النظام األساسي
بنا ًء على املر�سوم الرئا�سي بت�شكيل غرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية قامت اللجنة املكلفة بعمل
النــظام الأ�سـا�سي لغرفة التــحكيم الفل�سطينية الدولية حيث قام وزير العدل وبعد الت�أكد من عدم
تــعار�ض النظــام الفل�سطيــني مع الـقوانني والأنظــمة ذات العـالقة مت عـر�ضة على جمـل�س الـوزراء
والذي اقره و�صادق علية �سيادة الرئي�س حممود عبا�س يف 2013/6/2
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النظام األساسي – شباط2013/

باال�ستناد اىل  -:قانون التحكيم الفل�سطيني رقم  3ل�سنة  2000والقرار الرئا�سي     ل�سنة  2012واللوائح
التنفيذية للقانون �صدر النظام اال�سا�سي لغرفة التحكيم الفل�سطينية على النحو التايل :
املادة األوىل

ي�سمى هذا النظام « النظام الأ�سا�سي لغرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية» .
املـــادة الثانية

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه �إال �إذا دلت
القرينة على غري ذلك - :
· الغرفة :غرفة التحكيم الفل�سطينية.
· الرئي�س :رئي�س الغرفة.
· الهيئة العامة :الهيئة العامة للغرفة.
· الهيئة االدارية :الهيئة االدارية للغرفة .
· القانون :قانون التحكيم الفل�سطيني رقم  2000/3وتعديالته.
· التحكيم :و�سيلة لف�ض نزاع قائم بني اطرافه.
· التعليمات� :أية تعليمات �أو لوائح �أو قواعد ي�صدرها جمل�س االدارةا�ستنادا لهذا النظام .
· الع�ضو :كل من انت�سب �إىل الغرفة و�سدد ر�سومها .
· املحكم :ال�شخ�ص الطبيعي الذي ميار�س مهمة التحكيم ومدرج يف قوائم الغرفة .
· هيئة التحكيم :هي الهيئة التي ت�شكلها الغرفة واملتخ�ص�صة بت�سوية النزاعات ح�سب القواعد والتعليمات
املعتمدة من قبلها وفق ًا الحكام القانون.
· اخلبري� :شخ�ص م�ؤهل يف جمال معني ميكن اال�ستعانه به لتحديد م�سائل فنية تتعلق مبجال
عمله وي�صعب على غريه القيام بها.
املـــادة الثالثة

الغرفة هي هيئة فل�سطينية م�ستقلة  ،تتمتع با�ستقالل مايل واداري  ،ذات �شخ�صية اعتبارية وذمة مالية
م�ستق ّلة  ،تقوم مبهام واعمال التحكيم ويكون مقرها القد�س  ،ولها �أن ت�شكل مركز حتكيم �أو اكرث وان
تفتح فروعا لها داخل فل�سطني ولي�س لها �أية �أهداف �أو ن�شاطات يف املجاالت ال�سيا�سية والدينية واحلزبية
ولغتها الر�سمية العربية باال�ضافة اىل االيطالية واالجنليزية والفرن�سية .
  
املـــادة الرابعة

�أ�( -أهداف غرفة التحكيم)-:
تهدف الغرفة �إىل �إدارة وت�سوية جميع اخلالفات والنزاعات حول العقود والأعمال الهند�سية والتجارية
واملالية املعرو�ضة عليها طبقا للقانون  ،على �أ�سا�س العالقة القانونية بني الأطراف املتنازعة �سواء كانت
هذه العالقات تعاقدية او غري تعاقدية ،والعمل على حل و�إنهاء هذه النزاعات من خالل التحكيم .
ب -مهام غرفة التحكيم :
•تعتمد االجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون التحكيم الفل�سطيني ،يف عمل غرفة التحكيم الفل�سطينية،
وت�أخذ بعني االعتبار يف التطبيق والإجراءات القوانني ال�صادرة عن جلنة القانون التجاري الدولية
للأمم املتحدة (اليون�سرتال) ،وكل قانون معتمد من قبل الهيئة العامة لغرفة التحكيم الفل�سطينية.
•تعمل غرفة التحكيم الفل�سطينية على التن�سيق والتعاون مع غرف ومراكز التحكيم العربية والدولية،
وهي هيئة معرتف بها من قبل دولة فل�سطني
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•اعداد جداول املحكمني املعتمدين لدى الغرفة ممن تتوفر فيهم ال�شروط العامة للمحكم وذلك طبقا
للقانون واللوائح اخلا�صة بذلك .
•اختيار وتعيني املحكمني واخلرباء بناء على طلب اطراف النزاع طبقا لالنظمة واللوائح املطبقة يف
الغرفة.
•تقدمي الن�صح وامل�شورة للأطراف املتنازعة ح�سب العقود املربمة بني هذه الأطراف.،
•�إ�صدار الن�شرات والتقارير اخلا�صة مبهام و�إجنازات الغرفة واملحكمني.
•�إعداد وتنظيم املحا�ضرات وور�ش العمل املتعلقة بالتعريف ب�أهداف و مبجال عمل غرفة التحكيم،
وبالو�سائل التي تتبعها الغرفة يف حل النزاعات.
•العمل على اعتماد وت�ضمني مبد�أ التحكيم يف �صياغة العقود واالتفاقيات ذات ال�صلة ،والإ�شارة �إىل
�سلطة غرفة التحكيم يف تعيني املحكمني واخلرباء يف حال حدوث خالف �أو نزاع بني املتعاقدين.
•امل�ساهمة يف اقرتاح م�شاريع تطوير وحتديث االنظمة والقوانني املتعلقة بالتحكيم .
•التن�سيق والتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.
•اعداد االنظمة واللوائح والتعليمات الالزمة لعمل الغرفة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا النظام
والقوانني النافذة.
املـــادة الخامسة (عضوية الغرفة)

تتكون غرفة التحكيم من :الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني والأع�ضاء املنت�سبني.
�أوال :الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ،وهم:
�أ .نقابة املهند�سني – مركز القد�س.
ب .نقابة املحامني الفل�سطينيني.
ج .احتاد املقاولني الفل�سطينيني.
د .احتاد ال�صناعيني الفل�سطينيني.
ه.احتاد الغرف التجارية .
ثانيا :الأع�ضاء املنت�سبني:
يحدد نظام االنت�ساب اىل ع�ضوية الغرفة مبوجب الئحة خا�صة ت�صدر عن الغرفة.
املـــادة السادسة (هيكلية غرفة التحكيم)

 )1الهيئة العامة.
 )2الهيئة الإدارية.
 )3رئي�س الغرفة.
 )4وحدة التدقيق الداخلي.
املـــادة السابعة (الهيئة العامة)

تتكون الهيئة العامة من :ممثلني عن الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ،والأع�ضاء املنت�سبني.
يحق لكل ع�ضو م�ؤ�س�س بت�سمية ثالثة �أع�ضاء ممثلني عنه يف الهيئة العامة ،وتكون مدة اعتماد هذه
الت�سميات لثالث �سنوات قابلة للتجديد ،ملرة واحدة .
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املـــادة الثامنة (مهام الهيئة العامة)

تقوم الهيئة العامة باملهام التالية:
•�إقرار امليزانية العمومية واملوازنة التقديرية.
•حتديد قيمة اال�شرتاكات ال�سنوية للأع�ضاء بتن�سيب من جمل�س الإدارة.
•اقرار قواعد ت�سجيل املحكمني  ،و�أنظمة واجراءات اخلربة يف الغرفة.
•اعتماد الهيئة الإدارية للغرفة بناء على تن�سيب الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني للغرفة وانتخاب باقي االع�ضاء .
•�إقرار �سلم �أتعاب وم�ستحقات املحكمني اخلا�صني بهم ،و�أقرار �أية تعديالت تراها منا�سبة على ذلك.
•احلق يف تن�سيب تعديل هذا النظام العتماده و�إبالغ اجلهات ذات العالقة.
•احلق يف التو�صية حلل غرفة التحكيم و�إبالغ اجلهات ذات العالقة.
•اقرار اللوائح واالنظمة والتعليمات الداخلية مبا ال يتعار�ض والقوانني والأنظمة النافذة.
•انتخاب اع�ضاء وحدة التدقيق الداخلي .
•قبول والغاء الع�ضوية بتن�سيب من الهيئةاالدارية.
املـــادة التاسعة (اجتماعات الهيئة العامة)

تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا �سنويا ،ويجوز دعوتها الجتماع غري عادي يف حال ال�ضرورة بطلب من:
•الرئي�س� ،أو ثلثي الأع�ضاء  ،او ثلث االع�ضاء.
•تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية يف حال ح�ضور االغلبية املطلقة للأع�ضاء.
•ت�أخذ القرارت يف اجتماعات الهيئة العامة ب�أغلبية احل�ضور ،وتكون التو�صية يف تعديل النظام
اال�سا�سي وحل الغرفة باغلبية ثلثي االع�ضاء.
•يب ّلغ كل ع�ضو من الأع�ضاء مبوعد عقد اجتماع الهيئة العامة قبل �أ�سبوعني على الأقل من موعد عقد
اجلل�سة االفتتاحية.
•يقوم املدير التنفيذي للغرفة بكتابة حما�ضر اجتماعات الهيئة.
املـــادة العاشرة (الهيئة اإلدارية)

تتكون الهيئة الإدارية من ت�سعة � أع�ضاء :خم�سة منهم يتم ت�سميتهم من قبل الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ،واربعة
�أع�ضاء منتخبني من الهيئة العامة.
فرتة عمل الهيئة الإدارية للغرفة هي :ثالث �سنوات ،قابلة للتجديد ملرة واحدة.
االع�ضاء املنتخبني لع�ضوية الهيئة الإدارية ،يجب �أن يكون �أحدهما �أو جميعهم من �أع�ضاء الهيئة العامة.
تقوم الهيئة الإدارية بت�سمية رئي�س الغرفة ونائبه.
املـــادة الحادية عشر (مهام الهيئة اإلدارية)

تقوم الهيئة الإدارية باملهام التالية:
�إدارة الغرفة وتطبيق قرارات الهيئة العامة.
اعداد اللوائح واالنظمة والتعليمات وعر�ضها على الهيئة العامة من اجل اقرارها .
تعيني املحكمني  ،وا�ستبدالهم عند الطلب والنظر يف االعرتا�ضات املقدمة عليهم او طلبات ردهم املقدمة
من اخل�صوم  ،وحتديد مكان التحكيم اذا مل يذكر يف اتفاق التحكيم .
اعداد اللوائح املالية اخلا�صة باتعاب املحكمني والر�سوم واال�شرتاكات التي تتقا�ضاها الغرفة وعر�ضها على
الهيئة العامة القرارها .
5

اعداد جداول املحكمني املعتمدين لدى الغرفة وذلك ح�سب ال�شروط املحددة يف القانون واللوائح اخلا�صة بذلك .
التن�سيب للهيئة العامة بقبول الع�ضوية و�شطب الأع�ضاء.
تعيني املدير التنفيذي للغرفة والذي يقوم باملهام امل�سندة �إليه مبوجب هذا النظام و التعليمات املقرة لغرفة
التحكيم .و تعيني املوظفني املطلوبني مل�ساعدة املدير التنفيذي لإجناز �أعماله.
�إدارة الإجراءات املتعلقة بعمل التحكيم ،بح�سب النظام املعمول به.
حتديد راتب املدير التنفيذي للغرفة والطاقم االداري.
املـــادة الثانية عشر (اجتماعات الهيئة اإلدارية)

اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية بح�ضور ثلثي �أع�ضائها � ،أما بالن�سبة لقراراتها فت�ؤخذ باالغلبية من
املرجح.
الأع�ضاء احلا�ضرين ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يكون �صوت رئي�س الهيئة الإدارية ال�صوت ّ
تدعى الهيئة الإدارية لالجتماع من الرئي�س كل �شهرين كحد �أق�صى � ،أو يف حال ال�ضرورة لذلك ،على �أن
يتم �إبالغ كل ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة الإدارية مبوعد عقد اجلل�سة قبل �أ�سبوع واحد على الأقل من موعد
عقد االجتماع.
�إعداد امليزانية العمومية واملوازنة التقديرية.
يقوم املدير التنفيذي لغرفة التحكيم بكتابة حما�ضر اجتماعات الهيئة الإدارية.
املـــادة الثالثة عشر ( مهام رئيس غرفة التحكيم)

ير�أ�س رئي�س غرفة التحكيم اجتماعات الهيئة العامة واجتماعات الهيئة الإدارية ويف حال غياب �أو عدم
متكن الرئي�س من ح�ضور االجتماعات يقوم مقامه نائب الرئي�س.
متثيل غرفة التحكيم يف الت�صرفات واالعمال القانونية.
الإ�شراف على �إدارة الأمور املالية واالدارية للغرفة ،و�إعالم الهيئة الإدارية عن الأمور املتعلقة باال�شرتاكات،
ومتابعة حت�صيلها.
ما يكلف به من اعمال مبوجب النظام الأ�سا�سي والتعليمات اخلا�صة بغرفة التحكيم.
املـــادة الرابعة عشر (وحدة التدقيق الداخلي)

تت�شكل وحدة التدقيق الداخلي من ثالث اع�ضاء من الهيئة العامة يتم انتخابهم ملدة ثالث �سنوات.
تقوم وحدة التدقيق الداخلي باعمال الرقابة على عمل الهيئة االدارية يف جميع جوانب عملها وتقدم
تقاريرها اىل الهيئة العامة يف نهاية كل �سنة مالية .
املـــادة الخامسة عشر (أحكام عامة)

اوال :

مينع على الرئي�س ونائب الرئي�س و�أع�ضاء الهيئة الإدارية واملدير التنفيذي واملوظفني العاملني يف الغرفة،
مزاولة مهنة التحكيم �أو اخلرباء �أو يف �أي �أمر يتعلق يف مو�ضوع التحكيم.
يحق لع�ضو �أو �أع�ضاء الهيئة الإدارية التدخل يف التحكيم فقط يف حال الرغبة واملوافقة امل�سبقة واملوثقة
لأطراف اخلالف جمتمعني.

