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إلكترونية التحكيم في القانون اإلماراتي الجديد رقم  6لسنة 2018

سيد أحمد محمود

كلية القانون  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2020-03-07 :

تاريخ القبول2020-04-07 :

ملخص البحث:
نظــراً للمزايــا العديــدة مــن اســتخدام الوســائط اإللكترونيــة حاليــا تطــورت أنــواع التحكيــم
وأصبــح منهــا إلكترونيــة التحكيــم التــي تحقــق لوجســتيات معينــة مثــل توفير الوقــت والجهــد والمال
والعمالــة وصــوال للعدالــة الناجــزة ،ونظــرا لصــدور أول قانــون للتحكيــم فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة فــي عــام  2018حيــث تضمنــت بعــض نصوصــه االعتــراف باســتخدام هــذه
الوســائط فــي العمليــة التحكيميــة ،فــإن ذلــك يثيــر عــدة مســائل وإشــكاليات تقتضــي طرحهــا وبيــان
ســبل عالجهــا منهــا تحديــد ماهيــة الكترونيــة التحكيــم وتمييزهــا عــن غيــره كالتحكيــم التقليــدي
والتحكيــم اإللكترونــي هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى ال بــد مــن تحديــد دور هــذه الوســائط فــي
اتفــاق التحكيــم و فــي خصومــة التحكيــم .لذلــك نتنــاول فــي هــذا البحــث تحديــد ماهيــة إلكترونيــة
التحكيــم (بتوضيــح مفهومهــا وأساســها الفنــي والفلســفي والقانونــي ثــم تمييــز الكترونيــة التحكيــم
عــن التحكيــم التقليــدي واإللكترونــي) ،ثــم بيــان الكترونيــة مــا قبــل وعنــد خصومــة التحكيــم (قبــل
خصومــة التحكيــم أي فــي االتفــاق وتشــكيل الهيئــة وفــي بدايتهــا – ســيرها – نهايتهــا) ونختــم
البحــث بطــرح النتائــج وعــرض االقتراحــات وقائمــة أهــم المراجــع.
الكلمــات المفتاحيــة :إلكترونيــة التحكيــم ،التحكيــم اإللكترونــي ،العدالــة الناجــزة ،خصومــة
التحكيــم ،قانــون التحكيــم اإلماراتــي الجديــد.
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المقدمة:
1 .تتســم الوســائط اإللكترونيــة فــي ظــل الثــورات الثــاث (عولمــة االقتصــاد -والمعلومــات–
والتكنولوجيــا) بمزايــا عــدة منهــا دقــة المعلومــات والعمليــات ،وتنــوع االســتخدامات،
والعمــل لفتــرات طويلــة دون أعطــال غالبــاً ،والكفــاءة العاليــة فــي إدارة العمليــات
والبيانــات والمعلومــات وتخزينهــا واســترجاعها إلعــادة اســتخدامها أو االطــاع عليهــا،
وآليــة تنفيــذ العمليــات المطلوبــة دون حضــور اإلنســان ،وكذلــك قلــة التكلفــة والجهــد
والوقــت واختصــار اإلجــراءات ،وكل ذلــك أدى إلــى انتشــارها فــي الحيــاة العامــة وفــي
الحيــاة القانونيــة علــى وجــه الخصــوص (فــي مجــال التشــريع– والقضــاء– والفقــه)
وكذلــك فــي الحيــاة القضائيــة والتحكيميــة.
2 .وعلى الرغم من هذا التطور العالمي الذي تسـبب في انتشـار هذه الوسـائط على المسـتوى
الوطنـي واإلقليمـي والدولـي إال أنـه يوجد فراغ تشـريعي فـي معظم قوانين البلاد العربية
سـواء بالنسـبة لـدور هـذه الوسـائط فـي المعامالت بيـن األفـراد أو الشـركات أو غيرها أو
فـي العمليـة اإلجرائيـة القضائيـة أو التحكيميـة .ومع ذلك يوجد تطور تشـريعي في العملية
اإلجرائيـة القضائيـة فـي دولـة اإلمارات العربيـة المتحدة وفقـا ً لقانون اإلجـراءات المدنية
لسـنة  1992المعـدل بالقوانيـن رقـم  10لسـنة  10 ،2014لسـنة  ،2017ورقـم  8لسـنة
 ،2018وتطـور تشـريعي جزئـي فـي العمليـة اإلجرائيـة التحكيميـة وفقـا ً للقانـون رقـم 6
لسـنة .2018وآثـار هـذا التطـور التشـريعي الجزئـي فـي القانـون اإلماراتي -الـذى تقتص
الدراسـة عليـه -عـدة إشـكاليات تكون موضوعـا ً لدراسـتنا ،تتعلق بتحديد ماهيـة إلكترونية
التحكيـم وتمييزهـا عـن غيرهـا ،وبيـان دور هـذه الوسـائط اإللكترونيـة فـي اتفـاق التحكيم
واختيـار هيئـة التحكيـم ،وفي خصومـة التحكيم
3 .إن اســتخدام هــذه الوســائط اإللكترونيــة فــي العمليــة اإلجرائيــة عمومــا ً والتحكيميــة
خصوص ـا ً يــؤدى إلــى مــا يســمى باللوجســتيات التقاضــي أو التحكيــم الــذي يقصــد بــه
توفيــر الوقــت والجهــد والمــال وتقليــل العمالــة واختصــار اإلجــراءات يهــدف إلــى
الوصــول إلــى جــودة األداء ومنــع التزويــر والتزييــف والرشــوة وكذلــك تحقيــق العدالــة
الناجــزة (وليســت العدالــة الســريعة) بإعطــاء كل ذي حــق حقــه.
لذا نتناول من خالل منهج تحليلي معالجة إشكاليات البحث الخطة التالية:
المبحث األول :ماهية إلكترونية التحكيم.
المطلب األول :مفهوم إلكترونية التحكيم وأساسها الفلسفي والقانوني.
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المطلــب الثانــي :تمييــز إلكترونيــة التحكيــم عــن التحكيــم اإللكترونــي وعــن التحكيــم التقليــدى
(الورقــي).
المبحث الثاني :إلكترونية إجراءات التحكيم.
المطلب األول :إلكترونية ما قبل خصومة التحكيم (االتفاق– التشكيل).
المطلب الثاني :إلكترونية خصومة التحكيم (بدايتها– سيرها– نهايتها).
الخاتمة.

المبحث األول :ماهية إلكترونية التحكيم
نتنــاول تحديــد مفهــوم إلكترونيــة التحكيــم وأساســها (مطلــب أول) وتمييزهــا عــن غيرهــا
(مطلــب ثانــي) علــى النحــو اآلتــي:
المطلب األول :مفهوم إلكترونية التحكيم وأساسها الفلسفي والقانوني
إن تحديــد مفهــوم إلكترونيــة التحكيــم تكــون فــي الفــرع األول وبيــان أساســها الفلســفي
والقانونــي فــي الفــرع الثانــي.
الفرع األول :مفهوم إلكترونية التحكيم
أوالً :تعريف كلمة "إلكترونية" في اللغة":"Electron
أصــل كلمــة إلكتــرون يونانــي ،وهــي تعنــى الكهرمــان وســبب التســمية أن اإلغريــق الحظــوا
أن الكهرمــان يجــذب األجســام الخفيفــة عندمــا يدلــك (((.
وإلكتــرون (أســم) والجمــع إلكترونيــات وهــو عنصــر أو ثابــت ذو شــحنة كهربائيــة ســلبية،
أســاس اآلليــات اإللكترونيــة وهــو أحــد المكونــات فــي ذرات المــادة ،وكلمــة ()Electronic
إلكترونــي :بــدأ بتفســير العقــل اإللكترونــي فــي كل المكاتــب :آلــة الحاســوب تعتمــد علــى مــادة
اإللكتــرون إلجــراء أدق العمليــات الحســابية بأســرع وقــت ممكــن ،ويســمى أيضــا ً كمبيوتــر.
وظهــر أيض ـا ً فــي اللغــة مــا يعــرف بـ(الدمــاغ اإللكترونــي) :وهــو جهــاز إلكترونــي يشــمل
مجموعــة مــن اآلالت التــي تنــوب عــن الدمــاغ البشــري فــي حــل أعقــد العمليــات أمــا تســمية
((( الموسوعة العربية الشاملة– إصدار الهيئة العامة للموسوعة العربية– الجمهورية السورية– دمشق  ،2001جزء
 ،3ص .343
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التقاضــي اإللكترونــي فظهــرت بعــدة تســميات منهــا :المحكمــة اإللكترونيــة أو النزاعــات
اإللكترونيــة ( )E- courtبحيــث يرمــز  Eإلــى ( )Electronicوذلــك علــى غــرار بعــض
المصطلحــات الحديثــة منهــا :اآلمــن اإللكترونــي ( ،)E–securityاالقتصــاد اإللكترونــي (– E
 ،)economyالتعليــم اإللكترونــي (.)E– learning
ويمكــن تســمية اإلجــراءات بالنســبة للتقاضــي اإللكترونــي)E- judicial proceedings( :
أمــا تســمية إلكترونيــة القضــاء واســتخدام الــذكاء االصطناعــي بمــا بــات يعــرف بالمحاكــم الذكيــة
أو القاضــي الذكــي فــي القضــاء وهــو مــا يســمى مبدئي ـا ً فــي الوقــت الحالــي)Smart courts( :
(((؛ ومــن ث ـ ّم فإلكترونــي يعنــى االعتمــاد علــى تقنيــات تحتــوي علــى مــا هــو كهربــي أو رقمــي
أو مغناطيســي أو الســلكي أو كهرومغناطيســي أو غيرهــا مــن الوســائل المشــابهة ،بمعنــى إجــراء
التحكيــم باســتخدام الوســائط واألســاليب والشــبكات اإللكترونيــة ومنهــا اإلنترنــت (((.
ثانياً -التحكيم:
التحكيــم هــو اتفــاق علــى طــرح النــزاع علــى شــخص معيــن أو أشــخاص معينيــن لتســويته
خــارج المحكمــة المختصــة.
ثالثاً -تعريف إلكترونية التحكيم أو التحكيم اإللكتروني وفقا ً للفقه:
لقــد عــرف بعــض الفقهــاء التحكيــم اإللكترونــي بأنــه ذلــك التحكيــم الــذى يتفــق بموجبــه
األطــراف علــى إخضــاع منازعاتهــم الناشــئة عــن صفقــات أبرمــت فــي الغالــب األعــم بوســائل
إلكترونيــة إلــى شــخص ثالــث يفصــل فيهــا بموجــب ســلطة مســتندة ومعتمــدة مــن اتفــاق أطــراف
النــزاع ،وباســتخدام وســائل اتصــال حديثــة تختلــف عــن الوســائل التقليديــة المســتخدمة فــي التحكيــم
التقليــدي((( ،أو وفقـا ً للبعــض اآلخــر هــو قيــام شــخص ثالــث محايــد بإصــدار حكــم ملــزم فــي نــزاع
مــا بيــن طرفيــن بشــرط أن تنعقــد الجلســات ويصــدر الحكــم عبــر اإلنترنــت أي أن الجلســات تتــم
باســتخدام وســائل االتصــال اإللكترونيــة التــي تســمح لألطــراف بااللتقــاء التزامنــي مــع محكمهــم
مثــل الفيديــو كونفــرس(((.
((( معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،القاهرة ،المجلد األول ،الطبعة األولى،2008 ،
ص  111وما بعدها.
((( خالد ممدوح إبراهيم ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،الطبعة
األولى ،2007 ،ص  246وما يليها ،جمال الدين مبروك موسى ،خصوصيات نظام إلكترونية التحكيم ،ط أولى،
 ،2016ص .13
((( سامي عبد الباقى أبو صالح ،التحكيم التجارى اإللكتروني ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى،
 ،2004ص .19
((( حسام أسامة محمد محمد شعبان ،االختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الدولية،
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أو هــو وفقــا ً للبعــض الثالــث" وســيلة اختياريــة لحســم المنازعــات الناشــئة عــن التجــارة
اإللكترونيــة عــن طريــق اختيــار محكــم أو محكميــن يقومــان بالفصــل فــي تلــك المنازعــات مــن
خــال وبواســطة اإلنترنــت بقــرار ملــزم للخصــوم((("أو هــو وســيلة اختياريــة بديلــة لحســم
المنازعــات عبــر وســائل االتصــال الحديثــة ،يتــم بموجبهــا عــرض النــزاع علــى طــرف ثالــث
محايــد يتولــى الفصــل فيهــا بحكــم ملــزم لألطــراف وواجــب النفــاذ((( أو هــو نظــام قضائــي مــن
نــوع خــاص يتفــق بموجبــة األطــراف علــى إحالــة النــزاع وبشــكل اختيــاري إلــى طــرف ثالــث
محايــد – مقــدم خدمــة التســوية اإللكترونيــة لتعييــن شــخص أو عــدة أشــخاص –هيئــة التحكيــم
اإللكترونــي– لتســوية النــزاع باســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة وفق ـا ً لقواعــد تنظيميــة مالئمــة
لموضــوع النــزاع وأســلوب التســوية إلصــدار حكــم ملــزم لألطــراف(((.
لكـن يـرى بعـض الفقـه أن المقصـود مـن إلكترونيـة التحكيـم هـو اتفـاق األطراف في شـرط أو
مشـارطة التحكيـم – علـى اختيـار محكـم –فـرد أو هيئـة– للفصـل فـي المنازعـات التي تنشـأ بينهم،
إلكتروني
حكـم
وذلـك باسـتخدام وسـائل إلكترونيـة تقنيـة وعبـر شـبكة إلكترونيـة ،وانتها ًء بإصـدار
ٍّ
ٍ
ينهـي النـزاع بينهمـا ،طبقـا ً للقانـون المتفـق علـى تطبيقه أو قواعـد العدالة واإلنصاف فـي حالة عدم
االتفـاق علـى ذلـك...أو اتفاقهمـا علـى أن يكـون الحاسـب اآللي محكمـا ً بينهمـا بالكيفية التـي يرونها
فـي مواضيـع معينـة بذاتهـا المحـددة تحديداً ال لبـس فيه ،وذلـك دون حاجة لوجود العنصر البشـرى
سـوى لتشـغيل الحاسـب اآللـي في صـدور حكـم التحكيم(((.
نــرى مــن خــال التعريفــات الســابقة الخلــط بيــن إلكترونيــة التحكيــم والتحكيــم اإللكترونــي
علــى الرغــم عــن اختالفهمــا عــن بعــض فــي اعتقادنــا؛ إذ إن إلكترونيــة التحكيــم ((( هــي اتفــاق
األشــخاص (الطبيعيــة أو االعتباريــة) فــي شــرط أو مشــارطة إلكترونيــة علــى اســتخدام األجهــزة
والوســائل اإللكترونيــة فــي خدمــة عمليــة التحكيــم بــد ًءا مــن أشــخاصه (أطــراف التحكيــم أو مــن
يمثلهــا) مــن ناحيــة والمحكــم– شــخص طبيعــي دائم ـا ً أو هيئــة التحكيــم اإللكترونيــة (لهــا موقــع
إلكترونــي) -وأميــن الســر عنــد االقتضــاء مــن ناحيــة أخــرى مــروراً بإجراءاتــه ،وانتهــاء بصــدور
رسالة دكتوراة ،عين شمس ،2008 ،مشار إليه في جمال مبروك ،مرجع سابق ،ص  ،16هامش .1
((( مصلح أحمد الطراونة ،نور محمد الحجايا ،التحكيم اإللكتروني ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،العدد األول،
يناير .2005
((( محمد مأمون أحمد سليمان ،التحكيم في منازعات التجارة اإللكترونية ،رسالة ،جامعة عين شمس ،2009 ،ص
.51
((( محمد سعيد أحمد إسماعيل ،أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية ،رسالة ،جامعة عين شمس،
 ،2005ص .366
((( جمال مبروك ،مرجع سابق ،ص .27
((( سيد أحمد محمود ،نحو إلكترونية التحكيم والتحكيم اإللكتروني ،دار النهضة العربية ،ط أولى.2010 ،
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حكــم يطبــق القانــون التقليــدي أو اإللكترونــي المحــدد اتفاقــا ً أو قانونــا ً أو يطبــق قواعــد العدالــة
واإلنصــاف علــى نــزاع ناشــئ عــن عقــد تقليــدي أو غيــر تقليــدي.
أمــا التحكيــم اإللكترونــي فيقصــد بــه أن محلــه نــزاع إلكترونــي (وإجراءاتــه إلكترونيــة؛ ومــن
ثــم حكــم إلكترونــي يطبــق القانــون التقليــدي أو اإللكترونــي أو قواعــد العدالــة واإلنصــاف بقصــد
اســتمرار العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بينهــم) أو يفصــل الجهــاز اإللكترونــي بذاتــه (ذكاء
اصطناعــي) بــدالً مــن المحكــم الشــخص الطبيعــي أي اإلنســان؛ وذلــك مــن خــال إجــراءات
إلكترونيــة فــي نــزاع مالــي أو حســابي ناشــئ عــن عقــد تقليــدي أو إلكترونــي ،ويصــل إلــى حكــم
إلكترونــي يطبــق القانــون اإللكترونــي المحــدد اتفاقـا ً أو قانونـا ً أو يطبــق قواعــد العدالــة واإلنصاف.
الفرع الثاني :األساس الفلسفي والقانوني إللكترونية التحكيم
نتناول أوالً األساس الفلسفي ثم بعد ذلك األساس القانوني على النحو اآلتي:
أوالً -األساس الفلسفي إللكترونية التحكيم
يتجلى األساس الفلسفي إللكترونية التحكيم في اآلتي:
1 .إن التحكيـم أداة حمايـة رأس المـال مـن ناحيـة ووسـيلة جـذب االسـتثمارات الداخليـة
واألجنبيـة مـن ناحيـة أخـرى وإن إلكترونيـة التحكيـم تحقـق العدالـة الناجـزة للمنازعـات
االقتصاديـة والتجاريـة ممـا تحققـه مـن لوجسـتيات التحكيـم فـي توفيـر الوقـت والجهـد
والمـال والعمالـة مـن ناحيـة ثالثـه.
2 .إن اســتخدام اإللكترونيــات والتقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة فــي عمليــة التحكيــم يعنــى
المعاصــرة ومالحقــة التطــورات العالميــة وأن تصبــح دولــة اإلمــارات الشــقيقة فــي
مصــاف الــدول العالميــة المتطــورة تكنولوجيـا ً (إلكترونيــة التحكيــم) وكذلــك مــن الــدول
التــي تســتخدم االصطنــاع الذكائــي (التحكيــم اإللكترونــي) فــي تعامالتهــا وفــي فــض
المنازعــات التقليديــة واإللكترونيــة الناشــئة عــن معاملتهــا اإللكترونيــة.
3 .إن إلكترونيــة التحكيــم تعنــى الوصــول إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة التــي تتطلــب أيضـا ً
االســتمرارية فــي جــذب االســتثمارات الداخليــة واألجنبيــة ((( ورفــع الناتــج القومــي ورفع
مســتوى دخــل الفــرد داخــل الدولــة.
كمــا تقــوم فلســفة إلكترونيــة التحكيــم علــى ســرعة الفصــل فــي النــزاع علــى غــرار الســرعة
((( أحمد عبد الحميد عشوشى ،التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال االستثمار ،مؤسسة شباب الجامعة ،ط
.1995

