفة ما إذا : أما الجلسات في التحكیم اإللكتروني

  .كان من المقبول إدارة الجلسات في الشكل اإللكتروني
ا وقد خصصت الئحة الغرفة التجاریة الدولیة بباریس مادتین في إدارة ھذ

تقرر محكمة التحكیم سماع أقوال ((من الالئحة تنص على  ٢٠/٣الجلسات فالمادة 
الشھود، والخبراء المعنیین من قبل األطراف أو أي شخص آخر فى حضور األطراف أو 

  )).في غیابھم وذلك بعد  أن  تمت دعوتھم بصورة صحیحة
بعد استشارة - من نفس الالئحة ُتخِّول للمحكمة التحكیمیة،  ٢٠/٤كما أن المادة  
أن ُتعیِّن خبیرًا أو أكثر تحدد مھامھم وتتلقى تقاریرھم، ولألطراف أثناء   -األطراف

  .الجلسة سؤال الخبیر أو الخبراء الذین عینھم المحكم
عندما ((ة الجلسات فتقرر إنھ أما المادة الثانیة الفقرة األولى والمخصصھ إلدار

تعقد الجلسة تستدعي محكمة التحكیم األطراف للحضور أمامھا فى المكان والزمان 
  )).المحددین من قبلھا
تعني ) األطراف یمثلون بشخصھم(والتي احتوت على عبارة  ٢١/٤أما المادة 

مع نظام ال تتالئم ) ُیمثل(الجلسات التى یحضر فیھا األطراف بأنفسھم ألن مصطلح 
  .المداولة التلفزیونیة

محكمة التحكیم لیست ملزمة بأن تأخذ بمبدأ الجلسات المادیة إذ یمكن باتفاق 
  .)٢(صریح مع األطراف أن تجري المرافعات في شكل المبادالت اإللكترونیة 

  

                                      
1) ( http//arbiter-wipo > in to /arbtraion/expedited-rules/indes-frihtm 

ال یشترط حضور الخص�وم أو م�ن   " حیث یقرر أنھ ،  ١٧٧سید احمد محمود ، مرجع سابق ، ص  ) (٢
یمثلھا فى الجلس�ات وإنم�ا یج�وز أن تص�در ھیئ�ة التحك�یم حكمھ�ا بن�اء عل�ى م�ا یقدم�ھ أح�د الخص�مین أو              
كلیھم��ا م��ن م��ذكرات ومس��تندات دون حض��ورھم ف��ى الجلس��ة المح��ددة ، لھ��ذا ف��ال مج��ال لتطبی��ق قواع��د     

 م العادیةالحضور والغیاب المقررة للخصوم أمام المحاك
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وتبدو الئحة المحكمة اإللكترونیة أكثر تحررًا ألنھا وضعت لحكم التحكیم 
للمحكمة أن تستخدم كل وسیلة : ((من منھا على أنھ ٢١/٢نص المادة اإللكتروني، حیث ت

معقولة تسمح بتبادل البالغات بشكل مالئم من األطراف بصفة خاصة التلیفون، المداولة 
  .)) التلیفزیونیة والفاكس

تفید بأنھ بإمكان المحكمة أن تأمر بجلسة حضوریة وفق  ٢١/٣ومع ذلك فإن المادة 
   .سلطتھا التقدیریة

الخاصة  WIPOوفي ھذا الخصوص تشیر الئحة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
بالمنازعات اإلداریة فى أسماء الحقول إلى وسائل حدیثھ تسمح لألطراف باالتصال دون 

  . اإلنتقال 
فمصطلح جلسة یشمل فضًال عن االجتماعات بین األشخاص الطبیعین، المداوالت  

لمرئیة والتبادل المتزامن والموثق للبالغات اإللكترونیة وبشأن التلیفونیة والمداوالت ا
 ٤٨المادة ( نفس الدائرة وبأسلوب یسمح لكل األطراف  بتلقي كل إبالغ وإرسال البالغات

  .)WIPOمن الئحة محكمة ال
تقرر مع ذلك إمكانیة  )١(یالحظ مما سبق أن النصوص التي تقبل المداوالت 

