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دائرة التحكيم

وأنجعها  البديلة  الوسائل  أبرز  التحكيم  ُيعدُّ 
التحكيم،  أهمية  وتأتي  المنازعات،  لفضِّ 
أمِد  لتجنب  المنازعات  لفّض  فعّالة  كوسيلة 
مبادئ  وإلعماله  الخصومة،  في  التقاضي 
التراضي  وعلى  باالتفاق،  اإلنصاف  و  العدل 
القضاء  خالف  على  ونتائجه،  التحكيم  بمبدأ 
الذي يعتمد على القواعد القانونية الجامدة؛ 
لدى  أفضلية  التحكيم  يجعل من  الذي  األمر 
قطاعات مختلفة وأولها قطاعات المستثمرين 
الــعــدل  وزارة  وتــعــمــل  ِفــَلــســطــيــن،  ــي  ف
المّحكمين  عمل  تنظيم  على  الفلسطينيُة 
تطوير  العمل على  جانب  إلى  ِفَلسطيَن  في 
تشجيع  ومحاولة  العالقة،  ذات  التشريعات 
التحكيم  بوساطة  منازعاته  لفّض  الجمهور 
لمزاياه الكثيرة، ونضع بين أيديكم َدوَر دائرة 

مين. التحكيم وشروط اعتماد الُمَحكِّ

تحقيق  على  العدل  وزارة  في  التحكيم  دائــرة  تعمل 
األهداف اآلتية:

مين. •  العمل على إعداد األنظمة الخاصة باعتماد المحكِّ
• إجراء دراسات حول وضع التحكيم والحاجة إلى تحديث النظام 

و التعليمات الخاصة باعتماد المَحّكمين.
وتزويد  الوزارة  لدى  المعتمدين  مين  الُمَحكِّ بسجل  االحتفاظ   •

المحاكم بقوائم المحّكمين المعتمدين لدى الوزارة.
مين المعتمدين والتزامهم بأصول  الرقابة على سلوك المحكِّ  •
النظام  يخالف  الذي  كم  المحَّ شطب  على  والعمل  التحكيم، 

والتعليمات من قائمة المَحّكمين المعتمدين.
إعداد السجالت الخاصة بالمحّكمين.  •

إعداد شهادات المحّكمين المعتمدين.  •
التنسيق و المتابعة وبناء الشراكة مع المؤسسات ذات العالقة،   •

في الوطن والخارج.
العمل على تطوير التشريعات ذات العالقة بالتحكيم.  •

التحكيم  مهنة  لتطوير  الخاصة  البحوث  على  اإلشراف   •
والنهوض بأداء المحكمين.

شروط وإجراءات اعتماد المّحكمين :
تقديم استدعاء يحتوي تعريفًا شخصيًا وفنيًا للمتقدم.  •

إرفاق الشهادات العلمية المطلوبة في كل مجال.  •
إرفاق الخبرات والدورات العلمية والعملية المطلوبة في كل   •

مجال. 
أن تتوافر في المتقدمين سنوات الحد األدنى للحصول على   •

التراخيص، وهي خمس سنوات على األقل.

أن يكون المتقدم ِفَلسطينّي الجنسية.  •
أن يكون حسَن السيرة والسلوك.  •

تقديم  عند  دنانير  عشرة  والبالغة  المقدرة  الرسوم  دفع   •
االستدعاء( طابع بريدي بدل الرسوم).

الهدف من التحكيم:
وتراضي  وّديٍّ  بشكل  والتجارية  المدنية  النزاعات  حل   •

األطراف.
حل النزاعات المختلفة بعيدًا عن إجراءات المحاكم واإلسهام   •

في اإلسراع في حل النزاعات.
التخفيف عن المحاكم في حل النزاعات والمساهمه في حلها   •

لتخفيف ثقل أعباء القضايا وتراكمها.

الفعليِّ  لإلسهام  العدل،  وزارة  وتسعى 
ِفَلسطين  في  المستدامة  التنمية  في 
وتشريعاتها،  التحكيم  مهنة  تطوير  عبر 
نزاعاتهم  لفّض  الجمهور  وتشجيع 
عبرها، وتسهيل دور التحكيم المؤسسي، 

والدولّي.

طلبات النقض بأمر خطي 


