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 تقديم 
 
 

بالغًا   اهتمامًا  الفلسطيني )ماس(  السياسات االقتصادية  أبحاث  في سياق برنامجه  يولي معهد 
ومدى  البحثي،   لالقتصاد،  المختلفة  الجوانب  تنظم  التي  والتشريعات  القوانين  منظومة  بدراسة 

الحاجة إلى قوانين جديدة أو اصالح القوانين الحالية من أجل خلق بيئة تشريعية منظمة لألسواق 
ألعمال. يتضح هذا من خالل المجموعة الكبيرة اومحفزة لالستثمار والنمو االقتصادي وتسهيل 

مواكبًا المراحل  عامًا الماضية    25خالل الـ  سات التي أصدرها المعهد في هذا المجال  من الدرا
   المتتالية للبناء واإلصالح المؤسسي.

 
دراسة  قام معهد "ماس" بإعداد هذه الدراسة بناء على طلب من مجلس القضاء األعلى، بهدف  

الدعاوى  ، حيث أن  يا التجاريةالواقع الحالي للجهاز القضائي وتقييم أدائه بشأن معالجة القضا
تشّكل أكثر من ربع القضايا المنظورة في محاكم الصلح والبداية في مختلف    أصبحت  التجارية

ال. كما تأتي  مناطق الضفة الغربية الدراسة من منطلق  من الدول إلى    العام للعديدتوجه  هذه 
بالقوانين التجارية، نظرًا تأسيس قضاء متخّصص في حّل النزاعات التجارية، إلى جانب تنظيمها  

المحاكم   قضاة  على  يصعب  وفنية  متخصصة  جوانب  واحتوائها  التجارية،  القضايا  لتعقيدات 
 .العادية فهمها وإدراكها بيسر

 
للتعرف   العالقة  المقابالت مع أطراف  الباحثين سهلة في إجراء  متطلبات على  لم تكن مهمة 

أمام إنشائهاإنشاء محاكم تجارية، والمعيقات   الناجمة عن    ،الماثلة  في ظل ظروف اإلغالق 
إل المختلفة  التكنولوجية  الوسائل  الباحثين  استخدم  لكن  كورونا.  والتي    متماجائحة  المقابالت، 

دالالت الذات  نجحت في الوصول للمعلومات المطلوبة. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  
مام المحاكم. أتناق القضائي" في القضايا المدنية والتجارية أبرزها وجود ما يسمى "االخ الهامة،

% من مجمل القضايا المعروضة، حيث ال يسمح القانون  27حوالي    ةتشكل القضايا التجاري
متخصص على مستوى محاكم متخصصة. كما    الحالي  الفلسطيني ن أبوجود قضاء تجاري 

المحا وموظفي  القضاة  تدريب  برنامج  في  بنيوي  خلل  يفهناك  والذي  كبير  تكم  بشكل  لى  إقد 
 . الموضوعات التي لها عالقة بالقضايا التجارية



ii 

والسريعة   الناجعة  الحلول  إلى  الوصول  شأنها  من  التي  التوصيات  من  العديد  الدراسة  قدمت 
للنزاعات التجارية، ومساعدة أصحاب القرار على ادخال االصالحات التشريعية إلنشاء قضاء 

حاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل دراسة على التجاري متخصص. شددت ال 
تعديل  و تجارية متخصصة في فلسطين،    أو إصدار قانون عادي جديد إلنشاء محاكم  المحاكم

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يضمن إعطاء خصوصية للقضايا التجارية في  
اد برنامج تدريبي للقضاة يركز على الجوانب القانونية إعدإضافة إلى ضرورة    .المحاكمات  أصول

 . في الموضوعات التجارية
 

يتقدم المعهد بالشكر الجزيل الى طاقم البحث المميز والمثابر، لجهوده في إعداد هذه الدراسة  
لى استنتاجاتها الملموسة والقابلة للتنفيذ. كما نتوجه إفي ظل الظروف الصعبة وضمان التوصل  

اال الدراسة بجزيل  هذه  لتمويله  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  إلى    متنان 
المشتركة   الجهود  سياق  في  تصب  التي  للمعهد  البحثية  العلمية  للمهمة  المتواصل  ولدعمه 

 بالنهوض باالقتصاد الفلسطيني وتحقيق تنميته المستدامة. 
 