  .ألطراف والمحكمینالمداوالت الحضوریة بین ا
وحتى في حالة التحكیم اإللكتروني فإنَّ اإللتقاء المادي بین األطراف أو حضورھم 
شخصیًا یبدو مرغوبًا فیھ ال سیما في بدایة اإلجراءات، وذلك للسماح لھم بالتعرف على 
المحكِّم وتأسیس مناخ الثقة الضروري لھذا األسلوب المتمیز لحل المنازعات ولكن ما 

  .التزام ھیئة التحكیم اإللكتروني بالقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم؟مدى 
تبدو أھمیة أختیار القانون أو الئحة التحكیم الواجبة التطبیق على اإلجراءات  في 
األثر المترتب على ذلك األختیار من حیث تحدید نظام إدارة اإلثبات والوسائل الفنیة التي 

مبادئ السریة والمواجھة بین الخصوم وحقوق الدفاع، وتنظیم  تسمح بتأكید احترام
  .المداوالت التلیفزیونیة أو االجتماعات اإللكترونیة

لذا یتعین على األطراف الراغبین في إجراء التحكیم اإللكتروني مراعاة أن القانون 
  .مأو الئحة التحكیم التي تمَّ اختیارھا للتطبیق تسمح بمثل ھذا النوع من التحكی

ولم تعد ثمة صعوبات في ظل وجود لوائح تحكیم تنص على إتباع إجراءات 
إلكترونیة مثال ذلك الئحة تحكیم المحكمة اإللكترونیة، والئحة تحكیم المنظمة العالمیة 

  .للملكیة الفكریة

                                      
االجتماعات المرئیة عن بعد ھي بدون شك وسیلة تشبة الجلسة التي یكون فیھا األط�راف حاض�رین    ) (١

شخصیًا، غیر أن مسألة سیر الجلسات حضوریًا ال تعتبر قاعدة إلزامی�ة یمك�ن للمحكم�ة بن�اء عل�ى اتف�اق       
م�ن  ) ٢٠/٩(علی�ھ الم�ادة    الطرفین أن تقرر اتمام جلسات التحكیم ع�ن طری�ق إلكترون�ي وھ�ذا م�ا نص�ت      

أن المحادث��ة ب��ین الط��رفین یمك��ن أن تج��ري بك��ل الوس��ائل المعقول��ة (بقولھ��ا   Cyber tribunalنظ��ام 
 ).ومنھا التلیفون واالجتماعات المرئیة والفاكس
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أما إتفاقیة نیویورك الخاصة بتنفیذ أحكام التحكیم األجنبیة واالعتراف بھا والموقعھ 
قد تركت كامل الحریة ألطراف االتفاق في تحدید القانون  ٥/١المادة م ١٩٥٨سنة 

ومن ثم فقانون مكان التحكیم ال یطبق إال بطریقة . الواجب التطبیق على إجراء التحكیم
یستعید ) قانون مقر التحكیم(ومع ذلك فإن  القانون األول . احتیاطیة بعد قانون اإلرادة

حة االتفاق التحكیمي ووفقًا لھذه المادة لن یتم تنفیذ نفوذه ویكون واجب التطبیق لحكم ص
حكم التحكیم الصادر في الخارج إذا كان تشكیل ھیئة التحكیم أو إجراءات التحكیم مخالفًا 

  . لما أتفق علیھ األطراف أو لقانون البلد الذي َتمَّ فیھ التحكِّیم في حالة عدم االتفاق
یمكن تحدید مكان مادي حیث یجلس ویرجع ذلك إلى أنھ في التحكیم العادي 

المحكمون، واألمر یختلف في حالة التحكیم اإللكتروني لصعوبة توطین مثل ھذا النوع 
ولذا فقد تم طرح العدید من الحلول لتحدید مكان التحكیم ومنھا المكان  )١(من التحكیم 

  .الذي یوجد فیھ المحكم، وھو ما یعني تطبیق قانون مكان المحكم 
لك الحل یبدو أقل إقناعًا عندما نكون بصدد تحكیم إلكتروني، فیثور بید أن ذ

  :التساؤل
ھل یجب االعتداد بمكان وجود المحكِّم فى بدایة اإلجراء، أم االعتداد بقانون 
موطنھ أو محل أقامتھ، وتتعقد األمور عندما نكون أمام ھیئة تحكیم ثالثیة ولسنا أمام 