ثانيا :

يفقد الع�ضو يف غرفة التحكيم ع�ضويته ،يف احلاالت التالية:
•الوفاة
•اال�ستقالة.
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•عدم توفر ال�شروط الواردة يف املادة رقم ( )5من هذا النظام.
•الأع�ضاء املتخلفني عن دفع اال�شرتاكات ال�سنوية ملدة �سنتني متتالينت� ،إال يف حال قرار الهيئة الإدراية
بقبول ع�ضويتهم.
تكون ا�ستعادة الع�ضوية بالن�سبة للأع�ضاء الذين فقدوا ع�ضويتهم نتيجة تخلفهم عن �سداد اال�شرتاكات،
فور ت�سديدهم لال�شرتاكات امل�ستحقة عليهم �سابقا م�ضافا �إليها غرامات الت�أخري.
يحق للهيئة الإدراية التو�صية بتجميد ع�ضوية الع�ضو الذي ت�سبب يف �ضرر مادي �أو معنوي �أو �أخ ّل ب�أي هدف
من �أهداف غرفة التحكيم ،وذلك بت�صويت ثلثي الأع�ضاء ،على �أن يتم امل�صادقة على هذه التو�صية من
قبل الهيئة العامة لغرفة التحكيم.
يحق للهيئة الإدارية �إعادة ع�ضوية ع�ضو مت �شطبه� ،شريطة زوال م�سببات فقده لع�ضويته ،وعلى �أن يقوم
هذا الع�ضو بتقدمي طلب ع�ضوية جديد وبدفع الر�سوم من تاريخ قبول ع�ضويته جمددا.
ال يحق لأي �شخ�ص فقد ع�ضويته ب�أن يطالب با�سرتداد ر�سوم ت�سجيل �أو ر�سوم ا�شرتاكاته ال�سنوية �أو �أية
مدفوعات كان قد دفعها ل�صالح �صندوق الغرفة خالل ع�ضويته فيها.

ثالثا  :االمور املالية :

 -1تكون املدخوالت املادية لغرفة التحكيم ،كما يلي:
•ر�سوم الت�سجيل ور�سوم اال�شرتاكات ال�سنوية.
•منح وهبات خارجية غري م�شروطة ،وم�صادق عليها من الهيئة الإدارية.
•مدخوالت ناجتة عن اخلدمات املقدمة من قبل غرفة التحيكم بكافة �أطرها وبن�سبة  %25من ،ر�سوم
�أتعاب املحكمني واخلرباء.
•يتم تغطية العجز املايل �إن وجد مب�ساهمات مت�ساوية من الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني وكل ع�ضو يتخلف عن
تغطية م�ساهمته يتعر�ض اىل �شطب ع�ضويته من الغرفة كم�ؤ�س�س.
 -2حتتفظ الغرفة يف مقرها بح�سابات ا�صولية .
 - 3للغرفة احلق يف فتح احل�سابات و حق امتالك االموال املنقولة و غري املنقولة التي تلزمها لتمكينها من
القيام بواجباتها  ،كما و لها احلق يف رهن �أي منها �أو بيعها �أو ت�أجريها بقرار من جمل�س الإدارة ،كما ولها
حق االقرتا�ض بقرار من جمل�س الإدارة وو�ضع الت�أمينات الالزمة لذلك .
 -4تخ�ضع ح�سابات غرفة التحكيم للتدقيق من قبل مدقق ح�سابات قانوين.
 -5ي�سري العمل يف هذا النظام اعتبارا من تاريخ امل�صادقة عليه واعتماده من جمل�س الوزراء.
 -6يف كل ما هوغري وارد يف هذا النظام يتم الرجوع فيه اىل القواعد العامة يف القوانني واالنظمة
الفل�سطينية .
 -7هيئات غرفة التحكيم والعاملني فيها ولديها ملزمون باملحافظة على �سرية الق�ضايا التي ينظرون فيها .
 -8كل من يخالف ن�ص الفقرة ( )7من هذة املادة يتوجب على الهيئة االدارية اعفاءه من مهامه لدى
الغرفة.
 -9يف حالة حل الغرفة تو�ضع موجودات وممتلكات الغرفة يف اخلزينة العامة ول�صالح اخلزينة.
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قواعد التحكيم
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قواعد التحكيم وإجراءاته
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مقدمة
مناذج إتفاق تحكيم :

يو�صى با�ستخدام اتفاقات التحكيم و�شروط التحكيم وم�شارطات التحكيم التالية بالن�سبة للأطراف
الراغبني يف �إحالة منازعاتهم النا�شئة عن العقد �أو �أي ت�صرف �آخر �إىل حتكيم م�ؤ�س�سي.
ويجوز غرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية م�ساعدة املهنيني �أو �شركات �أو امل�ستخدمني فى �صياغة مثل هذه
الإتفاقات املتوفرة على موقع غرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية.

رشط امل ُ َحكِّم الفرد

جميع املنازعات التى تن�ش�أ عن هذا العقد ت�سوى بطريق التحكيم وفق ًا لقواعد غرفة التحكيم الفل�سطينية
الدولية ،تتكون هيئة التحكيم من محُ َ كم فرد ُي َع نَّي طبق ًا لهذه القواعد.

رشط هـيئة التحكيم

جميع املنازعات التى تن�ش�أ عن هذا العقد ت�سوى بطريق التحكيم وفق ًا لقواعد غرفة التحكيم الفل�سطينية
الدولية . .تتكون هيئة التحكيم من ثالثة محُ َ كمني ،اثنان منهما ُي َع َّينان من ِق َبل طرفى املنازعة ويختار
املحكمان املعينان على هذا النحو املحكم الثالث الذي يتوىل رئا�سة هيئة التحكيم ،وفى حالة عدم التو�صل
�إىل اتفاق  ،تعني غرفة التحكيم الرئي�س.

رشط تحكيم متعدد األطراف:

جميع املنازعات التى تن�ش�أ عن هذا العقد ت�سوى بطريق التحكيم وفق ًا لقواعد غرفة التحكيم الفل�سطينية
الدولية ،تتكون هيئة التحكيم من محُ َ ِّكم واحد /ثالثة محُ َ ك ِّمني ،يعينون بوا�سطة غرفة التحكيم ،ب�صرف
النظر عن عدد الأطراف املتنازعة.

رشط التحكيم الدوىل

جميع املنازعات التى تن�ش�أ عن هذا العقد ت�سوى بطريق التحكيم وفق ًا لقواعد غرفة التحكيم الفل�سطينية
الدولية ،تتكون هيئة التحكيم من محُ َ ِّكم واحد /ثالثة محُ َ ك ِّمني ،يعينون طبق ًا لهذه القواعد وت�صدر هيئة
التحكيم حكمها طبق ًا لقواعد قانون �( --------أو :وفق ًا ملبادئ العدالة والإن�صاف).
يكون مكان التحكيم …..
تكون لغة التحكيم ……
م�شارطة حتكيم
املوقعان �أدناه ………… و ……… ..حيث ن�ش�أ بينهما نزاع مو�ضوعه
……………………………………………………
ً
………………………… ،.لذا فقد �إتفقا على ت�سوية هذا النزاع وفقا لقواعد غرفة
التحكيم الفل�سطينية الدولية .تتكون هيئة التحكيم من محُ َ ِّكم واحد /ثالثة محُ َ ك ِّمني ،يعينون طبق ًا لهذه
القواعد
(التاريخ)
(التوقيع)
(التوقيع)						
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ديباجة – غرفة التحكيم
وظائف وأجهزة غرفة التحكيم

تخت�ص غرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية باملهام الآتية-:
•�إدارة التحكيمات وفق ًا لقواعد غرفة التحكيم الدولية الفل�سطينية.
•تعيني املُ َحك ِّمني فى الدعاوى التى التتم �إدارتها طبقا لهذه القواعد وذلك بناء على طلب �أطراف
النزاع.
•تع َيني املحكمني طبق ًا لقواعد اليوني�سرتال وذلك بناء على طلب الأطراف.
•تنجز غرفة التحكيم املهام املنوطة بها كما هو من�صو�ص عليه فى هذه القواعد من خالل الهيئة
االدارية لغرفة التحكيم واملدير التنفيذي للغرفة.
الهيئة اإلدارية لغرفة التحكيم:

لهيئة التحكيم �إخت�صا�ص عام ب�ش�أن جميع الأمور املتعلقة ب�إدارة �إجراءات التحكيم كما �أن له �إتخاذ كافة
القرارات املرتبطة بذلك ،وفقا لهذه القواعد دون االخالل مبهام املدير التنفيذي للغرفة.
تتكون الهيئة االدارية لغرفة التحكيم من ت�سعة �أع�ضاء ،ويقوم االع�ضاء بت�سمية الرئي�س ونائب الرئي�س
ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
يجوز �أن يكون يف للهيئة االدارية لغرفة التحكيم خرباء فل�سطينيني �أو �أجانب �أع�ضاء يف الهيئة االدارية
لغرفة التحكيم.
ير�أ�س �إجتماعات الهيئة االدارية لغرفة التحكيم الرئي�س ،وفى حال غيابه يتوىل نائبه رئا�سة االجتماعات.
تعترب اجتماعات الهيئة االدارية لغرفة التحكيم قانونية بح�ضور خم�سة اع�ضاء على االقل من جمموع
االع�ضاء مبا فيهم الرئي�س �أو نائب الرئي�س.
يجوز �أي�ض ًا عقد اجتماعات الهيئة االدارية لغرفة التحكيم من خالل نظام الإت�صال.
تتخذ الهيئة االدارية لغرفة التحكيم قراراتها ب�أغلبية امل�صوتني .فى حالة ت�ساوى الأ�صوات ،يتم ترجيح
�صوت رئي�س اجلل�سة.
فى حاالت ال�ضرورة ،يجوز لرئي�س الهيئة االدارية لغرفة التحكيم ويف حال تعذر هذا االخري لنائب الرئي�س
�إتخاذ التدابري املتعلقة ب�إدارة �إجراءات التحكيم والتى تدخل �ضمن اخت�صا�ص الهيئة االدارية لغرفة
التحكيم ،وتخطر الهيئة االدارية لغرفة التحيكم بها يف اول اجتماع الحق له.
�إذا قرر ع�ضو يف الهيئة االدارية لغرفة التحكيم االمتناع عن الت�صويت فعليه اخلروج من االجتماع يف
مرحلة النقا�ش بذات املو�ضوع واتخاذ التدابري ذات ال�صلة وال ي�ؤثر هذا االمتناع على الن�صاب القانوين
النعقاد االجتماع.
املدير التنفيذي لغرفة التحكيم:

يتوىل املدير التنفيذي للغرفة املهام امل�سندة �إليها طبق ًا لهذا النظام واملفو�ضة له من الهيئة االدارية للغرفة
وي�صدر كافة القرارت املرتبطة بذلك ،هذا باال�ضافة اىل �أن املدير التنفيذي يقوم مبا يلي -:
تقوم املدير التنفيذي لغرفة التحكيم حترير حما�ضر جل�ساته والتوقيع على ما ينبغى اتخاذه من �إجراءات.
رفع تقارير اىل الهيئة االدارية للغرفة بخ�صو�ص حالة اجراءات التحكيم.
ج -ار�سال قرارات الهيئة االدارية �إىل الأطراف املتنازعة وهيئة التحكيم و�أي جهة اخرى يحق �إخطارها .
ا�ستالم جميع املرا�سالت والوثائق اخلطية من االطراف ومن هيئة التحكيم.
و�-إن�شاء �سجالت حلفظ كافة ملفات التحكيم فيها .
هـ ار�سال الإخطارات بناء على طلب الهيئة االدارية للغرفة وهيئة التحكيم.
ى -تزويد �أطراف النزاع ،بناء على طلبهم� ،صورة طبق الأ�صل من امل�ستندات ،وكذلك ال�شهادات
والإقرارات املرتبطة ب�إجراءات التحكيم.
ينجز املدير التنفيذي للغرفة املهام املنوطة به من خالل رئي�س الهيئة االدارية لغرفة التحكيم.
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الفصل األول :أحكام عامة

املادة  :1نطاق التطبيق.

تطبق هذه القواعد فى حالة ما �إذا ن�ص �شرط التحكيم �أو �أى اتفاق اخر بني الأطراف على تطبيقها.
الإحالة يف العقد �إىل غرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية.
بالإ�ضافة �إىل ماهو من�صو�ص عليه فى الفقرة  ،1تطبق هذه القواعد يف الأحوال الآتية-:
�أن يتقدم �أحد يطلب حتكيم موقع منه طالب ًا �إجراء التحكيم طبق ًا لهذه القواعد.
�أن يقبل الطرف الآخر هذا الإقرتاح ،مبوجب �إقرار موقع منه خالل املدة التي يحددها املدير التنفيذي
للغرفة.

املادة  :2القواعد املطبقة عىل اإلجراءات

تخ�ضع �إجراءات التحكيم لهذه القواعد ثم للقواعد التى ا�ستقر عليها الطرفان بالإتفاق امل�شرتك بينهما
ثم للقواعد التى حتددها هيئة التحكيم.
وفى جميع الأحوال ،تطبق القواعد الآمرة واجبة التطبيق على �إجراءات التحكيم.
وفى جميع الأحوال ،يجب �إحرتام حقوق الدفاع وامل�ساواة يف معاملة الأطراف.

املادة  :3القواعد املطبقة عىل موضوع النزاع.

تف�صل هيئة التحكيم يف مو�ضوع النزاع طبق ًا لقواعد القانون ما مل يتفق الأطراف �صراحة على �أن تف�صل
هيئة التحكيم يف النزاع وفق ًا ملبادئ العدالة والإن�صاف.
تف�صل هيئة التحكيم يف النزاع طبق ًا للقواعد التي يعينها الأطراف يف اتفاق التحكيم �أو تلك التي يحددونها
الحق ًا حلني ت�شكيل هيئة التحكيم.
�إذا مل يتم االتفاق طبق ًا للفقرة  ،2تطبق هيئة التحكيم القواعد التي تكون �أكرث ات�صا ًال مبو�ضوع النزاع.
وفى جميع الأحوال ،تراعي هيئة التحكيم الأعراف التجارية.

