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 مستخلص الدراسة 

 ىدمإلى لي لحظة صدور الحكم لوصول جاءت هذه الدراسة ببحث االحكام الموضوعية واالجرائية ألحكام التحكيم منذ االتفاق ا

األصل في األوضاع  ستمدتاين أ، ومن هذه االحكام إلزامية ىومد، طار التشريعي والقانوني لهالتحكيم ومعرفة اإل صحة حكم

السؤال محل دراسة البحث هل حكم التحكيم يعد حكما قضائيا ام حكم له حكم طبيعة ، وذلك من خالل القانونية التي اكتسبتها

هل يقتنع الخصوم به لمجرد صدوره ام يحتاج ، هل هذا الحكم ملزم ألطراف بمجرد صدوره ام يخضع إلجراءات خاصة خاصة؟

 ء؟الي الرجوع الي القضا

يم اإللكتروني والتحك لتحكيم التقليديتحليل النصوص القليلة المنظمة ل في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي تم استخدام

منها واتباع احكام لوائح التحكيم مع قواعد األنظمة األخرى لوقوف على األفضل منها والمقارنة بين األنظمة القانونية  لالستفادة

 .الصادرة المختلفة كاالتفاقيات وأنظمة التحكيم المختلفة واالعمال التشريعية الدولية وتحليل االحكام

باحث دراسته حكم التحكيم وختم ال إلزاميةو اإللكترونيالتقليدي والتحكيم وهي التحكيم  باحثمثالث إلى  قسم الباحث دراستهت تم

 دورص مجرد النزاع، نظر عن القضاء إرادة يبعد التحكيم حكم أنبأهم النتائج التي تم التوصل لها من خالل هذا الدراسة أبرزها: 

 طرافاأل من مقبولة التقاضي طرق من طريقة أصبح التحكيم ان من بالرغم عنة، الرجوع امر الخصوم يملك وال ملزم يعد الحكم

 الخصوم رضاء على مبني كونه من التحكيم حكم إلزامية تأتي أحكامه، إلزامية مدي حول وخالف منة تخوفا هنالك مازال االن

 .عنة التراجع لهم يحق وال

 .لتحكيما شرعية التحكيم، قرار اإللزامي، التحكيم اإللكتروني، التحكيم التقليدي، التحكيم التحكيم،الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:rasheedaali555@gmail.com


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       
 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       128 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

Compulsoriness of Traditional and Electronic Arbitration in Positive Laws 

 

Abstract 

This study came to examine the substantive and procedural provisions of arbitration rulings from 

the agreement to the moment of the issuance of the judgment in order to reach the validity of the 

arbitration ruling and to know the legislative and legal framework for it, and the extent of the 

mandatoryness of these provisions, and from where they derived the origin in the legal conditions 

that they acquired, through the question under study: Are The arbitration ruling is a judicial ruling 

or a ruling of a special nature? Is this ruling binding on parties as soon as it is issued, or is it subject 

to special procedures? Are the litigants convinced of it just by its issuance, or does it need to refer 

to the judiciary؟ 

The descriptive analytical approach was used in this study to analyze the few texts regulating 

traditional arbitration and electronic arbitration to take advantage of them and follow the 

provisions of the arbitration regulations with the rules of other systems to identify the best of them 

and compare between different legal systems such as agreements and different arbitration systems 

and international legislative acts and analyze the judgments issued. 

The researcher divided his study into three sections: traditional arbitration, electronic arbitration, 

and mandatory arbitration judgment. Curse, although arbitration has become a method of litigation 

accepted by the parties now, there is still fear of it and disagreement about the extent of its 

mandatory provisions. The arbitral award comes from the fact that it is based on the consent of the 

litigants and they have no right to withdraw from it. 

Keywords: Arbitration, Traditional arbitration, Electronic arbitration, Mandatory arbitration 

award, Arbitration award, Legality of arbitration 
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 مقدمة. 1

ان تم االعتراف بشرعيته من قبل إلى في مجال المنازعات  التحكيم يعد من اهم الظواهر القانونية المعاصرة التي اتسع نطاقها

لذا  ،تج عن هذه التجارة من إشكاالتينالتي أصبحت تعتمد علية في التجارة الدولية والداخلية وما ، الجماعات الدولية المختلفة

النظم والقوانين لما له من خصوصية في تحقيق العدالة التي تأتي من كونه نظام  ا بالتحكيم ووضعت لههاهتمت الدول جميع

ر الذي نتج عنة االم، األطراف المتمثلة في اختيارهم لهيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق عليهماختياري اتفاقي مرتبط بإرادة 

 تضمنهيالذي يعد خروجا عن طريق التقاضي العادي لما اقبال متزايد بين المتعاقدين لحل منازعاتهم التجارية عن طريق التحكيم 

لبدائية ا المجتمعاتضرورة الحياة في  تهوهو نظام قديم اقتضالتقليدي كيم وقد عرف االفراد في المقام األول التح، من ضمانات

يز به وبالرغم مما يتم، مراكز متخصصة وقوانين خاصةه وانشئت لتمت االستعانة به دوليا في حل المنازعات  قبل المعاصرة و

السرعة وعدم ضياع الوقت في انتظار إلى  ةجافي مجال العقود والتجارة من الح العصر هلما يطلب بطيئااال ان هذا التحكيم ظل 

 هاتهم دون حوجفي حل منازع اإللكترونيعن طريق التحكيم  ة الحديثةاإللكترونياستخدام التقنيات إلى التفكير  هاتجلذا اإلجراءات 

وطني الدولي والواختيارهم لهذا الوضع يقتضي تطوير نظام قانوني يتناسب مع هذا الهدف وبفعل اصدر المشرع ، تواجدهمإلى 

احة العادية السمثل ما حدث في  اإللكترونيحة اوقد ظهرت في الساإللكتروني، قوانين تتالءم طبيعتها وخصوصيتها مع السوق 

 سستهأونظام التحكيم الذي ، والمحكمة االفتراضي، ة الدائمة كنظام القاضياإللكتروني التحكمية والهيئاتالعديد من المؤسسات 

لها قواعد  وضعت يوالتتتبع لمنظمة العالمية للملكية الفكرية  يالت اإللكترونيومحكمة التحكيم ، جمعية التحكيم االمريكية

شريعات ان هنالك قلة في التإلى وبالرغم من ذلك ، صدور الحكم فيهإلى وإجراءات لتنظيم عملية التحكيم من تقديم طلب التحكيم 

الية  ويلجاوطني يعد بمثابة البديل للقضاء ال قليدا او الكترونياوالتحكيم ان كان ت مستوى العالمعلى  ونياإللكترالتي تنظم التحكيم 

لكن هل االحكام التي تصدر تعد  بالرغم من ان هنالك خالفا فقهيا حولة وتصدر لهم االحكام منازعاتهماختيارا لحل  األطراف

حول هذا الموضوع لبيان  من هذا المنطلق جاءت الدراسةو؟  طرافألل إلزاميةام ذات طبيعة خاصة ام احكاما  قضائية احكاما

 .االحكامهذه  إلزاميةالتحكيم ومدي  ألحكامالشرعي والقانوني  اإلطارلتحكيم مع بيان  والموضوعية لحكماالحكام اإلجرائية 

 البحث:الهدف من . 1.1

ي فمن سهولة ويسر وسرعة  هلما تحقق، في شان التقاضي عليها ان مسالة التحكيم صارت في اآلونة األخيرة مسالة متعارف

مثل والتي ت، او التحكيم العادي اإللكترونيحل منازعاتهم سواء عن طريق التحكيم لاليها األطراف  لذا لجاء، اكتساب الحقوق

ضوع الية يعني التنازل عن الخ ءوباللجونوع خاص من القضاء  عتبار ان التحكيماب، االحكام التي تصدرإلى ارادتهم الحرة أساس 

ل النزاع بقبولهيئات التي تمارس التحكيم ة من الدولض يفوت هانإلى وكون التحكيم قضاء خاص هذا يقودنا ، للقضاء الوطني

ة ياألطر الشرعية والقانون ومعرفة، هذه االحكام إلزاميةوقد جاءت هذه الدراسة لمناقشة مدى ، بشأنهوإصدار احكام  هوالفصل في

 .لها

 أهمية الدراسة:. 2.1

شغلت ساحات التعامل القضائي في اآلونة  الهامة والتيموضوع التحكيم من الموضوعات  الي انأهمية هذه الدراسة نظرا  تأتي

لة يوس بحأصاإللكتروني، والذي هنالك ما يعرف بالتحكيم  أصبحوتطور التحكيم تبعا الي تطور العالم الحديث حيث ، األخيرة

 ،له مكانة خاصة وميول من قبل المتقاضين لما له من مميزات وأصبح من وسائل فض المنازعات حديثة
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الصعاب التي  ولكن تواجه بعض، ويتم عملية التحكيم بواسطة اتفاق التحكيم وهو شرط أساسي في التقاضي بالنسبة لمتخاصمين 

 الصعابهذه  يحتوض لذا حاول الباحثالفقهاء حولها  بينالتحكيم بنوعية حيث ما زال هنالك خالف  القانونية لحكمتتعلق بالطبيعة 

 في ترونياإللكوحكم التحكيم بدراسة األطر الشرعية والقانونية لتحكيم التقليدي  إلزاميةجاءت هذه الدراسة تتعلق بمدي حيث 

 التحكيم.حكم  إلزاميةمدي  الوضعية لبيانالقوانين 

  البحث:مشكلة  .1.1

الشرعية والقانونية لتحكيم باعتبار ان مازال هنالك احكام التحكيم من خالل دراسة األطر  إلزاميةتتناول الدراسة موضوع عن 

