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 مقدمة
 

تحكيم هو أحد الوسائل التي نص عليها القانون لفض المنازعات خارج نطاق الهيئات القضاائي  االمحاا م اتمتااز ال

التحكايم عاغ ريامن وااغ اساائل ناض المنازعااات ةميا ات عادب وااغ إلامنها ة ااث  اد اامايات  حيا  ن اد أن هيئاا  

التقاإلاي وثال التيليتاات ارةارب ال ل اات التحكيم تتمتع ةحمت  أاسع اأ ثم وغ القضاي ني  ل وا تتعلا  ةار مايات 

اتنظيمها  اتقدتم الييانات  اال مت  اخصوصاً قي المنازعات الت ارت   التي تتطلب سمت  حاو  اشخاصاا الا تغ 

تم رةمام الصفق  وعهم االتفاصيل المصتلفا  المتعلقا  ةالصافق ي اتمكاغ تعمتام نظاام التحكايم علاا أناا نظاام قضاائي 

ةمهما  ت اوت  المنازعاات التاي قاد  -ةمقتضي اتفااق وكتاو   -ثما  قضاتهم  اتعهدان رليهم خاا  تصتار نيا اش

 تنشأ ةينهم االتي ت وز ح مها ةطمت  التحكيم انقاً لمقتضيات القانون االعدال   ارصدار قمار قضائي ول م لهمي 

( 3قااانون التحكاايم رقاام   3/2/2000اقااد اصاادر الم لاار التشاامتعي الفل ااطيني نااي ال ل اا  المنعقاادب نااي تااارت  

( وااةب قانونيا  نظمات اتفااق التحكايم  اتشاكيل هيئا  التحكايم   ار امايات 58ـ   ني ست نصو  تضم  2000ل نــ

 التحكيم  اآليات رصدار قمار التحكيم اتنفي ن االطعغ نياي

تا  لقاانون التحكايم  ـا   ةالئئحا  التنفي 2004( ل نـاـ39أصدر و لر الوزراي القامار رقام   12/4/2004اةتارت  

 ( واةب تنفي ت  للقانوني  79تضمغ  

تحااا  ها ا الاادليل أن تي او وفهااوم التحكايم ار ماياتااا ةطمتقا  ت ااهل نهماا علااا القاارذ رياام المتصصاصي اهاا ا 

الاادليل هااو الماةااع عشاام نااي سل اال  الاادليل القااانوني التااي تواصاال المم اا  رصاادارها  نااي سااياق اهتماوااا ةااالحقوق 

ااال تماعي  االثقاني ي اتتمي  سل ل  الدليل ةال هول  االشامولي  لتتناساب واع  مياع نئاات الم تماع شن االقتصاةت  

 الهد  ونها تي يو ا نشم الثقان  القانوني  علا نطاق ااسع ةيغ نئات اخمائح الم تمع المصتلف ي
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 تعريف مصطلحات القانون
 

 ما هو التحكيم؟ * 
 اع قائم ةيغ ثمنيغ أا أ ثم  اذلك ةطمح ووإلوع الن اع أوام هيئ  التحكيم للفصل نياي التحكيم هو اسيل  لفض ن 

 

 من هو المحكم؟ * 
 وغ أصحا  المهغ الحمب أا ريمهمي خصص وؤهل المحكم هو الشصص ال ي تو ل رليا وهم  التحكيم  اتكون 

 

 ما هي الشروط الواجب توافرها في المحكم؟ * 
  -المحكميغ وا تلي:تشتمث نيمغ تقيد ةقوائم 

 ي ال ن ي  اوتمتعاً ةحقوقا المدني نل طيني أن تكون  -1
 أن تكون ح غ ال يمب اال لوكي  -2
 علا صدارن ودب ثئث سنوات علا اشقلي يأال تكون سي  نصلا وغ الصدو  ةقمار تأةتيي  وا لم تمض -3
  أا وحكووااً ةرنئساا واا لام أن ال تكون سي  الحكم عليا ةعقوة   نات  أا  نحا  وصلا  ةالشام  أا اشوانا  -4

 تمة اعتيارني 
 أن تتوانم لدتا الصيمات العلمي  االعملي  انقاً له ن الئئح ي -5

 

 هل يجوز أن يكون المحكم أجنبي ؟ * 
 ي التحكيم هن ب ةعد حصولا علا ر ازب لم اال  ونعم ت وز أن تكون المحكم وغ اش ان

 

 هل يجوز أن يكون المحكم موظف دولة ؟ * 
 م ت وز أن تكون المحكم وغ ةيغ ووظفي الدال  ةعد ووانق  ال ه  التي تتيعهاي  نع
 

 ما هي الفئات التي يتم تصنيف المحكمين بناًء عليها؟* 
 تصنم المحكمون رلا نئات ثئث علا النحو التالي:_

ةتنار أرةني أا : اتصتص ه ن الفئ  ةالتحكيم ني المنازعات التي ت تد قيمتها علا وائ  ألم الفئة األولى -1

 وا تعاةلها ةالعمل  المتداال  قانوناً  اتشتمث نيمغ إلمغ ه ن  الفئ  أن تتوانم لدتا أحد الشماث اآلتي :
 أن تكون حاصئً علا خهاةب الد توران ةادإلان  رلا خيمب عملي  ال تقل عغ خمر سنواتي  - أ
 تقل عغ ثماني سنواتي  أن تكون حاصئً علا خهاةب الما  تيم ةادإلان  رلا خيمب عملي  ال -  
أن تكون حاصئً علا الشهاةب ال اوعي  اشالا أا وا تعاةلها ةادإلان  رلا خيمب عملي  ال تقل عغ عشم   - ت

 سنواتي 
أن تتوانم لدتا خيمب ناةرب أا وتصصص  ني أي وغ الم االت الفني  االعملي  المطلوة  ال تقل عغ خمر  - ث

 عشمب سن ي 
( خم يغ ألم 50,000لفئ  ةالتحكيم ني المنازعات التي ال تقل قيمتها عغ  اتصتص ه ن ا :الفئة الثانية -2

( وائ  ألم ةتنار أرةني أا وا تعاةلها ةالعمل  المتداال  قانوناً  اتشتمث نيمغ 100,000ةتنار أرةني اال ت تد عل  

 -تصنم إلمغ ه ن الفئ  أن تتوانم لدتا أحد الشماث التالي :
 الد توران ةادإلان  رلا خيمب عملي  ال تقل عغ ثئث سنواتيأن تكون حاصئً علا خهاةب  - أ
 أن تكون حاصئً علا خهاةب الما  تيم ةادإلان  رلا خيمب عملي  ال تقل عغ خمر  سنواتي  -  
أن تتوانم لدتا خيمب ناةرب أا وتصصص  ني أي وغ الم االت الفني  االعملي  المطلوة  ال تقل عغ عشمب  - ت

 سن ي
( خم يغ ألم 50,000ص ه ن الفئ  ةالتحكيم ني المنازعات التي تقل قيمتها عغ  اتصت الفئة الثالثة: -3

ةتنار أرةني أا وا تعاةلها ةالعمل  المتداال  قانوناً  اتشتمث نيمغ تصنم إلمغ ه ن الفئ  أن تتوانم لدتا أحد 

 -الشماث التالي :
 أن تكون حاصئً علا خهاةب الد توراني  - أ
 ما  تيم ةادإلان  رلا خيمب عملي  ال تقل عغ سنتيغيأن تكون حاصئً علا خهاةب ال -  
أن تكون حاصئً علا الشهاةب ال اوعي  اشالا أا وا تعاةلها ةادإلان  رلا خيمب عملي  ال تقل عغ ست  - ت

 سنواتي
أن تتوانم لدتا خيمب ناةرب أا وتصصص  ني أي وغ الم االت الفني  االعملي  المطلوة  ال تقل عغ خمر  - ث

 سنواتي 
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 هو المرجح؟  من* 
 المم ح هو المحكم ال ي تتولا رصدار قمار التحكيم عند تع ر تحق  اشرليي ي 

 

 من هو الخبير؟ * 
هاو خااصص وؤهال ناي و ااا  وعايغ تمكاغ االسااتعان  ةاا لتحدتاد أا تف اايم أا الحكام ناي و ااائل ننيا  تتعلاا   :الصييام

 ةم ا  عملا  تصعب علا ريمن القيام ةهاي   
 

 لتحكيم ؟ ما هي أنواع ا* 
 -هناك خم   أنواع لتحكيم علا النحو التالي:

 التحكيم المحلي: اهو وا تتعل  ةأي ن اع ناتج عغ أي عئق  قانوني  ةاخل نل طيغي :أولً 

 ً  التحكيم الدالي: اهو رذا  ان ووإلوع ن اعاا تتعلا  ةم األ  واغ الم اائل االقتصااةت  أا الت ارتا  أا المدنيا  :ثانيا

  -وثا  ذلك:

 انت المما   المئي ي  شثما  التحكيم تقع ني ةا  وصتلف  اقت رةمام اتفاق التحكيم  نرذا  ان شحد  رذا -1

ارتياثاً ةاتفاق التحكيم  أوا رذا لم تكغ شحد اشثما     أعما  نالعيمب ةالمم   اش ثم اشثما  أ ثم وغ وم

