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 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

Abstract 

       Electronic arbitration (E-arbitration) is usually defined as a method to settle 

disputes through online platforms providing arbitration services. It constitutes a 

recent process dispute resolution mechanism between economic agents through 

the use of information and communication technology. Arbitration is inseparable 

from the growth of e-commerce and cross-border trade transactions. Contracting 

parties in such transactions expect a swift, cost-effective and efficient dispute 

resolution mechanism. It is no coincidence therefore that an increasing number 

of domestic legislations and international regulations adhere to the rules 

governing E-arbitration. The fact remains that, surprisingly, the Lebanese 

regulatory framework puts several obstacles to the successful implementation of 

E-arbitration in Lebanon. In this respect, this contribution endeavors to identify 

the scope of such obstacles, and discusses the solutions adopted in other legal 

frameworks. 

ا  

 التحكــــيم باســــتخدام الوســــائل االلكرتونيــــة نفــــسه كوســــيلة ســــريعة  يف العــــصر احلــــديث فــــرض

ًوفعالة حلل املنازعات اليت تنشأ بني املؤسـسات بـدال مـن اللجـوء إىل احملـاكم مبـا فيهـا مـن بـطء 

ولقـــد ســـارعت الـــدول ، يف اإلجـــراءات مبـــا ال يتناســـب مـــع الـــسرعة املطلوبـــة يف عمليـــة التجـــارة

حــدة تلــو األخــرى يف ســن التــشريعات والقــوانني الــيت تــضبط العالقــات اإللكرتونيــة ســواء يف الوا

  . جمال التجارة أو  غريها

     ويف هذه السطور سوف نلقي الضوء على تلك اجلوانب مبا يف ذلك أمهية التحكيم 

  .اإللكرتوين وأركانه وكيفية إبرامه وذلك يف مصر مقارنة بغريها من الدول
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لقــد حلــق مبيــادين التجــارة واخلــدمات واحليــاة بوجــه عــام كثــري مــن التطــور، ممــا أنــتج عنــه  

شيء من تعقيد املعامالت وتشعب يف النزاعات املطروحة، وبات اللجـوء إىل التحكـيم ضـرورة 

مـــن الـــضرورات الـــيت تفـــرض نفـــسها يف وقتنـــا الـــراهن، وقـــد كانـــت هـــذه التطـــورات الـــدافع حمـــل 

لرجـــــوع إىل التحكـــــيم ليكـــــون األداة القانونيـــــة الـــــيت متكـــــن األطـــــراف مـــــن حـــــسم األنظـــــار يف ا

منازعا�م، مبا يضمن هلم السرية وسـرعة اإلجنـاز يف ظـل معطيـات هلـا مـن املرونـة واحلريـة مـا قـد 

  .يفتقده القضاء النظامي

ازدادت يف بــدايات القــرن العــشرين أمهيــة التحكــيم وزيــادة الرغبــة يف اللجــوء إليــه نتيجــة 

أحــد النمــو الكبــري يف العالقــات التجاريــة يف ا�تمعــات وتعقــد وتــشابك هــذه العالقــات فيعــد 

وال ، أهــم وســائل حــسم املنازعــات بــني أطــراف اخلــصومة خاصــة يف جمــال التعــامالت التجاريــة

جــــــدال أن التطــــــور املهــــــول الــــــذي شــــــهده العــــــامل والزال يف جمــــــاالت االتــــــصال والتكنولوجيــــــا 

ـــاة، فوجــود وتطــور شـــبكة املعلومـــاتية ألقــى  بظــالل علــى ســلوك ا�تمــع يف نــواح شــىت مــن احلي

االنرتنت أدي ايل حتويل العامل إىل بقعة صغرية حتدث فيها معظم التعامالت بقليـل مـن اجلهــد 

إىل نظــام يــضمن حــل مــن مث احلاجــة و والتيــسـري دون االحتيــاج إىل االنتقــال واملزيــد مــن الوقــت

  . سريعفاعل و عنها بشكل النزاعات اليت قد تنشأ

بسبب متيز هـذا النظـام تربز أمهية التحكيم يف ا�ال االقتصادي والتجاري وقد تبني أن 

 يف حريـة األطـراف  يف تتـضح  هـا لعلو.  توجد يف أنظمـة فـض املنازعـات األخـرىخبصائص ال

  ة لألطـرافبـاإلرادة املطلقـ" يف علـم التحكـيم التجـاري احلرية هذه و تعرف اختيار حمكمهم 

" party autonomy"  حيـث أن هـذه اإلرادة .  أهـم مزايـا التحكـيم التجـاريمـنتعتـرب

احملكم يـــستمد ات فـــ النزاعـــللفـــصل يف  وصـــالحية ةالتحكيميـــة مـــشروعياهليئـــة هـــي الـــيت متـــنح 
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مثــل القاضــي بــسلطة قــانون  بـدايتا  ال يتمتــع حيــث مــن أطــراف النــزاع أنفـسهم فقــط، سـلطته 

  الوطين

اصيل اخلاصـة شكل وطريقة نظام التحكيم ومجيع التفل ةددهذه اإلرادة هي احملكما أن 

أطــراف النــزاع إىل مبوجبــه والــذي يلجــأ  "institutional مؤســسي" نــوع التحكــيم بــه، ك

ي  التحكـيم الفــرد ، أو ليقـوم حبــل النـزاع وفقـا لقواعــده ولوائحـهاملعتمـدة أحـد مراكـز التحكــيم 

  . ن حمكم واحد أو أكثر ليقوم �ذه املهمةوالذي قد يتألف مأو اخلاص 

، انتــشرت حــول العــامل  وبــالنظر إىل أمهيــة التحكــيم وصــالحيته يف جمــال فــض املنازعــات

علـم يـدرس يف أرقـى اجلامعـات العامليـة، إضـافة ، وأصـبح التحكـيم مراكز التحكيم املتخصـصة 

 عديــدة دوليـة دت اتفاقيـات وعقــ.إىل قيـام دول كثـرية بتحـديث وتطــوير قوانينهـا يف هـذا ا�ـال

 اخلاصـــة بــاالعرتاف بأحكــام احملكمـــني ١٩٥٨اتفاقيـــة نيويــورك لعــام " خاصــة بــالتحكيم مثــل 

 اخلاصــة بتــسوية منازعــات االســتثمار ١٩٦٥ًوأيــضا اتفاقيــة واشــنطن لعــام " األجنبيــة وتنفيــذها

ــــيت أنــــشئ مبوجبهــــا ــــدول األخــــرى وال ــــدول ومــــواطين ال ــــدويل لتــــسوي بــــني ال ة منازعــــات املركــــز ال

 .(lCSID) االستثمار

 تــهمواكب عــدم وتــه أفعالي عــدمقــد نــري تلــك بــالنظر ايل التحكــيم بــشكلة التقليــدي إال انـه 

هـو   ، الكرتونيـة يصلح إضفاء عليهـا لفـظ معامالت اجناز يف بةتطلامل للسرعة كافيةال درجةالب

 فـضلمعاصـر  سـلوبأملـا يتمتـع بـه مـن   كأحـد البـدائلااللكـرتوين التحكـيم روظهـمـا ادي 

 وبـشكل عـامالتامل يف االنرتنـت الوسـائل االلكرتونيـة و اسـتخدام يت تنـشأ عـن  الـنازعـاتامل

 بيئـةلل االلكـرتوين التحكـيم اليت يوفرهـا الستجابةا سبب ذلك وااللكرتونية،التعامالت  خاص

 لقـانون مثـل حتديـد اثـارت ةعـد قبـاتع وسـيلة حلـل كمـا يعتـرب التجـارةااللكرتونيـة  يف جمـال 

  .ذلك ما ايل و املختصة اكمواحمله تطبيق الواجب
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 أمكــنإن  أو الدولــة، يف القــضاء النظــامي ةملنافــسة  اســتثنائي وســيلةكــان يعــد وان التحكــيمان 

  الـــضروراتلـــه مـــن  الطـــابع االلكـــرتوينأصـــبح إضـــفاء القـــضاء، فقـــدمماثـــل هلـــذا اعتبـــاره طريـــق 

وبيــان   بـهمـن االعتــدادالـدول عديـد مــن  مـا �جتــه عنهــا وهـذا ال ميكــن االسـتغناء احلتميـة الـيت

   . تنظيمه،قواعده

 علـى ساعدةاملـ مواقع من عدد (WIPO) الفكرية للملكية العاملية املنظمة مركز أنشأ قدلو

 معهـا اتتعاقـد االلكـرتوين بيـعلل مواقـع كـذلك ابرمـتو بـرز لعلهـا هـي األو النزاعـات حتكـيم

 االلكـرتوين التحكـيم بـه يتمتـع ملـا ؛عمالءهـا وبـني بينها أتنش  ميكن أناليت نازعاتال لتحكيم

 .عدة مزايا من

 عـن الناشـئة نازعـاتال حـل يف كبـريةال االلكـرتوين التحكـيم وأمهيـة فاعليـة مـن الـرغم وعلـى

 عاتق على يقع وبالتايل حديث نظاموك قانونية مشاكل تعرتضه انه إال االلكرتونية، امالتاملع

 يف  التكنولوجيالتطور تلك يواكب بشكل بط حلل هذه املشكالت وضع ضواالقانونفقهاء 

 .االتصاالت جمال

أحكـام هـذا النـوع   ترسـيخيف  إىل حـد بعيـدسهميـ االلكرتونيـة اتحلكومـا ظهـورسـيما أن  وال

 التقليديـة القـوانني مـسايرة عـدم ظـل يف فاعليتـه مـن وسيزيد  وصبغته االلكرتونية،التحكيممن 

   .يمالتحك من النوع هلذا

ادى االنتـــشار املتـــسارع يف حجـــم التجـــارة االلكرتونيـــة اىل الزيـــادة يف معـــدل اخلالفـــات  ولقـــد 

الناشــئة عنهــا ممــا تطلــب البحــث عــن طــرق جديــدة لفــض منازعا�ــا بطريقــة الكرتونيــة تتفــق مــع 

طبيعـــة تلـــك املعـــامالت مـــن حيـــث الـــسرعة وطريقـــة إبرامهـــا مـــن خـــالل االنرتنـــت لـــذلك ظهـــر 

  .كرتوين او التحكيم على اخلط او التحكيم الشبكي التحكيم االل
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   وعليه سوف يتم إيضاح بعض املواضيع املتعلقة �ـذه الوسـيلة بنـوع مـن اإلجيـاز علـى النحـو 

   : االيت

  .ماهية التحكيم اإللكرتوين : األول  الفصل

  .لتحكيم اإللكرتوين ابرام عقد إ:  الثاين فصلال
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  ا اول

ا ا وم.  

ًتباينت وتعددت التعريفـات اخلاصـة بـالتحكيم وذلـك وفقـا للزاويـة الـيت يتنـاول كـل فقيـه 

اتفــاق األطــراف علــى اختيــار : " ذهــب جانــب فقهــي ايل ان التحكــيم ، هــو  .منهــا التحكــيم

أو أكثر ليفصل فيما يثور مـستقبال أو يثـور فعـال بيـنهم مـن منازعـات حبكـم ) حمكم( شخص 

   .)١("كمة املختصةملزم دون احمل

نظـام قـضائي خـاص خيتـار فيـه األطـراف قـضائهم ، ويعهـدون : "عرفه البعض بأنـه وقد 

إلــيهم مبقتــضى اتفــاق مكتــوب مبهمــة تــسوية املنازعــات الــيت قــد تنــشأ أو نــشأت بالفعــل بيــنهم 

ًخبـــصوص عالقـــا�م التعاقديـــة أو غـــري التعاقديـــة والـــيت جيـــوز حـــسمها بطريـــق التحكـــيم ، وفقـــا 

   ) ١(".قتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم هلم مل

االتفــاق علــى عــرض النــزاع أمــام :     وذهــب الــبعض األخــر ايل تعريــف التحكــيم بأنــه 

ًحمكم أو أكثـر ليفـصلوا فيـه بـدال مـن احملكمـة املختـصة وذلـك حبكـم ملـزم للخـصوم شـريطة أن 

  )٣(.ةًيقر املشرع هذا االتفاق شرطا كان أم مشارط

                                                           

 و أنظمـــة التحكـــیم ١٩٩٤ لـــسنة ٢٧التحكـــیم طبقـــا للقـــانون رقـــم " أحمـــد الـــسید الـــصاوي، . ــــ د)١(   

   .١٢ ، ص ٢٠٠٤ ، ٢، دار النهضة العربیة،  ط "العربیة

دار . التحكیم في المعـامالت المالیـة الداخلیـة والدولیـة : احمد عبد الكریم سالمة . د:   انظر -١   

  . ١٩، ص ٢٠٠٦النهضة العربیة ، القاهرة ، 

دار . التحكــیم فــي العقــود اإلداریــة ذات الطــابع الــدولي : عــصمت عبــد اهللا الــشیخ . د:   انظــر -٢ 

  . ٢١، ص ٢٠٠٠لقاهرة ، النهضة العربیة ا
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وعليــه، فــالتحكيم هــو حــل نــزاع مــن لــدن حمكــم منفــرد أو جمموعــة حمكمــني، يتلقــى أو 

يتلقون من األطراف مهمة الفصل يف النزاع بناء على اتفاق حتكيم، يلتزم من خاللـه األطـراف 

بـــاللجوء إليـــه قـــصد حـــل نــــزاع نـــشأ أو قـــد ينـــشأ عـــن عالقــــة قانونيـــة معينـــة، تعاقديـــة أو غــــري 

  . تعاقدية

ًذلك فالتحكيم يقوم أساسا على مبدأ سـلطان اإلرادة، مبعـىن انـه جيـب أن يكـون وعلى 

ًإلرادة اخلصوم شأن فيه ، حبيث إذا حميت هذه اإلرادة فـال يعتـرب حتكيمـا وإمنـا هـو قـضاء دولـة 

ً، إال أن هذه اإلرادة ال تكفي دائما ، بل البد أن يقـر املـشرع اتفـاق اخلـصوم ، مبعـىن أن جييـز 

خــصوم اللجــوء الــيت التحكــيم ، فــإرادة اخلــصوم مــع إقــرار املــشرع هلــذه اإلرادة اجلــوهر املــشرع لل

القــانوين للعمليــة التحكيميــة ، ومــىت وضــحت هــذه اإلرادة وفــق الــشكل الــذي يتطلبــه القــانون 

التزم اخلصوم حبسم النزاع عن طريـق التحكـيم ويلتزمـون حبكمـه، وتنتهـي أثـر إرادا�ـم عنـد هـذا 

  .احلد 

اتفـــاق بواســـطته يقـــوم " عريـــف هـــذا التحكـــيم عمومـــا بـــشكل مبـــسط علـــى أنـــه ميكـــن ت

للفـصل يف ذلـك " مـن ذوي اخلـربة " أطراف النزاع إراد�ـم احلـرة بإحالـة النـزاع إىل حمكـم حمايـد 