املادة  :4مكان التحكيم

يحدد الطرفان مكان التحكيم وذلك ح�سب اتفاقية التحكيم.
فى حالة عدم حتديد الأطراف ملكان التحكيم ،يكون مكان التحكيم مبدينة القد�س ،ويف حال تعذر ذلك
يكون يف مدينة رام اهلل .
ا�ستثناء ًا من ن�ص الفقرة  ،2ميكن ملجل�س التحكيم �أن يحدد مكان التحكيم فى مكان �آخر ،فى فل�سطني �أو
فى اخلارج ،مع مراعاة مطالب طرفى النزاع و�أى ظروف �أخرى.
لهيئة التحكيم �أن تقرر عقد جل�سات �أو غريها من �إجراءات التحكيم فى مكان �آخر غري مكان التحكيم.

املادة  : 5لغة التحكيم

يتم �إختيار لغة التحكيم بالإتفاق بني الطرفني فى اتفاق التحكيم �أو الحق ًا �إىل �أن يتم ت�شكيل هيئة التحكيم.
فى حالة عدم الإتفاق بني الطرفني ،حتدد هيئة التحكيم لغة التحكيم.
لهيئة التحكيم �أن تقبل امل�ستندات املقدمة بلغة خمتلفة عن لغة التحكيم ،كما �أن لها �أن ت�أمر برتجمة هذه
امل�ستندات �إىل لغة التحكيم.

املادة  : 6إقامة وإرسال الدعاوى

يجب على الأطراف �إيداع الوثائق وامل�ستندات لدى املدير التنفيذي لغرفة التحكيم على الوجه التايل:
�أ�صل لغرفة التحكيم ون�سخة لكل طرف  ،يتم ار�سال ن�سخة عن �أي وثائق ملحقة لغرفة التحكيم ون�سخة لكل
طرف و عدد من الن�سخ طبق ًا لعدد املحكمني.
ير�سل ملدير التنفيذي جميع الإخطارات �إىل الأطراف و�إىل املحكمني واخلرباء والغري مبوجب خطاب
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م�سجل �أو مبوجب �أية و�سيلة مالئمة اخرى ت�سمح ب�إثبات الت�سلم ر�سمي ًا ،وذلك مامل تن�ص هذه القواعد
على خالف ذلك.

املادة  : 7اآلجال

اليرتتب على فوات الآجال املحددة يف هذه القواعد �أو تلك املحددة بوا�سطة الهيئة الدارية لغرفة التحكيم
�أو املدير التنفيذي للغرفة �أو هيئة التحكيم �سقوط احلق املرتبط بها ،ما مل تن�ص على ذلك هذه القواعد
�أو الأمر الذي مبوجبه مت حتديد هذه الآجال.
للهيئة الدارية لغرفة التحكيم واملدير التنفيذذ ولهيئة التحكيم مد الآجال التى �سبق حتديدها وذلك
قبل �إنتهاء مدتها .ويجوز مد الآجال امل�سقطة للحقوق فقط فى حالة وجود �أ�سباب جدية �أو ب�إتفاق جميع
الأطراف.
فى ح�ساب الآجال ،ي�ستبعد اليوم الأول.وفى حالة وقوع الأجل املحدد يف يوم اجلمعة �أو يف يوم عطلة
ر�سمية ،يتم مده �إىل �أول يوم عمل يليه.

املادة  :8الرسية

تتعهد غرفة التحكيم وهيئة التحكيم وكذا �أي�ض ًا اخلرباء باملحافظة على �سرية املعلومات والبيانات
اخلا�صة بالإجراءات.
يجوز ن�شر حكم التحكيم فقط مبوافقة الأطراف الكتابية امل�سبقة واملوجهة لغرفة التحكيم.
الفصل الثاني :بدء اإلجراءات

املادة  :9طلب التحكيم

يودع املدعي طلب التحكيم لدى املدير التنفيذي لغرفة التحكيم.
يكون طلب التحكيم موقع ًا من الطرف الذي يقدمه �أو من حماميه بوا�سطة توكيل ويجب �أن ي�شتمل �أو يكون
م�صحوب ًا مبا يلي:
�أ�سماء وحمال �إقامة الأطراف.
و�صف ملو�ضوع النزاع والطلبات مع ذكر قيمتها االقت�صادية.
ت -تعيني املحكم �أو جميع البيانات الالزمة ملعرفة عدد املحكمني وطريقة تعيينهم.
ث -الأدلة القانونية�،إن وجدت ،وجميع امل�ستندات امل�ؤيدة لدعوى طالب التحكيم.
ج -جميع البيانات�،إن وجدت ،اخلا�صة بالقواعد واجبة التطبيق على الإجراءات وعلى مو�ضوع النزاع �أو
مبادئ العدالة ح -الإن�صاف ومكان ولغة التحكيم.
خ – التوكيل املمنوح ملحامى الدفاع �إذا كان قد مت تعيينه بالفعل.
د -اتفاق التحكيم.
ير�سل املدير التنفيذي طلب التحكيم لل ُم َّد َعى عليه خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إيداع الطلب .وبناء على
طلب املُ َّد ِعى ،يخطر املدير التنفيذي املدعى عليه بطلب التحكيم بوا�سطة �إنذار على يد محُ ْ ِ�ضر ق�ضائى،
كما يجوز لل ُم َّد ِعى �إخطار املدعى عليه مبا�شرة بطلب التحكيم ،على �أن يكون طلب التحكيم قد مت �إيداعه
لدى املدير التنفيذذ للغرفة.

املادة  :10بيان الدفاع

يودع املُ َد َعى عليه بيان بدفاعه لدى املدير التنفيذي لغرفة التحكيم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ا�ستالم
طلب التحكيم الذى �أر�سله له املدير التنفيذي .ويجوز للمدير التنفيذي �أن ميدد هذه املهلة فى حالة وجود
�أ�سباب تربر ذلك.
يكون بيان الدفاع موقع ًا من املدعى عليه �أو من حماميه املكلف بالدفاع عنه ويجب �أن ي�شتمل �أو يكون
م�صحوب ًا مبا يلي-:
�إ�سم وحمل �إقامة املُ َّد َعىعليه.
عر�ض (موجز) للدفاع.
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حكم �أو جميع البيانات الالزمة ملعرفة عدد املحكمني وطريقة تعيينهم.
ت -تعيني املُ ِّ
ث -الأدلة القانونية�،إن وجدت ،وجميع امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاع املدعى عليه.
ج -جميع البيانات�،إن وجدت ،اخلا�صة بالقواعد واجبة التطبيق على الإجراءات وعلى مو�ضوع النزاع �أو
مبادئ العدالة والإن�صاف ومكان ولغة التحكيم.
ح -التوكيل املمنوح ملحامى الدفاع �إذا كان قد مت تعيينه بالفعل.
ير�سل املدير التنفيذي لغرفة التحكيم بيان الدفاع �إىل املُ َّد ِعى خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إيداعه.
وبناء على طلب املُ َّد َعى عليه ،يخطر املدير التنفيذي لغرفة التحكيم املدعي ببيان الدعوى بوا�سطة �إنذار
على يد محُ ْ �ضر ق�ضائى.
يجوز لل ُم َّد َعى عليه �إخطار املدعي مبا�شرة ببيان الدفاع على �أن يكون بيان الدفاع قد مت �إيداعه لدى املدير
التنفيذي لغرفة التحكيم.
فى حالة عدم �إيداع املُ َد َعى عليه لبيان دفاعه لدى املدير التنفيذي لغرفة التحكيم  ،ي�ستمر التحكيم
بدونه.

املادة  : 11صحة إجراءات التحكيم

فى حالة �إعرتا�ض �أحد الأطراف على تطبيق هذه القواعد قبل ت�شكيل هيئة التحكيم ،تف�صل الهيئة
االدارية يف مدى قبول التحكيم.
والتكون هيئة التحكيم ملزمة بقرار الهيئة االدارية الذي �أعلن قبول التحكيم.
الفصل الثالث :هيئة التحكيم

املادة  :12عدد املحكمني

تت�شكل هيئة التحكيم من حمكم فرد �أو من هيئة مكونة من عدد فردي من املحكمني من �ضمن قائمة
املحكمني امل�سجلني يف �سجل الغرفة .
تت�شكل هيئة التحكيم من حمكم فرد فى حالة عدم �إتفاق الأطراف على عدد املحكمني .ويجوز ملجل�س
التحكيم �إحالة النزاع �إىل هيئة ثالثية الأع�ضاء �إذا ما كان ذلك منا�سب ًا بالنظر ل�صعوبة النزاع �أو لقيمته
الإقت�صادية..
�إذا ن�ص �إتفاق التحكيم على ت�شكيل هيئة من املحكمني دون حتديد عدد ه�ؤالء املحكمني ،تت�شكل هيئة
التحكيم من ثالثة حمكمني.
�إذا ن�ص اتفاق التحكيم على عدد زوجي للمحكمني ،تت�شكل هيئة التحكيم من هذا العدد الزوجي م�ضاف ًا
�إليه حمكم �آخر.
يتم �إن�شاء �سجل للمحكمني يف غرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية ح�سب املادة ( )11من النظام الأ�سا�سي
لغرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية .

املادة  :13تعيني املحكمني

يتم تعيني املحكمني وفق ًا للقواعد التى �أقرها الأطراف فى اتفاق التحكيم.
تعني الهيئة االدارية املحكم الفرد ما مل ين�ص على خالف ذلك يف �إتفاق التحكيم.
يف حالة اتفاق الأطراف على التعيني امل�شرتك للمحكم الفرد دون حتديد �أجل لذلك ،يقوم املدير التنفيذي
لغرفة التحكيم بتحديد هذا الأجل.
يتم تعيني هيئة التحكيم على النحو التايل ما مل ين�ص على خالف ذلك يف �إتفاق التحكيم:
ُيعني كل طرف حمكم ًا عند تقدمي طلب التحكيم وبيان الدفاع على التوايل� .إذا مل يقم �أحد الأطراف بهذا،
تقوم الهيئة االدارية بتعيني املحكم.
تعني الهيئة االدارية رئي�س هيئة التحكيم .ومع ذلك يجوز للأطراف االتفاق على �أن يكون تعيني رئي�س هيئة
التحكيم باالتفاق امل�شرتك بني املحكمني املعينني من قبلهم.
�إذا انق�ضت املهلة التى حددها الطرفان التي حددها املدير التنفيذي لغرفة التحكيم  ،يف حالة عدم
حتديدها بوا�سطة الأطراف ،دون �أن يتم االتفاق بني املحكمني ،تتوىل الهيئة االدارية تعيني رئي�س هيئة التحكيم.
17

يف حالة اختالف جن�سية الأطراف �أو اختالف حمال �إقامتهم ،تعني الهيئة االدارية حمكم ًا فرد ًا �أو رئي�س ًا
لهيئة التحكيم ال ينتمي بجن�سيته �إىل �أي من جن�سيات الأطراف ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك.

املادة  :14تعيني املحكمني ىف التحكيم متعدد األطراف

عند قيام طلب حتكيم من �أو �ضد عدة �أطراف مع تن�صي�ص اتفاقية التحكيم على اللجوء لهيئة حتكيمية
دون حتديد اجلهة املخت�صة لتعيني هذه الهيئة �أو رئي�سها ،ويف حال كون االطراف جمموعتني منذ ايداع
�أول مذكرات تقوم كل جمموعة بتعيني حمكم وتتوىل الهيئة االدارية تعيني رئي�س الهيئة.
تتوىل الهيئة الإدارية تعيني جميع �أع�ضاء هيئة التحكيم �أو حمكم فرد ان اعترب ذلك مالئما بغ�ض النظر
عن تن�صي�ص خمالف باتفاقية التحكيم �أو ذلك يف حال عدم اجتماع االطراف مبجموعتني عند ايداع �أول
مذكرات بغ�ض النظر عن �أي تعيني �صادر عن االطراف.

املادة  :15تضارب املصالح

ال يجوز تعيني املحكمني من-:
اع�ضاء جمل�س الهيئة االدارية لغرفة التحكيم
ج) مدققي ح�سابات غرفة التحكيم
د) موظفى غرفة التحكيم
هـ) ال�شركاء الذين تربطهم �صلة عمل ،واملوظفني واولئك الذين لهم عالقات تعاون وعمل قائمة مع
املذكورين اعاله فى البنود �أ -ب.

املادة  :16قبول املحكمني

يخطر املدير التنفيذي لغرفة التحكيم املحكمني برت�شيحهم لتويل مهمة التحكيم ويتعني على املحكمني
خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإخطار �إبالغ املدير التنفيذي لغرفة التحكيم بقبولهم هذا
الرت�شيح.

املادة  :17إقرار االستقاللية وتأكيد تعيني املحكمني

يقدم املحكمون مع �إخطار قبولهم تويل مهمة التحكيم �إقرار ًا با�ستقاللهم �إىل املدير التنفيذي لغرفة
التحكيم
ي�صرح املحكم فى �إقرار اال�ستقاللية امل�سائل التالية مع حتديد التاريخ واملدة-:.
�أية عالقة مع الأطراف �أو مع حماميهم من �ش�أنها الت�أثري على حياده وا�ستقالله.
اية م�صلحة �شخ�صية �أو اقت�صادية �سواء مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تتعلق مبو�ضوع النزاع .
ج) �أي ر�أى م�سبق �أو حتفظ �إزاء مو�ضوع النزاع.
ير�سل املدير التنفيذي لغرفة التحكيم ن�سخة من �إقرار اال�ستقاللية �إىل الأطراف .ولكل طرف تقدمي
تعليقاته كتابة ً �إىل املدير التنفيذي لغرفة التحكيم خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تلقى الإقرار.
فى حالة �إنق�ضاءالأجل املحدد فى الفقرة ( ،)3ي�ؤكد املدير التنفيذي لغرفة التحكيم تعيني املحكم يف حالة
تقدميه �إقرار اال�ستقاللية خالي ًا من �أية ظروف جدية ،وعدم �إيداع الأطراف لأية مالحظات يف هذا
اخل�صو�ص .وفى جميع الأحوال الأخرى،يف�صل جمل�س التحكيم يف �ش�أن ت�أكيد تعيني املحكم.
يجب �إعادة تقدمي �إقرار الإ�ستقاللية �أثناء نظر التحكيم وحتى نهايته �إذا ما طر�أت �أحداث الحقة ت�ستوجب
ذلك� ،أو �إذا طلب املدير التنفيذي لغرفة التحكيم ذلك.

