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ٚ ١ْٚ ا٫خري٠ ضٛا٤  يف فاٍ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ إ ايتكدّ ايرٟ غٗدٙ ايعامل يف اٯا 
ايتذاز٠ ايداخ١ًٝ َٚا صاسب٘ َٔ تطٛز يف ضسع١ ابساّ ايعكٛد ٚتٓفٝرٖا نإ يًػبه١ 

ْتر عٔ ٖرا سٝح دٚز نبري ضسع يف ايع١ًُٝ بسَتٗا,  ا٫ْرتْت غبه١  ايعٓهبٛت١ٝ اٚ َا ٜط٢ُ
٫ت فُٝا ٜتعًل باملعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ عٔ نٝف١ٝ ابساَٗا ٚسٌ املٓاشعات ٩ايعدٜد َٔ ايتطا

ٓٗا, فربش ٖٓا دٚز ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ نشٌ درزٟ ؿٌ نٌ  املٓاشعات ا٫يهرت١ْٝٚ ايٓاغ١٦ ع
 ملا ي٘ َٔ دٚز فعاٍ يف فاٍ ايتذاز٠.

 .ايتشهِٝ, ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ, ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚايهًُات املفتاس١ٝ: 
Abstract 

       The progress that the world has witnessed in recent 

times, whether in the field of international trade or internal 

trade, and the accompanying development in the speed of 

concluding and implementing contracts, the Internet has 

played a major role that accelerated the entire process . This 

has resulted in many questions regarding online dispute 

resolution Here, the role of electronic arbitration emerged as 

a radical solution to all electronic disputes because of its 

effective role in the field of commerce. 
Keywords :Electronic Arbitration  , commercial disputes. 
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 ةـاملقذه
تطٛزا ضسٜعا يف ناف١ املٝادٜٔ مبا فٝٗا ايتذاز٠, فبعد إ ناْت يكد غٗد ايعامل         

ع٢ً ايتذاز٠ ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚبعد ذيو اؾ١ٜٛ ظٗس ْٛع اخس ٠ َصاٚي١ ايعٌُ ايتذازٟ َكتصس
 َٔ اْٛاع ايتذاز٠ َٛخسا" ٖٚٛ َا ٜط٢ُ بايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ. ْتٝذ١ ايتطٛز اهلا٥ٌ يف
تهًٓٛدٝا ا٫تصا٫ت ٚاييت اشايت اؿدٚد بني ايدٍٚ َٔ ْاس١ٝ ايتبادٍ ايتذازٟ. ٚايرٟ 
ٜكصد ب٘ َصاٚي١ ايعٌُ ايتذازٟ  عرب اْع١ُ اؿاضٛب ٚا٫ْرتْت, إ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتذاز٠ 

ػٌُ تع٢ً ايبٝع ٚايػسا٤ ٚامنا  فٝ٘ ايعًُٝاتتكتصس ا٥ذا يف ايٛقت اؿايٞ ٚايرٟ  ٫ اصبح ز
عدٜد٠  ا"ًٝات ا٫ع٬ٕ ايتذازٟ ٚتبادٍ ايبٝاْات ايهرتْٚٝا", سٝح إ ٖٓايو اْٛاععُ ٜطاا

, اٟ بني غسن١ ػاز١ٜ بني ايػسنات تِ فٝ٘ ايع١ًُٝ ايتذاز١ٜبعطٗا ت يًتذاز٠ ا٫نرت١ْٝٚ
,إ َا جيُع نٌ ٚغسن١ اخس٣ ػاز١ٜ, ٚػاز٠ ايهرت١ْٝٚ بني ايػسن١ ٚشبا٥ٓٗا املطتًٗهني 

يتذاز٠ ٖٛ اْٗا تتِ عرب غبه١ ا٫ْرتْت,  يٝظ فكط ٖرا بٌ اػٗت ا٫ْعاز ٖرٙ ا٫ْٛاع َٔ ا
اىل ا٫ضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚاضتدداَٗا يف سٌ املٓاشعات ايتذاز١ٜ عٔ طسٜل 
ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ , زغِ إ ٖرٙ ايع١ًُٝ يٝطت ١ٖٓٝ ٚذيو يعدّ ٚدٛد قإْٛ ػازٟ َٛسد 

انص ايتشهِٝ قد ْفرتٗا ٚاصبح ٖرٙ ا٫ إ  ٖٓاى ايعدٜد َٔ اغٗس َسٜٓعِ ايع١ًُٝ ايتشه١ُٝٝ 
َهإ سٌ املٓاشعات ايتذاز١ٜ عٔ طسٜل ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ, ٚ زغِ اْٗا ٚض١ًٝ سدٜج١ باإل

ت با٫ْتػاز ضسٜعا ٫ٚقت زٚادا ٚاقبا٫ نبريا , بعدَا اصبشت ٚض١ًٝ بدأ ْطبٝا يهٓٗا
ا٫عرتاف بٗا َٔ قبٌ ايدٍٚ ٚتٓعِٝ اسهاَٗا ٚفل  َسغٛب١ يف تط١ٜٛ املٓاشعات ٫بد َٔ

تػسٜعات ٚط١ٝٓ  ٚا٫ددز ٖٛ ٚضع قإْٛ دٚيٞ منٛذدٞ ٜٓعِ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ َٔ 
 ؿع١ اْعكادٙ اىل تٓفٝر ايكساز ايتشهُٝٞ.

ٚض١ًٝ يتط١ٜٛ ايبشح يف إ ايتشهِٝ ايتذازٟ ا٫يهرتْٚٞ اصبح ا١ُٖٝ تهُٔ ا١ُٖٝ ايبشح: 
, سٝح ْادزا َا لد عكدا ػازٜا ٫ ٜتطُٔ غسط ايتشهِٝ , فهإ ٫بد از١ٜاملٓاشعات ايتذ

َٔ تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ, ٚبٝإ خصا٥ص٘, ٚمتٝٝصٙ عٔ ايتشهِٝ 
 .َٚد٣ اُٖٝت٘ يف تط١ٜٛ ايٓصاعات, ٚبٝإ ٚضع ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ اؿايٞ تكًٝدٟ, اي

, ٛع  ٚاْعداّ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ي١٘ املٛضَػه١ً ايبشح تهُٔ يف سداث :حايبش َػه١ً
تٛد٘ ايطٛم ايعامل١ٝ فايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ َٔ املٛاضٝع اؿدٜج١ ع٢ً ايطاس١ ايدٚي١ٝ زغِ 

املٓاشعات عٔ طسٜل ايتشهِٝ  ا٫يهرت١ْٝٚ ٚاػاٖٗا اىل تط١ٜٛ ا بايتذاز٠ٗيًتذاز٠ بتعاًَ
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 ٖرا تعاجل اييت ايدٚي١ٝ ٫تفاقٝاتٚا ايٛط١ٝٓ تػسٜعاتيً ْدز٠ َا شايت ٖٓاى ,ا٫يهرتْٚٞ

 .املٛضٛع
ع٢ً ايتشهِٝ ايتذازٟ  اهلدف َٔ نتاب١ ٖرا ايبشح ٖٛ تطًٝط ايط٤ٛ :ٖدف ايبشح

َد٣ فعاي١ٝ ٖرٙ ايٛض١ًٝ  َٚاٖٝت٘ ٚممٝصات٘ يف فاٍ ايتذاز٠ َٔ خ٬ٍ بٝإ  ا٫يهرتْٚٞ
 اتباع٘. ع٢ًيف ايعامل  نرب٣ املسانص ايتشه١ُٝٝ تاؿدٜج١ يف تط١ٜٛ املٓاشعات بعد إ اقدَ

اتبعٓا يف عجٓا ٖرا املٓٗر ايتشًًٝٞ َٔ سٝح مجع اؿكا٥ل ٚاملعًَٛات عٔ  َٓٗذ١ٝ ايبشح:
َٛضٛع ايدزاض١ َٔ َسادع َتعدد٠ .َٔ خ٬ٍ دزاض١ فهس٠ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٚطسم 

 .ايتعاٌَ َع٘ يف فاٍ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ 
 يهرتْٚٞ بتكطِٝ ايبشح ٖرا اىل َبشجني,تكتطٞ دزضتٓا يًتشهِٝ ا٫ ايبشح: ٖٝه١ًٝ

املبشح ا٫ٍٚ ٜتهٕٛ َٔ ازبع َطايب, يف املطًب ا٫ٍٚ نإ ٫بد إ ْبني َفّٗٛ ايتشهِٝ 
ايتكًٝدٟ َٚٔ ثِ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ, ٚ اهلدف َٔ ايتشهِٝ,  يف املطًب ايجاْٞ َٝصْا بني 

اضتعسضٓا اِٖ خصا٥ص ايتشهِٝ  , يف املطًب ايجايحهِٝ ايتكًٝدٟ ٚايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞايتش
 اَاا٫يهرتْٚٞ ٚدٚافع ايًذ٤ٛ ايٝ٘ , ٚاملطًب ايسابع مناذز ع١ًُٝ يًتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ., 

يف املطًب ا٫ٍٚ ضًطٓا ايط٤ٛ  ع٢ً اتفام  ٞ فكطُٓاٙ اىل ازبع َطايب اٜطا,املبشح ايجاْ
تشهِٝ  ا٫يهرتْٚٞ  اَا ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٚغسٚط٘. ٚاملطًب ايجاْٞ ذنسْا فٝ٘ ادسا٤ات اي

املطًب ايجايح خصصٓاٙ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل عًٞ إدسا٤ات َٚٛضٛع ايتشهِٝ 
املطًب ايسابع بٝٓا فٝ٘ نٝف١ٝ تٓفٝر قسازات ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ, ٚختُٓا , ٚا٫يهرتْٚٞ

 ايبشح بٓتا٥ر ٚتٛصٝات.
 املبحث االول

 هفهىم التحكين التجاري االلكرتوني
, فٗٛ 1اسد٣ ايٛضا٥ٌ ايبد١ًٜ يفض املٓاشعات ايتشهِٝ بػهٌ عاّ باْ٘ َٜٔعسف        

عطا٤ َفّٗٛ  ايٝ٘ اطساف ايٓصاع ملعاؾ١ َػانًِٗ بعٝدا عٔ ازٚق١ احملانِ , ٚ ٫أ ذًطسٜل ٜ
 دقٝل يًتشهِٝ ٫ بد َٔ تعسٜف٘ َٔ عد٠ ْٛاسٞ :

 

                                                      

 .التي ىي التفاوض والهساطة والتقاضي والتحكيم (1)
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 املطًب ا٫ٍٚ: َفّٗٛ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ
 ٬ح ايًػٟٛبا٫صطايتشهِٝ  ا٫ٚ":

" اؿهِ ت١َٝٚٓ٘ دا٤ت ايهًُات اٯ1 اؿا٤  ٚايهاف  ٚاملِٝ  أصًِٗ ٚاسد ٖٚٛ املٓعسهِ ""
ٚاحملهِ " بفتح ايهاف  .2ٜكاٍ سهُت بني ايكّٛ : فصًت بِٝٓٗ ، فأْا سانِ  ٚسهِ"

ٚسهُ٘ يف ا٭َس  نُ٘ إىل اؿانِ : دعاٙ  ٚخاصُ٘،: املٓصف  َٔ ْفط٘  ٚساٚنطسٖا"
ٚؼهِ داش فٝ٘ سهُ٘  استهِ   3.هِ  فأستهِ  ف٬ٕ : إذا داش فٝ٘إٔ حي ؼهُٝا :أَسٙ

 4ٚا٭َس: تٛثل ٚصاز قهًُا. ٤ايػٞ
شهِٝ  يف ايًػ١  َػتل  ْف٘ ايرنس ميهٔ ايكٍٛ بإ  َعين ايتآَٔ خ٬ٍ ايتعسٜفات ايًػ١ٜٛ  

 ٜٚعين تفٜٛض اؿهِ ٚا٭َس ٚتٛثٝك١ . َٔ َصدز "اؿهِ"
 اصط٬سا"تعسٜف ايتشهِٝ ثاْٝا": 

يف ا٫صط٬ح ايكاْْٛٞ, اتفام اطساف ع٬ق١ قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ, عكد١ٜ  ٜكصد بايتشهِٝ
اٚ غري عكد١ٜ, ع٢ً إ ٜتِ ايفصٌ يف املٓاشعات اييت ثازت بِٝٓٗ بايفعٌ اٚ اييت حيتٌُ إ 

 5تجٛز  عٔ طسٜل اغداص ٜتِ اختٝازِٖ نُشهُني.
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م ع٢ً طسح ايٓصاع ع٢ً غدص ٜٚعسف٘ ا٫ضتاذ ايدنتٛز قطٔ غفٝف باْ٘" اتفا
 1َعني  اٚ اغداص َعٝٓني, يٝفصًٛا فٝ٘ دٕٚ احمله١ُ املدتص١ ب٘.