  ."النزاع بقرار �ائي ملزم بعد مساع أدلة وأقوال األطراف

ينئــــو  أطــــراف العقــــد لمــــن هــــذا التعريــــف أن التحكــــيم  هــــو عقــــد رضــــائي خيتــــارهيفهــــم 

ة وم أطراف  العالقة أنفسهم باختيـار اهليئـيث يقحب. بعالقا�م عن إشراف ورقابة حماكم الدولة

التجاريـــة  يـــضمن اســتمرار العالقاتهومــاالتحكيميــة الــيت تفـــصل يف أي نــزاع قــد ينـــشأ بيــنهم، و

  .خالل فرتة سريا�انزاع ها من واالقتصادية  رغم ما قد يعرتي

 بطــــــول مــــــن مزايــــــا التحكــــــيم مقارنــــــةن ســــــرعة الفــــــصل يف موضــــــوع النــــــزاع وال ســــــيما أ

التخـصص حيـث يـستطيع أطـراف العالقـة فضال عـن . اإلجراءات وتعقيدها أمام حماكم الدولة
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و الــنفط الطاقــة  املواصــفات املتميــزة كمــشاريعو ذات الطــابع الفــين خاصــة يف عقــود املــشاريع 

 اويل ولنجـــز وي اخلـــربة والتخـــصص يف هـــذا ا�ـــال اختيـــار احملكمـــني ذ كـــانعلـــى ســـبيل املثـــال

  .لفكرة العدالة 

ال يطلــع عليهــا إال أصــحاب  حبيــث  وال جــدال ان ســرية إجــراءات وقــرارات التحكــيم 

ة والــيت هــي س إجــراءات وقــرارات حمــاكم الدولــالعالقــة أنفــسهم أو املفوضــون بــذلك علــى عكــ

كـــــان يف جمـــــال العالقـــــات االقتـــــصادية ًدومـــــا يف متنـــــاول اجلميـــــع وهـــــذه الـــــسرية مـــــن األمهيـــــة مب

  .والتجارية

شــرط "معظــم شــركات االســتثمار األجنبيــة تــصر يف الوقــت احلــايل علــى تــضمني العقــد 

ـــشأ بـــني "حتكـــيم ، حبيـــث يكـــون هـــذا األخـــري هـــو الوســـيلة الوحيـــدة حلـــسم أي خـــالف قـــد ين

جنــيب، وعــادة مــا ً حــافزا كبــريا لتــشجيع االســتثمار األوبالتــايل أصــبح التحكــيم . أطــراف العقــد

تلجأ هذه الشركات إىل شرط التحكيم إلبعاد عالقا�ـا االقتـصادية عـن رقابـة وإشـراف احملـاكم 

  .الوطنية

 خيلـو مـن التثنائي لفض املنازعـات فـاسظل التحكيم طريق الرغم من هذه املزايا يوعلي 

الـيت وفرهـا املـشرع  به واليت منها التخلي عن بعض الضمانات الـشكلية احملـددة ةيطاملخاطر احمل

ً ايضا امكانية العـدول مقـدما عـن وسـائل الطعـن بـالقرار التحكيمـي ومـن هنـا وللخصوم   بـاتً

إحاطة التحكيم بضمانات عديدة تضمن سالمة اجراءاته ونزاهة وعدالة احكامه امر ضـروري 

. اســتثنائي العدالــة الــيت ينــشدها القــضاء العــادي ويــضمنها التحكــيم كطريــق حــىت حيقــق هــذا 

ًونظرا لطبيعة منازعات العقود االلكرتونية ومـا تتطلبـه مـن سـرعة فقـد دعـت احلاجـة اىل ضـرورة 

التحكــيم وهــو مــا ادى اىل قيــام بعــض املراكــز بــاللجوء اىل  البحــث عــن آليــة اســرع يــتم خالهلــا
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ًاسلوب التحكيم االلكرتوين املعجل وبناء على ذلك فقد ارتأينا إعداد دراسة قانونيـة متواضـعة 

  :بالتحكيم االلكرتوين من خالل تقسيم املوضوع املبحثني اآلتيني

  . االلكرتوين  وماهيته تطور التحكيم:   املبحث االول       –

  .التحكيم االلكرتوين وشروط اركان :  املبحث الثاين       –

  ا اول

   و ا اوم ر

تطور لانتيجة الذي استحدث وديثة يف علم القانون التحكيم االلكرتوين من املفاهيم احل

حتديد تقنية املعلومات ، ولغرض البحث يف وسائل االتصال احلديثة والعلمي يف جماالت 

ول األطلب امليف ايل نشأة التحكيم االلكرتوين البد من التطرق  التحكيم االلكرتوين فهوم م

  .ثاين الطلب امل يف  مفهومه مث بيان

  لا او

ة ا موما   

بــني االفــراد مــن لفــصل يف املنازعــات الــيت تنــشأ لصــلية الوســيلة االهــو القــضاء الــوطين ملــا كــان 

 مثــــلبديلــــة وســــائل اخــــرى وايل جانــــب القــــضاء الــــوطين توجــــد ، ما� وتعاقــــداملعــــامالتجــــراء 

ب متثلــت أمههــا  هــذه الوســائل مــن عيــوحلــقالتفــاوض وبــالنظر ملــا ووالتحكــيم العــادي  الوســاطة

ـــرة ال يف ابطء البـــ ـــزاعوالنفقـــات الـــيتتكلفـــة جـــراءات التقاضـــي وكث بـــدأ  .  يتحملهـــا اطـــراف الن

 طبيعــة منازعــات التجــارة يــتالءم مــعالبحــث بــصورة جديــة عــن نظــام جديــد حلــسم املنازعــات 

 تتـسعينامـن بدايـة بالوقـت واالجـراءات ، ويف األداء وإجنـاز  مـن سـرعة تطلبـهااللكرتونية وما 

أصـبح حـل املنازعـات فقـد ًالقرن املاضـي ظهـرت فكـرة حـل املنازعـات إلكرتونيـا عـرب االنرتنيـت 

يــتم بــذات الطريقــة الــيت تــتم �ــا ابــرام التــصرفات العقديــة الــيت تنــشأ عنهــا هــذه املنازعــات ومــن 
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تلـيب اجل هذا ظهر التحكيم االلكرتوين او التحكيم على اخلط او التحكـيم الـشبكي كوسـيلة 

 . )١( بــشكل خــاصت بــشكل عــام والــيت تــربم عــرب االنرتنــحلــسم املنازعــات اجــات التطــور احتي

ايل مرحلـة جديـدة  بـدال مـن التجـارة االلكرتونيـة و�ذا انتقلـت املنازعـات وال سـيما  منازعـات 

 جتـــري فيهـــا اجـــراءات حـــل املنازعـــة بطريقـــة األخـــرى حيـــث مـــن خـــالل الوســـائل البديلـــة هـــاحل

   .)٢(ت لى شبكة االنرتنكرتونية مباشرة عال

 شــبكة القــضاة االلكرتونيــة الــذي أســست هــيالتحكــيم االلكــرتوين مــن ابــرز بــدايات  و       

ً الــيت تتــضمن اكثــر مــن اربعــني قاضــيا �ــدف مكافحــة عمليــات القرصــنة وجــرائم ١٩٩٤عــام 

كمــة انطلــق مــشروع حمجامعــة مونرتيــال بكنــدا ويف .   )٣(التــشهيـر وانتهاكـــات حقــوق املؤلــف 

ً وتــتم كافــة اجــراءات التحكــيم الكرتونيــا يف كليــة احلقــوق يف ١٩٩٦عــام التحكــيم االفرتاضــية 

مث عــــدة  تــــسوية ًللمحكمــــة بدايــــة بطلــــب وقــــع االلكــــرتوين املًوفقــــا لنظــــام هــــذه احملكمــــة علــــى 

 )٤( احلكـم القـضائي ونـشره علـى املوقـع االلكـرتوين للمحكمـة تنتهـي بإصـدارضائية إجراءات ق

 .  

                                                           

آالء یعقوب النعیمي ، االطار القانوني التفاق التحكیم االلكترونـي ، بحـث منـشور . د:   أنظر -)١(

 ، ٢٠٠٩فــــي مجلــــة الــــشارقة للعلــــوم الــــشرعیة والقانونیــــة ، المجلــــد الــــسادس ، العــــدد الثــــاني ، 

 ٢٠٦ص

انوني منـشور علـى الموقـع االلكترونـي خالـد ممـدوح ، التحكـیم االلكترونـي ، بحـث قـ. د:  أنظر -)٢(

  :االتي 

html.٢٩٩٣٠٤t/vb/net.hdrmut.www://http 

ـــى التحكـــیم عبـــر . د:  أنظـــر - )٣( ـــدین المحمـــد ، طبیعـــة وانمـــاط التحكـــیم مـــع التركیـــز عل عمـــاد ال

ترونــــــــــــــــــــــــــــــــــي االنترنیــــــــــــــــــــــــــــــــــت ، بحــــــــــــــــــــــــــــــــــث منــــــــــــــــــــــــــــــــــشور علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلك

: ٢٠٠٨=y١٩٦٣/٢=ip?php.aeldatails.alittihad.WWW 

  :نبیل زید مقابلة ، التحكیم االلكتروني ، بحث منشور على الموقع االلكتروني . د:  أنظر - )٤(

http//www.arab-elaw.com/show similar . aspxid=٨١ 
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التحكـيم االلكـرتوين لفـض املنازعـات وسـيلة املؤسـسات واملنظمـات الدوليـة ب هذا اتبعت اعق

التجاريــة مثـــل غرفــة التجـــارة الدوليــة واملنظمـــة العامليـــة حلقــوق امللكيـــة الفكريــة ونقابـــة التحكـــيم 

، ًعلمـا وان كانـت تتمتـع بباعهـا العريـق والطويـل يف جمـال تـسوية املنازعـات التجاريـة االمريكيـة 

واقعــة يف ملحــه يفــرض ان التحكــيم االلكــرتوين اصــبح حقيقــة ذلك نــري ان الواقــع العملــي بــو

 يــــتالءم العملــــي مبــــا للواقــــعتطويــــع واخــــضاع التقنيــــات احلديثــــة  االجنــــاز ورغــــب يفمــــيت العــــامل 

   .واالحتياج الفعلي 

ما ا  

وما ا  

فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على إن عقد التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم 

االتفاق الذي يتم بني الطرفني بعد “: كما عرفه جانب من الفقه على أنه. هيئة حتكيمية 

  )١ (".قيام النزاع بينهما لعرض هذا النزاع على التحكيم

أما شرط التحكيم، فهو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم 

النزاعات اليت قد تنشأ عن العقد املذكور فشرط التحكيم اذن يتعلق بنزاع مل يولد بعد، فهو 

وهو خيتلف عن عقد التحكيم، على . شرط قد يتم إعمال مقتضياته وقد ال يتم إعماهلا

  .اعتبار أن هذا األخري متعلق بنزاع حتقق ونشأ فعال

وم على أساس مبدأ سلطان اإلرادة، واتفاق التحكيم سواء أكان عقدا أم شرطا، فانه يق

الذي يشكل أساس مشروعية التجاء األطراف إىل التحكيم، ومنه يستمد احملكم سلطته يف 

ويرتتب على عدم وجود االتفاق املذكور، انعدام حكم التحكيم، واعتباره . الفصل يف النزاع

                                                           

 ٢٧اتفــاق التحكــیم وفقــا لقـانون التحكــیم فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة رقــم "  ـــ ناریمــان عبــد القــادر،)١(

 .٢٠٩.، ص١٩٩٦ ، ١.،   دار النهضة العربیة، ط"١٩٩٤لسنة 
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أيضا احلكم الذي كأن مل يكن، وذلك النعدام والية احملكم يف إصداره، كما يقع باطال 

غري أنه ومىت أبرم وفق الشكل الصحيح، إال . يستند على اتفاق حتكيم اختلت فيه شروطه

  وترتتب عليه كافة اآلثار القانونية امللزمة للمتعاقدين،

 والطبيعة القانونية االلكرتوين التحكيم تعريف األول يف نتناول :فرعني إىل املطلب هذا نقسمو

 .تعرتضه قد اليت والعيوب االلكرتوين التحكيم ملزايا الثاين يف ونعرض له،

  اول اع

 ا مما وا وما .  

 الداللة، وحدة رغم االلكرتوين التحكيم تسميات تتعدد: االلكرتوين  التحكيم تعريف: أوال

 (Electronic-Arbitration)،عليه تطلق اليت التسميات هذه ومن

،(Arbitration-Cyberspace) (Cyber-Arbitration Online-)، 

Arbitration Using Online ) ،(Arbitrationسيتم الدراسة هذه ياتولغو 

 . لشيوعه نظرا Techniques arbitration)،( االلكرتوين التحكيم مصطلح اعتماد

 عليه التحكيم فالتحكيم االلكرتوين تتعدد تسمياته رغم اتفاقها باملضمون  واحد فقد يطلق

الشبكي او التحكيم على اخلط وميكن تعريفه بانه التحكيم الذي تتم اجراءاته عرب شبكة 

اتصاالت دولية بطريقة مسعية بصرية دون احلاجة اىل احلضور املادي ألطراف النزاع واحملكمني 

  )١(يف مكان معني 

ًرا للتحكيم التقليـدي     ويثور التساؤل التايل وهو هل التحكيم االلكرتوين يشكل تطو

  :أم هو بديل عنه ؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل نعرض االجتاهني اآلتيني 

 .املوسع  االجتاه.١

                                                           

 .عماد الدین المحمد ، مصدر سابق . د:  أنظر - )١(
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 إال التقليـدي التحكـيم عـن خيتلـف ال االلكـرتوين التحكـيم أن املوسـع االجتـاه أصـحاب يـرى

 للورقـة وجـود فـال االفرتاضـي، العـامل يف التحكـيم إجـراءات فيهـا تـتم الـيت الوسـيلة مـن حيـث

 علـى الـبعض  فيعرفـه)١( التحكـيم، هـذا يف لألشـخاص املـادي احلـضور أو والكتابـة التقليديـة

 عـرب- التحكـيم طلـب تقـدمي فيهـا مبـا - اإلجـراءات مجيـع فيهـا تـتم النـزاع طريقـة حلـل " :أنـه

   .(٢) كون فرنس الفيديو أو احملادثة غرف أو االلكرتوين بواسطة الربيد االنرتنت

                                                           

  :في متاح ،١ ص االلكتروني، التحكیم :نبیل زید. ا  مقالة- )١(

٢٠٠٨/٨/١٣. ،www.arab-elaw.com/show_similar.aspx?id= ١)  

- Li Hu ,Online Arbitration in China - AN OVERVIEW AND 

PERSPECTIVE:  

P.٣, www.odr.info/unforum٢٠٠٤/Dr%٢٠Li٢.doc ,١٠/٨/٢٠٠٨ .،www.arab-

elaw.com/show_similar.aspx?id= : ٨١)   

 

١- Armagan E. YÜKSEL: Online International Arbitration, Ankara Law 

Review Vol.٤ No. (Summer ٢٠٠٧), P.٨٤ ,  

http://auhf.ankara.edu.tr/journals/alr-archive/ALR-٠١-٠٤-٢٠٠٧/alr-٢٠٠٧-

٠١-٠٤-yuksel.pdf 

١٣/٨/٢٠٠٨. 