 

 رجا الخالدي 
 المدير العـام 
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 ملخص تنفيذي 
 
 

 النزاعات تحديات ومعيقات في حلّ ويواجه  ،تراكم القضايايعاني النظام القضاء الفلسطيني من 
المنظومة   تحتاج  ،وبالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة  ،حسب التقارير الدوليةف  .التجارية وغيرها

التجارية في وقت مناسب  وتطوير  إلى تحسين    الفلسطينيةالقضائية   القضايا  إنجاز   ،لضمان 
 مصالح المتقاضين. يحميو  ،بشكل يحقق العدالة

 
العديد من   توجه  إلى  والدراسات  البحوث  متخّصص  إلى  الدول  تشير  قضاء    حلّ في  تأسيس 

التجارية جانب    ،النزاعات  التجاريةإلى  بالقوانين  التجارية  ،تنظيمها  القضايا  لتعقيدات    ، نظرًا 
  .فهمها وإدراكها بيسر  جوانب متخصصة وفنية يصعب على قضاة المحاكم العادية  واحتوائها

  التأثير اإليجابي وقد أثبتت تجارب الدول المقارنة وتقديرات قضاة المحاكم الفلسطينية والمحامين  
 .وإنجازها مامهأالقضايا المنظورة  فيسرعة البت في للقضاء المتخّصص  

 
النزاعات التجارية   وفحص أدائه في النظر في  ،دراسة واقع القضاء العاديهذه الدراسة إلى    سعت

المحاكأ و في  م  مام  الغربية،  في  الضفة  المطلوبةبحثت  والسياسات  االحتياجات   نشاءإل  تقييم 
. النزاعات التجارية بطريقة ناجعة وسريعة  التوصيات لحلّ   ت، ووضعقضاء تجاري متخصص

الغربية، من خالل  دراسة  اعتمدت على  و  الضفة  في  النظامي  القضاء  المعطيات تحليل  أداء 
، القضاياـ:  بما يتعّلق  في  األعلى )من مجلس القضاء    الحصول عليهالتي تم االمحوسبة  والبيانات  

وعلى المقابالت مع   ،تدريب القضاة(ها وتسويتها،  التصنيف، الوقت المستغرق في حلّ   العدد،
 المحامين(.  ،ذوي العالقة )من مجلس القضاء، القضاة

 
 : تيجمالها في اآلإوقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن 

القضاياتشّكل   • ربع  من  أكثر  التجارية  في  الدعاوى  في    المنظورة  والبداية  الصلح  محاكم 
لدعاوى  افي  أطول من معّدل المدد    اً مددها  البّت في   يستغرق مختلف مناطق الضفة الغربية، و 

 الحقوقية في تلك المحاكم بشكل عام. 
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مام محاكم  أتبلغ نسبة القضايا التجارية من مجمل القضايا الحقوقية المنظورة/ المفصولة   •
 . %27 نحوالضفة الغربية 

مام  أ( يومًا كمتوسط لتسويتها  391إلى )  -بما فيها التجارية    -   الحقوقيةتحتاج الدعوى   •
 الدرجة الواحدة. المحكمة في 

المهمة   • الوسائل  من  المتخصص  التجاري  القضاء  القانونية في    ُمتبناةاليعتبر  األنظمة 
 على مستوى المنطقة العربية والعالم.  والقضائية المختلفة

المتخصص  القضاء    إنشاءيحقق   • عاليةالتجاري  ذات كفاءة  قضائية  في    ،تسوية  وجودة 
على أطرافها    ينعكس إيجاباً   كلشعات التجارية بز نجاز تسوية للمناإوسرعة في    ،حكاماأل

  المرجوة التي   قتصاديةهداف االاألبالتالي تحقيق  و   ،على بيئة األعمال وجاذبيتها لالستثمارو 
 تنسجم مع السياسة االقتصادية العامة.