 ايتعسٜف ايكاْْٛٞ يًتشهِٝثايجا": 

َٔ اتفاق١ٝ  93ايتعسٜف ايطا٥د يًتشهِٝ ٖٛ ذيو ايرٟ ضبل ٚتطُٓت٘ املاد٠ 
يدٚيٞ ايجاْٞ ٫ٖاٟ يًتط١ٜٛ ايط١ًُٝ يًُٓاشعات ايدٚي١ٝ اييت تٛصٌ إيٝٗا َ٪متس ايط٬ّ ا

سٝح قسزت ٖرٙ املاد٠ إٔ َٛضٛع ايتشهِٝ ايدٚيٞ ٖٛ  1907ايرٟ عكد يف ٫ٖاٟ عاّ 
ايكإْٛ ٚإ  اّتط١ٜٛ املٓاشعات بني ايدٍٚ بٛاضط١ قطا٠ َٔ اختٝازُٖا ٚع٢ً أضاع اسرت

 2ايًذ٤ٛ إىل ايتشهِٝ ٜٓطٟٛ ع٢ً تعٗد باـطٛع عطٔ ١ْٝ يًشهِ.

بأْ٘ "اؽاذ  3(1790ايتشهِٝ  يف املاد٠ )ٚقد عسفت ف١ً ا٭سهاّ ايعدي١ٝ 
ايعاغس٠ َٔ  اـصُني سانًُا بسضاُٖا يفصٌ خصَٛتُٗا ٚدعٛاُٖا". ٚقد عسفت٘  املاد٠

٭ٚىل ع٢ً إٔ اتفام ايتشهِٝ ٖٛ فكستٗا ا يف 1994يط١ٓ  27زقِ  ٟقإْٛ ايتشهِٝ املصس
تٓػأ أٚ  ٓاشعات اييتيتط١ٜٛ نٌ أٚ بعض امل اتفام ايطسفني ع٢ً ا٫يتذا٤ إىل ايتشهِٝ )

ٚقد عسفت٘  4ميهٔ إٔ تٓػأ بُٝٓٗا مبٓاضب١ ع٬ق١ قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ عكد١ٜ أٚ غري عكد١ٜ(.
املاد٠ ا٫ٚىل َٔ ْص َػسٚع قإْٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايعساقٞ باْ٘  "اضًٛب خيتازٙ اطساف 

 . 5ايٓصاع ؿً٘ َٔ قهِ اٚ انجس بد٫ً َٔ ايًذ٤ٛ يًكطا٤"

 1969( يط١ٓ 83ات فٓذد إ قإْٛ املسافعات ايعساقٞ زقِ )أَا بايٓطب١ يًتػسٜع
)املعدٍ( مل ٜػس اىل تعسٜف ايتشهِٝ ٚيهٓ٘ أداش ا٫تفام ع٢ً ايتشهِٝ يف ْصاع َعني نُا 
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 .1994لدشة  27رقم  ي قانهن التحكيم السرخ  (4)
 .2211/أ( مذخوع قانهن التحكيم التجاري العخاقي لدشة 1السادة ) (5)
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 َػسٚع اَا .1أداش ا٫تفام ع٢ً ايتشهِٝ يف مجٝع املٓاشعات اييت تٓػأ عٔ تٓفٝر عكد َعني

 َٓ٘ ا٭ٚىل املاد٠ يف ايتشهِٝ عسف فكد 2011 يط١ٓ ايعساقٞ ايتذازٟ ايتشهِٝ قإْٛ

. يًكطا٤ ايًذ٤ٛ َٔ بد٫ً أنجس أٚ قهِ َٔ ؿً٘ ايٓصاع أطساف خيتازٙ أضًٛب(
اَا  2

( َٔ قإْٛ ا٫ضتجُاز يط١ٓ 17قًِٝ نٛزدضتإ ايعسام فكد دا٤ يف ْص املاد٠ )بايٓطب١ إل
 ايطسفني ٚعٓد عدّ ٚدٛد ؼٌ املٓاشعات ا٫ضتجُاز١ٜ ٚفل ايعكد املربّ بنيَا ًٜٞ" 2006

فكس٠ فٝ٘ بٗرا اـصٛص ؼٌ بطسٜك١ ٚد١ٜ ٚبرتاضٞ ايطسفني ٚيف ساي١ تعرز اؿٌ ايٛدٟ 
ني املسع١ٝ يف ا٫قًِٝ اٚ ٚفكا جيٛش يًطسفني ايًذ٤ٛ اىل ايتشهِٝ املب١ٓٝ اسهاَ٘ يف ايكٛاْ

١ اييت ٜهٕٛ ايعسام سهاّ تط١ٜٛ املٓاشعات ايٛازد٠ يف اٟ َٔ ا٫تفاقات ايدٚي١ٝ اٚ ايجٓا٥ٝ٭
   3.ا فٝٗاطسف

ٜطتدًص مما ضبل إ ايتشهِٝ قطا٤ اتفاقٞ ٜٓػأ بني اطساف ايٓصاع بايًذ٤ٛ 
ٓاشعات ٚطسٜل اضتجٓا٥ٞ املضُا١ْ إدسا١ٝ٥ ؿطِ ساي١ ْػٛب ْصاع بِٝٓٗ. اٟ اْ٘ " ايٝ٘ يف

بٌ ْػ٤ٛ قايعكد ع٢ً أتفاقُٗا املتدر أَا غسطا ٜسد ضُٔ بٓٛد  "بٓا٤ ا٫طسافًٜذأ إيٝ٘ 
ايٓصاع أٚ َػازط١ ؼهِٝ تربّ قبٌ أٚ بعد ْػ٤ٛ ايٓصاع ٚذيو بٗدف سٌ ْصاعاتِٗ بعٝدًا عٔ 

 املُاط١ً عهِ ًَصّ ْٚٗا٥ٞ ٜكطع دابس اـص١َٛ".

                                                      

( من قانهن السخافعات العخاقي ) يجهز االتفاق عمى التحكيم في نداع 251نص السادة ) (1)
جسيع السشازعات التي تشذأ من تشفيح عقج معين كسا يجهز االتفاق عمى التحكيم  في 
نظم احكام التحكيم ضسن ستة وعذخين  قج معين( الججيخ بالحكخ ان ان السذخع العخاقي

( من قانهن السخافعات  حيث أشار ىشا الى التحكيم 276-251مادة  وىي السهاد )
 الجاخمي دون االشارة الى التحكيم الجولي .

التحكيم كهسيمة لحل السشازعات في عقهد  اتب االنباري,وعهد ك -ايشاس  ىاشم رشيج (2)
الدشة الدابعة,  ,جامعة كخبالء  االستثسار التي  تبخميا الجولة, مجمة رسالة الحقهق,

 .3, ص2215العجد االول, 
السرجر وقائع  - 2226لدشة  4العخاق رقم  –قانهن االستثسار في اقميم كهردستان  (3)

 .27/28/2226تاريخ: 62رقم العجد: ,4كخدستان , رقم التذخيع 
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ٗٛ ٚض١ًٝ سدٜج١ ْطبٝا ف ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ ٖرا بايٓطب١ يًتشهِٝ  ايتكًٝدٟ اَا
, ٚضبٌ املعا٬َت ايتذاز١ٜدخٌ ا٫ْرتْت يف يف سٌ املٓاشعات اييت تٓػا عٔ ايتذاز٠ بعد إ 

 1.سٌ تًو ايٓصاعات عٔ طسٜل ا٫ْرتْت دٕٚ اؿاد١ يتٛادد اطساف ايٓصاع يف َهإ ايتشهِٝ

 ٫تفام ٚفكًا ايٓصاع إساي١ ع٢ً ٜٓطٟٛ إدسا٤ عٔ عباز٠ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ فٗٛ 

 اييت ٚاإلدسا٤ات ًكإْٛ،ي ٚفكًا ايٓصاع ٭طساف َسض١ٝ قهُني ١٦ٖٝ أٚ قهِ إىل ا٭طساف

 بٛضا٥ٌ ٜتِ عٝح هلا، ًَصّ قساز ذيو عٔ ٜٚٓتر ا٭طساف تًو قبٌ تبٓٝٗا َٔ مت

ٖٛ اتفام أطساف ع٬ق١ قاْْٛٝ٘ إلخطاع املٓاشع١ اييت ْػأت أٚ ضتٓػأ اذٕ  2إيهرت١ْٝٚ.
ات َطتكب٬ َٔ ع٬قات ػازٜ٘ ايهرت١ْٝٚ ناْت أٚ عادٜ٘ إيٞ آخس يًفصٌ يف ايٓصاع بإدسا٤

3ايهرت١ْٝٚ ٚإصداز سهِ ًَصّ ي٘.
 

قإْٛ  املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ا٫زدْٞ  عدٜد٠ َٓٗاسٝح دا٤ تعسٜف١  يف  قٛاْني 
 دداّ ٚضا٥ٌ  نٗسبا١ٝ٥ أٚايجا١ْٝ  َٓ٘  بأْ٘ " تك١ٝٓ اضت ّ  فكد عسف٘ يف املاد٠ 2001يط١ٓ 

١ يف تبادٍ املعًَٛات  ٗ، أٚ  أٟ  ٚضا٥ٌ  َػابسَٚػٓاطٝط١َٝٗػٓاطٝط١ٝ، أٚ ض١ٝ٥ٛ ،أٚ ايه
ّ  اـاص باملعا٬َت ٚايتذاز٠ 2002( يط١ٓ  2عسف٘ ايكإْٛ  زقِ ) "اط. اٜٚؽصٜٓٗا

ٜتصٌ بايتهًٓٛدٝا  ٘ "َاا٫يهرت١ْٝٚ  بأَاز٠ دبٞ  بدٚي١ ا٫َازات  ايعسب١ٝ  املتشد٠  بأْ
ٚ أ أٚ بصس١ٜ ،ٚ زق١ُٝ أٚ َػٓاطٝط١ٝ أٚ ٫ضًه١ٝأ قدزات نٗسبا١ٝ٥ ، ٚذٚاؿدٜج١

 4.غاب٘ ذيو نٗسَٚػٓاطٝط١ٝ  أٚ َ٪متت١  أٚ ض١ٝ٥ٛ  أٚ َا
نُا إ قإْٛ ايتٛقٝع ا٫يهرتْٚٞ ٚاملعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ايعساقٞ عسف٘ يف ايفكس٠ 

: نٌ سسف أٚ زقِ أٚ زَص أٚ أ١ٜ ع١َ٬ أخس٣ تجبت ع٢ً يهتاب١ ا٫يهرت١ْٝٚبإ "ا خاَطاـ 

                                                      

التحكيم اإللكتخوني ودوره في حل السشازعات الشاتجة عن التجارة  ,نديسة أمال حيفـخي  (1)
العجد الثاني  مجمة العمهم الدياسية والقانهن  السخكد الجيسقخاطي العخبي, اإللكتخونية,

 , الجدائخ. 2217لدشة  مارس
رسالة  لتطبيق عمى التحكيم االلكتخوني,الهاجب ا سعج خميفة خمف الييفي, القانهن  (2)

 .6,ص 2213ماجدتيخ مقجمة الى جامعة الذخق االوسط , 
 .11السرجر الدابق , ص. ىشج عبج القادر سميسان, (3)
 .م2222( لدشة  2اللكتخونية  رقم )لسعامالت والتجارة ااقانهن امارة دبي الخاص ب (4)
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ٚض١ًٝ أخس٣ َػاب١ٗ ٚتعطٞ د٫ي١ قاب١ً يإلدزاى ٚض١ًٝ ايهرت١ْٝٚ أٚ زق١ُٝ أٚ ض١ٝ٥ٛ أٚ أ١ٜ 
 1.ٚايفِٗ

 ٜتطح مما ضبل َا ًٜٞ:
تتفل نٌ ايتعسٜفات اييت ذنسْاٖا ضابكا ع٢ً َعين َصطًح  ايهرتْٚٞ  بأْ٘  ٜػٌُ   . 1

، أٚ تػٌُ ٠ٛ ايهٗسبا١ٝ٥ أٚ املػٓاطٝط١ٝنٌ ايٛضا٥ٌ اؿدٜج١  اييت تستهص ع٢ً ايك
 َٔ ٚضا٥ٌ ا٫تصا٫ت اؿدٜج١. نٗسَٚػٓاطٝط١ٝ  اٚ َا غابٗٗا

،  نُا ٜبدٚ  بٌ ٖٛ َصطًح أدٓيب رتْٚٞ يٝظ َصطًشا عسبٝا يف ا٫صٌ. إ َصطًح ايه2
 ٖٛٚelectronics  نُا ٜعين يف ْفظ ايٛقت َعين ٚايرٟ ٜرتدِ إيٞ نٗسبا٤ ،

