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 المقدمة

كالقػػػ ا ً( CASً)ً اكفًالمحكمػػػلًال كللػػػلًلمدحكػػػلـًال    ػػػلقػػػأحكػػػ ـًكلمبػػػلًالػػػ كلل ًًكالميثػػػ ؽًاأًأحكػػػ ـًإلػػػ ًاسػػػدا  اً 
الاظ ـًاأس سلًلمجالًاأكلمبللًالفمسطيالل ًًك، بشأن الهيئة الفلسطينية للتحكين الريبضي م0202( لسنة    رقن ) بقبنىن 

ـ ًكاحد ام ًلدعه ادا ًكالدزام دا ًال سمللًلػ  ًالهياػ اًال كللػلًكالق   ػل2000ً(ًلسال3ًالفمسطيالً قـ)كق اكفًالدحكلـً
ًً.ال    للال    للًدج هًآلل اًكسبلًحلًالما زع اً

الفمسػػطياللًدشػػكيلًالهياػػلًق ا هػػ ًبًكبعػػ  ًبمسػػاكلل ده ً لقلػػ ـبالػػ ااـًالمجاػػلًالكلمبلػػلًالفمسػػطياللًكاد ًدؤكػػ ًالدزامهػػ ًًفػػ ف
الفمسطياللًًهيالًشبهًق  اللًمدخصصلًفلًالازاع اًالمدعمقلًب ل    للدككفًبمث بلًًـ2017ساللمدحكلـًال    لً

مػػفًخػػلؿًآللػػلًق ػػ  ًًمحملػػلسػػمطلًمدخصصػػلًقػػ   اًعمػػ ًالبػػاًفػػلًالازاعػػ اًالًهػػ كب عدب ً  ًعمػػ ًالمسػػدك ًالمحمػػل
بأاهػ ًمسػدقملًعػفًأ ًًتتميز و محككملًب لاظ ـًاأس سلًكالمكااحًكالدعملمػ اً ااًالصػمل ًً كمفلم الًكغي ًمً از هلًًك
الػػػكطالًكالقػػػ   ًًعمػػػ ًالمسػػػدكً ال    ػػػللًكالهياػػػ اًبػػػ حد اـًالمؤسسػػػ اًًالدحكملػػػلدهػػػ ًا    ػػػلل ًكدحظػػػ ًق اً ًهياػػػل

ً ًكبقكاًإاف  ًاأحك ـً اده ًالص   اًعفًالمح كـًالع  لل ًكال كلل

مفًًبط ؽًك للًعفًط  قًالدحكلـًأكالفمسطياللًإل ًدسكللًالازاع اًالمدعمقلًب أاشطلًال    للًده ؼًالهيالًًف ف
دل جػػ اًمحػػ  اًفػػلًعػػ لـًال    ػػل ًلمدطمبػػ اًكاحًخػػلؿًالكسػػ طلًأكًعػػفًط  ػػقًالقكاعػػ ًاتج االػػلًالدػػلًددكيػػ ًكفقػػ ً 

ًدجػ  ً الطػ ب ًال ااًكأللًازاع اًمابثقلًعاهػ ًسػكا ًفػلًمجػ ؿًالدع قػ ًأكًحػ لاًالخػ كقًعػفًالقػكاايفًكاأاظمػلًأكً
اعدبػػ   ًًك جػػكزًأ ًشػػخصًطبلعػػلًأككمػػ ًلهػػ ًأفًدقػػ ـًالسدشػػ  ااًالق اكالػػلًكالاظ ملػػلً ااًالعلقػػل ًًال    ػػل.

اأشػػػخ صًالطبلعيػػػيفً ًكلشػػػملً لػػػؾًبشػػػكلًمب شػػػ ًأكًغيػػػ ًمب شػػػ ليهػػػ ًالمجػػػك ًإًكالمصػػػمحلًل لػػػهًاأهملػػػلًالق اكالػػػل
مؤسسػ اًالجهػ اًًكال    للًًكالمق  ااًالكماظملً    لل ًالدح  ااًالا للًًكاأًكًكالعدب   يفًبم ًفلً لؾًاللعبيف

 ككلًمفًلعملًب لاش طًال    ل.ًدمفز كًفالبثًكال اعلل ًكش ك اًال

إجزز اا التعززديلت الل مززة عمزز  الرظززل   تقزز  فقززد  ، 2021)   ( لسززرة  قزز ا  بقززلروم   زز الصززدو  وتبعززل لوعميزز  
وبعزد مصزلد ة الجمعيزة العموميزة ليصزب  ذز ا الرظزل  الملعزد   ، 8/8/2017األسلسز  لمييةزة والصزلد  رتزل    

  .2021مم ...../...../ اعتبل ا  سل  ل و لمجرة األولمرية الفمسطيرية 

 

 انهىاء جربيم انرجىةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 رئيس اجلًعية انعًىيية نهجنة االوملبية انفهسطينية
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 الملعد  الرظل  األسلس 
 (1)الملدة 

ً( ًكدعدب ًالمق ملًجػز ً 2021دحكلـًال    لًلسالًلمالفمسطياللًهيالًملالم ع ؿًًاأس سللسم ًه اًالاظ ـً)الاظ ـً
ً.عملهكلعملًبهًمفًد   خًالمص  قلًًالممزمل ًأحك مهًكًاصكصهًمفًللً أص

 

 (2الملدة )

 تع  فلت

لككفًلمكمم اًكالعب  ااًالد لللًالمع الًالمخصصلًله ًأ ا هًم ًلـًد ؿًالق  الًًالاظ ـلغ ل اًدطبيقًأحك ـًه اً
ًًعم ًخلؼً لؾ:

ً. كللًفمسطيفًالدولة:

  (.CASل    لًال كلللً)هلًمحكملًالدحكلـًاًمحكمة الكلس:

ً.كدع للده ال كللل اأكلمبلل لمجال اأكلمبل الميث ؽ :األولمر  الميثلق

ً.الهيالًالفمسطياللًلمدحكلـًال    لًلييةة:ا

 لمدحكلـًال    ل.الفمسطياللًمجمسًإ ا اًالهيالًًمجمس اإلدا ة:

ًالجه زًات ا  ًلمهيال.ًاألملرة العلمة:

ً.الم خصًلهًكفقًالق اكًفًال    لأكًالم كزًجالًاأكلمبلل ًالدح  ًال    ل ًالا   ًالمًالييةلت ال  لضية:

ًكلمبللًالكطاللًالفمسطيالل.:ًالمجالًاأالمجرة االولمرية

 معيالًأكًأكث ًفلًفمسطيف.ًالمش ؼًعم ًلعبلالمعد ؼًبهًًكالدح  ًال    لًًاالتحلد ال  لض :

  .الازاعًال    لهيالًالمحكميفًالمكمفلًبفضًالمحكمة: 

الما زعػػػلً ااًالصػػػملًبك فػػػلًأعمػػػ ؿًالهياػػػ اًال    ػػػللًالمدعمقػػػلًب أاشػػػطلًال    ػػػللًكأمك هػػػ ًًالمرل عزززة ال  لضزززية:
ًالداظلملل.

ًاعدب     .ًأك علًكالم ع ًعملهًفلًالما زعلًال    لل ًسكا ًك فًشخص  ًطبلعل  ًالمً أط اف المرل عة: 
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ً.ال    للًبصك اًاه اللًمفًقبلًهيالًالمحكملع اًكسيملًلمفصلًفلًالما ًزالتحكي : 

 .مفًق ا ااًدحكلمللًاه اللًهيالًالمحكملم ًلص  ًمفًً  ا  التحكي :

ادفػ ؽًبػػيفًطػ فيفًأكًأكثػػ ًيػاصًعمػ ًأفًلحػػللًإلػ ًالدحكػػلـًجملػ ًأكًبعػػضًالما زعػ اًالمحػػ  اًًاتفزلق التحكززي :
مح  اًفلًالمج ؿًال    ل ًدع ق لػلًك اػاًأكًغيػ ًدع ق لػل ًًالدلًاشأاًأكًق ًداشأًبياهم ًفلًشأفًعلقلًاظ ملل

سكا ًأك فًادف ؽًالدحكلـًفػلًصػك اًشػ طًدحكػلـًكا  ًفػلًعقػ  ًأـًفػلًصػك اًمشػ  طهًدحكػلـًمسػدقمل ًأكًالدػزاـًأكً

ً مفًالمكااحًكاأاظملًالدلًدحكـًالعد اؼًكاتقػ ا ًب لصػدعه ًمً  مهياػلًفلًالق اكالػلًأكًالعدب   ػلًلمشػخصًأكًلمـز
ً.كالق   لًكال كلللًالماظكملًال    للًالفمسطياللع كللًال    للًالمعاللً مفً

ً.لمدحكلـًال    لًالفمسطيالللمهيالً اأس سل الاظ ـً:الرظل 

ً. السًمجمسًإ ا اًالهيالً ةيس المجمس:

ً.ال    لازاعًالكمفلًبفضًم السًلجالًالدحكلـًالً:ذيةة المحكمة ةيس 

ً.ًالهياللًاللاحلًالدلًدق ـًمفًالم علًإل ًهًالةحة الدعوى:

ً.المق ملًمفًالم علًهلًاللاحلًالدلًدق ـًمفًالم ع ًعملهًلم  ًعم ًلاحلًال عكً ًاللةحة الجوارية:

ًهياػػلال    ػػللًيدفػػقًبمكجبهػػ ًأطػػ اؼًالما زعػػلًعمػػ ًدسػػك ده ًبمسػػ ع اًكسػػيملًك لػػلًلفػػضًالما زعػػ اًالًالوسززلطة:
 ل    ل.الفمسطياللًلمدحكلـًا

ددعمػقًب لاشػ ط اً اكالػلًهػكًالطمػاًالمقػ ـًإلػ ًالمحكمػلًبخصػكصًالسدشػ  اًعػفًأ ًمسػ للًقًال أي االستشزل ي:
 .ق ا اًممزم ًال    للًكلًلشكلًال أ ًالسدش   ًحكم ًأك

ج ا ااًالفصلًفلًالما زع اًأم ـًآلل اًًكدك حًًاتج االلًالدلًقكاع الًذ  :اإلج ااات ًالهيال.اد

ً.ال أ ًالسدش  ً ًكًالمب لغًالاق للًالدلًي فعه ًأط اؼًالما زعلًلمهيالًمق بلًأعم ؿًالدحكلـًكالكس طلً:ال سو 

ًكس الًالدص ؿًاتلكد كاللًالمعدم اًمفًقبلًالهيال.ك فلًًالوسلةل االلكت ورية:

ً

 (3) الملدة

  القلرورية  الشخصية

 الق اكاللًلعدب   لًكالسدقلؿًالم للًكات ا  ًكاأهمللًب لشخصللًاًالهيالًالفمسطياللًلمدحكلـًال    لًددمد  .1
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ًدحقيقًأه افه  الك مملًلمب ش اًجمل ًاأعم ؿًكالدص ف اًالق اكاللًالدلًدكفل بم ًفلً لؾًدممؾًاأمكاؿًً له 
 الماقكللًكغي ًالماقكللًكاسداج  ه ًكالدع ق ًم ًالغي  ًكقبكؿًالهب اًكالدب ع اًكالماحًغي ًالمش كطل.