جانب إلى ه وخوف من تجربت نتقادايواجه معارضة بين  الذي اإللكترونيخالف حول الطبيعة القانونية لتحكيم وخصوصا التحكيم 

او التشريعات المختلفة حيث ال توجد  لفقها تجد الحظ االوفر في طرحها من جانب التحكيم التي لمان العديد من موضوعات 

 اال القليل كالتحكيم التجاري الدولي  اإللكترونيتشريعات عن التحكيم 

 البحث:منهج . 1.1

منها  لالستفادةتروني اإللكوالتحكيم  لتحكيم التقليديقد انتهج الباحث المنهج التحليلي الوصفي بتحليل النصوص القليلة المنظمة 

واتباع احكام لوائح التحكيم مع قواعد األنظمة األخرى لوقوف على األفضل منها والمقارنة بين األنظمة القانونية المختلفة 

 حكيم المختلفة واالعمال التشريعية الدولية وتحليل االحكام الصادرة كاالتفاقيات وأنظمة الت

  البحث:أسئلة . 5.1

إرادة األطراف التي تظهر من خالل اتفاق التحكيم او عقد التحكيم ويتولى المحكم الفصل في النزاع إلى ان حكم التحكيم يستند 

ا لكن السؤال محل دراسة البحث هل حكم التحكيم يعد حكما قضائي، بصفته قاضيا ويقتنع األطراف بهذا القضاء لتدخل ارادتهم فيه

هل يقتنع الخصوم به ، ملزم ألطراف بمجرد صدوره ام يخضع إلجراءات خاصةهل هذا الحكم  خاصة؟ة عله حكم طبيحكم ام 

 ؟ام يحتاج الي الرجوع الي القضاءلمجرد صدوره 

  السابقة:الدراسات  .2

يعة الشر التحكيم فيحكم  إلزاميةاحكام التحكيم لكنها اختلفت مع هذه الدراسة حيث تناول دراسة )توجد دراسات سابقة عن 

 نحسي يعلمحمد  -حكم التحكيم في القانون الدولي اإلسالمي د إلزاميةتمام عودة العساف ودراسة اخري عن مدي -د اإلسالمية(

جوانب مختلفة موضوع من لمتفردة لتناولها  هذه الدراسة جاءتن أ اال ت اخري عن عقد التحكيم وإجراءاتهالي جانب دراسا

بداءة  وهي تعد استكماال لما في القوانين الوضعية اإللكترونيالتقليدي واحكام التحكيم  إلزاميةمدي  الدراسة عن تحيث تحدث

 االخرين واضافة متواضعة الي مكتبة العلم 

 البحث:خطة 

 التحكيم التقليدي  األول:المبحث 

 التحكيم التقليدي األول: تعريفالمطلب 
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 المطلب الثاني: تحديد مفهوم التحكيم التقليدي

 المطلب الثالث: مشروعية التحكيم التقليدي

  اإللكتروني الثاني: التحكيمالمبحث 

  اإللكترونيالتحكيم  األول: ماهيةالمطلب 

  اإللكترونيالمطلب الثاني: طبيعة التحكيم 

  اإللكترونيالتحكيم  قالرابع: تطبيالمطلب 

 في القانون الوضعي  اإللكترونيحكم التحكيم التقليدي و إلزامية الثالث:المبحث 

  والقانونية لتحكيمالمطلب االول: األطر الشرعية 

 حكم التحكيم التقليدي  الثاني:المطلب 

 اإللكترونيالتحكيم  الثالث: حكم المطلب

 

 التحكيم التقليدي: المبحث األول

 التقليديتعريف التحكيم  :المطلب األول

  :التحكيم لغةتعريف  :اوال

فهو حكم ، بينهم اي طلب منة ان يحكم بينهم هوحكمو، وفوض الحكم الية، حكما هاي جعل، والشيءهو مصدر حكمة في االمر 

  (391ص، 3891، )الرازيجعل الية الحكم فيه إذا ومحكم وحكمة في حالة تحكيما 

ر تفويض االم، البدء في الشي هفي اللغة يفيد اجرائ ( والتحكيم183ص، 3001، )إبراهيموالمحاكمة المخاصمة  هوحاكمة خاصم

 يده. وأطلق هالنظر في هجعل لإذا وحكم الخصمان فالن ، يده فيه أطلقإذا حالة  يويقال حكم زيد عمر ف، للغير

 - :شرعا التحكيم ثانيا: 

ان يعنى هذا  (شجر بينهم يحكموك فيمايومنون حتى  وربك الفال ) (56سورة النساء اية ) قال هللا تعالي في محكم تنزيله في

 بينهم  وقع شجارإذا بينهم  يجعلوك حكما فيما

أهلها ان يريدا اصالحا يوفق هللا بينهما  وحكما من من اهلةحكما  وان خفتم شقاق فابعثوا) (16تعالي سورة النساء اية ) وقال هللا

 .(عليما خبيرا هللا كان ان
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 - :اصطالحاالتحكيم  :ثالثا 

، 3883، )محمدر خاألأ اللفظ الدال علية مع قبول  هوركن حاكما يحكم بينهمابانة تولية الخصمين )في االصطالح الشرعي  عرف

 (1685بند، 3893، )أبو الحسنمن الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه بان يتخذ الخصمان رجال ) ( وعرف360ص

لقاضي اللفصل في خصومتهما بدال من برضاهما شخصا اخر حكما بينهما  هيجعالن في متنازعينبانة عقد بين طرفين )كما عرف 

 (163ص، 3001، مصطفي)

اص اشخ النزاع علىاالتفاق على طرح  بانة) القانون الفرنسي ضوء تعريف شراحالمصري على  وعرف لدى شراح القانون

 (1ص، 3885، )عبد الحميدليفصل وفية دون المحكمة المختصة معيين يسمون محكمين 

عام األصل الخروجا على  المنازعات وذلك الفصل فيبوالية  مزودونان التحكيم قضاء خاص تتواله افراد ) ذكروتعريف اخر 

  (30ص، 3889، هدي)سلطتها القضائية بها  الدولة تودان أداء العدالة من وظائف  وهو

، لحميدعبد االمختصة ) وفية دون المحكمةالنزاع على شخص معين او اشخاص معينين ليفصل  على طرحنة االتفاق اب)وعرف 

 (1ص، 3885

 لذا، حكيمالتاو هدف ، دور التحكيم مراحل التحكيم اوقاصرة ال تشمل على كل  متعددة لتحكيم لكنها انه توجد تعريفاتالمالحظ 

 ع يمتدالتحكيم واس الن نطاق، صعوبة لتحكيم فيهمحدد  مما يعنى ان وضع تعريف، انتقادات متعددةهذه التعريفات إلى وجهت 

ون الدولي كالقان متعلقة بأنواع القانون الجنائي او المدني او بأنواع النزاعات كالنزاع الجوانب متعلقةهذه ، جوانب كثيرةليشمل 

 .العام والخاص والقانون

 :التقليديالتحكيم  تحديد مفهوم :المطلب الثاني

او  ثالث شخصلى إالقبيلة او العشيرة  من افراد لجو المتنازعين هويقصد ب، ياو القبل العرفي القضاء لنظام يتبع نظام التحكيم نإ

او  ،التحكيمإلى بالجو  ا القضاء الرضاء التام من األطرافويسود هذ، الخالف ليحكموا من القبيلة او خارجها عدد من األشخاص

 ،المحاكمإلى  اللجوءوديا بين األطراف دون  النزاعات وهى طريقة لحل، ياختيار هو نظام في األصل ألنه، ينماختيار المحك

رض النزاع وع، بالمحكم المختار والرضاء على التحكيمابتداء من االتفاق  زعة التحكيمبمنا التام كما يسود هذا التحكيم الرضاء

 لى وظيفة منيقع ع حكما استثنائياويعد التحكيم ، هثم تنفيذ مرحلة اصدار الحكمإلى وصوال  هبواسطت ونظر النزاع، المحكمة على

 لألفرادوسمحت  الدولة عن سلطاتها عدالة تنازلت لكن، الدولة وسلطاتها هو من اختصاصالذي ، الدولة وهى القضاءوظائف 

االفراد في  حق من حقوق اصبح همما يعنى ان، هذا النزاع لحل سلطتهاعاديين خارج عن  ألشخاصباختيارهم  بحل منازعتهم

 االعتبارية والدول واألشخاص فراد والجماعاتعلى مستوى اال والتحكيم يكون، حل منازعتهم عن طريق محكمينإلى  اللجوء

القضاء وهو الجهة االصلية في فض  نظاممثل  بنظام التحكيم شبيهقانونية  وهنالك نظم تعاقدية تعاقدية او غير في مسائل

لخبرة التحكيم وا جانب نظامإلى ، مهمة محددة لتنفيذ اختيار شخص هفي يتم عقد رضائي عتبارهااوالوكالة بونظام ، المنازعات

وسيلة  هبارعتاب أيضا مع الصلح يتشابه و التحكيم، والمشورة والخبير ودورهم في ابداء الراي بين المحكم هذا النظام حيث يجمع

 ،المحكمةإلى اللجوء  لفض النزاع دون
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القديمة  ورالعص فكرة التحكيم منذ بدأتوقد  بعيدا عن القضاءمع التوفيق فان كل منهما من وسائل تسوية النزاع  يتشابهكما  

 اليهم يحتكمون حيث، بينهم النزاع أخريين لحل اشخاصإلى  بإرادتهم ولجأواالقوة  عنالناس  ليعندما تخ وتحديدا عصر القوة