- Julia Hörnle , Online Dispute Resolution -The Emperor's New Clothes? 

Benefits and Pitfalls of Online Dispute Resolution and its Application to 

Commercial Arbitration: (٢٠٠٥), P. ٢, 

nOnlineDisputeResolutio/١/Library,Document/uk.ac.bileta.www://http-  

 The Emperor's New Clothe- 

Benefits and Pitfalls of Online Dispute Resolution.pdf٢(١٤/٨/٢٠٠٨(  
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 دوليـة اتـصاالت شـبكة عـرب إجراءاتـه تـتم الـذي التحكـيم":بأنـه  اآلخـر الـبعض رفـهع كمـا

 مكـان يف واحملكمـني النـزاع ألطـراف املـادي التواجـد احلاجـة إىل ودون بـصرية مسعيـة بطريقـة

  . )١("معني

ًويثــار هنــا أيــضا تــساؤل اخــر فهــل يــشرتط امتــام عمليــة التحكــيم كاملــة عــرب هــذه الوســيلة ام 

  .ًام وسائل االتصال احلديثة يف مرحلة من مراحله العتباره الكرتونيا يكفي استخد

ــــريقني االول ذهــــب اىل         ــــف الفقــــه القــــانوين �ــــذا اخلــــصوص وانقــــسم اىل ف  أختل

ًاعتبــار التحكــيم الكرتونيــا ولــو اســتخدمت يف مرحلــة مــن مراحلــه وســائل االتــصال احلديثــة يف 

 الوسـيلة فيها تستخدم اليت املرحلة كانت وأيا ،)٢(ديةحني متت مراحله االخرى بالطرق التقلي

 التحكيم اتفاق إبرام مرحلة على االلكرتونية الوسيلة استخدام يقتصر أن إذ ميكن االلكرتونية

 جلـسات التحكـيم بعـض تعقـد أنميكـن  حـني يف  فقـط التحكـيم، مرحلـة خـصومة علـى أو

لفريـق الثـاين فقـد ذهـب اىل ان التحكـيم ال أمـا ا، (٣)ماديـا  تواجـدا وتواجـدمها الطـرفني حبـضور

 باتفاق التحكيم يبدأ أن ينبغي إذ، ًيكون الكرتونيا اال اذا مت بأكمله عرب الوسيلة االلكرتونية 

ادي مـن قبـل االطـراف وميـر بـإجراءات حتكيميـة الكرتونيـة ال حتتـاج حلـضور مـالكـرتوين  حتكـيم

                                                           

 اإلسكندریة، األولى، الطبعة الدولیة، التجارة عقود في االلكتروني التحكیم :ممدوح خالد إبراهیم -)١(

 .٢٤٨ ص ، ٢٠٠٨  الجامعي، الفكر دار

نـور حمـد الحجایـا ، التحكـیم االلكترونـي ، بحـث منـشور . لطراونة ودمصلح أحمد ا. د:  أنظر -)٢(

في مجلة الحقوق الصادرة عن كلیة الحقوق ، جامعة البحرین ، المجلد الثـاني ، العـدد األول ، 

 ٢٠٥ ، ص٢٠٠٥

 التجـاري المـؤتمر موقـع االلكترونـي، التحكـیم التفـاق القـانوني اإلطـار :لنعیمـي ایعقـوب  آالء-)٣(

 : فــــــــي متــــــــاح ، ٩٧٦ ص الــــــــدولي،

٢٠٠٨/٨/٢٠،http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp  
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 انعقـاد إيل يـصار وال ماديـا واحملكمـني احملكم مع األطراف يلتقي فال ، )١( واحملكمنياملتنازعة 

 )٢ (الكرتوين فيه حكم بإصدار التحكيم ينتهي أن ينبغي وباملثل مادية، حتكيم جلسات

ـــــرأي االول ألن التحكـــــيم  ـــــصواب مـــــن ال ـــــرأي االخـــــري اقـــــرب اىل ال ـــــذي يبـــــدو ان ال وال

مــاع احملكمــني واطــراف االلكــرتوين وســيلة حتكيميــة دخلــت فيهــا الوســائل التقنيــة كبــديل الجت

النزاع يف مكان واحد حبيث يتم تداول كل موضوع النزاع من خالل تلك الوسـائل االلكرتونيـة 

الفــاكس والربيــد االلكــرتوين او املواقــع االلكرتونيــة مث يرســل احلكــم القــضائي االلكــرتوين ( مثــل 

ًلكل من اطراف النزاع عن طريق تلك الوسائل أيضا 
)٣( .  

   .ملضيقا االجتاه .٢

اسـتخدام  �ـرد الكـرتوين بأنه التحكيم وصف ميكن ال انه املضيق االجتاه أصحاب يرى

يف  االلكـرتوين الربيـد عـرب الرسـائل مـن العديـد تبـادل يـتم مـا فعـادة إجراءاتـه، يف االنرتنـت

 كـم ويتـساءل الوحيـد، الـسبب هلـذا الكرتونيـا يعـد ال وبالتأكيـد والوسـاطة التحكـيم إجـراءات

بأنـه  التحكـيم يـصنف حـىت النـزاع حلـل االنرتنـت شـبكة بواسـطة تـتم أن جيـب تـصاالتمـن اال

الـذي  ومـا عـددها؟ فكـم االنرتنـت بواسـطة تـتم اإلجـراءات تلـك بعـض كانـت فـإذا الكـرتوين؟

                                                           

 – التحكــیم االلكترونـي فـي منازعــات التجـارة الدولیــة –حـسام الــدین فتحـي ناصـف . د:  أنظـر - )١(

  .١٦ – ١٥ ص– ٢٠٠٥ – دار النهضة العربیة –القاهرة 

 ( ٢٠٣ ص مرجع سابق ، االلكتروني، كیم التح:حمد الحجایا الطروانة ونور أحمد  مصلح-)٢(

 

 بحـث منـشور – التحكیم االلكتروني احدث النزاعات واحـدث طـرق الحـل –محمد حتة : أنظر  -)٣(

             :علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة االنترنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموقع االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ttp://Kenanaonline.com/users/hettall/posts/٨١١٦٠  
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يعتقـد  مث ومـن التقليـدي؟ التحكـيم يف االلكـرتوين الربيـد عـرب املتبادلـة الرسـائل تلـك عـن مييزهـا

سـبق  مـا إىل باإلضـافة انـه ويـرى التقليـدي، عن االلكرتوين التحكيم لتمييز راملعيا هذا بصعوبة

 بـصدد نكـون حـىت الكرتونيـة بطريقـة التحكـيم حمـل املعـامالت أو الـصفقات تـتم أن جيـب

   (١)حتكيم الكرتوين

طلـب  لقـصر يـدعو سـبب يوجـد ال انـه الـبعض يـرى إذ النقـد، مـن بدوره التوجه هذا يسلم ومل

املعـامالت  علـى املنازعـات لفـض البديلـة الوسـائل مـن وغـريه االلكـرتوين التحكـيم خدمـة

  )٢ (للمستهلكني وخاصة مزايا من توفره ملا نظرا االنرتنت؛ عرب تنشأ اليت التجارية

                                                           

)١(-Gabrielle Kaufmann-Kohler, Thomas Schultz: Online Dispute 

Resolution: Challenges for Contemporary Justice, Published by Kluwer 

Law International, ٢٠٠٤, P.٢٦ . 

 

  )٢(-Graham Ross: Challenges and Opportunities in Implementing 

ODR, Proceedings of the 

UNECE Forum on ODR, ٢٠٠٣, P.٢, 

http://www.odr.info/unece٢٠٠٣/pdf/ross.pdf , ٢١/٨/٢٠٠٨. 

- Joseph W. Goodman: THE PROS AND CONS OF ONLINE DISPUTE 

RESOLUTION: 

AN ASSESSMENT OF CYBER-MEDIATION WEBSITES , 

P.١, http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/٢٠٠٣DLTR٠٠٠٤.pdf, 

٢١/٨/٢٠٠٨. 

- Thomas Schultz: RESOLVING OFFLINE DISPUTES IN AN ONLINE 

SOCIETY, P. ٣٠, 

http://odrworkshop.info/odrworkshopproceedings٢٠٠٣.pdf , 

٢١/٨/٢٠٠٨. 

١٣     
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 علـى االلكـرتوين التحكـيم أحكـام تطبيـق يقـصر الـذي للتعريـف املـضيق االجتـاه مـع ونـذهب

 تنفيـذ يف خاصـة تعرتضـه الـيت العديـدة للعقبـات نظـرا الكرتونيـة؛ أعمـال عـن الناشئة املنازعات

  .الصادر احلكم

 كـل " : التـايل النحـو علـى االلكـرتوين التحكـيم تعريـف ميكـن أنـه نـرى سـبق مـا علـى بنـاء

 وإصـدار إجراءاتـه يف والسري النزاع عرض يتم حبيثالكرتونيا  نازعاتامل لفض الكرتونية وسيلة

  " . كرتونيةلاال طريقةذات الب وتبليغه القرار

تقنيــة املعلومــات  ان التحكــيم االلكــرتوين يتميــز عــن غــريه باســتخدام مجــاع مــا ســبق يبــنيومــن 

 اسـتخدام فقد نتج عـن  ،احلديثة وسائل االتصال واالتصاالت واليت متثلت بشبكة االنرتنت و

جديــد نــوع بــزوغ التجاريــة اىل أيــضا بــشكل واســع ويف جمــال املعــامالت القانونيــة هــذه الــشبكة 

كـصورة التحكـيم االلكـرتوين وظهـور . جمال التجـارة االلكرتونيـة مثل من املعامالت االلكرتونية 

 ةااللكرتونيـالتعاقـد والتجـارة  تتعامالجديدة مطورة عن التحكيم التقليدي وتالئم خصوصية 

  .الناشئة عنهما واملنازعات اليت 

ً بعـض مراحـل التحكـيم جيعلـه الكرتونيــا  وال ميكـن القـول ان اسـتخدام الوسـائل االلكرتونيـة يف

كـأن يـتم . اذ ال خيلو حتكيم من استعمال وسائل االتـصال احلديثـة يف أي مرحلـة مـن مراحلـه 

تبليغ الطرف االخر عرب الربيد االلكرتوين او ارسال بعـض املـستندات عـرب الربيـد االلكـرتوين او 

ولعـل مـا يؤكـد ذلـك ان مراكـز .  عنهـا الفاكس فمثل هذه التقنيات احلديثة ال ميكن االستغناء

ت من خالل مواقعها االلكرتونيـة دون ان يوصـف مـا م الدولية تعمل عرب شبكة االنرتنالتحكي

   .ًتقوم به من حتكيم الكرتونيا اليوم بل تطبق قواعد التحكيم التقليدي 



        
 
 

 

 

 
 

٨١٦ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

  .الطبيعة القانونية للتحكيم االلكتروني: ًثانيا 

 إىل اخلـالف امتـد بـل فحـسب، االلكـرتوين التحكـيم تعريـف علـى الفقـه خيتلـف كمـا رأينـا مل

  ؟ وذلـك بـسبب ارتكـاز  للتحكـيم القانونيـة الطبيعـة هـي فمـا لـه، القانونيـة حتديـد الطبيعـة

يف مصدره وانتهائه بقرار يشبه إىل حد كبـري احلكـم القـضائي  ) العقد ( التحكيم على االتفاق 

 وال شــك ان اخلــالف ، )١(حتديــد طبيعتــه القانونيــة هــو مــا أدى إىل اخــتالف الفقهــاء حــول  

 حتديـد أمهيـة وتبـدوامتـد ليـشمل تطـور التحكـيم التقليـدي ممـا نـتج عنـه التحكـيم االلكـرتوين 

 فقـد بـه، والنهـوض املالئمـة لتطـويره الوسـيلة اختيـار يف االلكـرتوين للتحكـيم القانونيـة الطبيعـة

 اعتربنا إذا احلاصل التطور يالئم بشكل بالتحكيم اخلاصة واملعاهدات القوانني بتعديل يكتفى

 جديـدة قواعـد صـياغة العكس ضـرورة على أو التقليدي، للتحكيم تطورا االلكرتوين التحكيم

 :االجتـاهني إىل  انقـسم.التقليـدي للتحكـيم بـديال اعتربنـاه إذا االلكـرتوين بـالتحكيم خاصـة

عليـه  يـضفي مـا هـي التحكـيم جـراءاتوإ اتفـاق يف املـستخدمة الوسـيلة أن يـرى موسـع اجتـاه

 هـي املعيـار التحكيم إثرها على يتم اليت العملية صفة أن يرى مضيق واجتاه االلكرتونية، صفة

 عـرب صـفقة أبرمـت أو نشاط بسبب نشأ قد النزاع يكون حبيث له، االلكرتونية للطبيعة احملدد

   .االنرتنت

ملواجهـة  وحـدها كافيـة غـري التقليـدي للتحكـيم الناظمـة واالتفاقيـات القـوانني أن شـك ال

نفـسه  الوقـت يف ويـصعب التحكـيم، عمليـة يف التكنولوجيـا توظيـف عـن الناشـئة التحـديات

مـن  – بـالتحكيم الـصلة ذات والقـوانني االتفاقيـات تعـديل إىل باإلضـافة البـد لـذلك جتاهلهـا؛

                                                           

منشورات جامعة قاریونس ، الطبعـة األولـى . أوراق في التحكیم : احمد عمر بوزقیة . د:   انظر -١

   .٣٠ ص ٢٠٠٣، 



        
 
 

 

 

 
 

٨١٧ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

 للتحكـيم يتذا تنظـيم (Self-regulation) الـشرعية إلعطائـه مناسـبة آليـات وابتـداع

   .النزاع لفض وسيلة بل ذاته حبد غاية ليس التحكيم ألن النفاذ؛ االلكرتوين وقوة

                :التايل تفصيل علىالقضائية للتحكيم االلكرتوين فنعرضها  واما خبصوص الطبيعة االتفاقية او

  :للتحكيم التعاقدية الطبيعة-أ 

 فـاعترب والقـضاء، جمـاال خلـالف الفقـه عامـة كـانصفة  حتديد الطبيعة القانونية للتحكيم بـإن   

وهـذا  . املعاوضـةعقـودقبيـل  للجـانبني ومـن مبثابة عقد رضائي ملـزم التحكيم هو البعض اتفاق

التحكـيم، حيـث ان  يقـوم عليـه اتفـاق على أساس مبدأ سلطان اإلرادة الذيقد استند  االجتاه

يتخلـــون عـــن بعـــض ابع التعاقـــدي وقـــد يـــصبغون عليـــة الطـــاألطـــراف باتفـــاقهم علـــى التحكـــيم 

وحتقيـق  أسـرعإتباع إجـراءات  �دف القضاء الوطينالقانونية اليت حيققها اإلجرائية والضمانات 

 ذلـك إىل جانـب. تقاضـي مـن إجـراءات التكلفـةبادئ العدالة والعادات التجاريـة واقـل مل منجز