112

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

املجلد  19العدد 2

سيد أحمد محمود ( ) 107 - 140
التــي تتميــز بهــا المعامــات التجاريــة والماليــة التــي تبــرم عبــر شــبكة اإلنترنــت ،فض ـاً عــن
ســرية المعامــات والوثائــق المقدمــة مــن االطــراف بحيــث ال يجــوز لغيرهمــا االطــاع عليهــا (((.
ثانياً -األساس القانوني اللكترونية إجراءات التحكيم في دولة اإلمارات:
يتجلــى األســاس القانونــي إللكترونيــة إجــراءات التحكيــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
فــي المرســوم بقانــون رقــم  6لســنة  ((( 2018حيــث تتنــاول المــواد 41 ،35 ،33 ،28 ،24 ،7
كالتالــي:
تنــص المــادة  / 2 / 7أ مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي علــى أنــه" - 2يعــد االتفاق علــى التحكيم
مســتوفيا ً لشــرط الكتابــة فــي الحــاالت اآلتيــة :أ -محــرر وقعــه األطــراف أو ورد فيمــا تبادلــوه
مــن رســائل أو غيرهــا مــن وســائل االتصــال المكتوبــة أو تــم بموجــب رســالة إلكترونيــة وفقــا ً
للقواعــد النافــذة فــي الدولــة بشــأن المعامــات اإللكترونيــة "وهكــذا اســتخدم المشــرع اصطالحــات
وســائل االتصــال المكتوبــة– قــد تكــون إلكتروني ـا ً ألن االصطــاح جــاء مطلق ـا ً والمطلــق يفســر
علــى إطالقــة – واصطــاح رســالة إلكترونيــة ممــا يعنــى اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي
وغيرهــا أو اإليميــل أو الموبايــل أو غيــره ،وفــي كل األحــوال يجــب أن يكــون اتفــاق التحكيــم
مكتوب ـا ً وإال كان باط ـاً (م.)1 / 7
كمــا تنــص المــادة  1 / 24مــن ذات القانــون علــى أن" - 1تســري االحــكام الــواردة فــي هــذا
البنــد ،مــا لــم يتفــق األطــراف علــى خــاف مــا يأتــي:
 .أتعــد أيــة رســالة كتابيــة مســتلمة :إذا ســلمت إلــى المرســل اليــه شــخصيا ،أو إذا ســلمت
فــي مقــر عملــه أو فــي محــل إقامتــه المعتــاد أو فــي عنوانــه البريــدي المعــروف للطرفيــن
أو المحــدد فــي اتفــاق التحكيــم أو فــي الوثيقــة المنظمــة للعالقــة التــي يتناولهــا التحكيــم،
وإذا تعــذر معرفــة أي مــن هــذه العناويــن بعــد إجــراء التقصــي الــازم فتعتبــر الرســالة
الكتابيــة فــي حكــم المســتلمة إذا تــم إرســالها إلــى آخــر مقــر عمــل معــروف للمرســل اليــه
أو محــل إقامتــه المعتــاد أو عنوانــه البريــدي بموجــب رســالة مســجلة أو بواســطة شــركات
البريــد الســريع أو بــأي وســيلة أخــرى تــزود إثباتــا ً خطيــا ً بمحاولــة تســليمها .ويشــمل
مصطلــح" العنــوان البريــد" أي رقــم فاكــس أو عنــوان بريــد إلكترونــي ســبق لألطــراف
اســتخدامه فــي تعامالتهــم مــع بعضهــم أو ســبق الحــد االطــراف إعــان الطــرف اآلخــر
((( عن فلسفة القضاء اإللكتروني ،انظر محمود مختار عبد المغيث محمد ،استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير
إجراءات التقاضي المدني (دراسة مقارنة) ،دار النهضة العربية ،ط  ،2013ص .56
((( قانون اتحادى رقم ( )6لسنة  2018بشأن التحكيم ،نشر في الجريدة الرسمية ،عدد  630في  29شعبان 1439
هـ الموافق  15مايو .2018
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بــه فــي رســائله".
 .بتعتبــر الرســالة فــي حكــم المســتلمة فــي اليــوم الــذي يتــم تســليمها فيــه علــى النحــو المذكور
فــي هــذا القانــون وتعتبــر الرســالة المرســلة بالفاكــس أو البريــد اإللكترونــي فــي حكــم
المســتلمة فــي التاريــخ الــذي يظهــر علــى بياناتهــا بأنهــا أرســلت فيــه علــى أال يكــون هنــاك
مــا يــدل علــى مــا يفيــد حــدوث خطــأ فــي اإلرســال ،وفــي كل األحــوال يعتبــر االســتالم قــد
تــم إذا تــم اســتالمها وإرســالها قبــل الســاعة السادســة مســا ًء فــي البلــد الــذي اســتلمت فيــه
المراســلة ،وبخــاف ذلــك يعــد االســتالم قــد تــم فــي اليــوم التالــي.
 .جلحســاب المــدد وفقـا ً لهــذا القانــون تبــدأ المــدة مــن اليــوم التالــي لليــوم الــذي تــم فيــه اســتالم
الرســالة أو أيــة مراســلة أخــرى ،وإذا صــادف آخــر يــوم لتلــك المــدة عطلــة رســمية أو
يــوم عطلــة عمــل فــي مقــر أو مــكان عمــل المرســل إليــه فــإن المــدة تمتــد حتــى أول يــوم
عمــل تــال ،ويدخــل فــي حســاب تلــك المــدة أيــام العطــات الرســمية أو عطــل العمــل التــي
تقــع اثنــاء هــذه المــدة.
 .دال تســري أحــكام هــذه المــادة علــى المراســات التــي تتــم مــن خــال اإلجــراءات امــام
المحاكــم".
يســتخلص مــن هــذه المــادة إمكانيــة أن يتــم اإلعــان عبــر الوســائط اإللكترونيــة أو أن يكــون
اإلعــان إلكترونيـا ً أي تطبــق هــذه المــادة ســواء أكان التحكيــم مــن خــال الوســائط اإللكترونيــة أو
أن يكــون التحكيــم إلكترونيـاً.
وتشــير المــادة  / 2 / 28ب مــن ذات القانــون علــى أن" لهيئــة التحكيــم مــا لــم يتفــق االطــراف
علــى غيــر ذلــك :ب -عقــد جلســات التحكيــم مــع االطــراف أو المداولــة عــن طريــق وســائل
االتصــال والتقنيــات اإللكترونيــة الحديثــة ،وتقــوم هيئــة التحكيــم بتســليم أو إرســال محضــر الجلســة
إلــى االطــراف" .وهــذا يعنــى جــواز عقــد هيئــة التحكيــم لجلســاته مــن خــال وســائل االتصــال
(البريــد اإللكترونــي أو الفاكــس أو التلفكــس) والتقنيــات اإللكترونيــة الحديثــة أيـا ً كان نــوع الجلســة
لتقديــم األدلــة والمســتندات أو جلســة المرافعــة وكذلــك جلســة المداولــة .كمــا يجــوز اســتخدامها فــي
تســليم أو إرســال هيئــة التحكيــم لمحضــر الجلســة إلــى االطــراف ،وهــذا يعنــى عــدم التواجــد المادي
لألطــراف أمــام هيئــة التحكيــم ،وأن يتــم إرســال وتســليم محاضــر الجلســات بنفس الطريقــة ،وكذلك
جــواز أن تكــون المرافعــة إلكترونيــة ،وكذلــك الحــال المداولــة.
وأكــدت المــادة  3 / 33مــن نفــس القانــون علــى أنــه" يجــوز عقــد الجلســات مــن خــال
وســائل االتصــال الحديثــة التــي ال تتطلــب حضــور االطــراف بشــكل شــخصي للجلســات" وهــذا
يحقــق لوجســتيات التحكيــم فــي توفيــر الوقــت والجهــد والمــال فــي عقــد الجلســات إلكترونيـا ً ســواء
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جلســات إثبــات أو تحقيــق أو مرافعــة.
وكذلــك تضمنــت المــادة  35مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي الجديــد أنــه" لهيئــة التحكيــم
االســتماع للشــهود بمــن فيهــم شــهود الخبــرة ،مــن خــال وســائل االتصــال الحديثــة التــي ال تتطلــب
حضورهــم بشــكل شــخصي للجلســة" وبالتالــي فيمكــن لهيئــة التحكيــم االســتماع للشــهود بمــا فيهــم
شــهود الخبــرة مــن خــال وســائل االتصــال الحديثــة كالفيديــو كونفــراس أو غيــره ممــا يــؤدى إلــى
تحقيــق العدالــة الناجــزة.
واحتــوت المــادة  6 / 41علــى أن" يعتبــر حكــم التحكيــم صــادراً فــي مــكان التحكيــم وفقـا ً لمــا
تنــص عليــه المــادة ( )28مــن هــذا القانــون ولــو تــم توقيعــه مــن قبــل أعضــاء هيئــة التحكيــم خــارج
مــكان التحكيــم وبغــض النظــر عــن كيفيــة توقيعــه (تقليدي ـا ً أو إلكتروني ـاً) ســواء تمــت مــن قبــل
أعضــاء هيئــة التحكيــم حضوري ـا ً أو أرســل الحكــم لتوقيعــه مــن كل عضــو بشــكل منفــرد ،أو تــم
بالطــرق اإللكترونيــة مــا لــم يتفــق االطــراف علــى خــاف ذلــك".
ويســتخلص مــن هــذه المــادة أن مــكان صــدور الحكــم يجــوز أن يكــون إلكترونيـا ً باإلشــارة الــى
المــادة ( )28مــن ذات القانــون هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ال تتطلــب المــادة شــكالً معينـا ً
لتوقيــع الحكــم حيــث نصــت علــى أنــه" بغــض النظــر عــن كيفيــة توقيعــه" وهــذا يعنــى امكانيــة
أن يكــون التوقيــع تقليدي ـا ً أو إلكتروني ـا ً وفق ـا ً لقانــون اإلثبــات اإلماراتــي فــي المعامــات المدنيــة
والتجاريــة خصوصـا ً تطبيــق المــادة  17مكــرراً منــه ((( والتــي تنــص علــى أن"
1 .يعتبــر توقيعـا ً إلكترونيـا ً كل أحــرف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو صــور أو أصــوات
لهــا طابــع منفــرد تســمح بتحديــد شــخص صاحــب التوقيــع وتمييــزه عــن غيــره علــى
النحــو الــوارد فــي قانــون المعامــات والتجــارة اإللكترونيــة.
2 .يعتبــر محــرراً إلكترونيـا ً كل انتقــال أو إرســال أو اســتقبال أو تخزيــن لرمــوز أو إشــارات
أو كتابــة أو صــور أو أصــوات أو معلومــات أيــا ً كانــت طبيعتهــا تجــري مــن خــال
وســيلة تقنيــة معلومــات.
3 .للتوقيــع اإللكترونــي ذات الحجيــة المقــررة للتوقيعــات المشــار إليهــا فــي هــذا القانــون إذا
روعــي فيــه األحــكام المقــررة فــي قانــون المعامــات والتجــارة اإللكترونيــة.
4 .للكتابــة اإللكترونيــة والمحــررات اإللكترونيــة والســجالت والمســتندات اإللكترونيــة ذات
الحجيــة المقــررة للكتابــة والمحــررات الرســمية والعرفيــة فــي أحــكام هــذا القانــون متــى
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إلكرتونية التحكيم يف القانون اإلمارايت الجديد رقم  6لسنة ) 107 - 140 ( 2018
اســتوفت الشــروط واألحــكام المقــررة فــي قانــون المعامــات والتجــارة اإللكترونيــة.