لككفًالمق ًال السلًلمهيالًفلًم يالًالق س ًكالمؤقاًفلًم يالً اـًهللا ًكله ًأفًدفدحًف كعًفلًأللًم يالًأخ  ً .2
 بق ا ًمفًمجمسًات ا ا.

 

 (4ملدة )

 أذداف الييةة

 تيدف الييةة إل  تحقيق اآلت :

 إ ا اًالدحكلـًال    لًفلًال كللً مفًإط  ًمؤسسلًمسدقلًكمدك مل. .1

 اًال    للًمفًخلؿًدكفي ًآلل اًم الًكمع ص ا.دسكللًالما زع  .2

 دحقيقًالسدق ا ًات ا  ًلمهيا اًال    للًعم ًاخدلؼًمسدكل ده . .3

البيالًالق اكاللًال اعملًلم    لًفلًال كلل ًمفًخلؿًحلًكفضًالما زع اًالا شالًعاه ًبكف  اًدعز زً .4
ًالكس طل.أكًًالدحكلـًكفع لللًعفًط  ق

ًملًكالازاهلًكالع الل.حكلـًال    لًلداسجـًم ًمدطمب اًالحككدعز زًإج ا ااًالد .5

ً.الدحكلـًال    لًفلًال كللالق اكفًًكالمس هملًفلًاش ًثق فلً .6

 

 (5الملدة )

 لمييةةمللية ال الموا د

 تتكوم الموا د المللية لمييةة مم اآلت : .1

ًالمدأدللًمفًمم  سلًالهيالًأعم ؿًالدحكلـًكالكس طل. .أ   ال سـك

 المدأدللًمفًإق ملًاأاشطلًمفًال ك ااًكالمؤدم ااًالدلًدعق ه ًالهيال.العكاا ً .ة 

 المب لغًالدلًيدـًدخصلصه ًلمهيالًمفًقبلًالهيا اًال    لل. .ج 
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 الهب اًكالدب ع اًكالماحًغي ًالمش كطلًبع ًقبكله ًمفًمجمسًات ا ا. .د 

ًدلل:دسدخ ـًالهيالًمكا  ه ًالم لللًبق ا ًمفًمجمسًات ا اًفلًالمج لاًاآل .2

 دغطللًالافق اًالدشغيمللًاللزملًلعملًالهيالًكفق  ًلممكازالًالساكللًالمعدم ا. .أ 
 دافي ًب امجًكخططًالهيالًالمق اًمفًمجمسًات ا ا. .ة 

يا ي ًمفًالع ـًالملل  ًكدادهلًك اكفًالث ال/ًلمدحكلـًفلًاأكؿًمفًًالفمسطياللدب أًالسالًالم لللًلمهيالً .3
 . لسمب ًمفًافسًالع ـك اكفًالكؿ/ًفلًالح   ًكالثلثيفًمفً

ً

 (6)الملدة 

 .ال  لض  لمتحكي  الفمسطيريةالييكل الترظيم  لمييةة 

 مم األجي ة اآلتية: ييةةتكوم الييكل الترظيم  لمي

 .أع   ًسبعلًك  ًك دشكلًمفً السًكا ااً السمجمسًات ا اً.1

  غًمفً ك ًالخدص ص.كط قـًعملًمدفًالع ـاأميفً ًكددشكلًمفًاأم الًالع ملً.2

ًمفًقبلًمجمسًات ا ا.ًالمعدم يفالكسط  ًًكالمحكميفًً.3

ً

 (7)الملدة 

 مجمس اإلدا ة

أع    ًبمفًفيهـً السًمجمسًات ا اًكا ابه ًكفق  ًلمش كطًًدسعليدكل ًإ ا اًالهيالًمجمسًإ ا اًمككفًمفً .1
 الاظ ـ.(ًمفًه ا8ًالماصكصًعميه ًفلًالم  اً)

 السًمجمسًات ا اًكا ابهًكفق  ًلاظ ـًد عهًمبللًاعدم  ًأع   ًمجمسًات ا اًكدح ي ًددكل ًالمجالًاأكل .2
 . ًكبمص  قلًالجمعللًالعمكمللالمجالًاأكلمبللًله هًالغ لل

 .دككفًم اًالع كللًفلًمجمسًات ا اًأ ب ًساكااًق بملًلمدج ي  .3
 ع  اه.لعيفًمجمسًات ا اًفلًأكؿًجمسلًلعق ه ًأميا  ًلمصا كؽًمفًبيفًًأ .4

ً
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 (8)الملدة 

 الش وط الل   تواف ذل ف  عضو مجمس اإلدا ة. 

 يشت ط فيمم يعيم ف  مجمس اإلدا ة اآلت :

 .أفًلككفًفمسطيال  ًيدمد ًبك ملًاأهمللًالق اكالل .1
 ألًلقلًعم هًعفًثلثيفًع م  ًكلًيز  ًعم ًخمسلًكسديفًع م  . .2
 .مفًقبلًالمحكملًالمخدصلً ؼًأكًاأم الألًلككفًق ًحكـًعملهًبجا للًأكًجاحلًمخملًب لش .3
ب لاسبلًلمع ك ًأفًلككفًح صل ًعم ًال  جلًالج معللًاأكل ًفلًالق اكفًكح ًأ ا  ًكددكف ًل لهًخمسً .4

 دخصصه.ًفلًمج ؿأقلًمفًالخب اًكال  اللًساكااًعم ًا
 ًكددكف ًبح ًأ ا ًاكًفم جسدي ًفلًمج ؿًالق  ًأفًلككفًح صل ًعم ً  جلًالب لاسبلًل السًمجمسًات ا ا .5

 ساكااًعم ًاأقلًمفًالخب اًكال  اللًفلًمج ؿًدخصصه.ًعش ل لهً
ساكاا ًكلمكف8ًًب لاسبلًلا ااًال الس ًأفًلككفًح صلًعم ً  جلًالم جسدي ًب لق اكفًكخب اًلًدقلًعفً .6

ًال    ل ًم ًخب اًعممللًلًدقلًعفً اه)ال كدًكًأفًلككفًمفًحمملًال  جلًالعمل   خمسلًعش ًع م .(ًبعمـك
 الدمد ًبصفلًالحل  ًكالازاهلًب لاسبلًلمجمل .ً .7

ً

 (9)الملدة 

 .اختصلصلت مجمس اإلدا ة

ًالق ا ااًاللزملً ًكادخ   ًمه مه   ًكدافي  ًالهيال لعدب ًمجمسًات ا اًص حاًالخدص صًفلًاتش اؼًعم ًإ ا ا
ًدحقيقًأه افه  ًكلهًفلًسبيلً لؾًمم  سلًالخدص ص اًاآلدلل:ل

 .ًكق ا اده ًح فظلًعم ًاسدقللللًالهيالمال .1
 إق ا ًالسل سلًالع ملًكاأاظملًكالمكااحًال اخمللًكالخططًكالب امجًاللزملًلعملًالهيالًكاتش اؼًعم ًدافي ه . .2
 كاأاظملًالص   اًبمقد  ه.ًلاظ ـعدم  ًق املًالمحكميف ًكاعدم  ًق املًالكسط  ًكفق  ًأحك ـًه اًااً .3
ص ا ًق ا ااًعزؿًأكًإلق ؼًالمحكميف.الباًفلًح لاًطم .4  اًال  ًأكًالعد اضًعم ًالمحكـ ًكاد
 المكافقلًعم ًطماًالمس ع اًالق اكالل. .5
 دح ي ًاأدع اًأكً سكـًالدحكلـًكفق  ًلاظ ـًلص  هًله هًالغ لل. .6
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ً لؾالمكافقلًعم ً .7 ًإفًلـز لدحقيقًًفدحًالحس ب اًالباكللًلمهيالًل  ًالباكؾًالع مملًفلًفمسطيفًأكًخ  جه 
 .أه اؼًالهيال

 المكافقلًعم ًالدع ق ااًالم لللًالمدعمقلًبأعم ؿًالهيال ًكقبكؿًالهب اًكالدب ع اًكالماحًغي ًالمش كطل. .8
 .لهيالاًخ  قمفًدعييفًاأميفًالع ـًلمهيالًكمكظفيه  ًكدعييفًمح ساًق اكالًكم ققًحس ب اً .9
 . قلًعملهًكفقًالصكؿكالمص ًلمهيالالساك ًالدق   ًالم للًكات ا  ًًإع ا  .10
 دشكيلًالمج فًالمابثقلًعفًمجمسًات ا اًكدح ي ًمه مه . .11
 إق ا ًالهلكلًالداظلملًلمهيال. .12
ًالمجالً .13 ًل الس ًك فعهم  ًكأاشطده   ًالهيال ًأعم ؿ ًالساك  ًالدق    ًكاعدم   ًلمهيال  ًالساكلل ًالمكازال إق ا 

 اأكلمبللًلممص  قلًعميهم .
 ب ا  ًأكًالسدع الًب لهيا اًال    للًلخ ملًأه اؼًالهيال.الدع ق ًم ًالمسدش   فًكالخ .14
 لقل ـًبأعم ؿًالدحكلـًبا  ًعم ًدكمي ًمفً السًمجمسًات ا ا.ًا .15
  ًكأللًمه ـًمفًشأاه ًدحقيقًاأه اؼًالدلًأاشااًمفًأجمه ًالهيال. لاظ ـبأللًمه ـًماصكصًعميه ً .16

ً

 (10ملدة )

 صلحيلت  ةيس مجمس اإلدا ة

 مجمس اإلدا ة الصلحيلت اآلتية:يمل س  ةيس 

  عكاًمجمسًات ا اًللاعق  . .1
  ًكاتش اؼًعم ًالجه زًات ا  ًلمهيالًكسي ًشؤكاه.مد بعلًدافي ًق ا ااًمجمسًات ا اًم ًاأميفًالع ـ .2
 ًك جػػكزًلػػهًأفًلفػػكضًا ابػػهًأكًأ ًالمحملػػلًكال كللػػلًدمثيػػلًالهياػػلًأمػػ ـًك فػػلًالجهػػ اًال سػػمللًكغيػػ ًال سػػملل .3