ميكـن حتريـر املبـادالت الدوليـة إال  وال الدوليـة،مـن اهـم أدوات املعـامالت الصفة التعاقدية تعد 

 ذه املعـامالت يف هـلتحكـيم ومـن مث فلـن تقـم لطـابع تـوافقيعن طريق العقد ملا يتصف به من 

   ) .١ (التعاقديقائمة بدون جوهره 

 اتفـاق خـاص هـوالقضاء وإسناده إىل حمكم  يؤدي إىل إخراج النزاع من سلطة فإن الذي     

يف ذات القواعــد اإلجرائيـة الواجـب إتباعهــا  الواجـب تطبيقـه والقـانون وهـو مـا حيــدد التحكـيم،

مــا هــم اال حمــصلة لتطبيــق  يف النهايــة ني القــرار الــذي يــصل إليــه احملكمــعليــه يعــد وبنــاء الوقــت،

  )٢ (.التعاقديةسب التحكيم الصفة الطرفان مما يكق ا اتفشروط

                                                           

، ١٩٩٥دار النهـضة العربیـة، القـاهرة، سـنة . التحكیم التجاري الدولي: ار بربريمخت. د:  انظر-)١(

   . ٧ص 

  .٣٢مرجع سابق ، ص : احمد عمر بوزقیة . د: انظر   -)٢(



        
 
 

 

 

 
 

٨١٨ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

تعاقديــــة ال طبيعتــــهعلــــى تــــدل مراحــــل التحكــــيم مجيعهــــا هــــذا االجتــــاه أن ؤكــــد مؤيــــدي      وي

  : اآليتويتضح ذلك من خالل 

 خــــالف علــــىيهــــدف التحكــــيم إىل حتقيــــق مــــصلحة خاصــــة ألطــــراف اتفــــاق التحكــــيم، . ١

  )١ (.القانونالقضاء الوطين الذي يستهدف حتقيق مصلحة عامة هي حتقيق العدالة وتطبيق 

نـزاع مـن سـلطة القـضاء رغبة األطراف يف حل نزاعهم بطريقة ودية عن طريق إخـراج الإن  . ٢

 بــالقرار الــذي موقبــوهلحمكــم اتفــاقي  وإســناده إىل التحكــيم،مــن هــو اهلــدف والغايــة األساســية 

  )٢ (.احملكميصدره 

حتميــة متتــع القاضــي باجلنــسية الوطنيــة للفــصل يف النزاعــات املنظــورة  خبــالف القــضاء و.  ٣

ًكــم أجنبيــا أو وطنيــا  مــن املمكــن أن يكــون أن احملامامــه   ال ميكــن ان تنطبــق علــي  ه أنــ كمــا ،ً

وال يلـزم أن تتـوافر يف احملكـم ، جتـاه نظـر النـزاع إذا مل يقـم بواجبـه احملكم  قواعد إنكـار العدالـة 

  . أخطا فال خيضع لقواعد املخاصمةالشروط الواجب توافرها يف القاضي وإن

صدر سـلطة احملكـم مـ يـصدره احملكـم هـو بالقرار الذياتفاق التحكيم ورضاء اخلصوم إن  . ٤

مـن  ، وهـااحملكـم سـلطته من إرادة األطـراف يـستمد ذلـك فـإنيف حل النزاع بني الطـرفني وعلـى 

  )٣ (. ال ميكن أن تكون هذه السلطة قضائيةمث

                                                           

التحكـــیم ومـــدى جـــواز اللجـــوء إلیـــه لفـــض المنازعـــات فـــي : جـــورجي شـــفیق ســـاري . د:  انظـــر - )١(

  .٣٦ ، ص ١٩٩٩القاهرة ، دار النهضة العربیة . مجال العقود اإلداریة 

منـشأة دار المعـارف ، اإلسـكندریة . التحكیم االختیاري واإلجباري : احمد أبو الوفا . د:  نظر - )٢(

  . ١٥٢، ص ١٩٧٩، 

 

رســالة دكتــوراه ، . التحكــیم فــي العقــود الدولیــة لإلنــشاءات : احمــد حــسان الغنــدور . د: انظــر - )٣(

   .٣٠، ص ١٩٩٨جامعة بني سویف ، 



        
 
 

 

 

 
 

٨١٩ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

حـــال مـــا  القـــانون الـــيت يـــستلزمهامـــن الناحيـــة الـــشكلية بإتبـــاع اإلجـــراءات ال يلـــزم احملكـــم  . ٥

ومـــن يس للمحكـــم ســـلطة األمـــر الـــيت يتمتـــع �ـــا القاضـــي  ولـــ اخلـــصوم مـــن التقيـــد �ـــا ، أعفـــاه

 كمــا ميكــن للقاضــي   باحلــضور أمامــه ً، فهــو ال ميكــن احملكــم مــثال إلــزام شــهودالناحيــة املاديــة 

ـــة عـــدم حـــضوره ، هـــذا بـــل  ـــزام الغـــري بتقـــدمي وأيـــضا وتوقيـــع غرامـــة عليـــه يف حال ال يـــستطيع إل

  .ً منتجا يف الدعوى ان كان حبوزته اتمستند

 الفــضل يفلقــول بــأن هــذا االجتــاه لــه  ل)١( الــبعضنتفــق مــعذا االجتــاه هلــ اتقييمــو  :تعقيــب     

الـيت وظيفـة احملكـم  أغفـل حقيقـةاال انـه  األطـراف، التحكيم بنيإبراز الدور الذي يؤديه اتفاق 

ايل حـد قريـب  حكـم مـشابه إىلينتهـي  بـل والقاضـي،وظيفـة بيقـوم يف الواقـع فـاحملكم  .يؤديهـا

احتكـــار الدولـــة حتقيــق العدالـــة بـــني  يرجـــع هـــذا اإلغفــال ايل والقاضــي،م الـــذي يـــصدره للحكــ

 .القــضائيةالوظيفــة هــذه األخــرية ب االفــراد بواســطة قــضاة مــوظفني خيتــارون مــن قبلهــا واســتئثار

النــــزاع  أطــــراف خمتــــار بــــإرادة دون االعــــرتاف حملكــــم مــــن شــــأنه احللــــولذه اهليمنــــة والتــــسليم هلــــ

 تـصطدم التحكـيم ال لنظـام ي آخر طبيعةعنملحا البحث بات ومن مث إىل  بصالحية قضائية

 القــضاء، تبتعــد كــل البعــد عــن فكــرة بالفعــل فكــرة العقــد الــيت قامــت بــهمــا هوو .العملــيوالواقــع 

  )٢(.طان اإلرادة والقوة امللزمة للعقدسلفان مناطها فكرة 

                                                           

 

التحكیم في العالقات الخاصـة الدولیـة : عكاشة عبد العال . مصطفى الجمال و د. د: انظر  - )١(

  ٢٠، ص ١٩٩٨اإلسكندریة ، . والداخلیة 

دار الفكــر الجــامعي ، . األســس العامــة للتحكــیم التجــاري الــدولي : أبــو زیــد رضــوان . د:  انظــر )٢(

  . ٢٦، ص ١٩٩٩اإلسكندریة ، 
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 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

  :الطبيعة القضائية للتحكيم  -ب 

 التحكـــيم هـــوهــذا اعتبـــار ب،الطــابع القـــضائي التحكـــيم بإســـباغ لــون باالجتـــاه يقوأنــصار هـــذا  

وال عليــه ، اق األطـراف  اتفـ ذو صـفه اجباريـة ملـزم للخــصوم حـىت وان كـان منـشأهقـضاءمبثابـة 

فــاحملكم ال يعمــل بــإرادة اخلــصوم فقــط ممــا جيعــل الــصفة القــضائية هــي  ميكــن املراوغــة يف ذلــك 

 احملكـم هـو عمـل قـضائي شـأنه شـأن العمـل القـضائي اليت تغلب على التحكـيم كمـا أن حكـم

 وقـضاءه الدولـة اضي حيل حمل قالصادر من السلطة القضائية يف الدولة  وميكن للمحكم  ان 

كـل مـن احملكـم حيل النزاع حبكم حيوز حجية األمر املقضي فيـه   ذلكاإلجباري ، باإلضافة إىل

  )٣(.والقاضي 

 دور اإلرادة املــشرتكة للخــصوم يف التحكــيم ودورهــا يف إىل املوازنــة بــني    وقــد ذهــب الــبعض 

علـي سـبيل يف سبيل اسـتظهار أوجـه الـشبه بـني نظـام التحكـيم ونظـام القـضاء ،القضاء وذلك 

 ، فـإن اللجـوءحلسم النـزاع  بديلة وسيلة يتم بعمل إرادي من طرفيه ك كان اختيار التحكيم ان

السـيما ، و الطـرفنيبعمـل إرادي مـن جانـب احـديـتم كوسيلة أساسـية حلـسم النـزاع إىل القضاء 

 ارافـع الــدعوى النـزول عنهــللطــرف اآلخـر حبيــث ال يـسع  تعلــق بـه حـق لجـوءمـىت مت هــذا الانـه 

 أمـام حمكمـة علـى رفعـه ان يتفقـا أطـراف النـزاع ان كان يف إمكـان ، واخلصم االخر إال مبوافقة 

  .اليت يثبت االختصاص حملاكمها  حماكم دولة غري الدولة  أمامًخمتصة به أصال أوغري 

 ويــدلل انـصار هــذا االجتــاه  أطــراف اخلـصومة النــزول عنهــا بعـد رفعهــا ، وكـذلك يف امكــان    

 علــى اليــؤثر القــضاء كبــديل عــنالتحكــيم أمــام أن مــا تؤديــه إرادة اخلــصوم يف طــرح النــزاع علــي 

  )١(.  وظيفة قضاء الدولةلمتاث وظيفة قضائية باعتبارهاحقيقة الوظيفة اليت يؤديها التحكيم 

  :مربرات عدة الصفة القضائية للتحكيم إىلهذه استند يف تقرير هذا االجتاه 

                                                           

دار النهــضة العربیــة ، القـــاهرة ، . التحكــیم الــدولي الخــاص : یم احمــد إبــراهیم إبــراه. د:  انظــر )٣(

  . ٣١ ، ص ٢٠٠٠

  . ٤٢مرجع سابق ، ص : عكاشة عبد العال . مصطفى الجمال و د. د:  انظر )١(
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مـا يـصدر عنـه  قـضائية كـلً وتعـد أعمـاال قضائية،وظيفة  وظيفة احملكم ال تعدو أن تكون . ١

 هـــذا القـــانون،ً أو وفقـــا لقواعـــد  العدالـــة لقواعـــدًمنـــه طبقـــاســـواء كانـــت صـــدرت مـــن أحكـــام 

قيـــد  وإن تخطـــاء املـــادي ممـــا قـــد يـــشوبه مـــن اإلضـــافة ايل ان احملكـــم ميلـــك تـــصحيح أحكامـــهب

  :اآلتينيبتوافر الشرطني 

  .سلطته ألنه بفوات هذا امليعاد تزول التحكيم، ميعاد عدم انقضاء :األول

 اإليـداع قبـل انقـضاء ميعـاد  وان متحـىتإيداع حكم التحكـيم قلـم كتـاب احملكمـة عدم  :الثاين

  .كيمالتح

ـــه حكـــم  . ٢ ـــه والتوقيـــع علي ـــرب قـــد صـــدر ، مـــن تـــاريخ كتابت األمـــر الـــصادر امـــا التحكـــيم يعت

 التأكــد مــن هــو هغرضــفهــو جمــرد إجــراء شــكلي احلكــم ،  هــذا ضمون مبــ عالقــه لــه بتنفيــذه ال 

هــذا األمــر يتماثــل مــع األمــر الــصادر مــن ، فتنفيــذه وجــود مــا مينــع خلــو حكــم التحكــيم مــن 

  .حكام القضائية األجنبية  لتنفيذ األالقاضي

 قـــضائية، التحكـــيم هـــي إجـــراءات ذات طبيعـــة اخلـــصومة أمـــام يف رفـــعاإلجـــراءات املتبعـــة  . ٣

 احملكـم حيـل حمـل القاضـي القـضائي، فـإن من احملكم مبثابة احلكم احلكم الصادر مث يكونومن 

ائية مــن حيــث ً فأحكــام احملكمــني هــي أحكامــا قــضالقــضائية، الوظيفــة لــه ذاتفبالتــايل تكــون 

  .وملوضوعالشكل 

  :للتحكيم الطبيعة المختلطة –ج 

ومهـــا اتفـــاق التحكـــيم وقـــضاء  عملـــني،وي ذو قالـــب قـــانوين حيـــ إن التحكـــيم االجتـــاه يـــرىهــذا 

 يف الثــــاين الفاعــــل هــــو واملتنازعــــان، الفاعــــل مهــــااألول فــــي  ففيهمــــا،الفاعــــل  احملكــــم وخيتلــــف

نهـا بانـه يتميـز عوإمنـا  اخلصائص العامـة للعقـود كليتمتع بالتحكيم، هو عقد فاتفاق  .احملكم

حيــث يــسعي  شخــصية،أو ماليــة كانــت ســواء إقامــة عالقــة قانونيــة بــني الطــرفني ال يــستهدف 
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يتميــز أيــضا عــن تــسوية اآلثــار الناشــئة عــن عالقــة ســابقة قائمــة بالفعــل واتفــاق التحكــيم ايل 

تعـــرض امامـــه  –أو مؤســـسي فـــردي  إقامـــة كيـــان  يـــسعي ايلاملوضـــوع حيـــثالعقـــد مـــن حيـــث 

   . االتفاقأطرافًقضاء فيها استقالال عن ادعاءات الطرفني ويتوىل ال

 يــضعها النظــام القــانوين ً، وفقــا للــضوابط العامــة الــيتاعزيف حــسم النــعمــل احملكــم ويتمثــل      

ئـات  علـى كافـة اهلياألساسـي املطبـقالتنظـيم اعتبـاره دولـة باع يف التنظـيم التـشريعي للزحلسم النـ

ـــــصفة القـــــضائية  ـــــة وأمههـــــا جب-ذات ال ـــــب قـــــضاء الدول ـــــات  و  اللجـــــان–ان ذات الطـــــابع اهليئ

  )١(.التحكيمالقضائي وجهات 

واملقـررة هي انسب وأفضل النظريات املالئمة للتحكـيم االلكـرتوين النظرية املختلطة :  تعقيب 

ًعــدم خــضوع التحكــيم ألي قــانون وطــين بــدءا مــن اتفــاق التحكــيم وانتهــاء حب  وكــم التحكــيم ً

ــــق مبــــلعلهــــا ارجــــح  ــــات الــــسابقةالقــــول فيمــــا يتعل ــــى التحكــــيم دى انطبــــاق أي مــــن النظري  عل

وتوجيـــه عـــرب الربيـــد االلكـــرتوين  حيـــث يـــتم رفـــع الـــدعوى ، ًااللكـــرتوين وفقـــا لطبيعـــة إجراءاتـــه 

القــــرارات مجيــــع أن والســــيما ، بــــذات الطريقــــة  بــــاحملررات الالحقــــة علــــى الــــدعوى اإخطارا�ــــ