(((

لقــد تبنــى المشــرع اإلماراتــي فــي قانــون التحكيــم الجديــد فكــرة التحكيــم المبتــور وفق ـا ً
للمــادة  2 / 9و 2 / 41حيــث تنــص األخيــرة علــى أن" يصــدر حكــم التحكيــم بأغلبيــة اآلراء إذا
كانــت هيئــة التحكيــم مشــكلة مــن أكثــر مــن محكــم ،وإذا تشــعبت آراء المحكميــن بحيــث ال تتحقــق
معهــا األغلبيــة ،أصــدر رئيــس هيئــة التحكيــم الحكــم إال إذا اتفــق االطــراف علــى خــاف ذلــك،
وفــي هــذه الحالــة يجــب كتابــة أو إرفــاق اآلراء المخالفــة ،وتعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن الحكــم".
المطلب الثاني :تمييز إلكترونية التحكيم عن التحكيم اإللكتروني وعن التحكيم التقليدي
يجــب أن تميــز إلكترونيــة التحكيــم أوالً عــن التحكيــم اإللكترونــي (الفــرع األول) ثــم عــن
التحكيــم التقليــدي ثانيــا ً (الفــرع الثانــي) كاآلتــي:
الفرع األول :تمييز إلكترونية التحكيم عن التحكيم اإللكتروني
بعــد اســتخدام الطــرق الحديثــة و التقنيــات العاليــة للمعلومــات واإلتصــاالت فــي ســرعة
إنجــاز األعمــال اإللكترونيــة وإبــرام العقــود وتنفيذهــا مــن خــال شــبكة اإلنترنــت أخــذ التفكيــر
فــي اســتخدام نفــس هــذه التقنيــة اإللكترونيــة للتســوية فــي مــا قــد ينشــأ مــن منازعــات وقضايــا
وخالفــات خاصــة بهــذه األعمــال والعقــود ،بمعنــى أن إجراءاتهــا تتــم عبــر شــبكات اإلنترنــت
(الرســائل اإللكترونيــة) دون الحاجــة إلــى وجــود أطــراف النــزاع ،وهــذا التطــور الحديــث يقتضــى
أيضــا ً تطويــر فــي النظــام القانونــي حتــى يُالئــم ويــوازى ويحكــم هــذه التقنيــة الحديثــة ،وأن
التحكيــم العــادي المتعــارف عليــه دوليـا ً فــي حــل منازعــات التجــارة الدوليــة ســريع وغيــر مكلــف،
إال أنــه ســيظل يبقــى بطيئ ـا ً ومكلف ـا ً بالنســبة للمعامــات التجاريــة اإللكترونيــة.
ويشــمل نطــاق التحكيــم اإللكترونــي النظــم والتقنيــة المعلوماتيــة ،الحوســبة التطبيقيــة،
والمعامــات اإللكترونيــة (أو غيــر إلكترونيــة) ومــا يتصــل بهــا علــى المســتويين الداخلــي والدولــي
وفــي القطاعيــن العــام والخــاص.
ويهــدف التحكيــم اإللكترونــي إلــى تنقيــة وتأميــن بيئــة العمــل اإللكترونــي (أو غيــر إلكترونــي
ـ ومــا يتصــل بهــا مــن خــال تســوية أو حــل المنازعــات اإللكترونيــة (أو الغيــر إلكترونيــة)
القائمــة ،وتقديــم الخدمــات االستشــارية فــي المعامــات اإللكترونيــة التــي مــن شــأنها منــع حــدوث
ـاف.
المنازعــات مــن أجــل مجتمــع رقمــي معـ ٍ

((( القانون االتحادي رقم  1لسنة  2006للمعامالت والتجارة اإللكترونية.
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التحكيــم اإللكترونــي هــو اتفــاق بيــن األشــخاص (الطبيعييــن أو االعتباريــن) علــى اللجــوء
إلــى جهــاز إلكترونــي لكــي يفــض بنفســه (الــذكاء االصطناعــي) النــزاع الناشــئ عــن معاملــة ماليــة
حســابية (بنكيــة أو مصرفيــة أو متعلقــة بالموريــث والوصايــا واألوقــاف) أو المعامــات عبــر
اإلنترنــت وذلــك مــن خــال إجــراءات إلكترونيــة وصــوالً إلــى حكــم إلكترونــي يطبــق القانــون
التقليــدي أو اإللكترونــي وذلــك بقصــد اســتمرار العالقــات االقتصاديــة أو التجاريــة بيــن طرفــي
التحكيــم اإللكترونــي.
•كمــا نالحــظ الخلــط فــي الفقــه الغربــي والعربــي ((( بيــن مصطلــح إلكترونيــة اإلجــراءات
واإلجــراءات اإللكترونيــة حيــث يتــم إطــاق األخيــرة علــى األولــى فــي حيــن – فــي
اعتقادنــا – أن كل منهمــا يختلــف عــن اآلخــر فــي المعنــى ألن االصطــاح األول
المقصــود منــه اســتخدام اإلجــراءات عبــر أو مــن خــال الوســائط اإللكترونيــة مــن
بدايــة اإلجــراءات حتــى نهايتهــا ،أمــا المقصــود مــن االصطــاح الثانــي هــو ان تحــل
الوســائط اإللكترونيــة محــل الشــخص البشــرى فــي إصــدار القــرارات واالحــكام ويكــون
موضوعهــا المنازعــات الناشــئة عــن المعامــات اإللكترونيــة أو حتــى التقليديــة.
لذلــك فــإن المقصــود مــن إلكترونيــة التحكيــم يختلــف تمامــا عــن المقصــود مــن التحكيــم
اإللكترونــي كاآلتــي:
 .أ الكترونيــة التحكيــم :هــي اســتخدام الوســائط اإللكترونيــة فــي عمليــة التحكيــم بــدء
مــن اتفــاق التحكيــم ثــم بدايتهــا (الطلــب واإلعــان أو اإلخطــار) وســيرها (الجلســات
أو االجتماعــات) وانتهــاء بإصــدار الحكــم والطعــن فيــه وتنفيــذه ،وهــذا يعنــى اعتبــار
الوســائط اإللكترونيــة وســائل معاونــة للمحكــم فــي عمليــة التحكيــم.
 .بأمــا التحكيــم اإللكترونــي :هــو أن الوســائط اإللكترونيــة تحــل محــل الشــخص الطبيعــي
كالقاضــي أو المحكــم فــي إصــدار القــرارات أو االحــكام وذلــك فــي المنازعــات الناشــئة
عــن المعامــات الماليــة اإللكترونيــة مثــال أعمال البنــوك والنفقــات والمواريــث والوصايا
وغيرهــا وتوجــد تطبيقــات لهــذا النــوع مثــال القاضــي االفتراضــي أو اإللكترونــي فــي
أمريــكا وكذلــك توجــد تجربــة علــى ذلــك فــي بيــروت – لبنــان.
((( خالد ممدوح ابراهيم ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ط ،2008
إيناس الخالدي ،التحكيم اإللكتروني ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط  ،2009بالل عبد المطلب بدوي ،التحكيم
اإللكتروني ،ط  ،2006سامح محمد عبد الحكيم محمود ،التحكيم اإللكتروني للعمليات االلكترونية بدولة االمارات
العربية المتحدة ،أكاديمية شرطة دبى ،في الفترة من  28 – 26أبريل  ،2003الجزء الثالث  ,محمد أمين الزومي،
النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ط  ،2006دار الكتب القانونية ،مصر
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إذن يختلــف التحكيــم اإللكترونــي عــن إلكترونيــة التحكيــم فــي أن األخيــر يكــون المقصــود
منــه اتفــاق األشــخاص (الطبيعيــة واالعتباريــة) ،فــي شــرط أو مشــارطة تحكيــم إلكترونــي ،علــى
اســتخدام األجهــزة والوســائل اإللكترونيــة فــي خدمــة عمليــة التحكيــم بــدءاً مــن أشــخاصه (طرفــا
التحكيــم أو مــن يمثلهمــا) مــن ناحيــة والمحكــم (شــخص طبيعــي) أو هيئــة التحكيــم اإللكترونيــة
(لهــا موقــع إلكترونــي) وأميــن الســر عنــد االقتضــاء مــن ناحيــة أخــرى ،مــرورًا بإجراءاتــه وانتها ًء
بصــدور حكــم يطبــق القانــون التقليــدي أو اإللكترونــي المحــدد اتفاق ـا ً أو قانون ـا ً أو يطبــق قواعــد
العدالــة واإلنصــاف علــى نــزاع ناشــئ عــن عقــد تقليــدي أو غيــر تقليــدي.
أمــا التحكيــم اإللكترونــي فيقصــد بــه أن يكــون محلــه نزاعـا ً إلكترونيـا ً (وإجراءاتــه إلكترونيــة
وبالتالــي حكــم إلكترونــي يطبــق القانــون التقليــدي أو اإللكترونــي أو قواعــد العدالــة واإلنصــاف
بقصــد اســتمرار العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بينهــم) أو أن يفصــل الجهــاز اإللكترونــي بذاتــه
بــدالً مــن المحكــم الشــخص الطبيعــي أي اإلنســان وذلــك مــن خــال إجــراءات إلكترونيــة فــي
نــزاع مالــي أو حســابي ناشــئ عــن عقــد تقليــدي أو إلكترونــي أو ناشــئ عــن عقــد غيــر تقليــدي
أو إلكترونــي ويصــل إلــى حكــم إلكترونــي يطبــق القانــون اإللكترونــي المحــدد اتفاقـا ً أو قانونـا ً أو
يطبــق قواعــد العدالــة واالنصــاف.
الفرع الثاني :تمييز إلكترونية التحكيم عن التحكيم التقليدي
ويعــرف التحكيــم التقليــدي ((( بأنــه" اتفــاق األشــخاص (الطبيعيــة واالعتباريــة) علــى عــرض
نــزاع قائــم بينهــم (مشــارطة) أو محتمــل (شــرط) ،ناشــئ عــن عقــد أو دون عقــد ،علــى فــرد
(أو علــى هيئــة الختيــار الفــرد أو األفــراد المحكميــن وتنظيــم عمليــة التحكيــم) أو أفــراد عادييــن
يختارونهــم مباشــرة(تحكيم حــر) أو ينيبــوا الغير(فــرد أو مؤسســة أو مركــز) فــي طريقــة اختيارهــم
للفصــل فيــه خــال فتــرة زمنيــة معينــة يحددونهــا (أو يتركــون تحديدهــا للقانــون) ،وفق ـا ً لقواعــد
القانــون (تحكيــم بالقضــاء أو بالقانــون) ،وفقــا ً لقواعــد العدالــة واإلنصــاف (تحكيــم بالتصالــح
أو بالعدالــة أو طليــق) دون عرضــه علــى قضــاء الدولــة وذلــك بقــرار ملــزم لهــم ويرمــى إلــى
اســتمرارية العالقــات االقتصاديــة واالجتماعيــة بينهــم"(((.
((( أحمد أبو الوفاه التحكيم االختياري واإلجباري الطبعة الرابعةـ منشأة المعارف باإلسكندرية.
((( سيد أحمد محمودـ مفهوم التحكيم وفقا ً لقانوني التحكيم المصري والمرافعات الكويتي الطبعة  ،2006ص ،4
و ط  ،2009ص  8وما يليها ،لنفس المؤلف ،نظام التحكيم ،دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون
الوضعي الكويتي والمصري ،ط  ،2009ص  80حيث عرف التحكيم التقليدي بأنه " هو اتفاق األشخاص
(الطبيعية أو االعتبارية) في شرط أو مشارطة التحكيم على اختيار محكم أو هيئة تحكيم (وتحديد السلطات
والحقوق والواجبات) من األشخاص الطبيعية مباشرة (التحكيم الحر) ،أو يتم االختيار من خالل شخص من
الغير(فرد عادى أو مؤسسة أو مركز تحكيم أو تحكيم مؤسسي) أو يتم اختياره قضا ًء وذلك لفض النزاع بينهم
الداخلي والدولي الناشئ عن عقد أو غير عقد (تقليدي) من خالل إجراءات معينه (يتم تحديدها اتفاقا ً أو قانونا ً أو
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•ولكــن نظــراً النتشــار التجــارة الدوليــة التقليديــة واإللكترونيــة التــي تقــوم علــى الســرعة
فــي إبــرام عقودهــا وتنفيذهــا وأن القضــاء الوطنــي أصبــح غيــر مجديــا ً فــي ســرعة
فــض المنازعــات الناشــئة عنهــا لمــا يتســم بــه مــن بــطء وتعقيــد إجراءاتــه مــن ناحيــة،
ونظــراً ألن التحكيــم التقليــدي أصبــح مكلفــا ً مــن ناحيــة وقــد يســتغرق مــدة ليســت
بالقصيــرة مــن ناحيــة أخــرى كمــا أنــه غيــر فعــال إذا شــابه ســوء نيــه مــن أشــخاصه هــذا
فض ـاً عــن عقبــات االعتــراض علــى حكمــه وتنفيــذه علــى عكــس إلكترونيــة التحكيــم
أو التحكيــم اإللكترونــي الــذى يتميــز بالســرعة واليســر والمرونــة التــي ال تتوافــر فــي
القضــاء الوطنــي و ال فــي التحكيــم التقليــدي ســواء أكان داخليـا ً أو دوليـا ً حيــث ال تتطلــب
إلكترونيــة التحكيــم و التحكيــم اإللكترونــي انتقــال أطــراف النــزاع أو الحضــور الجســدي
أو المــادي لهــم أمــام المحكميــن حيــث يمكــن ســماعهم عبــر وســائط االتصــال اإللكترونــي
عبــر األقمــار الصناعيــة ،عــاوة علــى ســرعة إصــدار األحــكام وذلــك لســهولة إجراءاتــه
حيــث يتــم تقديــم المســتندات واألوراق عبــر البريــد اإللكترونــي ويمكــن االتصــال
المباشــر بالخبــراء أو تبــادل الحديــث معهــم عبــر اإلنترنــت ،وقــد يعــرف البعــض التحكيــم
اإللكترونــي بأنــه" التحكيــم الــذي تتــم إجراءاتــه عبــر شــبكة اإلنترنــت وهــو يكتســب
صفــة إلكترونيــة مــن الطريقــة التــي يتــم بهــا حيــث تتــم بطريقــة ســمعية عبــر شــبكة
دوليــة مفتوحــة لالتصــال عــن بعــد ،دون حاجــة إلــى التقــاء أطــراف النــزاع والمحكميــن
فــي مــكان معيــن".
•وتتجســد مزايــا إلكترونيــة التحكيــم فــي الســرعة بمــا يتمشــى مــع طبيعــة التجــارة
اإللكترونيــة (حيــث الســرعة فــي إبــرام العقــود وتنفيذهــا) وحيــث ال يتطلــب التحكيــم
اإللكترونــي الحضــور المــادي للخصــوم أو مــن يمثلهــم أو للخبــراء بــل يمكــن االســتماع
إليهــم عبــر وســائل االتصــال اإللكترونــي عبــر األقمــار الصناعيــة (اإلنترنــت) وســرعة
إصــدار األحــكام نظــراً لســهولة اإلجــراءات ،حيــث يتــم تقديــم المســتندات واألوراق عبــر
البريــد اإللكترونــي هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه يتميــز بقلــة التكاليــف حيــث
عبر المحكم أو هيئة التحكيم) ويتم تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع اتفاقا ً أو قانونا ً (التحكيم
بالقانون) ،أو يتم تفويض المحكم أو هيئة التحكيم بتطبيق قواعد العدالة واإلنصاف (التحكيم بالصلح) وذلك بقصد
عدم اللجوء إلى القضاء الوطني والوصول إلى حكم يهدف إلى تحقيق استمرار العالقات االقتصادية والتجارية،
ومن ثم تحقيق السالم االجتماعي بين األشخاص" ،انظر كذلك محسن شفيق ،التحكيم التجاري الدولي ،دار
النهضة العربية ،طبعة  ،1982سميحة القليوبي ،دراسات قانونية في التحكيم التجاري الدولي ،طبعة ،2002
محمد حسين منصور ،المسؤولية اإللكترونية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،طبعة  - 2003محمد
عبدالوهاب ،مجتمع المعلومات وفض المنازعات عبر اإلنترنت ،جريدة التحكيم التجاري الدولي ،طبعة ،2004
عبدالحميد األحدب ،موسوعة التحكيم التجاري الدولي ،الجزء الثاني ،دار المعارف ،سنة  ،1998صبري أحمد
الزيات ،إجراءات التحكيم الدولي ،رسالة دكتوراة في كلية الحقوق جامعة عين شمس ،سنة .2004
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ال يوجــد انتقــال مــادى للخصــوم أو مــن يُمثلهــم أو الخبــراء أو للمحكميــن أنفســهم (((.
إذن إلكترونيــة التحكيــم هــي اتفــاق بيــن أطــراف النــزاع علــى طــرح منازعاتهــم علــى
أشــخاص محدديــن للتحكيــم بينهــم خــارج المحاكــم– المختصــة ،-وظهــرت إلكترونيــة التحكيــم
حتــى تســتمر العالقــات التجاريــة بيــن األطــراف ويتــم الفصــل فــي النــزاع فــي ســرعة وعدالــة
وقلــة التكاليــف وعــدم قطــع العالقــات بيــن أطــراف النــزاع ـ وأن إلكترونيــة التحكيــم تُعتبــر نوعـا ً
خاصـا ً ومســتقالً وحديثـا ً للتحكيــم فــي مثــل هــذه األعمــال اإللكترونيــة (العالقــات التجاريــة الدوليــة
الخاصــة) وهنــا نــرى أن إلكترونيــة التحكيــم تختلــف عــن التحكيــم التقليــدي فــي أنــه ال يوجــد فيــه
أوراق أو مكاتبــات أو حضــور جســدي ومــادي ألطــراف النــزاع فــي هــذا التحكيــم ويحصــل فيهــا
األطــراف علــى األحــكام موقعــه وجاهــزة مــن خــال الطريــق اإللكترونــي.
والخالصــة هــي أن المقصــود مــن إلكترونيــة التحكيــم هــو اتفــاق األشــخاص ـ الطبيعيــة
واالعتباريــةـ (فــي عقــد أو غيــر عقــد) علــى اللجــوء إلــى إلكترونيــة التحكيــم فــي شــرط التحكيــم
التقليــدي أو اإللكترونــي أو مشــارطة التحكيــم التقليــدي أو اإللكترونــي وذلــك باختيــار محكــم
شــخص طبيعــي إلكترونــي (لــه موقــع إلكترونــي) لفــض النــزاع ،الداخلــي والدولــي ـ بينهــم ســواء
أكان ناشــئا ً عــن معاملــة تقليديــة أو إلكترونيــة وذلــك مــن خــال إجــراءات إلكترونيــة وصــوالً إلــى
حكــم إلكترونــي يطبــق القانــون التقليــدي أو اإللكترونــي أو يطبــق قواعــد العدالــة واإلنصــاف وذلــك
بغــرض عــدم اللجــوء إلــى القضــاء الوطنــي أو التحكيــم التقليــدي وبقصــد اســتمرار العالقــات
االقتصاديــة أو التجاريــة بيــن طرفــي التحكيــم.
وبالتالــي فهــو اتفــاق بيــن األشــخاص (الطبيعيــة واالعتباريــة أو االثنــان معـاً) في شــكل شــرط
إلكترونــي أو مشــارطة تحكيــم إلكترونيــة علــى اختيــار محكــم أو هيئــة تحكيــم إلكترونيــة أي مــن
أشــخاص طبيعيــة لهــا مواقــع إلكترونيــة لحســم النــزاع بينهــم ســواء كان نزاع ـا ً داخلي ـا ً أو دولي ـاً،
وســواء كان النــزاع تقليديـا ً أو إلكترونيـا ً ناشــئا ً عــن عقــد أو عــن غيــر عقــد (تقليــدي أو إلكترونــي)
وذلــك مــن خــال إجــراءات إلكترونيــة (يتــم تحديدهــا اتفاق ـا ً أو قانون ـاً) وتطبــق علــى موضــوع
النــزاع قانون ـا ً تقليدي ـا ً أو إلكتروني ـا ً محــدداً اتفاق ـا ً أو قانون ـا ً أو تطبــق قواعــد العدالــة واإلنصــاف
وذلــك بقصــد عــدم اللجــوء إلــى القضــاء الوطنــي وعلــى اللجــوء إلــى التحكيــم التقليــدي ووصــوالً
إلــى حكــم إلكترونــي يحقــق اســتمرار العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن طرفيــه.