 وم   أعما  نالعيمب ةمحل رقاوتا المعتاةي 
  اع ال ي تشملا اتفاق التحكيم ومتيو ةأ ثم وغ ةال ي رذا  ان ووإلوع الن -2
رذا  ان المم   المئير شعما   ل ثم  وغ أثما  التحكيم تقع ني نفر الدال  اقت رةمام اتفاق  -3

 التحكيم ا ان أحد اشوا غ اآلتي  تقع ني ةال  أخمي 
 وكان ر ماي التحكيم  ما عينا اتفاق التحكيم أا أخار رلا  يفي  تعيناي  - أ
 وكان تنفي   انب  وهمي وغ االلت اوات الناخئ  عغ العئق  الت ارت  أا التعاقدت  ةيغ اشثما ي -  
 المكان اش ثم ارتياثاً ةموإلوع الن اعي  - ت

 ً  التحكيم اش نيي: اهو ال ي ت مي خارج نل طيغي    :ثالثا

 ً  التحكيم الصاا: رذا لم تقم ةتنظيما وؤس   وصتص  ةالتحكيمي  :رابعا

 ً رذا تام واغ خائ  وؤس ا  وصتصا  ةتنظايم التحكايم ااشخاما  علياا ساواي  انات ةاخال  التحكيم المؤس ي: :خامسا

 نل طيغ أا خار هاي  
 

 من هي المحكمة المختصة بموضوع التحكيم؟ * 
  -تتم تحدتد المحكم  المصتص  ح ب نوع التحكيم  ما تلي:

ئً ةنظم الن اع المعماض علاا هيئا  التحكايم هاي المحكما  رذا  ان التحكيم وحلياً نرن المحكم  المصتص  أص :أولً 

  ةاي لتحكيم اتنفيـ ن االطعون المتعلق  ص  ةت  يل قمار اـالمصت

 ً أذا  ااان التحكاايم ةاليااً ات اامي نااي نل اطيغ تكااون وحكماا  اليداتا  التااي ت اامي التحكايم إلااممغ اختصاصااها  :ثانياا

 المكانيي 

 ً  ن وحكم  اليدات  ني القدس عاصم  ةال  نل طيغ أا ني المقم المؤقت ني ر بي رذا  ان التحكيم أ نيياً تكو :ثالثا

 من هي الوزارة المسئولة عن قيد وسجالت المحكمين؟ * 
الوزارب الم ئول  هي ازارب العد   حي  تعد الوزارب قوائم ةأسماي المحكميغ المعتمادتغ ناي نل اطيغ اتصادر ةهاا 

  اني حال  ثلب أحد اشثما  أا هيئ  التحكيم وغ المحكم  المصتصا  تعايغ قمار وغ الوزتم اتمنح لا خهاةب ة لك

 وحكم أا وم ح نرنا تتعيغ عليها اختيار ذلك المحكم أا المم ح وغ إلمغ قوائم المحكميغ المعتمدتغ ني الوزارب ي 
 

 ما هي المدة القانونية التي يجب خاللها تجديد القيد في قوائم المحكمين في الوزارة؟* 
 ب علا المحكميغ المعتمدتغ االلت ام ةالمدة التالي  لت دتد القيد:ت 

ت دة القيد ني قوائم المحكميغ المعتمدتغ ني الوزارب  ل سن   اتقدم ثلب الت دتد خئ  الشهم  ي1

 ال اة  علا انتهاي ودب ال ن ي 
  الثئث  أخهم لم تقدم المحكم ثلب ت دتد قيدن ني قوائم المحكميغ المعتمدتغ ني الوزارب خئ رذا ي2

 اشالي ةعد انتهاي ال ن  تشطب اسما وغ ه ن القوائمي 
رذا ررب وغ خطب اسما وغ قوائم المحكميغ المعتمدتغ ني الوزارب ني رعاةب قيدن تعاول وعاول   ي3

 ثالب قيد  دتدي 
توإلع علا ثلب القيد ني قوائم المحكميغ المعتمدتغ ني الوزارب شا  ومب ثواةع ةقيم  عشمب  ي4

 يم أرةني   اني حال  ت دتد الطلب خم   ةنانيم أرةني ي ةنان
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 من هي الجهة المختصة بالتحكيم المؤسسي في فلسطين؟ * 
 تصتص التمن  الت ارت  االصناعي  ةالقدس ةمهم  التحكيم ني نل طيغي 

 

 ما هي المسائل التي ل تخضع لقانون التحكيم ؟ * 
  -ال ت وز التحكيم ني الم ائل المتعلق  ةـ :

 الم ائل التي تتعل  ةالنظام العامي  ي1
 الم ائل التي ال ت وز نيها الصلح قانوناً "العقوةات  المنازعات المتعلق  ةال ن ي "  ي2
الم ائل المتعلق  ةاشحوا  الشصصي  " الطئق  الن ب  ادرث  النفق   علا أنا ت وز أن تكون  ي3

ً للتحكيم تقدتماً لنفق  اا ي  أا تقدتماً لمه م أا أت  ةعوى والي  أخمى ناخئ  عغ قضاتا اشحوا  ووإلوعا

 الشصصي " 
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 اتفاق التحكيم

 
 ما هو اتفاق التحكيم ؟ * 

اتفاق التحكيم هو اتفاق ةيغ ثمنيغ أا أ ثم تقضي ةرحال   ل أا ةعض المنازعات التي نشأت أا قد تنشأ ةشأن 

تكون اتفاق التحكيم ني صورب خمث تحكيم اارة عئق  قانوني  وعين  تعاقدت   انت أا ريم تعاقدت   ات وز أن 

 ني عقد أا اتفاق ونفصلي
 

 مشارطة التحكيم ؟ * 
 هو االتفاق ال ي تيمم ةعد حداث الن اع اهو اتفاق وكتو  تحا  ةمو ي  الن اع رلا التحكيمي 

 

 مشارطة التحكيم" ؟ واجب توافرها في اتفاق التحكيم "ما هي الشروط ال* 
 -انمها ني اتفاق التحكيم هي :الشماث الوا ب تو

 ت ب أن تكون اتفاق التحكيم وكتوةاًي  -1
ً رذا تضمنا وحمر ااقعا الطمنان أا تضمنا وا تياةالن وغ رسائل أا  -2 تكون اتفاق التحكيم وكتوةا

 ةمقيات أا ريمها وغ اسائل االتصا  المكتوة ي 
تفاق ووإلوع الن اع ارال  ان رذا تم االتفاق علا التحكيم ةعد نشوي الن اع ني ب أن تتضمغ اال -3

 ةاثئًي 
 تعتيم خمث التحكيم اتفاقاً و تقئً اال تتأثم ةيطئن العقد أا ن صا أا انتهائاي  -4
 ال ت وز العدا  عغ اتفاق التحكيم رال ةاتفاق اشثما  أا ةقمار وغ المحكم  المصتص ي   -5

 

 متى يجوز التفاق على التحكيم ؟ * 
 ني ن اع وعيغ قائمي  ت وز االتفاق علا التحكيم -1
 ت وز االتفاق و يقا ًعلا التحكيم ني أي ن اع قد تنشأ نتي   لتنفي  عقد وعيغي  -2

 

 هل ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه؟ * 
ال تنتهي اتفاق التحكيم ةوناب أحد أثمانا رذا  ان ارثتا  ميعاً راخدتغ  نرذا  ان أحد الورثا  قاصاماً نارن اتفااق 

نقضاي رال رذا اساتمم نياا الياا أا اصايا  أا أذنات المحكما  ةاالساتممار نياا  اناي  مياع اشحاوا  ال التحكيم ت

 تنتهي اتفاق التحكيم رال رذا تعل  الن اع ةشصص المتوناي 
 

 ؟  و القيم عليه اللجوء إلى التحكيمهل يجوز للوصي على القاصر أ* 
صام  الكاولا   اال ت اوز للوصاي علاا القاصام أا القاايم  ال تصالح االتفااق علاا التحكايم رال وماغ لاا أهلياا  الت

 عليا الل وي رلا التحكيم وا لم تكغ وأذاناً لا ة لك وغ المحكم  المصتص  ةمنح ذلك ادذني 

 متى يحق ألحد طرفي النزاع وقف اإلجراءات القانونية أمام المحكمة؟ * 
ما  رذا خامع أحاد أثاما  التحكايم ناي اتصااذ أي تح  شحد ثمني الن اع اقم اد مايات القانوني  أواام المحك

ر ماي قانوني أوام أت  وحكم  إلد الطم  اآلخم ةشأن أوم تم االتفاق علا رحالتا رلي التحكيم  ني وز للطام  

اآلخم قيال الادخو  ناي أسااس الادعوى أن تطلاب واغ المحكما  اقام ذلاك اد اماي اعلاا المحكما  أن تصادر 

   اتفاق التحكيمي قماراً ة لك رذا اقتنعت ةصح  
 

 اشرة واستكمال إجراءات التحكيم ؟هل يحول رفع الدعوى من مب* 
ال تحو  رنع الدعوى ني حال  ا وة اتفاق تحكيم ةان اليدي ني ر امايات التحكايم ااالساتممار نياا أا رصادار 

 قمار التحكيمي 
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 هيئة التحكيم
 

 ممن تتكون هيئة التحكيم؟* 
وحكم أا أ ثم تتولا وهم  الفصل ني الن اع  اعند تعدة المحكميغ تكون رئي هم علاا  تتكون هيئ  التحكيم وغ