ا٫يهرتْٚٝات  ٚيف اـ٬ص١   ميهٔ  ايكٍٛ بإٔ َصطًح  ايهرتْٚٞ  ٖٛ  نٌ ايٛضا٥ٌ 
أٚ َػٓاطٝط١ٝ   إ  َعًَٛات ذات قدزات  نٗسبا١ٝ٥تػتٌُ  ع٢ً ايتهًٓٛدٝا  يف بٝاييت  

 2.أٚ نٗسَٚػٓاطٝط١ٝ 
عسف بأْ٘ ) اتفام ٜتِ بني  طسيف  عكد ايتذاز٠   يف ا٫صط٬ح هرتْٚٞيتعسٜف  ايتشهِٝ اإل

ا٫يهرت١ْٝٚ  ع٢ً تٛي١ٝ  طسف  ثايح يٝفصٌ يف املٓاشعات  اييت تٓػأ بني طسيف عكد  
يتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ(  ٖٚٛ طسٜل َٔ عد٠  طسم ؿٌ  املٓاشعات  ايدٚي١ٝ  اييت ٜهٕٛ  أسد  ا

أطسافٗا  أغداص ايكإْٛ ايدٚيٞ  اـاص  سٝح ٜهٕٛ  ايتشهِٝ  يًتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ  يٓصاع  
 .١ عٔ ع٬قات ػاز١ٜ دٚي١ٝ بِٝٓٗ ات كتًف١  ْاغ٦ٝبني أطساف  َٔ دٓط

ِ  ٚست٢ ٜعتد  عرب ا٫ْرتْت  بإزاد٠ ا٫طساف ٚبسضا٥ٜٗٚٓػأ ايتشهِٝ يًتذاز٠ 
فصٌ عٔ يف عكد َٓ ٘أٚ ٜػاز إيٝ يف عكد  ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ٜ٘ػاز إيٝ بايتشهِٝ ٜٓبػٞ إٔ

ٖٛ ايتشهِٝ  ايٓاغ٧ عٔ ايٓصاعات اييت تٓػأ سٍٛ  ايرٟ ْػري إيٝ٘ ايعكد ا٭ضاضٞ ٚايتشهِٝ
سٍٛ تطبٝل ْصٛص عكد ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ  أٚ  ٚاملٓاشعات ايٓاغ١٦ عكد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ

 3تفطريٙ
غبه١   ايتشهِٝ  ايرٟ  تتِ  إدسا٤ات٘ عرب) :عسف ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ بأْ٘نُا 
طساف يف َهإ ٚاسد ايٛدٛد املادٟ يٮ بطسٜك١  مسع١ٝ  ٚدٕٚ اؿاد١ إيٞ اتصا٫ت دٚي١ٝ

                                                      

 . 2212( لدشة 78م )رق سعامالت االلكتخونية العخاقي, قانهن التهقيع االلكتخوني وال (1)
 .68السرجر الدابق ,ص سالف آدم مرطفي, د. مرطفي احسج الحاج يهسف, د. أبه (2)
يق االنتخنيت  ذكالت  البيع  االلكتخوني  عن طخ مسجوح  دمحم خيخي  ىاشم  السدمسي م (3)

 .72، ص م2222، دار الشيزة، القاىخة في القانهن  السجني
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  اييت تتِخ٬ٍ ايٛض١ًٝ  ١ َٔ صف١ ا٫يهرتْٚٝ ٖٚٛ َا ٜطفٞ عًٝ٘  خ٬ٍ دًطات ايتشهِٝ
، دٕٚ اؿاد١ إىل ايتكا٤ أطساف غبه١ ا٫ْرتْتبصس١ٜ  عرب  بٗا، سٝح تتِ  بطسٜك١ مسع١ٝ

 . 1ايٓصاع ٚاحملهُني  يف َهإ َعني
عٓٝت  ايتػسٜعات  ايدٚي١ٝ  بٗرا  ايٓٛع َٔ ايتشهِٝ  ٚأغازت  إيٝ٘ يف  ايعدٜد  ٚقد

ّ يف 31/2000ا٭ٚزبٞ زقِ  َ٘ٔ ايتٛدٝ د٠  ا٭ٚىلَٔ ايٓصٛص ٚايتٛصٝات   نُا ْصت املا
غإٔ  بعض املعاٖس ايكا١ْْٝٛ ـد١َ  فتُع  املعًَٛات  ٚايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ  ع٢ً أْ٘  

شعتِٗ  ٜطُح  يًدٍٚ ا٭عطا٤ َٛزدٟ خدَات املعًَٛات ٚاملتعاًَني  َعِٗ  بتط١ٜٛ  َٓا
املعسٚض١  يف ايعامل  ا٫يهرتْٚٞ   ٛيٛد١ٝيتهٓايٛضا٥ٌ  ا ضتدداّابعٝدا عٔ أزٚق١  احملانِ، ب

 2ٚيف فتُع  املعًَٛات  يف فض  املٓاشعات.
 ا٫يهرتْٚٞايتذازٟ ٚايتشهِٝ  ٟيتشهِٝ ايتذازٟ ايتكًٝديتُٝٝص بني اا املطًب ايجاْٞ:

ٖٛ َٔ اسد٣ اِٖ طسم فض ايٓصاعات بايٛضا٥ٌ ايط١ًُٝ بعٝدا عٔ ايكطا٤ ايتشهِٝ ايتذازٟ 
ادسا٤ات ط١ًٜٛ ٚتعكٝدات سٝح إ ايتشهِٝ ايتذازٟ ٜٗدف اىل فض ايٓصاع  ايرٟ حيتاز اىل3

بٛقت اقٌ ٚتهًف١ اقٌ , نُا إ قٛاْني اغًب دٍٚ ايعامل قد تٓاٍٚ َٛضٛع ايتشهِٝ ٚعكدت 
د٠ ضٛا٤ ناْت اتفاقٝات ثٓا١ٝ٥ اٚ عامل١ٝ ٚابسش تًو ا٫تفاقٝات دسٛي٘ اتفاقٝات دٚي١ٝ َتع

  ّ.1958ر أسهاّ ايتشهِٝ ا٭دٓب١ٝ يط١ٓ ْٜٝٛٛزى يتٓفٝ ٖٞ اتفاق١ٝ 
تِ َٔ تايفسم بني ايتشهِٝ ايتكًٝدٟ ٚايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٜهُٔ يف ايٛض١ًٝ اييت 

يٛدٞ صاسب٘ تطٛز ٖا٥ٌ يف َفّٗٛ ايتشهِٝ ٛفايتطٛز ايتهٓ  خ٬هلا ع١ًُٝ ايتشهِٝ,
ِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٫ ٖرا ايتطٛز ع٢ً ايتبادٍ ايتذازٟ, نُا إ َفّٗٛ ايتشهٚاْعهظ  ا٫يهرتْٚٞ

ا بايٓطب١ يًطبٝع١ طخيتًف عٔ ايتشهِٝ ايعادٟ َٔ سٝح ايػسٚط ايػه١ًٝ ٚاملٛضٛع١ٝ ٚاٜ

                                                      

د.  حدام الجين فتحي ناصف : التحكيم االلكتخوني في مشازعات التجارة الجولية . دار   (1)
 . 16، 15ص  2225الشيزة العخبية ، القاىخة  ، 

سالف آدم مرطفي, إجخاءات التحكيم  د. مرطفي احسج الحاج يهسف, د. أبه (2)
بخت الخضا العمسية  االلكتخوني وتشفيح قخاراتو,  بحث عمسي مشذهر في مجمة جامعة

 .69م,ص2215العجد الخابع عذخ  مارس 
, 2225, 4د. ابخاهيم احسج ابخاهيم, التحكيم الجولي الخاص, دار الشيزة العخبية,ط (3)

 .29ص
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ِٝ شهامنا ٜهُٔ ا٫خت٬ف اؾٖٛسٟ يف اضتدداّ ا٫ْرتْت يف ايت اخل, ....ايكا١ْْٝٛ
 فٗٛ ٚض١ًٝ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٖٛ ا٫نجس سداث١ َٔ ايتشهِٝ ايتكًٝدٟ,إ ٚ  1ا٫يهرتْٚٞ.

ؼه١ُٝٝ َٔ خ٬ٍ ٚضا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ نبدٌٜ عٔ ادتُاع احملهُني ٚاطساف ايٓصاع يف َهإ 
 –فانظ طسٜل تًو ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ ) ٚاسد , سٝح ٜتِ  تداٍٚ نٌ َٛضٛع ايٓصاع عٔ

يٓصاع عٔ طسٜل ( ثِ ٜسضٌ اؿهِ يهٌ َٔ أطساف اَٛقع إيهرتْٚٞ ... إخل –يهرتْٚٞ بسٜد إ
 2.تًو ايٛضا٥ٌ أٜطًا

إ اهلدف َٔ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٖٛ تط١ٜٛ املٓاشعات ايٓاػ١ عٔ طسٜل ٚضا٥ٌ 
ايهرت١ْٝٚ ٚتكدِٜ ا٫ضتػازات اييت َٔ غاْٗا َٓع سدٚخ ايٓصاع ٚذيو عٔ طسٜل تكدِٜ 

   3.خدَات ؼه١ُٝٝ َٔ قبٌ قهُني خازدٝني  عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ ا٫يهرت١ْٝٚ
ْ٘ ٔ ايتشهِٝ بايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٭ا ايٓٛع َزغِ إ ايبعض ٫ ميٌٝ اىل تط١ُٝ ٖر

ٜعطٞ اْطباعا بهٕٛ إ ايع١ًُٝ ايتشه١ُٝٝ تتِ بصٛز٠ اي١ٝ دٕٚ تدخٌ ايعٓصس ايبػسٟ, َع 
إ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتشهِٝ ٚإ نإ ٜتِ بٛاضط١ ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ َٚٓٗا ا٫ْرتْت ا٫ 

دسا٤ات ٚاضايٝب تكًٝد١ٜ, يريو ٜفطٌ إ اْٗا ٫ ؽتًف عٔ ايتشهِٝ ايعادٟ مبا فٝٗا َٔ ا
 ٜط٢ُ بايتشهِٝ عرب ا٫ْرتْت فٗٛ املصطًح ا٫نجس دق١ يف ايتعبري.

 
 
 

                                                      

رسالة  بهجسعة جعفخ, الهسائل االلكتخونية لحل مشازعات عقهد التجارة االلكتخونية,( 1)
 ,2215معة جامعة اكمي محشج اولحاج, الجدائخ, ماجدتيخ في العمهم القانهنية مقجمة لجا

 .52ص
ت و أحجث طخق الحل, مقال مشذهر أحجث الشداعا ي  احسج حتو, التحكيم اإللكتخوندمحم (2)

 :محم احسج حتو ضيمتخرص لمقا يعيتذخ  يوقع قانهن يف
http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81160  

 .9/7/2217ارە يخ الد يتار     
ىشج عبج القادر سميسان. دور التحكيم اإللكتخوني في حل مشازعات التجارة اإللكتخونية.  (3)

 ورقة بحث مقجمة بالسؤتسخ السغاربي األول حهل السعمهماتية والقانهن. ليبيا.

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81160
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 املطًب ايجايح: َصاٜا ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ َٚطا٥ٚ٘ 

 ٤ٙإ ا٫قباٍ ع٢ً سٌ املٓاشعات ايتذاز١ٜ عٔ طسٜل ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ  ٚزا
ٚ ٚا٫قتصاز يف اإلدسا٤ات ٖٞ ايطبب ا٫ضاع نايطسع١ دٚافع عدٜد٠ , فايدٚافع ا٫دسا١ٝ٥  

.ؼكٝل اؿُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ ساٍ ايتٓفٝر ٚقبً٘, ٚايسغب١ يف عدّ ايتعسض يع١ْٝ٬ ايكطا٤
1 

تػذٝع ا٫ضتجُازات  استٝادات ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ  ٚ ٖٓاى دٚافع اقتصاد١ٜ تتُجٌ يف اٜطا"
عسض ايٓصاع ع٢ً أغداص ذٟٚ خرب٠  ب١ يفضاف١ اىل دٚافع ف١ٝٓ تهُٔ يف ايسغايدٚي١ٝ. باإل

 ف١ٝٓ خاص١ أٚ قٌ ثك١
2
ايكطا٤ ْٚفكات٘ ٚبايتايٞ ايٛصٍٛ إىل سٌ  ايسغب١ يف ػٓب بط٤ ٚ,

 .ايٓصاع بصٛز٠ ضسٜع١ ٚغري َهًف١
3 

 
 
 
 
 

                                                      

ر التحكيم اإللكتخوني في حل مشازعات التجارة ىشج عبج القادر سميسان ,"دو  أ. (1)
االلكتخونية", الجساىيخية العخبية الميبية الذعبية , ورقة بحثية مقجمة لمسؤتسخ السغاربي 
األول حهل السعمهماتية والقانهن تحت شعار نحه قانهن مغاربي نسهذجي لمسعمهمات, 

ري قدم االبحاث , مشذهر عمى شبكة االنتخنت عمى مهقع مخكد  راشيل كه 2214
 القانهنية.