((( بالل عبد المطلب بدوىـ التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة االلكترونية ـط  2006ص 11وما
بعدها
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المبحث الثاني :إلكترونية خصومة التحكيم
المقصــود مــن ذلــك هــو بيــان اإللكترونيــة قبــل الخصومــة (المطلــب األول) ثــم فــي
الخصومــة (المطلــب الثانــي):
المطلب األول :اإللكترونية قبل خصومة التحكيم (االتفاق – التشكيل).
يجــب أن نتنــاول إلكترونيــة اتفــاق التحكيــم أوالً (الفــرع األول) ثــم إلكترونيــة تشــكيل الهيئــة
ثاني ـا ً (الفــرع الثانــي) كالتالــي:
الفرع األول :إلكترونية اتفاق التحكيم
إن اتفــاق التحكيــم يعتبــر -مــن وجهــة نظرنــا – عقــد إجرائي ـا ً مركب ـا ً حيــث العقــد األول بيــن
الطرفيــن بعضهــم بالبعــض اآلخــر يأخــذ شــكل شــرط أو مشــارطة أو تحكيــم باإلحالــة (م  5ق.
التحكيــم اإلماراتــي) ،والعقــد الثانــي بينهمــا وبيــن الشــخص المختــار كمحكــم (م  4 / 10مــن ق.
التحكيــم) ويخضــع هــذا العقــد اإلجرائــي فــي تنظيمــه إلــى أحــكام القانــون االجرائــي الــذى نشــأ
فــي ظلــه ســواء أكان قانــون التحكيــم أو نصــوص التحكيــم التــي وردت فــي قوانيــن أخــرى ،وهــذا
القانــون االجرائــي يعطــى األولويــة فــي هــذا التنظيــم لالتفــاق – للقواعــد اإلجرائيــة والموضوعيــة
التــي تنظــم النــزاع– وإن لــم يوجــد فتكــون لهيئــة التحكيــم أن تحــدد اإلجــراءات والقانــون الواجــب
التطبيــق علــى الموضــوع((( .لــذا تنــص المــادة ( )23مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي علــى أنــه "1
 مــع مراعــاة المــادة  2 / 10مــن هــذا القانــون لألطــراف االتفــاق علــى اإلجــراءات التــي يتعيــنعلــى هيئــة التحكيــم اتباعهــا للســير فــي التحكيــم بمــا فــي ذلــك إخضــاع هــذه اإلجــراءات للقواعــد
((( ولقد اشارت المادة ( )37من قانون التحكيم إلى تطبيق قانون اإلرادة على موضوع قانون النزاع حيث تنص على
أن " تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع ،القواعد التي يتفق عليها األطراف ،وإذا اتفق على تطبيق دولة
معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خالف ذلك ،بشرط
عدم مخالفته للنظام العام واآلداب في الدولة ،وإذا اتفق األطراف على إخضاع العالقة القانونية بينهم ألحكام عقد
نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى ،وجب العمل بتلك األحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم
بشرط عدم مخالفته للنظام العام واآلداب في الدولة ".وإذا لم يتفق االطراف
على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،تتمتع هيئة التحكيم – وفقا ً للمادة ( )38من ذات القانون
بسلطة تحديد هذا القانون مراعية في ذلك شروط العقد واألعراف الجارية وما جرى عليه التعامل عند اختيارها
للقانون األكثر اتصاالً بموضوع النزاع ،وال تفصل على مقتضى العدالة واإلنصاف إال باالتفاق صراحة على
ذلك أو تفويضها بالصلح ،انظر محمد مأمون ،مرجع سابق ،ص  384وما يليها ،أحمد عبد الكريم سالمة،
التحكيم التجاري الدولي والداخلي ،تنظير وتطبيق مقارن ،دار النهضة العربية ،ط  ،2004ص  ،215المقصود
من إلكترونية اتفاق التحكيم سواء في شكل شرط أو مشارطة أو كمحكم باإلحالة هو الذى يقرر مبدأ اللجوء إلى
التحكيم ويحدد إجراءاته وموضوعه وكيفية تشكيل هيئة التحكيم والقانون المختص لحل النزاع ولغته ومكان
التحكيم وتنفيذ حكمه والطعن فيه عبر الوسائط االلكترونية.
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إلكرتونية التحكيم يف القانون اإلمارايت الجديد رقم  6لسنة ) 107 - 140 ( 2018
النافــذة فــي أي منظمــة أو مؤسســة تحكيــم فــي الدولــة أو خارجهــا.
1 .وإذا لــم يوجــد اتفــاق علــى اتبــاع إجــراءات معينــة كان لهيئــة التحكيــم مــع مراعــاة أحــكام
هــذا القانــون أن تحــدد اإلجــراءات التــي تراهــا مناســبة وذلــك وبمــا ال يتعــارض مــع
المبــادئ األساســية فــي التقاضــي واالتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون الدولــة طرفــا فيهــا".
وتشــير المــادة ( )12مــن ذات القانــون إلــى كيفيــة إصــدار القــرارات الخاصــة بإجــراءات
التحكيــم حيــث تنــص علــى أن" يتخــذ أي قــرار فــي إجــراءات التحكيــم الــذي يشــترك فيــه أكثــر
مــن محكــم واحــد ،بأغلبيــة أعضــاء هيئــة التحكيــم ،مــا لــم يتفــق االطــراف علــى خــاف ذلــك .علــى
أنــه يجــوز أن تصــدر القــرارات فــي المســائل اإلجرائيــة مــن المحكــم الــذي يــرأس الهيئــة إذا أذن
لــه بذلــك االطــراف أو باقــي أعضــاء هيئــة التحكيــم".
ونظــراً لوجــوب أن يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبــا ً وإال كان باطــاً (م  1 / 7مــن قانــون
التحكيــم) ،فيعــد االتفــاق علــى التحكيــم مســتوفيا ً لشــرط الكتابــة فــي الحــاالت اآلتية(وفقـا ً للمــادة 7
 2 /مــن ذات القانــون) :أ -إذا تضمنــه محــرر وقعــه األطــراف أو ورد فيمــا تبادلــوه مــن رســائل أو
غيرهــا مــن وســائل االتصــال المكتوبــة أو تــم بموجــب رســالة إلكترونيــة وفقـا ً للقواعــد النافــذة فــي
الدولــة بشــأن المعامــات اإللكترونيــة ،أو تــم ذلــك فــي التحكيــم باإلحالــة لعقــد نموذجــي أو غيــره
أو أثبــت فــي محضــر الجلســة بالمحكمــة أو ورد فــي المذكــرات الخطيــة المتبادلــة بيــن األطــراف
أثنــاء إجــراءات التحكيــم أو اإلقــرار بــه أمــام القضــاء (م  / 2 / 7ب ‘ ج ،د مــن ق .التحكيــم).
ولقــد ثــار التســاؤل مــن قبــل – صــدور قانــون التحكيــم اإلماراتــي – حــول توافــر شــرط
الكتابــة الــذى يترتــب علــى عــدم مراعاتــه البطــان فــي إلكترونيــة اتفــاق التحكيــم مثــل الورقــي،
فــكان هنــاك خــاف فقهــي بيــن رأييــن (((أولهمــا :يــرى أن شــروط الكتابــة التــي يتطلبهــا االتفــاق
الدولــي أو القانــون الداخلــي فــي المحــررات التقليديــة ال تتوافــر فــي المســتندات اإللكترونيــة ومــن
ثــم فليســت لألخيــرة حجيــة فــي اإلثبــات ،وخصوصـا ً و أن هــذه النصــوص التشــريعية الدوليــة أو
الداخليــة وضعــت قبــل ظهــور الوســائط اإللكترونيــة ووســائلها مثــل اتفاقيــة نيويــورك لالعتــراف
بقــرارات التحكيــم األجنبــي وتنفيذهــا ،حيــث تنــص المــادة ( )2 / 2والمــادة ( )2 / 7مــن القانــون
النموذجــي لألمــم المتحــدة (اليونســترال) لعــام  ،1985بينمــا ذهــب الــرأي اآلخــر إلــى الكتابــة
اإللكترونيــة تســتوفي شــرط الكتابــة التقليديــة الموجــودة فــي المعاهــدات الدوليــة والقوانيــن الداخليــة
حيــث أن العبــرة ليســت بشــكل الكتابــة أو التوقيــع ولكــن العبــرة بوظيفــة كل منهمــا خصوصـا ً وأن
األمــم المتحــدة أصــدرت عــن طريــق لجنــة اليونســترال االتفاقيــة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات
اإللكترونيــة فــي القوانيــن الدوليــة وخصوصــا ً المادتيــن  20 ،9مــن االتفاقيــة ،عــاوة علــى أن
القوانيــن الداخليــة اعترفــت بإبــرام العقــود إلكترونيــا ً فــي مجــال التجــارة الدوليــة والمعامــات
((( بصدد هذا الخالف انظر محمد مأمون ،مرجع سابق ،ص  178وما يليها.
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اإللكترونيــة ومنهــا القانــون االتحــادي رقــم  1لســنة  2006اإلماراتــي بشــأن المعامــات والتجــارة
اإللكترونيــة.
كمــا أشــارت المــادة  17مكــرر مــن قانــون االثبــات فــي المعامــات المدنيــة والتجاريــة
اإلماراتــي الســابق اإلشــارة إليهــا إلــى إلكترونيــة المحــررات والتوقيــع عليهــا وحجيتهــا فــي
اإلثبــات وبالتالــي يتــم العقــد بالتوقيــع عليــه إلكتروني ـا ً أو تبــادل المســتندات إلكتروني ـا ً أو بادعــاء
أحدهــم وجــود االتفــاق وعــدم إنــكار اآلخــر ذلــك (((.
وهكــذا فــإن اتفــاق التحكيــم الــذي قــد يكــون شــرطا ً أو مشــارطة مــن الممكــن أن يبــرم مــن
خــال الوســائل اإللكترونيــة ووســائطها أي بالكتابــة والتوقيــع اإللكترونــي وأصبــح اآلن فــي دولــة
اإلمــارات معتــرف بــه تشــريعيا ً ومقنن ـا ً فــي نصوصــه.
كمــا يمكــن إبــرام اتفــاق تكميلــي للقواعــد التقليديــة مــع المســائل الفنيــة الخاصــة بإلكترونيــة
التحكيــم حتــى ال توجــد مشــكلة فــي حــال اختيــار إجــراءات التحكيــم العــادي فــي إلكترونيــة
التحكيــم ،وال بــد مــن تصديــق اتفاقــات أصحــاب الشــأن قبــل بــدء ممارســة التجــارة اإللكترونيــة
مــن الــدول المعنيــة والمنظمــات الدوليــة ذات العالقــة التــي ال تعتــرف بإلكترونيــة التحكيــم لتســهيل
تنفيــذ أحكامــة ،ومــن ناحيــة أخــرى يجــب تحديــد مــكان إلكترونيــة التحكيــم فهــل يكــون مرتبط ـا ً
بوجــود المحكــم أو موقعــه أم بقانــون اإلجــراءات المختــار؟
لكــن مــن األفضــل أن كل مركــز تحكيــم يتخــذ مصادقــة ومشــروعية فــي ظــل دولــة معينــة
ويحــدد فيــه أن يكــون مــكان التحكيــم فــي هــذه الدولــة وأن يوضــح هــذا االرتبــاط االفتراضــي
بنصــوص صريحــة فــي نظــام التحكيــم.
إن اتفــاق التحكيــم فــي الحالتيــن (شــرط أو مشــارطة) يبــرم إذن بطريقــة إلكترونيــة ،فــإذا
كانــت مشــارطة تبــرم عــن طريــق اإلنترنــت وباســتخدام الوســائط اإللكترونيــة فــي تبــادل اإليجــاب
والقبــول بيــن طرفــي المشــارطة ((( ،أمــا لــوكان شــرط تحكيــم فــإن العقــد األصلــي ذاتــه هــو الــذي
يبــرم علــى دعائــم إلكترونيــة ويشــير فــي هــذه الحالــة الــى اســتخدام آليــة مــن ذات الطبيعــة التــي
أبــرم بهــا العقــد لحــل أي منازعــة بشــأنه.