  م؟ محكم وحید فكیف یعین مكان التحكی

                                      
حسام الدین فتحي ناصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلھ الصادرة في الخارج، دار النھضة .د ) (١

 . وما بعدھا ٢١م، ص ٢٠٠٠ة، العربیة القاھر
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 الفصل الثالث

  حكم التحكيم اإللكرتوني
  

  املبحث األول

  كيفية صدور احلكم اإللكرتوني

  
یج��ب أن یس��توفي حك��م التحك��یم الص��ادر ف��ي الش��كل اإللكترون��ي بع��ض الش��روط  

  )١(المشددة فى مرحلة إعداده حتى یعترف لھ ببعض اآلثار في مرحلة تنفیذه 

  

  اطب اول

داوا  

ین المحكم�ین بغی�ة التوص�ل  إلص�دار الحك�م، فھ�ي عب�ارة ع�ن         ھي تب�ادل ال�رأي ب�   
) ٢(مناقشة تتم بین أعضاء ھیئة التحكیم إذا تعددوا لالتفاق عل�ى وج�ھ الحك�م ف�ي ال�دعوى      

وتدخل الخصومة مرحلة المداول�ة حینم�ا تص�بح مھی�أة للحك�م فیھ�ا بتم�ام تحقیقھ�ا وانتھ�اء          
  .المرافعة وإبداء الخصوم طلباتھم الختامیة

عین أن تكون المداولة سریة كما ھو الشأن فى قضاء الدولة، رغم عدم وج�ود  ویت
ن��ص یقض��ى ف��ي مختل��ف الق��وانین والل��وائح واإلتفاقی��ات الدولی��ة إال أنھ��ا مس��ألة تتعل��ق          

  .بالمباديء األساسیة للتقاضي التي تتصل بالنظام العام

ص�داره، عملی�ة   وتأتي بعد المداولة بین جمیع المحكمین بشأن الحكم الذي یتع�ین إ 
التصویت على الحكم فإذا لم تتفق ھیئة التحكیم على رأي واحد بشأنھ یكفي لصدور الحكم 

، أم�ا  )من الق�انون  النم�وذجي   ٢٩من قواعد الیونسترال والمادة  ٣١المادة (أغلبیة اآلراء 
م�ا  إذا لم تتوفر األغلبیة فیصدر حكم التحكیم من قبل رئیس محكمة التحكیم  منفردًا وھذا 

من قواعد غرفة التجارة الدولیة بباریس والفقرة الثالثة م�ن الم�ادة    ١٩أاشارت إلیھ المادة 
من قواعد محكمة لندن للتحكیم الدولي ولكن ماذا ل�و ل�م یق�م أح�د المحكم�ین بالمداول�ة        ١٦

  مع باقي المحكمین؟ 

                                      
  : راجع فى ذلك بحث منشور على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني ) (١

http :// www. E- gold .com . whatise – gold?  
م وأنظمة التحك�یم الدولی�ة ، ب�دون    ١٩٩٤لسنة  ٣٧احمد السید صاوي، التحكیم طبقًا  للقانون رقم .د ) (٢

 .١٧١م، ص  ٢٠٠٢جھة نشر ، 
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ة م�ع  في ھذا فقد قض�ت المح�اكم الفرنس�یة ب�أن ع�دم قی�ام أح�د المحكم�ین بالمداول�         
  ).١(باقي المحكمین یجعل الحكم باطًال

ھذا فیما یتعلق بالمداولة في التحكیم العادي، أما المداولة ف�ي التحك�یم اإللكترون�ي    
فإن��ھ ال مح��ل للتوق��ف عن��د أس��لوب عملھ��ا أو اش��تراط إلتق��اء المحكم��ین ف��ي مك��ان واح��د       

ز للمحكم��ین للمداول��ة وال��دلیل عل��ى ذل��ك ماص��در م��ن أحك��ام ف��ي بع��ض ال��بالد بأن��ھ یج��و    
 – Videoالمداول��ة بالوس��ائط اإللكترونی��ة، كالبری��د اإللكترون��ي، أو المداول��ة المرئی��ة  

conference  التي تلبي مقتضیات  )٢(ما دام قد أحیط  استخدامھا باالحتیاطات المناسبة
  .احترام حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجھة بین أطراف الخصومة