 كًمفًأع   ًمجمسًات ا اًله هًالغ لل.ع 
 عاه. إ ا اًجمس اًمجمسًات ا اًكالدكقل ًعم ًك فلًالق ا ااًكالدعملم اًكالكث اقًالص   ا .4
المحكمل ًكدعييفًم حكػـًأكًأكثػ ًلمبػاًبػ لازاعًال    ػلًفػلًحػ ؿًاسػداك ؼًأحػ ًط فػلًالاػزاعًعػفًدعييفً السً .5

 .حقهًفلًاخدل  ًأح ًالمحكميف
مجمسًات ا اًدعييفًأح ًأع   ًالمجمسًك السًلممحكملًأكًأح ًأع ػ اه ًفػلًأ ًاػزاعً    ػلًًزًل السيجًك .6

 .الازاعًأط اؼح ؿًال  ك اًكبمكافقلًًمع كضًعم ًالهيال
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  ًبا  ًعم ًمكافقلًمجمسًات ا ا.الحس ب اًالباكللًلمهيالًل  ًالباكؾًالع مملًفلًفمسطيفًأكًخ  جه ًفدح .7
 مفًقبلًالمجمس.أللًمه ـًأخ  ًلكم ًبه ً .8

ً

  (11)الملدة 

 / فقدام العضويةاإلدا ة مجمسارتيلا عضوية 

ًفلًأ ًمفًالح لاًاآلدلل:ًع ك دهًدمق ال مجمسًات ا اًًفلأ ًع كًًلفق ًال السًأك .1

 الكف ا. .أ 
 .الخطللًبع ًقبكله ًالسدق لل .ة 
 .الاظ ـ(ًمفًه ا7ًااده  ًم اًالع كللًالماصكصًعميه ًفلًالم  اً) .ج 
 همللًالق اكالل.فق افًاأً .د 
 إ اًدخم ًعفًح ك ًثلثًجمس اًمدد لللًخلؿًسالًكاح اً كفًع  ًمش كعًلقبمهًمجمسًات ا ا. .ه 
ًلـًيً ص ك ًحكـًق  الًقطعلًب  االًالع كًبجا للًأكًجاحلًم .و  ًإللهً  خملًب لش ؼًأكًاأم الًم 

 اعدب  ه.

 ًب ل ًعاهًلسدكم ؿًالم اًالمدبقللًفلًح ؿًااده  ًع كللًأ ًمفًأع   ًمجمسًات ا اًلعيفًع كا ًآخ .2
 .الاظ ـ(ًمفًه ا7ًلاده  ًكلللًالمجمسًكفق  ًأحك ـًالم  اً)

 

 (12)الملدة 

 .اجتملعلت مجمس اإلدا ة 

اجدم عػػػ اًع  لػػػلًفػػػلًالسػػػال ًأكًكممػػػ ًاقد ػػػاًًسػػػدليجدمػػػ ًمجمػػػسًات ا اًبشػػػكلً ك  ًبمػػػ ًلًلقػػػلًعػػػفًً .1
 أع   ًعم ًاأقل.ًأ بعل السًمجمسًات ا اًأكًبطماًمفًًالح جلًلعق ًاجدم عًبا   ًعم ً عكاًمف

لككفًاجدم عًمجمسًات ا اًق اكال  ًبح ك ًخمسلًأع   ًبمفًفيهـً السًمجمسًات ا اًأكًا ابهًفلًح ؿً .2
 غل به.

 دص  ًق ا ااًمجمسًات ا اًبأغمبللًأصكااًأع  اهًالح    ف ًكاد اًدس كاًاأصكااًي جحًالق ا ًال  ً .3
 هً السًالجمسل.صكاًلص لح
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يجكزًلمجمسًات ا اً عكاًأ ًخبي ًللجدم عًلما قشلًأ ًبا ًأكًأم ًيدعمقًبمه مه ً كفًأفًلككفًلهًحقً .4
 الدصك ا.

 يدكجاًعم ًاأميفًالع ـًح ك ًجمل ًجمس اًاجدم ع اًمجمسًات ا ا ًكالمش  كلًفلًما قش ده  ً كًف .5
ً.أفًلككفًلهًحقًالدصك اً

فػلًحػ ؿًغل بػهًأكًدعػ  ًح ػك هًأ ًسػباًأفًلفػكضًالصػلحل اًالمسػا اًلػهًلحقًلػ السًمجمػسًات ا اً .6
 مؤقد  ًإل ًا ابهًأكًأ ًمفًأع   ًمجمسًات ا ا.ًالاظ ـكفق  ًأحك ـًه اً

لحظ ًعم ً السًمجمػسًات ا اًأكًا ابػهًأكًأ ًمػفًأع ػ اهًالمشػ  كلًفػلًالجدمػ عًفػلًحػ ؿًكػ فًها لػؾً .7
   جلًعم ًج كؿًأعم له.د   اًب لمص لحًددعمقًب لباك ًالم

 . ًكك فلًالمس الً ااًالعلقلمح   الًكاع ا  ًهجدم ع داًلت ا اًاظ ـً اخملًلح  ًآللا لص  ًمجمس .8
ً

 (13)الملدة 

 الييةة. ارعقلد اجتملعلت مجمس إدا ة صحة 

 .اأع   مفًًلع ًاجدم عًمجمسًات ا اًصحلح  ًإ اًح  هًاأغمبللًالمطمقل .1

كل عػػ ًبعػػ ه ًالجدمػػ عًً (ًسػػ عل48-24)القػػ اكالًيؤجػػلًالجدمػػ عًلفدػػ اًددػػ اك ًمػػ ًبػػيفًًإ اًلػػـًلكدمػػلًالاصػػ ا .2
 .مجمسًات ا اًعم ًأفًلككفًال السًأكًا ابهًمفًبيفًالح    فًصحلح  ًإ اًح  هًثمثًأع   

ً

 (14)الملدة 

 صحة   ا ات مجمس اإلدا ة. 

كفلًح ؿًدسػ ك ًًالح ك  اأع   ًالع  للًمفًًدككفًق ا ااًمجمسًات ا اًصحلحلًكا ف اًبمكافقلًاأغمبلل .1
حػػ ؿًالجدم عػػ اًالمؤجمػػلًلعػػ ـًاكدمػػ ؿًالاصػػ اًالقػػ اكالًًهػػكًالمػػ جح ًكفػػلًالػػ الساأصػػكااًلكػػكفًصػػكاً
 بمكافقلًجمل ًالح    ف.ًفيجاًأفًدككفًالق ا اا

 اسح اًبعضًمجمسًات ا اًاًفلًيؤث ًفلًصحلًالق ا ااًالدلًلص  ه ً فلًح ؿًب أًالجدم عًصحلح   .2

 عفًاأغمبللًالع  لل.ًاأع   ًمفًالجدم عًعم ًألًلقلًع  ًاأع   ًالح    ف



11 
 

القػ ا ًإ اًك اػاًهاػ ؾًشػبهلًأكًًيجاًعم ًأ ًع كًبمجمسًات ا اًالاسح اًمفًالاق شًكمفًعممللًادخ   .3
 .أكًلعلقلًشخصللًب لمك كعًالمط ك ًاحدم ؿًلدع  ضًالمص لح

ً ه ًمجمسًات ا اًفك  اًم ًلـًلق  ًخلؼً لؾ.دس  ًالق ا ااًالدلًيدخ .4

 (15الملدة )

 األميم العل 

 :بح ًأ ا ًميفًالع ـًلمهيالًبق ا ًمفًمجمسًات ا ا ًعم ًأفًددكف ًل لهًالش كطًاآلدلللعيفًاأ

 كل لهًالخب اًكالكف  اًفلًمج لاًعملًالهيال.كمدف غ ًبشكلًك ملًلمعمل ًأفًلككفًفمسطيال   ً .ًأ

 غلًاتاجميز لًق ا اًككد بلًكمح  ثل.إدق فًالم .ًا

 الحل  ًالد ـًب لاسبلًلمعلقلًكال دب طًب لهيا اًال    لل. .ًا

 اأم ال. أك ب لش ؼ مخمل جاحل أك بجا لل مخدصل محكمل مف قطعل حكـ بحقه ص   ق  لككًف أل .ًث

 

 (16)الملدة 

 األميم العل . اختصلصلت

 لم  سًاأميفًالع ـًالصلحل اًاآلدلل: .1

 الهيال.ب لداسيقًم ً السًًلس ًمجمسًات ا ا ًي كفًمح   ًجمس دهًك كثقه  ًك د ب ًدافي ًق ا ادهًأميا ً  .أً
 . إ ا اًشؤكفًاأم الًالع ملًكاتش اؼًعم ًمكظفيه .اً
عه ًإل ًالخططًكالب امجًاللزملًلعملًالهيالًك فالعم ؿ ًكدق لـًالدكصل اًبشأفًًاقد ا ًمش كعًج كؿ .قً

 مجمسًات ا ا.
 لمكازالًالساكللًلمهيالًك فعه ًلمجمسًات ا ا.إع ا ًا . ً
 إع ا ًالدق   ًالساك ًعفًك فلًأعم ؿًالهيالًك فعهًلمجمسًات ا ا. .قً
الما زع ا ًكالدأك ًمفًاكدم ؿًاأك اؽًكالمسدا ااًاللزمل ًكقي ه ًسدلـًطمب اًالدحكلـًكطمب اًدسكللًا .كً

 سا.كع  ه ًل السًمجمسًات ا اًلمق ا ًالما فلًسجلًخ ص ً
 الح يثل.حساًالط ؽًكحفظه ًًالمحكملإع ا ًاظ ـًأ شفلًلك فلًالق ا ااًالدحكلمللًالص   اًعفً .زً
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دبع  ًلمط ؽًدبملغًأط اؼًالدحكلـًبك فلًالمعمكم اًالخ صلًبجمس اًالدحكلـًكمكاعي ه ًكأم كفًااعق  ه ً . ً
 .المعدم اًل  ًالهيالًبم ًفلً لؾًالكس الًاتلكد كالل