((( بالل عبد المطلب بدوي ،مرجع سابق ،ص .59
((( يكون هناك إيجاب وقبول بينهما حول اختيار التحكيم ونوعه وتشكيل الهيئة ومكان التحكيم ومدته ولغته والقانون
الواجب التطبيق على إجراءاته وموضوعه وكيفية تنفيذ أحكامه وغير ذلك من المسائل ،انظر بالل عبد المطلب
بدوي ،التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة اإللكترونية ،ط  ،2006ص .38
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وأهــم وســائل تبــادل الرســائل والمســتندات إلكتروني ـا ً هــي البريــد اإللكترونــي  E_ Mailأو
وســائل التحــدث والمشــاهدة عبــر اإلنترنــت" كالفيديــو كونفرانــس" أو شــبكة الويــب  wepوهــي
شــبكة المعلومــات الدوليــة وتتكــون مــن عــدد كبيــر مــن الوثائــق المخزنــة فــي حواســيب مختلفــة
بالعالــم ،أو جهــاز التلكــس  telexأو جهــاز الفاكــس .fax
ويجــب أن يصــدر اإليجــاب والقبــول بشــكل يتناســب مــع طبيعــة الوســيلة التــي اســتخدمت
فــي التعبيــر عنهــا فــكل منهــا يصــدر فــي صــورة إلكترونيــة عبــر الوســائط اإللكترونيــة مــن
خــال إرســال رســالة إلكترونيــة مــن أحــد الطرفيــن إلــى اآلخــر أو يتبــادل معــه مســتندات عبــر
شــبكة الموقــع ،أو عبــر لــه عــن رغبتــه فــي اللجــوء إلــى إلكترونيــة التحكيــم بشــأن مــا ثــار أو
مــا ســيثور فــي المســتقبل بينهمــا مــن منازعــات ،فــإذا مــا صــادف ذلــك قبــوالً مطابق ـا ً لــه اعتبــر
ذلــك بمثابــة رضــا صريــح مــن الطرفيــن باللجــوء إليــه وفــي المقابــل إذا كانــت التزامــات طرفــي
التحكيــم واضحــة فــي المراســات عبــر جهــاز التلكــس أو الفاكــس أو اإلنترنــت التــي تمــت بينهمــا
ولــم ينكرهــا أي منهمــا فــا حاجــه الــى تعزيزهــا بعقــد مكتــوب.
والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي اللحظة التي ينعقد فيها اتفاق التحكيم إلكترونياً؟
هــذه اللحظــة إمــا لحظــة إعــان القبــول وتتحــدد بلحظــة ضغــط القابــل علــى األيقونــة
المخصصــة للقبــول وأمــا لحظــة تســلم الموجــب للقبــول وإن لــم يعلــم بــه كمــا لــو دخلــت الرســالة
اإللكترونيــة صنــدوق البريــد اإللكترونــي علــى جهــاز الموجــب أو إنهــا لحظــة علــم الموجــب
بالقبــول وتكــون عندمــا يفتــح الموجــب صنــدوق خطاباتــه اإللكترونيــة ويطلــع علــى الرســالة التــي
تتضمــن القبــول أمــا لحظــة تصديــر القبــول فهــي غيــر واردة فــي االعتــداد بهــا فــي التحكيــم
اإللكترونــي إذ تــكاد تتالشــى الفواصــل الزمنيــة بيــن تصديــر القبــول ووصولــه إلــى الموجــب وهــو
مــا يجعــل مــن هــذه اللحظــة غيــر ذات أثــر متميــز(((.
الفرع الثاني :إلكترونية تشكيل هيئة التحكيم
قــد يتــم االتفــاق إلكترونيـا ً علــى أن يتــم اختيــار تشــكيل هيئــة التحكيــم إلكترونيـا ً كذلــك بأنــه فــي
التحكيــم الحــر يتــم اختيــار المحكــم هــو الشــخص الطبيعــي مــن خــال موقعــه اإللكترونــي أو فــي
التحكيــم المؤسســي مــن خــال مركــز التحكيــم أو مؤسســة التحكيــم اإللكترونــي التابــع لهــا وذلــك
بتحديــده مــن القوائــم المكتوبــة علــى نمــاذج إلكترونيــة.
وتنــص المــادة التاســعة مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي علــى أن" - 1تُشــكل هيئــة التحكيــم
باتفــاق األطــراف مــن محكــم واحــد أو أكثــر ،فــإذا لــم يتفقــوا علــى عــدد المحكميــن كان العــدد
((( بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق ،ص  59وما يليها.
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ثالثــة ،مــا لــم تــر الجهــة المعنيــة (أي الجهــة المفوضــة بالتحكيــم أو المحكمــة وفقـا ً للمــادة األولــى
منــه) خــاف ذلــك - 2،إذا تعــدد المحكمــون وجــب أن يكــون عددهــم وتــراً وإال كان التحكيــم
باط ـاً".
كمــا أوضحــت المــادة  10منــه الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المحكــم وبينــت المــادة 11
مــن ذات القانــون كيفيــة اختيــار هيئــة التحكيــم ،وإذا أخــل أحــد األطــراف – وفق ـا ً للمــادة  13مــن
نفــس القانــون – بإجــراءات اختيــار المحكميــن التــي اتفقــوا عليهــا أو لــم يتفقــوا أص ـاً علــى تلــك
اإلجــراءات أو لــم يتفــق المحكمــان المعينــان علــى أمــر ممــا يلــزم اتفاقهمــا عليــه ،أو تخلــف الغيــر،
بمــا فــي ذلــك الجهــة المفوضــة – عــن أداء مــا عهــد إليــه بــه فــي هــذا الشــأن ،تولــت المحكمــة بنــاء
علــى طلــب أحــد األطــراف القيــام باإلجــراء المطلــوب مــا لــم ينــص االتفــاق علــى وســيلة أخــرى
إلتمــام هــذا االجــراء وال يقبــل الطعــن علــى ذلــك القــرار بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن.
ووفقـا ً لنــص المــادة  1 / 27مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي الجديــد" تبــدأ إجــراءات التحكيــم
مــن اليــوم التالــي الكتمــال تشــكيل هيئــة التحكيــم مــا لــم يتفــق االطــراف علــى خــاف ذلــك"
وتنــص الفقــرة األخيــرة مــن المــادة  41مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي الجديــد علــى أنــه" مــا
لــم يتفــق االطــراف علــى خــاف ذلــك ،يكــون تاريــخ صــدور الحكــم هــو التاريــخ الــذي تــم فيــه
توقيــع الحكــم مــن المحكــم إذا كان منفــرداً ،وفــي حالــة وجــود أكثــر مــن محكــم فالعبــرة بتاريــخ
آخــر توقيــع مــن المحكميــن".
المطلب الثاني :إلكترونية خصومة التحكيم (بدايتها – سيرها – نهايتها)
المقصــود مــن إلكترونيــة إجــراءات التحكيــم هــو بيــان بدايتهــا (الفــرع األول) وســيرها (الفرع
الثانــي) ونهايتهــا (الفــرع الثالــث) علــى النحــو اآلتي:
الفرع األول :بداية (الطلب – االخطار به) إلكترونية إجراءات التحكيم
إذا وقــع النــزاع بيــن الطرفيــن وكان هنــاك شــرط أو مشــارطة تحكيــم إلكترونــي (مركــز
إلكترونــي أو محكمــة فضائيــة) أو بالطريــق اإللكترونــي وتســمح تكنولوجيــا التوقيــع اإللكترونــي
اآلمــن لمحكمــة التحكيــم اإللكترونــي أن تتأكــد مــن هــذا اإلرســال وصاحبــه وتخطــر الهيئة المرســل
إليــه بــدء إجــراءات التحكيــم بواســطة البريــد اإللكترونــي مــا لــم يُتفــق علــى غيــر ذلــك بــأن يقــوم
الخصــم بإخطــار خصمــه اآلخــر أوالً ثــم الهيئــة ثانيـاً ،كمــا يســتطيع المدعــى إخطــار المحكــم نيابــة
عــن الخصــم اآلخــر إذا فوضــه فــي ذلــك (((.