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=14009  
(2) Namrata Shah , "Arbitration: One Size Does Not Fit All,: Necessity 

of Developing Institutional Arbitration in Developing Countries", 

Journal of International Commercial Law and Technology , Vol. 

6, Issue 4 , 2011, pp.234-236. 

مقال مشذهر  أحجث الشداعات و أحجث طخق الحل, ي  احسج حتو, التحكيم اإللكتخوندمحم (3)
 محم احسج حتو,  ضيمتخرص لمقا يعيتذخ  يوقع قانهن يف

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81160  
 9/7/2217تم االطالع عميو بتاريخ      

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=14009
http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81160
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 :فُٝا ًٜٞ ْطتعسض اِٖ تًو اـصا٥ص 

 1تايطسع١ يف فض ايٓصاع : إ َٔ اِٖ ممٝصات ايتشهِٝ ٖٛ ضسع١ سٌ املٓاشعا -1
ّ َع ٤ٚايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ اضسع يف فض ايٓصاع ست٢ عٔ ايتشهِٝ ايعادٟ  ٖٚرا َا ٜت٬

ٛز اطساف ايٓصاع ططبٝع١ املعا٬َت ايتذاز١ٜ ,٫ٕ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٫ ٜػرتط فٝ٘ س
 ,2اَاّ احملهُني بٌ ميهٔ إ ٜتِ ايتٛاصٌ بِٝٓٗ عٔ طسٜل ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ ا٫يهرت١ْٝٚ

عرب ايربٜد ناف١  دي١ ٚاملطتٓدات ٚايٛثا٥لايبٝاْات ٚا٭ ازضاٍ نُا ميهٔ إ ٜتِ
٫ تعٛد  3ا٫يهرت١ْٝٚ. تصا٫تا٫يهرتْٚٞ اٚ  اٟ ٚض١ًٝ اخس٣ خيتازْٚٗا َٔ ٚضا٥ٌ ا٫

ضسع١ ايفصٌ يف ايٓصاع اييت ٜتُٝص بٗا ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ فكط إىل ايب١٦ٝ اييت َٔ 
يٛا٥ح املسانص املٓع١ُ ي٘ ٚاييت تطع يًُشهِ  خ٬هلا تتِ إدسا٤ات ايتشهِٝ بٌ أٜطا إىل

 ضكفا شَٓٝا ؿطِ ايٓصاع. 

تكًٌٝ ْفكات ايتكاضٞ: إ ْفكات ايتكاضٞ تتٓاضب َع طبٝع١ ايعكٛد ا٫يهرت١ْٝٚ ٚاييت  -2
ٖٞ يف ايػايب يٝطت نبري٠, ٚإ اضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايطُع١ٝ ٚايبصس١ٜ يف عكد دًطات 

 َٔ ْفكات ا٫ْتكاٍ ٚايطفس.ايتشهِٝ بني ا٫طساف ٚاـربا٤ ٜكًٌ 

َهإ اطساف ايٓصاع ٚاحملهُني ٚاـربا٤ إَٝص٠ ١َُٗ ا٫ ٖٚٞ إ ب اإليهرتْٚٞيًتشهِٝ  -3
ٚاملرتمجني إ اضتٛدب ا٫َس ذيو ايتٛادد يف اؾًط١ يف ايٛقت ْفط٘ ٚإ ناْٛا يف 

ٓ٘ ٖٚرا َهاْٗا إ ػُعِٗ يف ايٛقت عٝإايعامل, فايٛضا٥ٌ ا٫يهرت١ْٝٚ ب ما٤ كتًف١ َٔأ

                                                      

(1) Green, Allen- Obrien,William, Iinternational Arbitration and 

Multinational Litigation of Commercial Disputes ,op.ci , 2007,P.1. 
 .4وعهد كاتب االنباري,, السرجر الدابق, ص -ايشاس  ىاشم رشيج (2)
 خالج مسجوح. التحكيم اإللكتخوني. مقال مشذهر عمى شبكة اإلنتخنت عمى السهقع: ( 3)

http://www.hdrmut.net/vb/t299304.html 
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ا٫َس صعب سدٚث٘ بايطسع١ ٚايطٗٛي١ ذاتٗا يف ايتشهِٝ ايعادٟ, فايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ 
1ٜكسب املطافات.

 

ايتدًص َٔ َػه١ً تٓاشع ايكٛاْني ٚا٫ختصاص ايكطا٥ٞ : إٕ ٚدٛد اتفاق١ٝ دٚي١ٝ  -4
تفاق١ٝ ْٜٝٛٛزى ايصادز٠ عاّ غصٛص ا٫عرتاف ٚتٓفٝر أسهاّ احملهُني ٖٚٞ ا

ايتعسض ملػه١ً تٓاشع ايكٛاْني  طساف ايساغب١ باـطٛع يًتشهِٝ٭. جيٓب ا1958
ٚا٫ختصاص ايكطا٥ٞ ٭ٕ ايعكٛد املرب١َ عٔ طسٜل ا٫ْرتْٝت بصٛز٠ عا١َ ٚعكٛد 
ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ بصٛز٠ خاص١ ٖٞ عكٛد دٚي١ٝ ٫ ؼدد دػساف١ٝ َع١ٓٝ فا٫ْرتْٝت 

ٛ ْػأ ْصاع بني طسفني غصٛص غبه١ َفتٛس١ عاملًٝا ٚهلا إقًُٝٗا اـاص بٗا. فً
ايٛطين تعٗس دٚيت٘  ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ٚأزاد أسد املتداصُني ايًذ٤ٛ إىل قطا٤

َػه١ً احمله١ُ املدتص١ بٓعس ايٓصاع ٚايكإْٛ ايٛادب ٚايتطبٝل عًٝ٘ باإلضاف١ إىل 
 عدّ ٚدٛد قٛاعد َٛضٛع١ٝ َٛسد٠ تًتصّ فٝٗا ايدٍٚ يف فاٍ ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ نُا

٫2 تٛدد قٛاعـد َٛسد٠ ؼدد ا٫ختصـاص ايكطا٥ٞ ملٓاشعات ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ.
 

, نُا اْ٘ افطٌ نفا٠٤  إ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ انجس اَاْا يتبادٍ ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات  -5
٫ٕ ايكطا٤ ايٛطين ٜعتُد ع٢ً زداٍ ايكإْٛ ٚإ اضتٛدب ا٫َس ٜطتدعٞ ايكاضٞ 

ٝك١ تتطًب فٝٗا خرب٠ ف١ٝٓ  يف فاٍ َعني, ا٫ إ ايٛطين خربا٤ يف اختصاصات دق
ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٫ ٜػرتط فٝ٘ إ ٜهٕٛ احملهِ زدٌ قإْٛ  فكد ٜهٕٛ َٗٓدضا اٚ 
 طبٝبا  اٚ زدٌ اعُاٍ اٚ غدصا اخس َٔ اٟ ١َٓٗ اخس٣ يدٜ٘ املاّ مبٛضٛع ايٓصاع

 ْٞ ٚاجملاٍ ايفين.ٖٚٛ َا ٜطُٔ  َٛانب١ ايتشهِٝ  يتطٛز ايتذاز٠ يف اجملاٍ ايكاْٛ

                                                      

 دار اإلسكشجرية، طبعة، بجون  تخوني،االلك لمتحكيم القانهني الشظام الخومي: أمين دمحم (1)
 .93ص، 2006 الجامعي، الفكخ

 السرجر الدابق. ,نديسة أمال حيفـخي  (4)
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زغِ املصاٜا ايعدٜد٠ اييت ٜتُتع بٗا ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ا٫ إ ي٘ بعض املطا٨ٚ 
 َجٌ ضعف ايجك١ بايتعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ , ٚاٜطا ايتدٛف َٔ عدّ ضس١ٜ ايتشهِٝ .

 يًتشهِٝ اإليهرتْٚٞ املطًب ايسابع: مناذز ع١ًُٝ

ي١ ا٫ضتفاد٠ َٔ ا٫ْرتْت ٚٚ ٚيف قا سا يًتطٛز املطتُس يف ايٛضا٥ٌ ا٫يهرت١ْٝٚعْ
ٚقد ٚددت تط١ٜٛ املٓاشعات عرب اػٗت ا٫ْعاز اىل تطدريٙ يف خد١َ ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ 

ايٛضاط١ ٚايتٛفٝل اإليهرتْٚٞ ٚايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ تطبٝكات فع١ًٝ َٚتٓٛع١ ٚغا١ًَ 
ا بعض ايتٓعُٝات ملٓاشعات ايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ َبادزات خاص١ تبٓتٗ

ؼادات امل١ٝٓٗ ايفعاي١ يف ٖرا اجملاٍ ٚاييت تٗتِ مبٛانب١ ايتطٛز قتصاد١ٜ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚا٫ا٫
 1-اإليهرتْٚٞ ايطسٜع َٚٔ ٖرٙ املٓعُات ٚاهل٦ٝات :

 :ؼاد ا٭ٚزٚبٞا٫: ا٫ٚ"

١ْْٝٛ قاقٝٛدا ٚعكبات ٜطع اعطا٩ٙ برٍ ا٫ؼاد ا٫ٚزبٞ دٗدا نبريا يف إ ٫ 
( َٔ 1ضتدداّ آيٝات تط١ٜٛ املٓاشعات إيهرتًْٚٝا بعٝدًا عٔ ايكطا٤ ْص املاد٠ )إٚ د ؼٍٛ

َٛات اـاص ببعض املعاٖس ايكا١ْْٝٛ ـد١َ فتُع املعً 31/2000ايتٛدٝ٘ ا٭ٚزٚبٞ زقِ 
تطُح ايدٍٚ ا٭عطا٤ ملٛزدٟ خدَات املعًَٛات ٚاملتعاًَني ٚايتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً "

يتهٓٛيٛد١ٝ يف ايعامل ضتدداّ ايٛضا٥ٌ اابعٝدًا عٔ أزٚق١ احملانِ ٚ ب تَِٗعِٗ بتط١ٜٛ َٓاشعا
ا أصدزت ايًذ١ٓ ا٭ٚزب١ٝ ط" ٚاٜفاٍ املعًَٛات يف فض املٓاشعات ، ٚيفاإليهرتْٚٞ

عتُاد ضًط١ً َٔ ايتٛدٝٗات غصٛص سٌ املٓاشعات ع٢ً ااملدتص١ بتط١ٜٛ املٓاشعات ب
غبه١ أٚزب١ٝ يتط١ٜٛ املٓاشعات َباغس٠ ع٢ً  تأضٝظَٓٗا   اـط )ايطسٜل اإليهرتْٚٞ(

 .2اـط ، ٚؿٌ ناف١ َٓاشعات املطتًٗو ا٭ٚزٚبٞ خاص١ يف قطاع اـدَات

 

                                                      

 ىشج عبج القادر سميسان ,السرجر الدابق.  أ. (1)

 .مكان وجهد التهصية –تحاد األوروبيمهقع اال -أنظخ: (2)
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 "  Wipoثاًْٝا : املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ " 

ْعاّ يف تفعٌٝ ٚتطٜٛس  يعبت دٚزا نبريا اضِٗ املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ
٠ اإليهرت١ْٝٚ، ؿٌ املٓاشعات اـاص١ باإلْرتْت ٫ ضُٝا املتعًك١ ايتشهِٝ اـاص بايتذاز

باملًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚايع٬َات ايتذاز١ٜ. ضاِٖ ٖرا ايٓعاّ يف ايتػًب ع٢ً ايصعٛبات سٝح 
خت٬ف اختٝاز ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ، ٜٚتطُٔ ٚسد٠ اؾصا٤ زغِ اٜطُح عس١ٜ 

ًتشهِٝ ايطسٜع )املعذٌ( ايرٟ ٜٗدف اىل اؾٓطٝات نريو ٚضعت َٓع١ُ ايٜٛبٛ ْعاًَا ي
 1سٌ ايٓصاع بٛقت اقٌ.