 م ًبه ًمفًقبلًمجمسًات ا اًأكً السه.كأللًمه ـًأخ  ًلً  .طً
ً

 (17)الملدة 

 .لرة العلمةمجمس اإلدا ة واألم الت املت أعضلا

ً:األميم العل  وكلفة العلمميم ف  الييةة بلآلت و يمت   أعضلا مجمس اإلدا ة 

 أفًلم  سكاًأعم لهـًبحل  للًكاسدقللللًكمك كعلل. .1

 لًلعملًالهيال.احد اـًالقكاايفًكاأاظملً)المكااح(ًالا ظم .2

 المح فظلًعم ًالس  لًفلًأعم لهـ ًكدجااًد   اًالمص لحًكاللدزاـًب تفص  ًعاه ًمسبق  . .3

 المحكمل.ع ـًالقل ـًبأ ًعملًمفًشأاهًالد خلًأكًالدأثي ًفلًأعم ؿًهيا اً .4

 

 (18)الملدة 

 حكمييلمعمل الييةة و مبلدئ  

ً ًالمب  ئًاآلدلل:الاظ ـدص ص اًالماصكصًعميه ًفلًه اًكملًبهيا ده ًكلج اه  ًفلًمب ش ده ًللخدعدم ًالمح

 الق ا ااًالدحكلمللًالص   اًعاه .اتج ا ااًًكالسدقللللًكالحل  للًكالازاهلًكالشف فللًفلً .1

 فًع اللًاتج ا ااًكالدمثيلًكالمس كااًفلًالدع ملًم ًك فلًاأط اؼ. م  .2

مبل ًكاأاظملًاأس سلل ًكالمكااحًكالقكاع ًكالمدطمب اًالميث ؽًاأكل مفًًكالمب  ئًالكا  اًحك ـدطبيقًاأ .3
 الخ صلًب لدح  ااًالكطاللًكال كلللًكالهيا اًال    للًاأخ  .

 اايفًكالمكااحًكاأاظملًكالدف ق اًال كلللً ااًالعلقل.ًكقب لًكالمب  ئًالكا  اًحك ـدطبيقًاأ .4

اظملًالص   اًبمقد  ه ًكالقكاايفً ااًالعلقلًب لشأفً ًكاأاظ ـفلًه اًالًكالمب  ئًالكا  اًحك ـدطبيقًاأً .5
ًال    ل.
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 (19الملدة )

 االختصلص الروع 

ًالدلًلككفًًك كالما زع اً ااًالصملًب ل    ل ًالما زع اًال    للك فلًفلًدسكللًًدخدصًالمحكملً كفًغي ه 

ًأكًأع  اه ًً  يف(ً ك ًالصملًب ل    لأكًاأشخ صً)الطبلعييفًأكًالعدب ًأح ًأط افه ًأل  ًمفًالهيا اًال    لل

 عم ًسبيلًالمث ؿًلًالحص :كماه ً ًادسبيه أكًمً 

الما زع اًالدػلًقػ ًداشػأًبػيفًالمجاػلًاأكلمبلػلًك/أكًالدحػ  ااًال    ػللًك/أكًاأا لػلًال    ػللًك/أكًأع ػ  ً .1
الحك ـ ًات ا  يف ًالم  بيف ًًاللعبيف :ًمج لسًإ ا اده ًك/أكًأع   ًجمعل ده ًالعمكمللًك/أكًال    ييفًمف
اأحػػ اثًال    ػػللًك/أكًالشػػ ك اًال اعلػػلًًاتعلميػػيفًالمسػػجميف ًكالكسػػط  ًكمػػفًفػػلًعػػ ا هـًك/أكًماظمػػل

 ك/أكًالمحط اًالدمفز كاللًالا قمل.

 .لال    لًكمح كمده ًكفق ًلق اكفًالماشط االما زع اًالمدعمقلًب سدخ اـًالماشط اً .2

 ااًالصملًب ل    ل ًكماه ًعم ًسبيلًالمث ؿًلًالحص :ً الما زع اًالدع ق للً .3

 عقك ًبثًالمب    اًكالمس بق اًال    لل.ب .أً

 عقك ً ع للًأكًداظلـًاأح اثًال    لل. .اً

 عقك ًال ع للًكاتعلفًكاسدخ اـًالعلم اًالدج   ل. .قً

 عقك ًالد   اًكعقك ًاللعبيفًكعقك ًات ا  يف. . ً

دحػ  ااًال    ػللًأكًعػفً كاا هػ ًأكًلج اهػ ًالمخدصػل ًكالمدعمقػلًبماخ طيهػ ًالق ا ااًالاه اللًالص   اًعػفًال .4
سكا ًك فً لؾًفلًاط ؽًدسيي ه ًلماش طًال    لًال اج ًله ًب لاظ ًأكًفلًاط ؽًمم  سػده ًلمسػمطلًالدأ يبلػلً

 عم ًماظك  ه .

ده ًالع ملًأكًبسي ًأشغ له ًأكًعق ًجمس ًصحلًكق اكاللأعم ؿًالدح  ااًال    للًكهيا ده ًكلج اه ًالمدعمقلًب .5
ك  لملػػ اًال    ػػػللًكاأ ًككػػ لؾًالشػػأفًب لاسػػبلًإلػػػ ًالجمعلػػ اًكالشػػ ك اًإج ا ادهػػ ًكق ا ادهػػ ًالاظ ملػػػلدافيػػ ً

 .الدلًدش ؼًعميه ًدمؾًالدح  ااالم خصًله ًًك

ظػػػػػ ـًالامػػػػػ ًبمػػػػػ ًلًيدعػػػػػ  ضًًكاحػػػػػكهـ(ً مػػػػػ  اًأجابػػػػػلً )لعػػػػػاً زعػػػػػ اًال    ػػػػػللً ااًالبعػػػػػ ًالػػػػػ كللالما .6
ً.كالخدص ص



14 
 

 (20)الملدة 

 استثرلاات 

 المرل علت المتعمقة بللمسلةل اآلتية: الرظل ( مم ذ ا 19تستثر  مم أحكل  الملدة )

 المس الًالمدعمقلًب لاظ ـًالع ـ. .1

 الما زع اًأكًال ع ك ً ااًالطبلعلًالجزااللًحد ًكلكًك ااًا شالًبسباًازاعً    ل. .2

أكًلاصػكصًاظ ملػلًقطعلػلًًلمقػكاايفًالفالػلًلمعبػلاظ مللًكالق  اللًالمسدا اًلق ا ااًالص   اًمفًالهيا اًالا .3
 د ماده ًالقكاايفًكالمكااحًال كلللًكالق   لًكلًدقبلًالطعفًأكًالسداا ؼ.

القػػػػ ا ااًالصػػػػ   اًعػػػػفًالهياػػػػ اًال كللػػػػلً ااًالعلقػػػػلًب ل    ػػػػلًالدػػػػلًلًدقبػػػػلًالطعػػػػفًأكًالسػػػػداا ؼًكفقػػػػ  ً .4
 ه .لمدش  ع اًالا ظملًل

الما زعػػ اًال    ػػللًالدػػلًلػػـًدسػػداف ًالطػػ ؽًكالم احػػلًالاظ ملػػلًال اخملػػلًاللزمػػلً ػػمفًالهياػػ اًال    ػػللً .5
ًالكطاللًالمعاللً)الدح  ااًكاأا لل(ًأكً ااًالصملًب لما زعل ًكلسدثا ًمفًه ا:

 م ًيدفقًجمل ًاأط اؼً ااًالصملًخطل ًبشأاهًلمدكجهًلمهيال. .أ 

دككفًط ف ًمب ش اًفػلًالما زعػل ًكاد اًًألعم ًالمعاللًلًمجمسًإ ا اًالهيالًال    لًالق  ل ًالمح للًمفًقبل .ب 
 .الكطاللًلمدحكلـً اؼًاأخ  ًعم ًق ا ًاتح للًلمهيالك ااًط ف ًعميه ًدحصيلًمكافقلًالط ؼًأكًاأطًم 

ً

 (21ملدة )

 ش وط القيد ف   واة  المحكميم

ًم اًمفًقبلًمجمسًات ا اًاآلدل:لشد طًفلمفًلقي ً مفًقكااـًالمحكميفًالمعد .1

 اكالل.أفًلككفًفمسطيال  ًمدمدع  ًبك ملًاأهمللًالق  .أ 

 .ك دمد ًبصفلًالحل  ًكالازاهلًأفًلككفًحسفًالسي اًكالسمكؾ .ة 

مفًمحكملًمخدصلًبجا للًأكًجاحلًمخملًب لش ؼًأكًًألًلككفًق ًص  ًبحقهًحكـًق  الًقطعل .ج 
 اأم الًم ًلـًي  ًاللهًاعدب  ه.



15 
 

أفًلككفًح صل ًعم ًال  جلًالج معللًاأكل ًفلًأح ًف كعًالق اكفًأكًال    لًكح ًأ ا  ًكددكف ً .د 
 ل لهًخمسًساكااًعم ًاأقلًمفًالخب اًكال  اللًفلًمج ؿًدخصصه.

 اجدل زًال ك ااًالد   بللًالدلًدعق ه ًالهيالًلدأهيلًالمحكميف.هػ.ًًًًًً

أكًدـًالطعفًبسلملًع ك دهًً (ًمفًه هًالم  ا1ح  اًفلًالفق اً)فلًح ؿًفق ًالمحكـًأ ًمفًالش كطًالم.2ً
ًبا  ًعم ًق ا ًمفًمجمسًات ا ا.ًلشطاًمفًقكااـًالمحكميف ًكثباً لؾًمفًقبلًأ ًهيالًع ك

 

 (22الملدة )

 تشكيل ذيةة المحكمة 

1. ً ًال يف ًمحكميف ًثلثل ًمف ًأك ًف   ًم حكـ ًمف ًالمحكمل ًهيال ًق اداعق  ًبيف ًمف ًاخدل  هـ ًالمحكميفًلق  مل
ًك لؾًالمعدم ا ًمجمسًات ا ا  ًأع    ًبيف ًمف ًدبع  ًًأك ًالهيال  ًل السًمجمسًإ ا ا ًالدق ي  ل ًلمسمطل كفق  

 لمك كعًال عك ًكأهميده .