((( إبراهيم أحمد سعيد زمزمي ،القانون الواجب التطبيق في عقود التجارة االلكترونية ص .383
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وينظــم المســائل اإلجرائيــة مجموعــة مــن القواعــد التــي تضعهــا هيئــات التحكيــم التــي تتخــذ
لهــا مواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت مــا لــم يتفــق الخصــوم علــى غيــر ذلــك.
وتبــدأ اإلجــراءات وفق ـا ً للمــادة  3مــن قانــون اليونســترال مــن تاريــخ اســتالم المدعــى عليــه
إلخطــار التحكيــم ،بينمــا ينــص فــي قانــون التحكيــم المصــري مــن تاريــخ اســتالم المدعــى عليــه
لطلــب التحكيــم (م27.ق .تحكيــم مصــري) ،وفــي قانــون التحكيــم اإلماراتــي تبــدأ إجــراءات التحكيم
(((
مــن اليــوم التالــي لتشــكيل هيئــة التحكيــم مــا لــم يتفــق األطــراف علــى خــاف ذلــك (م )1 / 27
وطريقــة االســتالم تتــم فــي هــذه الحالــة بشــكل إلكترونــي وتاريــخ بدايــة اإلجــراءات لــه أهميــة
فــي ســريان ميعــاد تبــادل المســتندات أو إصــدار الحكــم المنهــي للخصومــة خــال الفتــرة الزمنيــة
المحــددة اتفاق ـا ً أو قانون ـا ً وبدايــة قطــع التقــادم ال ُمســقط للحــق موضــوع التحكيــم وبــدء احتســاب
الفوائــد التأخيريــة وانتقــال الحــق فــي التعويــض عــن الضــرر األدبــي إلــى ورثــة المدعــى.
ويتــم االتفــاق إلكترونيـا ً (م  / 2 / 7أ ق .التحكيــم اإلماراتــي) علــى مــدة قصيــرة للفصــل فــي
النــزاع نظــراً لســهولة االتصــال وســرعتها بالمقارنــة بالوســائل العاديــة التــي تســتغرق وقتـا ً أطــول
مــن ذلــك.
•وتجــدر اإلشــارة بالنســبة لمراكــز التحكيــم اإللكترونيــة الدائمــة عبــر شــبكة اإلنترنــت
بأنــه يوجــد فــي موقــع كل منهمــا أمانــة عامــة تتولــى تلقــى طلبــات التحكيــم إلكتروني ـا ً
لتتأكــد مــن اســتيفائها لكافــة البيانــات المطلوبــة قبــل عرضهــا علــى هيئــة التحكيــم.
ويعــد تاريــخ اســتالم الطلــب مــن األمانــة تاريخ ـا ً لبــدء اإلجــراءات والوقــت المحتســب بيــن
اإلرســال واالســتقبال مــن األمانــة ال يــكاد يُذكــر فــي التحكيــم اإللكترونــي ،حيــث يــكاد يكــون
تاريــخ اإلرســال هــو تاريــخ االســتقبال.
•وبصــورة عمليــة فــإن المدعــى يقــوم بإرســال طلــب التحكيــم إلكترونيــا ً مــن خــال
التوجــه الــى موقــع مركــز التحكيــم المعيــن علــى شــبكة اإلنترنــت لينقــر علــى المفتــاح
الخــاص بإحالــة النــزاع الــى المركــز للفصــل فيــه حيــث يظهــر لــه فــي هــذه اللحظــة
نمــوذج طلــب تحكيــم معــد ســلفا ً مــن قبــل المركــز ليقــوم المدعــى بمــلء هــذا الطلــب
ويحــدد فيــه علــى وجــه الخصــوص مجموعــة مــن المســائل مــن أبرزهــا تحديــد شــخصية
كل مــن المحتكــم والمحتكــم ضــده بمــا فيهــا عنــوان كل منهمــا الــذى يتــم تحديــده مــن
خــال البريــد اإللكترونــي الــذى ســيتم التواصــل عبــره مــن الخصميــن ،ويتنــاول الطلــب
المرســل إلكترونيــا ً تحديــد الوقائــع والمســائل محــل النــزاع وطلباتــه وتحديــد عــدد
((( وفقا ً للمادة  2 / 27من ذات القانون " يعد اإلعالن بطلب التحكيم بمثابة رفع الدعوى لغايات توقيع الحجز
التحفظي ".
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المحكميــن واختيــار اإلجــراءات ،وإرســال نســخة مــن اتفــاق التحكيــم وقائمــة باألدلــة
والبيانــات الهامــة فــي االدعــاء مــع تســديد الرســوم اإلداريــة التــي تحــدد بواســطة الئحــة
المركــز وتســدد أيض ـا ً إلكتروني ـاً ،ويحــدد مــن سيرســله للمدعــى عليــه هــو أم يفــوض
المركــز فــي هــذا الصــدد نيابــة عنــه وكذلــك تحديــد الفتــرة التــي يقــوم المركــز خاللهــا
بذلــك بإتمــام إرســال الطلــب علــى هــذا النحــو واســتالم المدعــى عليــه ،تكــون إجــراءات
التحكيــم قــد بــدأت بالفعــل ،وقــد يتــم االتفــاق علــى عقــد جلســات تمهيديــة يتــم خاللهــا
تحريــر محضــر يتنــاول االتفــاق علــى مســائل مــن بينهــا تحديــد لحظــة بــدء اإلجــراءات
ويتضمــن هــذا المحضــر توقيــع االطــراف أو ممثليهــم وتوقيــع المحكميــن علــى مــا يفيــد
قبولهــم لمهمــة التحكيــم((( ،ولمــا جــاء فــي هــذا المحضــر وبحيــث يعــد تاريــخ المحضــر
بدايــة إلجــراءات التحكيــم.
فعلــى المحتكــم أن يرســل إلكتروني ـا ً مــا يفيــد حقيقــة دعــواه فــي الفتــرة المتفــق عليهــا بيــن
األطــراف أو فــي األجــل الــذي يحــدده المركــز الــذي تــم اللجــوء إليــه إذا لــم يحــدده االتفــاق .وبهــذا
يبــدأ عــرض النــزاع علــى التحكيــم (((.
ولقــد ســبقت االشــارة إلــى نــص المــادة  1 / 24مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي بصــدد
اإلعالنــات اإللكترونيــة (((.
الفرع الثاني :إلكترونية سير خصومة التحكيم
1.إلكترونية جلسات التحكيم:
تســير الخصومــة مــن خــال جلســات التحكيــم ((( التــي تــدار عبــر شــبكة اإلنترنــت ممــا
((( وعلى ما جاء في نص المادة 3 / 16من قانون التحكيم المصري أن قبول المحكم لمهمته تكون كتابة وغنى
عن البيان أنه في حالة التحكيم اإللكتروني فان هذه الكتابة تأخذ شكل الكتابة اإللكترونية ،وال يوجد ما يمنع من
االعتراف بهذه الكتابة بعد اعتراف قانون التوقيع اإللكتروني بها ،بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق،
ص  ،114وتنص المادة  15من القانون رقم  15لسنة  2004من قانون التوقيع المصري على أن للكتابة
اإللكترونية وللمحررات اإللكترونية ،في نطاق المعامالت المدنية والتجارية واإلدارية " ذات الحجية المقررة
للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،متى استوفت
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا ً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون
".وتنص على ذلك أيضا ً المادة  7مكرراً من قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية التي سبق اإلشارة
عليها ،ص.33
((( بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق ،ص.118
((( انظر ما سبق ص ..20
((( تنص المادة  1 / 42من قانون التحكيم اإلماراتي على أنه " - 1على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة
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إلكرتونية التحكيم يف القانون اإلمارايت الجديد رقم  6لسنة ) 107 - 140 ( 2018
يصعــب معــه تحديــد موقــع محــدد لمــكان هــذا التحكيــم رغــم أهميــة تحديــد هــذا المــكان الــذي يتــرك
لألطــراف حريــة تحديــده أو أن يفوضــو هيئــة التحكيــم أو المركــز فــي ذلــك مــع مراعــاة ظــروف
الدعــوى ومالءمــة المــكان ألطرافهــا (م  1 / 28ق .التحكيــم اإلماراتــي)
فاختيــار شــبكة اإلنترنــت كمــكان للتحكيــم هــو حــق لطرفــي التحكيــم (م  28مــن قانــون
التحكيــم اإلماراتــي) أو يختــار الطرفــان دولــة بعينهــا ليكــون مقــراً أو تقــوم بتحديــده هيئــة التحكيــم
مــع مراعــاه ظــروف الدعــوى ومالءمــة المــكان ألطرافهــا (م  1 / 28ق .التحكيــم) ،ولهــا عقــد
الجلســات مــع األطــراف أو المداولــة عــن طريــق وســائل االتصــال والتقنيــات اإللكترونيــة الحديثة،
وتقــوم هيئــة التحكيــم بتســليم أو إرســال محضــر الجلســة إلــى األطــراف(م  / 2 / 28ب مــن ق.
التحكيــم اإلماراتــي) ،فــإن ذلــك تحديــد مجــازى بغــرض اســتيفاء األهميــة القانونيــة لمــكان التحكيــم
فــإذا تحــدد هــذا المــكان بــدأ عقــد جلســاته التــي تتــم مــن خــال إرســال صــور أو أصــول المســتندات
أو األدلــة أو مذكــرات الخصــوم إلكترونيـا ً (مــن خــال البريــد اإللكتروني)واالطــاع والــرد عليهــا
بنفــس اآلليــة أمــام المحكــم (م  31ق .التحكيــم اإلماراتــي) وذلــك دون حاجــة الــى مرافعــة شــفوية
إلكترونيــة ،كمــا يمكــن تحديــد مواعيــد لعقــد هــذه الجلســات اإللكترونيــة مــع تحديــد األيــام أو دون
تحديدهــا ،ولهــم عقدهــا فــي أيــام العطــات الرســمية ولهــم عقــد جلســة أو أكثــر مــن خــال الدوائــر
التلفزيونيــة المغلقــة.
ففــي إلكترونيــة التحكيــم تتخــذ جلســاته شــكالً آخــر إذ تســتخدم وســائل إلكترونيــة تســمح بتبــادل
صــور وأصــوات الخصــوم مــن خاللهــا  ،tele conferenceكمــا أن البريــد اإللكترونــي يســمح
بنقــل طلبــات الخصــوم ومســتنداتهم وبالتالــي تنقــل الصــورة فــي الحــال بمــا يتيــح لــكل طــرف
الفرصــة فــي مشــاهدة اآلخــر وهيئــة التحكيــم بشــكل كامــل وإبــداء كل منهــم دفاعــه أمــام الطــرف
اآلخــر وهيئــة التحكيــم ((( ،لــذا تنــص المــادة  3 / 33مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي علــى جــواز
عقــد الجلســات مــن خــال وســائل االتصــال الحديثــة التــي ال تتطلــب حضــور األطــراف بشــكل
شــخصي للجلســات.
كمــا أن الجلســات اإللكترونيــة فــي التحكيــم ال تقتصــر علــى االســتماع للخصــوم بــل إلــى
أقــوال الشــهود بمــا فيهــم شــهود الخبــرة (م  2 / 35ق ،التحكيــم اإلماراتــي) ((( ،وهنــا قــد تحــدث
كلها خالل الميعاد الذى اتفق عليه االطراف ما لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك وجب أن
يصدر الحكم خالل ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم ،كما يجوز أن تقرر هيئة
التحكيم مد الميعاد على أال تزيد فترة المد على ( )6سته اشهر إضافية ،ما لم يتفق االطراف على مدة تزيد على
ذلك ".
((( بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق ،ص .121
((( هل يمكن تطبيق المادة  36من قانون التحكيم اإلماراتي التي تنص على صالحية المحكمة في األمر بتقديم أدلة
اإلثبات على إلكترونية التحكيم؟!
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مشــكلة قانونيــة حيــث يجــب االســتماع ألقــوال الشــاهد دون حضــور اآلخــر (م4 / 25ق نموذجــي)
وهنــا يمكــن للهيئــة أن تشــفر وقائــع الجلســة أمــام الشــاهد الــذي يرجــى عــدم اســتماعه إلــى هــذه
الوقائــع ،وذلــك بعــد اإلدالء بشــهادته وحصــول هيئــة التحكيــم علــى مــا تريــد منــه.
إن التشــفير وغيــرة (عــزل الشــبكة الخاصــة عــن الشــبكات األخــرى واســتخدام مصفــي
المعلومــات أو اســتخدام جــدران عــزل النــار أو اســتخدام طــرف ثالــث كوكيــل يضمــن ســرية
االتصــال ويعــوق أي تدخــل أجنبــي) يمكــن أن توفــر حمايــة فعالــة لنظــام التحكيــم اإللكترونــي
ألنهــا تغيــر شــكل المعلومــات مــن صــورة إلــى أخــرى((( ،بحيــث ال يمكــن تحويل النســخة المشــفرة
إلــى النســخة األصليــة إال مــن خــال طــرق حســابية خاصــة فــي االتصــاالت ،وذلــك بواســطة
عــدد محــدد مــن المتخصصيــن وتحــت إشــراف أجهــزة رقابيــة صارمــة ،ممــا يمكــن أن يحفــظ
للجلســات اإللكترونيــة خصوصيتهــا ويجعلهــا بمنــأى عــن الوصــول إليهــا مــن قبــل أي شــخص
ســوى األطــراف المعنييــن إال أنــه ومــع ذلــك تظــل فرصــة االختــراق قائمــة.
ولــذا فإنــه يجــب أن يواكــب التطــور فــي طــرق ارتــكاب الجريمــة المعلوماتيــة تطــور مماثــل
فــي طــرق التغلــب عليهــا والوصــول الــى مرتكبيهــا.
2.تقديم الخصوم لدفاعهم إلكترونياً:
(م1 / 23.ق نموذجي  +م 5 / 2.نظام التحكيم غرفة التجارة الدولية)
كمــا يجــب إرســال صــورة مــن كل مــا يقدمــه أحــد الطرفيــن لهيئــة التحكيــم مــن مذكــرات أو
مســتندات أو أوراق أخــرى الــى الطــرف اآلخــر ويرســل الطرفيــن مــا يقــدم للهيئــة مــن تقاريــر
الخبــراء والمســتندات وغيرهــا مــن األدلــة بالطريقــة اإللكترونيــة المتفــق عليهــا وذلــك حتــى يتمكــن
كل طــرف مــن االطــاع والــرد عليهــا إلكترونيـا ً (م  31ق .التحكيــم اإلماراتــي).
ويجــب علــى هيئــة التحكيــم أن تتأكــد مــن ذلــك وإال تســتبعد مــن المناقشــة والحكــم المســتندات
التــي لــم يتــم تبادلهــا إلكترونيـا ً قبــل قفــل بــاب المرافعــة.
لذلــك تنــص المــادة  2 / 3مــن قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس علــى أن يتــم االتصــال
بالبريــد اإللكترونــي أو مــن خــال التلغــراف أو التلكــس أو بــكل وســيلة لالتصــال تســمح بإثبــات
الرســالة.