النقض الفرنسیة قضاة الموض�وع ال�ذین رأوا أن ال   وفى ھذا السیاق  أیدت محكم 
یلزم أن یلتقي المحكمون في مكان واحد للمداولة، وعلیھ یمكن إتمام المداول�ة ع�ن طری�ق    
اإلنترن��ت حی��ث یوج��د ك��ل محك��م م��ن ھیئ��ة التحك��یم ف��ي مك��ان خ��الف اآلخ��ر وف��ق الحك��م  

  .السابق

                                      
محمد محمد بدران، صیاغة حكم التحكیم، ورقة عمل مقدمة لدورة إعداد المحكم الھندس�ى، مرك�ز   .د ) (١

 .٢٠٠٧أبریل  ٤ – ٣القاھرة االقلیمى للتحكیم التجارى الدولى، 
م ب�أن  ٢٤/٣/١٩٩٧م، كما قضت في قرارھا الصادر ٢٣/١٠/١٩٨٥المحكمة الفیدرالیة السویسریة  ) (٢

 . ن فى مقر التحكیم ال یشكل سببًا لبطالن حكمھمعدم التقاء المحكمی
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ب اطا  

  إدار ام

عل�ى َأنَّ�ھ  ذل�ك الحك�م ال�ذي یش�مل كاف�ة الق�رارات           یعرف حكم التحكیم بوجھ عام
  .الصادرة عن المحكم

والضیر من أن نسبغ على حكم التحكیم اإللكتروني جنس�یة الدول�ة الت�ي بھ�ا مق�ر      
  .التحكیم والتي بالمكان الذي یتواجد فیھ المحكمون فعًال

ل التط��رق أم��ا فیم��ا یتعل��ق بش��كل حك��م التحك��یم اإللكترون��ي ف��یمكن أن نعالج��ھ م��ن خ��ال       
لمحتوى الحكم التقلیدي من جھة ومحتوى الحكم اإللكتروني من جھة أخرى، أما محت�وى  
التحكیم التقلیدي فیتمثل في صدوره كتابة وموقعًا علیھ من قبل المحكمین في حالة تش�كیل  
ھیئة التحكیم من أكثر من محكم بشرط أن یثبت في الحكم أسباب ع�دم توقی�ع األقلی�ة وإالَّ    

م�ن   ٣١/١من اتفاقیة واشنطن، والم�ادة   ٤٨وھذا ما نصت علیھ المادة (حكم باطًال كان ال
  ).من قواعد الیونسترال ٣٢/٤القانون النموذجي للتحكیم، والمادة 

وال یش��ترط توقی��ع  الحك��م  ف��ي مك��ان مع��ین أو أن ی��تم م��رة واح��دة م��ن جمی��ع         
التوقی��ع س��واء م��ن كاف��ة    المحكم��ین أو م��ن األغلبی��ة فق��د تتع��دد أم��اكن التوقی��ع وباكتم��ال    

المحكمین أو من األغلبیة یصبح القرار جاھزًا إلصداره واإلعالن عنھ وال تخف�ي  أھمی�ة   
ھذا االعالن فمن تاریخ اإلعالن یخرج الحكم من حوزه ھیئة التحكیم ویجوز حجیة الشئ 

أنھ م بحجی�ة ش�  ١٩٥٨المحكموم فیھ إذ یتمتع حكم المحكم�ین وفق�ًا التفاقی�ة نیوی�ورك لع�ام      
  .شأن الحكم الصادر  من القضاء، وفقًا لحكم المادة الثالثة من االتفاقیة

یج��ب أن یتض��من حك��م التحك��یم البیان��ات الشخص��یة للخص��وم وأس��ماء المحكم��ین   
ومنطوق الحكم دون الحاجة لنص یقرر ذلك، باإلضافة لتاریخ صدور الحكم والذي عل�ى  

إذ . ع�اد المح�دد لص�دوره م�ن عدم�ھ     ضوئھ یتض�ح م�ا إذا ك�ان الحك�م ق�د ص�در خ�الل المی       
یترتب عل�ى ع�دم ص�دوره ف�ي المیع�اد انع�دام الحك�م لكون�ھ ص�در بع�د إنتھ�اء والی�ة ھیئ�ة              