املادة  :18رد املحكمني-:

 -1يجوز لكل طرف التقدم بطلب رد م�سبب �ضد املحكمني لأي �سبب من �ش�أنه �إثارة ال�شكوك حول
�إ�ستقاللهم �أو حيدتهم.
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 -2يجب التقدم بطاب الرد �إىل املدير التنفيذي لغرفة التحكيم خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تلقى �إقرار
اال�ستقاللية �أو من تاريخ العلم ب�سبب الرد.
 -3يخطر املدير التنفيذي لغرفة التحكيم املحكمني والأطراف االخرى بطلب الرد كما حتدد لهم مهلة
ير�سلون خاللها تعليقاتهم �إن وجدت.
 -4تف�صل الهيئة االدارية يف طلب الرد .

املادة  :19تبديل املحكمني

 -1يتم تبديل املحكم من خالل تعيني حمكم جديد وذلك فى احلاالت الآتية-:
عدم قبول املحكم لرت�شيحه �أو تنحيه بعد قبوله �إياه.
عدم ت�أكيد تعيني املحكم.
ج) موافقة الهيئة االدارية على طلب الرد املقدم �ضد املحكم.
د) عزل الهيئة االدارية للمحكم ب�سبب خرقه للواجبات التي تفر�ضها هذه القواعد على هيئة التحكيم �أو
لأى �سبب جدي �آخر.
هـ) وفاة املحكم �أو تعذر قيامه مبهمته لأ�سباب مر�ضية �أو لأي �سبب جدي �آخر.
 -2يجوز املدير التنفيذي لغرفة التحكيم �أن يوقف �سري الدعوى يف �أي من احلاالت املن�صو�ص عليها فى
الفقرة (.)1
 -3يتم تعيني املحكم اجلديد بوا�سطة نف�س اجلهة التى قامت بتعيني املحكم املراد تبديله .و�إذا اقت�ضى
الأمر تبديل املحكم اجلديد ،تعني الهيئة االدارية املحكم الثالث.
 -4حتدد الهيئة االدارية الأتعاب امل�ستحقة للمحكم الذي مت تبديله� ،إن كان لها مقت�ضى ،مراعي ًا حجم
الأعمال التي متت و�أ�سباب الرد.
 -5فى حالة تبديل املحكم ،يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر �إعادة كل �أو جزء من الإجراءات.

املادة  :20الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم-:

يجب �إبداء الدفع بعدم اخت�صا�ص هيئة التحكيم مع �أول �إجراء �أو جل�سة تالية للطلب الذي ي�شري �إليه
الدفع و�إال �سقط احلق يف �إبدائه.
املادة  :21الت�شكيل املعيب لهيئة التحكيم
فى حالة ما �إذا تبني لهيئة التحكيم �أن تعيني �أع�ضائها قد مت باملخالفة لإحدى القواعد الآمرة الواجبة
التطبيق على �إجراءات التحكيم �أو باملخالفة لهذه القواعد ،ت�صدر هيئة التحكيم �أمر ًا م�سبب ًا ب�إعادة جميع
الإجراءات �إىل غرفة التحكيم الأمر الذي يعني �إ�ستقالة جميع �أع�ضاءهيئة التحكيم.
الفصل الرابع :اإلجراءات

املادة  :22تشكيل هيئة التحكيم

 -1ير�سل املدير التنفيذي لغرفة التحكيم طلب التحكيم وبيان الدفاع �إىل املحكمني مع جميع امل�ستندات
املرفقة حني يتم �سداد الدفعة املقدمة.
 -2ي�شكل املحكمون هيئة التحكيم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إ�ستالمهم املذكرات وامل�ستندات من املدير
التنفيذي لغرفة التحكيم ويجوز للمدير التنفيذي لغرفة التحكيم مد هذه املهلة لأ�سباب ُم َ�س ِّوغة.
 -3يتم �إثبات ت�شكيل هيئة التحكيم من خالل حترير حم�ضرم�ؤرخ وموقع عليه من املحكمني  .يو�ضح
مكان ولغة التحكيم ويحدد كيفية �سري الدعوى وكذلك الآجال اخلا�صة بها.
 -4فى حالة تبديل املحكمني بعد ت�شكيل هيئة التحكيم ،ير�سل املدير التنفيذي لغرفة التحكيم ن�سخة من
املذكرات وامل�ستندات اخلا�صة بالدعوى �إىل املحكمني اجلدد .ويتم ت�شكيل هيئة التحكيم اجلديدة وفق ًا ملا
تن�ص عليه الفقرات .3 ،2
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املادة  :23صالحيات هيئة التحكيم

 -1فى اية مرحلة من مراحل �سري الدعوى ،يجوز لهيئة التحكيم �أن حتاول التوفيق بني الطرفني .
 -2يجوز لهيئة التحكيم �إتخاذ جميع التدابري العاجلة والوقتية وكذلك التدابري التحفظية التي ال حتظرها
القواعد الآمرة الواجبة التطبيق على الإجراءات.
 -3يف حالة �إقامة عدة دعاوى �أمام هيئة التحكيم ،يجوز لهيئة التحكيم الأمر ب�ضم هذه الدعاوى �إذا كانوا
مرتبطني من حيث مو�ضوعهم.
 -4يف حالة تعلق ذات الإجراءات ب�أكرث من نزاع ،يجوز لهيئة التحكيم الف�صل بينها.
 -5يجوز لهيئة التحكيم �إتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لت�صحيح �أو �إمتام متثيل الأطراف وم�ساعدتهم
القانونية.

املادة  :24قرارات هيئة التحكيم

 -1ب�إ�ستثناء حكم التحكيم ،ت�صدر قرارات هيئة التحكيم على �شكل �أوامر.
 -2ت�صدر الأوامر بالأغلبية وال ي�شرتط بال�ضرورة اجتماع املحكمني ب�شخ�صهم للمداولة.
 -3تكون الأوامر مكتوبة وميكن �أن تكون موقعة من رئي�س هيئة التحكيم.

املادة  :25الجلسات

 -1حتدد هيئة التحكيم تاريخ اجلل�سات باالتفاق مع املدير التنفيذي لغرفة التحكيم ويتم اعالم الأطراف
بها.
 -2ميكن للأطراف ح�ضور اجلل�سات ب�شخ�صهم �أو من خالل ممثلني ينوبون عنهم قانون ًا ،كما ميكن �أن
يتوىل الدفاع عنهم حمامون مبوجب توكيالت .
 -3يتم تدوين وقائع جل�سات هيئة التحكيم يف حم�ضر.

املادة  :26وسائل اإلثبات

 -1تقوم هيئة التحكيم بادارة الق�ضية عن طريق �أخذ كل االدلة املتعلقة بالنزاع واملقبولة بالطريقة التي
تعتربها منا�سبة.
ُ -2ت َق ِّيم هيئة التحكيم بوزن االدلة بحرية تامة با�ستثناء الأدلة التي تعترب قانونية مبوجب القواعد االمرة
يف القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم �أو على مو�ضوع النزاع.
يجوز لهيئة التحكيم �أن حتيل وزن االدلة اىل �أحد �أع�ضائها.

املادة  :27الخربة الفنية:

 -1لهيئة التحكيم تعيني خبري �أو �أكرث من تلقاء نف�سها �أو تفو�ض غرفة التحكيم بتعيينهم.
 -2يلتزم اخلبري بذات �إلتزامات املحكمني طبق ًا لهذه القواعد كما ت�سري الن�صو�ص اخلا�صة برد
املحكمني..
 -3يتعني على اخلبري املُ َع نَّي من ِق َبل الهيئة ال�سماح للأطراف بح�ضور �أعمال اخلربة �إما مبا�شرة �أو من
خالل حمامني موكلني للدفاع عنهم.
 -4فى حالة تعيني خرباء من ِق َبل هيئة التحكيم ،يجوز للأطراف تعيني خرباء من ِق َبلهم .وتعترب �أعمال
اخلربة التى ح�ضرها اخلرباء املعينون من ِق َبل الأطراف وك�أنها قد متت يف ح�ضور ه�ؤالء الأطراف.

املادة  :28الطلبات الجديدة

 -1تف�صل هيئة يف الطلبات اجلديدة التي يقدمها الأطراف �أثناء نظر الدعوى ،فى حالة حتقق �أحد
ال�شروط الأتية-:
قدم �ضده الطلب اجلديد قبوله الإجراءات يف مواجهته بخ�صو�ص هذا الطلب �أو
�أ� -أن يعلن الطرف الذي ِ
ال يعرت�ض على ذلك قبل �إبداء �أي دفع يف املو�ضوع.
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ب� -أن يرتبط الطلب اجلديد من حيث مو�ضوعه ب�أحد الطلبات املقدمة يف الدعوى.
 -2ت�سمح هيئة التحكيم بالرد كتاب ًة على الطلبات اجلديدة.

املادة  :29إنهاء املرافعة

 -1لهيئة التحكيم �أن تعلن �إنهاء املرافعة عندما تكون الدعوى جاهزة لإ�صدار احلكم .وتدعو الأطراف �إىل
تقدمي دفاعهم النهائي.
 -2لهيئة التحكيم �أن حتدد من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب �أحد الأطراف مهلة لإيداع املذكرات اخلتامية
�إذا ر�أت �أن ذلك منا�سب ًا ويجوز لهيئة التحكيم �أي�ض ًا حتديد �آجال �إ�ضافية لتقدمي مذكرات بالرد ثم حتدد
جل�سة مرافعة �أخرية.
 -3ال يجوز للأطراف تقدمي طلبات جديدة �أو �إبداء وقائع جديدة �أو تقدمي م�ستندات جديدة �أو املطالبة
ب�أدلة جديدة بعد دعوتهم لتقدمي دفاعهم النهائي.
ت�سري الفقرات ال�سابقة �أي�ض ًا فى حالة ما �إذا قررت هيئة التحكيم �إ�صدار حكم جزئى بخ�صو�ص النزاع
مو�ضوع هذا احلكم.

املادة  :30التسوية والتنازل عن الدعاوى

تخطر الأطراف �أو حماميهم املدير التنفيذي بالتنازل عن طلباتهم نتيجة التو�صل �إىل ت�سوية �أو لأي �سبب
�آخر ،فيكون ذلك مبثابة �إعفاء لهيئة التحكيم� ،إذا كانت قد �شكلت بالفعل ،من النطق باحلكم.
الفصل الخامس :حكم التحكيم

املادة  :31املداولة إلصدار حكم التحكيم

ت�صدر هيئة التحكيم حكمها بالأغلبية .و ُيعد االجتماع ال�شخ�صي بني املحكمني الزم ًا فقط �إذا فر�ضته
القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات.

املادة  :32شكل ومضمون حكم التحكيم

يكون حكم التحكيم مكتوب ًا ويت�ضمن الآتى-:
�أ) بيان �أطراف النزاع واملحامني املوكلني للدفاع عنهم.
ب) اتفاق التحكيم.
ج) مكان التحكيم.
د) الطلبات املقدمة من ِق َبل الأطراف.
هـ) �أ�سباب احلكم.
و) منطوق احلكم.
ي) القرار ب�ش�أن م�صاريف التحكيم ،م�شري ًا �إىل تقديرها بوا�سطة الهيئة االدارية للتحكيم ،وكذلك القرار
ب�ش�أن امل�صاريف القانونية للأطراف.
ع) تاريخ ومكان وكيفية املداولة.
 -2يوقع كل اع�ضاء هيئة التحكيم �أو الأغلبية على حكم التحكيم .ويف حالة توقيع الأغلبية فقط ،ينبغي �أن
يذكر حكم التحكيم �أن املحكمني الذين مل يوقعوا على احلكم مل يتمكنوا �أو رف�ضوا ذلك.
 -3ينبغى �أن ُيذكر التاريخ واملكان عند كل توقيع .يجوز �أن يوقع املحكمني على احلكم يف �أماكن و�أزمنة
خمتلفة.
ينبه املدير التنفيذي املحكمني ،التي تطلب درا�سة م�سودة القرار قبل التوقيع عليه� ،إىل عدم الإن�صياع
لل�شروط ال�شكلية التي تن�ص عليها هذه املادة بخ�صو�ص حكم التحكيم.

املادة  :33إيداع حكم التحكيم واإلخطار به

 -1تودع هيئة التحكيم حكم التحكيم لدى املدير التنفيذي لغرفة التحكيم عدة ن�سخ �أ�صلية ن�سخ �أ�صلية
بعدد الأطراف ف�ض ًال عن ن�سخة �أ�صلية �أخرى.
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 -2ير�سل املدير التنفيذي لغرفة التحكيم ن�سخة �أ�صلية من حكم التحكيم لكل طرف خالل ع�شرة �أيام من
تاريخ ت�سليمه احلكم من هيئة التحكيم.

املادة  :34مدة اصدار حكم التحكيم النهاىئ

 -1يجب �أن ت�سلم هيئة التحكيم حكم التحكيم النهائي للمدير التنفيذي خالل �ستة �شهور من تاريخ
ت�شكيلها ،فتنتهى بذلك �إجراءات التحكيم.
-2ملجل�س التحكيم مد املهلة التي تن�ص عليها الفقرة ( )1كما يجوز املدير التنفيذي لغرفة التحكيم مدها
يف احلاالت التى تن�ص عليها �صراحة هذه القواعد �أو يف �أي حالة �أخرى لها ما يربرها.