ق األطـراف علـى قبـول عوملـة  ويسبق هـذه اإلجـراءات اتفـاالكرتونيا طالعات األخرى تتم واال

مـــا تقـــرره ن االقتـــصار علـــي  التجـــارة الدوليـــة والتحكـــيم التجـــاري الـــدويل دوحلـــول منازعـــات 

  )٢(. االتفاقات الدولية والتشريعات املقارنة النافذة يف الوقت احلايل 

                                                           

دار . التحكیم في منازعات العقـود اإلداریـة الدولیـة : عالء محي الدین مصطفى . د:   انظر - )١(

   . ٢٥ ص ٢٠٠٨جدیدة ، اإلسكندریة ، الجامعة ال

  

 

. تنفیـذ أحكـام التحكـیم الباطلـة الـصادرة فـي الخـارج : حسام الـدین فتحـي ناصـف . د:  انظر  - )٢(

   .٢٠، ص ٢٠٠٥دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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مع اا  

ا ا اةطو وم  

جبملـــة مــن املزايــا واخلـــصائص التحكــيم االلكــرتوين كغــريه مـــن االنظمــة  القانونيــة يتمتــع        

عـدد مـن املخـاطر الوقـت حتفـة ذات  وبـاالخـرى،اليت ينفرد �ا عـن غـريه مـن االنظمـة القانونيـة 

مزايــا : ًحث اوالســنب، لــذا  االلكــرتوين جتنبهــا قــدر االمكــان لــتاليف مــساوئ التحكــيم الــيت يلــزم

   .خماطره:ًم االلكرتوين وثانيا التحكي

  :التحكيم مزايا :ًأوال

وهــو اع زالنــ الفــصل يفبالــسرعة يف يتميــز إن التحكــيم االلكــرتوين  :النــزاعســرعة الفــصل يف . ١

والـسبب يف تـوفري الوقـت يرجـع اىل ان  .) ١(التجـارة االلكرتونيـة  معـامالت طبيعـة ما يتمشى و

كــرتوين ال يــستلزم احلــضور املــادي ألطــراف النــزاع أمــام احملكمــني بــل ميكــن مســاع التحكــيم االل

والـيت ًطويلـة نـسبيا الاجـراءات التقاضـي  خبالف. االلكرتونيةاملتخاصمني عرب وسائط االتصال 

ن كمـــا أ، علـــى اخلـــصوم التقيـــد �ـــا لـــشكليات واملـــدد الزمنيـــة الـــيت يلـــزم  العديـــد مـــن اتتطلـــب

ـــــد  االلكـــــرتوين  يف التحكـــــيمللخـــــصوم  ـــــة واملـــــستندات يف ذات الوقـــــت عـــــرب الربي ـــــادل االدل تب

   .)٢(االلكرتوين أو أية وسيلة الكرتونية اخرى 

اســـــتخدام التقنيـــــات احلديثـــــة يف اجـــــراءات التحكـــــيم  : ونفقـــــات التقاضـــــي تكـــــاليفقلـــــة . ٢

 اماســـتلز حكـــيم وعـــدمانتقـــال أطـــراف النـــزاع اىل مكـــان انعقـــاد جلـــسات الت  وعـــدمااللكـــرتوين

التحكـيم  وللـشهود  هـو مـا يـؤدي اىل التقليـل مـن تكـاليف وللخـرباءاحلـضور املـادي لألطـراف 

                                                           

عـــادل حمــادة أبـــو عـــزة ، التحكــیم االلكترونـــي فـــي منازعــات المعـــامالت االلكترونیـــة ، : أنظــر - )١(

ـــــــي االتـــــــي م ـــــــالموقع االلكترون ـــــــت ب ـــــــى شـــــــبكة االنترنی ـــــــشور عل al.www://http- :قـــــــال من

htm.٣hasebat/٣٠٠٤/digimag/sa.com.jazirah 

 .ا  وما بعده٢٥٠ص،  التحكیم االلكتروني ، مصدر سابق –خالد ممدوح . د:  أنظر -)٢(
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 ت النزاع والسيما ان اجراءات التحكـيم تـتم عـرب االنرتنـ سرعة حسمي اىل كما يؤدااللكرتوين 

   )١( .مدد وشكلياتوال تتطلب مباشرة 

خلــــربة القانونيــــة والفنيــــة عــــرض النــــزاع علــــى اشــــخاص خمتــــصني مــــن ذوي االتحكــــيم خيــــول . ٣

إن هــــذا العــــرض بالتبعيــــة يقلــــل أيــــضا مــــن النفقــــات  )٢(يف جمــــال التجــــارة االلكرتونيــــة والدرايــــة 

الالزمــة لالســتعانة بــاخلرباء املختــصني يف موضــوع النــزاع كــون احملكــم نفــسه الــذي يتــوىل الفــصل 

نيــة والعمليــة يف منازعــات بــالنزاع يف التحكــيم االلكــرتوين شــخص البــد ان تتــوافر فيــه اخلــربة الف

  .)٣( التجارة االلكرتونية وهذا ما

اتفاقيــــة نيويــــورك الدوليــــة وجــــود  : مــــشكلة تنــــازع القــــوانني واالختــــصاص القــــضائي تــــاليف. ٤

التعـرض طـريف النـزاع جينـب .  ١٩٥٨اخلاصة باالعرتاف وتنفيذ أحكام احملكمني الـصادرة عـام 

ت هـي عقـود ن العقود املربمة عـن طريـق االنرتنـالي ملشكلة تنازع القوانني واالختصاص القضائ

   . )٤(دولية 

  :مخاطر التحكيم االلكتروني : ًثانيا 

مــن املخــاطر والعيــوب الــيت التحكــيم االلكــرتوين  ال خيلــو  الوقــتنفسبــاملزايــا هــذه بــالرغم مــن  

  :ميكن أمجاهلا بااليت  واليتميكن ان يعاب �ا 

                                                           

 .نبیل زید مقابلة ، التحكیم االلكتروني ، مصدر سابق :  أنظر-)١(

ـــة ، . د:  أنظـــر - )٢( ـــى عقـــود التجـــارة االلكترونی ـــانون الواجـــب التطبیـــق عل صـــالح المنـــدالوي ، الق

  .٣٧ ، ص٢٠٠٦االسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، 

فـاق التحكـیم االلكترونـي ، بحـث منـشور آالء یعقوب النعیمـي ، االطـار القـانوني الت. د:  أنظر -)٣(

 ، ٢٠٠٩فــــي مجلــــة الــــشارقة للعلــــوم الــــشرعیة والقانونیــــة ، المجلــــد الــــسادس ، العــــدد الثــــاني ، 

   .٢١٢ص

   .٢١٣االء یعقوب النعیمي ، مصدر سابق ، ص:  أنظر - )٤(
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هـــو امكانيـــة اخـــرتاق ا يهـــدد ســـرية العمليـــة التحكيميـــة ممـــ :سرية الـــضـــمان  إمكانيـــة عـــدم . ١

تحقـــق بـــالتحكيم فـــان كانـــت هـــذه الـــسرية تت حكـــيم مـــن قبـــل قراصـــنة االنرتنـــســـرية عمليـــة الت

ًن جلــساته تقتــصر علــى اخلــصوم فقــط خالفــا للقــضاء الــذي تكــون جلــساته علنيــة الالعــادي 

حيــث عـرب شــبكة االنرتنـت لكــرتوين ًدائمـا بـالتحكيم االفهـذه الــسرية ال ميكـن ضــما�ا .  غالبـا

 موضــوعالــدعوى  دخــول موقــع ، ميكنــه) رقــم ســري ( م كــود خــاص وص مــن اخلــيكــون لكــل 

ان معرفــة األرقــام و. ائق واملــستندات املتعلقــة بــالنزاعيــتمكن مــن احلــصول علــى الوثــو. التحكــيم

رقــام  حيــث أن حــصول أطــراف النــزاع علــى األالــسرية مل تعــد مقــصورة علــى اخلــصوم وحــدهم

قـد يهــدد الـسرية يتطلـب تـدخل اشــخاص فنيـني لتـسهيل حــصوهلم علـى االرقـام الــسرية بالتـايل 

  .)١(سرية اجراءات التحكيم 

طــورة اتبــاع اجــراءات تــشفري البيانــات وتزويــد هــذه اخلتقليــل مــن مــن املمكــن  وان كــان        

  .)٢(اق والتجسس  من االخرت محايةاملواقع االلكرتونية اليت تضم هذه البيانات بربامج

ان عــــدم تطبيــــق القواعــــد االمــــرة واملقــــررة ملــــصلحة   :لقواعــــد اآلمــــرة  التــــزام احملكــــم باعــــدم. ٢

ــــوطين يــــسبب  ــــذات الطــــرف الــــضعيف واملنــــصوص عليهــــا يف القــــانون ال خــــشية االطــــراف وبال

الطرف الضعيف من اللجـوء اىل التحكـيم بـصورة عامـة والتحكـيم االلكـرتوين بـصورة خاصـة و 

ـــة ًأحـــد االطـــراف مـــستهلكا ممـــا ي اذا كـــان خاصـــة رتـــب بطـــالن حكـــم التحكـــيم وعـــدم امكاني

  .) ٣(تطبيقه 

                                                           

ر العلمیة الدولیة محمد ابراهیم ابو الهیجاء ، التحكیم بواسطة االنترنت ، عمان ، الدا: أنظر  ) )١((

  .٦٦ ، ص٢٠٠٢للنشر والتوزیع ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

  .٢١٥آالء یعقوب النعیمي ، مصدر سابق ، ص. د: أنظر  ))٢((

نبیــل زیــد مقابلــة ، النظــام القــانوني لعقــود خــدمات المعلومــات . د: أنظــر فــي هــذا المــضمون ) )٣((

  .٢١٧،، مصدر سابق ، صااللكترونیة في القانون الدولي الخاص 
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ما ا  

  وا ا وا وما ا.  

 نـزاع بـشأن نـشأ بينهمـا مـن ما نشأ أو قد يحالة يعين اتفاق طريف النزاع على إتفاق التحكيم ا

  .) ١(  معين للفصل فيهحمكمتنفيذ عقد معني اىل 

هـو اتفـاق يـدخل يف أطــار القـانون اخلـاص يهـدف اىل إنــشاء التـزام علـى عـاتق اطرافــه و        

ً عمـــالعقـــدي و يعـــد بإحالـــة النـــزاع اىل التحكـــيم والتنـــازل اللجـــوء اىل القـــضاء ، فهـــو تـــصرف 

هـو ابرامـه لكـرتوين مـا مييـز التحكـيم اال ، )٢(وظيفة القاضي الوطين ًقضائيا حيث يقوم احملكم ب

 وإن  وشـــروط  تـــوافر اركـــان انعقـــاديلزمـــهًعـــرب الوســـيلة االلكرتونيـــة وبـــذلك يعـــد عقـــد الكرتونيـــا 

ــــاط اختــــصاص القــــضاء، هــــو صــــحة أو عــــدم صــــحة اتفــــاق التحكــــيم، فــــإن صــــح اتفــــاق  من

. التحكــيم، فــإن القــضاء يرفــع يــده عــن البــت، ويعــود االختــصاص واحلالــة هــذه هليئــة التحكــيم

اختل، فيسرتد قضاء الدولة اختصاصه األصـيل بنظـر النزاعـات املثـارة بـني األفـراد، بـدل أما ان 

فمــىت ميكــن القــول أن اتفــاق التحكــيم صــحيح، وأنــه مرتــب آلثــاره القانونيــة، . هيئــة التحكــيم

والــيت مــن أمههــا ســلب النــزاع عــن ســلطة القــضاء؟ وعمومــا مــاهي الــشروط الــيت بتوافرهــا، ميكــن 

  دم صحة اتفاق التحكيم؟  القول بصحة أو ع

                                                           

 ١٩٦٩لـسنة  ) ٨٣( من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقـم  ) ٢٥١( نص المادة : راجع  ) )١((

  .١٩٩٤ لسنة ٢٧من قانون التحكیم المصري رقم ) ١٠(كذلك نص المادة . 

كة محمــد ابــراهیم موســـى ، التحكــیم االلكترونــي ، بحــث قـــانوني منــشور علــى شـــب. د: انظــر  ) )٢((

االنترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

:              www.ledroitpourtous.blogspot.com 
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وعليه، سنعمل هنا على دراسة الشروط الواجب توافرها يف اتفاق التحكيم  االلكرتوين لقيامـه 

شـــروط موضـــوعية : صـــحيحا منتجـــا آلثـــاره، والـــيت ميكـــن تـــصنفيها إىل نـــوعني  مـــن الـــشروط 

  :وأخرى شكلية، سنحاول دراستها على الشكل التايل

  ا اول

ا واوما ق ا   

يتطلب لصحة اتفاق التحكيم االلكرتوين ، عقدا كان أو شرطا، أن تتوافر فيه الشروط 

الالزمة لصحة أي عقد بصفة عامة، واليت حتددها النظرية العامة للعقود ويتعلق األمر بأركان 

  .مل على دراستها تباعاالرتاضي واألهلية واحملل والسبب، واليت سنع: قيام العقد، وهي

  . االلكتروني التراضي في اتفاق التحكيم:ًأوال

وفقا للقواعد العامة  البد من توافق ارادة الطرفني على قبول ابرام التحكيم االلكـرتوين كوسـيلة 

لفـــض املنازعـــات احملتملـــة النـــشوء يف املـــستقبل وغالبـــا التعبـــري عـــن اإلرادة يـــتم  بـــشكل صـــريح 

اال باإلرادة احلرة الصادقة وان تكون ساملة من العيـوب  مثل اإلكـراه والغلـط  وال يعتد . ومباشر

  و التدليس والتغرير مع الغبـن الفاحش واالستغالل 

،  قائمـة للتحكـيم بدونـه، ال تقـوم   االلكـرتوينالرتاضي ركن من أركان اتفـاق التحكـيم باعتبار.