ًهيالًالمحكملًعم ًالاحكًالد لل:ًيدـًدشكيل .2

 ددشكلًهيالًالمحكملًبق ا ًمفً السًمجمسًإ ا اًالهيال. .أً

 بع ًمش ك اًأط اؼًالازاع.ًالمحكـًالف  ًبق ا ًمفً السًمجمسًإ ا اًالهيالل عيَّفً السًهيالًالمحكملًأكً .اً

يز  ًع  ًًألقبلًمجمسًات ا ا ًعم ًلحقًأط اؼًالازاعًاخدل  ًمحكـًمفًق املًالمحكميفًالمعدم اًمفً .قً
ح ؿًاسداك ؼًأ ًمفًأط اؼًًأع   ًهيالًالمحكملًعفًثلثلًأع   ًبمفًفيهـً السًهيالًالمحكمل ًكفل

 لازاعًعفًاخدل  ًالمحكـًخلؿًالفد اًالم ح  ا ًدعك ًصلحللًاخدل  ًالمحكـًل السًمجمسًإ ا اًالهيال.ا

لًيجكزًلممحكـًال  ًكافقًص احلًعم ًدعيياهً مفًهيالًالمحكملًال    للًأفًيدخم ًعفًمهمدهً كفً . ً
ًمش كعًلقبمهً السًمجمسًات ا ا.مب  ً

الدحكلـًال    لًأفًيدحمكاًب لحل  ًكب لسدقللللًكأفًلح فظكاًعم ًلشد طًفلًأع   ًهيالًالمحكملًكلج فً .3
الس  لًالك مملًفلًأ ا ًمه مهـ ًكعم ًالمحكـًالمعيفًفلًالازاعًالدحكلملًأفًلمدا ًفلًكلًكقاًعفًإب ا ً

ً.لمدحكلـًال    لًالفمسطيالل أ ًعمالًفلًأ ًازاعًدـًع  هًعم ًالهيالً
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 (23الملدة )

 إج ااات التحكي 

مامػك قًالمعدمػ ًمػفًلًبصػك اًمكدكبػلًكفقػ ً ًلق ـًطماًالدحكلـًمفًالم علًأكًككيمهًإل ًاأم اػلًالع مػلًلمهياػل .1
 لشملًم ًيمل:ًكأط اؼًالخصكمل ًًاسخًالطماًبع  ًع  ًعم ًأفًدككًفً قبلًمجمسًات ا اًله هًالغ لل

ًطماًإح للًالما زعلًإل ًالدحكلـ. .ًأ

 لكد كالل.اتكماه ًالدص ؿًبهـًعا ك فًًكعاكااهًش مل ًكس الًاسـًالم علًكالم ع ًعملهًككظلفدهًًك .ًا

  ع  ادهًكالمس الًمحلًالازاعًكطمب دهًكالمسدا ااًكالبيا اًالمؤ  اًل ع اه.ادح ي ً .ًا

 اسـًالمحكـًال  ًيخد  هًمفًق املًالمحكميف. .ًث

ًالمق  اًمفًقبلًمجمسًات ا ا .ًق  .كصلً ف ًال سـك

ًكفقػ ًلقػ ا ًالػ الساًفػلًالسػجلًالمعػ ًلهػ هًالغ لػل ًكدخطػ ًالمػ ع ًعملػهًددكل ًاأم الًالع ملًدسجيلًالطمػ .2
 المعدم ا.ًالدص ؿكس الًعب ًًكلؿًأسبكعًمفًد   خًدق لمهًخ  هًب لطماًالمق ـًًمجمسًات ا ا

يػػك عًالمػػ ع ًعملػػهًلػػ  ًاأم اػػلًالع مػػلًلاحػػلًجكابلػػلً  ا ًعمػػ ًطمػػاًالدحكػػلـًعمػػ ًافًدكػػكفًبعػػ  ًأطػػ اؼً .3
شدمملًال  ًعم ًال ع  ااًكالمس الًكالمسدا ااًكالبيا اًالكا  اًفػلًطمػاًالدحكػلـ ًكمسػدا ادهًالخصكمل ًم

 .دبملغهخلؿًأسبكعًمفًد   خًك لؾًالمؤ  اًل لؾ ًكاسـًالمحكـًال  ًيخد  هًمفًق املًالمحكميف ً

بعلًألػ ـًمػفًدػ   خًممػ ًالما زعػلًإلػ ًهياػلًالمحكمػلًخػلؿًسػًمجمػسًات ا اًكبعمـً اػلسلحيلًاأميفًالع ـً .4
 دشكيمه  ًكعم ًهيالًالمحكملًمب ش اًأعم له ًخلؿًخمسلًعش ًيكم  ًمفًد   خًإح للًالمم ًإليه .

ًمػػفًدػػ   خًدشػػكيمه أدبػػاًهياػػلًالمحكمػػلًفػػلًالما زعػػلًالم فكعػػلً .5 ك ػػدـًً م مهػػ ًخػػلؿًمػػ اًأقصػػ ه ًسػػديفًيػػـك
فكعًكالمسدا اا ًعمػ ًأفًيػدـًالفصػلًفػلًالما زعػلًخلله ً عكاًأط اؼًالما زعلًلدق لـًالطمب اًكالبيا اًكال 

 خلؿًم اًأقص ه ًسدلًأشه ًمفًد   خًدق لـًطماًالدحكلـ.

 .المحكملًأفًدفصلًفلهًقبلًال خكؿًفلًأس سًالمك كعً ًعم ًهيالفلًح ؿًال ف ًبع ـًالخدص صً .6

 حكلملًال  ًسدص  هًلًلمكفًلمم علًأفًلسد ج ًب ؿًدك لي ًاتج ا ااًمهم ًك ااًاديجلًالق ا ًالد .7

ًأحػػ ًاأطػػػ اؼًبػػأفًلعػػػكضًالمحكمػػلًال    ػػلل ًغيػػػ ًااػػهًيجػػكزًلمقػػػ ا ًال دحكلمػػلًالاهػػ الًالصػػػ   ًأفًيمػػـز
ً.كمص    ًالمحكملًالمد دبلًعم ً لؾًلمط ؼًاآلخ ًالمص    ًالم فكعلًماهًفلًشأفًعق ًمحكملًالازاع
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 (24الملدة )

 إج ااات تعييم ذيةة المحكمة 

المحكمػيفًالمعدمػ اًمػػفًًالاػزاعًدعيػيفًمحكمػػ ًلكػلًماهمػ ًلقػ ًاخدل  همػ ًمػػفً ػمفًق امػلطمػاًمػفًط فػلًل ً .1
 لإلج ا ااًالماصكصًعميه ًفلًه اًالاظ ـ ًفلم ًلعيفً السًمجمسًالدحكلـًًكفق ً مجمسًات ا ا ً

 ع   ًأًًأح مفًبيفًق املًالمحكميفًالمعدم يفًأكًًال    لًمحكم  ًث لث  ًل ا سلًهيالًالمحكملًال    لل
 . ًك دـًإبلغهم ًخطل ًب لؾ ًك جكزًأفًددأل ًالهيالًمفًمحكـًكاح مجمسًات ا ا

عػػفًدعيػػيفًمحكػػـًحسػػاًالصػػك اًالماصػػكصًعميهػػ ًب لباػػ ًالسػػ بقًًالاػػزاعًالدحكلمػػلًإ اًامداػػ ًأحػػ ًأطػػ اؼً .2
 اػلسًمجمػسًك لؾًخلؿًاأجلًالق اكالًالمح  ًفلًه اًالاظ ـ ًلعدب ًمدا زل ًعفًحقهًفلًالدعييفًكلحلً

 كميفًالمعدم يفًأكًاح ًأع   ًمجمسًات ا ا.مفًبيفًق املًالمحًمحمهًفلًدعييفً لؾًالمحكـًات ا ا
أكًع ػػػكللًالمحكمػػػلًفػػػلًأحػػػ ًالػػػ ع ك ًالماظػػػك اًًسًؤ  كلًأحػػػ ًأع ػػػ  ًمجمػػػسًات ا اًبدػػػً فػػػلًحػػػ ؿًمشػػػ .3

 مقلًب ااًالازاعًالدحكلمل. ا اًالمدعاتلًلمكفًله اًالع كًأفًلش  ؾًفلًأعم ؿًجمس اًمجمسًأم مه  ًف
ً

ً
 (25الملدة )

  د المحكميم 
المحكػػـًالمعػػيفًمػفًالطػػ ؼًاآلخػػ ًأكًالمعػيفًمػػفً اػػلسًًيدقػػ ـًبطمػػاًلػ  لمكػفًأ ًطػػ ؼًفػػلًالاػزاعًأفً .1

لمدحكػػلـًال    ػػلًًفمسػػطياللك لػػؾًبكاسػػطلًطمػػاًمعمػػلًي سػػمهًإلػػ ًاأم اػػلًالع مػػلًلمهياػػلًالًات ا ا مجمػػسً
 لدص  حًبخدـًاتج ا اا.عم ًأفًلككفً لؾًقبلًا

المحكػـًإلًإ اًكجػ اًأسػب اًمك ػكعللًمػفًشػأاه ًأفًدثيػ ًشػككك  ًج لػلًحػكؿًًدقػ لـًطمػاً  لًيجكزًً .2
 محكـًعّياهًبافسه.ًيدق ـًبطماً  حل  هًفلًالازاع ًكلًيجكزًأ ًط ؼًأفً

صػ ا ًقػً ًكفلً فك ا  ًالمحكميفًً اياظ ًمجمسًال ا اًفلًطمبً .3 ا ًبػ  ًالمحكػـًيػدـًح للًقبكؿًالطماًكاد
 اسدب الهًبمحكـًآخ  ًيخد  هً السًمجمسًإ ا اًالهيال.ًًًً

ً
ً
ً
ً
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 (26الملدة )
 حلالت استردا  المحكميم 

إ اًأصبحًالمحكـًغي ًق   ًبحكػـًالقػ اكفًأكًبحكػـًالكاقػ ًعمػ ًأ ا ًمهمدػهًأكًدخمػ ًبصػفلًكا ػحلًعػفً .1
قػ ا اًب عفػ  ًات ا اًزاعًالمع كض ًلص  ًمجمسًاهًأفًلعطلًإج ا ااًالدحكلـًفلًالاأالقل ـًبه ًبم ًمفًش

 بشطبهًمفًق املًالمحكميفًالمعدم ا.ًالمحكـًالمعالًب أم ًمفًمهمدهًفلً لؾًالازاعًالدحكلملًفقط ًأك
فلًح ؿًكف اًالمحكـًالمب ش ًلمهمدػهًقبػلًدػ   خًالدصػ  حًبػ لق ا ًالدحكلمػلًأكًعاػ ًصػ ك ًقػ ا ًب عف اػهً .2

بدعييفًمحكـًج يػ ًكفقػ ًلمصػلغلًالدػلًًات ا ا السًمجمسًًلقكـ ً(ًأعله1لفق اً)كفق  ًأحك ـًاًمفًمهمده
 اعدم اًفلًدعييفًالمحكـًالمدكف ًأكًالمادهللًمهمدهًكدسدأا ًالمحكملًبد كيبده ًالج ي اًمكاصملًالاظ ً

