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 م2020مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

 م2000نة ( لس3المعدل لقانون التحكيم رقم )
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 والئحته التنفيذية، 2000( لسنة 3بعد اإلطالع على قانون التحكيم رقم )

 م،2019وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ ...../...../
 أصدرنا القانون التالي:

 ( 1مادة )
 تعاريف

 وذلك على النحو التالي: 2000( لسنة 3( من قانون التحكيم رقم )1تعدل المادة )
 على النحو التالي : التعريف يستبدل لفظ " المرجح" بلفظ " رئيس هيئة التحكيم" ليصبح -1

 يتةولى صدةدار اةرار ق الذي يختار رئيسًا لهيئةة التحكةيم قا ةا لل ةا و   المحكم: رئيس هيئة التحكيم
 التحكيم عند تعذر تح ق األغلبية.

 ليصبح على النحو التالي:   "يستبدل تعريف عبارة " المحكمة المختصة -2 
محكمة االستئناف التي تخةت  اةالن ر اةي الحكةم الصةا ر عةة محكمةة  قل : المحكمة المختصة

ًا، اإ  كةا   رجة المختصة اداًل بن ر النزاع المعرقض على هيئة التحكيم صذا كا  التحكيم محلي
التي يجري التحكيم ضمة اختصادةها  االستئنافمحكمة  يالتحكيم  قليًا قيجري اي السطية اه

 .قرام هللا ال دس عادمة  قلة السطية  ق اي الم ر المؤات اي غزة المكا ي،
 قين  على التالي: يضاف تعريف جديد للما ة قيكو  تالي لتعريف المحكمة المختصة -3

 اضاتها.  ي مة رئيس المحكمة المختصة  ق القاضي المختص: 
 (2مادة )

 ليصبح كما يلي: 2000( لسنة 3من قانون التحكيم رقم )( 5( من المادة )3ُيعدل البند رقم)
 يكةةةةةو  اتفةةةةةام التحكةةةةةيم مكتوحةةةةةًا صذا تضةةةةةمنم محةةةةةرر قاعةةةةةم الطراةةةةةا   ق تضةةةةةمنم مةةةةةا تبةةةةةا ال  مةةةةةة 

 االلكترق ية. ق توحة الوراية رسائل  ق برايات  ق غيرها مة قسائل اإلتصال المك
 (3مادة )

 -صبح على النحو التالي:تل 2000( لسنة 3من قانون التحكيم رقم )( 7عدل المادة )تُ 
يجةةةل علةةةى المحكمةةةة التةةةي يراةةةج اليهةةةا  ةةةزاع يوجةةةد ا ةةةم م اتفةةةام تحكةةةيم    تحكةةةم اعةةةدم ابةةةول  -1

 الدعوى.الدعوى اذا  اج المدعى عليم بذلك ابل ابدائم صي طلل  ق  اج اي 
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ال يحةةةول راةةةج الةةةدعوى الم ةةةار اليهةةةا اةةةي الف ةةةرة السةةةاا ة  ق  البةةةد  اةةةي صجةةةرا ات التحكةةةيم  ق  -2
 ايها  ق صددار ارار التحكيم. االستمرار

 (4مادة )
 -صبح على النحو التالي:تل 2000( لسنة 3من قانون التحكيم رقم )( 8عديل المادة رقم )تُ 
قاذا تعةد  المحكمةو  قجةل    يكةو  ، مةة محكةم  ق  ر ةر ت كل هيئة التحكيم ااتفام األطراف-1

 عد هم قترًا، قإال كا  التحكيم ااطاًل.
محكمةةًا  المحكمةةا صذا لةةم يتفةةق علةةى ت ةةكيل هيئةةة التحكةةيم يختةةار كةةل طةةرف محكمةةًا، قيختةةار  -2

 اي هذ  الحالة هو رئيس هيئة التحكيم. المحكم ال الثقيكو   ثال اً 
  

 (5مادة )
( مكـرر تـنص 8تحمـل رقـم ) 2000( لسـنة 3حدثة الي قانون التحكـيم رقـم )تضاف مادة مست

 على التالي:
يكةةو  تعيةةية المحكةةم مةةة بةةية المحكمةةية الم يةةدية ا ائمةةة المحكمةةية المعتمةةدية اةةالو ارة، كمةةا  -1

 التي تحد ها الو ارة.يجو  تعيية  ي شخ  محكمًا صذا تواارت ايم ال رقط 
مةةة جنسةةية معينةةة، مةةا لةةم يتفةةق األطةةراف  ق يةةن  ال ةةا و  علةةى ال ي ةةترط    يكةةو  المحكةةم  -2