 
 هما:   ،القضاء التجاري المتخصص بطريقتين إنشاءيكون 
 تجارية متخصصة.دوائر بحيث تصبح فيها  ،إلى دوائرالقائمة حاليًا  تقسيم المحاكم أواًل: 
خصص لها كوادر قضائية وإدارية  ت  ،نشاء محاكم تجارية مستقلة وظيفيًا عن باقي المحاكمإ  ثانيًا:

  الطريقة هذه  فوق  تت  .لسلطة القضائية النظاميةإلى افي إدارتها  تتبع  لكنها    ،متخصصة
 عن غيرها. لهااستقالللمحاكم التجارية بحكم حقيقية في تحقيق تخصصية 

 
القانون النظام  يسمح  محاكم    يال  مستوى  على  متخصص  تجاري  قضاء  بوجود  الفلسطيني 

تعديالت تشريعية على قوانين السلطة القضائية، ال سيما  جراء  إ متخصصة، ويتطلب تحقيق ذلك  
لبينات وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون ا  ،قانون تشكيل المحاكم النظامية

 في المواد المدنية والتجارية. 
 

 :باآلتي توصي الدراسة لذا 
  تأسيس قضاء متخّصص لحلّ إلى  تشير البحوث والدراسات إلى توجه العديد من الدول   •

مثل   البّت في  يعتسر بغرض  القوانين التجارية،  في  زيادة التعقيدات    نتيجة  ،النزاعات التجارية
النزاعات نجاعته  هذه  بذلك،  أ.  وضمان  في  سوة  اإلسراع  بضرورة  الدراسة  نشاء إتوصي 



ix 

طرافه من  ألما تحققه من إيجابيات على مستوى التقاضي و   ، المحاكم التجارية المتخصصة
 الناحية القانونية واالقتصادية. 

و إصدار قانون  أ  ،تعديل قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكمإلى  حاجة  ك  هنا •
إلعادي   في    نشاءجديد  متخصصة  تجارية  يمكن  ،  فلسطينمحاكم  ال  القانون  إذ  وفق 

 األساسي الفلسطيني تشكيل محاكم إال بإصدار قانون عادي.
تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يضمن إعطاء خصوصية للقضايا   •

المن المدد والمواعيد  تقليص  المحاكمات، ال سيما  في التجارية في أصول  عليها  صوص 
ال سيما في حالة الشركات التجارية في    ،وطرقهوأصوله  القانون، وقواعد التبليغ القضائي  

 للمحاكمات التجارية. صوالً أ حال اعتبار القانون 
ن  إعداد برنامج تدريبي للقضاة يركز على الجوانب القانونية في الموضوعات التجارية، أل •

القضايا   إنشاء مع  للتعامل  إداريين  وموظفين  قضاة  تأهيل  إلى  يحتاج  التجارية  المحاكم 
 عبر برنامج تدريبي متخصص يعد لهذا الغرض.   ،ال سيما ذات الطابع الفني منها  ،التجارية
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 مقدمة 
 
 

المنازعات االقتصادية والتجارية بصورة فعالة، ومهنية، وفي إطار زمني  تعتبر عملية تسوية 
نشطة االقتصادية واالستثمارية. وعادة،  أهم الركائز األساسية لتطوير األ   إحدى  ،معقول ومالئم

  جنبياً أكان  ن  إ  ال سيما -  ي استثمارأالتي يعنى بها المستثمر قبيل الشروع ب  المهمةمور  من األ
 وذات مصداقية عالية لتسوية المنازعات. بيئة قانونية واضحة التأكد من توفر –
 