 ةرات  ةالقواعد الشمعي  ااشنظم  الت ارت  االعم  االتقاليد ال ارت  ني نل طيغي
 

 مما تشكل هيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق اإلطراف ؟ * 
ي  ل ثم  اختيار وحكم وغ  انيا  اتكون لهم رذا لم تتف  اشثما  علا تشكيل هيئ  التحكيم  تتول -1

 ح  اختيار وم ح رذا ل م اشومي 
رذا لم تتف  اشثما  علا اختيار المم ح تكون للمحكميغ ال ي تم اختيارهم ح  اختيارن ارذا لم تتف   -2

ون علا ذلك تتولا المحكم  المصتص  تعيينا ةناًي علا ثلب وغ اشثما  أا أحدهم أا هيئ  التحكيم  اتك

 قمار المحكم  ريم قاةل للطعغي 
 

 ما هي إجراءات التحكيم المتبعة في حالة عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم؟ * 
 -قيلوا تطيي  النظام الداخلي للمؤس   ةما ني ذلك:رذا عيغ اتفاق التحكيم وؤس   تحكيم نيكون اشثما  قد  

 تنظيم ر مايات التحكيمي  -1
 كميغ المدر يغ علا الئحتهاي تعييغ هيئ  التحكيم وغ المح -2
 اليت ني ثلب رة هيئ  التحكيم أا أحد أعضائهاي -3
 تحدتد النفقات الئزو  ا يفي  توزتعهاي  -4

 

 متى تقوم المحكمة المختصة بتعين محكماً أو مرجحاً؟* 
نااًي تقوم المحكم  المصتص  ةتعيغ وحكماً أا وم حاً وغ إلامغ قائما  المحكمايغ المعتمادتغ واغ ازارب العاد  ة 

  -علا ثلب أحد اشثما  أا هيئ  التحكيم اذلك ني الحاالت اآلتي   :

رذا  ان اتفاق التحكيم تقضي ةرحال  الن اع رلا وحكم ااحد الم تتف  اشثما  علا ت مي  ذلك  -1

 المحكمي 
 رذا  ان لكل ثم  الح  ني تعيغ وحكم وغ قيلا الم تقم ة لكي  -2
 خم   عشم توواً وغ تارت  علما ةاختيارن وحكماًي رذا لم تقيل المحكم وهمتا  تاة  خئ  -3
رذا اعت ر المحكم أا وحكم أحد اشثما  ني التحكيم المتعدة عغ القيام ةالتحكيم أا أصيح ريم أهل  -4

 ل لك أا ريم قاةر عليا الم تعيغ اشثما  أا ذلك الطم  خلفاً لاي 
 رذا  ان علا المحكميغ تعييغ وم حاً الم تتفقواي  -5
أا اعت ر المم ح عغ القيام ةالتحكيم  الم تتضمغ اتفاق التحكيم  يفي  تعييغ خلم لا الم رذا رنض  -6

 تتف  اشثما  علا تعييغ ذلك الصلمي 
ً وغ تارت  تيليغ الطم  اآلخم ةن ص   -7 تصدر المحكم  قماراها ةالتعييغ خئ  خم   عشم تووا

 الطلب  اتكون القمار ريم قاةل للطعغي  
 

 قبول المحكم لمهمة التحكيم؟  كيف يمكن تثبيت* 
تكون للمحكم ال ي تم اختيارن لمهم  التحكيم أن تقيل أا تمنض ه ن المهم   اذلك خئ  خم   عشام تووااً واغ 

 -حالتيغ:تارت  تيليتا ةاختيارن  اني حال  القيو  عليا أن تثيت ذلك ةرحدى 

  تاة   ةتو يا خطا  لألثما  تعلغ نيا قيولا وهم  التحكيمي  -1
 لتوقيع علا اتفاق التحكيم الم  ور نيا اسماي ا -2

 

 ما الذي يجب على المحكم فعله عند قبوله مهمة التحكيم؟ * 
ت ب علا المحكم رذا قيل وهم  التحكيم أن تفصح لألثما  عغ أت  ظما  واغ خاأنها أن تثيام الشاكوك حاو  

 ت وز لهم ثلب رةني حيدتا ااستقئليتا  نرذا قيل اشثما  ةعد ه ا ادنصاح ةالمحكم  ال 
 

 هل يجوز للمحكم التخلي عن مهمة التحكيم بعد القبول بها؟ * 
 رذا قيل المحكم وهم  التحكيم نئ ت وز لا أن تتصلا عغ ر مايات التحكيم ةدان ع ر وقيو ي  

 متى يجوز تقديم طلب رد المحكم أو تنحيته ؟* 
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لها وا تيمرهاا حاو  حيدتاا أا اساتقئلا اال ت اوز  ال ت وز ثلب رة المحكم رال رذا ا دت ظما  تثيم خكو ا

شي وااغ أثااما  التحكاايم رة وحكاام عينااا هااو أا اخااتمك نااي تعيينااا رال شساايا  ا تشاافها ةعااد أن تاام تعياايغ هاا ا 

 المحكم  اني  ميع اشحوا  ال ت وز رة المحكم ةعد اختتام الييانات ارقفا  ةا  الممانع ي 
 

 أن تثير شكوكاً حول حيدة المحكم واستقالليته؟  ما هي الحالت التي من شأنها* 
 -المحكم ااستقئليتا توانم رحدى الحاالت اآلتي :تكون وغ الحاالت التي وغ خأنها أن تثيم الشكوك حو  حيدب 

 رذا  ان قمتياً شحد اشثما  أا زا ا حتا الدر   الماةع ي  -1
 ي رذا  ان لا أا ل ا ا ن اع قائم وع أحد اشثما  أا زا ا -2
ً لا أا  انت لا صل  قماة  أا  -3 ً ظنيا ً شحد اشثما  أا  ان اارثا ً أا خمتكا رذا  ان ومثئً قانونيا

وصاهمب حتا الدر   الماةع  وع أحد أاصياي اشثما  أا القيم عليا أا ةأحد أعضاي و لر رةارب 

 الشم   المصتص  أا ةأحد ودتمتهاي 
أا ل ا ا أا شحد أقارةا أا أصهارن حتا الدر    رذا  ان الن اع تنطوي علا وصلح  قائم  لا -4

 الماةع  أا لمغ تكون هو ومثئً قانونياً لاي 
رذا  ان قد سي  لا أن أنتا ني ووإلوع الن اع أا تمانع عغ أحد اشثما  نيا أا  تب أا أةلا  -5

 ةشهاةب نياي 
 طاًي رذا  ان سي  لا أن نظم الن اع ةصفتا قاإلياً أا خييماً أا وحكماً أا اسي -6
 رذا  ان ةينا اةيغ أحد أعضاي هيئ  التحكيم صل  قماة  أا وصاهمب حتا الدر   الماةع ي  -7

 تعتيم الحاالت ال اةق  أسياةاً لمة هيئ  التحكيم أا أحد أعضائهاي
 

 متى يتم تقديم طلب الرد؟* 
أن تقادم ثلاب الامة رذا نشأ لدى أحد أثما  الن اع سيب لطلاب رة هيئا  التحكايم أا أي واغ أعضاائها   ني اب 

 تاة  رلا هيئ  التحكيم أا وؤس   التحكيم رذا  ان التحكيم وؤس ياً ووإلحاً ةا أسايا  الامة اذلاك خائ  خم ا  

 عشم توواً وغ تارت  العلم ةنشوي سيب المةي 
 

 ما هي اإلجراءات المتبعة للنظر في طلب الرد ؟ * 
ضور ثالب المة  اتصدر قمارها ةالقيو  أا تنظم هيئ  التحكيم أا وؤس   التحكيم ني ثلب المة ةح -1

 المنض خئ  سيع  أتام وغ تارت  تقدتم الطلبي 
رذا  ان قمار هيئ  التحكيم أا وؤس   التحكيم ةالمنض ني ب أن تكون و يياً  الطالب المة الطعغ  -2

ً وغ تارت  صدارن  اتكون قمار المحكم  ريم  قاةل نيا أوام المحكم  المصتص  خئ  خم   عشم تووا

 للطعغ 
 ال ت وز أثناي التحقي  ني ثلب المة است وا  المحكم المطلو  رةن اال تو يا اليميغ لاي  -3
تتمتب علا تقدتم ثلب المة أا علا الطعغ نيا أوام المحكم  اقم ر مايات التحكيم   االمدة المتعلق   -4

 ةا رلا حيغ الفصل ني الطعغي
 

 الرد في دعوى مستقلة بعد رفض طلب الرد؟  هل يجوز للمحكم المطلوب رده مخاصمة طالب* 
ا رنض ثلب المة أا الطعغ ني القمار الصاةر ةمنضا  نئ ت اوز للمحكام الا ي ثلاب رةن وصاصام  ثالاب ذر

المة ةدعوى و تقل  رال رذا  ان الطالب قد تضمغ رسايب تمر خصص المحكم  اني ه ن الحال  تتص  اد امايات 

 مايات التحكيم اصدار قمار التحكيمي القانوني  ةعد االنتهاي وغ ر 
 

 متى تنتهي مهمة المحكم؟ * 
تنتهي وهما  المحكام رذا تام قياو  ثلاب رةن أا أذا تاونا أا اساتقا  لعا ر وقياو   أا أصااةا عاارض ونعاا واغ 