للعدالة  المنازعات وتحقيق من وسائل فض وبالتالي هو وسيلة( 35ص، 3885، )احمدفي المنازعات  للفصل تدخلهم ويطلبون

بح تحكيم اص انإلى  اختيارا وتطور الية اللجوءقبل اإلسالم وكان  القبيلة القديمة حيث عرفت المجتمعات، منذ العصور القديمة

بل ق لدى كل القبائل ومعروف، والرومان والسومريين واليونان االغريق عرفةوقد ، في بعض األحيان الدولة تفرضهاجباريا 

 .اإلسالم

 :التقليدي مشروعية التحكيم :المطلب الثالث

، لك الفترةت ذمن مشروعيتهواقرو ، في حل خالفاتهم ومارسوه، وقبل اإلسالمقدم العصور أ من قبائل وعشائر التحكيم العرب عرف

األمثل  لالتحكيم هو الح وكان ،الخالفات ولم توجد لديهم سلطة قضائية لتحل، القوانين لسن تشريعيةسلطة  لديهم لم يكن ألنه

ب ومن اشهرهم عبد المطل والعدالة والزكاة بالفطنة واألمانة عرفواوالعشائر من  القبائل من كبار الرجال بالنسبة اليهم ومارسه

 بنت وهند لقمان أيضا النساء مثل سحر بنت ومارسته (361ص، 3890، )محمدوعمر بن الخطاب  رسول هللا جد هاشم بن

 يالداخل على المستوى هل يقانون تنظيم ووضعت بتحكيم المعاصرة نيالقوان وبعدها اهتمت مادة حكم(، 3856، )السيدالحسن 

يع وبعد الدول اكتفت بتشر، وخارجي لتحكيم داخلي القوانين نوعين من الذي اصدر الفرنسي المشرع ومثال لذلك، والخارجي

 قانون هوبعض الدول افردت ل (1ص، 3889، )عاشور االسبانالمكسيكي و كإنظام يوالخارج يالتحكيم الداخل واحد لتنظيم

مراكز دولية  هلوانشات  بالتحكيم هاماهتما منالدول  وذادتالمرافعات المدنية والتجارية  وانينقوبعضها جعلة من ، خاص

 ألحكاميويورك ن اتفاقيهمثل ، المنازعات عن طريق التحكيم في مجال تسوية، االتفاقيات الدولية واإلقليميةإلى وانضمت ، وإقليمية

واتفاقية ، 3899واتفاقية عمان للتحكيم التجاري لعام  3856 ياالجنب منازعات االستثمارل واشنطنواتفاقية ، 3869ين مالمحك

ونظم  خاصة بالتحكيم قوانين جانب ذلك قد اصدر عدد كبير من الدولإلى ، 3863 االحكام تنفيذ بشان العربية دولال جامعة

اري الدولي للتحكيم التج النموذجيالقانون  بأحكام في ذلك استعان وقد، وتونسمصر  مثل تحكمهالتي  والقواعد القانونية إجراءاته

حكيم للت النموذجي حكام القانونألم تأخذ ب ويوجد عدد من الدول، ة العامة لألمم المتحدةمعيالج هاعتمدتو األمم المتحدة هاعدتالذي 

لق بإرادة متعخاصا  يكون يمكن انوالتحكيم ، االمارات والتجارية مثل الجزائر وقطر المدنية بقوانين المرافعات حيث اكتفت، 

 ن يكونأو ا ،فيه التطبيق والقانون الواجب وتختار بإجراءاتهوتقبل  عنة ترضي التي هي ألنها، هفي مهم دور وتلعباألطراف 

السلطة العامة مثل التحكيم في منازعات العمل والتحكيم  من مفروضا التحكيم يكون وا الخاصة رغبة هفي تتضمن ملزم تحكيم

حدودا  وضعتهذه األنواع و تغطي كل نصوصعلى تحتوى القوانين التي الدول وضعت له  نفا كان نوع التحكيم وايالقضائي 

الموافق  3133 صدرالذي  ياليمنالتحكيم  قانون من (6نصت المادة ) والسعودي والعماني حيث اللبناني مثل القانون، فيها لتحكيم

رد و، والنكاح، وفسخ العقود، واللعان الحدود التحكيم في يجوز ال انه)بشان التحكيم  33رقم  يبالقرار الجمهور 3883س رما

 وما نصت علية(يجوز فيها الصلح ومتعلقة بالنظام العام والمسائل التي ال يبتنفيذ الجبر والمنازعات المتعلقة، القضاء ومخالفتهم

 االتفاق يصح وال التي ال يجوز فيها الصلح في المسائل التحكيم يقبل ال)ربية بقولها عفي المملكة ال التحكيم من نظام( 3)المادة 

 ةيالمادة األولى من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة العربية السعود اورت كما (التصرف أهلية هممن ل على التحكيم اال

ء في وجاء ذلك متفقا مع ما جا (بين الزوجين واللعان جرائم الحدود)المسائل التي ال يتم الصلح بشأنها وهي  على سبيل الحصر

 ،السودانيمن قانون التحكيم  (1/ 1المادة )
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 3139لتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر في  (89/19السلطاني ) قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوماما  

انه ال يجوز التحكيم اال لشخص الطبيعي او االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وال يجوز )حيث نص على االتي  ،هجرية

حكيم مما يوكد ان مجاالت الت، هذا يعني ان هنالك مسائل ال يجوز فيها التحكيم (ال يجوز فيها الصلح التحكيم في المسائل التي

ل المتعلقة المسائكما ال يجوز التحكيم في ، بشرط عدم مخالفته لكتاب والسنةالخاص للعباد  ان التحكيم يجوز في الحقو، محددة

ولكل فرد فيه لذلك يجب اخضاعها للقضاء الوطني باعتباره صاحب ، ا لمجتمعالن الحق هنا متعلق بمصالح العلي، بالنظام العام

 ويمارس التحكيم وفقا لنظم وإجراءات محددة عن طريق جهة متخصصة فيه.  (391ص، 3005، )محمدالوالية 

  التحكيم : هيئةأوالا 

(من قانون التحكيم 31/ 33وجاء في المادة )، او عدد من المحكمين  محكمتتكون هي الجهة المختصة بممارسة إجراءات التحكيم و

عدد  علىلم يتم االتفاق إذا و، او عدد المحكمين بعدد فردى، م واحدكالسوداني ان تشكل هيئة التحكيم باتفاق األطراف من مح

لة جريمة مخفي  هاو سبق ادانت هر افالسهيجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجور علية او ش وال، المحكمين يكون عددهم ثالثة

طة في بحيث تكون له السلكاملة الذي يتولى مهمة التحكيم من يرغب في التحكيم وهو  هيعينالذي والمحكم هو الشخص ، بالشرف

الية  يفوضالذي  وهو (303ص، 3885، )احمد اتفاق التحكيمعلى فصل النزاع بدال من القاضي المختص بنظر النزاع بناء 

 همعناية الفصل في الخصومة قائمة بين أدلوه الخصوم الذين يتمتع بثقةالذي وهو الشخص ، المجربالرجل  وهو، في الشي الحكم

 تمالذي  يمارس دور القاضي ويفصل في النزاعالذي  والمحكم هو (353ص، 3891، )احمدانب المحكمةجمن  تهيئتهوقد يتم 

ة نجاحة يتوقف علية نجاح عملي الن في عملية التحكيم شخصوهو اهم ، او جماعة وقد يكون فرد، هلتولي دور المحكم في هاختيار

  .ما توافر فيه المطلوبإذا  (399ص، 3005، )محمد.التحكيم

 :شروط اختيار المحكم -أ 

، ادواالجته، والعلم، وسالمة الحواس، والعدالة والعقل، والبلوغ، اإلسالم وهي في المحكم يجب توافرها شرع شروطاالم اشترط

 يئةه بين معارضين ومؤيدين ويشترط القانون في ما وواليتها القضاء المراءة في التحكيم واختلفوا في وضع، الذكورةجانب إلى 

ذا البد ل، من التحكيم األشخاص المستفيدين مراعاة لمصالح وذلك ،ومحايدة، طيبة هلةؤم، و سمعة، خبرة ان تكون ذات التحكيم

 ومن ذوى االخالق، يكون المحكم مؤهال من ذوى الخبرة العالية في مجال التجارة الدولية أي انفي المحكم  الشروط همن توافر هذ

ي وضرورة توافر هذه الشروط ف، اتخاذ القرارات حت التأثير عندحتى ال يقع ت، وان يكون مستقال في الراي، والسمعة الحسنة

كن في ل، المتنازعينيرعي مصالح  يحت، لخبرة العاليةاإلى طبيعة المنازعات الدولية التي تحتاج  العتباراتالمحكم راجعة 

الغالب االعم مسالة اختيار المحكم بالشروط المطلوبة تكاد تكون محسومة الن مراكز التحكيم التجاري المؤسسي تحتفظ بقائمة 

  .لتحكيممن المحكمين المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة وتراعي فيهم الشروط المطلوبة لعملية االعداد مسبقا 

 سلطات هيئة التحكيم: -ب

، هودواستدعاء الش بالخبراء، واالستعانة معاينة لمحل النزاع وسلطة اجراء، لهيئة التحكيم سلطة اصدار األوامر ألطراف النزاع

 ، وبداية الجلسات وترجمتها او رفضها األدلة قبول وسلطة، االستجواب طريقة اقوالهم وتحديد وسماع
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 حقوق االدعاءب االمر سواء تعلق النزاع اثناء تكفل حقوق المواطنين في ضمانات وقبل ذلك كلة بالحكم والنطق وقفل باب المرافعة