 غير ذلك.
 (6مادة )

ليصــبح  2000( لســنة 3( مــن قــانون التحكــيم رقــم )11( مــن المــادة رقــم )1يعـدل البنــد رقــم )
 -على النحو التالي:

محكمةةًا مةةة ضةةمة  ال اضةةي المخةةت عةةية يبنةةا  علةةى طلةةل  رةةد األطةةراف  ق هيئةةة التحكةةيم  -1
 حكمية المعتمدية مة الو ارة قذلك اي الحاالت التالية:اائمة الم

 صذا كةا  اتفةام التحكةيم ي ضةي اإرالةة النةزاع صلةى محكةم قارةد قلةم يتفةق األطةراف علةى تسةةمية  - 
 ذلك المحكم.

 صذا كا  لكل طرف الحق اي تعيية محكم مة ابلم قلم ي م بذلك. -ب
 ر يومًا مة تاريخ علمم ااختيار  محكمًا.صذا لم ي بل المحكم مهمتم كتااة خالل خمسة ع  -ج
 صذا اعتذر المحكم  ق محكم  رد األطراف اي التحكيم المتعد  عة ال يام االتحكيم  ق  دبح  - 

 غير  هل لذلك  ق غير اا ر عليم قلم يعية األطراف  ق ذلك الطرف خلفًا لم.
 .لم يتف وا على ذلكي وموا بذلك  ق قلم صذا كا  على المحكمية تعيية محكم ثالث  -هة
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صذا راةةأ  ق اعتةةذر المحكةةم ال الةةث عةةة ال يةةام اةةالتحكيم، قلةةم يتضةةمة اتفةةام التحكةةيم كيفيةةة  -ق
 تعيية خلف لم قلم يتفق األطراف على تعيية ذلك الخلف.

 متعييةنهصذا كةا  عةد   طةرف التحكةيم ثالثةة اةمر ر الهةم االتفةام علةى عةد  المحكمةية قطري ةة  -2
 يس مة بينهم اإذا لم يتف وا تتبج اإلجرا ات التالية:قطري ة تحديد الرئ

 ية قطري ةةة تعييةةنهم  ق  طري ةةة تحديةةد الةةرئيس مةةة بيةةنهم ايحةةد  مةةصذا اتف ةةوا علةةى عةةد  المحك - 
اةي هةذ  الحالةة  رئةيس هيئةة التحكةيمااجماع هيئةة التحكةيم، قإذا تعةذر تحديةد رئيس هيئة التحكيم 

 على طلل اطراف التحكيم.ايتولى ال اضي المخت  تعيينم بنا  
اذا تةةةم االتفةةةةام علةةةةى عةةةةد  المحكمةةةةية  ق  االتفةةةام علةةةةى كيفيةةةةة تعييةةةةنهم ايعيةةةةنهم ال اضةةةةي  -ب

 .  رئيس هيئة التحكيمالمخت  االعد  المتفق عليم قيحد  مة بينهم 
اذا لةةم يتفةةق اطةةراف التحكةةيم علةةى عةةةد  المحكمةةية قطري ةةة تعييةةنهم ايكةةو  عةةد  المحكمةةةية  -ج

 مة بينهم.  رئيس هيئة التحكيمم ال اضي المخت  قيحد  ثالثة يعينه
 (7مادة )

ليصــبح  2000( لســنة 3( مــن قــانون التحكــيم رقــم )12( مــن المــادة رقــم )1يعـدل البنــد رقــم )
 -على النحو التالي:

 ي بةةت ابةةول المحكةةم لمهمتةةم كتااةةة  ق بتوايعةةم علةةى اتفةةام التحكةةيم، قيجةةل عليةةم    يفصةةح عنةةد 
كةةيم عةةة  يةةة نةةرقف مةةة شةةم ها صثةةارة شةةكوأ رةةول اسةةت الليتم  ق ريدتةةم قيعتبةةر ابولةةم مهمةةة التح

 مة ابل هيئة التحكيم التي اددرت ال رار. التحكيم ددقر ارار التحكيم ام ااة ابول مهمة
 

 ( 8مادة )
 -ليصبح على النحو التالي: 2000( لسنة 3( من قانون التحكيم رقم )18تعدل المادة رقم )
 تفةةام علةةى ال واعةةد اإلجرائيةةة الواجةةل اتباعهةةا مةةة ابةةل هيئةةة التحكةةيم، اةةإ  لةةم يجةةو  لرطةةراف اإل