وبعبـارة . )١(إىل التحكيم كبـديل لقـضاء الدولـةه إرادة األطراف املتطابقة يف اللجوء افمفاده إجت

أخرى أن اتفاق الشخص الذي يـصدر الرضـا عنـه، سـواء أكـان مـن أبـرم العقـد بامسـه وحلـسابه 

أو كل من اجتهت إرادته إىل االلتقاء بإرادة أخرى، الختاذ التحكـيم سـبيال لتـسوية منازعا�مـا، 

                                                           

،  دار الجامعــة "التحكــیم فـي المــواد المدنیـة والتجاریــة الوطنیـة والدولیــة"  ـ نبیـل اســماعیل عمـر، )١(

 .٣٧. ، ص ٢٠٠٥، ٢.ة ، طالجدیدة، اإلسكندری
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ني اإلرادتني على إحداث هذا األثـر القـانوين بعيدا عن قضاء الدولة، اال و يتحقق به التوافق ب

  )١(.املرغوب فيه

، باملفاوضــات الــيت تــدور حــول كــل بنــود  االلكــرتوين الرتاضــي بالنــسبة لــشرط التحكــيميتحقــقو

مت االتفـاق علـى جممـل العقـد يف فمـيت ،  االلكـرتوينأو شروط العقد، ومن بينها شرط التحكيم

  .  االلكرتوين  بشأن شرط التحكيمإىل تراض خاصإذن  حاجة فال. النهاية

ذاتــــه  االلكــــرتوين أمــــا بالنــــسبة لعقــــد التحكــــيم، فــــان الرتاضــــي يتحقــــق بقبــــول مبــــدأ التحكــــيم 

  كموضوع للعقد، واثبات الرتاضي على ذلك كتابة إضافة إىل توقيع عقد التحكيم من 

  

                                                           

:  وفـــــــي هـــــــذا الـــــــصدد، نستحـــــــضر قـــــــرارا صـــــــادرا عـــــــن محكمـــــــة الـــــــنقض الفرنـــــــسیة بتـــــــاریخ- )١(

 فــــي قــــضیة هــــضبة األهــــرام المــــصریة، المتعلــــق باالتفــــاق المبــــرم بــــین الهیئــــة ٠٦/١١/١٩٨٧

، "S.P.P"وبین شـركة ممتلكـات جنـوب الباسـفیك " E.G.O.T.H" المصریة للسیاحة والفنادق 

إذ أیـــدت محكمـــة . ، والموقـــع علیـــه مـــن لـــدن وزیـــر الـــسیاحة المـــصریة٢٣/١٢/١٩٨٤: بتـــاریخ

الـــنقض قـــرار محكمـــة االســـتئناف ببـــاریس، حینمـــا ألغـــت الحكـــم التحكیمـــي الـــصادر عـــن غرفـــة 

، مــستندة فــي ذلــك إلــى أن العقــد قــد خــال مــن ١٦/٠٧/١٩٨٤:  التجــارة الدولیــة ببــاریس بتــاریخ

ة أي منازعــة خاصــة بهــذا العقــد إلــى تحكــیم غرفــة التجــارة إحالــ"شــرط التحكــیم الــذي نــص علــى 

ٕواذا كـان العقـد قـد . ، فانه ال یمكن افتراض توفر رضا الدولة المصریة بالتحكیم"الدولیة بباریس

احتوى على شرط التحكیم، فان الحكومة المصریة لم تكن طرفا  فیـه، حتـى ولـو تـم توقیعـه مـن 

 بمــا لــه مــن ســلطة وصــایة، ولــم یكــن ممــثال للحكومــة طــرف وزیــر الــسیاحة، ألن توقیعــه قــد تــم

المصریة، والتي لم تنصرف إرادتها إلى االلتزام بشرط التحكیم، بل یقتـصر هـذا االلتـزام بطرفیـه 

ـــى ". S.P.P"و شـــركة " E.G.O.T.H" فقـــط، شـــركة  ـــع مـــصر عل ـــار توقی كمـــا ال یمكـــن اعتب

  بمثابة تراض على التحكیم ، مستند المهمة

 ,Note GOLDMAN .٦٣٨ .p ,١٩٨٧ Clunet ,١٩٨٧ janvier ٠٦ .Cass. Civــ: راجـع 

Rev. Arb, ١٩٨٧, p. ٤٦٩, note Ph. LEBOULANGER.  

 



        
 
 

 

 

 
 

٨٢٩ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

  .)١(األطراف

ة بعـــدة وســـائل فـــيمكن التعبـــري عـــن وفقـــا للقواعـــد العامـــة  الـــيت تتـــيح التعبـــري عـــن اإلرادو       

ًاإلرادة باللفظ أو بالكتابة او باالشارة املعهودة عرفا ولو مـن االخـرس أو املبادلـة الفعليـة الدالـة 

ًعلى الرتاضي أو باختاذ أي مسلك أخر ال تدع ظروف احلال شكا يف  حقيقـة املقـصود منـه و 

م االلكرتوين يتم عرب االنرتنـت فـأن التعبـري وملا كان ابرام اتفاق التحكي.)٢(داللته على الرتاضي 

عن االرادة يكون من خالل هذه الوسيلة حيث يتم توجيه االجيـاب مـن خالهلـا وتلقـي القبـول 

كــأن تــضع شــركة جتاريــة يف موقعهــا علــى شــبكة االنرتنــت شــروط التعاقــد الــيت مــن  . )٣(عربهــا 

تــاح القبــول إلبــرام العقــد مــع ضــمنها شــرط التحكــيم ومــن يقبــل التعاقــد عليــه الــضغط علــى مف

تلــك الــشركة ونقــل إرادتــه بــالقبول اليهــا وهنــا يكــون التعبــري عــن اإلجيــاب والقبــول مت عــن طريــق 

  االنرتنت ، 

ًوبــذلك فــإن القابــل قــد عــرب عــن ارادتــه باختــاذ مــسلكا ال تــدع ظــروف احلــال شــكا يف  حقيقــة  ً

مليــة القبــول يف العقــد االلكــرتوين يــتم ومــن الناحيــة الع) .٤(املقــصود منــه داللتــه علــى الرتاضــي 

  مبجرد الضغط على زر  القبول املبني باإلنرتنت 

                                                           

التحكـــیم فـــي المعـــامالت المالیـــة الداخلیـــة والدولیـــة، المدنیـــة " أحمـــد عبـــد الكـــریم ســـالمة، .  ـ د)١(

، ١. النهـضة العربیـة، القـاهرة، ط، دار"والتجاریة واإلداریة والجمركیة والـضریبیة ـ دراسـة مقارنـة

  .٢١٦.، ص٢٠٠٦

 مــن ٩٣ والمــادة ١٩٥١ لــسنة ٤٠مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم ) ٧٩(نــص المــادة :  أنظــر -)٢(

  ١٩٧٦ لسنة ٤٣القانون المدني االردني رقم 

  .٢٢٢آالء یعقوب النعیمي ، مصدر سابق ، ص. د:  أنظر - )٣(

 قــــانون المعــــامالت والتجــــارة االلكترونیــــة االتحــــادي لدولــــة مــــن ) ١١( نــــص المــــادة : أنظــــر  - )٤(

ألغــراض التعاقــد . ١: "  والتــي تــنص علــى ٢٠٠٦لــسنة  ) ١( االمــارات العربیــة المتحــدة رقــم 

ًیجوز التعبیر عن االیجاب والقبول جزئیا او كلیا بواسطة المراسلة االلكترونیة  ً .  

) جــرد انــه تــم بواســطة مراســلة الكترونیــة واحــدة او أكثــر ال یفقــد العقــد صــحته او قابلیتــه للتنفیــذ لم. ٢

=  التي٢٠٠١ لسنة ٨٥من قانون المعامالت االلكترونیة االردني رقم ) ١٣(كذلك نص المادة 



        
 
 

 

 

 
 

٨٣٠ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

هــل هــذه اآلليــة هــي واقعــة تكفــي بــذا�ا للتعبــري عــن إرادة قبــول اإلجيــاب مبختلــف  :التــساؤل

  شروطه؟ 

 يف الغالــب ان العقــود الــيت تــتم عــرب االنرتنــت جيــد الراغــب بالتعاقــد مــع هــذه املواقــع خانــة مــا. 

) I agree(او ) Ok(خمصصة لقبول التعاقد بعبـارات هلـا داللـة علـى الرضـا او املوافقـة مثـل 

ومبجـــرد الــــضغط علــــى هــــذه خانــــة القبــــول تلــــك يرتتـــب علــــي هــــذه العمليــــة  تنفيــــذ آليــــة نقــــل 

املعلومــــات الرقميــــة  والــــيت تــــرتجم عــــن طريــــق برنــــامج متخــــصص اىل لغــــة مفهومــــة لتــــصل اىل 

  . املوجب 

  :عرب االنرتنت يثري بعض االشكاليات ولعل أمهها  هذا التعاقد 

  .  يف إبرام اتفاق التحكيم االلكرتوين صعوبة حتديد هوية واهليه الشخص املتعاقد.١

تجلــي ث أثــر قــانوين، ي اتفــاق التحكــيم تــصرفا قانونيــا، تتجــه إرادة طرفيــه إىل إحــداال جــرم ان 

 ت األطـــراف، ومنحـــه هليئـــة التحكـــيم يف نظــر منازعـــا الـــوطينيف نــزع االختـــصاص عـــن القـــضاء

أهليـــة األداء الالزمــة لــصدور إرادة كافيــة إلبــرام االتفـــاق  افرتــوفكــان مــن الــضروري، .  اتفاقيــة

مــــن ميلــــك حلقــــوق، فومنــــاط أهليــــة األداء، هــــو تــــوفر أهليــــة التــــصرف يف ا. لــــدى كــــل طــــرف

 أهـال إلبـرام اتفـاق انكـالتصرف يف حقوقه املالية أصال أو بإذن من احملكمة أو حبكـم القانون،

  .التحكيم

ومبفهــوم املخالفــة، فــإن كــل مــن مل يتــوافر فيــه شــرط كمــال األهليــة، فهــو ممنــوع مــن إبــرام اتفــاق 

ناقـصي األهليـة الـذين لـيس بوسـعهم إبـرام اتفـاق التحكـيم إال التحكـيم، وينـصرف ذلـك علـى 

                                                                                                                                                    

تعتبـر الرسـالة االلكترونیـة وسـیلة مـن وسـائل التعبیـر عـن االرادة المقبولــة ((  تـنص علـى أنـه =

  " .د التعاقدقانونًأ البداء االیجـاب او القبول بقص

  



        
 
 

 

 

 
 

٨٣١ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

 األمـر بواسـطة نـائبهم  باشـروا هـذا مـن القاصـرين، أوإذا أذن هلم بذلك، أو قضي برتشيدهم و

  .القانوين

 اما بشان التحكيم االلكرتوين فالنتفـاء املكـان املـادي الـذي يلتقـي فيـه طـريف العقـد يف العقـود 

اليت تربم عرب االنرتنت قد يؤدي ايل ابرام العقد  مع قاصر ال ميلك االهليـة للتعاقـد او شـخص 

النمـــوذجي يف فرنـــسا الـــذي يـــنظم العقـــد : ولقـــد  كـــان لكـــل مـــن .)١(ينتحـــل صـــفة للتعاقـــد �ـــا

ـــة بـــني املـــستهلكني و التجـــار الفرنـــسيني وكـــذلك مـــشروع العقـــد  معـــامالت التجـــارة االلكرتوني

النمـوذجي للمعــامالت االلكرتونيــة املعــد مـن قبــل جلنــة االمــم املتحـدة للقــانون التجــاري الــدويل 

جيـة صـورة متكاملـة حماولة جيدة التغلب على هذه الـصعوبات حيـث حتـدد هـذه العقـود النموذ

  )٢(للعقد املراد ابرامة عرب االنرتنت بكل تفاصيله وباألخص حتديد هوية املتعاقدين واهليتهما

 و�ذا جلأت  املواقع االلكرتونية اىل االستعانة بالعقود النموذجية تلك  للمعامالت 

جل تنظيم سابق االلكرتونية واملعدة من عدد من املشرعني على النطاقني الدويل واحمللي من ا

  إلبرام التعاقد عرب االلكرتوين

  :  االلكترونيمحل اتفاق التحكيم: ًثانيا 

وســيلة بديلــة عــن اســتثناء مــن األصــل، ومبثابــة  اللجــوء إىل التحكــيم إن:  حمــل اتفــاق التحــيم 

  . ، يتعني للجوء إليه أن يكون حمل النزاع مما يقبل التسوية عن طريقهالقضاء

منازعــة يــراد حــسمها عــن طريــق التحكــيم، والــيت جيــب أن كــل  التحكــيم،  مبحــل اتفــاقعــين وي

غري أن املنازعة اليت تكون حمال التفـاق . تقبل التسوية بواسطته، والذي يرتبط وجوده بوجودها

                                                           

 – ١ ط– التراضــي فــي تكــوین العقــد عبــر االنترنــت –محمــود عبــد الــرحیم الــشریفات : انظــر  - )١(

  .٦٦ االردن ، ص– عمان –دار الثقافة للنشر والتوزیع 

  .٦٧ انظر محمود عبد الرحیم الشریفات ، مصدر سابق ، ص- )٢(
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 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

التحكيم، قد توجد مستقبال يف شرط التحكيم، وقد تكـون موجـودة حـاال يف عقـد التحكـيم، 

  )١(. بالفعلالذي يتم إبرامه بسبب نزاع قائم

جيـب أن تتـوفر فيـه الـشروط احملـل فيـه  اتفاق التحكيم، هـو عقـد كـسائر العقـود، فـان  وملا كان

العامــة املتطلبــة يف حمــل االلتزامــات التعاقديــة بوجــه عــام، ، حيــث جيــب أن يكــون حمــل اتفــاق 

  . التحكيم، موجودا وممكنا ومعينا أو قابال للتعيني، وأن يكون مشروعا

تفـاق علـى نـزاع مـايل يف  هـذا االضافة إىل الشروط السابقة، البد وأن ينصب حمل اإل اال انه ب

أمـا إذا كــان .  الــصلحقبولـه ان يفـرتض فيــه إطـار القـانون اخلــاص بـني طــريف العالقـة القانونيــة، و

وهــذه املــسالة تعتــرب .  التـشريعات علــى عــدم جــواز التحكـيم بــشأنهيــعال يقبلـه، فقــد اتفقــت مج

   .)٢(اتفاق التحكيم بطالنه بطالن ام، يرتتب على عدم مراعا�ا يف من النظام الع

إذ مــا جيــوز فيــه الــصلح جيــوز فيــه .  تطــابق بــني حمــل التحكــيم وحمــل الــصلحوهــو مــا يعــين وجــود

 الــنص وقــد حــرص املــشرع املــصري. التحكــيم، و مــا ال جيــوز فيــه الــصلح ال جيــوز فيــه التحكــيم

:  يف شـقها األخـري علـى أنـه١٩٩٤ لـسنة ٢٧: القـانون رقـم من ١١على هذا املبدأ، يف املادة 

  ".ال جيوز التحكيم يف املسائل اليت ال جيوز فيها الصلح" 

فاملـــسائل الـــيت ختـــرج عـــن نطـــاق التحكـــيم، هـــي نفـــس املـــسائل الـــيت ختـــرج بـــدورها عـــن نطـــاق 

أو بــاحلقوق ال جيــوز الــصلح يف املــسائل املتعلقــة باحلالــة الشخــصية أو بالنظــام العــام فــالــصلح، 

الشخـــصية األخـــرى اخلارجـــة عـــن دائـــرة التعامـــل ولكنـــه يـــسوغ الـــصلح علـــى املنـــافع املاليـــة الـــيت 

  ".ترتتب على مسألة تتعلق باحلالة الشخصية  أو على املنافع اليت تنشأ عن اجلرمية

                                                           

 لقــانون التحكــیم فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة اتفــاق التحكــیم وفقــا"  ناریمــان عبــد القــادر، -)١(      

 .٢٤٠.، ص١٩٩٦، ١. ، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط" ١٩٩٤ لسنة ٢٧: رقم

، ١. ، منـشورات الحلبـي الحقوقیـة،  ط١.، ج"التحكـیم فـي القـوانین العربیـة"  ـ حمـزة أحمـد حـداد، )٢(