 فرتاضٞ ثايجًا : ايكاضٞ ا٫

ؼاد ا٭ٚزٚبٞ ، ٚاؾٗٛد َع أ١ُٖٝ ايتٛصٝات ٚايكسازات ايصادز٠ َٔ دٗات ا٫
، إ٫ إٔ ايتذسب١ ايع١ًُٝ ا٭ٚىل يتط١ٜٛ َٓاشعات ايتذاز٠ يهبري٠ اييت بريتٗا َٓع١ُ ايٜٛبٛا

ضتدداّ غبه١ اإلْرتْت )ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ( تتُجٌ يف بسْاَر ايكاضٞ اباإليهرت١ْٝٚ 
اهلدف ايس٥ٝطٞ هلرا املػسٚع إعطا٤ سًٍٛ ضسٜع١ يًُٓاشعات املتعًك١  ,2فرتاض٫ٞا

باإلْرتْت عٔ طسٜل ٚضٝط َعتُد َٔ املسنص تهٕٛ ي٘ خرب٠ قا١ْْٝٛ يف ايتشهِٝ ٚايكٛاْني 
٬َات ايتذاز١ٜ ٚاملًه١ٝ ا ٚقإْٛ اإلْرتْت َٚٓاشعات ايعايٓاظ١ُ يًتذاز٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚعكٛدٖ

فرتاضٞ ، ٚغريٖا َٔ املٛاضٝع املتص١ً بٗرٙ ايتذاز٠ .ٜٚكّٛ ايكاضٞ ا٫ايفهس١ٜ
املتدصص بايتشاٚز َع أطساف ايٓصاع ايرٜٔ طًبٛا اـطٛع ٭سهاّ ٖرا ايٓعاّ عٔ طسٜل 

ضاع١ .ٚػدز اإلغاز٠ إىل إٔ ايكساز  (72ايربٜد اإليهرتْٚٞ ، ع٢ً إٔ ٜفصٌ يف ايٓصاع خ٬ٍ )
ايرٟ ٜصدزٙ ايكاضٞ ٜهٕٛ فسدًا َٔ ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ إ٫ إذا قبً٘ ا٭طساف ، ٜٚكدّ ٖرا 

 3املسنص ست٢ اٯٕ خدَات٘ دٕٚ َكابٌ

                                                      

  :السهقع الخسسي لمسشظسة العالسية السمكية الفكخية (1)
    http://www.wipo.int/amc/en/domains/ 
(2) https://vjudge.net/  

 ىشج عبج القادر سميسان , السرجر الدابق. (3)

https://vjudge.net/
https://vjudge.net/
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 Cyber Tribunalزابعًا : احمله١ُ ايفطا١ٝ٥ 

. 1996بتُرب ١ َْٛرتٜاٍ بهٓدا يف ضمت اْػا٤  ٖرٙ احمله١ُ يف ن١ًٝ اؿكٛم ظاَع
ع٢ً َٛقع احمله١ُ  ٚٚفكًا يٓعاّ ٖرٙ احمله١ُ ، تتِ ناف١ اإلدسا٤ات بطسٜك١ ايهرت١ْٝٚ

اإليهرتْٚٞ, تتُٝص ٖرٙ احمله١ُ بتكدِٜ خدَات تط١ٜٛ املٓاشعات بايًػتني اإللًٝص١ٜ 
ٚايفسْط١ٝ فكط ٚذيو يٛدٛدٖا يف َكاطع١ ذات طبٝع١ يػ١ٜٛ كتًط١ َٔ ٖاتني ايًػتني، 

 .1ٕ ايٛادب ايتطبٝل ٖٛ قإْٛ املطتًٗوٚايكاْٛ

يف ايٛاقع ايعًُٞ سكٝك١  باتإ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ   طح يٓاٜتَٔ خ٬ٍ َا ضبل 
فرتاض١ٝ ْػأت َٔ خ٬ٍ دٗد فٗرٙ املسانص ٚاحملانِ ا٫, ع٢ً تطٜٛسٙ ٚايعٌُ اؾاد داز

ٓٛيٛدٝا أنادميٞ َٚٔ قطاعات قا١ْْٝٛ ٚتك١ٝٓ كتًط١ َٚٗت١ُ بتطٜٛع ٚإخطاع ايته
ضتدداّ ايعًُٞ ٚايرٟ ٜتٛافل َع املطتذدات املتٛاص١ً ، ٚبايتايٞ ٚضعت ْفطٗا يف ي٬

 فرتاضٞ ٚأصبشت بعد ْطذٗا دص٤ًا َٔ ْعاَ٘ ايكاْْٛٞ .خطِ ايعامل ا٫

شايت ؼتاز ـطٛات نبري٠ َٔ داْب ايدٍٚ ٚاملٓعُات املٗت١ُ بٗرا َا َٚع ذيو 
عرتاف اقٝات ايدٚي١ٝ ٚايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ َٔ أدٌ ا٫تف٫اد١ إىل ااذ  ٫شايت ع اجملاٍ 

، َٚٔ ذيو تعدٌٜ ايكٛاْني تٓفٝر أسهاَٗا يف ايدٍٚ املدتًف١ٚايتٓعِٝ هلرٙ املسانص ٚ
 ، ٚتطٜٛس املعاٖداتهاّ ا٭دٓب١ٝاـاص١ بايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚقٛاْني تٓفٝر ا٭س

 .املدتص١ بٗرٙ اجملا٫ت

 املبحث الثاني
 شروطه واجراءاته ين االلكرتونياتفاق التحك

ط١ ًاتفام ايتشهِٝ ٖٛ بدا١ٜ ضري ايع١ًُٝ ايتشه١ُٝٝ ٖٚٛ مبجاب١ دضتٛز َٚصدز يط
احملهُني, اذ ٖٛ َا حيٍٛ دٕٚ إ ٜٓعس ايكطا٤ يف املٓاشع١, يريو ٫ بد َٔ َساعا٠ ايدق١ يف 

هِٝ نُشٌ ايعكد صٝاغ١ اتفام ايتشهِٝ, ٜٚػٌُ ٖرا ا٫تفام ؼدٜد ايعٓاصس اؾٖٛس١ٜ يًتش

                                                      

 السرجر نفدو. (1)
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١ اىل ايٛفا٤ ٚ ضافملتعًك١ ب٘ َٔ تطًِٝ ٚضُإ, باإلَٔ سٝح املػسٚع١ٝ ٚا٫يتصاَات ا
.ا اىل مجٝع ايػسٚط ٚايطُاْات  ٚا٫يتصاَاتطضاف١ اْٜٛع١ٝ ايع١ًُ باإل

1 
 ٞ ٚغسٚط٘.اتفام ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚملطًب ا٫ٍٚ: ا

 تفام ايتشهِٝا ا٫ٚ" :
تفام ايرٟ مبكتطاٙ  ٜتعٗد  ا٭طساف بإٔ  ٜتِ  ايفصٌ  يف ٖٛ ذيو  ا٫تفام ايتشهِٝ "ا

 .2ٖا  َٔ خ٬ٍ ايتشهِٝ "٩ٛاملٓاشعات ايٓاغ١٦  بِٝٓٗ  أٚ احملتٌُ  ْػ
كس٠ ا٭ٚىل َٔ املاد٠ ايطابع١ قد عسف٘ يف ايف UNCIRILايكإْٛ ايُٓٛذدٞ إ 
إىل ايتشهِٝ مجٝع أٚ تفام بني ايطسفني ع٢ً إٔ حي٬ٝ اتفام ايتشهِٝ بأْ٘ "ٖٛ اؼت عٓٛإ 

بعض املٓاشعات احملدد٠ اييت ْػأت أٚ قد تٓػأ بُٝٓٗا بػإٔ ع٬ق١ قا١ْْٝٛ قدد٠ 
يف صٛز٠ غسط ؼهِٝ ٚازد٠  اتفام ايتشهِٝتعاقد١ٜ ناْت أٚ غري تعاقد١ٜ ٚجيٛش إٔ ٜهٕٛ 

 3يف عكد أٚ يف صٛز٠ إتفام َٓفصٌ".
يتشهِٝ  يف املاد٠ ٞ  اتفام انُا عسف ايكإْٛ  ايُٓٛذدٞ يًتشهِٝ  ايتذازٟ ايدٚي

بعض املٓاشعات   حي٬ٝ  إىل ايتشهِٝ  مجٝع  أٚ )ٖٛ اتفام بني طسفني  ع٢ً إٔ :( بأ7/1ْ٘)
 أٚ غري تعاقد١ٜ. أٚقد تٓػا بُٝٓٗا ع٬ق١ قا١ْْٝٛ قدد٠  تعاقد١ٜ ناْتاييت ْػأت  احملدد٠

، نٛض١ًٝ ؿٌ ايتشهِٝ  ايعكد ا٫يهرتْٚٞ  غسطٚقد ٜهٕٛ بٓد ايتشهِٝ  يف صٛز٠ غسط  يف
، ع٢ً اتفام ٫سل )َػازط١(، ٚقد ٜهٕٛ يف صٛز٠  ت احملت١ًُ بني أطساف ايتعاقداـ٬فا

هِٝ باملٓاشع١  ايكا١ُ٥ بِٝٓٗ  بايفعٌ  إىل ايتشهِٝ  فٝٗا. ٜٚكصد  بػسط  ايتش ٤ٛايًذ
تشهِٝ( ٖٚرا ١ سٍٛ ذيو ايعكد إىل ايساي١ املٓاشعات املطتكبًٝإ:ايػسط  ايرٟ ٜسد يف ايعكد ب

  .ايع١ًُٝ ٖٛ ايػايب يف اؿٝا٠

                                                      

 بهجسعة جعفخ, السرجر الدابق. (1)
الفكخ  الجامعي   لسعاصخة  بذأن  اتفاق  التحكيم، دارد. حفيظة  الحجاد  ,االتجاىات  ا (2)

 .13ص  –م 1998 -سكشجرية  اال -
 1985السادة الدابعة القانهن الشسهذجي لمتحكيم التجاري الجولي لمجشة األمم الستحجة  (3)
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تفام َٓفصٌ عٔ ايعكد ا٭صًٞ ٜربَ٘ ا٭طساف بصدد اَػازط١ ايتشهِٝ: ٖٞ اَا 
 1ْصاع قا٥ِ بايفعٌ بُٝٓٗا ع٢ً إخطاع٘ يًتشهِٝ.

 غسٚط  صش١  اتفام ايتشهِٝ  ا٫يهرتْٚٞ: ثاْٝا": 
ٚايػسٚط  ضٛع١ٝايػسٚط املٛ ًٜصّ تٛافس شًايهٞ ٜهٕٛ اتفام ايتشهِٝ صشٝ

 ْبٝٓٗا فُٝا ًٜٞ: ايػه١ًٝ
 ايػسٚط املٛضٛع١ٝ  اي٬ش١َ  يصش١  اتفام ايتشهِٝ  ا٫يهرتْٚٞ :أ : 

ٜعترب اتفام ايتشهِٝ صشٝشا َت٢ َا تٛافست فٝ٘ ايػسٚط املٛضٛع١ٝ ايٛادب 
إىل  ٜدعْٛا تٛافسٖا يف بك١ٝ ايعكٛد ايكا١ْْٝٛ ٚاييت تتُجٌ يف تٛافس ا١ًٖٝ٫ ٚايسضا،  ٖٚٛ َا

 ١ًٖٝ.2 ابساّ اتفام ايتشهِٝ ٚعٝٛب ايرتاضٞ اييت ميهٔ  إٔ تػٛب اتفام ايتشهِٝايتعسض ٭
 ا١ًٖٝ٫  يف اتفام ايتشهِٝ  ا٫يهرتْٚٞ : -1

ٕ, ٚاملسانص ايهرب٣ ٛٚنريو احملهُ ١ًٖٝ3 ايكا١ْْٝٛايٓصاع با٭ اجيب إ ٜتُتع طسف
 ٫ضاض١ٝ مبا فٝٗا ا١ًٖٝ٫, ٫ٕيًتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ سسٜص١ ع٢ً ايدق١ يف مجٝع ا٫َٛز ا

اْعداّ ا١ًٖٝ٫ عٓد ا٫تفام ع٢ً سٌ ايٓصاع عٔ طسٜل ايتشهِٝ ٜ٪دٟ اىل بط٬ٕ اتفام 
 .ٜٞرتتب عًٝ٘ بط٬ٕ ايكساز ايتشهُٝايتشهِٝ ٖٚرا 

فصاح عٔ عُسٙ ٫يهرتْٚٞ ٖٜٛات اطساف ايٓصاع يإليريو تطًب  َسانص ايتشهِٝ ا
ٖٚرا ٜطفٞ ْٛع َٔ املصداق١ٝ  أَاّ طسيف ايٓصاع   م,ٚا٫ ٜتعرز عًٝ٘ اضتهُاٍ ا٫تفا