( 6) لمادةا اإلجراءات الفرصة كاملة لعرض قضيتهم وفقا لنص تتيح لكل الخصوم في جميع وان متساوية في معاملة او الدفاع

 التحكيم مركز ( من نظام33) المادة لما ورد في نص يحدده األطرافالذي  القانون وتطبق هيئة التحكيم، التجاري نظام التحكيم من

واجب ال القانون واختيار ............الخ(.النزاع في موضوع تطبيقه المحكمين على يجبالذي  القانون حرية تحديد لألطراف ان

الدولية  تجارةال لقانون الموضوعية لقواعد او ان يحدد وفقا، المنازعة في حل التقليدي المنهجإلى  تابعا من كونه ال يخرج التطبيق

تحديد  دمحالة ع التحكيم في إجراءات على كل الواجب التطبيق تحدد القانون التحكيم ولوائح قوانين معظم نجد ان ذلك جانبإلى 

 القانون الواجب التطبيق لتلك القواعد 

 :إجراءات التحكيم :ثانياا 

انينها نصوص قو في هذه اإلجراءات على تحديد حرصت القوانين وقد، التحكيم  خاصة في إدارة مسالة أهمية إجراءات التحكيم لها

على  وقفيت التحكيم نجاح الن، او هيئة الحكيم او المحكمين بالخصوم خاصة وهذه اإلجراءات قد تكون ،بها عملية التحكيم تنظمل

وتوقع ، تخدمهاواللغة التي يس، مكان التحكيم تحديد ويتم، التحكيم مركزإلى  الطلب بتقديم التحكيم تبدا إجراءاتو، إجراءاته سالمة

لكن ، ركز التحكيمم مقر بالدولة التي يوجد بها التحكيم طلب إجراءات وتتم، التي تقوم بعملية التحكيم الهيئة ثم تشكل، مصروفاته

للخصوم حرية  بل يترك، على ارضها اإلجرائية لدولة التي يجرى التحكيميلزم هيئة التحكيم بتطبيق القواعد  ال يوجد نص قانوني

 بعدها( وما 395ص، 3881، )احمدبالنص عليها بالعقد المالئمة اختيار إجراءات التحكيم

، العقد بنود ضمن مالتحكي شرط وجود التحكيم لقبول ويشترط، الخاصة بالنزاع المستندات كافة تجهيز يتم التحكيم ومع تقديم طلب

، عة نزعاتهملطبي القيام باختيار إجراءات التحكيم المالئمة للخصوم ويترك، ، األصلي تلحق بالعقد تحكيم مشارطة او عن طريق

 األطراف باالتفاق بينهم حسب طلب ة التحكيميئوتشكل ه (308ص، 3881، )إبراهيمفي العقد او اإلجراءات المنصوص عليها 

ة يئه تقوم حيث تقديم الطلب تتخذ بعدلتحكيم  اجراءاتولها في سبيل ذلك سلطات واسعة وهنالك  تفصل في النزاع من اجل ان

إجراءات  وتتم مذكرات وتقديم ،وقبول مستندات، شهود من سماع وإدارة الجلسات، النزاع وقائع وتحديد، الوثيقة بأعداد التحكيم

 إجراءات من الئحة (35)تكون سرية وفقا لنص المادة  وسماع الشهود الخاصة بالمرافعة الجلسات الن، تامة التحكيم في سرية

 يحول ال وبالرغم من ذلك ان الغياب، حضور الجلسات الجميع معة علىحرصا على الس، التجاري الخليجي  لدى المركز التحكيم

 االستعانة لألطراف وزكما يج يالخليج يالتجار لمركز من الئحة التحكيم (39) وفقا لما جاء في نص المادة دون مواصلة التحكيم

 .في غرفة التجارة الدولية بباريس التحكيم من نظام(36/3)المادة ه وهذا ما قررتاثناء إجراءات التحكيم بمحامي 

 اإللكترونيالتحكيم : الثانيالمبحث  

:اإللكترونيالتحكيم  األول: تعريفالمطلب   

لى إشبكة اتصاالت دولية بطريقة سمعية وبصرية ودون حاجة  عبر تتم إجراءاتهبانة هو الذي  بالمعنى الواسع عرف التحكيم 

وبالمعني الضيق يرى أصحاب هذا  (391ص، 3009، )إبراهيم معين مكان يف ينوالمحكم التواجد المادي ألطراف النزاع

 ،التكنولوجيا في إجراءاته ال يعتبر التحكيم الكتروني لمجرد استخدام االتجاه انه
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، 3008 ،)رجاءبطريقة الكترونية حتى نكون بصدد تحكيم الكتروني  محل التحكيم والمعامالت ان تتم الصفقات يجب وانما 

رونيا بحيث نازعات الكتاو اي وسيلة الكترونية لفض المعبر النت  هو كل تحكيم يتم اإللكترونيوبناء علية ان التحكيم  (33ص

 التحكيم مفهوم ان (300ص، 3009، )إبراهيم وتبليغه بطريقة الكترونيةالقرار  في إجراءاته وإصدار عرض النزاع والسير يتم

 ي طريقة االتفاقف عنة لكنة يختلف، خاص كأجراء الدولية المنازعات حسم يعمل علىالذي  يتشابه مع التحكيم التقليدي اإللكتروني

 .الحديثة االتصال النت ووسائل ىالتجارية التي تتم عل والصفقات التجاري على العمل

اإللكترونيماهية التحكيم  :المطلب الثاني  

بح حيث اص، والمعلومات التي ظهرت عبر االنترنت ووسائل التواصل األخرى في عصرنا الحالي ونتيجة لثورة االتصاالت

ي أصبحت الفكرية التالعلمي والنهضة  بسبب التقدم، االنترنت من اكثر الوسائل المتعارف عليها في التواصل ونقل المعلومات

، ةوالتصرفات القانوني التطور على المعامالت هذاوانعكس ، هحدود ل في هذا العصر حيث اصبح التواصل ال، تغذو المجتمعات

الكترونية  سائطو غائبين باستخدام اشخاص ة وهي" التي تتم بيناإللكترونياو العقود  اإللكترونيبالتعاقد  واصبح هنالك ما يعرف

 لواصبح من وسائ، المستوى المحلي والعالمي وبرامج معلوماتية " وهذا النوع بات منتشرا وله وزنة في التجارة على من أجهزة

وكانت ، ةاإللكتروني هذه العقود بين اطراف وجود خالفات ونزاعات من مريخلو األ وكالعادة ال، التجارة التي تتم عبر االنترنت

لجا  لذلك، يوهو ما لم يكن متوافرا في القضاء العاد، بصورة سريعة وبعبء اقل حل هذه المنازعاتإلى  األطراف هحوج

إلى  اللجوءوكان الحل في ، الخالف بواسطة االنترنت وهي حسمبها  أنشئت حل هذه النزاعات بمثل الطريقة التيإلى األطراف 

التجارية  مع طبيعة سبب النزاع وهو العالقات تتماشاه لحل النزاع طريقة حديثة اإللكترونييعتبر التحكيم  و اإللكترونيالتحكيم 

 اإللكترونيالعمل  تحسين بهدف تفي العديد من التوصيا اإللكترونيبالتحكيم  لذا نجد ان التشريعات الدولية اهتمت، عبر االنترنت

لنزاعات ا هوتحسم ب دوليا التالتجارة والمعام منشرا في مجال اإللكترونيباعتبار ان التحكيم ، من نزاعات رقمية هبما يحتوي

من أهمها المجالت التجارية دوليا ومحليا ، طرا على العالم باثرة في عدد كبير من المجاالتالذي التطور إلى دوليا وذلك راجعا 

 .التكنلوجيا في حل النزاعاتتستخدم ذات  انالطبيعي  ومن، حيث أصبحت وسيلة التجارة هي التكنولوجيا

اإللكترونيلتحكيم ا طبيعة :الثالثالمطلب   

ل التجاري في التعام التكنلوجياالذين قاموا باستخدام  بين الخصوم تثار المنازعات التي وسيلة لحسم هأهمية خاصة باعتبار هل

يقوم على  ألنه ألطرافه ملزم عقد رضائي اإللكتروني لكن هنالك خالف طبيعة التحكيم القانونية حيث يعتبر التحكيم، الخاص بهم

حقهم في  عن متنازلين في حسم منازعاتهم اإللكتروني باختيار التحكيم االنهم وبموجب اتفاقهم قامو، اإلرادة الخاص بهم سلطان

 حل النزاع بطريقة ودية خارجا عنإلى يهدف  ألنهذا طبيعة تعاقدية  اإللكترونيومن جانب اخر ان التحكيم ، القضاءإلى  اللجوء

حل ويحل م لألطراف اجباري وملزم باعتباره ان التحكيم ذو طابع قضائي وهنالك راي، قبوال بقضاء الخاصسلطات المحاكم 

ى راي وف، القضاء العادي كأحكاميعد عمال قضائيا وحائز على حجية االمر المقضي  هوحكم المحكم في، اإلجباري القضاء الدولة

خالصة و ،المحكم وبالتالي يعد األول عقد والثاني عمل قضائي لتحكيم وقضاءا يحتوى على اتفاق ألنهطبيعتين  واخر ان التحكيم ذ

قوم بدور ي هذا طبيعة قضائية الن المحكم في هرضائي تم بموجب اتفاق األطراف وان عمل هان بين االمر نرى ان التحكيم يجمع ما

مزايا  إللكترونياان لتحكيم و، التحكيم التقليدي ويتشابه في ذلك مع طبيعة طبيعة مختلطة يمتلك اذن هو، القاضي ويصدر االحكام