ًدشكيمده .فلًالازاعًالدحكلملًمفًالم حملًالدلًدكقفاًعا ه ًقبلًدغيي ً
 

 (27ملدة )

 أمل  المحكمة التمثيل

ًالدحك .1 ًاتج ا اا ًيدكل  ًأف ًالدحكلمل ًالازاع ًفل ًط ف  ًلككف ًشخصًطبلعل ًلكل ًأكًللمكف ًبافسه  ملل
 .بكاسطلًكللهًإفًك فًق ص اً 

 لحقًأ ًمفًأط اؼًالما زعلًاخدل  ًمفًلمثمهـًق اكا  ًأم ـًالمحكمل ًعم ًأفًلككفًمح ـًمزاكؿ. .2

3. ًً ًالدحكلملًشخص  ًالازاع ًالط ؼًفل ًك ف ًالق اكالًأكًإ ا ًممثمه ًدكللًاتج ا ااًبكاسطل ًلمكاه معاكل 
 ً.مزاكؿًبكاسطلًمح ـ

 

 (28الملدة )

 ارعقلد ذيةة التحكي  

ًالاػزاعداعق ًجمسػلًالمحكمػلًفػلًالمكعػ ًالػ  ًدحػ  هًلمغػ ضًكددػكل ًاأم اػلًالع مػلًلمهياػلًاسػد ع  ًأطػ اؼً .1
 الًاتلكد كالل.بم ًفلً لؾًاسدخ اـًالكس ًبكلًط  قلًدد ؾًأث ا ًكد بل ً 

يدجػ كزً ًك جػاًألًالمكمفػلًباظػ ًالاػزاعالمحكمػلًًشكيمليد مفًالسد ع  ًد   خًااعق  ًالجمسلًكمك اه ًكدً .2
 الح ك ًلمجمسلًعفًثلثلًأل ـًك ممل.مكع ً
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دخصصًالجمسلًاأكل ًلمباًفلًالمس الًالمدعمقلًب لخدصػ صًكفػلًالمسػ الًالمدعمقػلًبشػكمل اًالطعػف ًً .3
الطعفًأكًإج ا ادهًشػ  طلًأفًيػدـًًمكاعي ًكفً  هًأفًيثي ًكلً ف ًشكملًمدعمقًبع ـًاحد اـكلمكفًلممطع

القػ اكالًإ اًمػ ًثبػاًًالمكعػ  لؾًكد بلًكأفًلق مهًلممحكملًفلًالجمسلًاأكلػ  ًكلسػقطًالطعػفًالمقػ ـًخػ  قً
 بصفلًق اكالل.ًدبملغهلممحكملًأفًالق ا ًالمطعكفًفلهًدـً

كبصػك اًاًالفصلًفػلًالما زعػ اًالدػلًدػ خلًفػلًاخدص صػه ًفػلًمق هػ ًالػ الس ًلمهيالًأفًدب ش ًإج ا ا .4
أكًمػػفًخػػ  قًالمقػػ ًجمسػػ اًالمح كمػػلًًأفًداعقػػ اسػػدثا اللًكباػػ  ًعمػػ ًمكافقػػلً اػػلسًمجمػػسًات ا اًيجػػكزً

ًكفقًال  ك اًكمصمحلًالعمل.خلؿًالكس الًاتلكد كاللً
ً

 (29الملدة )
 االدخل  والتدخل اضلفة 

لعقػػ ًجمسػػ اًالمحكمػػلً حػػ ًأطػػ اؼًالاػػزاعأدػػ خلًمػػفًدمقػػ  ًافسػػه ًأكًبطمػػاًمػػفًلًال    ػػللًأفًيجػػكزًلممحكمػػ
كطمػػاًأ ًطػػ ؼًآخػػ ًدػػ  ًأفًح ػػك هً ػػ ك  ًلدقػػ ي ًالاػػزاعًالدحكلمػػل.ًكمػػ ًيجػػكزًلكػػلًطػػ ؼً    ػػلًلػػهً

 ًاقفػ ؿًمصمحلًفلًالازاعًالدحكلملًأفًيمدمسًمفًالمحكملًأفًدأ فًلػهًب لدػ خلًفػلًالاػزاعًالدحكلمػلًك لػؾًإلػ
ًب اًالم افعل.

ً

 (30الملدة )

 كمةلإج ااات المح 

لمكػػػفًلممحكمػػػلًال    ػػػللًأفًدعدبػػػ ًالجمسػػػلًاأكلػػػ ًأكًألػػػلًجمسػػػلًلحقػػػلًجمسػػػلًم افعػػػلًك كفًلػػػزكـً .1
 تج ا ااًأخ  ًإ اً أاًأفًالق للًمهلأاًلمفصل.

تجػػ ا ااًكحجػػزًدسػػدم ًالمحكمػػلًال    ػػللًلم افعػػ اًأطػػ اؼًالاػػزاعًأكًممثمػػيهـًثػػـًدعمػػفًعػػفًخػػدـًاً .2
 المم ًلممف ك لًكالدص  حًب لق ا ًالدحكلمل.

دحػػ  ًالمحكمػػلًال    ػػللًمح ػػ ا ًلكػػلًجمسػػلًدعقػػ ه ًلم ػػلهًأع ػػ ؤه ًك د ػػمفًممخصػػ ًلمػػ اكلاًً .3
 الجمسلًكالق ا ااًالدلًيدـًادخ  ه .

ً

ً
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 (31ملدة )

 س  ة المحلكمة 

أكًازاعالدككفًجمس اًالمحكملًبح ك ًط فلً عك ًالدحكلـًس  ل ًًكدككفًً ًبكاسطلًالكس الًاتلكد كالل ًكج هل ً 
ًأطػ اؼًالاػزاعًكالمحكمػيفًكمػكظفلًالهياػل  لػ عك  ًالاظػ ًبًخػلؿًفدػ اًبعػ ـًإ اعػلًأّلػلًمعمكمػلًددعّمػقًبػ لازاعًك مدـز

ك جػػكزًلهياػػلًًبصػػك اًع ّمػػلًلمكػػفًلممحكمػػلًاشػػ ًالحكػػـًإّلًفػػلًحػػ ؿًادفػػ ؽًالفػػ  قيفًالمداػػ زعيفًعمػػ ًعكػػسً لػػؾ.ًك
ًبمكافقلًط فلًالما زعل.ً اكملًأفًددخ ًق ا ًبعماللًالجمسالمح

ً

 (32الملدة )

 أحكل  خلصة بللطعم ربعض   ا ات الييةلت 

مصمحلًأفًلطعفًفلًالق ا ًال  ًيدخ هًالدح  ًال    لًأكًإح  ًلج اهًأكً كاا هًصفلًًكيجكزًلكلً  ً .1
 .أكًمك دبل

    ػػػللًأكًإحػػػ  ًلج اػػػه ًب صػػػ ا ًقػػػ ا هًفػػػلًأحػػػ ًعػػػ ـًقلػػػ ـًأحػػػ ًالدحػػػ  ااًالًيدػػػكل ًالطػػػ عفًفػػػلًح لػػػل .2
الدابلهًعم ًالجهػلًالمعالػلًللدحػ  ًالمعاػلًبمػ ًيدػ ؾًأثػ ا ًالمك كع اًالدلًل مكفًالطعفًبه ًأم ـًالهيال؛ً

جػػلًالخمسػػلًعشػػ ًأكد بلػػ ًكػػلًلصػػ  ًقػػ ا اًفػػلًالمك ػػكعًك ػػمفًمػػ اًخمسػػلًعشػػ ًيكمػػ  ًكعاػػ ًااق ػػ  ً
صػ  ًقػ ا ا ًفػلًالغػ ضًالمطمػكاًلعدبػ ًالسػككاًقػ ا ا ًسػمبل  ًقػ بلًلمطعػفًيكم  ًمفًد   خًالدابلهً كفًأفًل

 أم ـًالهيالًالفمسطياللًلمدحكلـًال    ل.ً
يجكزًلمفًك فًط ف ًفػلًقػ ا ًاهػ الًصػ   ًعػفًادحػ  ً    ػل ًأكًلػـًلقػ ًالدع مػلًمعػهًكادعلمػهًبػ لق ا ً .3

أفًلطعفًفلً لؾًالق ا ًًكالمكااحًاخمللال اأاظملًالص   ًفلًحقهًكفق ًلإلج ا ااًالماصكصًعميه ًفلً
أمػ ـًالهياػػلًالفمسػطياللًلمدحكػػلـًال    ػػل.ًك دػكل ًالطػػ عفًفػػلًهػ هًالح لػػلًالدابلػػهًعمػ ًالدحػػ  ًال    ػػلً

جػػلًثلثػػلًألػػ ـ ًأ ًالاهػػ الًالصػػ   ًعاػػهًفػػلًحقػػهًفػػلًالمعاػػلًبمػػ ًيدػػ ؾًأثػػ اًكد بلػػ ًبػػأفًلعممػػهًبػػاصًالقػػ ا
سػدج بلًلمطمػاًيجػكزًالطعػفًفػلًمكقػ ًالدحػ  ًلػ  ًالهياػلًالفمسػطياللًكعا ًااق ػ  ًهػ اًاأجػلً كفًال

ًلمدحكلـًال    ل.
عػػفًادحػػ  ً    ػػلًأكًإحػػ  ًهيا دػػهًالمخدصػػلًك لػػؾًفػػلًً.ًإ اًكػػ فًالطعػػفًمسػػمط  ًعمػػ ًقػػ ا ًاهػػ الًصػػ   4

لاػػزاعًفػػ فًالدحػػ  ًال    ػػلًلعدبػػ ًط فػػ ًمطعكاػػ ً ػػ هًفػػلًا ً(19 لمػػ  اً)بإحػػ  ًالحػػ لاًالماصػػكصًعميهػػ ً
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(ًمػفًهػ اًالاظػ ـ19ً(ًمػفًالمػ  اً)3الدحكلمل ًكاد اًك فًالطعفًمدعمق ًبح للًدع ق للًكفقػ ًلمػ ًجػ  ًفػلًالفقػ اً)
ً)ط ؼًالدع ق ًالخصـ(.ًف فًط لاًالدحكلـًيجاًأفًي ف ً عكاهً  ًم ع ق ه

 

 (33الملدة )