 .ٕٜٚبعد غب١ٗ ايبط٬
ر اسهاّ احملهُني ا٫دٓب١ٝ ا٫عرتاف ٚتٓفٝ مل تكسز اتفاق١ٝ  ْٜٝٛٛزى  بػإٔ

طأي١ ايكإْٛ  ايٛادب ايتطبٝل ع٢ً ا١ًٖٝ٫  بٌ تسنت حملانِ ايدٍٚ  املدتًف١  إٔ تطبٝل َ
ٛسد٠ غصٛص  َ نٌ دٚي١، ٚيعٌ ايطبب يف عدّ  ٚضع قاعد٠قٛاعد ايتٓاشع املعٍُٛ بٗا يف 

                                                      

سامية راشج، التحكيم في العالقات الجولية الخاصة، اتفاق التحكيم، مشذأة السعارف  (1)
 .75,ص1984اإلسكشجرية، 

، م وانظسة التحكيم  الجولية1994لدشة  27كيم  طبقا لمقانهن رقم تحد. أحسج الراوي ,ال (2)
 .84م، ص 2224 ة االسكشجرية, الطبعة الثانيةدار الجامعة  الججيج

(3) Emilia Onyema, International Commercial Arbitration and the 

Arbitrator’s Contract, First Edition, published in the Taylor & 

Francis e-Library,  2010 ,p.28. 
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إي١ٝ قاعد٠  يكإْٛ ايرٟ تػريبػإٔ ا أ١ًٖٝ اطساف ايتشهِٝ ؽٛف ٚاضعٞ اتفاق١ٝ  ايتشهِٝ
 .ايتٓاشع  يف قإْٛ  ايدٚي١  املطًٛب إيٝٗا ايتٓفٝر

ٛد كص, ٚاملْْٛٞيف ايعكٛد ٖٛ تٛافل ازادتني ع٢ً اسداخ اثس قا ايرتاضٞ: ايرتاضٞ -2
سٌ خ٬فِٗ ايكا٥ِ اٚ  ع٢ًٖٛ تٛافل ازاد٠ اطساف ايٓصاع  بايسضا يف ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ

تُتع أطساف اتفام  ٜهفٞ فكط إٔ ٜ ٫دٚث٘ َطتكب٬ عٔ طسٜل ايتشهِٝ. ٚاحملتٌُ س
ِ ازادتٗ هٕٛتإٔ  ع٢ً ايتشهِٝ صشٝشا بٌ جيب اٜطا اتفاقِٗ ٜهٕٛ ١ًٖٝ ست٢ايتشهِٝ با٭

ػسٜعات  املد١ْٝ يف . ٚتتُجٌ  عٝٛب ا٫زاد٠ اييت سصستٗا ايتٝٛب ايسضاض١ًُٝ خاي١ٝ َٔ ع
 ا٫ضتػ٬ٍ  ٚايتديظ. ا٫نساٙ ٚاـًط  ٖٚٞ  أزبع١ عٝٛب

-اتفام إىل ٜطاف ايرٟ فاحملٌ ايعكد، ؿهِ قٌ ايتشهِٝ  ٜهٕٛ إٔ جيب :احملٌ -3

م ايتشهِٝ َػسٚعا ايتشهِٝ جيب إ ٜهٕٛ قاب٬ يًتشهِٝ بطبٝعت٘ مبع٢ٓ إ ٜهٕٛ قٌ اتفا
ضاف١ اىل ٚدٛب اسرتاّ اؿدٚد اييت ٥صا تطٜٛت٘ عٔ طسٜل ايتشهِٝ, باإلٚإ ٜهٕٛ دا

.زمسٗا املػسع ٚاملتعًك١ بايٓعاّ ايعامل
1 

 :ايػسٚط ايػه١ًٝ  اي٬ش١َ  يصش١  اتفام ايتشهِٝ  ا٫يهرتْٚٞب : 
 املتعاقدإ ادٍٜتب إٔ مبذسد ٜربّ ايعكد إٔ مبع٢ٓ ايسضا١ٝ٥، ٖٛ ايعكٛد يف ا٭صٌ

 ايعكد ع٢ً اؿاٍ بطبٝع١ ذيو ٜٚٓطبل آخس، إدسا٤ إىل ساد١ دٕٚ إزادتُٝٗا عٔ ايتعبري
 إٔ ٜػرتط نإٔ قدد، غهٌ يف ايرتاضٞ إفساغ ايكإْٛ ٜتطًب فكد ذيو َع .اإليهرتْٚٞ

 ٚاْعكادٙ إلبساَ٘ ٚإمنا ايعكد إلثبات يٝظ َطًٛب١ ايهتاب١ تهٕٛ فكد َهتٛبًا، ايعكد ٜهٕٛ

 اغرتط٘ ايرٟ ايهتابٞ ايػهٌ يف مت إذا إ٫ قاْْٛٞ ٚدٛد يًعكد ٜهٕٛ ٫ عٝح شٝشًاص

 زمس١ٝ ٚزق١ يف ايهتاب١ ٜهٕٛ َا غايبًا املعاصس٠ ايكٛاْني تػرتط٘ ايرٟ ٚايػهٌ ايكإْٛ،

 .قاًْْٛا َهًف غدص بتشسٜسٖا ٜكّٛ
فايهتاب١    2اتفام ايتشهِٝ,إ اغًب١ٝ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات قد ْصت ع٢ً نتاب١  

ٚ ميهٔ  ,يف اتفام ايتشهِٝ ٚا٫ عد باط٬ٖٞ غسط َٔ ايػسٚط ايػه١ًٝ ايٛادب تٛافسٖا 
اعتُاد اـطابات  ايٛازد٠  َٔ خ٬ٍ زضا٥ٌ  ايبٝاْات  املتُج١ً يف زضا٥ٌ ايربٜد ا٫يهرتْٚٞ  

                                                      

 .61ص ,بهجسعة جعفخ, السرجر الدابق (1)
(2) Stephenson, Graham, Commercial and Consumer Law, First 

Edition, Palgrave Macmillan, London, 2007, p.233. 
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بسضا٥ٌ أٚ  ايسضا٥ٌ ايٛازد٠  يف َٔ خ٬ٍ ا٫ْرتْت  ٚبريو  ٜهٕٛ  قإْٛ  ايتشهِٝ  قد أخر 
 1.ّ  اـاص بايتذاز٠  ا٫يهرت1996١ْٜٝٚػري إيٝ٘  قإْٛ ا٫ْطرتاٍ يط١ٓ  ايبٝاْات  ٚفل َا

 ٚاملعا٬َت ا٫يهرتْٚٞ ايتٛقٝع قإْٛ ذٖب فكدايعساقٞ اَا بايٓطب١ يًكإْٛ 

 يًهتاب١ نبدٌٜ ا٫يهرت١ْٝٚ اىل ا٫عرتاف بايهتاب١ ٢١٠٢ يط١ٓ ٨٧ زقِ ايعساقٞ ا٫يهرت١ْٝٚ

 ٚايهتاب١ ا٫يهرت١ْٝٚ يًُطتٓدات "تهٕٛ اييت دا٤ فًٝٗا  13  املاد٠ يف ٚذيو د١ٜايتكًٝ

 فٝٗا تٛافست أذا ايٛزق١ٝ ملجًٝتٗا ايكا١ْْٝٛ اؿذ١ٝ ذٚات ا٫يهرت١ْٝٚ ٚايعكٛد ا٫يهرت١ْٝٚ
 -:اٯت١ٝ ايػسٚط

 أٟ يف اضرتداعٗا ميهٔ عٝح ٚايتدصٜٔ يًشفغ قاب١ً فٝٗا ايٛازد٠ املعًَٛات تهٕٛ إٔ – أ

 .ٚقت

 غهٌ بأٟ أٚ ب٘ تطًُٗا أٚ إزضاهلا أٚ أْػا٩ٖا مت ايرٟ بايػهٌ بٗا ا٫ستفاظ أَها١ْٝ – ب

 ٫ مبا تطًُٗا أٚ إزضاهلا أٚ إْػا٥ٗا عٓد فٝٗا ٚزدت اييت املعًَٛات دق١ إثبات ب٘ ٜطٌٗ
 .اؿرف أٚ باإلضاف١ ايتعدٌٜ ٜكبٌ

 ٚٚقت ٚتازٜذ ٜتطًُٗا أٚ ٓػ٪ٖاٜ َٔ ع٢ً داي١ فٝٗا ايٛازد٠ املعًَٛات تهٕٛ إٔ – ز

 زَص أٚ زقِ أٚ سسف نٌ) خاًَطا/٠ ّ يف ا٫يهرت١ْٝٚ ايهتاب١ عسف ٚقد .(ٚتطًُٗا إزضاهلا

 أخس٣ ٚض١ًٝ أ١ٜ أٚ ض١ٝ٥ٛ أٚ زق١ُٝ أٚ ايهرت١ْٝٚ ٚض١ًٝ ع٢ً تجبت أخس٣ ع١َ٬ أ١ٜ أٚ

 2. ٚايفِٗ دزاىيإل قاب١ً د٫ي١ ٚتعطٞ َػابٗ٘

 ايتشهِٝ  ا٫يهرتْٚٞ  : ادسا٤اتاملطًب ايجاْٞ

 تطري ايع١ًُٝ ايتشه١ُٝٝ  بعد٠ َساسٌ  ٚإدسا٤ات ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :
دسا٤ات ع١ًُٝ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ بتكدِٜ طًب ايتشهِٝ  اا٫ٚ: تكدِٜ طًب ايتشهِٝ: تبدا 

ّ سٝح  1988َٔ ٥٫ش١ غسف١ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ  ببازٜظ يط١ٓ  4/1عًٝ٘  املاد٠  تٖٚرا َا اند

                                                      

  :(1996بذأن التجارة اإللكتخونية )قانهن األونديتخال الشسهذجي  (1)
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html  

,  نذخ ىحا 2212( لدشة 78قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية رقم ) (2)
  4256انهن في جخيجة الهقائع العخاقية العجد الق

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html
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تٓص ع٢ً أْ٘ )طًب ايتشهِٝ  ٜٛدٗ٘ املدعٞ  إىل ا٫َا١ْ  ايعا١َ، ايطهستاز١ٜ، اييت تتٛيٞ  
 بدٚزٖا اخطاز نٌ َٔ املدعٞ عًٝ٘  باضت٬ّ  ايطًب يف تازخي٘.

اٚ  ا٫خطاز بطًب ايتشهِٝ: ٜتِ ا٫خطاز بايتشهِٝ عرب ا٫ْرتْت ضٛا٤ إٚ ٫ٜٔ  ثاْٝا":
ي٬تصاٍ  تطُح   ٣ظ أٚ بسق١ٝ أٚ باٟ ٚض١ًٝ  اخس، أٚتًهغطاب َٛصٞ عًٝ٘  أٚ فانظ

 ٘.بتكدِٜ  ديٌٝ  ع٢ً ازضاي
اْػا٤ َٛقع ا٫يهرتْٚٞ يًٓصاع ٚاِٖ َا ميٝص ٖرٙ املٛاقع إ ٫ اسد ميهٓ٘ ايدخٍٛ  ثايجا":

 1.اىل املٛقع اـاص باملٓاشع١ ض٣ٛ اطساف اتفام ايتشهِٝ  أٚ ٚن٥٬ِٗ  ٚقه١ُ  ايتشهِٝ
: إ تبادٍ ايبٝاْات ٚاؿذر بني اطساف  ايتشهِٝ  ا٫يهرتْٚٞ اْات ٚا٫دي١تبادٍ ايبٝ زابعا":

ايكا١ْْٝٛ ٚا٫ٚزام ٚا٫دي١ ٚنٌ َا ٜتعًل بايكط١ٝ  ٜتِ عٔ طسٜل ايربٜد ا٫يهرتْٚٞ ع٢ً 
 . ٛقع  ا٫يهرتْٚٞ  اـاص بايكط١ٝامل

١ٝ ايفهس١ٜ  املٓع١ُ ايعامل١ٝ  يًًُه انص ايتشهِٝ َٓٗاٖٚرا َا ضازت عًٝ٘ غايب١ٝ َس
يف غهٌ نتابٞ ، ٚإٔ   إٔ نٌ أخطاز أٚ اب٬غ جيب إٔ ٜتِ/أ 4دا٤ يف ْص املاد٠  حسٝ

ب٬غ   ٚض١ًٝ يإل ١أٚ أٜ ٌ بايفانظ أٚ ايربٜد  ا٫يهرتْٜٚٞسض ايعادٌ أٚ بايربٜد ٜ٘تِ  ازضاي
 Expeditedيو يف ٥٫ش١ ايتشهِٝ املطتعذٌ.ذ قا١َ ايديٌٝ عًٝ٘/ ٜٚتِإب تطُح