                 -:مزاياومن هذه الة اإللكترونيوتفعيلة بواسطة التجارة والعقود  ارتباطهإلى وذلك راجعا  عن التحكيم التقليدي هعديدة تميز
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                     .يسربدقة وسهولة و الحكم تتم صدورإلى و اإللكترونيالتحكيم  إجراءاتبداية  نذم هذا المجالفي  استخدام التكنلوجياان  -3

          .يلقضاء العادمع نفقات ا ان نفقات التحكيم بسيطة بالمقارنةإلى باإلضافة  -3

ات وقت من إجراء يأخذ أطولفي الوسائل البديلة عادة ما  ان التقاضيحيث  أيضا ينظر النزاع في وقت سريع وبسيط  -1

                      (15ص، 300، ذات اختصاصات قضائية مختلفة )إبراهيمطراف من مناطق أدما يتعلق االمر بالتحكيم خاصة عن

 يادةزإلى التجارة الدولية أدى  في عمليات ان التزايدو، تستلزم حضور األطراف التحكيم ال إجراءاتان إلى باإلضافة  -1

ع لقوانين مختلفة دالخالفات في الغالب تخ هوهذ (10ص، 3003، )أبوالهجاء اإللكترونيفات في مجال التجارة حجم خال

ف القانون يحدد األطرا اإللكترونيالتحكيم إلى  باللجوءلكن ، لنزاعا علىتطيق  التي تنازع القوانينإلى  ديؤي الذياالمر 

            لواجب التطبيقلة صعوبة القانون اوبالتالي تتجاوز مسا، والمحكمة المختصة التطبيق الواجب

المحكمة  مواجهةأيضا  ويجنب االطرافاألطراف تجنب المسالة الصعبة وغير موكدة النتائج  التحكيمحيث يساعد  -6

 وإمكانية القانون الواجب التطبيق، ةاإللكتروني فهم العقودالوطنية لصعوبة 

، التجارية والعالقات، العالقات التجارية واعتمادها على السمعة تطلبهفي نظر لما  هبسرعت اإللكترونيكما يمتاز التحكيم  -5

اتفاقية  وان وجود، نظر النزاع بسرعةإلى يودى الذي في تقديم مستندات األطراف االمر  إجراءاتهجانب سهولة إلى 

مساندتهم والوقوف و ينمالمحك احكام تساعد في تنفيذ 3869وتنفيذها لعام  المحكمين بأحكام باالعتراف نيويورك الخاصة

كمة مسالة تحديد المحإلى باإلضافة ، يكون غير معترف بها قد ة باعتبار ان هذه العقوداإللكتروني في شان العقودمعهم 

ة في اإللكترونيالتجارة  الخبرة الفنية الن أصحابإلى  ةجاالحإلى يودى الذي االمر  (99ص، 3005، )نبيلالمختصة 

 ةاإللكترونيللتجارة  التطور تعنى وتواكب، ذو خبرة فنية خاصة ومحل ثقة اشخاص عرض منازعتهم امامإلى  هحوج

ذات طابع  التجارة أصحاب بين تنشاالتي  الن النزاعات (6ص، 3005، )نبيلتجارةللالفني والقانوني  خاصة في المجال

، 3009، )إبراهيميالقاضي الوطنتتوافر لدى  الخبرات ال هوهذ، يتمتع بخبرات في هذا المجال شخصإلى تحتاج  فنى

في الغالب حال عمليا وفعاال ومقبول  سيكون اإللكترونيفي المجال  التي يصدرها المحكم المختص موان االحكا (363ص

، بعض الصعاب توجد لكن كبيرة امزاي قد حقق اإللكتروني وبالرغم من التحكيم (331ص، 3001، )الحجايا من الطرفيين

 -:ومن هذه الصعاب

في  ببان يتسالنزاع يمكن  األطراف في أحد الن انتقاص أهلية، هي مسالة البحث في االهلية القانونية لطرفي النزاع -3

 التحكيم  أطرافلذا البد من الكشف والتحقق عن هوية ، المنازعة التجاريةاتفاق التحكيم في  ابطال

مهدد باختراق من الخارج عن طريق  هيجعل الذي واالمرالكترونية  اإللكتروني يتم عبر اليةالتحكيم  انإلى  أضف -3

وهو ما يشكل تحديا مستمر لمتعاقدين وبالتالي يهدد ، يمكنهم من االطالع على خصوصية الغيرإلى المتطفلين االمر 

ة السرية لمعلومات األطراف اإللكترونيتحكيم لهم شروط النجاح لأن من أل (55ص، 3003، أبو الهجاء)خصوصيتهم 

 عليها.مايتها وعدم االطالع ححيث يعمل مركز التحكيم على 

ن يوجد قانو مرتبط بالتجارة الدولية حيث ال ذلك انهإلى أضف  خاص به عدم وجود نظام اإللكترونيالتحكيم  هيواج -1

يا الحجا)متعارضة المختلفة وها الوطنية النتجارة الدولية فهي محكومة بقوانيبخاص  يخاص على المستوى الدول

 (3ص، 3001، وطراودة

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       
 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       138 

 ISSN: 2706-6495 

 
يمكن الذي ر االم، الشكلية واالجرائية التي توجد عند التحكيم العادي الشروط ييستوف ال اإللكترونيان التحكيم ضف أ -1

 كيمن مراكز التحأجانب إلى اإللكتروني، عدم تنفيذ قرار المحكمين لعدم وجود تشريع خاص بالتحكيم إلى  ديؤين أ

وعدد ، لغويةال الثقافات بسبب اختالف لغوية ةعداخلق قإلى يودى الذي اإلنجليزية فقط في معامالتها االمر  اللغة تعتمد

 جانب صعوبةإلى  (JULIA HOMLE:IbIb,p.11) ثنائية للغة او متعدد اللغات قليل من هذه المراكز يوفر خدمة

اب وقلة امكانياتها وضعف الوعي الثقافي او أسب ألسباب تتعلق بطبيعة حياة هذه الدول في الدول غير المتقدمة التحكيم

 راجعة لخوف من الدخول في التجارب 

 لتحكيما الطرف لشروط قبولإلى وذلك راجعا  ،واضحا قبوال التحكيم المستند لشرط قبول ومن الصعوبات أيضا هي عدم -6

 كذلك الخوف من عدم المساواة بين، التفاوض تقبل ال ان هذه الشروطإلى اضف  الوطني القضاءإلى  اللجوءمن  هيحرم

كما  ،التجاوزإلى المحكمين  الن العالقات المالية لشركات المؤسسات قد تدفع المحكمينعدم نزاهة في الشك  ،األطراف

حيث يتم  ،انكار العدالةفي القانون الوطني الخاص بشخص المتنازع خشية من  القواعد عدم تطبيق هفي يخشي األطراف

 .ان يتم حل النزاع من خالل التحكيمإلى القضاء الوطني دون ضمان إلى اللجوء حرمان الطرف من 

  اإللكترونيتطبيق التحكيم  :المطلب الرابع

ويعد ، النترنتامنتجاتها تعرض للمستهلك عبر  وبالتالي، االنترنت شبكة ان كافة االعمال التجارية من انتاج وتسويق تتم عبر

، عقود تجارية وتعتبر، االعمال تتم بواسط النته وهذ، ذلك بمثابة خدمة للمستهلك بدال عن المشقة في الحصول على السلعة المعنية

د وعقو، الحد اطرفهااو يطلق عليها العقود المختلطة وهى عقود تجارية بالنسبة  Business to Business(B2Bويطلق عليها )

ان نطاق التحكيم  (10ص، 3009، )أسامةBusiness to Consumer( B2C) اختصارا ويطلق عليها، االخرمدنية لطرف 

 اإللكترونيحكيم الت تطبيقمما يعنى ان نطاق ، ةاإللكترونيتنشا عن عقود التجارة التي  ةاإللكتروني المنازعات كافة هو اإللكتروني

التحكيم  إلجراءاتوالتي تعد نطاق مكانيا له و  يواالساس غير التعاقد يالتعاقدة ذات األساس اإللكترونيينحصر في المنازعات 

فق األطراف لم يتإذا و، الحرية الكاملة في اختيار مكان التحكيم ألطرافوان المشرع ترك ، أهمية بالغة توثر على التحكيم نفسة هل

يعد المجال المناسب ذي ال اإللكترونياما التحكيم ، ة لتحكيم العامبالنسب المناسب التحكيم تعيين المكان هيئةتولت  على مكان التحكيم

 لمذكراتااو تبادل  األطراف ضرورة لحضور الدولية يتم عبر شبكة االنترنت حيث ال في فض المنازعات االفتراضيلتحكيم 

 .ضرورة لتحديد النطاق المكاني الن ذلك يتم اليا وبالتالي ال

الهيئة لى إم وبتقديم المدعي طلب التحكي، التحكيم هيئةفي وقت رفع الدعوى امام يبدا التحكيم  نأف الزمانياما فيما يتعلق بالنطاق 

 طلب المعلوماتباالتصال ل هومباشرة مهامالنزاع  لنظر متخصص محكم تعيين فيها من اللحظة التي يتم يبدا اإللكترونياما التحكيم 

ان لتقليدي ا يشترط في طلب التحكيمو ر النزاع خالل اثنان وسبعون ساعةعى علية وينظتاريخ تلغي الرد من المد وبدء العمل من

 وهى بينات تتعلق ،في الطلب  ويتعلق بالبينات الواجب توافرها، المتفق علية بين الطرفيين وان يقدم خالل الميعاد يكون مكتوبا