 الطمبلت المستعجمة 

معمػل ًطمبػ  ًًكقػاًفػلًظػلًاػزاعً    ػلًمعػيف ًأفًل قػ ـيجكزًلمفًيخش ًحػ كثً ػ  ًلًل مكػفًدلفلػهًمػفًفػكااًال
مجمػػسًإ ا اًالهياػػلًقبػػكؿًالطمػػاًمػػفًًكلعػػك ًلػػ السعمػػ ًكجػػهًالسػػدعج ؿ ًالػػ عك ًقصػػ ًات فًبػػ لاظ ًفػػلًًمهياػػلل

مػفًهػ اًالاظػ ـ ًكعػ ـًالدقّيػ ًب لمػ  ً (23) إجػ ا ااًالدحكػلـًالػكا  اًب لمػ  امجمػسًب خدصػ  ًاللػأ فً اػلسًع مػه ًًك
ًب ك ه ًالباًفلًالازاعًالدحكلملًًالمحكملًددكل ًكًاًبه ًكفق  ًلدق ي هًكبم ًيدا ساًم ًالظ كؼًالمسدعجمل الكا  

ً.م ًم اع اًحقكؽًال ف عًبصفلًاسدعج لللًأكًفك  لًعا ًالقد   

ً

 (34الملدة )

 إصدا  الق ا  التحكيم 

مسػػبب  ًـً اه  ًك جػػاًأفًلكػػكفًقػػ ا ًالدحكػػلدصػػ  ًهياػػلًالمحكمػػلًق ا ادهػػ ًكد بػػل ًب لمغػػلًالع بلػػل ًبأغمبلػػلًأع ػػ .1
  ًكلشدملًعم ًد   خًص ك هًكالمك فًال  ًص  ًفله.المحكملًكمكقع  ًمفًجمل ًأع   

ًكالمصػػ    ًكاأدعػػ اًالا جمػػلًعػػفًأعمػػ ؿًالدحكػػلـًد ػػمًّ ًل مكفًأفً .2 فًالمحكمػػلًق ا هػػ ًكػػلًمػػ ًيدعمػػقًب ل سػػـك
 كط  قلً فعه .

خػلؿًعشػ اًًالصػ   ًعػفًالمحكمػلًلغًأط اؼًالما زعلًباسخلًمفًقػ ا ًالدحكػلـبدبمًلمهيالًكـًاأم الًالع ملدق .3
 .لمجالًاأكلمبللًكجكب ً  ًكد سلًاسخلًماهًالحكـأل ـًمفًد   خً

كًبا  ًعم ًطماًأح ًأطػ اؼًالما زعػلًأفًدقػ  ًدصػحلحًمػ ًكقػ ًفػلًحكمهػ ًألهيالًالمحكملًمفًدمق  ًافسه ً .4
فًيدـًالدكقل ًعم ًالدصػحلحًمػفًأـًمفًد   خًدبمغهًق ا ًالدحكلـًعم ًفًأخط  ًم  للًك لؾًخلؿًعش اًأل م

 .المحكملًكأع  اه  السً
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دحكزًالقػ ا ااًالصػ   اًعػفًهياػلًالمحكمػلًقػكاًاأمػ ًالمق ػلًبػهًكدكػكفًكاجبػلًالافػ  ًبمجػ  ًصػ ك ه ًك ػدـًً .5
ًأطػػػ اؼًالدحكػػػلـً ًًكدافيػػػ ه ًب لط  قػػػلًالدػػػلًيافػػػ ًفيهػػػ ًأ ًحكػػػـًأكًقػػػ ا ًصػػػ   ًعػػػفًالمحػػػ كـًالفمسػػػطيالل  مدػػػـز

كدسع ًالمجالًاأكلمبللًالفمسطياللًمب ش اًأكًً ب لدافي ًالدمق الًلمق ا ًالدحكلملًالص   ًفلًالازاعًالمدعمقًبهـ
ًبحقػػػهًإلػػػ ً ػػػم فًدافيػػػ ًالقػػػ ا ًالدحكلمػػػلًبكػػػلً مػػػفًخػػػلؿًالدحػػػ  ًال    ػػػلًصػػػ حاًالكللػػػلًعمػػػ ًالمحكػػػـك

 ً.الكس الًالمد حل

 (35الملدة )

 لف   ا ات المحكمةاستةر 

د عػػ ًالقػػ ا ااًالدحكلملػػلًالصػػ   اًمػػفًهياػػلًالدحكػػلـًاه الػػلًكغيػػ ًق بمػػلًللسػػداا ؼًأمػػ ـًأ ًجهػػلًأخػػ  ًسػػكا ً .1
اًالصػملً اخلًالكطفًأكًخ  جهًإلًم ًاسدثالًباصًخ صًأكًسمحًبهًالاظػ ـًاأس سػلًلمهياػلًال    ػللً ا

 (.CASبشأفًحقًالسداا ؼًكأم ـًالمحكملًال كلللً)

الهياػػلًالفمسػػطياللًاسػػداا ؼًالقػػ ا ااًأمػػ ـًالمجػػك ًأكًأحػػ ًأط افهػػ ًأجابلػػ  ًًكالدػػليجػػكزًفػػلًالما زعػػ اًال    ػػللً .2
ً (CAS)ًمحكملًالدحكلـًال    ػللع ـًالمجك ًبياهم ًعم ً لؾًًكادف ؽًمسبقًلمدحكلـًال    لًبش طًكجك ً

 . ااًاخدص صًحص ً ًأم ـًأ ًجهلًأخ ً ًالص   لسداا ؼًعم ًالق ا ًحقًام ًلـًلكفًًك

 (36الملدة )

 الق ا ات الصلد ة عم الييةلت ال  لضيةأث  الطعم عم   

ًعفًأ ًهيالً    ػللًلًيكق ًالدافي ًلمق ا ًالص   لمدحكلـًال    لًًالهيالًالفمسطياللالطعفًالم فكعًأم ـً .1
مطػػ عفًطمػػاًإلقػػ ؼًاػػهًيجػػكزًلأ ًغيػػ ًمػػفًالمحكمػػلم ػػمكاهًبػػ ف ًمبمػػغًمػػ للًكب شػػع  ًب سػػدثا  ًمػػ ًيدعمػػقً

كدقػػ  ًالمحكمػػلًلًإلػػ ًمػػ ًك اػػاًعميهػػ ًبعػػ ًالدافيػػ  ًدافيػػ ًالقػػ ا ًالمطعػػكفًفلػػهًإ اًاثبػػاًاسػػدح للًإ جػػ عًالح لػػ
لق ؼًالدافي ًكطماًالًه اًفلًالبا  . ًكفلًأق اًكقاًممكفالازاعًالسدم عًإل ًأط اؼبع ًً اد

لفػػ ًلماصػػكصًكاأحكػػ ـًالممزمػػلًالػػكا  اًفػػلًجزالػػ ًخلًيجػػكزًإلقػػ ؼًافػػ  ًأ ًقػػ ا ًأكًالطعػػفًعملػػهًكملػػ ًأكً .2
ًعبل.لمكالكطالًللدح  ًال كللًكالسداا ؼً( ًأكًق اكفًالا ب طCASًق اكفًالمحكملًال كلللً)

ً

ً
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 (37الملدة )

 إل امية   ا ات التحكي 

جبػلًالافػ  ًقػكاًاأمػ ًالمق ػلًبػهًكدكػكفًكاًالاظػ ـدحكزًالق ا ااًالص   اًعفًهيالًالمحكملًكفق  ًأحك ـًه اً
ًأط اؼًالازاعًبدافي ًالق ا ااًالص   اًعفًالمحكملًفك ًص ك ه .بمج  ًص ك ه ً ًك مدـز

ً

 (38)الملدة 

 وسلطة ال

 ًي دكزًعم ًادف ؽًكس طل ًيدعّه ًفلهًكّلًف  قًب لسعلًإل ًالدفػ كضًدحكلملًك  كس طلًهلًإج ا ًالإّفً .1
 ًلمدكصػلًإلػػ ًحػػّلًمعدمػػ يفًمػفًمجمػػسًإ ا اًالهياػػلق امػلًالكسػػط  ًالًاآلخػػ ًبمسػ ع اًكسػػلطًمػػفًمػ ًالف  ػػق

 .    لازاعً

  ًدبػاًعػكعاػ ًالدًاأطػ اؼ بػيفًً)ك  (ًكجػك ًحػلًصػمحلًإمك الػلداظ ًالمحكملًقبلًالباًفلًالاػزاعًفػلً .2
ًإلػػ كالسػػدم عًعاػػ ًالح جػػلًًإثبػػ امػػفًحجػػجًككسػػ الًًاأطػػ اؼًلمممحكظػػ اًكمػػ ًلػػ يهـفػػلًالاػػزاعًبعػػ ًدبػػ  ؿً

جمسػلًبعػ ًالدشػػ ك ًًأكؿجػػ ا ااًدقػ  هًالمحكمػلًفػػلًلجػ كؿًزماػلًلإلًك ػػدـًكػلًهػ اًكفقػػ ً ً هلل اًالشػف الم افعػ
أكًدح ي  ًد اهً  ك   ًسي ًالق للًأ ًق ا ًفك  ًًأثا  ًددخ ًأفلًال    للًمكحكلمكفًلممًاأط اؼ م ً

 .عًبشأاه كحم للًالحقكؽًالمدا ًزًاتج ا االحسفًسي ً

ًاأم اػػلكعبػػ ًًمجمػػسًات ا ا اػػلسً ًكسػػ طلًأفًيكجػػهًطمب ػػ ًخطل ػػ ًإلػػ ًعمػػ ًالف  ػػقًال اغػػاًفػػلًطمػػاًإجػػ ا .3
ًالف  قػػ فًبعػػ ً لػػؾًبدعيػػيفًكسػػلطًمػػفًً لمهياػػلالع مػػلً لًحػػ ؿً ًكفػػالمعدمػػ يفًلػػ  ًالهياػػلالكسػػط  ًق امػػلًكلقػػـك

ً اػلسًمجمػسًات ا اًبدعيياػهغل اًالدفػ ؽ ً ـًّإجػ ا ًالكسػ طلًبًكً لقػـك كفػلًً لقّ  هػ ًالف  قػ فالدػلًط  قػلً ل ػد
ك خدػػػ  ًالكسػػػلطًدسػػػكللًالاػػػزاعًً إدب عػػػهإجػػػ ا ًالكسػػػ طلًالكاجػػػاًهػػػكًحػػػ ؿًغلػػػ اًالدفػػػ ؽ ًلقػػػّ  ًالكسػػػلطًمػػػ ً

إّلًأّفًالكسػلطًلًلسػدطل ًفػ ضًحػّلًً كلقدػ  ًلػ لؾًحمػكل ًممكاػلًعمػ ًالفػ  قيفً ب لط  قلًالدػلًي اهػ ًما سػبل
ًلف  قيف.دكقل ًادف ؽًبيفًااج  ًالكس طلًيدـًفلًح ؿًًكً عم ًالف  قيف
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 (39)الملدة 