 .١٤٧. ، ص٢٠٠٧
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 فضال عن النزاعات اليت ال جيـوز فيـه  ال جيوز فيهما التحكيمت جماالويرتتب علي ذلك وجود

  : لحالص

  : مسائل األحوال الشخصية.١

ألن تكـــون حمـــال التفـــاق التحكـــيم، التـــصاهلا بوضـــع ال تـــصلح مـــسائل األحـــوال الشخـــصية  

الــشخص ومركــزه داخــل األســرة، حبيــث ال جيــوز مــثال التحكــيم يف مــسالة تتعلــق مبــدى شــرعية 

يم يف املـسائل الولد أم ال، ومبا إذا كان الـشخص وارثـا أو غـري وارث، يف حـني أنـه جيـوز التحكـ

  .  واملصاحل املالية اليت ترتتب عليها

  : المسائل المتعلقة بالنظام العام .٢

أما املـسائل املتعلقـة بالنظـام العـام، والـيت ال جيـوز التحكـيم فيهـا، تكـون مرتبطـة بالدرجـة األوىل 

ملــــادي بالقواعــــد الــــيت ترمــــي إىل حتقيــــق املــــصلحة العامــــة للــــبالد، واملتعلقــــة بالوضــــع الطبيعــــي ا

ومـن أمثلـة تلــك املـسائل املتعلقـة حبالــة . واملعنـوي �تمـع مـنظم، وتعلــو فيـه علـى مــصاحل األفـراد

الـشخص وأهليتـه، املـسائل اجلنائيـة، املنازعــات املتعلقـة بـصحة بـراءات االخـرتاع، أو العالمــات 

  .)١(التجارية، أو تلك املتعلقة بكسب اجلنسية أو فقدها

تحكــــيم حيتــــل أمهيــــة بــــارزة للقــــول بــــصحة أو عــــدم صــــحة اتفــــاق ممــــا ســــبق، يتبــــني أن حمــــل ال

التحكــيم، ويبقــى علـــى قاضــي املوضـــوع حتديــد مـــا إذا كــان موضـــوع النــزاع يقبـــل التــسوية عـــن 

   املنظم للتحكيم بشكل عام طريق التحكيم أم ال مسرتشدا يف ذلك بالقانون

 االلكرتونيـةالدوليـة وال سـيما  اما خبصوص التحكيم االلكرتوين غالبا حمله يتعلق بعقود التجـارة

 و�اضعيف حتديـد املـسائل الـيت خيـالتجـارة الدوليـة حبريـة  عقـود املتعاقـدين يف ومن املالحظ متتع 

                                                           

 فـي المعـامالت المالیـة الداخلیـة والدولیـة، المدنیـة والتجاریـة التحكـیم"  عبد الكـریم سـالمة،  ـ أحمد)١(

  .٢٢٥.،  مرجع سابق، ص"واإلداریة والجمركیة والضریبیةـ دراسة مقارنة
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قيـود قـوانني لعـل و) . ١(ريـة  هـذه احلًبعـض التـشريعات تفـرض قيـودا علـىوإن كانت للتحكيم 

 متنــع االتفـــاق لكو�ـــااللكــرتوين ً أكثــر القيـــود تــأثريا علـــى حمــل التحكـــيم اهـــيمحايــة املــستهلك 

النـزاع الـذي يثـار بـشأن  القانون الواجب التطبيـق علـى بشأنالتجار املستهلك والذي يربم بني 

العقــود الــيت تــربم عــن تعاقــدمها وذلــك للــصعوبات ناجتــة عــن عــدم احلــضور املــادي  للطــرفني يف 

 لكونـه القانونيـة للمـستهلك املـشرع يف تـوفري احلمايـة مـن  رغبـة  و)٢(كمـا سـبق التوضـيح ُبعد 

  ).٣(للتاجرمبركز تعاقدي ضعيف لعدم امتالكه اخلربة الفنية 

يف الغالـب حيقـق مـصلحة املـستهلك   مطلقـة الشكلذه القيـود بـعتداد �اال: تعقيب          

ً قــد يــربم عقــدا الكرتونيــا مــع شــخص ريخفــاأل  بنــود العقــد بــشأننــزاع وقــوع الويف حالــة أجنــيب ً

 يف دعـواهوإتبـاع إجـراءات التقاضـي الـشكلية الـوطين ء قـضاالوء اىل ر املستهلك اجلفيكون خيا

   )٤(مهددا ً قد يرفض املستهلك املطالبة حبقه قضائيا مما جيعل ذلك احلق بلي و

يف يف اختيــار الطريقــة األفــضل لتــسوية املنازعــات ملــستهلك ن األنــسب تــرك اخليــار يف يــد امــف

ع لتــاجر احملــرتف الــذي يتعاقــد مــولــيس لجــار واملؤســسات التجاريــة العقــود االلكرتونيــة مــع الت

شـرط التحكـيم او مـشارطته قبول واليت قد تكون  املستهلك املفضلةطريقة املستهلك إال قبول 

  .او باللجوء اىل القضاء الوطين

                                                           

 ، العاتك لصناعة الكتب ، القاهرة ، ٣نبیل عبد الرحمن حیاوي ، مبادئ التحكیم ، ط:  أنظر - )١(

 ٨٣ون المرافعـات المدنیـة العراقـي رقـم مـن قـان ) ٢٥٤( كذلك نص المادة  . ٨٣ ، ص٢٠٠٧

   .١٩٦٩لسنة 

 دار الثقافـة للنـشر – ١ ط– احكـام عقـود التجـارة االلكترونیـة –نضال اسماعیل بـرهم :  انظر - )٢(

  ١٣٣ ص-٢٠٠٥ – االردن – عمان –والتوزیع 

لك حسن عبد الباسـط جمیعـي ، حمایـة المـستهلك الحمایـة الخاصـة لرضـاء المـسته. د:  أنظر - )٣(

   .١٣ ، ص١٩٩٦في عقود االستهالك ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، 

   .٢١٤االء یعقوب النعیمي ، مصدر سابق ، ص. د:  انظر - )٤(
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  :السـبب في اتفاق التحكيم:ثالثا

، وأن يكــون هــذا الــسبب اشــرتط املــشرع لــصحة أي اتفــاق بــصفة عامــة، ضــرورة وجــود الــسبب

مـشروعا غــري خمـالف للنظــام العـام واآلداب العامــة، إال أنـه يف حالــة عـدم ذكــره، افـرتض املــشرع 

  .أن لكل اتفاق سببا حقيقيا ومشروعا

واتفاق التحكيم كغريه مـن االتفاقـات، جيـب أن يتـضمن ركـن الـسبب وفـق نفـس الـشروط الـيت 

ب يف اتفــاق التحكــيم، هــو اجتــاه إرادة األطــراف ومفــاد الــسب. حــددها املــشرع يف هــذا اإلطــار

إىل استبعاد طرح النزاع على القضاء، وتفـويض األمـر بـذلك إىل احملكمـني، والـسبب علـى هـذا 

  . النحو يعترب مشروعا دائما

ما ا  

وما  ا وا  

ري متفقـة حـول الـدور الـذي  غـوان كانـت ,معظم التشريعات اليت تنظم أحكام التحكيم ) ١( 

 اال ا�ــا تــشرتك مثـل هــذه الــشكلية والـيت تتمثــل يف اشــرتاط تؤديـه الــشكلية يف اتفــاق التحكـيم 

ًفمنهـــا مـــا تعـــد الكتابـــة شـــرطا النعقـــاد اتفـــاق التحكـــيم مثـــل ، ًكـــون اتفـــاق التحكـــيم مكتوبـــا 

التحكــــيم ص هــــذا فيمــــا خيــــ )٣( الزمــــة ألثبــــات هــــذا االتفــــاق أو) ٢(قــــانون التحكــــيم املــــصري

 اىل هخيـــــضع م االلكـــــرتوين فـــــإن عـــــدم وجـــــود نـــــص قـــــانوينأمـــــا التحكـــــي) التقليـــــدي ( العـــــادي 

                                                           

 ، مكتبـة دار ١ابراهیم محیسن ، طبیعة الدفع بالتحكیم فـي الخـصومة المدنیـة ، ط. د:  أنظر - )١(

   .١٤ ، ص١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 

   .١٩٩٤ لسنة ٢٧من قانون التحكیم المصري رقم ) ١٢(نص المادة :  أنظر - )٢(

  

 ١٩٦٩لـــسنة ) ٨٣(مــن قـــانون المرافعـــات المدنیــة العراقـــي رقـــم ) ٢٥٢(نـــص المـــادة :  أنظــر - )٣(

الفقــرة الثانیــة مــن قــانون االجــراءات المدنیــة االتحــادي لدولــة االمــارات العربیــة ) ٢٠٣(والمــادة 

   .١٩٩٢لسنة ) ١١(تحدة رقم الم
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 توافر الشكل الـذي يـشرتطه القـانون يف اتفـاق اي على التحكيم بصورة عامة املطبقةاالحكام 

ًالكتابـــة أوال مث البحـــث يف مـــدى املقـــصد مـــن   توضـــيح هـــو الكتابـــة فالبـــد مـــن والتحكـــيم ، 

  ً.يف اتفاق التحكيم االلكرتوين ثانياتوفرها 

 :ماهية الكتابة : ًأوال 

التطـــور التقـــين اخـــرج للواقـــع وســـائل االتـــصال احلديثـــة مثـــل الفـــاكس والـــتلكس وخمرجـــات ان  

الكمبيوتر وامليكروفيلم والشرائط املمغنطة أدى اىل ضرورة التوسع يف املفهوم التقليـدي للكتابـة 

املفهــــوم التقليــــدي املعلومــــات واالتــــصاالت وهــــو مــــا ينــــايف ليــــستوعب التطــــور يف عــــصر ثــــورة 

 مــانع مــن ان تكــون وبالتــايل فــال، يتطلــب ان تكــون حمــررة علــى دعــائم ورقيــة  الــذي للكتابــة 

حفــظ البيانــات املتداولــة لغايــة هــي فا الكتابــة حمــررة علــى دعامــة إلكرتونيــة حتقــق ذات اهلــدف 

دون ان يطـرأ عليهـا أي تعـديل او اجة ليها عند احلًالكرتونيا حبيث ميكن استخدامها والرجوع ا

   . )١(حتريف 

ان املعىن التقليدي للكتابة قد يشكل عقبه قانونية امـام اعتبـار الرمـوز الـواردة يف الـسند تعقيب 

 حينئـذ ال تعتـرب كتابـة فإ�ـاااللكرتوين كتابة فاذا كانت هذه الرموز متثل اتفاق حتكـيم الكـرتوين 

ًط الــشكلية التفــاق التحكــيم وبالتــايل يتطلــب االمــر تــدخال تــشريعيا إلزالــة تــستويف �ــا الــشرو ً

  .هذه العقبة 

                                                           

ٕتوجان فیصل الشریدة ، ماهیة واجراءات التحكیم االلكتروني ، بحـث منـشور علـى . د:  أنظر - )١(

  com.blogspot.ledroitpourtous.www  :شبكة االنترنت بالموقع االلكتروني االتي 
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  الشروط الشكلية التفاق التحكيم: ًثانيا

إ�مــا يلتقيــان كليهــا  مــن حيــث شــكله، شــرطا كــان أم عقــدا، اال  اتفــاق التحكــيم،قــد خيتلــف

كـيم صـحيحا منتجـا آلثـاره، حول ضرورة توفر شرط شكلي، استلزمه املشرع لقيـام اتفـاق التح

  .ويتعلق األمر بشرط الكتابة

  

  ، الـــشفوي ال يعتـــد بـــه يف هـــذا الـــصددإذ البـــد أن يكـــون اتفـــاق التحكـــيم مكتوبـــا، فاالتفـــاق

  .وهذا ما استقرت عليه جل التشريعات الوطنية إىل جانب اتفاقيات التحكيم الدولية

 مـن القـانون ١٢ مقتضيات املادة نص قانون التحكيم املصري على نفس املقتضى من خاللف

جيــــب أن يكـــــون اتفــــاق التحكـــــيم مكتوبــــا وإال كـــــان : " ، علــــى أنـــــه١٩٩٤ لـــــسنة ٢٧: رقــــم

  ".باطال

  

ـــة   حتديـــد الـــشكل الـــذي اســـتلزمه القـــانون يف هـــذا بـــدايتايقتـــضي  تلـــك ودراســـة شـــرط الكتاب

  :الشرط، قبل أن نتطرق بعد ذلك إىل حتديد طبيعته وفق الشكل التايل

  :لشكل الكتابي المتطلب قانونا ـ ا١

 اتفـاق التحكـيم فـاعتربتتوسـع يف مفهـوم الكتابـة، ، الايل التـشريعات  العديد مـن درجت قد 

مربما كتابة إذا ورد يف وثيقة موقعة من األطراف، أو يف رسـائل متبادلـة أو اتـصال بـالتلكس أو 

ة االتفــاق تثبــت وجــوده أو برقيــات أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل االتــصال، والــيت تعــد مبثابــ
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 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

حــىت بتبــادل مــذكرات الطلــب أو الــدفاع الــيت يــدعي فيهــا أحــد الطــرفني بوجــود اتفــاق حتكــيم 

  .)١("دون أن ينازعه الطرف اآلخر يف ذلك

يـــرد اتفـــاق التحكـــيم يف شـــكل عقـــد رمســـي أو عـــريف، كمـــا ميكـــن أن يـــضمن يف قـــد وبالتـــايل، 

 يف  شكل وثيقة موقعة مـن األطـراف، أو يف د يردوقاحملاضر املنجزة من طرف هيئة التحكيم، 

رســائل متبادلــة أو اتــصال بــالتلكس أو برقيــات أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل االتــصال، إىل 

 ميكـن أن يـرد مـن خـالل تبـادل مـذكرات الطلـب أو الـدفاع الـيت يـدعي فيهـا أحـد ذلكجانب 

  . لطرف اآلخر له يف ذلكالطرفني بوجود اتفاق حتكيم، ولكن ذلك مقيد بعدم منازعة ا

غــري أن اعتمــاد الــصياغة االلكرتونيــة التفــاق التحكــيم، يــدفع إىل التــساؤل عــن مــدى حجيتهــا 

  القانونية يف اإلثبات؟

  :اتفاق التحكيم االلكترونيالشكلية في  اشتراط

 علــى ١٩٥٨نــصت اتفاقيــة نيويــورك اخلاصــة بــاالعرتاف وتنفيــذ احكــام التحكــيم واملربمــة عــام 

د شــرط التحكــيم باالتفــاق املكتــوب يف عقــد او يف اتفــاق موقــع عليــه مــن االطــراف او أن يعقــ

أجــاز قــانون التحكــيم االملــاين و) .  ٢(االتفــاق الــذي تــضمنته اخلطابــات املتبادلــة او الربقيــات 

ًان يكون اتفاق التحكـيم خطيـا يف وثيقـة موقعـة أو تبـادل للرسـائل او فاكـسات او برقيـات او 

