

	א����������א

E Arbitration

א��א�
���������/א����	

E.Arbitration
��א ��� ��� � א�#"א��!  ���

Web Site: http://kenanaonline.com/hetta11 -- E. Mail: hetta11@Yahoo.com



א������ א������$�א�� �א��$

�%& �$�%& �$
���א א���א)�א' א)�א' א������ א��������� ���

א*�א(א!א*�א(א!
א������ א������.-,$+ +$,-. א������ /�א������0 /�0���א א���א)�א' א)�א' �� ��� � א������ א������.-,$+ +$,-.

1234��& א�5%3 ���א 6�7#8



التحكيم قبل ما التحكيممرحلة قبل ما مرحلة

))العقدالعقد(( ))((



تعريفتعريف
التحكيمالتحكيم

ا'لكترونىا'لكترونى



ا'لكترونى التحكيم الى اللجوء ا'لكترونىدوافع التحكيم الى اللجوء دوافع

اجرائية اجرائيةدوافع دوافع

فنية فنيةدوافع دوافع

اقتصادية اقتصاديةدوافع دوافع



ا3لكترونية التحكيم ا3لكترونيةمراكز التحكيم يمراكز رو يم ز ير رو يم ز ر



ا'لكترونىإإ التحكيم ا'لكترونىجراءات التحكيم ممجراءات



ا3نترنت طريق عن التحكيم ا3نترنترسوم طريق عن التحكيم رسوم

التحكيم لرسوم ا�لكترونى التحكيمالوفاء لرسوم ا�لكترونى الوفاء



حكم صدور
ا'لكترونى التحكيم

الحكم توقيع
التحكيم ھيئة من

ا'لكترونى( )التوقيع

جلسة عقد دون
اAطراف يطلب لم ما

ذلك عكس



ا'لكترونى التحكيم حكم ا'لكترونىتوثيق التحكيم حكم توثيق



ا'لكترونى التحكيم حكم تنفيذ ا'لكترونىإجراءات التحكيم حكم تنفيذ إجراءات

المختصة�� المحكمة كتاب قلم التحكيم حكم المختصةايداع المحكمة كتاب قلم التحكيم حكم ايداع
التحكيم�� حكم بطJن دعوى رفع ميعاد التحكيمانقضاء حكم بطJن دعوى رفع ميعاد انقضاء

ك الت ك ذ تنف أ ا ت كا الت ك ذ تنف أ ا ت ا التحكيم�� حكم بتنفيذ أمر التحكيماستصدار حكم بتنفيذ أمر استصدار
المعلوماتضمانضمان�� المعلوماتسJمة المشارطة((سJمة و المشارطةالحكم و ))الحكم

الكترونيا موقعين كانا الكترونيااذا موقعين كانا اذا
التنفيذية�� بالصيغة التنفيذ أمر التنفيذيةتذييل بالصيغة التنفيذ أمر تذييل



التننفيذ التننفيذأمر أمر
الشعب الشعبباسم باسم

ا�بتدائيةا�بتدائية......................محكمةمحكمة
رقم رقمأمر ....................20082008لسنةلسنة..........أمر

يوم فى يومإنه فى /إنه // /20082008 مم
المحكمةالمحكمةرئيسرئيس............................//نحننحن

القانون مواد و ا-وراق على ا�ط0ع القانونبعد مواد و ا-وراق على ا�ط0ع بعد
لذلكلذلك

برقم المودع التحكيم حكم على التنفيذية الصيغة بوضع برقمنأمر المودع التحكيم حكم على التنفيذية الصيغة بوضع لسنةلسنة..........نأمر
ا�جراءات20082008 استيفاء الطالب وعلى السويس ا�جراءاتتحكيم استيفاء الطالب وعلى السويس تحكيم
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