  .)١(التحكیم ویحق للخصوم االلتجاء إلى القضاء العادي في ھذه الحالة 
أم��ا فیم��ا یتعل��ق بمحت��وى الحك��م اإللكترون��ي ف��ي التحك��یم اإللكترون��ي فإن��ھ ب��ذات         

  . تمت بھا إجراءاتھالطریقة التي 
في مق�دور أط�راف الخص�ومة العل�م ب�الحكم الص�ادر فیھ�ا وذل�ك بمج�رد           أخیرًا فإنھ

ص��دوره ل��ذلك تتطل��ب االتفاقی��ات واألنظم��ة التحكیمی��ة ض��رورة إخط��ار األط��راف بحك��م    
التحكیم الصادر في النزاع والھدف من ذلك اإلخطار اس�تالم األط�راف لص�ورة م�ن حك�م      

  . )٢(قھ أیة تعدیالت في مرحلة إبالغھ التحكیم ودون أن تلح
  

                                      
 .١٨٨احمد السید صاوي، المرجع السابق، ص .د ) (١\

 .٩٨حازم جمعھ، مرجع سابق، ص .د ) (٢
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  املبحث الثاني

  آثار احلكم اإللكرتوني

یترت��ب عل��ى ص��دور حك��م التحك��یم اإللكترون��ي بع��ض اآلث��ار وأھمھ��ا قابلی��ة ذل��ك  
علی��ھ . الحك��م للتنفی��ذ ف��ور ص��دوره،  وقابلیت��ھ للحف��ظ عن��د االقتض��اء تأكی��دًا لمب��دأ الس��ریة    

  :سنعالج ھذا الموضوع في ثالثة مطالب

  اطب اول

مم ا   

  
، إالَّ أن ھ�ذه  األم�ر المقض�ى ب�ھ   تعترف معظم التشریعات ألحكام التحك�یم بحجی�ة   

الحجی�ة لیس��ت مطلق�ة، وإَّنم��ا یتح�دد نطاقھ��ا بنط�اق اتف��اق التحك�یم ، ف��ال یك�ون للحك��م م��ن       
ا أن�ھ ال  حجیة إالَّ فى ح�دود م�ا فص�ل فی�ھ م�ن المس�ائل الت�ي  تض�منھا اتف�اق التحك�یم، كم�           
  .)١(یتمتع بحجیة إال فى مواجھة أطرافھ الذین أعلنوا بالحضور أمام محكمة التحكیم 

  
أم���ا إذا تم���ت  إج���راءات التحك���یم بطریق���ة  إلكترونی���ة فھنال���ك بع���ض األحك���ام     
التحكیمی��ة الت��ي ال تتمت��ع بحجی��ة األم��ر المقض��ى ھ��ذا عل��ى خ��الف األم��ر بالنس��بة لنظ��ام      

لقرار الص�ادر م�ن المحكِّ�م ملزم�ًا ألط�راف التحك�یم ال�ذین        القاضي االفتراضي حیث یعد ا
  . )٢(یتعھدون باحترامھ والقیام بتنفیذه 

       
ترتیبًا عل�ى ماس�بق ف�ال یج�وز الطع�ن ف�ي أحك�ام حك�م التحك�یم اإللكترون�ى وھ�ذا ماأكدت�ھ             

ع�ن  على إعتبار حكم التحكیم نھائیًا ال یجوز الط ٢٥/٥/٦المادة  الفضائیة الئحة المحكمة 
المحكم�ة  فیھ باالس�تئناف ألن اتف�اق األط�راف عل�ى إخض�اع الن�زاع للتحك�یم وفق�ًا لالئح�ة          

وھ�ذا ماس�ار   . تنازًال منھم ع�ن الطع�ن ف�ي الحك�م ب�أي طری�ق م�ن ط�رق الطع�ن          الفضائیة
  .نظام القاضى االفتراضى

                                      
ال یجوز الخلط بین القوة الملزمة التفاق التحك�یم وحجی�ة حك�م التحك�یم ال�ذي یص�در بن�اء عل�ى ھ�ذا          " ) (١

فتمتد قوتھ اإللزامیة إلى الجمیع ، لذلك ال یكون للحكم الص�ادر حجی�ة    االتفاق ، فاالتفاق قد یتعدد أطرافھ
إذا لم یتم إعالن الجمیع بالحضور أم�ام ھیئ�ة التحك�یم واقتص�رت خص�ومة التحك�یم عل�ى بع�ض أط�راف          
االتفاق ، فھنا رغم التزام الجمیع باتفاق التحك�یم ف�الحكم ال ُیح�تُج ب�ھ عل�ى أط�راف االتف�اق ال�ذین ل�م یث�ر           