الدول   في  القضائية  باألنظمة  مقارنة  نسبيًا  النشأة  حديث  الفلسطيني  القضائي  النظام  يعتبر 
  زال يواجه   أوسلو، وماالسلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق  قيام    عِقبحيث تأّسس  األخرى،  
في القضايا بشكل ناجع وسريع بما يحّقق العدالة المنشودة.   من قدرته على البتّ   حدّ تحّديات ت  
غالبيته قديم  في    –القوانين التجارية  وبشكل خاص    -فإن اإلرث القانوني    ،ذلكإلى  باإلضافة  

 1.ونية متباينةوأنظمة قانتاريخية مختلفة عهود لى إعود يو وغير مّحدث 
 

يقع في مرتبة متواضعة  في فلسطين  ن أداء السلطة القضائية  أتشير التقارير والمؤشرات إلى  
الم الوقت  القضايا،    للبتّ   طلوبعمومًا، خاصة في مسألة  إلى  إفي  التقارير  تلك  ن  أذ تشير 

التجارية،   المنازعات  فيها  بما  عامة  للمنازعات  القضائية  وتحتل تالتسوية  طوياًل،  وقتًا  تطلب 
دولة ضمن مؤشرات تنفيذ العقود في دليل ممارسة األعمال،    190من أصل    123فلسطين الرقم  

 2فريقيا(. إبين دول منطقة المينا )الشرق األوسط وشمال  20من أصل  13وكان تصنيفها 
 

زيادة  البسبب  ،صعوبات في إنجاز القضايا المعروضة عليه الفلسطيني  الجهاز القضائي  يواجه
تراكم القضايا  تجارية، ما يؤدي إلى  المنازعات  البما فيها    المدّورة سنوّياً المسجلة و عدد القضايا  في  

ينية من أزمة ه السلطة الوطنية الفلسطفيفي الوقت الذي تعاني  ،فيهاوزيادة المدد الزمنية للبت 
 

 

العدلية، حيث تعود إلى الحقبة العثمانية. قانون التجارة، وقانون العالمات التجارية، وقانون األسماء من األمثلة على ذلك: مجلة األحكام    1
، صدرت في فترة الحكم األردني في الضفة الغربية. قانون اإلفالس صدر في فترة االنتداب البريطاني.  1964التجارية، وقانون الشركات  

 .2020/ 10/ 27، والمحامية شهيناز أبو فرحة، مقابلة شخصية 18/6/2020المحامي إبراهيم فارس، مقابلة شخصية 

 (، "تقرير ممارسة األعمال"  2020دولة عالميًّا، البنك الدولي ) 190  صّنف 2020تقرير سنة   2
https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020   

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020


2 

تحسن في أداء السلطة القضائية وقدرتها على  حدوث   إمكانية فيا يثير الشك ممالية عميقة، م
 3نجاز عدالة موثوقة في تسوية المنازعات التجارية وغيرها.إ
 

التحدياتفي ظل   الحاجة  هذه  ا، تظهر  الحاليةإلى  القدرات  المالية    الستفادة من  )اإلمكانيات 
جل تحسين أدائها في تسوية أللسلطة القضائية وتوظيفها بطرق مختلفة من    ية(والمؤسسية والبشر 

  ذلك لما ل  ،وذات مكانة مهمة  )السرعة واالئتمان(  ذات طبيعة خاصةكونها    ،المنازعات التجارية
من خالل ضمانات جدية وفعالة في تسوية   ،من انعكاسات مباشرة على تعزيز فرص االستثمار

محلية ووافدة، عبر استحداث   ، معامالت بين أطرافها تجارًا وشركاتالالمنازعات التي تنشأ عن 
 قضاء متخصص في القضايا التجارية. 