((( انظر في ذلك عرض هذه الوسائل وغيرها ،ممدوح عبد الحميد عبد المطلب ،جرائم استخدام شبكة المعلومات
العالمية ،الجريمة عبر اإلنترنت ،بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكمبيوتر واإلنترنت ،كلية الشريعة والقانون
بجامعة اإلمارات ،مايو  ،2000مشار إليه عند بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق ،ص.124
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ولكــن قــد توجــد مشــكلة أمــام هيئــة التحكيــم وهــي قــد تحتــاج الــى أصــول هــذه المســتندات
والوثائــق (وفق ـا ً للمــادة  31مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي) فــي حيــن أن المقــدم إليهــا والــذي تــم
تبادلــه إلكتروني ـا ً مــن مســتندات لــن يمكنهــا مــن االطــاع علــى أصلهــا.
وإذا أمكــن اســتخدام الوســائل اإللكترونيــة لتبــادل الوثائــق والمســتندات المطلوبــة فإنهــا غالبـا ً
مــا ترســل عبــر البريــد اإللكترونــي ســواء أكان المرســل إليــه هــو الخصــم اآلخــر أو هيئــة التحكيــم
ذاتهــا((( والتــي يجــب بدورهــا أن تمكــن كل خصــم الفرصــة الكافيــة للــرد علــى مــا جــاء بــه الخصــم
اآلخــر مــن أقــوال أو مســتندات وتقديــم أوجــه دفاعــه ومــا لديــه مــن أدلــه إثبــات أخــرى ،وذلــك
كلــه احترام ـا ً لحــق الدفــاع (م  26مــن ق .التحكيــم اإلماراتــي) ،علــى أن تراعــى الهيئــة حــق كل
خصــم فــي االســتماع لشــهوده أو نــدب خبيــر أو استشــارته ويكــون إرســال الطلــب واســتقباله فــي
هــذا الصــدد قــد تــم بطريقــة إلكترونيــة ،وكذلــك االســتماع الــى كل مــن الشــهود والخبيــر يتــم عبــر
الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة.
وبالتالــي تســير كافــة اإلجــراءات بصــورة إلكترونيــة بــدءاً مــن طلــب الشــاهد أو الخبيــر
ومــروراً بموافقــة هيئــة التحكيــم علــى الطلــب ثــم إعــداد الخبيــر لتقريــره وإرســاله إلــى الهيئــة
انتهــا ًء بالمناقشــة التــي تحــدث بيــن الخبيــر وأي مــن أطــراف التحكيــم (م  34مــن قانــون التحكيــم
اإلماراتــي) هــذا مــع مراعــاة ان الطبيعــة الخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة تتطلــب خبيــراً متخصصـا ً
فــي هــذا المجــال (((.
وهكــذا يمكــن أن تســير إجــراءات التحكيــم إلكتروني ـا ً حتــى المداولــة والوصــول إلــى حكــم
يفصــل فــي النــزاع المطــروح.

