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تقتضي دراسة التحكيم التجاري االلكتروني إتباع المنيج الوصفي والمنيج التحميمي والمنيج 

المقارن، وقد تناولت الدراسة موضوع التعريف بالعدالة االجرائية ومضامينيا وتطبيقاتيا والقانون 

ئية وضماناتيا وجزاء الواجب التطبيق عمى مسائل اإلجراءات والمبادئ العامة لمعدالة اإلجرا

االخالل بيا من خالل بيان حقوق الدفاع األصمية في خصومة التحكيم وضمانات تطبيق العدالة 

اإلجرائية في خصومو التحكيم التجاري، ومن ثم تناولت الدراسة االطار القانوني لمتحكيم االلكتروني 

 . لعدالة االجرائيةفي العقود التجارية إجراءات التحكيم االلكتروني وضمان تطبيق ا

وخمصت الدراسة الى أن يتم في التحكيم اإللكتروني اتباع اجراءات التحكيم العادية، 

ويضاف إلييا باتفاق األطراف قواعد اضافية خاصة بالتحكيم االلكتروني لعل أبرزىا كيفية التواصل 

ندات إلكترونيًا بين المتخاصمين والمحكمين عن بعد عبر شبكة االنترنت، وكيفية تقديم المست

وأىمية الحفاظ عمى سرية المعمومات التجارية والصناعية، ويعتبر مبدأ المساواة في المعاممة بين 

األطراف في خصومة من الركائز األساسية لضمان العدالة اإلجرائية في التحكيم التجاري، ومما 

 .يسيم في ترسيخ ىذه المبادئ الثقة في قضاة التحكيم



المشرع االردني ايجاد نظام قانوني ينظم شكل وادارة الجمسات االلكترونية وأوصت الدراسة  

لكي تكون محال لالطالع والحوار والمناقشة بين االطراف وىيئة التحكيم، ولضمان تطبيق العدالة 

االجرائية في قانون التحكيم االردني االلكتروني فانو ينبغي عمى المشرع اضافة نص قانوني حول 

 .زام بالسريةموضوع االلت

 .الكممات المفتاحية: العدالة اإلجرائية، التحكيم التجاري اإللكتروني، القانون األردني
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Abstract 

The study of electronic commercial arbitration requires following the 

descriptive approach, the analytical approach, and the comparative 

approach. The study dealt with the topic of defining procedural justice, its 

contents and applications, and the law applicable to issues of procedures 

and general principles of procedural justice, its guarantees, and the penalty 

for breaching it through a statement of the original defense rights in the 

arbitration dispute and the guarantees of applying procedural justice in His 

opponents of commercial arbitration, and then the study dealt with the legal 

framework for electronic arbitration in commercial contracts, electronic 

arbitration procedures and ensuring the application of procedural justice. 

The study concluded that in electronic arbitration, normal arbitration 

procedures are followed, and additional rules for electronic arbitration are 

added to them by agreement of the parties, perhaps the most prominent of 

which is how to communicate between litigants and arbitrators remotely 

via the Internet, how to submit documents electronically and the 

importance of maintaining confidentiality of commercial and industrial 

information, and the principle of equality is considered The transaction 



between the parties in an adversarial situation is one of the basic pillars to 

ensure procedural justice in commercial arbitration, and what contributes to 

the consolidation of these principles is confidence in the arbitration judges. 

 The study recommended that the Jordanian legislator find a legal 

system that organizes the form and management of electronic sessions in 

order to be a subject for information, dialogue and discussion between the 

parties and the arbitral tribunal, and to ensure the application of procedural 

justice in the Jordanian electronic arbitration law, the legislator should add 

a legal text on the subject of confidentiality commitment. 
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