 
قضاء تجاري   نشاءإل  الالزمة  دراسة االحتياجاتإلى  ملحة  الفي هذا السياق، ظهرت الحاجة  

وناجز فاعل  ما  متطلباتهو   متخصص  وهذا  الدراسة  إليه  سعت،  حالة    ،هذه  تشخيص  بهدف 
قضاء تجاري   إنشاءبشأن القضايا التجارية، وإظهار متطلبات    وأدائه  الجهاز القضائي الحالي 

 لمنازعات التجارية. ايضمن تسوية بما  واحتياجاته، متخصص
 

 أهداف الدراسة 
القضائي وتقييم أدائه بشأن معالجة القضايا دراسة الواقع الحالي للجهاز  إلى  ذه الدراسة  تهدف ه

يؤدي بما    ، محاكم متخصصة  إنشاءداء من خالل  هذا األالتجارية، ودراسة متطلبات تحسين  
تطوير   إلى  التجاريةإيضمن  بشكل  داء  األبالنتيجة  القضايا  سريعة ومعالجتها    نجاز  معالجة 

 وتهدف الدراسة في سبيل ذلك إلى:  . وعادلة
 

واإل • الموضوعية  المتطلبات  إلحصر  المنازعات   نشاءجرائية  لتسوية  متخصص  قضاء 
 .كوادر بشريةإلى   حاجةالتلبية و  ،التجارية، بما فيها الجوانب التشريعية

 
 

 أدناه. 2- 1انظر: البند   3
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وتحديد   ،نشاء قضاء تجاري متخصصإ  تطلبهاإظهار التحديات المتعلقة ببناء الخبرة التي ي •
لمنازعات ا  تناسب طبيعةيضمن تسوية    ئه، بمانشاإاإلسراع في    ضمنتذليلها بشكل ي  سبل

 االقتصادية والتجارية. 
 ن يختص بها هذا القضاء المتخصص.أتحديد المنازعات التجارية التي ينبغي  •
 .واحتياجاته نشاء قضاء تجاري متخصصإبشأن متطلبات خيرًا، وضع توصيات أو  •
 

 نطاق الدراسة
نطاق الدراسة بدراسة االحتياجات القضائية للقضاء التجاري المتخصص، واقتصرت تحدد  •

على دراسة الواقع والفرص ومستقبل القضاء التجاري في منظومة المحاكم النظامية في  
الغربية الموضوع    ،الضفة  بحث  لصعوبة  الخاصة    فينظرًا  القيود  بسبب  غزة  قطاع 

 لمحافظات الجنوبية. إلى ا وصولبال

 
 جّية الدراسة منه

 بغرض  ،المنهج التحليلي المقارن في سبيل الوصول إلى نتائج منطقية وعملية، اتبعت الدراسة  
، قضاء تجاري متخصص  إنشاءمتطلبات  لى  إلتعرف  ، بما يشمل ادراسة الوضع القضائي الحالي

رنة، هي:  اثالث دول في هذه المق  قد اعُتمدتو   .عدد من الدول التي تبنته  تجارببراز  إعبر  
  كون هذه الدول   ؛مارات العربية المتحدةوالمملكة العربية السعودية، ودولة اإل  ،المملكة المغربية

  يرّتب وهو تقرير سنوي  ،  ممارسة األعمالالخاص ب  البنك الدوليتقرير  احتلت مراتب متقدمة في  
 5. األعمال سهولة إجراءات ممارسة وفق 4،اقتصاد الدول عالمّياً 

 
 

(، "تقرير ممارسة األعمال"  2020دولة عالميًّا، البنك الدولي ) 190  صّنف 2020تقرير سنة   4
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صول على رخص البناء، الحصول  (، الح وترخيصها  بداية عمل الشركة )تسجيل الشركة  :وهي  ،التقرير عشرة مؤشرات للمقارنةاعتمد    5
على الكهرباء، تسجيل العقار، الحصول على التسهيالت، حماية صغار المساهمين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، فرض تنفيذ 