 في حالة التقديم اماللمدعى والمدعي علية وبينات أخرى تتعلق بموضوع الدعوى  والعنوان بطرفي الدعوى من حيث االسم

عب فيها إرادة تل بشروط معينة فقد أوضح برنامج المحكمة االفتراضية ان يتم التقديم (اإللكترونيموقع التحكيم ) اإللكتروني

، لذلك رنيك المعدألوالمتضرر لتقديم االدعاء ومل اوتبدا بزيارة الوقع بواسطة ، تنظيم اإلجراءات ومتابعتها دورا في األطراف

 ، موقع مركز التحكيم وتتبع كل الخطوات المطلوبة وتتم كافة اإلجراءات بطريقة الكترونية على
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م المدعي علية على الشبكة بعد استال القضية هفي تنشاالذي وتبدا إجراءات التحكيم من اليوم ، والمستنداتوفية ترسل كل البيانات 

 ددوفى الغالب اطراف التحكيم هي التي تح لتبادل المستندات لسرية المعلومات تشفيريويستخدم نظام ، التحكيم  دعوى بطل

ة لدوليالتجارة ا منازعات لكل وشاملة متعددة تطبيقات اإللكتروني عن طريق التحكيم تسوية المنازعات بداية اإلجراءات وجدت

والتي لها الدور  ((WIPOاالقتصادية هذه المسالة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية  تنظيماتال ة حيث تتولى بعضاإللكتروني

االتحاد  جانبلى إة حيث تنظم منازعات الملكية الفكرية والعالمة التجارية اإللكترونيالتحكيم الخاص بالتجارة  الفعال في تطوير

والمتعاملين معهم بتسوية  المعلومات خدمات يلمورد الدول األعضاء )تسمح بقولها (13/3000)رقم  المادة األوربي حيث نصت

األوربي  وطلب االتحاد (فض المنازعة يالمعلومات ف وفى جميع اإللكترونيفي العقد  التكنلوجية الوسائل منازعاتهم باستخدام

لتجارة ا حل المنازعات التجربة األولى في جانب انإلى ، المنازعات الكترونيا من الدول األعضاء تسهيل استخدام اليات تسوية

 القانون زكمر بواسطة 3885تتمثل في البرنامج القاضي االفتراضي وهى فكرة أمريكية منز باستخدام شبكة االنترنت  ةاإللكتروني

، والمعلوماتية لألبحاث والمركز العربي قانون القضاء ومعهد( AAAين األمريكيين )مجمعية المحك ودعمة نظام وامن المعلومات

ريال تتم في مونت تجانب المحكمة القضائية التي نشأإلى كل ذلك ، باألنترنتالمتعلقة  للمعامالتسريعة  والهدف من ذلك حلول

وأصدرت هذه المحكمة شهادات تصادق على المواقع ، صدور القرارإلى الكترونيا من طلب التسوية  فيها كافة اإلجراءات

 .ةاإللكترونيل بالتجارة ة التي تتعاماإللكتروني

 اإللكترونيالتقليدي والتحكيم  حكم التحكيم إلزاميةالثالث: المبحث 

 :عي والقانوني لتحكيميشرتال األول: اإلطارالمطلب  

 عدم لةعلى موضوع النزاع وفى حا لهم الحرية الكافية في تحديد القانون الواجب التطبيق اإللكتروني التحكيم ان اطراف خصومة

كيم فيه وتنص يقوم بالتحالذي لمحكم اختيار قواعد القانون الواجبة التطبيق على النزاع  يتعين اختيارهم لقواعد الواجبة لتطبيق

حكمة م التي تطبقها القانون قواعد الحرية في اختيار النزاع ألطراف يكون)على االتي ( من الئحة المحكمة القضائية36المادة )

زاع في الن ان تفصل للمحكمة ويجوز الذي تراه مناسب تطبق المحكمة القانون االتفاق عدم فى حالةو، في النزاع  الموضوع

ذي ال الوطني القانون تطبيق توجب ة التياإللكتروني( من الئحة المحكمة 3/39كما تنص المادة ) (بتطبيق قواعد العدل واالنصاف

في  واعد تكمليهق لها اإللكتروني مراكز التحكيم فان القانونية في القواعد وجد نقصإذا و، بالروابط األكثر وثوقا النزاع به يرتبط

 الالتجاري والدولي اليونستر بشان التحكيم للقانون النموذجيإلى مثل الرجوع ، في قواعد القانون العام النص وجود حالة عدم

وهي اتفاقيه دولية بشان االعتراف  من اتفاقية نيويورك( 36المادة ) وفقا لما جاء في نص، التجارية الدولية الغرفة او قواعد 3896

 و اختيارا على موضوع التحكيم التطبيق القانون الواجب وعند اختيار األحوال في جميع)تنفيذ احكام المحكمين حيث ذكرت انه

لى إ اللجوء انون محدد يمكنق علىاتفاق إرادة الطرفين  حالة عدم . مما يعني انه في(النظام العام يجب ان ال يخالف ذلك المحكم

 األنظمةو في اللوائح اإلجرائية المنصوص عليها القواعد او تطبق النزاع، التي تحكم الدولة او قانون التحكيم، دولة مقر قانون

 .(395ص، 3889، لهيئات التحكيم المنتظم )رمسيس
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 : حكم التحكيم التقليدي:الثانيالمطلب 

 مختصةوالقوانين الوطنية ال المؤسس التحكيم نظم ولوائحإلى وفقا  ذلك ويكون هيئة التحكيمحكم  إلصدار معينة إجراءات تتبع

 من ليةع والتوقيع، ضرورة كتابة الحكم وهي شكلية بظروف الحكم ويرتبط صدور، العربية واألجنبية في األنظمة للتحكيم

لمحكمين ل مسببا ويتضمن أسماء الحكم يكون نأو، وتسجليه ايداعه ويتم هامة بيانات يتضمن وان، ويكون بالغة العربية، المحكمين

 منطوق ومن ثم يصدر، يتحمل المصروفات يالذ صدوره وتحديد الطرف ومكان،وتاريخ الحكم ، األطراف وتوقعاتهم وأسماء

ما جاء الحكم وفقا ل واألعراف الجارية في نوع ،هيئة التحكيم ان تراعي عند فصلها لنزاع شروط العقد محل النزاع وعلى، الحكم

ان لمحكمين مراعاة تطبيق قواعد على ( والتي تنص 19/3)والتي تتفق مع المادة ي( من قانون التحكيم السودان13في المادة )

طبق هيئة لم يتم االتفاق تطبق قواعد تإذا و، اإلسالمية والنظام العام في البالد مع تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم

ان تراعي شروط العقد ومحل النزاع على ، تحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي تري انه اكثر اتصاال بموضوع النزاعال

ونوع المعامل والعادات المتبعة وماجري علية العمل في التعامل بين الطرفين من قانون ، وتأخذ في االعتبار األعراف الجارية

 منطوق من ميضع حدا لنزاع ويفه ان بمعنى، يكون قطعيا وعند صدور حكم التحكيمليه حكم وتسجال إيداع ثم يتم التحكيم السعودي

الن ، دورهقبل ص علية الخصوم اتفقإذا وال يجوز استئنافه ، العادية للطعن بطرق قابل اي غير، نهائيا يكون وشروطه وان الحكم

 من و صدرا، للقانون طبقا صدر من محكمين لم يتم تعينهمإذا  الحكمفي  يجوز الطعن لكن، في الحكم  دون الطعن الموافقة تحول

 ،كما يصبح الحكم ان يكون حائزا على حجية االمر المقضي شخص ليس له أهلية او صدر من، بعض من المحكمين دون اتفاق

، رهللخصوم بمجرد صدو يكون ملزما القوة التنفيذية بان يتضمن وان، المحاكم مرة أخرى بعد الفصل فيهإلى حيث ال يرفع 

، 3031، د)عبد الحميإجراءات هذا التنفيذ  او ان يعرقل، او يرفض تنفيذه، يتنصل منة ان وال يجوز لكل منهم، عليهم حجة ويصبح

 لحرةا اإلرادة ألنه يصدر بناء على، صدوره ويصبح حجة عليهم بمجرد الخصومإلى ملزم  ان حكم التحكيمإلى نخلص  (195ص

الي جانب ان حكم التحكيم يكون ملزم لخصوم ألنه ، ه اإلرادة تمنع القضاء العادي من نظر هذا النزاع مرة أخرىوهذ، للخصوم

حكيم تصدر الن احكام الت، األطراف وال يجوز الحد من ان يعتذر عن تنفيذهعلى يتمتع بالقوة التنفيذية بمجرد صدوره يصبح حجة 

 ويمنع ،التحكيم هذا االتفاق الذي يمنع تدخل القضاء في نظر النزاععلى عقد االتفاق إرادة األطراف التي وضعوها في على بناء 

 ل محليح هوان الخصوم ملزم يضاء اجبارقيعتبر  التحكيم النالقضاء الوطني المختص على كذلك األطراف من عرض النزاع 

بالتالي ، مدر في التحكياالحكم الصوالقضائية في الدولة  من السلطة رديصالذي  كالعمل قضائي عمل حكم المحكم باعتبار الدولة

واعد لق طبقا وان االحكام التي تصدر من المحكمة تعد اعماال قضائية سواء كانت صادرة، هفي يحوز على حجية االمر المقضي

 حكم التحكيم وان ميعاد بشرط ان ال ينقضي تشوبهمن األخطاء التي  هاحكام في تصحيح الحق هل المحكمو، او العدالة  القانون