 ر ما  وهمتا  الممض أا نقدانا اشهلي  أا أي سيب آخمي 

 

 كيف يتم تعين المحكم البديل؟ * 
وهم  المحكم تتم تعيايغ ةادتل عناا ةا ات الطمتقا  التاي عايغ نيهاا المحكام المنتهيا  وهمتاا أا واغ قيال  رذا انتهت

 يل هيئ  التحكيمي قالمحكم  المصتص  ةناًي علا ثلب وغ أحد اشثما  أا وغ 
 

 ماذا يترتب على انتهاء مهمة المحكم؟ * 
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المتعلقا  ةهاا رلاا أن تاتم تعيايغ وحكام  دتاد  رذا تتمتب علا انتهاي وهم  المحكم اقم ر مايات التحكيم االمدة 

عيغ وحكم ةدالً وغ المحكم المنتهي  وهمتا الميعاة المحدة لصادار قامار التحكايم ثئثايغ تووااً واغ تاارت  تعيايغ 

 المحكم اليدتلي
 

 ما هي اختصاصات هيئة التحكيم؟ * 
   -تصتص هيئ  التحكيم ةالفصل ني اشوور التالي :

   ةاالختصااي الم ائل المتعلق -1
 الم ائل المتعلق  ةاتفاق التحكيمي -2
 الطليات المتعلق  ةمة هيئ  التحكيم أا أحد أعضائهاي  -3
 الدنوع المتعلق  ةالتحكيم المعماض أواوهاي -4

 تح  لهيئ  التحكيم االستعان  ةمأي المحكم  المصتص  ني أت  نقط  قانوني  تنشأ خئ  نظم الن اعي
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 إجراءات التحكيم
 

 اإلجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم؟ ما هي * 
   2000( ل ان  3ت مي التحكيم أوام هيئ  التحكيم انقاً لإل مايات المنصوا عليها ناي قاانون التحكايم رقام  

ةالئئحاا  التنفي تاا  للقااانون  وااا لاام تاامة نااص وتاااتم نااي اتفاااق  2004( ل اان 39ا قاامار و لاار الااوزراي رقاام  

يار ر مايات رإلااني  للتحكايم أواام هيئا  التحكايم علاا أال تاؤثم ها ن اد امايات التحكيم  ات وز لألثما  اخت

 علا صئحي  هيئ  التحكيم المنصوا عليا ني القانون االئئح  التنفي ت  ي
 

 ما القانون المطبق في حالة التحكيم الدولي؟   * 
لاا ووإلاوع النا اع  نارن لام تتفقاوا ت وز لألثما  ني التحكيم الدالي االتفاق علا القانون الوا ب التطيي  ع

تطي  هيئ  التحكيم القانون الفل طيني  حي  تطي  القواعد الموإلوعي  التاي تشايم رليهاا قواعاد تناازع القاوانيغ 

ني القاانون الفل اطيني واع عادم تطييا  قواعاد ادحالا  رال رذا أةت رلاا تطييا  أحكاام القاانون الفل اطيني  اناي 

 لتحكيم اشعما  المطيق  علا العئق  ةيغ أثما  الن اعي  ميع اشحوا  تماعي هيئ  ا
 

 تباشر هيئة التحكيم عملها؟  ىمت* 
 تياخم هيئ  التحكيم عملها نور رحال  الن اع رليها ةعد قيولها وهم  التحكيم ةيغ اشثما ي

 

 كيف يتم تحديد المكان الذي يجري فيه التحكيم؟ * 
كيم ح ب اتفاق أثما  التحكيم  نرذا لم تتف  أثما  التحكيم علاا وكاان تتم تحدتد المكان ال ي ت مي نيا التح

ر ماين نرنا ت مى ني المكان ال ي تحدةن هيئ  التحكايم واع وماعااب ظاما  النا اع اوئئما  المكاان شثماناا  

 ات وز لهيئ  التحكيم عقد  ل   أا أ ثم ني أي وكان تمان وناسياًي
 

 التحكيم لإلطراف؟ ما الكافالت التي تقدمها هيئة * 
تكفل هيئ  التحكيم  ميع حقوق الدناع شثما  الن اع  اتعاولهم علا قدم الم اااب اتتيح لكل ثام  وانهم ناي 

  ميع اد مايات الفمص  الكاول  لعمض قضيتاي 
 

 ما هي اللغة التي يجري بها التحكيم ؟* 
ك  الهيئ  التحكيم ني حال  تعدة ت مى التحكيم ةاللت  العمةي  وا لم تتف  اشثما  علا خئ  ذل -1

 لتات أثما  الن اع أن تحدة اللت  أا اللتات التي تعتمدهاي 
 لهيئ  التحكيم أن تكلم أي ثم  تقدتم الوثائ  المكتوة  وتم م  رلا اللت  أا اللتات المعتمدب أواوهاي  -2
 لهيئ  التحكيم االستعان  ةمتم م ومخص عند تعدة لتات أثما  الن اعي  -3

 

 هي الشروط الواجب توفرها في الطلب المقدم من المدعي لهيئة التحكيم؟ ما * 
 ت ب علا المدعي أن تقدم رلا هيئ  التحكيم أا وؤس   التحكيم ثلياً وكتوةاً وشتمئً علا اآلتي: -1

 اسما القيا اصفتا ا ن يتا اعنواناي  - أ
 اسم المدعا عليا القيا اصفتا ا ن يتا اعنواناي  -  
 ةيان الن اع ااقائعا اأةلتا وع تحدتد الطلياتي - ت
 اسم المحكم المصتار رن ا دي - ث
 ن ص  وغ اتفاق التحكيم االوثائ  المتعلق  ةالن اعي  - ج

اعلا هيئ  التحكيم أا وؤس   التحكيم التأ د وغ توانم  ميع الم تندات الئزو  لصح  ال يم ني  -2

الئزو  لصح  ال يم ني ر مايات التحكيم  اني حال   ر مايات التحكيم  اني حال  عدم ا تما  الم تندات

 عدم ا تما  الم تندات المطلوة  تصطم صاحب العئق  ةضمارب استيفائهاي 
 

 ما اإلجراءات التي تقوم بها الهيئة بعد تلقي طلب التحكيم؟ * 
الطلب ةما تفيد تقوم هيئ  التحكيم أا وؤس   التحكيم ةعد تلقي ثلب التحكيم اةنع المسوم ةرخعار وقدم  -1

 ت لمها لاي
أخطار المدعا عليا ةن ص  ونا خئ  سيع  أتام وغ تارت  ت لمها الطلب ةكتا  و  ل ةعلم  -2

 الوصو ي 
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 ما الشروط الواجب توافرها في البيان الخطي المطلوب تقديمه من المدعي؟* 
تمسل رلا المدعا  ت ب علا المدعي خئ  المدب التي تحدةها هيئ  التحكيم أا وؤس   التحكيم أن -1

ً ةا  ً تتضمغ اةعاياتا االم ائل التي تكون وحئً للن اع  اثلياتا اومنقا ً خطيا عليا اهيئ  التحكيم ةيانا

 ن صاً عغ الوثائ  أا الم تندات التي ت تند رليها ني ةعوان ي
 ت وز لهيئ  التحكيم تمدتد ه ن المدب انقاً لما تمان وناسياًي  -2
يان الصطي ةان أي ع ر وقيو   ني ب علا هيئ  التحكيم اةناًي علا ثلب رذا لم تقدم المدعي الي -3

 المدعا عليا رة اةعاي المدعيي 
 

 ما هي المدة الزمنية التي يجب مراعاته عند تقديم المذكرة الجوابية من قبل المدعى عليه؟ * 
تا أن تتقدم ةم  مب ت ب علا المدعا عليا خئ  ثئثيغ توواً وغ تارت  استئوا ةيان المدعي اومنقا -1

 واةي  ااني  ومنقاً وعها ن صاً عغ الم تندات التي ت تند رليها  اتمسل ن صاً وغ الم  مب االم تندات رلا 

 المدعي اهيئ  التحكيمي
رذا لم تقدم المدعا عليا ةان ع ر وقيو  و  متا ال واةي    ت ب علا هيئ  التحكيم ةناًي علا ثلب  -2

اتها ةان أن تعتيم ذلك رقماراً وغ المدعا عليا ةاةعاي المدعي  احينئ  لهيئ  المدعي أن ت تمم ني ر ماي

 التحكيم أن تصدر قمارها رياةياً استناةا رلا عناصم ادثيات المقدو  أواوهاي 
 

 متى يحق لهيئة التحكيم طلب أصول المستندات المبرزة أمامها ؟* 
تقادتم أصاو  الم اتندات الميامزب أواوهاا رال رذا اتفا   تح  لهيئ  التحكيم ني أي ومحل  أن تطلب واغ اشثاما 

 أثما  التحكيم علا اال تفاي ةصور عغ تلك الم تنداتي 
 

 هل يتم حضور اإلطراف والستماع إليهم أمام هيئة التحكيم؟ * 
اني  نعم تحدة هيئ  التحكيم ووعداً لحضور اشثما  اتيلتهم ة لك قيل التارت  المحدة ة يع  أتام علا اشقل 