يتف وا كا  لهيئة التحكيم تطبيق اإلجرا ات المعمول بها اي مكةا  صجةرا  التحكةيم، قلهيئةة التحكةيم 
مةةا لةةم يتفةةق  طةةراف  اسةةتخدام الوسةةائل الحدي ةةة لالتصةةال لل يةةام اةةمي صجةةرا  مةةة صجةةرا ات التحكةةيم

 .على خالف ذلكالتحكيم 
 (9مادة )

 -صبح على النحو التالي:تل 2000( لسنة 3( من قانون التحكيم رقم )33تعدل المادة رقم )
يجو  ألى مة اطراف اتفام التحكيم ا  يطلل مةة ال اضةي المخةت  اتخةاذ التةدابير المؤاتةة  -1

اذا لةةم  تداركةةم ال يمكةة ق    يصةدر اةةرارات قاتيةةة ت تضةيها طبيعةةة النةةزاع  ق ارةرض تةةواي ضةةرر 
 تكة هيئة التحكيم اد بد ت اإجرا ات التحكيم.
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 طةراف ما لم يتفق األطراف على خةالف ذلةك، يجةو  لهيئةة التحكةيم بنةاً  علةى طلةل  ي مةة  -2
 صدةدارتةدابير مؤاتةة  ق  تطلل مة ال اضي المخةت  اتخةاذ    ،اتفام التحكيم  ق مة تل ا  ذاتها

  ال يمكة تداركم.اع  ق اررض تواي ضرر قاتية ت تضيها طبيعة النز  ارارات
تدبيرًا مؤاتًا  مر ام  ُيعدل  ق ُيعلق  ق ُيلري المخت الطلل الى ال اضي يجو  لهيئة التحكيم  -3

، بنةةةاً  علةةةى طلةةةل ي دمةةةم  رةةةد األطةةةراف  ق مةةةة تل ةةةا   فسةةةها اةةةي رةةةاالت   ق ركمةةةًا قاتيةةةًا  دةةةدر 
 الضرقرة، قذلك اعد صخطار اااي األطراف.

الةةةذي يطلةةةل التةةةدبير  ق الحكةةةم التكةةةاليف قالتعويضةةةات عةةةة  ي  ضةةةرار اةةةد  مةةةل الطةةةرفيتح  -4
يسةةببها ذلةةك التةةدبير  ق الحكةةم ألي طةةرف، قذلةةك صذا اةةررت هيئةةة التحكةةيم اةةي قاةةت الرةةق   ةةم لةةم 
يكة ينبري صددار التدبير  ق الحكم اي تلك ال رقف. قيجو  لهيئة التحكيم    ُتلزم ذلك الطةرف 

 ات اي  ي قات  ثنا  اإلجرا ات.اسدا  التكاليف قالتعويض
لحجةز لرايات الدعوى الموضوعية الال م ااامتها خالل المدة المحد ة اا و ةًا اعةد دةدقر اةرار ا-5

اخطةةةار عةةةدلي الةةةى الطةةةرف  ارسةةةالا، يكتفةةةى ا يةةةام طالةةةل التحكةةةيم التحف ةةةي  ق ال ةةةرار المسةةةتعجل
يفيةةد ابةةول المحكةةم لمهمتةةم، قاةةي ال ةةا ي إلشةةعار  بتعيةةية المحكةةم المسةةمى مةةة ابلةةم قمرا ةةا اةةم مةةا 

 جميج االروال يعتبر هذا االشعار ااطعا لمدة مرقر الزمة.
 

 (10مادة )
 باألحكام التالية: 2000( لسنة 3من قانون التحكيم رقم ) (46، 45، 44، 43المواد )تستبدل 

 مةةةام  الطعةةةة اةةةالبطال ، قا ةةةًا ألركةةةام هةةةذا ال ةةةا و ،اطريةةةق يكةةةو  الطعةةةة اةةةي اةةةرار التحكةةةيم   -1
 .األخرى  ال يجو  الطعة اي ارار التحكيم امي طريق مة طرم الطعةق  المحكمة المختصة

التحكةةيم صال صذا اةةدم طالةةل الةةبطال   لةةياًل ي بةةت  ي مةةة الحةةاالت  اةةرارال ُت بةةل  عةةوى اطةةال   -2
 التالية:

لل ةةا و  الةةذي     رةةد  طةةراف اتفةةام التحكةةيم قاةةت صبرامةةم كةةا  اااةةدًا لرهليةةة  ق  ااصةةها قا ةةًا  - 
يحكم  هليتم،  ق    اتفام التحكيم غير دحيح، قا ًا لل ا و  الةذي اتفةق األطةراف علةى    يسةرى 