هو  هذلتنفي المحكمة كتاب ىدل حكم التحكيم إيداع وان، والموضوع الشكل والمضمونناحية  من قضائيا يعتبر حكما المحكمة

 .همن تنفيذ ما يمنع وجود عدم الهدف منة يشكل اجراء

  :اإللكترونيحكم التحكيم  :الثالثالمطلب 

 إللكترونياوان المحكم في عملية التحكيم  ،صدور الحكمإلى من بداية التحكيم  وطني لقانون ال يخضع اإللكترونيان حكم التحكيم 

واعد من الق الن المحكم يختار ،يالمجتمع الدول واهداف تحقق مصالح وإنها، من المصالح قدر أكبرتحقق  قانونية قواعد يطبق

 ،بعد انتهاء اإلجراءات حكم التحكيم ويصدر، الضعيف وهو المستهلك الطرفوتحمى  القانونية التي تحقق
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، المخالف عضوال راي مع ذكر واألعضاء من الرئيس مع التوقيع باألغلبيةصدوره بموافقة  ويشترط ان يكون القرار كتابة ويكفي 

 النموذجيمن القانون  (3/13)المادة  وتستلزم، هصدر فيالذي والمكان ، ومنطوقة، وأسباب الحكم، االقوال والمستندات وملخص

م جميع وتت االنصاف قواعدإلى المحكمون ويصدر الحكم عادال ووفقا  ويوقعهالحكم كتابة  ان يصدر يالدول يالتجار للتحكيم

وذلك وفقا تروني، اإللكالحكم بواسطة البريد  ويتلقى األطراف، موقع القضيةفي  الحكم نشر تيركرويتولى الس، الكترونيا إجراءاته

عمليا وفعاال  في الغالب من المحكمة يعد حكما يصدرالذي الحكم  انو ةاإللكترونيمن الئحة المحكمة  (1/36)المادة  لنص

وسيادة  طرافلألبالنسبة  على إجراءات التحكيم تفاقاالجاء نتيجة  اإللكترونين حكم التحكيم ال، لألعضاء ومقبوال من الطرفين

قوانين ال من عدم تنظيم مشروعية التحكيم بالرغم في وضع مسالة واضحةعملية التحكيم هي  ان، الدولة المتمثلة في القضاء

جزئي في  يفصل بشكل كلي او والذي عن محكم بانة القرار الصادر اإللكترونيالتحكيم  ويعرف حكم اإللكتروني،التحكيم  ألحكام

لقرارات ااالنترنت وهو كافة  عبر شبكة يتمالذي الحكم  هان او يعني .في طلب المحدد النزاع بموضوع منازعة التحكيم المتصلة

فقا و التحكيم موضوع يف يصدرالذي في نطاق واحد وهو الحكم  عن هيئة التحكيم عبر شبكات االتصال سواء كانتالصادرة 

ونصت  ،ويشترط في الحكم ان يكون مكتوبا اتفق علية اطراف التحكيم في موضوع التحكيمالذي اإلجرائي والموضوعي  لقانون

 حيثنيويورك  من اتفاقية (1) د منظمة الملكية الفكرية والمادةمن قواع (61)والمادة سترالاليونمن قانون  (13) المادةلك ذعلى 

ادي الي االمر الذي  الكتابي يالعادهنا التوقيع  لتوقيعبا ويقصد لحكملالتوقيع  اشتراطإلى باإلضافة ، الكتابة الحكم في تاشترط

 يكون ماديا ال اإللكترونيان نظام التحكيم إلى بالمقارنة مع التحكيم التقليدي وذلك راجعا بشان الكتابة  مواجهة بعض الصعوبات

م يدوي في هذه التحكي هيئةلكن االمر الواقع ان تمت كتابة الحكم الصادر من ، افتراضيا عبر الشبكةنظام  ألنهكالتحكيم التقليدي 

التي تأخذ طابعا الكتروني في هذه الحال يمكن لألطراف التوقيع اليدوي  إجراءاتهخالف على ، الحالة يكون اخذ الصورة التقليدية

ذ في هذه الحالة نراجع الدولة التي يراد فيها تنفي اإللكتروني التحكيمصدر الحكم في موقع إذا لكن ، صورة الحكم المكتوبةعلى 

ة فهذا في حال توافر شروط معين، ة هذا يعني اعترافها بالحكماإللكترونيان كانت تعترف بحجية المستندات  اإللكترونيالحكم 

تنفيذ من توافر الشروط الالزمة لالعتراف و التأكديتم تلك النقطة وان إلى  االنتباهالمحكمين على لذا ، اعترافها بالحكمعدم يعني 

ا ة واعطت لهاإللكترونيبالمحررات اعترفت في اتفاقياتها الدولية المالحظ ان معظم الدول مع  (33ص، 3031، )رفعتحكمهم 

م تبعا لذلك مثل اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة باستخدا اإللكترونيالتحكيم  حجية المحررات التقليدية ومن ثم اقرت حجية حكم

 اإللكترونيون جانب اعتراف القوانين الخاصة بذلك كالقانإلى  3006 ة في العقود الدولية الصادرة عاماإللكترونيالخطابات 

ت بشان المعامال (3005 لسنة 3)والقانون االتحادي رقم  اإللكترونيالخاص بتنظيم التوقيع  ( 3001سنة  36رقم )المصري 

بحكم التحكيم المكتوب الكترونيا مثل الئحة  اإللكترونيالي جانب اعتراف مراكز التحكيم ( 9)في المادة  ةاإللكترونيوالتجارة 

اي اعطا  اإللكترونيالحكم على  التوقيع الكتابي مما يعني انه يمكن (3)فقرة  (36) ة الكندية في المادةاإللكترونيمحكمة الفضاء 

لك المادة ذعلى نصت اما بشان كتابة الحكم  .وهو ما اقرته منظمة الملكية الفكرية اإللكترونيالتوقيع الكتابي حجة في الحكم 

من قانون التحكيم السوداني حيث اشتراطا ان يكون الحكم مكتوبا وموقع  (11والمادة ) من قانون التحكيم السعودي (13/3/3)

 لصالحياتابالحق في القيام ببعض  الهيئةوتحتفظ  التداوالتيصدر بعد إتمام بخصوص اصدار الحكم فانه وعلية ومسببا ومؤرخا 

من  (13)تسبيب حسب نص المادة إلى توقع ظهور نقص او أي عيب او غموض يعوق الحكم يحتاج  ببسب في النزاع المعروض

( تسبيبهدم مالم يتفق الطرفان ع القراراصدار قرراها ان تسبب عند التحكيم  هيئةيجب على ) هينص على انالذي سترال اليونقانون 

 ،في التحكيم افلألطر كما تجعل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الخيار، 
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سترال وبعدها يصبح منتجا اليون النموذجيمن القانون  (13)المادة  لتحكيم النهائي وفقا لما جاء فيبقرار ا وتنتهي حكم التحكيم 

 باي هطعن فييجوز ال اله باعتبار ان هب االمر المقضية التشريعات بحجي في معظم هومعترف ب، هوقابل لتنفيذ فور صدور ألثارة

ال يكون لحكم حجية اال في  ألنه اال ان هذه الحجية لم تعد حجية مطلقة وانما تحدد بنطاق التحكيم، من طرق الطعن المعروفة

يكون قرار التحكيم  صدر ان)على  القضائية المحكمةئحة المن  (36)من المسائل المتنازع عليها تنص المادة  فيهحدود ما فصل 

 لتحكيم على اخضاع النزاع يعتبر اتفاق األطراف)من ذات القانون  (5) كما نصت المادة باالستئناف هيجوز الطعن في نهائي وال

ي الية المؤتمرون ف ما أنتهيوهذا ، (نظام محكمة التحكيم الفضائيةم كمة القضائية تنازال منهم عن الطعن اما حالم لالئحة وفقا

من الئحة  (36)بان القاعدة المنصوص عليها في المادة  اإللكترونيبالتحكيم  تمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية فيما يتعلقؤم

 ،الحق في اكتساب حجية االمر المقضي على اعتبار ان هذه الحكم عنوان للحقيقة اإللكترونيالتحكيم  ألحكامالمحكمة الكندية تحفظ 

ام تكسب مثل غيرها من احك اإللكترونيالتحكيم  ة من نصوص في هذا الشأن لذا فان احكاماإللكتروني التنظيماتخلت علية و

د احكام لكن بالمقابل توج، اجراء اخرإلى التحكيم التقليدي باعتبارها احكام قضائية حجية االمر المقضي بعد صدورها دون حاجة 

لتحكيم التي تجرى وفقا الي الالئحة الموحدة لمنظمة االيكان المتعلقة تحكيم الكترونية ليس لها قوة االمر المقضي وهى احكام ا

على الصادر  اإللكترونيبفض المنازعات بين العالمات التجارية وأسماء المواقع الن هذه الالئحة تقرر تعليق تنفيذ حكم التحكيم 

ادر مما يعني ان حكم التحكيم الص، بالحكم إلعالنهم المحاكم الوطنية خالل عشرة أيام التاليةإلى عدم قيام احد الطرفين بالرجوع 

نية المحاكم الوطإلى  واللجوءتجاهل الحكم  لذين يمكنهمفي مواجهة اطراف الخصومة ال إلزاميةالالئحة ال يتمتع بقوة  هوفقا لهذ

ن التنفيذ ال، هتنفيذ ان تم نونيةقيمة قا له اإللكترونيان حكم التحكيم وخالصة االمر ، خالل مدة عشرة أيام تبدا من علمهم بالحكم