املادة  :35الحكم الجزىئ والحكم الوقتي

 -1لهيئة التحكيم �إ�صدار حكم حتكيم جزئي عند الف�صل يف �إحدى �أو بع�ض امل�سائل مو�ضوع النزاع..
 -2لهيئة التحكيم �إ�صدار حكم حتكيم وقتي للف�صل يف واحدة �أو �أكرث من امل�سائل الأولية �أو الإجرائية �أو
املو�ضوعية �أو يف �أية حالة �أخرى جتيزها القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات.
 -3يف جميع احلاالت الواردة يف الفقرتني  1و ، 2ت�أمر هيئة التحكيم با�ستمرار الإجراءات.
 -4ال يعدل حكم التحكيم اجلزئي وامل�ؤقت من الأجل املحدد لإيداع حكم التحكيم النهائي ،و ُي�ستثنى من
ذلك طلبات مد الأجل من غرفة التحكيم.
 -5ت�سري الن�صو�ص اخلا�صة بحكم التحكيم يف هذه القواعد على حكم التحكيم اجلزئي والوقتي .وال
يت�ضمن حكم التحكيم الوقتي قرار ًا ب�ش�أن م�صاريف التحكيم وامل�صاريف القانونية.

املادة  :36تصحيح حكم التحكيم

 -1يجوز ت�صحيح حكم التحكيم يف احلاالت ويف احلدود الواردة يف القواعد الواجبة التطبيق على
الإجراءات.
 -2يقدم طلب ت�صحيح احلكم املدير التنفيذي لغرفة التحكيم والذي ي�سلمه بدوره �إىل هيئة التحكيم،تتخذ
هيئة التحكيم قرارها يف �صورة �أمر بعد �سماع الأطراف خالل �شهر من تاريخ ا�ستالمها لطلب الت�صحيح .
الفصل السادس :مصاريف التحكيم

املادة  :37قيمة النزاع

 -1يف �سبيل حتديد م�صاريف التحكيم ،تكون قيمة النزاع هي �إجمايل الطلبات املقدمة من جميع
الأطراف.
 -2يقدر املدير التنفيذي لغرفة التحكيم قيمة النزاع على �أ�سا�س طلب التحكيم وبيان الدفاع وكذلك على
�أ�سا�س البيانات الأخرى التى يقدمها ال ً
أطراف و هيئة التحكيم .وتوجد املعايري اخلا�صة بتقدير قيمة
النزاع يف امللحق (ج) املرفق بهذه القواعد.
 -3فى �أي مرحلة من مراحل الدعوى ،يجوز للمدير التنفيذي لغرفة التحكيم �أن تق�سم قيمة النزاع وفقاً
لطلبات كل طرف ،كما ميكنها �أن تلزم كل طرف بتحمل امل�صاريف املتعلقة بهذه الطلبات.

املادة  :38مصاريف التحكيم

 -1يحدد جمل�س التحكيم ب�صفة نهائية م�صاريف التحكيم قبل �إيداع حكم التحكيم.
 -2يتم �إخطار هيئة التحكيم بتحديد م�صاريف التحكيم وت�شري هيئة التحكيم �إىل هذا التحديد يف
قرارها ب�ش�أن امل�صاريف الوارد بحكم التحكيم.
 -3ت�شمل م�صاريف التحكيم ما يلي-:
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�أ) م�صاريف غرفة التحكيم.
ب) �أتعاب هيئة التحكيم.
ت) �أتعاب اخلرباء املعينني من هيئة التحكيم.
ث) �سداد م�صاريف املحكمني.
ج) �سداد م�صاريف اخلرباء املعينني من قبل هيئة التحكيم.
 -5يتم حتديد امل�صاريف الإدارية لغرفة التحكيم على �أ�سا�س قيمة النزاع طبق ًا جلدول امل�صاريف املرفق
بهذه القواعد .يجوز حتديد �أتعاب �أقل من تلك املن�صو�ص عليها فى حالة �إنتهاء الدعوى قبل �إ�صدار حكم
التحكيم ويت�ضمن امللحق (ب) املرفق بهذه القواعد الأعمال املت�ضمنة �أو امل�ستبعدة من م�صاريف غرفة
التحكيم.
 -6يتم حتديد �أتعاب هيئة التحكيم على �أ�سا�س قيمة النزاع طبق ًا جلدول امل�صاريف املرفق بهذه القواعد
وعند حتديده لهذه الأتعاب ،ي�أخذ جمل�س التحكيم يف اعتباره الأعمال التي متت ومدى �صعوبة و�سرعة
كل على حدة .كما
الإجراءات و�أي ظروف �أخرى .يجوز حتديد �أتعاب خمتلفة لأع�ضاء هيئة التحكيم ٍ
يجوزحتديد �أتعاب �أقل من احلد الأدنى املن�صو�ص عليه يف جدول امل�صاريف فى حالة �إنتهاء الإجراءات
قبل �إ�صدار احلكم .ويجوز حتديد �أتعاب �أعلى من احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه يف جدول امل�صاريف فى
حاالت �إ�ستثنائية �أخرى.
 -7يتم حتديد �أتعاب اخلرباء املعينني من قبل هيئة التحكيم وفق ًا لتقدير عادل ومن�صف ي�أخذ بعني
االعتبار جدول الأتعاب اخلا�ص مبهنتهم وجدول �أتعاب املحكمة و�أى ظرف �آخر.
 -8يتم �سداد م�صاريف املحكمني واخلرباء املعينني من ِق َبل هيئة التحكيم مقابل امل�ستندات الدالة على
هذه امل�صاريف .فى حالة عدم وجود هذه امل�ستندات ،تدخل هذه امل�صاريف فى الأتعاب امل�ستحقة للمحكمني.

املادة  :39الدفعات املقدمة والنهائية

 -1بعد �إيداع طلب التحكيم وبيان الدفاع ،يطلب املدير التنفيذي لغرفة التحكيم من الأطراف �سداد دفعة
مقدمة كما حتدد �أج ًال ل�سداد هذا املبلغ.
 -2يجوز للمدير التنفيذي لغرفة التحكيم �أن تطلب من الأطراف �سداد دفعات مقدمة �أخري وفق ًا ملا يتم
من �أعمال �أو فى حالة وجود تغيريات يف قيمة النزاع وحتدد �أج ًال ل�سداد هذه الدفعات.
 -3يطلب املدير التنفيذي لغرفة التحكيم �سداد باقي م�صاريف الدعوى بعد التحديد النهائي لها بوا�سطة
الهيئة االدارية وقبل �إيداع حكم التحكيم وحتدد �أج ًال ل�سداد هذه املبالغ.
ُ -4تطلب املبالغ التى تن�ص عليها الفقرات  1،2،3من جميع الأطراف منا�صفة ويف حالة ما �إذا حدد املدير
التنفيذي لغرفة التحكيم قيمة واحدة للنزاع حت�سب على �أ�سا�س جميع طلبات الأطراف �أو ُتطلب املبالغ من
كل طرف بن�سب خمتلفة على �أ�سا�س قيمة الطلبات املقدمة من كل طرف.
 -5لتقدمي طلب �سداد امل�صاريف ،يجوز للمدير التنفيذي لغرفة التحكيم �إعتبار �أكرث من طرف مبثابة
طرف واحد ،مع الأخذ فى االعتبار طريقة ت�شكيل هيئة التحكيم �أو �إحتاد م�صالح الأطراف.

املادة  :40عدم السداد

يف حالة عدم �سداد �أحد الأطراف املبلغ املطلوب يجوز للمدير التنفيذي لغرفة التحكيم �أن يطلب من
الطرف الآخر �سداد هذا املبلغ عنه وحتدد موعد ًا لل�سداد �أو قد تقوم بتجزئة قيمة النزاع� ،إذا مل تكن قد
حددت بعد ،وتطالب كل طرف مببلغ متنا�سب مع قيمة الطلبات بعد حتديد �أجل لل�سداد.
فى حالة عدم �سداد �أي مبلغ خالل املهلة املحددة ،يجوز للمدير التنفيذي لغرفة التحكيم وقف كافة
الإجراءات �أو فقط تلك الإجراءات املطلوب �سداد املبلغ ب�ش�أنها ويرفع املدير التنفيذي لغرفة التحكيم
الوقف مبجرد متام ال�سداد.
فى حالة م�ضى �شهرين من تاريخ الإخطاربالوقف الذى تن�ص عليه الفقرة  2دون �أن ي�سدد الأطراف،
يجوز للمدير التنفيذي لغرفة التحكيم �أن يقرر �شطب الدعوى� ،أو على الأقل �شطب تلك الإجراءات املطلوب
�سداد املبلغ ب�ش�أنها.
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الفصل السابع :أحكام انتقالية

املادة :41نفاذ القواعد

ت�سري هذه القواعد وتعترب نافذة من �أول يناير .2014/1/1
يجوز ملجل�س التحكيم ا�ستكمال� ،أو تعديل �أو �إحالل هذه القواعد ،فيحدد تاريخ �سريان القواعد اجلديدة،
من خالل قرار يوافق عليه جمل�س �إدارة غرفة التحكيم.
ت�سري القواعد اجلديدة التى يتم �إعتمادها وفق ًا للفقرة  2على الإجراءات التي بد�أت بعد دخولها حيز
النفاذ ،ما مل ين�ص على خالف ذلك.
كل ما مل يذكر يف هذا النظام (قواعد التحكيم ) يتم تطبيق قواعد اليوت�سرتال والنظام الأ�سا�سي لغرفة
التحكيم الفل�سطينية الدولية

امللحـــــق

(أ)
معايري تحديد قيمة النزاع

تكون قيمة النزاع هي �إجمايل كل الطلبات املقدمة من الأطراف والتي تهدف �إيل احل�صول على حكم
مقرر� ،أو الأمر بالدفع وبالتنفيذ �أو الأمر ب�إن�شاء و�ضع قانوين جديد.
يف حالة تقدمي الأطراف لطلبات �أ�صلية و�أخرى �إحتياطية ،ت�ؤخذ يف االعتبار فقط الطلبات الأ�صلية عند
تقدير قيمة النزاع.
�إذا اقت�ضى الأمر القيام بتقدير مبدئي لعدة طلبات بديلة ،ولي�ست احتياطية ،مقدمة من الأطراف ،يتم
حتديد قيمة النزاع على �أ�سا�س �إجمايل قيمة هذه الطلبات.
�إذا طلب �أحد الأطراف �إثبات الدين عن طريق �إ�صدار حكم كا�شف �أو الأمر بالدفع �أو بالتنفيذ �أو الأمر
بتعديل الو�ضع القانوين بخ�صو�ص جزء فقط من هذا الدين ،تكون قيمة النزاع هي �إجمايل قيمة الدين
املطلوب �إثباته.
ال حت�سب قيمة الدين املطلوب كمقا�صة �إن كانت �أقل �أو م�ساوية لقيمة الدين الذي يطالب به الطرف
الآخر� .أما �إذا كانت �أعلى ،فتح�سب القيمة الفائ�ضة فح�سب.
�إن قام �أحد الأطراف ،عند حتديد طلباته اخلتامية ،بتعديل قيمة الطلبات التى �سبق تقدميها ،حت�سب
قيمة الطلبات بالنظر �إىل الطلبات التى فح�صتها هيئة التحكيم.
�إن مل حتدد قيمة النزاع �أو كانت غري قابلة للتحديد ،ف�إن غرفة التحكيم تقدر هذه القيمة بطريقة عادلة.
 -8يجوز لغرفة التحكيم حتديد قيمة النزاع وفق معايري خمتلفة عن تلك التى تن�ص عليها الفقرات
ال�سابقة �إذا ما ظهر �أن تطبيقها غري عادل ب�شكل وا�ضح.

امللحـــق
«ب»
مصاريف غرفة التحكيم :ما تتضمنه وماال تتضمنه من أعمال

ت�شتمل م�صاريف غرفة التحكيم املو�ضحة فى جدول امل�صاريف على الأعمال الآتية-:
�أ�-إدارة الدعاوى كما هو مو�ضح فى ديباجة هذه القواعد فيما يتعلق بكل جهاز من �أجهزة غرفة التحكيم.
ب�-إ�ستالم و�إر�سال املذكرات وامل�ستندات.
ج -مراقبة �صحة الإجراءات من حيث ال�شكل.
د -عقد وا�ست�ضافة اجلل�سات فى مقر الغرفة.
و -توفري العاملني بالغرفة �أثناء اجلل�سات وحترير حما�ضرها.
التت�ضمن م�صاريف غرفة التحكيم اخلدمات �أو الأعمال التالية التي تقت�ضي �سداد ر�سوم �إ�ضافية عند
طلبها:
�أ-ت�صوير املذكرات واالوراق التى يقوم الأطراف ب�إيداعها بعدد غري كاف من الن�سخ.
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ب�-إ�ضافة ر�سوم الدمغة على املذكرات عند اللزوم.
ج -ت�سجيل اجلل�سات وتفريغ ال�شرائط امل�سجل عليها وقائعها.
د -خدمات الرتجمة.
هـ -خدمات الإت�صال.
قواعد السلوك املهني للمحكمني

املادة :1قبول قواعد السلوك املهني

يلتزم من يقبل العمل كمحكم يف حتكيم خا�ضع لقواعد غرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية مببا�شرة مهمته
طبق ُا لهذه القواعد ووفق ًا لقواعد ال�سلوك املهني املاثلة بغ�ض النظر عن الطرف الذي عينه �سواء مت تعيينه
من قبل الأطراف �أو من قبل املحكمني الآخرين� ،أو من قبل غرفة التحكيم �أو من �شخ�ص �أو جهة �أخرى.
ت�سري هذه القواعد �أي�ض ًا على �سبيل القيا�س على اخلرباء املعينني من قبل هيئة التحكيم.