و�ـــذا نـــري بعـــض القـــوانني ) . ٣ ( لالتفـــاقًســـائل االتـــصال الـــيت تـــوفر تـــدويناغـــري ذلـــك مـــن و

                                                           

 ٠٨ـــــ٠٥:  مــــن القــــانون رقــــم٣١٣لمــــشرع المغربــــي، عمــــل مــــن خــــالل مقتــــضیات المــــادة  أن ا -)١(

المتعلــق بــالتحكیم والوســاطة االتفاقیــة، علــى تحدیــد الــشكل الكتــابي المتطلــب قانونــا إلبــرام اتفــاق 

ٕالتحكیم، فهو إمـا أن یأخـذ  شـكل عقـد رسـمي أو عقـد عرفـي،  وامـا أن یـرد فـي محـضر یحـرر 

 . المختارةأمام الهیئة التحكیمیة

   .١٩٥٨الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من اتفاقیة نیویورك لعام :  أنظر - )٢(

 والمـــادة ١٩٩٧مـــن قـــانون التحكـــیم االلمـــاني الـــصادر عـــام  ) ١٠٢٧( نـــص المـــادة :  أنظـــر - )٣(

   .١٩٨٧من قانون الدولي الخاص السویسري لعام ) ١٧٨(
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 اللجنــة هأصــدرتلعــل ابرزهــا مــا حــسمت مــسألة الكتابــة االلكرتونيــة بالنــسبة التفــاق التحكــيم و

 يف قبــــول الكتابـــــة املــــساواة قانونـــــا ضــــرورة مـــــن التابعـــــة لألمــــم املتحــــدة االقتــــصادية األوربيــــة و

إعـادة النظـر يف اجـراءات تـسمح جبعـل و  ارة العاديـة والتجـارة االلكرتونيـة االلكرتونية بني التج

الكتابـــة و واملـــستندات يف االتفاقيــات الدوليـــة تـــشمل  و  التوقيــعاالشــارة اىل مـــصطلحات مثـــل

منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتجـــارة "  األونيـــسرتالوســـبق ان نـــص قـــانون )١.(نظائرهـــا االلكرتونيـــة 

يتحقـق بـأي وثيقـة موقعـة  ه على ان١٩٨٥حكيم التجاري الدويل لعام النموذجي للت" الدولية 

تلكـسات او غريهـا مـن وسـائل برقيات او شرط الكتابة او تبادل رسائل او من الطرفني  توافر 

  ) مثل االسطوانات املدجمة والشرائط املمغنطة(ًتدوينا لالتفاق اذا وفرت  احلديثة االتصال 

 حتقق شرط الكتابة يف تبادل البيانات نريالنصوص القانونية  ذه � وبإمعان النظر :تعقيب 

 قانون    تشريعولعل مسلك املشرع املصري يفًالكرتونيا او من خالل الربيد االلكرتوين، 

 ، ٢٠٠٤ لسنة ١٥ر قانون رقم اصد بإ قد احسن عمالللمعامالت والتوقيع االلكرتوين 

نظيم التوقيع االلكرتوين وإنشاء هيئه تنمية  بشأن ت٢٠٠٥ لسنة ١٠٩والئحته التنفيذية رقم 

  )٢(.)ITIDA(صناعه تكنولوجيا املعلومات 

  :شكل التوقيع االلكتروني المطبق في مصر

فيه ، وSignature Key-Basedالنـوع املفتـاحي وشـكل التوقيـع املعتمـد يف مـصر هـو  

لوثيقة ابتوقيع م قاي لذالشخص مميــــــــــز حيــــــــــدد ابتوقيع مشفر االلكرتونيــــــــــة لوثيقة ايد ويتم تز

  .وغري ذلك ال يعتد توقيع الكرتوينلتوقيع اعن صاحب ت معلوماوقتها وو

                                                           

 التحكــــیم االلكترونــــي وطــــرق االثبــــات عبــــر وســــائل حــــازم حــــسن جمعــــة ، اتفــــاق. د:  أنظــــر - )١(

ـــي  ـــالموقع االلكترون        :االتـــصال الحدیثـــة ، بحـــث قـــانوني منـــشور علـــى شـــبكة االنترنـــت ب

  topic-ttp://Kambota.forumarabia.net/t٢٤٨١ا

 .٢٠٠٥ لسنة ١٠٩ ، والئحته التنفیذیة رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٥انظر في ذلك قانون رقم )  ٢(
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وممــــا الشــــك فيــــه ان اخــــتالف التــــشريعات الوطنيــــة يف مــــسألة مــــدى حتقــــق شــــرط الكتابــــة يف 

ُالرســائل االلكرتونيــة مــن شــأنه أن يثــري الكثــري مــن الــصعوبات يف حــال تنفيــذ احكــام التحكــيم 

لد ال يأخذ بالتفسري املوسع لشرط الكتابـة االمـر الـذي دفـع املنظمـات الدوليـة االلكرتونية يف ب

اىل حماولــة اصــدار االتفاقــات الــيت تأخــذ بالتفــسري املوســع للكتابــة ومنهــا مــشروع تطــوير قــانون 

 بـاألمم املتحـدة والـذي نـص علـى انـه األونيـسرتالالتحكيم التجاري الدويل املعد من قبل جلنـة 

ً اتفــــاق التحكــــيم كتابيــــا وتــــشمل الكتابــــة أي شــــكل يــــوفر ســــجال ملموســــا يتعــــني ان يكــــون( ًً

لالتفاق او ان يكون يف املتناول على حنو آخر بصفته رسالة بيانات حبيـث ميكـن اسـتعماله يف 

وهــو مــا يــدل علــى أن اتفاقــات التحكــيم ميكــن ان تــربم بوســيلة أخــرى لــيس هلــا .  الحقــةإشــارة

   ).١( الت االلكرتونيةشكل املستندات الورقية كاالتصا

 املتعلــق بالتبــادل االلكــرتوين للمعطيــات القانونيــة ٥٣ـــ٠٥:  املغــريب يف القــانون رقــمأمــا املــشرع 

ــــصادر بتــــاريخ  اعتــــرب مــــن خالهلــــا أن الوثيقــــة احملــــررة علــــى دعامــــة فقــــد ، ٠٦/١٢/٢٠٠٧:ال

لـورق، شـريطة أن يكـون الكرتونية تتمتع بنفس قوة اإلثبات اليت تتمتـع �ـا الوثيقـة احملـررة علـى ا

باإلمكان التعرف بصفة قانونية، على الشخص الـذي صـدرت عنـه وأن تكـون معـدة وحمفوظـة 

   .إمتامهاوفق شروط من شا�ا ضمان 

ــ٣كمــا اعتــرب املــشرع يف مقتــضيات املــادة   مــن نفــس القــانون علــى أن كــل وثيقــة مذيلــة ٤١٧ـ

 الوثيقــــة وإمتــــاميــــة املوقــــع مؤكــــدة  بتوقيــــع الكــــرتوين مــــؤمن، أي الــــذي يــــتم إنــــشاؤه وكانــــت هو

القانونيــة مــضمونة بــذلك، واملختومــة زمنيــا بــنفس قــوة اإلثبــات الــيت تتمتــع �ــا الوثيقــة املــصادق 

  .على صحة توقيعها واملذيلة بتاريخ ثابت

                                                           

  .توجان فیصل الشریدة ، مصدر سابق :  انظر - )١(
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التـساؤل الـذي يطـرح نفـسه هنـا يتعلـق بطبيعـة شـرط الكتابـة : طبيعـة شـرط الكتابـة ـ ٢

تــرب الكتابــة ركنــا مــن أركــان اتفــاق التحكــيم أم شــرطا لــصحته؟ أم يف اتفــاق التحكــيم، فهــل تع

  جمرد وسيلة إلثباته؟ 

. الكتابـــة يف اتفـــاق التحكـــيماختلفـــت األنظمـــة القانونيـــة فيمـــا بينهـــا خبـــصوص شـــرط 

فهنــــاك مــــن األنظمــــة القانونيــــة، مــــن اعتــــرب الكتابــــة املتطلبــــة يف اتفــــاق التحكــــيم جمــــرد وســــيلة 

  . لإلثبات

إذ نص املشرع . مة، جند مثال كل من املشرعني التونسي والسوريومن هذه األنظ

ال تثبت اتفاقية التحكيم إال بكتب سواء كان رمسيا أو خط يد أو : " التونسي على أنه

  )١(."حمضر جلسة أو حمضرا حمررا لدى هيئة التحكيم اليت وقع اختيارها

تحكيم وليست شرطا من شروط  فالكتابة اعتربها املشرع التونسي وسيلة إلثبات اتفاق ال

  .انعقاده، سواء أكانت الكتابة مبقتضى حمرر رمسي أو عريف

 مـــن قـــانون التحكـــيم ٥٠٩كمـــا نـــص املـــشرع الـــسوري مـــن خـــالل مقتـــضيات املـــادة 

ال يثبــت التحكــيم إال : " ، علــى أنــه٢الــسوري املــستخرج مــن قــانون أصــول احملاكمــات املدنيــة

  ".بالكتابة

أنــه إذا نــص املــشرع صــراحة علــى جعــل كتابــة اتفــاق التحكــيم ويــرى جانــب مــن الفقــه، 

ومـن مت جيـوز إثبـات هـذا . لإلثبات، فان الكتابة واحلالة هذه تكون لإلثبـات وليـست لالنعقـاد

ويــستطرد هــذا اجلانــب مــن الفقــه . ة يقــوم مقامهــا مــن إقــرار وميــني حامســمــابالكتابــة أو التفـاق ا

                                                           

 ١٩٩٦ لــسنة ٤٢:  مــن مجلــة التحكــیم التونــسیة عــدد٦ المــادة ١مــن خــالل مقتــضیات الفقــرة  - )١(

)١(، 

، المرجـع الـسابق، "االتفاقیـات الدولیـة وقـوانین الـدول العربیـة:  ـ وائل أنور بندق، موسوعة التحكیم)٢(

  .٢٣٥. ص
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ابــة كوســيلة إثبــات، مث نعــود بعــد ذلــك، وال نــسمح �ــذا بــالقول، بأنــه ال معــىن لالعــرتاف بالكت

إذ أن مــن املقــرر أن اإلقــرار واليمــني احلامســة، مهــا وســيلتان مــن وســائل   . اإلثبــات إال بالكتابــة

  .١اإلثبات يصح اإلثبات بأيهما يف احلاالت اليت جيب إثبا�ا بالكتابة

ملوضـوعية ال تتعلـق بالنظـام ويرى جانب آخـر مـن الفقـه، أنـه ملـا كانـت قواعـد اإلثبـات ا

العـام، فمــن الواجــب االعتـداد بــإرادة األطــراف يف مــسطرة التحكـيم، حبيــث إذا اتفــق األطــراف 

على جـواز اإلثبـات بغـري الكتابـة، فيمـا كـان جيـب إثباتـه �ـا، صـح اتفـاق التحكـيم الن قواعـد 

  .٢اإلثبات ال تتعلق بالنظام العام

ى، تــشرتط الكتابــة كــشرط انعقــاد ولــيس كــشرط يف حــني أن هنــاك أنظمــة قانونيــة أخــر

  .لإلثبات، من بينها املشرع املغريب واملصري والفرنسي

فبالنسبة للمشرع املغريب، جند أنه اعترب كتابة اتفـاق التحكـيم شـرط انعقـاد، ونـص علـى 

وجــوب إبــرام اتفــاق التحكــيم كتابــة إمــا علــى شــكل عقــد رمســي أو عــريف أو حمــضر حيــرر أمــام 

  .تحكيمية املختارةاهليئة ال

 وأمـــام صـــراحة هـــذا الـــنص، يتبـــني أن اتفـــاق التحكـــيم هـــو مـــن العقـــود الـــشكلية الـــيت 

يتوقــف انعقادهــا علــى إفراغهــا يف ســند كتــايب، فــال ميكــن إقامــة الــدليل علــى اتفــاق التحكــيم 

  .شفويا أو بأية وسيلة أخرى حىت باإلقرار

                                                           

، اتفـاق الحكـیم، دار ١.، ج"امـة للتحكـیم فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة ـ محمود هاشـم، النظریـة الع)١(

  . و ما یلیها١٠٦. ، ص١٩٩٠.الفكر العربي، ط

، ٥.، دار المعــارف، اإلســكندریة، ط"التحكــیم االختیــاري والتحكــیم اإلجبــاري"  ـ أحمــد أبــو الوفــا، )٢(

 . ومایلیها٢٥. ص،١٩٨٨



        
 
 

 

 

 
 

٨٤٣ 

 سكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  االلكرتوينإبرام اتفاق التحكيم 

 ٢٧:  مــن القــانون رقــم١٢ة أمــا املــشرع املــصري فقــد نــص مــن خــالل مقتــضيات املــاد

جيـــب أن يكـــون :"  املتعلـــق بـــالتحكيم يف املـــواد املدنيـــة والتجاريـــة، علـــى مـــا يلـــي١٩٩٤لـــسنة 

  ".اتفاق التحكيم مكتوبا و إال كان باطال

     وهــــو نفــــس مــــا ســــار عليــــه املــــشرع الفرنــــسي، عنــــدما نــــص مــــن خــــالل مقتــــضيات املــــادة 

دنية الفرنسي كمـا مت تعديلـه، علـى بطـالن اتفـاق  يف شقها األول من قانون املسطرة امل١٤٤٣

   )١(.  التحكيم إذا مل يكن مكتوبا

 وعليه، يتبني من خالل النصوص الـسابقة أن اتفـاق التحكـيم، يتعـني أن يكـون مكتوبـا 

إذ اجتهــت إرادة املــشرع صـراحة علــى اعتبــار الكتابــة ركنــا لقيــام . حتــت طائلــة الــبطالنواال كـان 

يــست جمــرد وســيلة إلثباتــه، وملــا كانــت الكتابــة تعــد ركنــا شــكليا يف االتفــاق اتفـاق التحكــيم، ول

  .على التحكيم، فان البطالن الناشئ عن ختلفها، يعترب بطالنا مطلقا متعلقا بالنظام العام

وختاما يف حبث شـروط صـحة اتفـاق التحكـيم، ميكـن القـول بـضرورة التثبـت مـن صـحة 

، ألن من شـأن ذلـك أن يـساهم يف حتقيـق فعاليـة شكلية بشروطه املوضوعية والاتفاق التحكيم

التحكـيم، مــن خــالل الـسماح لألطــراف اللــذين يفـضلون اللجــوء إىل هــذه الوسـيلة مــن إحاطــة 

ـــبطالن،  اتفاقـــا�م بعنايـــة قـــصوى عنـــد حتريرهـــا، حـــىت ال يكـــون مـــصري األحكـــام التحكيميـــة ال

بــت يف النزاعــات يكــون نقمــة وبــدل أن يكــون اهلــدف مــن التحكــيم، هــو حتقيــق الــسرعة يف ال

  .على أطرافه، وإهدارا لوقتهم

 

                                                           

(١) ــ  l'article ١٤٤٣ du procédure civile proclame que:" A peine de nullité, la 

convention d'arbitrage est écrite." 