اليوم المعيغ لنظم الن اع تحضم اشثما  ةأنف هم أا ةواسط  وغ تمثلهم ةمو ب ا ال  وحام أا ا ال  

صاةرب عغ  اتب العد  أا وغ أي  ه  رسمي  أخمى وصدق  ح ب اشصو   اتوةع صورب الو ال  ةملم 

ر ري وغ اشثما  الن اع ةعد االثئع علا اشصل وغ هيئ  التحكيم ةان ادخئ  ةحقهم ني ثلب حضو

ً رذا اقتضا الحا  ذلك  ات تمع لألثما   ات وز لها اال تفاي ةتقدتم الم  مات االوثائ  رذا اتف   خصصيا

 اشثما  علا ذلكي 
 

 كيف يجري تبليغ األوراق المطلوب تبليغها؟ * 
رقاوتا الشصص المماة تيليتا أا ني وقم عملا أا وحل  ات مي تيليغ اشاراق المطلو  رعئنها رل -1

المعتاة أا عنوانا اليمتدي المحدة ني اتفاق التحكيم  أا ني العقد المنظم للعئق  التي تتناالها التحكيم  

 ات وز ت ليمها ني الموثغ المصتار المحدة ةمعمن  أثما  التحكيم  اتوقع علا استئوا التيليغي 
مر أنا ا يلا أا الم ئو  عغ ني حال  عدم ا وة الشصص المماة تيليتا ت لم اشاراق رلا وغ تق -2

رةارب أعمالا أا وغ تعمل ني خدوتا أا أنا وغ المقيميغ وعا وغ اشزااج ااشقار  االتاةعيغ  علا أن 

 توقع وغ ت لم اشاراق ةاستئوهاي 
رذا لم ت د المماسل أا  ه  التيليغ وغ تصح ت ليم اشاراق لا انقاً لما سي   أا اوتنع وغ ا دن وغ  -3

 أعئن عغ االستئم  ا ب عليا ةيان ذلك ني اشصلي الم  متغ 
 

 لمن تسلم صورة األخطار في حالة كان المطلوب تبليغه الدولة؟ * 
ت االم صااورب اشخطااار نيمااا تتعلاا  ةالدالاا  للااوزراي اواادتمي ال هااات الحكووياا  أا لمااغ تقااوم وقاااوهم ح ااب 

 االختصااي  
 

 

 ب تبليغه من األشخاص العامة ؟ لمن تسلم صورة األخطار في حالة كان المطلو* 
 ت لم صورب اشخطار نيما تتعل  ةاشخصاا العاو  لممثلها القانوني أا وغ تقوم وقاواي 

 

 لمن تسلم صورة األخطار في حالة كان المطلوب تبليغه من الشركات والمؤسسات الخاصة ؟ * 
صا  ناي وم ا  رةارتهاا الميايغ ناي ت لم صاورب اشخطاار نيماا تتعلا  ةالشام ات اال معياات االمؤس اات الصا

ال  ل الت اري أا لمئير و لر ادةارب أا المدتم العام أا لماغ تقاوم وقاواا واغ العااوليغ  اةالن اي  للشام ات 
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 اش نيي  التي لها نماع أا ا يل ني نل طيغ سلم له ا الفمع أا الو يلي
 

 ما البيانات الواجب توفرها في األخطار؟ * 
تيليااغ ةاللتاا  العمةياا  وااغ ن ااصتيغ أا أ ثاام ح ااب عاادة أثااما  التحكاايم ارذا  ااان أحااد تحاامر ادخطااار أا ال

   -اشثما  أ نيياً تمن  وع اشخطار أا التيليغ تم م  قانوني  لا  اتتضمغ ادخطار أا التيليغ الييانات التالي :

 اليوم االتارت  اال اع  التي حصل نيها التيليغ أا اشخطاري  -1
القيا اوهنتا أا اظيفتا اووثنا ااسم وغ تمثلا القيا اوهنتا أا اظيفتا اووثنا اسم ثالب التيليغ  -2

 رن ا دي 
 اسم المطلو  تيليتا القيا اوهنتا أا اظيفتا اعنوانا ةالكاولي  -3
 اسم الممسل أا ال ه  التي ستقوم ةالتيليغ اتوقيعاي  -4
   المحدة لاي اسم هيئ  التحكيم أا وؤس   التحكيم اوقمها اووإلوع اد ماي االتارت -5

 

 هل يحق لألطراف الحصول على محاضر جلسات التحكيم؟ * 
نعم تح  لهم ذلك  حي  ت تمع هيئ  التحكيم رلاا ةيناات اشثاما  اتادان اقاائع  ال  ل ا  ناي وحضام توقعاا 

 ح ب اشصو  ات لم ن ص  ونا رلا  ل ثم  ةناًي علا ثلياي
 

 د؟ هل يحق لهيئة التحكيم الستعانة بشهادة الشهو* 
تح  لهيئ  التحكيم ةناي علا ثليها أا ثلب أي ثم  وغ أثما  التحكيم أن تدعو أي خاهد  -1

 للحضور للشهاةب أا دةماز أي و تندي 
و  أوام هيئ  التحكيم أن تطلب وغ المحكم  المصتص  صتح  لهيئ  التحكيم رذا رنض الشاهد الم -2

 رصدار أوم ةتأويغ حضورن ني التارت  المحدة للطلبي 
ني سماع أقوا  خاهد تقيم ةالنياة    لهيئ  التحكيم أن تطلب وغ المحكم  المصتص  رصدار قمار تح -3

 و  ه ا الشاهد أواوهاي صخارج ةائمب اختصاا المحكم  ا ان تتع ر و
ت ب عل الطم  ال ي تطلب سماع أقوا  خاهد أا خهوة أن تييغ الوقائع المماة رثياتها  تاة  أا  -4

ن تصطحب الشاهد أا الشهوة ال تغ تطلب سماع أقوالهم ني ال ل   المحدةب ل لك  خفاه ً ني ال ل    اأ

 اللطم  اآلخم الح  ني نفي الوقائع ة ات الطمت ي 
 

 ما هي اإلجراءات التي يتم اتخاذها في حالة غياب أحد األطراف عن جلسات التحكيم؟ * 
نت هيئ  التحكيم قد تحققت وغ أنا قد ني حا  ريا  أحد اشثما  أا وغ تمثلا عغ ال ل   اشالا ا ا -1

أعلغ لشصصا نلها أن تقضي ةالن اع وتا  ان اشثما  قد أاةعوا ولم الن اع او  مات ةطلياتهم 

 او تنداتهم  اتعتيم القمار ني ه ن الحال  حضورتاًي اانعهماةناعهم اة
لغ ةها الطم  التائب  رذا رذا لم تكغ قد أعلغ لشصصا  نعلا هيئ  التحكيم التأ يل رلا  ل   تالي  تع -2

تعدة اشثما  المدعا عليهم ا ان ةعضهم قد أعلغ لشصصا االيعض اآلخم لم تعلغ لشصصا اتتييوا 

 ميعاً أا تتيب وغ لم تعلغ لشصصا ا ب علا هيئ  التحكيم ني ريم حاالت االستع ا  تأ يل نظم الن اع 

مار حضورتاً ني ح  اشثما  المتصلفيغ عغ رلا  ل   تالي  تعلغ ةها اشثما  التائييغ  اتعتيم الق

  الحضور ني ال ل   التالي ي
ً رذا حضم الطم  التائب أا وغ تمثلا ني أت   ل   وغ ال ل ات أا أاةع  -3 تعتيم القمار حضورتا

 و  مب ةدناعا ني الن اعي 
 أن لم تكغي يل انتهاي ال ل   اعتيم  ل قمار صدر نيها  قاني  ميع اشحوا  رذا حضم الطم  التائب 

 

 ماذا يترتب على بطالن إجراءات اإلعالن أو التبليغ؟  * 
رذا تياايغ لهيئاا  التحكاايم أن ريااا  أحااد اشثااما  عااغ حضااور ال ل اا   ااان ة اايب ةطاائن رعئنااا أا تيليتااا 

 ةموعدها  ا ب عليها تأ يل نظم الن اع رلا  ل   تالي  تعاة رعئنا ةها رعئناً صحيحاًي
 

 التحكيم بالعالنية ؟ هل تتصف جلسات * 
اشصاال أن تنظاام هيئاا  التحكاايم نااي الناا اع المعااماض أواوهااا ةصااف  ساامت  علااا أنااا ت ااوز ةناااي علااا اتفاااق 

 اشثما   عل ال ل   علني ي                  
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 ما هي اإلجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الطعن بتزوير مستند؟ * 
ةموإلوع الن اع نيكلم الطم  الطاعغ  ند  وهمي اومتيورذا ثعغ أوام هيئ  التحكيم ةت اتم و ت -1

 ةرثيات ثعنا أوام ال هات المصتص  ي
توقم ر مايات التحكيم لحيغ الفصل ني الطعغ ةالت اتم رذا أثيت الطاعغ أنا تقدم ةاةعائا رلا  -2

 ال هات المصتص  خئ  أسيوع وغ تارت  تكليفا ة لكي 
 

 اءات تحفظية أو مستعجلة؟ هل يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ أي إجر* 
ت وز لهيئ  التحكيم أثناي نظم الن اع أن تصادر أواماً ةاتصااذ أتاا ر امايات تحفظيا  أا و اتع ل  تماهاا وناساي  