مختار بربري، التحكیم التج�اري ال�دولي، دار النھض�ة    . د"نزاع ولم یشاركوا في خصومة التحكیم  بینھم
 .٢٥٥م ، ص ٢٠٠٤ ٣العربیة  ، ط 

  :أنظر اآلن ھذا الموقع  ) (٢
 http :// vmag. Vcip . org 
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وعل��ى النق��یض م��ن ذل��ك ف��إن نظ��ام محكم��ة التحك��یم الفض��ائیة الت��ي أنش��ئت بوالی��ة   
Michigan   بالوالیات المتحدة األمریكیة بموجب ق�انونPublic Act   لس�نة   ٢٦٢رق�م

، قد أجاز اس�تئناف األحك�ام الص�ادرة     ٢٠٠٢ینایر  ٩والذي دخل حیز التنفیذ في  ٢٠٠١
م��ن مح��اكم أول درج��ة وعلی��ھ ال یس��تطیع األط��راف طل��ب تنفی��ذ الحك��م إال بع��د أن یص��بح 

 . تئناف أو برفض الطعنالحكم نھائیًا بفوات مواعید الطعن باالس

  

ب اطا  

روم اذ ا  

األصل أن تنفیذ حكم التحكیم یتم بالتراضي بین أطراف الخصومة الذین ارتضوا 
فى المئة من قرارات التحكیم تنف�ذ  ٩٥من قبل ولوج طریق القضاء الخاص حیث یقدر أن 

  )١(.دون أیة معارضة أو إشكال
م�ن اتفاقی�ة    ٤/١ر تنفیذ الحكم التحكیمي نجد  أن الم�ادة  ولغایات الحصول على أم

م ١٩٥٨نیوی��ورك الخاص��ة بتنفی��ذ أحك��ام التحك��یم األجنبی��ة االعت��راف بھ��ا الموقع��ھ س��نة   
  :تنص عما یلي

المادة الس�ابقة أن یق�دم    فيعلى من یطلب االعتراف والتنفیذ المنصوص علیھما ((
  :مع الطلب

  األصل  تجمع الشروط المطلوبة الرسمیة للمستند أصل الحكم الرسمي أو صورة من / أ
أصل االتفاق المنصوص علیھ في الم�ادة الثانی�ة، أو ص�ورة تجم�ع الش�روط الرس�میة       / ب

  )). للمستند
م نصت ١٩٨٥من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة  ٣٥/٢أما المادة 

لب�ًا لتنفی�ذه وأن  یق�دم الق�رار     عل�ى الط�رف ال�ذي یس�تند عل�ى ق�رار تحك�یم یق�دم ط        :  ((بأن
األصلي الموثق حسب األصول، الشروط الواردة في ھذه الفقرة یقصد بھ�ا وض�ع مع�اییر    

یكون مناقضا لفكرة التوحید المنشود من الق�انون النم�وذجي تحقیق�ھ أن     قصوى ومن ثم ال
   )٢(.تضع أي دولة شروطًا أخفَّ منھا

                                      
الق�اھرة،  عبدالحمی�د األح�دب، موس�وعھ التحك�یم، الج�زء الث�اني، التحك�یم ال�دولي، دار المع�ارف،          /د ) (١

 . ٣٢٤م، ص ١٩٩٨
 /www.Iac.com.jo :حمزه حداد منشور على الموقع .من بحث د ) (٢
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یطلب تنفیذ حكم التحكیم أص�ل الحك�م    سبق إلى أنھ یلزم أن یقدم من نخلص مما
إال أن األمر على غیر ذلك فیما یتعلق ب�التحكیم اإللكترون�ي وذل�ك    . أو نسخھ رسمیة منھ

  :)١(لسببین 
  . یرجع إلى أن نظم المعلوماتیة التي ال تمیز بین األصل والصورة :األول

  . یرجع إلى الصعوبات التي تثیرھا رسمیة المستند اإللكتروني :الثاني
ق�د ق�دم ح�ًال لمش�كلة      )٢(م ١٩٩٦أما القانون النموذجي للتج�ارة اإللكترونی�ة لس�نة    