 علي هذا االتفام،  ق قا ًا لهذا ال ا و  صذا لم يتف وا على ذلك.
لةم يععلةة صعال ةًا دةحيحًا بتعيةية  رةد المحكمةية  ق اةإجرا ات التحكةيم،  ق  البطال    طالل  -ب

 ت ديم  ااعم ألي سبل آخر خارج عة صرا تم. البطال ى طالل تعذر عل
   ت كيل هيئةة التحكةيم  ق تعيةية المحكمةية  ق صجةرا ات التحكةيم، اةد تةم االمخالفةة لمةا اتفةق  -ج

 عليم األطراف.
( مةةةةة اةةةةا و   دةةةةول 251المةةةةا ة  اذا تح ةةةةق اى مةةةةة رةةةةاالت صعةةةةا ة المحارمةةةةة الةةةةوار ة اةةةةي  - 

 م2001( لسنة 2جارية رام  قالت المحارمات المد ية
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التحكيم، مة تل ا   فسها، صذا كا  موضوع النزاع مما  ارارت ضي المحكمة المختصة ببطال   -3
التحكةةيم يخةةالف الن ةةام  اةةرارال يجةةو  االتفةةام علةةى الفصةةل ايةةم عةةة طريةةق التحكةةيم،  ق صذا كةةا  

 العام.
مةة تةاريخ تسةليم  ثالثةية يومةاً خةالل التحكيم  مام المحكمة المختصة  ارارتعراج  عوى اطال   -4

التحكيم  ق ددقر ارار التصحيح   رارا البطال  ق مة تاريخ صعال  طالل  ال راراألطراف  سخة 
( 3اةةا و  التحكةةيم راةةم  ( مةةة 42 ق ركةةم التفسةةير  ق التحكةةيم اإلضةةااي المنصةةوة اةةي المةةا ة  

 .2000لسنة 
اليوم  مة تاريخ ثالثية يوماً ة المختصة خالل تعراج  عوى اطال  ارار التحكيم  مام المحكم -5

الذي نهر ايم الرش  ق الحيلة  ق الذي  ار ايم االتزقير ااعلم  ق ركم ب بوتم  ق الذي ركم ايم 
( 2على شاهد الزقر  ق اليوم الذي نهر ايم الوراة اي الحاالت المنصوة عليها اي الف رة  

بشيء لم  هذا القرارإذا قضي ارار التحكيم لي لصدقر اليوم التاالبند   ( مة هذ  الما ة.  ق مة 

 مناقضاً بعضه لبعض. قرار التحكيمإذا كان منطوق أو ر مما طلبوه.يطلبه الخصوم أو بأكث

 التنفيذ. االصيرةصذا اررت المحكمة ر   عوى البطال  اإ  ارارها ي وم م ام صرسا  ارار المحكمية    -6
 تبد  مة اليوم التالييومًا  04 مام محكمة الن أ خالل مدة  البطال  عوى اي ي بل ارار المحكمة   -7

 .لتبليغ الحكم اذا ددر غيابيًا قجاهيًا قمة اليوم التالي  صذا ددر لصدقر ال رار
 (11مادة )

 لتصبح على النحو التالي:  2000( لسنة 3( من قانون التحكيم رقم )47تعدل المادة )
ا رة قاق  ركام هذا ال ا و  احجية األمر الم ضي ام قتكو  المحكمية الص اراراتتتمتج  -1

ملزمة قاابلة للتنفيذ تل ائيًا مة ابل األطراف  ق اصفة صجبارية صذا راأ المحكوم عليم تنفيذها 
 طوعًا اعد صرسائها ديرة التنفيذ.

ف قحعد تمكية الطر  المختصةالتحكيم ديرة التنفيذ ا رار تتخذ  المحكمة  اراريعطى   -2 
  يام مة تاريخ تبلرم دورة عنم. 10اآلخر مة الر  على الطلل خالل مدة 

 يجل    يراق طلل صرسا  ديرة التنفيذ اما يلي:  -3
  دل الحكم  ق دورة مصداة عنم. - 
 دورة عة اتفام التحكيم  ق دورة عة الع د المتضمة شرط التحكيم. -ب
 ل ددقر  بلرة  خرى.ترجمة محلفة للحكم صلى اللرة العرحية اي را -ج
التحكيم قمج ذلك يجو  للمحكمة     ارارال يترتل على راج  عوى البطال  قاف تنفيذ  -4 
يومًا صذا طلل المدعي ذلك اي دحيفة الدعوى قكا  يخ ى  60قاف التنفيذ لمدة  اصاها  ررت 
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كفالة مالية  مة التنفيذ قاوع ضرر جسيم يتعذر تداركم قيجو  للمحكمة    تلزم المدعي بت ديم
 تضمة لخصمم  ضرار قاف التنفيذ صذا اضت بر  الدعوى.