ةح  أحد أثما  التحكيم رذا نص اتفاق التحكيم علا ذلك اتكون له ا اشوم قوب اشوام قاوب اشوام الصااةر عاغ 

 ت الطمت  ال ي تنف  ةا اشحكام االقماراتي المحكم  المصتص   ات مي تنفي ن ة ا
 

 هل يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم األطراف بإيداع مبلغ لتغطية مصاريف التحكيم؟ * 
ت وز لهيئ  التحكيم أن تقمر رل ام اشثما  رتداع أي ويلاغ تامان وناساياً لتتطيا  المصاارتم التاي قاد تنشاأ عاغ 

اح  علاا قياو  ها ا الميادأ  نارذا لام تقام اشثاما  أا أي وانهم ةادنع التحكيم خمتط  أن تنص اتفاق التحكيم صم

 الميلغ تح  لهيئ  التحكيم الطلب وغ المحكم  المصتص  رصدار أوم ة لكي 
 

 هل يجوز لهيئة التحكيم تأجيل النظر في النزاع ألكثر من مرة؟ * 
 ات ال يب وغ ةل أحد اشثما ي ال ت وز لهيئ  التحكيم ةتيم ع ر وقيو  تأ يل الن اع أ ثم وغ ومب ل 

 

 من الذي يتولى ضبط وإدارة جلسات التحكيم؟ * 
تتولا رئير هيئ  التحكيم إليو ال ل   ارةاراتها اتو يا اشسئل  رلا اشثما  أا الشهوة الكال وحكام عضاو 

 التحكيمي ني هيئ  التحكيم الح  ني تو يا اشسئل  رلا اشثما  أا الشهوة اوناقشتهم وغ خئ  رئير هيئ 
 

 هل يجوز لألطراف إثبات ما توصلوا إليه من إقرار أو صلح أو تنازل إثناء إجراءات التحكيم؟ * 
نعم ت وز لألثما  التحكيم ني أت  ومحل  وغ وماحل نظم الن اع أن تطليوا رلا هيئ  التحكيم رثياات واا اتفقاوا 

 اتصدر هيئ  التحكيم قماراً ة لكي  عليا ني وحضم ال ل   وغ رقمار أا صلح أا تناز  أا ريم ذلك 
 

 هل يجوز لألطراف طلب تأجيل النظر في النزاع؟ * 
ت وز شي وغ أثما  التحكايم ثلاب تأ يال نظام النا اع وادب وناساي  تقادرها هيئا  التحكايم لتقادتم واا لدتاا واغ 

نظام النا اع أا تكامار أاراق أا و تندات أا أت  وئحظات تكون ونت   ني الن اع ات وز لهيئ  التحكيم تأ يل 

 التأ يل لمدب أخمى تماها وناسي  رذا رأت ويمراً ل لكي 
 

 ما هي الشروط الواجب توافرها في محضر الجلسة؟ * 
تقوم هيئ  التحكيم ةاالستماع رلا ةيناات اشثاما  اتقاوم ةرثياات الوقاائع ااد امايات التاي تاتم ناي ال ل ا  ناي 

 تحمرن هيئ  التحكيم  وحضم 

 ا تارت  اوكان انعقاة ال ل  يوثيتاً ني -1
 أسماي أعضاي هيئ  التحكيم اأثما  التحكيم -2
 تدان نيا  ل وا تدار ني ال ل   وغ أقوا  اأنعا  -3
 توقع علا المحضم رئير هيئ  التحكيم اأعضاؤها اأثما  التحكيمي -4
 ت لم ن ص  ونا رلا  ل ثم  ةناًي علا ثلياي -5

 

 تقديم ما تحت أيديهم من مستندات؟ متى يجوز لهيئة التحكيم إلزام األطراف ب* 
ت وز لهيئ  التحكيم وغ تلقاي نف ها أا ةناي علا ثلب أحد اشثما  رل ام الطم  اشخم ةتقدتم أي و اتند وناتج 

   -تكون تحت تدن اذلك ني الحاالت التالي  :ني الن اع 

ً ةينا اةيغ خصما  اةو ا خاا رذا  ان الم تند وحمراً  -1 لمصلح  الطمنيغ  رذا  ان الم تند وشتم ا

 أا  ان وثيتاً اللت اواتهما احقوقهما المتياةل ي
 رذا  ان الطم  ال ي تكون الم تند تحت تدن قد استند رليا ني أت  ومحل  وغ وماحل نظم الن اعي  -2
 رذا  ان الم تند وغ اشاراق أا الم تندات التي ت ي  القانون وطاليتا ةتقدتمها أا ت ليمهاي  -3

 لطلب ةرل ام أحد اشثما  ةتقدتم وا لدتا وغ و تندات ونت   ني الن اع وا تلي:ات ب أن تتضمغ ا
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 أاصا  الم تندي - أ
 وضمون الم تند ةقدر وا تمك وغ التفصيلي  -  
 الواقع  التي ت تد  ةها علا الم تندي  - ت
 و موع اشةل  االقمائغ ا الظما  التي تؤتد أن الم تند تحت تد الطم  اآلخمي  - ث
 خم ةتقدتم الم تند ال ي تكون تحت تدني سيب رل ام الطم  اآل - ج

 

 هل يجوز لهيئة التحكيم العدول عما أمرت به من إجراءات اإلثبات ؟ * 
ت وز لهيئ  التحكيم أن تعد  عما أومت ةا وغ ر امايات ادثياات خامتط  أن تيايغ أسايا  العادا  ناي وحضام 

 ةا وع ةيان أسيا  ذلك ني قمار التحكيمي ال ل    ا  لك ت وز لها أال تأخ  ةنتي   ر ماي  انت قد أومت 
 

 متى يحق لهيئة التحكيم الستعانة بخبير؟ * 
تح  لهيئ  التحكيم ةناًي علا ثلب أحد اشثما  أا وغ تلقاي نف اها تعيايغ خييام أا أ ثام ةشاأن و األ  تحادةها  

ن الم األ   اةعاد أن تعاد اعلا  ل ثم  أن تقدم رلا الصييم  ل وا لدتاا واغ وعلوواات أا و اتندات وتعلقا  ةها 

 تقوم الهيئ  ةالتالي:الصييم التقمتم 

تمسل هيئ  التحكيم ن ص  وغ تقمتم الصييم رلا  ل ثم  وع رتاح  الفمص  لمناقش  الصييم أوام هيئ   -1

 التحكيم ني  ل   تحدةها له ا التمضي 
تي تناالها تقمتم الصييم ت وز لكل ثم  أن تقدم خييماً أا أ ثم وغ ثمنا دةداي المأي ني الم ائل ال -2

 ال ي عينتا هيئ  التحكيمي 

 ما الشروط الواجب توافرها في قرار تعين الخبير؟ * 
لهيئ  التحكيم عند االقتضاي االساتعان  ةصييام أا أ ثام لتقادتم تقمتام نناي ةشاأن ةعاض الم اائل أا الوقاائع الفنيا  

ارهااا المتعلاا  ةتعاايغ الصيياام ةياناااًلم ةقيقاااً لمهماا  االماةتاا  المنت اا  نااي الناا اع  اعليهااا أن تاا  م نااي ونطااوق قم

الصييم االتداةيم العا ل  التي تؤذن لا ةاتصاذها  اتقدتم هيئا  التحكايم شتعاا  الصييام  االطام  الا ي تتحملهاا  

 ااشوان  التي توةع لح ا  وصمانات الصييمي 

ون ريام ولا م ةاأةاي وهمتاا الااير ناي حاا  تصلام الطام  المكلام عاغ رتاداع اشوانا   نااأن الصييام المعايغ تكا

 للطم  المكلم التم ك ةالقمار الصاةر ةتعيغ الصييمي
 

 كيف يقوم الخبير بأداء مهمته المكلف بها من قبل هيئة التحكيم؟ * 
للصييم عند أةاي وهمتا أن ت تمع رلي أقوا  أثما  الن اع أا ريمهم اعلا  ل ثم  أن تقدم رلا  -1

 ووات أا و تندات تكون وتعلق  ةالم أل  الميحوث عنهايالصييم  ل وا لدتا وغ وعل
تقدم الصييم رلا هيئ  التحكيم تقمتماً ةأعمالا ارأتا ني الميعاة المحدة ني قمار تعيينا  الهيئ  التحكيم  -2

وناقش  الصييم عغ نتي   تقمتمن  ارذا تعدة الصيماي نعلا هيئ  التحكيم أن تييغ ني قمارها ثمتق  عملهم 

 أا و تمعيغي ونفمةتغ 
 

 هل يجوز لهيئة التحكيم إن تكلف الخبير بتقديم تقرير تكميلي؟ * 
ت ااوز لهيئاا  التحكاايم رن تكلاام الصيياام ةتقاادتم تقمتاام تكميلااي لتاادارك أي نقااص أا قصااور نااي تقمتاامن ال اااة  

م وقيادب ةامأي اشثما  الن اع تقدتم تقارتم استشارت  لهيئ  التحكيم  اني  ميع اشحاوا  ال تكاون هيئا  التحكاي

 الصيمايي 
 

 متى تقرر هيئة التحكيم النتقال للمعاينة ؟ * 
لهيئ  التحكيم وغ تلقاي نف ها أا ةناي علا ثلب أحد أثما  النا اع أن تقامر االنتقاا  لمعاتنا  ةعاض الوقاائع أا 