، مع ةشر اإلفالس. كل مؤشر يّتبع منهجّية خاصة وموّحدة ويعتمد على حالة معّينة يتم وصفها لكل مؤّشر من المؤشرات الع  العقود وحلّ 
 . التقرير تعتمد في الغالب على االستبيانات التي تستقطب من الخبراء المحلّيين وعلى بعض االستجوابات والبحث الذاتي  اناتالعلم أن بي

لشرق والمملكة المغربية الخامسة في منطقة ا  ،والمملكة العربية السعودية الثالثة  ،وقد كان ترتيب دولة اإلمارات العربية المتحدة األولى
دولة عالميًّا، البنك الدولي    190  صّنف  2020نظر: تقرير سنة  ا.  "وذلك بحسب مؤّشر "تنفيذ العقود التجارية  ،فريقياإاألوسط وشمال  

األعمال"  2020) ممارسة  "تقرير   ،)-business-reports/doing-www.doingbusiness.org/en/reports/global/https:/

2020 
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 اآلتي:واعتمدت الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها على 
 الخاصة بأداء الجهاز القضائي. مراجعة الدراسات والتقارير  •
فلسطين • في  والقضائي  القانوني  النظام  المحاكم  واقع    إلىللتعرف    وتشخيصه  مراجعة 

 محاكم تجارية متخصصة.  إنشاءالموجودة وإمكانية 
والمعيقات    ،محاكم تجارية  إنشاءمتطلبات    لىإ للتعرف  إجراء مقابالت مع أطراف العالقة   •

 همية وجودها.أ و الماثلة أمام إنشائها، 
لى طبيعتها  إبهدف التعرف    ،نشأت محاكم تجارية متخصصةأتجارب أنظمة قضائية  تحليل   •

 واختصاصها. 
المواد • تجارية    إنشاءاحتياجات  تحديد  بغرض  ،  والبياناتوالمعلومات    تحليل  محاكم 

 .ومتطلباته متخصصة

 
التشريعات، والدراسات العلمية و اعتمدت الدراسة على البيانات والمعلومات المستقاة من الدراسات  

ورقياً  المنشورة  الرسمية  والتقارير  مقابالت إلكترونيو   المنشورة،  عبر  الشخصية  والمصادر  ًا، 
 ت التجارية كالقضاة والمحامين.شخصية مع جهات ذات عالقة بالمنازعا

 
 خطة الدراسة 

لوضع  ا( منها تحديد  1تناول الجزء األول )البند  يجزاء الرئيسة،  عدد من األمن  تتكّون الدراسة  
الحالي الفلسطيني  أدائهإ التعرف    بهدف   وتشخيصه،  القضائي  مؤشرات  التي   ، لى  والمعيقات 

  ، ( في نظام القضاء التجاري المتخصص في النظم المقارنة2بحث الجزء الثاني )البند  يو   .تواجهه
واختصاصه بنشأته،  نشو معرفًا  وتصورات  فلسطين  في  المتخصص  القضاء  وواقع  فيها.  ،  ئه 

  اً تصور يقّدم  و   واختصاصه،  نطاق القضاء التجاري المتخصص  (3تناول الجزء الثالث )البند  يو 
 واحتياجاته  قضاء تجاري   متطلبات إنشاء(  4تناول الجزء الرابع )البند  يو   .لحالته في فلسطين

جرائية على مستوى األنظمة  بحث في المتطلبات الموضوعية واإليو   ، كنظام متكامل في فلسطين
  ( 5)البند    قدم الجزء األخير من الدراسةي  مافي  .والتشريعات، والكوادر البشرية واألدوات والخبرات

 ئجها وتوصياتها. الدراسة ونتاملخص 
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 في فلسطينالنظام القضائي  -1
 