 ال أي االستشل ي 

اسدشػػػ  اًق اكالػػػلًدهػػػـًأ ًًالهياػػػللمكػػػفًلػػػ السًالمجاػػػلًالكلمبلػػػلًالفمسػػػطياللًكفػػػلًأ ًكقػػػاًأفًلطمػػػاًمػػػفً .1
 .مك كعًلهًعلقلًبقط عًال    ل

اًعػػفًأّ ًاػػزاعًقػػ اكالًّيجػػكزًلكػػلً  ًمصػػمحلً .2 لػػ  ًالهياػػلًلمحصػػكؿًعمػػ ًًاسدشػػ  ً بطمػػاًأفًيدقػػ ـًًكبعيػػ  
ًالمقػػ  اًمػػفًقبػػلًمجمػػسًًمسػػأللًددعّمػػقًب لاشػػ ط اًال    ػػل اكالًحػػكؿًأ ً أ ًقػػ بعػػ ًاسػػدلف  ً فػػ ًال سػػـك

ًمسدا اًق اكال ًكللسًلهًأ ًقلملًإلزاملل.ًالهيالكلًلشّكلًال أ ًالسدش  ّ ًالص   ًعفًات ا ا ً

 

 (40)الملدة 

 .التحكيم المصلد  والم جعيلت المعتمدة ف  اصد ا الق ا  

ًحكملًال    للًفلًإص ا ًق ا اده ًالدحكمللًعم :دعدم ًالم

ًمفًالجه اًالمخدصل.الميث ؽًاأكلمبلًكالمع ه ااًكالدف قل اًال كلللًالمص  ؽًعميه ً .1

ً(ًكلكااحًالا ب طًكاأخلؽًال    للًال كللل.CASق اكفًالمحكملًال    للًال كلللً) .2

ًالاظ ـًاأس سلًلمجالًالكلمبللًالفمسطيالل. .3

 .الهيالًالفمسطياللًلمدحكلـًال    ل بشأفبق اكفًًالق ا  .4

ً.مهيالًالفمسطياللًلمدحكلـًال    للًالس سلًاظ ـال .5

ًفلً كللًفمسطيف.ًبه ًالج   ًالعمل ااًالعلقل ًًكًالمكااحً)اأاظمل(القكاايفًًك .6

ً.اأاظملًاأس سللًكالقكاايفًال اخمللًللدح  ااًال    للًال كلللًكالكطاللً ااًالعلقل .7

 ق اكفًالدحكلـًالفمسطيالًكق اكفًع ـًلمدحكلـًال    ل. .8

 

 

 



25 
 

 (41)الملدة 

 اعتملد الموا رة السروية لمييةة 

 لككفًلمهيالًم ققًم للًخ  جلًمعدم ًيدـًدعيياهًمفًقبلًمجمسًات ا ا. .1

 د ملًمفًك دـًالمص  قلًعميه ًم فقلًب لحس اًالخًات ا ا ًمجمسًقبلًالمكازالًالساكللًلمهيالًمفدعدم ًً .2

ًً.المجالًاأكلمبلل السً

 

 (42)الملدة 

 ةصردوق المسلعدة القلروري 

لمكفًلمهيالًكبمص  قلًك ع للًالمجالًاأكلمبللًالفمسطياللًإاش  ًصا كٌؽًلممسػ ع اًالق اكالػلًك لػؾًلمكاجهػلًحػ لاً
الهياػلًب لمكافقػلًعمػ ًًاع ـًق  اًبعضًاأط اؼًعم ً ف ًالدك لي ًالم لللًكمص كف اًالق للًك خدصًمجمسًإ اً 

الطمػػاًالمقػػ ـًفػػلًهػػ اًالشػػأفًمػػفًع مػػهًباػػ   ًعمػػ ًاقدػػ ا ًمػػفًاأمػػيفًالعػػ ـ ًعمػػ ًأفًلقػػكـًالمجمػػسًب صػػ ا ًلاحػػل ً
ًد اّظـ ًأحك ـًالمس ع اًالق اكالل.

 (43)الملدة 

 ف  عمل الييةةالمغة المستخدمة  

غػػػلًالع بلػػػلًك جػػػكزًاسػػػدخ اـًالمغػػػلًاتاجميز ػػػلًعاػػػ ًدكػػػكفًالمغػػػلًالمعدمػػػ اًفػػػلًك فػػػلًالمخ طبػػػ اًكالم اسػػػلاًهػػػلًالم
القد ػػ   ًكدكػػكفًهاػػ ؾًاسػػخلًمعدمػػ اًب لمغػػلًاتاجميز ػػلًلماظػػ ـًاأس سػػلًككػػ لؾًالمػػكااحًاأخػػ  ًكعاػػ ًكجػػك ًأ ً

ًككفًالاسخلًالع بللًهلًالمعدم ا.اخدلؼًد

 (44)الملدة 

 الرظل  األسلس  وتعديلت  

ًهػػ هًكممػػ ً عػػاًالح جػػلًإلػػ ً لػػؾًعمػػ ًأفًدحظػػ ً ًالاظػػ ـدقبمللًعمػػإ خػػ ؿًألػػلًدعػػ للاًمسػػًلمهياػػللمكػػفً .1
 الكلمبلل.ًالدع للاًبمكافقلًالجمعللًالعمكمللًلمجال

 أع   ًات ا اًكبمكافقلًثمثلًًأ ًدع يلًعم ًك فلًالمكااحًال اخمللًلمهيالًلككفًمفًاخدص صًمجمسً .2
 المجمس.
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 (45)الملدة 

 رص ف  الرظل لت الت  ل  ي د ليل م جعية الموضوع 

جػػػ ا ااًالميثػػػ ؽًاأكلمبػػػلًكمحكمػػػلًالدحكػػػلـًال    ػػػللًال كللػػػلً) (ًكلاحػػػلCASًدسػػػ  ًأحكػػػ ـًكقكاعػػػ ًلػػػكااحًكاد
ًفلًكلًم ًلـًي  ًبشأاهًاصًخ صًفلًه اًالاظ ـ.ًاأخلؽًاأكلمبلل

 

 (46)الملدة 

 .التوافق مع الرظل  وت ليل الصعوبلت والعقبلت 

ً.مزملًلجمل ًاأط اؼًالدلًلشممه ًالازاعًالدحكلملًالمع كضًأم ـًالمحكملعدب ًأحك ـًه اًالاظ ـًمدً .1ً

ًيجػػاًعمػػ ًك فػػهًالهياػػ اًال    ػػللًً دطبيػػقًهػػ اًالاظػػ ـًكلكااحػػهًفػػلًسػػبيل.2ً صػػك اًداأع ػػ  ًحيثمػػ ًيمػػـز
العملػػػػ ًكالحصػػػػ  لًلمفصػػػػلًفػػػػلًًالجهػػػػلً كاعدب  هػػػػهياػػػػلًالاظمهػػػػ ًاأس سػػػػللًكلكااحهػػػػ ًبمػػػػ ًلسػػػػمحًبػػػػ لمجك ًإلػػػػ ً

يجاًعمػ ًك فػلًالهياػ اًال    ػللًفمسطيف ًكم ًًما زع اًال    للًأكًالما زع اً ااًالصملًب ل    لًفلال

عمػ ًالكجػهًً مػفًأ ا ًمه مهػًال    ػلًلمدحكػلـًالهياػلًالفمسػطياللًد ليلًك فلًالصعكب اًكالمعكق اًبمػ ًل مّكػفً 
 كفق  ًأحك ـًالاظ ـ.ق ا اده ًًكاحد اـاأمثلً

كالعػ مميفًفػلًالاػكا  ًكال    ػييفًًكالدحػ  ااًال    ػللً    للًبم ًفيه ًالمجاػلًاأكلمبلػلًًكالهيا اًالكلً.3ً
مطمعيفًعم ًه اًالاظ ـًكعم ًم ًيد ماهًًقط عًال    لًكالمدع ق يفًفلًأ ًشأفًم دبطًب ل    ل ًلعدب كا

ج ا ااًكًحك ـأمفً ًأفحػ ًمػاهـًأكلًيجكزًأ ًً كا دب ط ًب لدزام اًالع كللًمحمل ًكق    ًك كلل ًلهـًممزملًاد
ًالمحكمل.ًأاظ  الاظ ـًحيام ًلككفًط ف ًفلًازاعًدحكلملًمع كضًعم ًًاأحك ـًه بلحدجًبجهمهً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 (47ملدة )

 أحكل  ارتقللية

ح للًأ ًازاعً    لًيا  قًإبك فلًالما زع اًال    لل ًكبجمل ًالح لاًلًيجكزً كفًغي ه ًدخدصًالمحكملً .1
  اخلًال كلل.أكًأ ًمحكملًأخ  ًًلمق   ًالاظ مليالًالدحكلـًال    لً مفًاخدص ص اًه

2. (ً ًالفق ا ًلًيخلًبدطبيقًأحك ـ ًكلكااحه 1ًبم  ًكالدح  ااًبدصك اًأاظمده  ًالهيا اًال    لل ًدمدـز ًأعله  )
فلًالاظ مللًًالفمسطياللًلمدحكلـًال    لًكع ـًالمجك ًلممح كـال اخمللًبم ًل مفًإلزامللًلجكاه ًإل ًالهيالً
ً.فلًال كللالفمسطياللًأللًما زعلً    للًأكً ااًصملًب ل    لً

 

 (48)الملدة 

 رفل  الرظل  

كدكقلعػػهًمػػفًقبػػلً اػػلسًالمجاػػلًلكػػكفًهػػ اًالاظػػ ـًا فػػ  اًمػػفًدػػ   خًاعدمػػ  هًمػػفًالجمعلػػلًالعمكملػػلًلمجاػػلًاأكلمبلػػلً
ًعه. ضًم  ًك مغ ًكلًم ًيدع سمل ًكاش هاأكلمبللًالفمسطياللً

 (49)الملدة 

  ، وعمزز  جميززع ذيةززلت وأ كززلم المرظومززة ال  لضززية الفمسززطيرية االلتزز ا 3/4/2021رتززل    ذزز ا الرظززل   صززد 
 .  واعتبل ا مم تل  خ حكلمأب

 انهىاء جربيم انرجىة                                       

 رئيس اجلًعية انعًىيية نهجنة االوملبية انفهسطينية

-------------------------------------------------------- 

                                                                            

 