Arbitration 
تِ اداز٠ اؾًطات يف ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ عرب تداز٠ دًطات  ايتشهِٝ  ا٫يهرتْٚٞ :ا خاَطا":

إ احمله١ُ ا٫يهرت١ْٝٚ ْصت يف َادتٗا  ٚبٛدٛد ا٫طساف بطسٜك١ افرتاض١ٝ, غبه١ ا٫ْرتْت
َعكٛي١   يهرت١ْٝٚ  ع٢ً أْ٘ )يًُشه١ُ إٔ تطتددّ  نٌ ٚض١ًَٝٔ ٥٫ش١  احمله١ُ  ا٫  21/2

 .(َٓاضب بني ا٫طساف غات بػهٌتطُح بتبادٍ  ي٬ب٬ي
املتدصص١ يف باملٓاشعات   " WIPOأَا املٓع١ُ ايعامل١ٝ  يًًُه١ٝ  ايفهس١ٜ " 

( َٓٗا  َصطًح  اؾًط١ 48قد ْصت  يف املاد٠ ) G .C . Aاإلداز١ٜ  يف أمسا٤ اؿكٍٛ 
audience  نييطبٝع٬ٝ  عٔ  ا٫دتُاعات  بني ا٫غداص اجيب إٔ ٜػٌُ  فط ،

 2.ب٬غات ا٫يهرت١ْٝٚٚاملد٫ٚت ايتًفص١ْٜٝٛ ٚاملد٫ٚت  املس١ٝ٥  ٚايتبادٍ ايفٛزٟ  ٚاملٛثل يإل

                                                      

د خالج مسجوح  ابخاهيم  ,ابخام العقج  االلكتخوني , دار الفكخ  الجامعي , االسكشجرية,  (1)
 .26ص  -م2227

 .12ىشج عبج القادر سميسان , السرجر الدابق, ص (2)
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 ا٫يهرتْٚٞ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل عًٞ إدسا٤ات َٚٛضٛع ايتشهِٝاملطًب ايجايح: 
 ملعسف١ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل عًٞ ايتشهِٝ َٚٓاشعات٘ دٚز نبري يف سطِ ناف١ ايدفٛع

ِٝ ، سٝح ٜرٖب ايفك٘ يف ايكا١ْْٝٛ اييت تٓػأ عٓد إدسا٤ ايتشهِٝ أٚ بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ ايتشه
قإْٛ ا٫زاد٠ ٖٛ ايرٟ حيع٢  خطاع إدسا٤ات ايتشهِٝ يكإْٛ اإلزاد٠ اٟ إإفُٛع٘ ب

 ع٢ً ايتطبٝل ٚادب ايكإْٛ َجٌ ذيو يف َجً٘ ، اإليهرتْٚٞ ايتشهِٝ إدسا٤ات يفٚي١ٜٛ  با٭

 يف ٚايٛاضش١ ايصسحي١ تًو ٖٞ ٖٓا بٗا ٜعتد اييت ا٭طساف إزاد٠ إٔ تشهِٝ إ٫اي َٛضٛع
 1بِٝٓٗ. ايدا٥س بايتشهِٝ اـاص١ اإلدسا٤ات يتٓعِٝ َع١ٓٝ قٛاعد ؽٌٜٛ

 اـاص١ ا٭سهاّ يتٓعِٝ ؼهِٝ َسنص ٥٫ش١ اختٝاز إىل ا٭طساف إزاد٠ ٚقد تتذ٘ 

 تصٛزٖا ميهٔ اييت ٖٞ اؿاي١ ٖرٙ إٔ عٚايٛاق فُٝا ٜتعًل بٓصاعِٗ ، ايتشهِٝ بإدسا٤ات

 ايتشهِٝ َسانص أسد خيتازٕٚ سني ا٭طساف إٔ ذيو اإليهرتْٚٞ، ايتشهِٝ سا٫ت يف ع٬ًُ

 اختازٚا قد أِْٗ ٜعين ذيو فإٕ بِٝٓٗ، ايكا٥ِ ايٓصاع ؿٌ اإلْرتْت غبه١ ع٢ً املٛدٛد٠

 .َٓاشعاتِٗ يتشهِ باإلدسا٤ات خاص١ ايكٛاعد َٔ عًٝ٘ تػتٌُ مبا املسنص ٖرا ٥٫ش١
ّ ْصت يف ايفكس٠ )أ( َٔ املاد٠ ايتاضع١ 1961قع١ ض١ٓ نُا إ َعاٖد٠ دٓٝف املٛ

إذا تعًل ا٭َس بٛدٛد ٚصش١  ٝاغ١ مماث١ً ملعاٖد٠ ْٜٝٛٛزى ْصت ع٢ً اْ٘: ٚيف صَٓٗا
اتفام ايتشهِٝ فإٕ قانِ ايدٍٚ املتعاقد٠ تفصٌ يف ٖرٙ املطأي١ ٚفكًا يًكإْٛ ايرٟ 

طساف يٝطسٟ عًٞ اتفام ايتشهِٝ ، ٚيف ساي١ عدّ ٚدٛد تكٓني أٚ إغاز٠ يف ٖرا اختازٙ ا٭
 2ايػإٔ فإٕ اتفام ايتشهِٝ خيطع يكإْٛ ايدٚي١ اييت صدز فٝٗا اؿهِ ايتشهُٝٞ

 ا٫يهرتْٚٞ تٓفٝر قسازات ايتشهِٝاملطًب ايسابع: 
ِ تٓفٝر عٓدَا ٜكسز اطساف ايٓصاع ايًذ٤ٛ اىل ايتشهِٝ يط١ٜٛ ْصاعِٗ  جيب عًٝٗ

يف ٜهٕٛ ايطسف اـاضس اؿهِ ايصادز َٔ قه١ُ ايتشهِٝ دٕٚ تأخري  يهٔ قد حيدخ ٚإ 
اي١ٝٓ ٜٚسفض تٓفٝر اؿهِ مما ٜططس ايطسف ا٫خس اٟ ايطسف املطتفٝد  َٔ  ٤ايكط١ٝ ضٞ

اؿهِ إيٞ ايًذ٤ٛ يًكطا٠ ايٛطين يدٚي١ ايتٓفٝر يطًب تٓفٝر ٖرا اؿهِ ٚعًٝ٘ إٔ ٜكدّ أصٌ 
ز٠ طبل صٛز٠ طبل ا٭صٌ َٓ٘ ي٬عرتاف ب٘ ٚتٓفٝرٙ باإلضاف١ إيٞ أصٌ ٚصٛ اؿهِ أٚ

، إ٫ إٔ َٔ اتفاق١ٝ ْٜٝٛٛزى( ٫ٚ تٛدد َػه١ً يف ايتشهِٝ 31ّ ا٭صٌ َٔ اتفام ايتشهِٝ )
                                                      

 .  295د. محدن شفيق ,السرجر الدابق, ص (1)
في مجال التحكيم  ة لمسذكالت العمسية والقانهنيةيسخ, دراسة تحميمد. أبه العال عمي الش (2)

 .324م ص 2224، بجون ناشخ طبعة األولي التجاري الجولي
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َات١ٝ ٫ متٝص بني : أٚهلُا : إٔ املعًٛو يف ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ يطببٝنيا٭َس يٝظ نري
ٚدٛد بعض ايصعٛبات تتعًل بايتصدٜل عًٞ ايٛثا٥ل  :ا٭صٌ ٚايصٛز٠، ٚثاُْٝٗا

 1ا٫يهرت١ْٝٚ
ٚتطتًصّ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ ٚا٫تفاقات ايدٚي١ٝ ضسٚز٠ تكدِٜ أصٌ اتفام ايتشهِٝ 

، ٚبٝإ ذيو اْ٘ عٓدَا تٓص ِ ايتشهِٝ ، فٗٞ تتٓاقض َع ْفطٗاعٓد طًب تٓفٝر سه
زضا٥ٌ ٚبسقٝات  د غسط ايتشهِٝ ضُٔاملاد٠ ايجا١ْٝ َٔ اتفاق١ٝ ْٜٝٛٛزى عًٞ اَها١ْٝ ٚزٚ

م ، ثِ تأتٞ املاد٠ ايسابع١ َٔ ْفظ ا٫تفاق١ٝ ٚتكسز ضسٚز٠ تكدِٜ أصٌ اتفاٜتبادهلا ايطسفإ
 . ايتشهِٝ أٚ صٛز٠ طبل ا٭صٌ َٓ٘

 2رنٛزٜٔفايتٓاقض ٜهٕٛ ٚاضشًا بني ايٓصني امل
عات ا٫يهرت١ْٝٚ تعرتف بايهتاب١ أٚ ايتٛقٝ ٚتبدٚ أ١ُٖٝ ٖرا ا٭َس يف ايدٍٚ اييت ٫

ٚإ٫ تعسض سهِ ايتشهِٝ ايرٟ ٜساد تٓفٝرٙ يف َجٌ ٖرٙ ايدٍٚ يإلبطاٍ ، ٖٚهرا ٜتِ عٌُ 
 ٟاٍ ايدٚي١ٝ ٚبني ا٭ضًٛب ايتكًٝدَصز ايكٛاعد اؾدٜد٠ يًتشهِٝ ايفٛزٟ عرب غبهات ا٭عُ

 .  3يف نتاب١ اؿهِ
. ّ 1996 ( َٔ قإْٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يط35١ٓقد بني ْص املاد٠ )

 :( ا٫عرتاف ٚايتٓفٝر35املاد٠ )
/ ٜهٕٛ قساز ايتشهِٝ ًَصًَا بصسف ايٓعس عٔ ايبًد ايرٟ صدز فٝ٘ ، ٜٚٓفر بٓا٤ عًٞ طًب 1

 .(36أسهاّ ٖرٙ املاد٠ ٚاملاد٠ )نتابٞ ٜكدّ إيٞ قه١ُ كتص١ ، َع َساعا٠ 
ايكساز ا٭صًٞ ٜكدّ / عًٞ ايطسف ايرٟ ٜطتٓد إيٞ قساز ؼهِٝ أٚ ٜكدّ طًبًا يتٓفٝرٙ أٚ 2

( أٚ صٛز٠ ي٘ 7، ٚاتفام ايتشهِٝ ا٭صًٞ املػاز إيٝ٘ يف املاد٠ )املٛثل سطب ا٭صٍٛ
 . َصدق١ سطب ا٭صٍٛ

 
                                                      

 .242ادي دمحم عساد ، مخجع سابق ص عقج التجارة االلكتخونية : ف (1)
,  القاىخة , دار الشيزة العخبية,االلكتخوني. سامي عبج الباقي التحكيم  التجاري د (2)

 . 169, ص2224
¸ م2224د. محسهد مختار بخيخي ,التحكيم التجاري الجولي ,دار الشيزة العخبية طبعة  (3)

 .212ص 
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 ةـاخلامت
٠ ٫ٚشاٍ يف طٛز اؿداث١ فٗٛ إٔ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ  سدٜح ايٓػاتطح مما ضبل ا

١ٝٓ يطٗٛي١ اضتدداَ٘ عاد١ اىل تعصٜصٙ َٔ قبٌ املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚايتػسٜعات ايٛط
سهاَ٘ اذ اْ٘ ْعاّ فعاٍ ٜتُتع مبصاٜا عدٜد٠ غري َتٛفس٠ يف ا٫ضايٝب ا٫خس٣ أٚا٫عرتاف ب

طاز قاْْٛٞ ايريو ٜتٛدب اجياد  ؿٌ املٓاشعات بٌ ست٢ غري َتٛفس٠ يف ايتشهِٝ ايتكًٝدٟ.
خص خاص بايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٚضٔ تػسٜعات ٚط١ٝٓ باملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ٚبا٭

 , ٚفُٝا ًٜٞ ْطسح اِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٓا ايٝٗا َع ذنس ايتٛصٝات.ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ
 أ٫ًٚ: ايٓتا٥ر

ب٘ َٔ ضسع١ ايفصٌ  ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٜتُاغ٢ َع طبٝع١ ايعكٛد ايتذاز١ٜ ملا ٜتُتع -1
 ضاف١ اىل ق١ً ايتهايٝف ٚ ايهفا٠٤ ايعاي١ٝ.يف ايٓصاع باإل

٠ ٫ٚشاٍ يف طٛز اؿداث١ فٗٛ عاد١ اىل تعصٜصٙ َٔ أسدٜح ايٓػٕ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ  ا -2
 .سهاَ٘أ١ٝٓ يطٗٛي١ اضتدداَ٘ ٚا٫عرتاف بقبٌ املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚايتػسٜعات ايٛط

إ خد١َ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ اصبشت َتاس١ يف اغًب َسانص ايتشهِٝ ايدٚي١ٝ يف ايٛقت  -3
ٞ خاص بايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ٚضٔ اجياد اطاز قاْْٛ َع٘ ٜتٛدباؿايٞ. ا٫َس ايرٟ 

 تػسٜعات ٚط١ٝٓ باملعا٬َت اإليهرت١ْٝٚ ٚبا٭خص غصٛصٝات ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ.