 ت المعاتن ي  الم ائل المنت   ني الن اع التي تكون وتنازعاً عليها  اتحمر هيئ  التحكيم وحضماً ةر مايا
 

 أين يتم إيداع المبالغ التي تحددها هيئة التحكيم كمصاريف إلجراءات التحكيم؟ * 
تح  لهيئ  التحكيم أن تل م أثما  التحكيم رتداع الميلغ ال ي تمان وناسياً لتتطي  المصارتم الئزو   -1

ماح  قيو  اشثما  ه ا أا التي قد تل م د مايات التحكيم خمتط  أن تكون اتفاق التحكيم وتضمناً ص

 الميدأي 
توةع الميلغ ال ي تقمرن هيئ  التحكيم لدى صنداق المحكم  المصتص   اتشتمث دتداعا أا صمنا أا  -2

 صم  أي   ي ونا ووانق  المحكم  المصتص ي 
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 ما هي اإلجراءات التي يحق لهيئة التحكيم الرجوع للمحكمة المختصة عند اتخاذها؟* 
   -م ع رلا المحكم  المصتص  د ماي وا تلي:لهيئ  التحكيم أن ت

 اتصاذ اد مايات القانوني  ةح  وغ تتصلم وغ الشهوة عغ الحضور ي  -1
 اتصاذ اد ماي القانوني ةح  الشاهد ال ي تمتنع عغ حلم اليميغ أا أةاي الشهاةبي  -2
ذا لم تقم اشثما  رصدار اشوم ةرل ام أثما  التحكيم ةرتداع ويلغ وغ الما  لتتطي  نفقات التحكيم ر -3

 أا أي ونهم ةدنع ذلك الميلغ ال ي أومت ةا هيئ  التحكيمي 
رصدار قمار ةادناة  القضائي  ني سماع أقوا  الشاهد ال ي تقيم خارج ةائمب اختصاا المحكم   -4

 ا ان وتع راً وثولا أواوهاي 
دة ني الطلب  ني حال  رصدار اشوم ةتأويغ حضور خاهد للمثو  أوام هيئ  التحكيم ني التارت  المح -5

 وا رذا  ان ه ا الشاهد قد رنض المثو  أوام هيئ  التحكيم ةناي علا ةعوب ونهاي 
تعييغ وحكم أا وم ح وغ إلمغ قائم  المحكميغ المعتمدتغ وغ الوزارب  اذلك ني اشحوا   -6

 المنصوا عليها ني القانوني 
 عليها ني القانوني  اشوم ةنشم قمار التحكيم أا   ي ونا ني اشحوا  المنصوا  -7
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 قرار التحكيم و تنفيذه

 
 متى تقرر هيئة التحكيم حجز الدعوى للحكم ؟ * 

تقمر هيئ  التحكيم قفل ةا  الممانع  اح   القضي  للتدقي  االمداال  ارصدار الحكم نيها وتا تهيأت  -1

 الدعوى للفصل نيهاي 
 سمعت الممانع  و تمعاي  تتم المداال  سماً اال تحضمها سوى هيئ  التحكيم التي -2
تحدة هيئ  التحكيم عند قفل ةا  الممانع  ووعداً دصدار القمار  أا تتم تحدتد الموعد ني  ل    -3

 أخميي 
 ت وز لألثما  أن تقدووا و  مات ختاوي  خئ  المدب التي تحدةها هيئ  التحكيمي  -4
وا نص عليها ني قانون التحكيم تصدر هيئ  التحكيم قماراتها ريم وقيدب ةاد مايات النظاوي  عدا  -5

 االئئح  التنفي ت  الصاص  ةاي 
 

 هل يجوز لهيئة التحكيم بعد حجز الدعوى للحكم أن تقبل مستندات أو مذكرات من األطراف؟ * 
ال ت وز لهيئ  التحكيم أثناي ح   القضي  للتدقي  ني المداال  أن ت مع أت  رتضاحات وغ أحد  -1

ضور الطم  اآلخم  الير لها أن تقيل أتا و  مات أا و تندات ةان رثئع اشثما  أا ا ئئهم رال ةح

 الطم  اآلخم عليهاي 
رذا رأت هيئ  التحكيم أن وا قدم رليها وغ و  مات أا و تندات أا وا استمعت رليا وغ رتضاحات  -2

ون ةقمار تدان ونت اً ني القضي  نلها أن تمدة أ ل النط  ةقمار التحكيم  انتح ةا  الممانع  وغ  دتد تك

 نيا اشسيا  االميمرات  ات ب رخطار اشثما  ةالميعاة المحدة للنظم ني القضي ي 
 

 كيف يصدر قرار التحكيم؟ * 
تصدر قمار التحكيم ةاد ماع أا ةأرليي  أعضاي هيئ  التحكيم  اتنط  ةاا رئاير هيئا  التحكايم أا المام ح ناي 

 -ع اتماعي عند التوقيع التالي:ال ل   المحدةب للنط  ةا  ات ب أن تكون ووق

 رذا صدر قمار التحكيم ةاد ماع ني ب أن توقع وغ أعضاي هيئ  التحكيمي   -1
رذا صدر قمار الحكم ةاشرليي  نيكتفي ةتوقيعا وغ المحكميغ ال تغ اختم وا ني رصدارن  اتشار ني  -2

 وحضم  ل   النط  ةا رلا المأي المصالمي 
 

 ا في منطوق قرار التحكيم ؟ ما هي الشروط الواجب توافره* 
  -ت ب أن تشتمل قمار التحكيم علا:

 اسم المحكم ال ي أصدرن رذا  ان ونفمةاً  أا أسماي أعضاي هيئ  التحكيم التي أصدرتاي  -1
 تارت  اوكان رصدارني  -2
ولصص التفاق التحكيم اووإلوعا اأسماي أثما  التحكيم األقاةهم اصفاتهم اخئص  وو  ب  -3

 م ال وهمييا ةناعه لدنعوهم
 أسيا  القمار اونطوقاي -4
 ل وا تتعل  ةالمسوم االمصارتم ااشتعا  النا م  عغ التحكيم ا يفي  ةنعها اتوقع المحكم أا  -5

 أعضاي هيئ  التحكيم االكاتب ن ص  القمار اشصلي  المشتمل  علا وا تقدم اتحفظ ني الملم القضي ي 
 

 بإجراء الصلح بينهم ؟هل يجوز ألطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم * 
ت وز شثما  الن اع تفوتض هيئ  التحكيم ةر ماي الصلح ةينهم انقاً لقواعد العدال   ات اوز لهيئا  التحكايم أن 

اتفا  اشثاما  قيال صادار تعمض ةناًي علا ثلب أحد اشثما  أا وغ تلقاي نف ها ت اوت  اةتا  للنا اع  ارذا 

لا هيئ  التحكايم أن تصادر قاماراً ةالمصااةق  علاا الت اوت  ةالشاماث قمار التحكيم علا ت وت  الن اع نعندئ  ع

 المتف  عليها ااعتيارها قماراً صاةراً عنهاي 
 

 التي يجب على هيئة التحكيم اللتزام بها إلصدار القرار المنهي للخصومة؟ ما هي المدة * 
 ل ي اتف  عليا الطمناني علا هيئ  التحكيم رصدار القمار المنهي للصصوو  خئ  الميعاة ا :أاالً 

 رذا لم تكغ هناك اتفاق ني ب أن تصدر القمار خئ  اثني عشم خهماً وغ تارت  ةدي ر مايات التحكيمي : ثانيا

 اني  ميع اشحوا  ت وز أن تقمر هيئ  التحكيم ود الميعاة لمدب ال ت تد عغ ست  أخهمي  
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ناا اع خاائ  ثئثاا  أخااهم وااغ تااارت  ح اا  القضااي  تصاادر هيئاا  التحكاايم قمارهااا الفاصاال نااي ووإلااوع ال: ثالثاا

 للحكم  ات وز للهيئ  تمدتد ه ن المدب رذا ةعت الضمارب رلا ذلكي
 

 ما اإلجراء الذي يتم إذا لم تلتزم هيئة التحكيم بالمدة المحددة إلصدار القرار المنهي للخصومة؟ * 
التحكايم أن تطلاب واغ المحكما  المصتصا   رذا لم تصدر قمار التحكيم خئ  الموعد المحدة  از شي وغ ثمني

أن تصدر أوماً لتحدتد ويعاة رإلاني أا دنهاي ر مايات التحكايم  اتكاون شي واغ الطامنيغ عندئا  رناع ةعاوى 

 رلا المحكم  المصتص ي
 

 هل يشترط حضور جميع أطراف النزاع إلصدار قرار الحكم؟ * 
ا تتيااب أحاادهم أا أ ثاام عااغ حضااور  ل اا  النطاا  نعاام تصاادر هيئاا  التحكاايم قمارهااا ةحضااور اشثااما   ناارذ 

ةالقمار علا المرم وغ تيليتا ة لك  تصدر الهيئ  قمارها ني تلك ال ل   اتقوم ةتيليتها للطم  التائاب اتعتيام 

 القمار ةمثاة  الحضوري ني ووا هتا  وا لم تتف  اشثما  علا خئ  ذلكي   
 

 