املادة  :2محكم معني من قبل األطراف

يلتزم املحكم املعني من قبل الأطراف بكافة الواجبات املن�صو�ص عليها يف هذه القواعد طوال مدة نظر
النزاع ويجوز له اال�ستماع �إىل الطرف الذي عينه �أو �إىل حماميه بخ�صو�ص تعيني رئي�س هيئة التحكيم ،يف
حالة تكليفه يتعيينه وال تكون التعليمات املعطاة للمحكم يف هذا الإطار ملزمة له.

املادة رقم  :3االختصاص

عندما يقبل املحكم مهمة التحكيم ،ينبغى �أن يكون قادر ًا على القيام بها مع توافر التخ�ص�ص الالزم الذي
ميليه عليه من�صبه التحكيمي وكذلك مو�ضوع النزاع.

املادة  :4التفرغ

عندما يقبل املحكم مهمة التحكيم ،يجب �أن يكون قادر ًا على تخ�صي�ص الوقت واالهتمام الالزمني للتحكيم
لأداء و�إمتام مهمته يف �أ�سرع وقت ممكن.

املادة  :5الحيدة

بقبول املحكم مهمة التحكيم ،يتحتم عليه الت�أكد من قدرته على القيام مبا �أ�سند �إليه من عمل مبا يفر�ضه
ذلك من احليدة وهى ال�صفة التي متيز عمله كمحكم يبغى حتقيق �صالح كل الأطراف.

املادة  :6االستقالل

بقبول املحكم مهمة التحكيم ،يجب عليه االلتزام بالإ�ستقالل املو�ضوعي فى كل مرحلة من مراحل الدعوى
و�أي�ض ًا بعد �إيداع حكم التحكيم وذلك خالل الفرتة التى يحتمل فيها الطعن بالبطالن �ضد حكم التحكيم.

املادة  :7إقرار عدم الحياد واإلستقالل

يجب على املحكم حال قبوله مهمة التحكيم� ،أن يقدم �إقرار ًا مكتوب ًا ي�ضمن فيه حيدته وا�ستقالله طبق ًا ملا
تن�ص عليه قواعد غرفة التحكيم الفل�سطينية الدولية.
اى �شك فيما يتعلق مبدى وجوب الإف�صاح عن واقعة �أو ظرف �أو عالقة يف�سر يف �صالح الإف�صاح.
فى حالة ما �إذا ثبت الحق ًا عدم الإف�صاح عن وقائع �أو ظروف �أوعالقات كان من الالزم الإف�صاح عنها،
يجوز لغرفة التحكيم اعتبار ذلك �سبب ًا لرد وتبديل املحكم �أثناء �سري الدعوى و�سبب ًا لعدم ت�أكيد تعيينه فى
حتكيمات �أخري.

املادة  :8نظر الدعوى

ينبغى �أن ي�سعى املحكم لتحقيق نظر الدعوى ب�شكل كامل و�سريع.
يجب ب�صفة خا�صة �أن يحدد �آجال و�شكل اجلل�سات بحيث ي�سمح ب�إ�شرتاك وح�ضور كل الأطراف فى
م�ساواة تامة يف املعاملة واحرتام كامل ملبد�أ املواجهة.
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املادة  :9إتصاالت أحادية الجانب مع األطراف

ينبغى �أن يتجنب املحكم ،فى �أية مرحلة من مراحل الدعوى اى ات�صال احادى اجلانب بالأطراف �أو
مبحاميهم ويف حالة حدوث مثل هذا الإت�صال ينبغى على املحكم �أن يخرب به غرفة التحكيم فور ًا حتى
تخطر به الأطراف الأخرى �أو املحكمني الآخرين.

املادة  :10الصلح

يجوز دائم ًا للمحكم �أن يقرتح على الأطراف �إمكانية ال�صلح �أو التوفيق ،ولكن اليجوز له الت�أثري على
قراراتهم عن طريق �إخبارهم ب�أنه قد تو�صل بالفعل �إىل قرار ب�ش�أن نتيجة الدعوى.

املادة  :11املداولة بشأن حكم التحكيم

على املحكم �أن يتجنب �أى �سلوك معوق �أو غري متعاون ،و�أن ي�ضمن ا�ستعداده ال�سريع للم�شاركة فى املداولة
لإ�صدار حكم التحكيم .ويحتفظ بحقه فى عدم التوقيع على احلكم �إذا ما �صدر ب�أغلبية �أع�ضاء هيئة
التحكيم.

املادة  :12مخالفة قواعد السلوك املهني

يتم تبديل املحكم الذي ال يحرتم قواعد ال�سلوك املهني املاثلة بوا�سطة غرفة التحكيم التي يجوز لها �أي�ض ًا
رف�ض ت�أكيد تعيني املحكم يف حتكيمات الحقة ب�سبب خمالفته لهذه القواعد.

املادة  :13املصاريف.

يجب على املحكم �أن يتجنب النفقات غري ال�ضرورية التي من �ش�أنها �أن تزيد من م�صاريف الدعوى بال
داع.
اليجوز للمحكم �أن يقبل اى نوع من االتفاقات املبا�شرة �أو غري املبا�شرة مع �أطراف الدعوى �أو مع حماميهم
ب�ش�أن الأتعاب �أو امل�صاريف.
ً
يكون للمحكم احلق يف الأتعاب و�سداد امل�صاريف كما حتددها غرفة التحكيم وحدها طبقا جلدول
امل�صاريف الذي يعترب املحكم م�صدق ًا عليه عند قبوله مهمة التحكيم.
رسوم ومصاريف وأتعاب التحكيم املحلحق (ج)

•ر�سوم الت�سجيل
ً
يجب �أن يرفق بكل طلب فتح ق�ضية حتكيم مبلغا يدفع مقدما (الر�سوم) قيمته ( ) 75دينار اردين غري
م�سرتدة .
•املبالغ املتنازع عليها
يح�صر املدعي مطالباته يف الئحة �إدعائه  ،ويحدد قيمة كل منها والقيمة الإجمالية املالية ملطالباته.
يح�صر املدعى عليه �أي مطالبات متقابلة له يف مذكرته اجلوابية  ،ويحدد قيمة كل منها والقيمة الإجمالية
املالية ملطالباته.
يتم حتديد املبلغ املطلوب ت�سديده من كل طرف ح�سب ال�شريحة التي تقع فيها القيمة الإجمالية ملطالباته
 من جدول �شرائح �أتعاب التحكيم .•دفعة حتت احل�ساب
عند بدء ال�سري يف اجراءات التحكيم وقبل توقيع وثيقة املهمة يدفع كل طـرف ن�صف �أتعاب التحكيم
املطلوبة منه .
الدفعة النهائية -:
على �أطراف النزاع ت�سديد املبالغ املتبقية عليهم و�أتعاب التحكيم املن�صو�ص عليها يف قرار التحكيم ،
وت�سليم ن�سخة �أ�صلية من قرار التحكيم فقط للطرف امل�سدد لكل املبالغ امل�ستحقة عليه (�أتعاب التحكيم ) .
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جدول األتعاب
الرقم

قيمة النزاع

أتعاب غرفة التحكيم

أتعاب املحكم الفرد

أتعاب هيئة املحكمني

1

حتى 5000

150

400

600

2

15000 - 5001

180

500

1200

3

25.000 - 15001

400

800

1800

4

50،000 - 25،001

800

1000

2500

5

100.000 - 50،001

1500

1800

4200

6

160.000 - 100.001

2000

2400

5100

7

250.000 - 160.001

4000

8000

21.000

8

450.000 - 250.001

6500

12.000

27.000

9

750.000 - 450.001

8000

20.000

42.000

10

1.250.000 - 750.001

9.000

27.000

51.000

11

2.000.000 - 1.250.001

10.000

30.000

60.000

12

3.000.000 - 2.000.001

12.000

36.000

66.000

13

4.500.000 - 3.000.001

15.000

40.000

75.000

14

7.000.000 - 4.500.001

18.000

45.000

81.000

15

10.000.000 - 7.000.001

20.000

50.000

99.000

16

15.000.000 - 10.000.001

25.000

60.000

120.000

17

اكرب من 15.000.000

40.000

80.000

150.000

الأتعاب الإدارية ت�شمل ما يتقا�ضاه كاتب اجلل�سة  ،وامل�صاريف واخلدمات التي تقدمها الغرفة كال�صالة
والقرطا�سية والطباعة وت�صوير امل�ستندات وال�ضيافة وخالفه.
�أتعاب ( اخلرباء -الرتجمة  -املختربات  -التنقل واملعاية للمحكمني  )... -ت�ستوفى باالتفاق مع طريف
النزاع كم�صاريف �إفا�ضية ت�ضاف �إىل الأتعاب املذكورة �أعاله.
ي�سري هذا اجلدول ويعترب نافذ ًا منذ  2014/1/1وهو الي�شمل �ضريبة القيمة امل�ضافة وغريها من
الإلتزامات القانونبة �أو ال�ضريبية املن�صو�ص عليها قانون ًا .الأتعاب امل�شار �إليها �إجمالية وهى لهذا ينبغى
�أن تق�سم بني الأطراف.
يتم ت�سديد الدفعات يف مقر غرفة التحكيم �أو يف احل�ساب البنكي اخلا�ص بغرفة التحكيم.
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قانون التحكيم
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قانون التحكيم
رقم ( )3ل�سنة 2000م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد الإطالع عل قانون التحكيم ل�سنة  1926وتعديالته املعمول به يف حمافظات غزة وعلى قانون قرارات
التحكيم الأجنبية ل�سنة  1930وتعديالته املعمول به يف حمافظات غزة.
وعلى �أ�صول التحكيم رقم  18ل�سنة  1935املعمول بها يف حمافظات غزة.
وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم  8ل�سنة  1952املعمول به يف حمافظات ال�ضفة.
وعلى قانون التحكيم رقم  18ل�سنة  1953وتعديالته املعمول به يف حمافظات ال�ضفة.
وعلى قانون حماكم الأرا�ضي ال�صادر يف  8ني�سان 1921م .وال �سيما املادة ( )8منه ،املعمول به يف
حمافظات غزة.
وبعد �إقرار املجل�س الت�شريعي يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 2000/2/3م.
�أ�صدرنا القانون التايل :
الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة

•مادة ()1
لغايات تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل
القرينة على خالف ذلك.
التحكيم  :و�سيلة لف�ض نزاع قائم بني �أطرافه وذلك بطرح مو�ضوع النزاع �أمام هيئة التحكيم للف�صل فيه.
املحكم  :ال�شخ�ص الطبيعي الذي يتوىل مهمة التحكيم.
هيئة التحكيم � :شخ�ص �أو �أكرث يتوىل مهمة الف�صل يف النزاع.
املرجح :املحكم الذي يتوىل �إ�صدار قرار التحكيم عند تعذر حتقيق الأغلبية.
الخبري � :شخ�ص م�ؤهل يف جمال معني ميكن اال�ستعانة به لتحديد م�سائل فنية تتعلق مبجال عمله ،ي�صعب
على غريه القيام بها.
املحكمة املختصة  :املحكمة املخت�صة �أ�ص ًال بنظر النزاع املعرو�ض على هيئة التحكيم �إذا كان التحكيم
حملي ًا ،ف�إن كان التحكيم دولي ًا ويجرى يف فل�سطني  :فهي حمكمة البداية التي يجرى التحكيم �ضمن
اخت�صا�صها املكاين ،و�إن كان التحكيم �أجنبي ًا فاملحكمة املخت�صة يف ت�سجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي
حمكمة البداية يف القد�س عا�صمة دولة فل�سطني �أو يف املقر امل�ؤقت يف غزة.
•مادة ()2
مع مراعاة �أحكام املادة ( )4من هذا القانون ت�سري �أحكام هذا القانون على كل حتكيم بني �أ�شخا�ص
طبيعيني �أو اعتباريني يتمتعون بالأهلية القانونية للت�صرف باحلقوق �أي ًا كانت طبيعة العالقة القانونية التي
يدور حولها النزاع ،مع مراعاة الإيفاقيات الدولية التي تكون فل�سطني طرف ًا فيها.
•مادة ()3
لغايات هذا القانون يكون التحكيم :
�أو ًال  :حملي ًا �إذا مل يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري يف فل�سطني.
ثاني ًا  :دولي ًا �إذا كان مو�ضوعه نزاع ًا يتعلق مب�سالة من امل�سائل االقت�صادية �أو التجارية �أو املدنية وذلك يف
الأحوال الآتية :
� -1إذا كانت املراكز الرئي�سية لأطراف التحكيم تقع يف دول خمتلفة وقت �إبرام اتفاق التحكيم ،ف�إذا كان
لأحد الأطراف �أكرث من مركز �أعمال فالعربة باملركز الأكرث ارتباط ًا باتفاق التحكيم� ،أما �إذا مل يكن لأحد
الأطراف مركز �أعمال فالعربة مبحل �إقامته املعتاد.
� -2إذا كان مو�ضوع النزاع الذي ي�شمله اتفاق التحكيم مرتبط ًا ب�أكرث من دولة.
� -3إذا كان املركز الرئي�س لأعمال كل طرف من �أطراف التحكيم يقع يف نف�س الدولة وقت �إبرام اتفاق
التحكيم وكان �أحد الأماكن الآتية يقع يف دولة �أخرى :
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مكان �إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم �أو �أ�شار �إىل كيفية تعيينه.
ج -املكان الأكرث ارتباط ًا مبو�ضوع النزاع.
ثالث ًا � :أجنبي ًا �إذا جرى خارج فل�سطني.
رابع ًا  :خا�ص ًا �إذا مل تقم بتنظيمه م�ؤ�س�سة خمت�صة بالتحكيم.
خام�س ًا  :م�ؤ�س�سي ًا �إذا مت من خالل م�ؤ�س�سة خمت�صة بتنظيم التحكيم والإ�شراف عليه �سواء كانت داخل
فل�سطني �أو خارجها.
مادة ()4
ال تخ�ضع لأحكام هذا القانون امل�سائل الآتية :
 -1امل�سائل املتعلقة بالنظام العام يف فل�سطني.
 -2امل�سائل التي ال يجوز فيها ال�صلح قانون ًا.
 -3املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية.
الفصل الثاني