 ايتٛصٝاتثاْٝا": 

, َع هرت١ْٝٚيضاف١  اىل اقا١َ ب١٦ٝ قا١ْْٝٛ يًتذاز٠ ا٫تػذٝع ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ باإل -1
نُا  ٜٚٓعِ اسهاَ٘.  ضسٚز٠ ٚضع قإْٛ َطتكٌ ٜعاجل َٛضٛع ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ

تطُح بتػفري ايبٝاْات  ٜٓبػٞ  تٛفري غبه١ ساضٛب١ٝ ع٢ً دزد١ عاي١ٝ َٔ اؿُا١ٜ
 ٚاملعًَٛات ٚتتٝح اضتدداّ ايتٛاقٝع ا٫يهرت١ْٝٚ.

دأ بتشٌٜٛ املًفات ٜبإٔ  فًظ ايكطا٤ ا٫ع٢ًأخس٣ ٜتٛدب ع٢ً  َٚٔ د١ٗ -2
٢ٓ فهس٠ احملانِ ايهرت١ْٝٚ تبٜايكطا١ٝ٥ ظُٝع أٚزاقٗا إىل ًَفات ايهرت١ْٝٚ، ٚإٔ 

ٚتأخر بٗا ع٢ً أزض ايٛاقع. فبُذسد تٓفٝر ذيو ميهٔ ا٫ضتفاد٠ َٔ مجٝع َصاٜا 
تشهِٝ اي٭ْ٘ بريو فكط ٜتِ ضُإ إدسا٤ مجٝع َساسٌ  ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ،



 التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية
 

 

 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (76), Year (23) 

03 

مبا يف ذيو َسس١ً تٓفٝر سهِ ايتشهِٝ  باضتدداّ ٚضا٥ٌ ا٫تصاٍ ا٫يهرت١ْٝٚ،
 ا٫يهرتْٚٞ.

كد َ٪متسات قا١ْْٝٛ  ْٚدٚات يًتعسف بدٚز ٚا١ُٖٝ ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ع٢ً ضسٚز٠ ع -3
 املطت٣ٛ اؿهَٛٞ ٚا٫نادميٞ

دًطات ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ ,  ضسٚز٠ اعرتاف ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ بصش١ اْعكاد -4
ضاف١ اىل تٛفري ا٫َٔ ايكاْْٛٞ املعًَٛاتٞ يهاف١ املعا٬َت اييت تتِ عرب غبه١ باإل

 ٜٛسٙا٫ْرتْت ٚتط

يتذازٟ ا٫يهرتْٚٞ ٚتطٜٛسٖا  ضسٚز٠  ت١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ يف فاٍ ايتشهِٝ ا -5
 املدتًف١ ايدٍٚ يف اإليهرتْٚٞ ايتشهِٝ َسانص َع اتصاٍ قٓٛات فتح ضاف١ اىل باإل

 .َٛضٛعات٘ تتٓاٍٚ اييت امل٪متسات يف ٚاملػازن١ ػازبٗا َٔ ي٬ضتفاد٠

 ادرـاملص
 ايهتبا٫ٚ" :

ّ  قُد : عبد ايط٬أمحد  بٔ قازع بٔ شنسٜا. ؼكٝل اؿطٔ : أبٛيًػ١َعذِ َكاٜٝظ ا -1
 ّ .1991 -ٖـ 1411. داز اؾٌٝ  بريٚت  ٖازٕٚ. ايطبع١  ا٭ٚيٞ

 يف غسٜب ايػسح ايهبري  املصباح املٓري أمحد بٔ قُد بٔ ع٢ً ايفَٝٛٞ املكدٟ, -2
 .، داز ايهتب ايع١ًُٝ بريٚتا٭ٚيٞ, ايطبع١  يًسافعٞ

، ض١ٓ ٔ َٓعٛز ا٫فسٜكٞ داز صادز بريٚتمجاٍ  ايدٜٔ قُد بٔ َهسّ  ب أبٛ ايفاضٌ  -3
1968.ّ 

، ٛشاز٠  ايرتب١ٝ  ٚايتعًِٝ  : َصسايعذِ ايٛدٝص  : فُع ايًػ١  ايعسب١ٝ  : طبع١ خاص١  ب -4
1472  ٙ2006. 

, 1ابٛ شٜد زضٛإ, ا٫ضظ ايعا١َ يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ, داز ايفهس ايعسبٞ, ط د.   -5
198 
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طٔ غفٝل, ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ, دزاض١ يف قإْٛ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ, داز د. ق -6
 1997ايٓٗط١ ايعسب١ٝ,  َصس, 

إبساِٖٝ قُد ايعٓاْٞ، ايًذ٤ٛ إىل ايتشهِٝ ايدٚيٞ )ايعاّ اـاص ايتذازٟ(, ايطبع١   -7
 .2006ايجا١ْٝ، داز ايٓٗط١ ,

ْٚٞ  عٔ طسٜل ا٫ْرتْٝت  ه٬ت  ايبٝع  ا٫يهرتممدٚح  قُد خريٟ  ٖاغِ  املطًُٞ َػ -8
 ّ.2000، داز ايٓٗط١  ، ايكاٖس٠  يف ايكإْٛ املدْٞ

سطاّ ايدٜٔ فتشٞ ْاصف : ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ يف َٓاشعات ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ . داز د.  -9
 . 2005ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ، ايكاٖس٠  ، 

 .2005, 4د. ابساِٖٝ امحد ابساِٖٝ, ايتشهِٝ ايدٚيٞ اـاص, داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ,ط  -10

ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞ، بدٕٚ طبع١، اإلضهٓدز١ٜ، داز , قُد أَني ايسَٚٞ  -11
 .2006ايفهس اؾاَعٞ، 

 س  اؾاَعٞ، داز ايفهاملعاصس٠  بػإٔ  اتفام  ايتشهِٝد. سفٝع١  اؿداد  ,ا٫ػاٖات    -12
 ّ.1998 -ا٫ضهٓدز١ٜ  

اص١، إتفام ايتشهِٝ، َٓػأ٠ املعازف ضا١َٝ زاغد، ايتشهِٝ يف ايع٬قات ايدٚي١ٝ اـ -13
 .1984اإلضهٓدز١ٜ، 

ّ   ٚاْع١ُ  1994يط١ٓ   27د. أمحد ايصاٟٚ ,ايتشهِٝ  طبكا  يًكإْٛ  زقِ  -14
 .2004ّدز١ٜ, ايطبع١  ايجا١ْٝ ضهٓي١ٝ ، داز اؾاَع١  اؾدٜد٠  ا٫ايتشهِٝ  ايدٚ

, ا٫ضهٓدز١ٜ, اؾاَعٞ ابساّ ايعكد ا٫يهرتْٚٞ, داز ايفهس  ,ايد ممدٚح  ابساِٖٝخ .د -15
2007.ّ 

 . ّ 1997ٝل ,ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ, داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، َصس د. قطٔ غف -16

١ يًُػه٬ت ايع١ًُٝ ٚايكا١ْْٝٛ يف فاٍ ايتشهِٝ ٝ, دزاض١ ؼًًٝد. أبٛ ايع٬ عًٞ ايُٓس -17
 .2004ّايتذازٟ ايدٚيٞ ، بدٕٚ ْاغس طبع١ ا٭ٚيٞ 

 ايكٛاْني  ثاْٝا":
 1985ُٓٛذدٞ يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يًذ١ٓ ا٭َِ املتشد٠ ايكإْٛ اي -1
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 2012 يط١ٓ( 78) زقِ ا٫يهرت١ْٝٚ ٚاملعا٬َت ا٫يهرتْٚٞ ايتٛقٝع قإْٛ -2

 .1994يط١ٓ  27زقِ  ٟقإْٛ ايتشهِٝ املصس -3

 .2011َػسٚع قإْٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايعساقٞ يط١ٓ   -4

املصدز ٚقا٥ع  - 2006يط١ٓ  4ايعسام زقِ  –قإْٛ ا٫ضتجُاز يف اقًِٝ نٛزدضتإ  -5
 27/08/2006تازٜذ: 62, زقِ ايعدد:4نسدضتإ , زقِ ايتػسٜع 

 2001قإْٛ  املعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ ا٫زدْٞ يط١ٓ   -6
  اجمل٬ت ايع١ًُٝ ٚامل٪متساتثايجا": 

ايتشهِٝ نٛض١ًٝ ؿٌ املٓاشعات يف عكٛد  ٚعٛد ناتب ا٫ْبازٟ, -آٜاع  ٖاغِ زغٝد  -1
, ايط١ٓ ايطابع١, , داَع١ نسب٤٬تربَٗا ايدٚي١, ف١ً زضاي١ اؿكٛم  ا٫ضتجُاز اييت

 .2015ايعدد ا٫ٍٚ, 

ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ ٚدٚزٙ يف سٌ املٓاشعات ايٓاػ١ عٔ ايتذاز٠  ,ْط١ُٝ أَاٍ سٝفـسٟ  -2
املسنص ايدميكساطٞ ايعسبٞ, ف١ً ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايكإْٛ ايعدد ايجاْٞ  اإليهرت١ْٝٚ,

 , اؾصا٥س. 2017َازع يط١ٓ 

ٖٓد عبد ايكادز ضًُٝإ, "دٚز ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ يف سٌ َٓاشعات ايتذاز٠   -3
ٚزق١ َكد١َ اىل امل٪متس املػازبٞ ا٭ٍٚ سٍٛ املعًَٛات١ٝ ٚايكإْٛ, داَع١  ا٫يهرت١ْٝٚ",

 املسقب, اؾُاٖري١ٜ ايًٝب١ٝ.

يتشهِٝ ضايف آدّ َصطفٞ, إدسا٤ات ا د. َصطفٞ امحد اؿاز ٜٛضف, د. أبٛ -4
عح عًُٞ َٓػٛز يف ف١ً داَع١ غت ايسضا ايع١ًُٝ ايعدد ٚتٓفٝر قسازات٘, ا٫يهرتْٚٞ 
 ّ.2015َازع  , ايطٛدإ,ايسابع عػس

 خاَطا": ا٫طازٜح ٚايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ:
زضاي١  بٛمجع١ دعفس, ايٛضا٥ٌ ا٫يهرت١ْٝٚ ؿٌ َٓاشعات عكٛد ايتذاز٠ ا٫يهرت١ْٝٚ, -1

 .١ْٝٛ2015 َكد١َ ؾاَع١ داَع١ انًٞ قٓد اٚؿاز, اؾصا٥س, َادطتري يف ايعًّٛ ايكاْ
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, زضاي١ ايتطبٝل ع٢ً ايتشهِٝ ا٫يهرتْٚٞضعد خًٝف١ خًف اهلٝفٞ, ايكإْٛ ايٛادب  -2
 .2013, ري َكد١َ اىل داَع١ ايػسم ا٫ٚضطَادطت
 املصادز ا٫يهرت١ْٝٚضادضا": 

سدخ طسم اؿٌ, َكاٍ أسدخ ايٓصاعات ٚ أ ُٞد  امحد ست٘, ايتشهِٝ اإليهرتْٚق -1
  :امحد ست٘ دقُ يًكاضَٞتدصص  تػسٜعٞ ْٞٚقع قاْٛ يفَٓػٛز 

http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81160 
املٛقع:  خايد ممدٚح. ايتشهِٝ اإليهرتْٚٞ. َكاٍ َٓػٛز ع٢ً غبه١ اإلْرتْت ع٢ً  -2

http://www.hdrmut.net/vb/t299304.html 

 :َٛقع غبه١ عُإ ايكا١ْْٝٛ -3

 http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=13779  
4- http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electron

ic_commerce/1996Model.html  
  :ايفهس١ٜ يًًه١ٝ ايعامل١ٝ يًُٓع١ُ ايسمسٞ املٛقع    -5

http://www.wipo.int/amc/en/domains/ 
6- https://vjudge.net/ 
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Necessity of Developing Institutional Arbitration in 

Developing Countries", Journal of International 

Commercial Law and Technology , Vol. 6, Issue 4 , 

2011, pp.234-236. 
3-   Emilia Onyema, International Commercial Arbitration 

and the Arbitrator’s Contract, First Edition, published in 

the Taylor & Francis e-Library,  2010 ,p.28. 
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http://www.hdrmut.net/vb/t299304.html
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http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=13779
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First Edition, Palgrave Macmillan, London, 2007, p.233. 

 