 و جزء منه ؟ هل يجوز لهيئة التحكيم نشر قرار التحكيم أ* 
 ال ت وز نشم قمار التحكيم أا   اي ونا رال ةموانق  أثما  التحكيم أا المحكم  المصتص ي 

 

 هل يجوز إجراء تصحيح على قرار التحكيم ؟ وما المدة القانونية؟ * 
خمتط  أن تقدم خئ  ثئثيغ  اشثما ت وز لهيئ  التحكيم وغ تلقاي نف ها أا ةناًي علا ثلب أحد  -1

 ً وغ تارت  تيليتا قمار التحكيم ارعئن الطم  اآلخم أن التصحيح وا تكون قد اقع لما ني قمارها وغ تووا

أخطاي ح اةي  أا  تاةي  أا أت  أخطاي واةت   ت مي ه ا التصحيح علا ن ص  القمار اشصلي  اتوقع عليها 

 ةواسط  هيئ  التحكيمي 
ً وغ تارت  صد -2 ار الحكم رذا  ان التصحيح وغ تلقاي ذات ت ب ر ماي التصحيح خئ  ثئثيغ تووا

 ي اشثما الهيئ   اخئ  ثئثيغ توواً وغ تارت  ثلب التصحيح رذا  ان التصحيح ةناًي علا ثلب أحد 
 

 هل يجوز التقدم بطلب تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم ؟ * 
ووااً واغ تاارت  تيليتاا قامار التحكايم ت وز لهيئ  التحكيم ةناًي علا ثلب تتقدم ةاا أحاد اشثاما  خائ  ثئثايغ ت

اةشاامث رعاائن الطاام  اآلخاام تف اايم نقطاا  وعيناا  ارةت نااي قاامار التحكاايم أا  اا ي ونااا  ناارذا اقتنعاات هيئاا  

التحكيم ةطلب التف يم تصدر قمارها خائ  ثئثايغ تووااً واغ تاارت  ت الم الطلاب  اتعتيام قامار التف ايم وتممااً 

 ليا أحكاواي لقمار التحكيم ال ي تف من ات مي ع
 

 من الذي يحل محل هيئة التحكيم في حالة تعذر اجتماعها ؟* 
عنااد تعاا ر ا تماااع هيئاا  التحكاايم ة اايب اناااب المحكاام أا أصاااةتا ةماامض تعيقااا عااغ أةاي وهمتااا تحاال المحكماا  

 المصتص  وحل هيئ  التحكيم أال رذا اتف  صماح  علا خئ  ذلكي  
 

  هل يجوز الطعن في قرار التحكيم ؟* 
 نعم ت وز لكل ثم  وغ أثما  التحكيم الطعغ ني قمار التحكيم لدى المحكم  المصتص  ي 

 

 ما هي األسباب الموجب للطعن؟ * 
  -ت وز الطعغ ني قمار التحكيم ةناًي علا أحد اشسيا  التالي  :

ً للقانون ال ي تحكم أهليتا  -1 وا لم تكغ ومثئً رذا  ان أحد أثما  التحكيم ناقداً اشهلي  أا ناقصها انقا

 تمثيئً قانونياً صحيحاًي 
رذا  ان قد أصا  هيئ  التحكيم أا أحد أعضائها عارض وغ عوارض اشهلي  قيل صدار قمار  -2

 التحكيمي 
 وصالفتا للنظام العام ني نل طيغ ي  -3
 ةطئن اتفاق التحكيم أا سقوثا ةانتهاي ودتاي  -4
لما اتفقت عليا اشثما  وغ تطيي  قواعد قانوني  رسايب ال لوك وغ قيل هيئ  التحكيم أا وصالفتها  -5

 علا ووإلوع الن اع أا خما ها عغ اتفاق التحكيم أا ووإلوعاي
 رذا اقع ةطئن ني قمار التحكيم أا  انت ر ماياتا ةاثل  ةطئناً أثم ني الحكم ي  -6
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ا تشا  التش  رذا حصل علا قمار التحكيم ةطمت  التش أا الصداع وا لم تكغ قد تم تنفي  القمار قيل -7

 أا الصداعي 
رذا ةني الطعغ ني قمار التحكيم علا الفقمب ال اةع   نييدأ ويعاة الطعغ وغ تارت  ا تشا  التش أا  -8

 الصداعي  
 

 ما هي المدة القانونية التي يجب تقديم الطعن خاللها؟ * 
ً وغ ال -1 يوم التالي لتارت  تقدم ثلب الطعغ ني قمار التحكيم رلا المحكم  المصتص  خئ  ثئثيغ تووا

 صدار قمار التحكيم رن  ان ا اهياً ا رال نمغ اليوم التالي لتارت  تيليتاي 
رذا انقضت ودب الثئثيغ توم ةان الطعغ ني قمار التحكيم تصدر المحكم  المصتص  ةناًي علا ثلب  -2

 ً   اتنف  ةالطمتق  التي أحد اشثما  قماراً ةتصدتقا ار  اةا الصيت  التنفي ت   اتكون قمار المحكم  نهائيا

 تنف  ةها قمارات المحا مي 
 رذا قضت المحكم  المصتص  ةمنض ثلب الطعغ نرنها تقمر صحتا اا ت اةا الصيت  التنفي ت ي   -3
ً أن تعيد الن اع رلا  -4 رذا قضت المحكم  المصتص  ةف   قمار التحكيم ت وز لها رذا رأت ذلك وئئما

 اث التي تحدةها المحكم ي هيئ  التحكيم دعاةب النظم ني النق
 

 كيف يتم تنفيذ قرار التحكيم النهائي والمصدق من المحكمة المختصة؟ * 
تكاون لقاامار التحكاايم ةعاد تصاادتقا وااغ المحكماا  المصتصا  القااوب االمفعااو  التااي لقامارات المحااا م اتااتم تنفياا ن 

 ةالصورب التي تنف  نيها أي حكم أا قمار صاةر عغ وحكم ي 
 

 تنفيذ قرار التحكيم األجنبي في فلسطين ؟  ما هي شروط* 

  -يشترط لتنفيذ قرار التحكيم األجنبي في فلسطين أن يكون :
 صاةراً ةمقتضي اتفاق تحكيم قانوني ةمقتضا قوانيغ اليئة التي صدر نيهاي  -1
صاةراً عغ هيئ  التحكيم المنصوا عليها ني اتفاق التحكيم أا وؤلف  ةالطمتق  التي اتف  عليها  -2

 شثما ي ا
 صاةراً ةمقتضا التشمتع المتعل  ةأصو  التحكيم ني اليلد ال ي صدر نياي  -3
 أن تكون قد ا ت ب الدر   النهائي  ني اليئة التي صدر نيهاي  -4
ً للتحكيم ةمقتضا قوانيغ نل طيغ ا أن ال تكون تنفي ن ونانياً  تصح قد تناا  و أل  -5 رحالتها قانونيا

 للنظام العام ني نل طيغي 
 ما هي األوراق المطلوب أبرازها للمحكمة المختصة لتنفيذ قرار التحكيم األجنبي؟ * 

 ت ب علا ثالب اشوم ةتنفي  قمار التحكيم اش نيي أن تيمز للمحكم  المصتص  وا تلي:

 قمار التحكيم اش نيي وصدقاً عليا وغ المعتمد ال ياسي أا القنصلي الفل طيني ني ذلك اليلد رن ا دي   -1
ون القمار وتم ماً رلا اللت  العمةي  وغ وتم م قانوني وعتمد لدى  هات االختصاا اوصدق أن تك -2

علا صح  توقيع المتم م وغ المعتمد ال ياسي أا القنصلي للدال  التي تنتمي رليها ثالب الت  يل أا أن 

 تكون القمار وتم ماً ةعد حلم اليميغ وغ وتم م قانوني نل طينيي 
 من تلقاء نفسها رفض تنفيذ قرار التحكيم األجنبي ؟ ة متى يجوز للمحكم* 

وع وماعاب االتفاقيات الدالي  التي تكون نل طيغ ثمناً نيها االقوانيغ المعمو  ةها ني نل طيغ  ت وز للمحكما  

   -المصتص  الو وغ تلقاي نف ها رنض تنفي  قمار تحكيم أ نيي ني رحدى الحالتيغ التاليغ:

 اً للنظام العام ني نل طيغي رذا  ان القمار وصالف -1
 رذا  ان القمار ال تتف  االمعاهدات ااالتفاقيات الدالي  المعمو  ةها ني نل طيغي  -2

تكون قمار المحكم  المصتص  ةاشوم ةوقم تنفي  قمار التحكيم اش نيي أا رنضا قاةئً للطعغ  -3

 ً ن ا اهياً ارال وغ اليوم التالي لتارت  وغ اليوم التالي لتارت  صدارن رذا  ا ةاالستئنا  خئ  ثئثيغ تووا

 تيليتا رن  ان رياةياًي 
 

 ما المدة القانونية الالزمة لتقديم الرد على قرار تنفيذ حكم التحكيم؟ * 
ت وز للمحكوم عليا وتاا تيلاغ اشوام ةالتنفيا  انقااً لألصاو  أن تقادم رةن رلاا المحكما  خائ  ثئثايغ تووااً واغ 

 كوم لا ن ص  عغ ه ا المة ح ب اشصو يتارت  تيليتا اتيلغ المح

 ىانته
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