((( لما كان التحكيم اإللكتروني يأخذ في الغالب شكل تحكيم مؤسسي فإن مراكز التحكيم في مثل هذه الحاالت تأخذ
لها سكرتارية او أمانة تتولى سير التحكيم من الناحية اإلدارية ،وتقوم هي بتلقي المستندات والوثائق من الخصوم
لتقوم بتسليمها الى المحكمين أو الى الخصم اآلخر إلكترونيا ً وتحتفظ لنفسها بنسخة منها ،وهو دور يقارب دور
قلم ُكتاب المحكمة (أو مكتب إدارة الدعوى في دولة اإلمارات) في القضاء العادي ،بالل عبد المطلب بدوي،
المرجع السابق ،الص .127
((( تنص المادة  8 / 33من قانون التحكيم على أن " تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تقديرية لتحديد قواعد اإلثبات الواجبة
االتباع ومدى قبول أو ارتباط أو تقدير البينة التي يقدمها أى من األطراف حول واقعة أو رأى الخبرة ،ولها كذلك
ان تحدد الوقت والطريقة والصيغة التى يتم فيها تبادل مثل هذه البينة بين األطراف وكيفية تقديمها إلى الهيئة "
وتنص المادة  3 / 32من ذات القانون على أنه " إذا تخلف أحد االطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن
تقديم ما طلب منه من مستندات أو القيام بأى إجراء دون عذر مقبول ،جاز لهيئة التحكيم االستمرار في إجراءات
التحكيم ،وأن تستنج ما تراه مناسبا ً في ضوء تصرفات وإخالل ذلك الطرف ،وذلك حسبما تبرره ظروف الدعوى
التحكيمية ،وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر اإلثبات المتوفرة لديها ".
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حيــث يمكــن أن تتــم المداولــة بيــن أعضــاء هيئــة التحكيــم وهــم فــي أماكــن مختلفــة مــن خــال
شــبكة اإلنترنــت ،كمــا يمكــن ان تتــم مــن خــال التليفــون أو الفاكــس أو عبــر مؤتمــرات الفيديــو فــا
يوجــد شــكل محــدد للمداولــة لــذا تنــص المــادة  28مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي فــي الفقــرة الثانيــة
 /ب علــى أن" لهيئــة التحكيــم مــا لــم يتفــق االطــراف علــى خــاف ذلــك عقــد جلســة المداولــة عــن
طريــق وســائل االتصــال والتقنيــات اإللكترونيــة الحديثــة ،وتقــوم هيئــة التحكيــم بتســليم أو إرســال
محضــر الجلســة إلــى األطــراف"
الفرع الثالث :إلكترونية حكم التحكيم
1.تعريف حكم التحكيم:
حكــم التحكيــم هــو القــرار الفاصــل خــال مهلــة التحكيــم بشــكل قطعــي فــي المنازعــة
المعروضــة علــى التحكيــم ســواء فــي موضوعــه كلــه أو جــزء منــه أو فــي مســألة االختصــاص أو
فــي مســألة إجرائيــة تــؤدى الــى نهايــة الخصومــة ((( وهــذا يــؤدى الــى اســتبعاد قــرارات التحكيــم
فــي غيــر خصومــة ،كتلــك المتعلقــة بتحديــد زمــان ومــكان انعقــاد الجلســات أو تأجيلهــا أو أي قــرار
ال تســتنفد بــه هيئــة التحكيــم واليتهــا فــي النــزاع أو متعلقــة باإلجــراءات التحفظيــة أو الوقتيــة.
2.شكل إلكترونية حكم التحكيم:
تنــص المــادة  1 / 31مــن قانــون اليونســترال الخــاص بالتحكيــم التجــاري الدولــي علــى أن"
يصــدر قــرار التحكيــم كتابــة ويوقعــه المحكــم أو المحكمــون" ،وتنــص المــادة  1 / 4مــن اتفاقيــة
نيويــورك بتنفيــذ أحــكام التحكيــم األجنبــي علــى أن يشــترط فيمــن يطلــب االعتــراف بالمحكــم
وتنفيــذه أن يقــدم مــع الطلــب" أصــل الحكــم الرســمي أو صــورة مــن األصــل تجمــع الشــروط
المطلوبــة لرســمية الســند"(((.
كمــا يمكــن االسترشــاد بالمــادة  43مــن قانــون التحكيــم المصــري والمــادة  3 ،2 / 41مــن
قانــون التحكيــم اإلماراتــي فيمــا يتعلــق ببيانــات الحكــم ومنهــا توقيعــه مــن األغلبيــة بشــرط ان يثبــت
اســباب عــدم توقيــع األقليــة ،وفــي هــذه الحالــة وفق ـا ً لقانــون التحكيــم اإلماراتــي ،يجــب كتابــة أو
إرفــاق اآلراء المخالفــة وتعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن الحكــم (م  )2 / 41ويجــوز أن يتــم التوقيــع
علــى الحكــم بالطــرق اإللكترونيــة مــا لــم يتفــق األطــراف علــى خــاف ذلــك (م .((( )6 / 41
((( حفيظة السيد الحداد ،المنجز في النظرية العامة في التحكيم التجارى الدولى منشورات الحلبي الحقوقية سنة
 ،2004ص.300
((( بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق ،ص .140
((( وتنص المادة  7 / 41من قانون التحكيم اإلماراتى على أنه " ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك يكون تاريخ
صدور الحكم هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الحكم من المحكم إذا كان منفرداً ،وفي حالة وجود أكثر من محكم
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3.إعالن حكم التحكيم إلكترونياً:
اإلعــان أو اإلخطــار بحكــم التحكيــم يتــم علــى نحــو إلكترونــي ((( بعــد طباعتــه إلكتروني ـا ً
بالعــدد الــازم مــن الصــور وإرســاله إلكترونيــا ً الــى أصحــاب الشــأن ،وذلــك إمــا مــن خــال
وضــع الحكــم علــى موقــع القضيــة علــى شــبكة اإلنترنــت مــع تزويــد الخصــوم بكلمــة ســر تســمح
لهــم وحدهــم بالدخــول عليهــا أو يمكــن أن تقــوم هيئــة التحكيــم بإرســاله بالبريــد اإللكترونــي إليهــم
إلخطارهــم بمــا جــاء فيــه.
•وقــد يتــم إخطارهــم عــن طريــق إرســاله بعــد طباعتــه للخصــوم عــن طريــق الفاكــس أو
التلكــس ،وكل ذلــك وســائل إلكترونيــة تضمــن توصيــل األحــكام الــى الخصــوم المعنيــة
بهــا ((( ،وتنــص المــادة  48مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي علــى أن" أحــكام المحكميــن
ســرية ،وال يجــوز نشــرها أو نشــر جــزء منهــا إال بموافقــة األطــراف علــى ذلــك كتابــة،
وال يعتبــر نشــر االحــكام القضائيــة التــي تتنــاول حكــم التحكيــم إخـاالً بهــذا المبــدأ".
4.آثار إلكترونية حكم التحكيم:
يرتــب إلكترونيــة حكــم التحكيــم الصــادر فــي الموضــوع آثــاراً موضوعيــة هــي الحجيــة
وتحقيــق اليقيــن القانونــي ،وكذلــك اســتنفاد الواليــة وحــق الهيئــة فــي الحكــم بمصروفــات التحكيــم
علــى عاتــق المحكــوم عليــه.
5.استنفاد والية هيئة إلكترونية التحكيم:
بمجــرد صــدور حكــم مــن هيئــة التحكيــم ال يعــود لهــا أي ســلطة للفصــل بأي مــن المســائل التي
تناولهــا حكــم التحكيــم (م  44ق .التحكيــم) وبالتالــي صــدور حكــم فــي طلــب التحكيــم اإللكترونــي
تســتنفد واليتهــا بالنســبة للموضــوع ،فــا يجــوز لهــا تعديلــه أو إلغائــه ولكــن يجــوز لهــا أن تصححــه
إذا كان مشــوبا ً بخطــأ مــادى ولــو بنــا ًء علــى طلــب مــن أحــد الخصــوم (م  50ق .التحكيــم) ،كمــا
يجــوز لهــا أن تفســره بنــا ًء علــى طلــب مــن أحــد الخصــوم (م  49ق .التحكيــم) ،وكذلــك يجــوز لهــا
أن تســتكمل مــا أغفلــت الفصــل فيــه بنــا ًء علــى طلــب مــن أحــد الخصــوم (م 51ق .التحكيــم) دون
فالعبرة بتاريخ آخر توقيع من المحكمين "
((( تنص المادة  44من قانون التحكيم االماراتى على انه " مع مراعاة أحكام المادة  47من هذا القانون أي االمتناع
عن تسليم الحكم في حالة عدم تسديد المصاريف -تعلن هيئة التحكيم الحكم – الورقى -لجميع االطراف وذلك
بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خالل ( )15خمسة عشر يوما ً من تاريخ
صدور الحكم " ،والمشرع اإلماراتى لم ينص على ميعاد إلعالن الحكم اإللكتروني ونعتقد أنه فور التوقيع عليه
يرسل لألطراف إلكترونيا ً ما لم يتفق االطراف على غير ذلك.
((( بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق ،ص .142
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أن تتقيــد بميعــاد التحكيــم ودون أن تطلــب أتعابـا ً إضافيــة.
6.حفظ حكم التحكيم الصادر عبر الوسائط اإللكترونية:
المقصــود مــن حفــظ الحكــم هــو إيــداع أصلــه أو صــورة موقعــه منــه فــي مكتــب إدارة الدعــوى
بالمحكمــة (قلــم كتــاب المحكمــة ســابقاً) فــي الدولــة الصــادر فيهــا أو فــي دولــة التنفيــذ.
إن المــادة  4 / 28مــن قواعــد المنظمــة لغرفــة التجــارة الدوليــة ،والمــادة  47مــن قانــون
التحكيــم المصــري حــددت مــن الملــزم باإليــداع ومضمونــه والمحكمــة التــي يتــم إيداعــه فيهــا ،لكــن
اتفاقيــة نيويــورك لتنفيــذ احــكام التحكيــم لــم تتعــرض لمســألة حفــظ األحــكام ((( ،وتنــص المــادة 55
 1 /مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي علــى أن" يتعيــن علــى مــن يرغــب فــي تنفيــذ حكــم التحكيــم أن
يتقــدم بطلــب المصادقــة علــى حكــم التحكيــم واألمــر بتنفيــذه الــى رئيــس المحكمــة ،علــى أن يرفــق
بــه مــا يأتــي :أ -ب -ج -د -صــوره مــن محضــر ايــداع الحكــم فــي المحكمــة".
ولكــن ال شــك أن حفــظ حكــم التحكيــم اإللكترونــي ســيتم مــن خــال موقــع اإلنترنــت التــي
تباشــر مــن خاللــه هيئــة التحكيــم عملهــا.
ولقــد وضعــت المــادة  10مــن القانــون النموذجــي للتجــارة اإللكترونيــة مجموعة مــن الضوابط
حيــث يتعيــن مراعاتهــا عنــد حفــظ أحــكام التحكيــم اإللكترونــي تتمثــل في:
1 .سهولة االطالع على المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق في وقت الحق.
2 .االحتفاظ برسائل البيانات بالشكل الذي أنشأت أو أرسلت أو تم استالمها به.
3 .االحتفــاظ بالمعلومــات التــي تتعلــق بمنشــأ رســالة البيانــات وجهــة وصولهــا وتاريــخ
ووقــت إرســالها واســتالمها (((.
7.تنفيذ حكم التحكيم الصادر عبر الوسائط اإللكترونية:
فــي إطــار نظــام إلكترونيــة التحكيــم ال يوجــد مــكان تحكيــم حقيقــي بــل يحــدد هــذا المــكان
مجــازاً أو افتراضـا ً وال يلتقــى فيــه االطــراف أو المحكمــون بــل يتــم ذلــك علــى الخــط عبــر شــبكات
االتصــال اإللكترونــي  ،ON lineوهــو مــا يثيــر مشــكلة المــكان والوقــت اللذيــن يعتبــر حكــم
التحكيــم قــد صــدر فيهمــا ،ولذلــك يلجــأ طرفــي التحكيــم فــي مرحلــة التفــاوض علــى االتفــاق مســبقا ً
علــى تحديــد مــكان وزمــان صــدور الحكــم حيــث يتــم تقديــم طلبــات التحكيــم والوثائــق والمســتندات
((( بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق ،ص .143
((( بالل عبد المطلب بدوي ،المرجع السابق ،ص .144
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مــن خــال مذكــرات ترســل عبــر البريــد اإللكترونــي ،وإذا رغــب الخصــوم فــي مناقشــة بعــض
المســائل فــإن ذلــك يتــم بينهــم مــن خــال مــا يســمى بغرفــة المخاطبــة والحــوار علــى اإلنترنــت
 CHAT-roomويعقــد فــي هــذه الحالــة مؤتمــر عــن بعــد بيــن جميــع الخصــوم conference-
 videoيتناولــون فيــه الجوانــب المتعلقــة بموضــوع التحكيــم(((.
تنــص المــادة  52مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي علــى أن يكــون لحكــم التحكيــم ذات القــوة
التنفيذيــة كمــا لــو كان حكم ـا ً قضائي ـاً ،إال أنــه يشــترط لتنفيــذه الحصــول علــى قــرار للمصادقــة
عليــه مــن المحكمــة ،ولقــد نصــت المــادة  55مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي علــى طلــب المصادقــة
واألمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم ومرفقاتــه وكذلــك صــدور االمــر بالمصادقــة وتنفيــذ الحكــم خــال
مــدة  60ســتين يومـا ً مــن تاريــخ طلــب المصادقــة وتنفيــذه .ونصــت المــادة  57علــى جــواز التظلــم
مــن األمــر بالتنفيــذ أو رفضــه وذلــك أمــام محكمــة االســتئناف المختصــة خــال ( )30ثالثيــن يومـا ً
مــن اليــوم التالــي لإلعــان.
8.االعتراض في حكم التحكيم الصادر إلكترونياً:
االصــل انــه قــد يتــم االتفــاق بيــن الخصــوم فــي مشــارطة التحكيــم اإللكترونــي علــى عــدم
الطعــن أو الطعــن فــي حكــم التحكيــم اإللكترونــي وتحديــد جهــة الطعــن ،وقــد يتــم االتفــاق بينهــم
علــى تطبيــق قانــون إجرائــي معيــن أو الئحــة مركــز إلكترونــي على إجــراءات التحكيــم اإللكتروني
التــي تجيــز أو ال تجيــز الطعــن فــي حكــم التحكيــم وإذا أجــازت الطعــن تحــدد جهــة الطعــن.
ولكن المادة  53من قانون التحكيم اإلماراتي الجديد تنص على أنه" - 1ال يقبل االعتراض
على حكم التحكيم إال بموجب رفع دعوى بطالن إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على
الحكم ،وعلى طالب البطالن أن يثبت أيا ً من األسباب اآلتية".....ولقد وضعت المادة  54منه قواعد
دعوى بطالن حكم التحكيم منها أن ترفع خالل ( )30ثالثين يوما ً التالية لتاريخ إعالن حكم التحكيم
إلى الطرف طالب البطالن ،ويعتبر الحكم الصادر فيها نهائيا ً وال يقبل الطعن إال بالنقض" ،واشارت
المادة  56من ذات القانون على أنه" - 1ال يترتب على رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وقف تنفيذ
الحكم ،ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطالن حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ ،بناء
على طلب أحد األطراف إذا كان الطلب مبنيا ً على أسباب جدية - 2 ،وعلى المحكمة الفصل في
طلب وقف التنفيذ خالل ( )15يوما ً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره - 3 ،إذا قررت المحكمة
وقف التنفيذ ،جاز لها بأن تأمر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي ،وعليها الفصل في دعوى
البطالن خالل ( )60يوما ً من تاريخ صدور هذا القرار .كما يمكن أن يتم االعتراض إلكترونيا ً على
قرار المصادقة واألمر بتنفيذه أو رفضها أو رفع دعوى البطالن بصفة أصلية أو أثناء المصادقة.
((( إبراهيم أحمد سعيد زمزمي ،المرجع السابق ص .404
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الــخــاتــمــة:
أوال -النتائج:
لقد تفادى قانون التحكيم اإلماراتي الجديد الثغرات والسلبيات التي وجدت في معظم قوانين
التحكيم في البالد العربية ورغم ذلك ما زالت هناك بعض المشاكل ما زالت قائمة سواء بالنسبة
للتحكيم التقليدي (الورقي) أو إلكترونية التحكيم أو التحكيم اإللكتروني وهي تحديد القانون الواجب
التطبيق على اإلجراءات اإللكترونية في التحكيم وكذلك كيفية تحديد أهلية الخصوم ومواطنهم
عالوة على توضيح بداية سريان المواعيد اإلجرائية وكيفية الطعن في الحكم وتنفيذه.
إن نظــام إلكترونيــة التحكيــم نشــأ حديثــا ً فــي بعــض البــاد العربيــة خصوصــا فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــي خطــوة نحــو الطريــق الصحيــح نتمنــى أن تكتمــل بوضــع
نظــام متكامــل لــه ،وبالتالــي فهــو مــا زال بحاجــة الــى تنظيــم فنــي وقانونــي ومــن ثــم يحتــاج الــى
تدخــل مــن قبــل المنظمــات والمؤسســات الدوليــة والــدول لوضــع إطــار قانونــي شــامل يقــوم علــى
االعتــراف بــه وتنفيــذ أحكامــة.
وعلــى الرغــم مــن أن الوســائل اإللكترونيــة (مــن صلــح ومفاوضــات ووســاطة وتوفيــق
وتحكيــم) لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة واإللكترونيــة هــي وســائل مالئمــة لحســمها خصوصـا ً
مــع تزايــد حجــم التبــادل التجــاري محلي ـا ً وإقليمي ـا ً ودوليــا ،إال أن هنــاك بعــض اإلشــكاليات التــي
تثــور بصــدد تطبيقهــا فــي المســتقبل والتــي يجــب حلهــا وتتلخــص فــي:
1 .تبــادل البيانــات والمعلومــات الخاصــة الســرية لألنشــطة التجاريــة عبــر شــبكة اإلنترنــت
ومــدى المحافظــة علــى ســريتها وتوثيقهــا وحفظهــا.
2 .صعوبــة شــرط التحكيــم عبــر الوســائط اإللكترونيــة فــي بعــض األحيــان حيــث اتفــاق
وإرادة أحــد طرفــي التحكيــم تخضــع لإلذعــان.
3 .تعيين المحكم من خارج التحكيم المؤسسي.
4 .صعوبة تحديد أهلية الخصوم ومواطنهم.
5 .عدم تحديد وقت ومكان التحكيم الذي تنعقد به إجراءاته وسيرها إلكترونياً.
6 .مدى االعتراف بحجية المحررات اإللكترونية والتوقيع عليها.
7 .كيفيــة صــدور الحكــم إلكترونيـا ً وحجيتــه واالعتــراف بــه فــي بلــد التنفيــذ وكيفيــة تنفيــذه
واالعتــراض عليــه.
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ثانيا -لذا نقترح اآلتي:
1 .الســعي نحــو نشــر الثقافــة التحكيميــة اإللكترونيــة علــى المســتوى المحلــى واإلقليمــي
والدولــي وذلــك بإعــداد الــدورات وورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات وذلــك إلعــداد
كــوادر فنيــة مدربــه علــى أعلــى مســتوى وقــادرة علــى ممارســة إلكترونيــة التحكيــم
كمحكــم.
2 .إنشــاء اتفاقيــة دوليــة إللكترونيــة التحكيــم والتحكيــم اإللكترونــي التــي تنظــم قواعــده
إجراءاتــه وأحكامــه أســوة بالتحكيــم الوطنــى والدولــى التقليــدى ،كمــا ينبغــى تنقيــح اتفاقيــة
نيويــورك لتنفيــذ أحــكام التحكيــم االجنبيــة لعــام  1958بمــا يتــاءم مــع إلكترونيــة التحكيــم
والتحكيــم اإللكترونــي.
3 .تنظيــم التشــريعات الوطنيــة لمســائل االعتــراف بحجيــة المحــررات اإللكترونيــة فــي
إلكترونيــة التحكيــم والتحكيــم اإللكترونــي وذلــك إلمكانيــة تنفيــذه مثلمــا فعــل المشــرع
اإلماراتــي فــي المــادة  17مكــرراً مــن قانــون اإلثبــات فــي المعامــات المدنيــة والتجاريــة
لذلــك مــن المأمــول إصــدار تشــريعات وطنيــة موحــده تتنــاول التجــارة اإللكترونيــة
والمحــررات اإللكترونيــة وحــل منازعاتهــا بالطريــق اإللكترونــي ومنهــا إلكترونيــة
التحكيــم و التحكيــم اإللكترونــي وهــذا يســتلزم مشــاركة مــن أســاتذة القانــون والقضــاء
والمحاميــن وأســاتذة كليــات الهندســة والحاســبات والمعلومــات واالتصــاالت وغيرهــم
فــي دراســته وإعــداده.
4 .الســعي نحــو التوســع فــي انشــاء مراكــز دائمــة اللكترونيــة التحكيــم والتحكيــم اإللكترونــي
معترفـا ً بهــا وإن تتضمــن أقســاما ً إللكترونيــة الصلــح والمفاوضــات وللوســاطة والتوفيــق
اإللكترونــي وان تتمتــع بتقنيــة عاليــه فــي مراحــل إلكترونيــة عمليــة التحكيــم بدايــة مــن
اتخــاذ اإلجــراءات ومــروراً بتســيير عمليــة التحكيــم وانتهــا ًء بتنفيــذ الحكــم.
5 .العمــل علــى إنشــاء قائمــة بالمحكميــن اإللكترونييــن فــي مراكــز التحكيــم اإللكترونيــة
الذيــن يتســمون بالتخصــص والخبــرة الفنيــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات اإللكترونيــة
ومعرفــة أصولهــا وقواعدهــا.
6 .وجــود جهــات توثيــق إلكترونيــة متخصصــة و ُمعتمــدة ُمهمتهــا إضفــاء الثقــة والطمأنينــة
بيــن أطــراف التحكيــم اإللكترونــي ،وكذلــك لتوثيــق اتفــاق التحكيــم والمحــررات
والمســتندات اإللكترونيــة وحكــم التحكيــم اإللكترونــي واصــدار شــهادة الكترونيــة تفيــد
صحتهــا وصحــة التوقيعــات عليهــا إلكترونيــاً.
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وفي النهاية هناك عدة تسأوالت مازالت تستحق البحث عن االجابة عنها وهي -:
1 .مــن هــي المحكمــة التــي تشــرف وتتابــع وتراقــب عمليــة إلكترونيــة التحكيــم واالعتــراض
عليــه وتنفيذه؟
2 .هــل يمكــن تطبيــق قواعــد إجــراءات التقاضــي عــن بعــد المنصــوص عليهــا فــي قانــون
اإلجــراءات المدنيــة اإلماراتــي بمقتضــى القانــون رقــم  18لســنة  2018باعتبارهــا
الشــريعة العامــة لكافــة القوانيــن اإلجرائيــة (القضائيــة وغيــر القضائيــة) أم يمكــن
االســتعانة بهــا علــى ســبيل القيــاس إذا اتحــدت فــي العلــة مــع إلكترونيــة التحكيــم؟
3 .هــل يمكــن تبنــى فكــرة التحكيــم المبتــور بالنســبة إللكترونيــة التحكيم الــواردة فــي المادتين
 2 / 41 ،2 / 9مــن قانــون التحكيــم اإلماراتــي الجديــد وكذلــك القــرار الــوزاري رقــم
( )260لســنة  2019فــي شــان الدليــل االجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل
اإللكترونيــة واالتصــال عــن بعــد فــي اإلجــراءات المدنيــة؟
4 .هــل يمكــن اســتصدار األوامــر علــى العرائــض بواســطة هيئــة التحكيــم إلكتروني ـا ً فــي
ظــل المــادة  21مــن قانــون التحكيــم؟
5 .هــل يمكــن اســتصدار حكــم وقتــي أو مســتعجل إلكترونيـا ً بواســطة هيئــة التحكيــم فــي ظــل
المــادة  39مــن ذات القانــون؟
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Electronization of arbitration in the new UAE Law No6
of 2018
Sayed Ahmed Mahmoud
College of Law - University of Sharjah
Sharjah - U.A.E.

Abstract:
Thanks to the use of electronic means nowadays, the types of arbitration
have developed. One of these types is the “Electronization of arbitration”
which achieves certain logistics such as saving time, effort, money and
labor to finally reaching accelerated justice. However, the issuance of the
first arbitration law in the United Arab Emirates in 2018, which recognized
in some of its texts the use of electronic means in the arbitration process,
has raised several issues and problems that need to be resolved. The first is
the concept of Electronization of arbitration and distinguishing it from other
concepts, such as classic arbitration and electronic arbitration. Secondly, it
is necessary to define the role of these electronic means in the arbitration
agreement and process. Therefore, we will address the definition of the
Electronization of arbitration as a first topic. The Second topic will cover
the first theme: before the arbitration litigation and during it. Finally, the
research ended with some conclusions and recommendations.
Keywords: Electronisation of arbitration, electronic arbitration,
accelerated justice, arbitration proceedings, New UAE arbitration law
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