 عامة ةنبذ 1-1
 

التحرير    -   1993عام  الفي  نشأتها  منذ   ومنظمة  إسرائيل  بين  الموقعة  االتفاقيات  بموجب 
أنشئت كحالة  ها  باعتبار   ،بناء مؤسسات الدولةالسلطة الوطنية الفلسطينية    بدأت  -  الفلسطينية

، وأصبحت معالم المؤسسات الرئيسة تأخذ طريقها دولة فلسطينية مستقلةجل إقامة أمن  انتقالية
 6تشريعية سميت بالمجلس التشريعي. سلطةول أ خبتانت  1996في الظهور، ففي العام  

 

المحافظات الجنوبية   مختلفموحد في    وطني  شرع المجلس بمهمته الرئيسة في بناء نظام قانوني
، وترتيبها  رزمة من التشريعات الضرورية لبناء العالقات بين مؤسسات الدولة  صدارإو والشمالية،  

الذي يشتمل على قواعد دستورية تقوم مقام    20037القانون األساسي في العام    توجت بإصدار
ة  لطلسادس لترتيب أوضاع السفرد هذا القانون الباب اأوقد    8القواعد الدستورية في الدول األخرى.

ونظم الباب السادس    9،على""مجلس القضاء األسمي بـ  مجلس للقضاء    إنشاءالقضائية، مبينًا فيه  
وقد   10حكامها.... أالمحاكم وضرورة إصدار قوانين تبين تشكيلها واختصاصاتها و   إنشاءطريقة  

إلى  تباع كل منهما  إبحيث تم    ، الشرعيفصل القانون األساسي بين القضاء النظامي والقضاء  
 11. قوانين ناظمة متخصصة

 
 

 
 

 . 58- 57. ص 2009، 28نافع الحسن، القضاء الفلسطيني: إصالح أو إعادة بناء، مجلة جامعة بيت لحم، عدد   6
 العام   في  ُعدلو   2002عام  ال. صدر القانون األساسي في  2003/ 03/ 19ساسي المعدل، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز،  القانون األ  7

 . 2005 العام في والحقاً  2003

 .58-57نافع الحسن، مرجع سابق،   8
 . 2003من القانون األساسي المعدل لسنة   100المادة   9

 . 2003لسنة  من القانون األساسي المعدل 97المادة    10
 .  2003من القانون األساسي المعدل لسنة   101المادة   11
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 : هيكلية المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية1شكل 
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، أصدر المجلس التشريعي عددًا من القوانين  2002قبيل إصدار القانون األساسي في العام  
م ، الذي نظ  2002( لسنة  1لعمل السلطة القضائية، مثل قانون السلطة القضائية رقم )المنظمة  

و  المحاكم  منه  الثاني  الباب  فيأفي  ودرجاتها،  النظامية   نواعها  المحاكم  أنواع  في  فصل  ما 
محكمة النقض   :هما  ،ع منها محكمتينوفرّ   ،م المحاكم النظامية إلى محكمة علياوتكوينها، وقسّ 

وقد أوضح قانون    13. ومحاكم االستئناف، ومحاكم البداية ومحاكم الصلح  12عدل العليا،ومحكمة ال
القانون،   أحكامأن تشكيل المحاكم وتحديد اختصاصها يتم بموجب    14السلطة القضائية  15هذا 

ن محاكم أن قانون السلطة القضائية المذكور  بيّ   16وكذلك بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية.
ما لم يحدد عدد    في   ؛ومحكمة رام هللا  17ومحكمة غزة،  ،محكمة القدس  :ف ثالث، وهياالستئنا

البداية وترك   ،كذلك لم يحصر عدد محاكم الصلح   18وربط عددها بعدد المحافظات،   ،محاكم 
  19المحكمة واختصاصها.  وزير العدل لتحديد مقرّ إلى صالحية ذلك  

 

ه المنازعات حكامخضع ألأو   ، النظامية في القانون المذكورشرع اختصاص المحاكم  وقد حدد المُ 
 20والجرائم كافة، إال ما يرد فيه استثناء بنصوص خاصة. 

