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تتحدث ىذه الدراسة عن واحد من الموضوعات اليامة في مجال التجارة، خاصة التجارة 

االلكترونية، التي تنامت في العقود األخيرة، وانتشرت في كافة أرجاء العالم بما فييا البمدان العربية، 

حيث ظير ىذا النوع من التجارة وانتشر بسبب انتشار وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقاتيا 

 .المختمفة، والتي تمارس بشكل رئيسي من خالل االنترنت

وقد ظير في نطاق التجارة االلكترونية كثير من االشكاليات القانونية، بسبب ظيور ىذا 

النوع من التجارة، واختالف آليات ممارستيا ومباشرتيا، والتي باتت تتم بوسائل مختمفة عن الوسائل 

وقد واكبت التشريعات المختمفة ىذا النوع، إال أنيا تفاوتت من حيث كفايتيا وتغطيتيا بشكل . التقميدية

 .كامل أم ال

ومن ىذه االشكاليات التي ظيرت في مجال التجارة االلكترونية، مسألة تسوية المنازعات 

التي تثور بشأنيا، فالوسائل التقميدية، سواء أكانت أصمية كالقضاء، أم بديمة كالتحكيم والتوفيق، فإنيا 

لم تعد كافية لمواجية النزاعات التي تتعمق بالتجارة اإللكترونية، مما أظير الحاجة لوجود وسائل 

جديدة، حيث جرى ظيور وسائل تباشر من خالل وسائل الكترونية، تتفق مع طبيعة ىذا النوع من 

وفي ىذه الدراسة نتناول موقف المشرع القطري . التجارة، كالتحكيم اإللكتروني والتوفيق اإللكتروني

 .من ىذه الوسائل، ومدى كفاية مواجيتو ليا



Abstract 

This study relates to one of the most important topics in the field of trade, 

especially e-commerce, which has grown in recent decades, and has spread 

across the world, including the Arab countries, where the type of this trade 

appeared and spread due to the spread and development of modern 

technology and its various applications, which exercised mainly through the 

Internet. 

 

Many legal dilemmas have appeared in a range of electronic commerce, 

because of the emergence of this type of trade, and the different mechanisms 

of exercise and embrace, and which are different from traditional methods. 

 

The different legislations synchronized this type, but they varied in terms of 

adequacy and fully covered or not. From these problems that have emerged 

in the field of e-commerce, the issue of the settlement of disputes that arise 

on them, The traditional means, whether original such as the judiciary, or an 

alternative such as arbitration and conciliation, they are no longer sufficient 

to cope with disputes relating to electronic commerce, which showed the 

need for a new means, where different means merged through that can be 

acted through electronic means, consistent with the nature of this type of 

trade, such as e-arbitration and e-conciliation . In this study, we take the 

position of the Qatari legislator of these means, and its adequacy. 

 
 