اتفاق التحكيم

مادة ()5
 -1اتفاق التحكيم هو اتفاق بني طرفني �أو �أكرث يق�ضي ب�إحالة كل �أو بع�ض املنازعات التي ن�ش�أت �أو قد تن�ش�أ
ب�ش�أن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت �أو غري تعاقدية ،ويجوز �أن يكون اتفاق التحكيم يف �صورة �شرط
حتكيم وارد يف عقد �أو اتفاق منف�صل.
 -2يجب �أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً.
 -3يكون اتفاق التحكيم مكتوب ًا �إذا ت�ضمنه حمرر وقعه الطرفان �أو ت�ضمنه ما تباداله من ر�سائل �أو برقيات
�أو غريها من و�سائل االت�صال املكتوبة.
� -4إذا مت االتفاق على التحكيم بعد ن�شوء النزاع فيجب �أن يت�ضمن االتفاق مو�ضوع النزاع و�إال كان باطالً.
 -5يعترب �شرط التحكيم اتفاق ًا م�ستق ًال وال يت�أثر ببطالن العقد �أو ف�سخه �أو انتهائه.
 -6ال يجوز العدول عن اتفاق التحكيم �إال باتفاق الأطراف �أو بقرار من املحكمة املخت�صة.
مادة ()6
ال ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة �أحد �أطرافه �إال �إذا تعلق النزاع ب�شخ�ص املتوفى.
مادة ()7
� -1إذا �شرع �أحد �أطراف التحكيم يف اتخاذ �أي �إجراء قانوين �أمام �أية حمكمة �ضد الطرف الآخر ب�ش�أن
�أمر مت االتفاق على �إحالته �إىل التحكيم ،فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول يف �أ�سا�س الدعوى �أن يطلب
من املحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى املحكمة �أن ت�صدر قرار ًا بذلك �إذا اقتنعت ب�صحة اتفاق التحكيم.
 -2ال يحول رفع الدعوى امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة دون البدء يف �إجراءات التحكيم واال�ستمرار فيه
�أو �إ�صدار قرار التحكيم.
الفصل الثالث

هيئة التحكيم

مادة ()8
 -1ت�شكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من حمكم �أو �أكرث.
� -2إذا مل يتفق على ت�شكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف حمكم ًا ،ويختار املحكمون مرجح ًا �إال �إذا �أتفق
الأطراف على خالف ذلك.
مادة ()9
يجب �أن يكون املحكم �أه ًال للت�صرفات القانونية ،ومتمتع ًا بحقوقه املدنية غري حمكوم عليه يف جناية �أو
جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو مفل�س ًا ما مل يرد �إليه اعتباره.
مادة ()10
مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون �إذا عني اتفاق التحكيم م�ؤ�س�سة حتكيم ف�إنه يتم يف �إطار قواعدها
تنظيم �إجراءات التحكيم مبا يف ذلك �صالحية تعيني هيئة التحكيم والإ�شراف عليها وحتديد النفقات
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الالزمة وكيفية توزيعها على الأطراف والبت يف طلب رد هيئة التحكيم �أو �أحد �أع�ضائها.
مادة ()11
 -1بنا ًء على طلب �أحد الأطراف �أو هيئة التحكيم تعني املحكمة املخت�صة حمكم ًا �أو مرجح ًا من �ضمن
قائمة املحكمني املعتمدين من وزارة العدل وذلك يف احلاالت الآتية :
�إذا كان اتفاق التحكيم يق�ضي ب�إحالة النزاع �إىل حمكم واحد ومل يتفق الأطراف على ت�سمية ذلك املحكم
�إذا كان لكل طرف احلق يف تعيني حمكم من قبله ومل يقم بذلك
ج� -إذا مل يقبل املحكم مهمته كتابة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ علمه باختياره حمكم ًا.
د� -إذا اعتذر املحكم �أو حمكم �أحد الأطراف يف التحكيم املتعدد عن القيام بالتحكيم �أو �أ�صبح غري �أهل
لذلك �أو غري قادر عليه ومل يعني الأطراف �أو ذلك الطرف خلف ًا له.
هـ� -إذا كان على املحكمني تعيني مرجح ومل يتفقوا.
و� -إذا رف�ض �أو اعتذر املرجح عن القيام بالتحكيم ،ومل يت�ضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيني خلف له ومل
يتفق الأطراف على تعيني ذلك اخللف.
 -2ت�صدر املحكمة قرارها بالتعيني خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بن�سخة الطلب،
ويكون القرار غري قابل للطعن.
مادة ()12
 -1يثبت قبول املحكم ملهمته كتابة �أو بتوقيعه على اتفاق التحكيم ،ويجب عليه �أن يف�صح عند قبوله مهمة
التحكيم عن �أية ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك حول ا�ستقالليته �أو حيدته.
 -2ال يجوز للمحكم بدون عذر �أن يتخلى عن �إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته.
مادة ()13
 -1ال يجوز طلب رد املحكم �إال �إذا وجدت ظروف تثري �شكوك ًا لها ما يربرها حول حيدته �أو ا�ستقالله ،وال
يجوز لأي من �أطراف التحكيم رد حمكم عينه هو �أو ا�شرتك يف تعيينه �إال لأ�سباب اكت�شفها بعد �أن مت تعيني
هذا املحكم.
 -2مع مراعاة ما ت�ضمنته الفقرة (� )1أعاله ال يجوز تقدمي طلب رد هيئة التحكيم �أو تنحيتها بعد اختتام
بينات الأطراف.
مادة ()14
� -1إذا ن�ش�أ لدى �أحد �أطراف النزاع �سبب لطلب رد هيئة التحكيم �أو �أي من �أع�ضائها فعليه �أن يتقدم
بطلب الرد كتابي ًا خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ العلم �إىل هيئة التحكيم �أو �إىل م�ؤ�س�سة التحكيم �إذا
كان التحكيم م�ؤ�س�سي ًا.
� -2إذا رف�ض طلب الرد يحق لطالبه الطعن يف القرار �أمام املحكمة املخت�صة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ �صدوره ويكون قرار املحكمة غري قابل للطعن.
 -3يرتتب على تقدمي طلب الرد �أو على الطعن فيه �أمام املحكمة وقف �إجراءات التحكيم حلني الف�صل يف
الطعن.
مادة ()15
� -1إذا انتهت مهمة املحكم بوفاته �أو برده �أو تنحيه �أو لأي �سبب �آخر وجب تعيني خلف له بذات الطريقة
التي مت فيها تعيني املحكم الأول� ،أو طبق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )11من هذا القانون.
 -2توقف �إجراءات التحكيم حلني تعيني حمكم جديد.
مادة ()16
تخت�ص هيئة التحكيم بالف�صل يف الأمور التالية :
 -1امل�سائل املتعلقة باالخت�صا�ص.
 -2امل�سائل املتعلقة باتفاق التحكيم.
 -3الطلبات املتعلقة برد هيئة التحكيم �أو �أحد �أع�ضائها.
 -4الدفوع املتعلقة بالتحكيم املعرو�ض �أمامها.
مادة ()17
يحق لهيئة التحكيم اال�ستعانة بر�أي املحكمة املخت�صة يف �أية نقطة قانونية تن�ش�أ خالل نظر النزاع.
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مادة ()18
يجوز للأطراف االتفاق على القواعد الإجرائية الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم ،ف�إن مل يتفقوا كان
لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءات املعمول بها يف مكان �إجراء التحكيم.
مادة ()19
[ -1يجوز للأطراف يف التحكيم الدويل االتفاق على القانون الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع،
ف�إن مل يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون الفل�سطيني.
� -2إذا كان التحكيم دولي ًا ويجري يف فل�سطني ومل يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق فتطبق
القواعد املو�ضوعية التي ت�شري �إليها قواعد تنازع القوانني يف القانون الفل�سطيني مع عدم تطبيق قواعد
الإحالة �إال �إذا �أدت �إىل تطبيق �أحكام القانون الفل�سطيني ،ويف جميع الأحوال تراعي هيئة التحكيم
الأعراف املطبقة على العالقة بني �أطراف النزاع.
الفصل الرابع