منھ��ى  ٨/١تق�دیم ص��ورة مطابق�ة ألص��ل  الوثیق�ة اإللكترونی��ة، وذل�ك وف��ق منط�وق الم��ادة     
عندما یشترط القانون تقدیم المعلومات أو االحتفاظ بھا في ش�كلھا  ((والتي نصَّت على أنھ 

  :ھذا الشرط، إذا) الصورة(البیانات  األصلي، تستوفي رسالة
وجد ما یعول علیھ لتأكید سالمة المعلومات  ف�ي الوق�ت ال�ذى أنش�ئت فی�ھ للم�رة األول�ى        / أ

  .فى شكلھا النھائى، بوصفھا رسالة بیانات أو غیر ذلك
كانت تلك المعلومات مما یمكن عرضھ على الشخص المقرر أن تقدم إلیھ وذلك عندما / ب

  )).لك المعلوماتیشترط تقدیم ت
  :وھكذا یمكن أن تماثل الوثیقة اإللكترونیة األصل بتوافر شرطین إثنین متالزمین

  . بتعین وجود ضمان إمكان التشغیل فیما یخص كمال المعلومة: األول 
  . المتقدم یتعین أن تكون المعلومة  ممكن الكشف عنھا للشخص: الثانى 

  یم اإللكتروني أثر على تنفیذ الحكم؟ ولكن ھل لضعف دور مقر التحكیم في التحك
إنَّ ض��عف دور مق��ر التحك��یم ف��ي إط��ار التحك��یم اإللكترون��ي انعك��س عل��ى تنفی��ذ     
أحكام التحكیم إذ أصبح باإلمكان تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في دولة المقر ویعد 

ذ أحك��ام القض��اء الفرنس��ي أول قض��اء عل��ى مس��توى ال��دولي ینس��ب إلی��ھ إرس��اء مب��دأ تنفی��   
  .التحكیم رغم القضاء ببطالنھا في الدولة التي صدرت فیھا

فقد طرحت أمام القضاء عدة قضایا ھامة أص�در فیھ�ا أم�رًا بالتنفی�ذ عل�ى ال�رغم        
م��ن القض��اء ب��بطالن حك��م التحك��یم المطل��وب تنفی��ذه ف��ي دول��ة مق��ر التحك��یم وأب��رز ھ��ذه       

  : القضایا

                                      
حسام الدین فتحي ناصف، التحكیم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولیة، دار النھضة العربیة، .د ) (١

 . ٦٨م، ص  ٢٠٠٥القاھرة، 
 . وما بعدھا  ١١٧م، ص  ١٩٩٧ون ناشر، محمود محمد علي صبره، ترجمة العقود التجاریة، بد.د ) (٢



  التحكیم االلكتروني في ظل التطور المعلوماتي في المملكة العربیة السعودیة 
   

- ٢٣٧٠ -  
 

  اطب اث

  ظ ام

كم إیداع أصل الحكم أو صورة موَقعھ منھ في قل�م كت�اب المحكم�ة    یقصد بحفظ الح
وھو أمر تشترطھ العدید من  قوانین  التحكیم ، والسؤال ھنا كیف یمكن أن یتم حفظ حكم 

  التحكیم اإللكتروني؟ 
ال شك أن الحفظ ھنا سیتم من خالل موقع اإلنترنت الذي  تباش�ر م�ن خالل�ھ ھیئ�ة     

لب القانون إیداع صورة من الحكم فإن األمر یس�تلزم بالض�رورة   التحكیم عملھا أّما إذا تط
إصدار نسخھ ورقیة من الحكم لھ�ذا الغ�رض ألن المح�اكم كمب�دأ ع�ام ال تتعام�ل بالوث�ائق        

  . اإللكترونیة
إن مس��ألة حف��ظ حك��م التحك��یم اإللكترون��ى تف��رض بالنس��بة للم��ودع لدی��ھ الحك��م        

النس��بة لمحت��وى الحك��م، أم��ا الثانی��ة فھ��ي    األول��ى ض��مان الكتم��ان ب : مش��كلتین أساس��یتین  
  . السماح ببقاء الحكم سریًا إذا رغب األطراف  ذلك

  

  