 ال يجو  تنفيذ ركم التحكيم ابل ا  ضا  ميعا  راج  عوى البطال . -5 
ال يترتل على ددقر ال رار براأ االمر االتنفيذ س وط اتفام التحكيم، ما لم يكة االتفام  -6

 ااطاًل بذاتم. 
 (12مادة )

لتصبح على  2000( لسنة 3( من قانون التحكيم رقم )49من المادة ) (1) البند رقم يعدل
 النحو التالي: 

 ( مة هذا ال ا و .10( مة الما ة  2  ةصذا اثبت للمحكمة تواار سبل مة األسباب الوار ة اي الف ر 
 

 (13مادة )
 لتصبح على النحو التالي: 2000( لسنة 3( من قانون التحكيم رقم )53تعدل المادة )

 و  ارار المحكمة المختصة ااألمر بتنفيذ ارار التحكيم األجنبي  ق راضم ااباًل للطعة يك
 يومًا مة اليوم التالي لتاريخ ددقر  صذا كا  قجاهيا قإال مة اليوم  40االن أ خالل 

 التالي لتاريخ تبليرم ص  كا  غيابيا.
 ( 14مادة )
( وتحمل 53تأتي بعد المادة ) 2000 ( لسنة3تضاف مادة مستحدثة إلى قانون التحكيم رقم )

 ( مكرر: 53رقم المادة )
قطلبةات تنفيةذها قطلبةات الرائهةا، قالةدعاقى الم دمةة تخضج رسوم طلبات تصديق ارارات التحكيم 

اةةةا و  رسةةةوم المحةةةارم قا ةةًا ألركةةةام هةةةذا ال ةةةا و ، لل واعةةةد التةةةي ُتفةةةرض بهةةةا الرسةةةوم ال ضةةةائية اةةةي 
 .م2003( لسنة 1الن امية رام  

 
 (15مادة )

م ليصـبح الـنص علـى 2000( لسـنة 3( مـن قـانون التحكـيم الفلسـطيني رقـم )54تعدل المادة)
 -النحو التالي:

 يصدر ق ير العدل ال رارات قالتعليمات قاأل  مة الخادة ا وائم المحكمية المعتمةدية الم ةار  -1
 م.2000( لسنة 3( مة اا و  التحكيم رام  ........صليها اي الما ة  

يصةةةدر ق يةةةر العةةةدل ال ةةةرارات قالتعليمةةةات الخادةةةة اةةةالترخي  اإ  ةةةا  مرارةةةز التحكةةةيم قاةةةرقع  -2
مرارةةةز التحكةةةيم األجنبيةةةة اةةةي السةةةطية، قح ةةةرقط قاواعةةةد مةةةنح التةةةرخي  قإلرائةةةم قتحديةةةد الرسةةةوم 

 الم ررة اي هذا ال م .
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ا يتفةق مةج  ركامةم على مرارز التحكيم ال ائمة قات العمةل بهةذا ال ةا و ، توايةق  قضةاعها امة -3
قال رارات الصا رة اي هذا ال م ، قذلك خةالل سةتة  شةهر مةة تةاريخ العمةل اةم. قيجةو  ا ةرار مةة 

 مجلس الو را ، بناً  على ااتراح الو ير، مد هذ  المهلة لمدة  ق مد   خرى مماثلة.
 (16مادة )

  و  اةةةي مةةةدة  اصةةةةاها يصةةةدر مجلةةةس الةةةو را  اللةةةوائح قال ةةةةرارات الال مةةةة لتنفيةةةذ  ركةةةام هةةةةذا ال ةةةا 
 ستة  شهر مة تاريخ   ر .

 (17مادة )
قلةو اسةتند الةي اتفةام تحكةيم سةبق صبرامةم  فةاذ   يبةد  اعةدتسري  ركام هذا ال ا و  على كةل تحكةيم 

 .ابل  فاذ هذا ال ا و  
 (18مادة )

 يلرى كل ما يتعارض مج  ركام هذا ال ا و .
 (19مادة )

 يخصم، تنفيذ  ركام هذا ال ا و ، قيعمل ام اعد ثالثية على جميج الجهات المختصة، كل ايما 
 يومًا مة تاريخ   ر  اي الجريدة الرسمية.

 
 

 ميال يةةةةة 2020ددر امدينة غزة بتاريخ ....../..../
 

 
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 