إجراءات التحكيم

مادة ()20
تبا�شر هيئة التحكيم عملها فور �إحالة النزاع �إليها بعد قبولها مهنة التحكيم بني الأطراف.
مادة ()21
�إذا مل يتفق �أطراف التحكيم على مكان �إجرائه ف�إنه يجرى يف املكان الذي حتدده هيئة التحكيم مع مراعاة
ظروف النزاع ومالءمة املكان لأطرافه ،ويجوز لهيئة التحكيم عقد جل�سة �أو �أكرث يف �أي مكان تراه منا�سب ًا.
مادة ()22
 -1يجرى التحكيم باللغة العربية ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك ،ولهيئة التحكيم يف حالة تعدد
لغات �أطراف النزاع �أن حتدد اللغة �أو اللغات التي تعتمدها.
 -2لهيئة التحكيم �أن تكلف �أي طرف تقدمي الوثائق املكتوبة مرتجمة �إىل اللغة �أو اللغات املعتمدة �أمامها.
 -3لهيئة التحكيم اال�ستعانة مبرتجم مرخ�ص عند تعدد لغات �أطراف النزاع.
مادة ()23
 -1يجب على املدعى خالل املدة التي حتددها هيئة التحكيم �أن ير�سل �إىل املدعى عليه وهيئة التحكيم
بيان ًا خطي ًا �شام ًال ادعاءاته وحتديد امل�سائل حمل النزاع وطلباته مرفق ًا به ن�سخ ًا عن امل�ستندات التي
ي�ستند �إليها.
ً
� -2أ – يجب على املدعى عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالمه بيان املدعي وم�شتمالته �أن يتقدم
مبذكرة جوابية وافية مرفق ًا معها ن�سخ ًا عن امل�ستندات التي ي�ستند �إليها وير�سل ن�سخ ًا من املذكرة
وامل�ستندات �إىل املدعي وهيئة التحكيم.
ب -يجوز لهيئة التحكيم متديد املدة املذكورة يف الفقرة (�أ) �أعاله وفق ما تراه منا�سباً.
 -3يحق لهيئة التحكيم يف �أي مرحلة �أن تطلب من الأطراف تقدمي �أ�صول امل�ستندات املربزة �أمامها �إال �إذا
اتفق �أطراف التحكيم على االكتفاء ب�صور عن تلك امل�ستندات.
مادة ()24
ً
حتدد هيئة التحكيم موعدا حل�ضور الأطراف وتبلغهم بذلك قبل التاريخ املحدد بوقت كاف ،وت�ستمع
للأطراف ،ويجوز لها االكتفاء بتقدمي املذكرات والوثائق �إذا اتفق الأطراف على ذلك.
مادة ()25
ً
يجري تبليغ الأوراق �إىل املطلوب تبليغه �شخ�صيا �أو يف مقر عمله �أو حمل �إقامته املعتاد �أو عنوانه الربيدي
املحدد يف اتفاق التحكيم �أو يف العقد املنظم للعالقة التي يتناولها التحكيم ما مل يتفق الأطراف على
خالف ذلك.
مادة ()26
ً
ً
ً
� -1إذا مل يقدم املدعي دون عذر مقبول بيانا خطيا وفقا للفقرة ( )1من املادة ( )23من هذا القانون
يجب على هيئة التحكيم بناء على طلب املدعى عليه �أن تقرر رد �إدعاء املدعي.
� -2إذا مل يقدم املدعى عليه دون مقبول مذكرته اجلوابية وفق ًا للفقرة ( )2من املادة ( )23املذكورة �أعاله
فيجب على هيئة التحكيم بناء على طلب املدعي �أن ت�ستمر يف �إجراءاتها دون �أن يعترب ذلك �إقرار ًا من
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املدعى عليه بادعاء املدعي وحينئذ لهيئة التحكيم �أن ت�صدر قرارها غيابي ًا ا�ستناد ًا �إىل عنا�صر الإثبات
املقدمة �أمامها.
مادة ()27
ت�ستمع هيئة التحكيم �إىل بينات الأطراف وتدون وقائع كل جل�سة يف حم�ضر توقعه ح�سب الأ�صول وت�سلم
ن�سخة منه �إىل كل طرف بناء على طلبه.
مادة ()28
 -1يحق لهيئة التحكيم بناء على طلبها �أو طلب �أي طرف من �أطراف التحكيم �أن تدعو �أي �شاهد للح�ضور
لل�شهادة �أو لإبراز �أي م�ستند.
 -2يحق لهيئة التحكيم �إذا رف�ض ال�شاهد املثول �أمام هيئة التحكيم �أن تطلب من املحكمة املخت�صة �إ�صدار
�أمر بت�أمني ح�ضوره يف التاريخ املحدد للطلب
مادة ()29
يحق لهيئة التحكيم �أن تطلب من املحكمة املخت�صة �إ�صدار قرار بالإنابة يف �سماع �أقوال �شاهد يقيم خارج
دائرة اخت�صا�ص املحكمة وكان يتعذر مثول هذا ال�شاهد �أمامها.
مادة ()30
يحق لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب �أحد الأطراف �أو من تلقاء نف�سها تعيني خبري �أو �أكرث ب�ش�أن م�س�ألة
حتددها ،وعلى كل طرف �أن يقدم �إىل اخلبري كل ما لديه من معلومات �أو م�ستندات متعلقة بهذه امل�س�ألة.
مادة ()31
 -1تر�سل هيئة التحكيم ن�سخة من تقرير اخلبري �إىل كل طرف مع �إتاحة الفر�صة ملناق�شة اخلبري �أمام
هيئة التحكيم يف جل�سة حتددها لهذا الغر�ض.
 -2يجوز لكل طرف �أن يقدم خبري ًا �أو �أكرث من طرفه لإبداء الر�أي يف امل�سائل التي تناولها تقرير اخلبري
الذي عينه هيئة التحكيم.
مادة ()32
� -1إذا طعن �أمام هيئة التحكيم بالتزوير يف م�ستند جوهري ومرتبط مبو�ضع النزاع فيكلف الطرف
الطاعن ب�إثبات طعنه �أمام اجلهات املخت�صة.
 -2توقف �إجراءات التحكيم حلني الف�صل يف الطعن بالتزوير �إذا �أثبت الطاعن �أنه تقدم بادعائه �إىل
اجلهات املخت�صة خالل �أ�سبوع من تاريخ تكليفه بذلك.
مادة ()33
يجوز لهيئة التحكيم �أثناء نظر النزاع �أن ت�صدر �أمر ًا باتخاذ �أية �إجراءات حتفظية �أو م�ستعجلة تراها
منا�سبة بحق �أحد �أطراف التحكيم �إذا ن�ص اتفاق التحكيم على ذلك ويكون لهذا الأمر قوة الأمر ال�صادر
عن املحكمة املخت�صة ،ويجري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به الأحكام والقرارات.
مادة ()34
يجوز لهيئة التحكيم �أن تقرر �إلزام الأطراف �إيداع �أي مبلغ تراه منا�سب ًا لتغطية امل�صاريف التي قد تن�ش�أ
عن التحكيم �شريطة �أن ين�ص اتفاق التحكيم �صراحة على قبول هذا املبد�أ ،ف�إذا مل يقم الأطراف �أو �أي
منهم بدفع املبلغ يحق لهيئة التحكيم الطلب من املحكمة املخت�صة �إ�صدار �أمر بذلك.
الف�صل اخلام�س
قرار التحكيم والطعن فيه
مادة ()35
 -1لكل من طريف التحكيم تعديل طلباته �أو �أوجه دفاعه �أو ا�ستكمالها خالل �إجراءات التحكيم ما مل تقرر
هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منع ًا من تعطيل الف�صل يف النزاع.
 -2بعد اختتام بينات الأطراف ت�صدر هيئة التحكيم قرار ًا بحجز الق�ضية للحكم مع ال�سماح للأطراف
بتقدمي مذكرات ختامية ملن يرغب منهم خالل املدة التي حتددها الهيئة.
مادة ()36
يحق لأطراف النزاع تفوي�ض هيئة التحكيم ب�إجراء ال�صلح بينهم وفق ًا لقواعد العدالة ،ويجوز لهيئة
التحكيم �أن تعر�ض بنا ًء على طلب �أحد الأطراف �أو من تلقاء نف�سها ت�سوية ودية للنزاع.
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مادة ()37
�إذا اتفق الأطراف قبل �صدور قرار التحكيم على ت�سوية النزاع فعندئذ على هيئة التحكيم �أن ت�صدر قرار ًا
بامل�صادقة على الت�سوية بال�شروط املتفق عليها واعتبارها قرار ًا �صادر ًا عنها.
مادة ()38
� -1أ -على هيئة التحكيم �إ�صدار القرار املنهي للخ�صومة خالل امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان.
ب -ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك يجب �أن ي�صدر القرار خالل �أثنى ع�شر �شهر ًا من تاريخ بدء
�إجراءات التحكيم ،ويف جميع الأحوال يجوز �أن تقرر هيئة التحكيم مد امليعاد ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر.
� -2إذا مل ي�صدر قرارا التحكيم خالل امليعاد امل�شار �إليه يف الفقرة (� )1أعاله جاز لأي من طريف التحكيم
�أن يطلب من املحكمة املخت�صة �أن ت�صدر �أمر ًا لتحديد ميعاد �إ�ضايف �أو لإنهاء �إجراءات التحكيم ،ويكون
لأي من الطرفني عندئذ رفع دعوى �إىل املحكمة املخت�صة.
 -3ت�صدر هيئة التحكيم قراراها الفا�صل يف مو�ضع النزاع خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ حجز الق�ضية
للحكم ،ويجوز للهيئة متديد هذه املدة �إذا دعت ال�ضرورة �إىل ذلك.
 -4ي�صدر قرار التحكيم بالإجماع �أو ب�أكرثية الآراء بعد املداولة �إذا كانت هيئة التحكيم م�شكلة من �أكرث
من حمكم واحد �أو بقرار من املرجح عند تعذر احل�صول على الأكرثية.
مادة ()39
 -1يجب �أن ي�شتمل قرار التحكيم على ملخ�ص التفاق التحكيم و�أطرافه ومو�ضوعه والبينات امل�ستمعة
واملربزة والطلبات و�أ�سباب القرار ومنطوقة وتاريخ ومكان �صدروه وتوقيع هيئة التحكيم.
ّ -2
ت�ضمن هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالر�سوم وامل�صاريف والأتعاب الناجمة عن التحكيم وكيفية
دفعها.
مادة ()40
ت�صدر هيئة التحكيم قرارها بح�ضور الأطراف ،ف�إذا تغيب �أحدهم �أو �أكرث عن ح�ضور جل�سة النطق
بالقرار على الرغم من تبليغه بذلك ،ت�صدر الهيئة قرارها يف تلك اجلل�سة وتقوم بتبليغه للطرف الغائب
ويعترب القرار مبثابة احل�ضوري يف مواجهته ،ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك.
مادة ()41
مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون ال يجوز ن�شر قرار التحكيم �أو �أجزاء منه �إال مبوافقة �أطراف التحكيم �أو
املحكمة املخت�صة.
مادة ()42
 -1يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب من �أحد الأطراف �شريطة �أن يقدم خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ تبليغه قرار التحكيم �أو �إعالن الطرف الآخر �أن ت�صحح ما يكون قد وقع يف قرارها من
�أخطاء ح�سابية �أو كتابية �أو �أية �أخطاء مادية ،ويجري هذا الت�صحيح على ن�سخة القرار الأ�صلية ويوقع
عليها بوا�سطة هيئة التحكيم.
 -2يجب �إجراء الت�صحيح خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �صدور احلكم �إذا كان الت�صحيح من تلقاء ذات
الهيئة ،وخالل ثالثني يوم ًا من تاريخ طلب الت�صحيح �إذا كان الت�صحيح بنا ًء على طلب �أحد الأطراف.
 -3يجوز لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب يتقدم به �أحد الأطراف خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تبليغه قرار
التحكيم وب�شرط �إعالن الطرف الآخر تف�سري نقطة معينة وردت يف قرار التحكيم �أو جزء منه ،ف�إذا
اقتنعت هيئة التحكيم بطلب التف�سري ت�صدر قرارها خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ت�سلم الطلب ويعترب قرار
التف�سري متمم ًا لقرار التحكيم الذي يف�سره وت�سري عليه �أحكامه.
 -4عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم ب�سبب وفاة املحكم �أو �إ�صابته مبر�ض يعيقه عن �أداء مهمته حتل
املحكمة املخت�صة حمل هيئة التحكيم� ،إال �إذا اتفق �صراحة على خالف ذلك.
مادة ()43
يجوز لكل طرف من �أطراف التحكيم الطعن يف قرار التحكيم لدى املحكمة املخت�صة بنا ًء على �أحد
الأ�سباب الآتية :
� -1إذا كان �أحد �أطراف التحكيم فاقد ًا الأهلية �أو ناق�صها وفق ًا للقانون الذي يحكم �أهليته ما مل يكن
ممث ًال متثي ًال قانوني ًا �صحيح ًا.
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� -2إذا كان قد �أ�صاب هيئة التحكيم �أو �أحد �أع�ضائها عار�ض من عوار�ض الأهلية قبل �صدور قرار التحكيم.
 -3خمالفته للنظام العام يف فل�سطني.
 -4بطالن اتفاق التحكيم �أو �سقوطه بانتهاء مدته.
� -5إ�ساءة ال�سلوك من قبل هيئة التحكيم �أو خمالفتها ملا اتفق عليه الأطراف من تطبيق قواعد قانونية على
مو�ضوع النزاع �أو خروجها عن اتفاق التحكيم �أو مو�ضوعه.
� -6إذا وقع بطالن يف قرار التحكيم �أو كانت �إجراءاته باطلة بطالن ًا �أثر يف احلكم.
� -7إذا ا�ستح�صل على قرار التحكيم بطريق الغ�ش �أو اخلداع ما مل يكن قد مت تنفيذ القرار قبل اكت�شاف
الغ�ش �أو اخلداع.
مادة ()44
 -1يقدم طلب الطعن يف قرار التحكيم �إىل املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من اليوم التايل لتاريخ
�صدور قرار التحكيم �إن كان وجاهيا و�إال فمن اليوم التايل لتاريخ تبليغه.
� -2إذا بني الطعن يف قرار التحكيم على الفقرة ال�سابعة من املادة ( )43من هذا القانون فيبد�أ ميعاد
الطعن من تاريخ اكت�شاف الغ�ش �أو اخلداع.
مادة ()45
� -1إذا انق�ضت املدة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )44من هذا القانون دون الطعن يف قرار التحكيم ت�صدر
املحكمة املخت�صة بناء على طلب �أحد الأطراف قرار ًا بت�صديقه و�إك�سابه ال�صيغة التنفيذية ،ويكون قرار
املحكمة نهائي ًا ،وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها قرارات املحاكم.
� -2إذا ق�ضت املحكمة املخت�صة برف�ض طلب الطعن ف�إنها تقرر �صحته واكت�سابه ال�صيغة التنفيذية.
� -3إذا ق�ضت املحكمة املخت�صة بف�سخ قرار التحكيم يجوز لها �إذا ر�أت ذلك مالئم ًا �أن تعيد النزاع �إىل
هيئة التحكيم لإعادة النظر يف النقاط التي حتددها املحكمة.
مادة ()46
مع مراعاة �أحكام املادة (  )44من هذا القانون ب�ش�أن املواعيد ت�سرى على ا�ستئناف احلكم ال�صادر من
املحكمة املخت�صة قواعد و�إجراءات اال�ستئناف املعمول بها �أمام املحكمة امل�ست�أنف �إليها.
مادة ()47
يكون لقرار التحكيم بعد ت�صديقه من املحكمة املخت�صة القوة واملفعول التي لقرارات املحاكم ويتم تنفيذه
بال�صورة التي ينفذ فيها �أي حكم �أو قرار �صادر عن حمكمة وفق ًا للأ�صول املرعية.
مادة ()48
مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي تكون فل�سطني طرف ًا فيها والقوانني املعمول بها يف فل�سطني ،يجوز
للمحكمة املخت�صة ولو من تلقاء نف�سها رف�ض تنفيذ قرار حتكيم �أجنبي يف �إحدى احلالتني التاليتني.
� -1إذا كان القرار خمالف ًا للنظام العام يف فل�سطني.
� -2إذا كان القرار ال يتفق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املعمول بها يف فل�سطني.
مادة ()49
يجوز للمحكوم عليه يف قرار حتكيم �أجنبي �أن يطلب من املحكمة املخت�صة الأمر بعدم تنفيذ قرار التحكيم
ا�ستناد ًا �إىل �أحد الأ�سباب الآتية:
� -1إذا �أثبت للمحكمة توافر �سبب من الأ�سباب الواردة يف املادة ( )43من هذا القانون.
� -2إذا �أثبت �أن القرار قد �أبطلته �أو �أوقفت تنفيذه �إحدى املحاكم يف البلد الذي �صدر فيه.
� -3إذا �أثبت املحكوم عليه �أن القرار املراد تنفيذه قد ا�ست�ؤنف يف البلد الذي �صدر فيه ومل يف�صل فيه بعد
فعلى املحكمة املخت�صة وقف الت�سجيل حلني البت يف اال�ستئناف.
� -4إذا كانت �إحدى حماكم فل�سطني قد �أ�صدرت حكم ًا يناق�ض ذلك القرار يف دعوى �أقيمت بني ذات
الفرقاء وتناول احلكم نف�س املو�ضوع والوقائع.
مادة ()50
يجب على طالب الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي �أن يربز للمحكمة املخت�صة ما يلي :
 -1قرار التحكيم الأجنبي م�صدق ًا عليه من املعتمد ال�سيا�سي �أو القن�صلي الفل�سطيني يف ذلك البلد �إن
وجد.
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� -2أن يكون القرار مرتجم ًا �إىل اللغة العربية من مرتجم قانوين معتمد لدى جهات االخت�صا�ص وم�صدق
على �صحة توقيع املرتجم من املعتمد ال�سيا�سي �أو القن�صلي للدولة التي ينتمي �إليها طالب الت�سجيل�،أو �أن
يكون القرار مرتجم ًا بعد حلف اليمني من مرتجم قانوين فل�سطيني..
مادة ()51
يجري تبليغ املحكوم عليه ن�سخة من الأمر بالتنفيذ ومرفقاته ح�سب الأ�صول.
مادة ()52
يجوز للمحكم عليه متى تبلغ الأمر بالتنفيذ وفق ًا للأ�صول �أن يقدم رده �إىل املحكمة خالل ثالثني يوم ًا من
تاريخ تبليغه ويبلغ املحكوم له ن�سخة عن هذا الرد ح�سب الأ�صول.
مادة ()53
يكون قرار املحكمة املخت�صة بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي �أو رف�ضه قاب ًال للطعن باال�ستئناف
خالل ثالثني يوم ًا من اليوم التايل لتاريخ �صدروه �إذا كان وجاهي ًا و�إال من اليوم التايل لتاريخ تبليغه �إن
كان غيابي ًا.
الف�صل ال�ساد�س
أحكام ختاميــة

مادة ()54
ي�صدر وزير العدل القرارات والتعليمات والأنظمة اخلا�صة بقوائم املحكمني املعتمدين امل�شار �إليها يف
املادة ( )11من هذا القانون.
مادة ()55
ي�صدر جمل�س الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون يف مدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر
من تاريخ ن�شره.
مادة ()56
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل حتكيم قائم عند نفاذه ومل يكن قد حجز للحكم فيه.
مادة ()57
يلغى كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
مادة ()58
على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوم ًا من
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر مبدينة غزة بتاريخ  2000/4/5 :ميالدية
املوافق /1:من حمرم  1421/هجرية
يا�سر عرفات
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