 ان االطار التشريعي لحكم التحكيم انه حكم نهائياوفي فض المنازعات  هيعد أساسي وهو المحور الالزم للحكم ويحقق مدى فاعليت

( 13وملزم ال طرافة وينفذ تلقائيا او بناء على طلب لمحكمة المختصة مرفق معه صورة الحكم األصلي وجاء ذلك في المادة )

( من القانون السعودي والتي جاء نصها صريحا وواضحا 63( من قانون التحكيم السوداني والمادة )19/18/10مقرونة مع المواد )

تنفيذ ال مواحكااالعتراض علية مما يعني عدم جواز  .بان حكم التحكيم يحوز على الحجية االمر المقضي به ويكون واجب النفاذ

 اما، لمحليةا إلجراءات التنفيذ العاديةإلى ان كذلك في هذه الحالة يخضع الحكم ان ك صدور في بلد التنفيذكان إذا حسب ما  تختلف

 تفاقيةالوفقا  اإللكتروني التي تنظم احكام التحكيم 3969 التفاقية نيويورك لعام عفانة يخضاجنبية  بلدان كان صدور الحكم من 

حكم  ر بتنفيذويصدر االم، انقضاء ميعاد رفع دعوى بطالن التحكيمبعد م كاتب المحكمة حكم التحكيم قل بإيداعويتم ذلك ، نيويورك

قواعد  هليس ل ترونياإللكلكن المالحظ ان تنفيذ حكم التحكيم  امر بتنفيذ إلصدار القاضي المختصإلى  التحكيم بعد تقديم العريضة

واعد التحكيم االمريكية وق اإللكترونية الفضاء محكيم التابعة لمحكتال بالرغم من ان قواعدمختلفة عن التنفيذ لحكم التحكيم التقليدي 

ان يتعهد األطراف بمجرد خضوعهم لقواعد هذه ()36/5)ادة محيث نصت فقط في ال التنفيذتنظيم إجراءات  جاءت تخلو من

ان يتم تنفيذ حكم التحكيم  (/أ13)ة كما نصت قواعد تحكيم الجمعية االمريكية في الماد (المحكمة بتنفيذ حكم التحكيم دون تأخير

 وفقا للطريقة التي يحددها القانون 

 :لنتائجا 

 :توصل الباحث الي النتائج االتية 

 ان حكم التحكيم يبعد إرادة القضاء عن نظر النزاع  -
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 مجرد صدور الحكم يعد ملزم وال يملك الخصوم امر الرجوع عنة  -

طريقة من طرق التقاضي مقبولة من األطراف االن مازال هنالك تخوفا منة وخالف حول مدي  أصبحالرغم من ان التحكيم ب -

 أحكامه  إلزامية

 رضاء الخصوم وال يحق لهم التراجع عنة  علىحكم التحكيم من كونه مبني  إلزاميةتأتي  -

ة إللكترونياتتشابه مع عملية التحكيم التقليدي في كل مراحل الخصومة االختالف يتجسد في الصفة  اإللكترونين عملية التحكيم أ -

لبيئة اطار تشريعي خاص يتناسب مع اإلى  اإللكترونيالي جانب خضوع التحكيم  اإللكترونيتتميز بها إجراءات التحكيم  يالت

 ة رونياإللكتوالعقود  اإللكترونية والتوقيع اإللكترونيارة مثل التج اإللكترونية التي نشاء فيها التحكيم اإللكتروني

د يكون في ق ألنهاالمر الذي يثير صعوبة بالغة  اإللكترونيمكان وجود الخادم إلى يتم وفقا  اإللكترونيتحديد مقر التحكيم ن إ -

 نزاعاتهم او باألطرافدولة ليس لها عالقة 

شبكة االنترنت  تتم عن طريق اإللكترونيوالتقليدي خالف ان التعامالت في التحكيم  اإللكترونييوجد خالف كامل بين التحكيم  ال -

  ألطرافدون مقابلة 

زاعات تحسم الن وأنها لألطرافدون مشقة  تتميز عملية التحكيم ككل بانها تنجز النزاعات في سرعة المطلوبة والوقت المحدد -

 بذات الطريقة التي تمت بها المعاملة 

 يجب ان يكون التحكيم متوافقا مع األطر الشرعية واألنظمة القانوني للتحكيم  -

علية  هو األساس الذي ينبني وان عقد االتفاق الخاص بالتحكيمن التحكيم نظام قضائي خاص واختياري يتم باتفاق األطراف أ -

 عملية التحكيم 

  .وعملية التحكيم وصدور قرار التحكيم علىهي االتفاق و تهمحاور ثابإلى  اإللكترونيويستند التحكيم التقليدي  -

 .به الدول اهتمتلذا من القضاء العادي  أفضلن لتحكيم مميزات إ -

 :التوصيات 

 مستوى مراكز التحكيم علىمراكز تحكيم  إلقامه هالتوج عنة لذا البد لدول من ألغنيواقع  اإللكترونيمر التحكيم أ أصبح -

أصبحت حوجم ماسة نسبة لتطور المعامالت التجارية واتجاها الكامل  ألنهاالن ، تطورها علىومن لديها المراكز تعمل ، المتقدمة

 وبالتالي يكون لديها الرغبة في حل منازعاتها الكتروني  اإللكترونينحو التعامل 

لتقليدي وتفاديها االفجوات التي تحدث في التحكيم وذلك لسد  اإللكترونيمن تجربة التحكيم التقليدي في تطوير التحكيم  ستفادةاال -

  اإللكترونيالتحكم  في

ولو لم تعترف دول األطراف بحجية المستندات  حتىالشاملة  ةة بحجياإللكترونياالحكام  علىاالعتراف لتوقيع الكتابي  -

 .ال يتضرر األطراف حتىة اإللكتروني
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 :المراجع 

 دار الرسالة ، الكويت، "مختار الصحاح "، (3891)، محمد، ابي بكر الرازي

 القاهرة ، دار الشعب لطباعة والنشر، تحقيق د/ احمد مختار عمر، 3ج، "ديوان االدب " (3001إبراهيم )، الفارابي

 بيروت لبنان 3، ط، حاشية ابن عابدين، "الدر المختار لشرح تنوير االبصار" (3883) محمد، الدمشقي

 بغداد ، مطبعة الرشاد 3ج، "ادب القاضي "( 3893أبو الحسن )، الماوردي

 القاهرة ، مطابع االهرام، 5ج، "طبقات ابن سعد"( 3890محمد )، المصري

 مكتبة الوراق، "تاج العروس جواهر القاموس"( 3886مرتضي )، الزبيدي

 العدد االول والثاني 39الحقوق الكويت السنة بحث منشور في مجلة  "قواعد وإجراءات التحكيم "( 3881دسوقي )، أبو الليل

 ، دار المعارف، اإلسكندرية، 3ج، "عقد التحكيم واجراءاتة" (3891) حمدأ، أبو الوفاة

 المحلة الكبرى، دار الكتب القانوني، "اإللكترونيحماية المستهلك في التعاقد "( 3009) أسامة، بدر

 اإلسكندرية  ،الجنائيالنظرية العامة لقانون " (3889) رمسيس، بنهام

 المكتبة الفقهية ، 3ج، "المدخل الفقهي العام "( 3001)ى مصطف، الزرقاء

، دار المطبوعات الجامعية، 3ط ، "التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء والتشريع "( 3885عبد الحميد )، الشورابي

 اإلسكندرية 

 سوريا، 3ج، "في ظل المنازعات الدولية  نياإللكتروخصوصية التحكيم "( 3001) الحجايا الطروادة،

 القاهرة ، دار النهضة، "دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطته " (3889)ى هد، عبد الرحمن

 اإلسكندرية ، دار المعارف، "قضاة التحكيم في المنازعات الدولية"( 3031محمد )، عبد المجيد

 الرياض، جامعة نايف، "وتطبيقاتهم في المجال الجنائيالتحكيم والصلح "( 3005محمد )، عرفة

 دمشق، "التحكيم التجاري الدولي" (3881) حمدأ، قاسم

 المنصورة ، مكتبة الجالء، 3ط، تحليلية دراسة، "النظام االجرائي لعقوبة التنفيذ"، (3889عاشور)، مبروك

 اكاديمية الشرطة ، 3ط "اإللكترونيالنظام القانوني لتحكيم " (3031) رفعت، محمد

 الكويت ، دار الكتب لطباعة والنشر، "قواعد التحكيم في القانون الكويتي" (3885حمد )أ، مليجي

 دار الفكر الجامعي، 3ط "، التحكيم التجاري في عقود التجارة الدولية" (3009إبراهيم )، ممدوح
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 دار النهضة العربية القاهرة ، "تنفيذ احكام التحكيم األجنبية " (3005) زيد، نبيل

 دراسة مقارنة ، "اإللكترونيالقانوني لتحكيم  اإلطاررسالة ماجستير "( 3005) رجاء، نظام

 لقاهرة ا، دار النهضة العربية، "المسائل اإلجرائية في مجال التحكيم علىالقانون الواجب التطبيق "( 3889) أبو العالء، النمر

القانون - القانون النموذجي لتحكيم الدولي البحريني-القانون المصري لتحكيم -القانون السوداني لتحكيم -لتحكيم  يالسعود نظام

 قواعد-3896اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعتراف وقرارات التحكيم وتنفيذها -3883االتحادي لدول االمارات العربي لسنة 

م قواعد اليونسترال الصادرة من لجنة األم -للتحكيم التجاري الدولي  مركز القاهرة الئحة-التحكيم لغرفة التجارة بباريس 

 التجارية التحكيم لدي الغرفة  قواعد-المتحدة
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