 

 21بشكل عام أداء القضاء في فلسطين 1-2
 

النزاعات التجارية، تحليل األداء    في ظل الحديث عن أهمّية وجود محاكم متخّصصة لحلّ يتوجب  
الفلسطيني   للقضاء  ما يتعّلق وفي    ،األخيرة بشكل عام  عوام في األالضفة الغربية  في  الحالي 

 
 

ُعّدل تكوين المحكمة العليا بموجب القرار بقانون الصادر مؤخرًا، واقتصر تشكيل المحكمة العليا على محكمة النقض بموجب التعديل   12
رقم ( القرار بقانون  16ة التي أنشئت مؤخرًا. انظر المادة )الجديد، وتم إخراج محكمة العدل العليا واالستعاضة عنها بالمحاكم اإلداري

( لسنة، 41رقم )، والقرار بقانون  1/2021/ 11(،  22، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، الجريدة الرسمية، عدد ممتاز )2020لسنة    (39)
 . 11/1/2021(، 22بشأن المحاكم اإلدارية، الجريدة الرسمية، عدد ممتاز ) 2020

 من قانون السلطة القضائية.   6المادة   13
 . 5/2002/ 18، 40، الوقائع الفلسطينية، عدد  2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )  14
  .من قانون السلطة القضائية 7المادة   15
 . 5/9/2001،  38، الوقائع الفلسطينية، عدد 2001( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )  16
(، لسنة  39، رقم )2001( لسنة 5ؤخرًا قرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )صدر م  17

 ، أنشئت بموجبه محكمة استئناف رابعة.  1/2021/ 21، 2021( لسنة  22، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد ممتاز )2001
  .يةمن قانون السلطة القضائ 12المادة   18
  .من قانون السلطة القضائية 13المادة   19
  .من قانون السلطة القضائية 14المادة   20
 لمجلس القضاء األعلى )غير منشور(.  2019األرقام واإلحصائيات في هذا القسم من التقرير السنوي اقتبست   21
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خاص  بشكل  التجارية  استعراض  ، بالقضايا  خالل  من   من  بعدد    عدد  المتعلقة  اإلحصائيات 
و الدعاو  و تصنيفى  عمر ها  ااعتمد  .  هامعّدل  المعلومات  على  فيلواالتحليل  مجلس    ردة  تقارير 

مع مجلس القضاء ودائرة تكنولوجيا  يت  من المقابالت التي أجر المستقاة  و   ،السنوية  القضاء األعلى
المحاكم في الشؤون    أمامالقضاة والمحامين الذين يترافعون    عدد منو   ،المعلومات في المجلس

 22. التجارية االقتصادية
 

بشكل عام،  ويالحظ    .23ي محاكم الصلح أو البدايةتجري عملية التقاضي في القضايا التجارية ف
، ارتفع عدد القضاة الكلي في  مثالً األخيرة،    األعوامفي المحاكم في    عدد القضاة الكّلي  رتفاعا

  220لى  إقاضي صلح(    80قاضي بداية و   67)  2018عام  في ال   212من    جميعها  المحاكم
 24. قاضي صلح(  74قاضي بداية و  73)  2019عام  في ال

 

المدورة االقتصادية    وأالتجارية  بما فيها  القضايا  زيادة في نسبة    تسجيلخر، تبين  آمن جانب  
  2018في العام  (  40,529من )  ها في محكمتي الصلح والبداية. إذ ارتفع عددمن تلك المنظورة  

بلغ معدل ما    فير السابق.  % عن المدو 5.0، بنسبة زيادة  2019  في العام(  40,745لى )إ
  في العام ( دعوى  645نجاز القاضي )إمعدل  بلغ  ( دعوى، و 1,088عبء القاضي السنوي )

أن الزيادة في عدد الدعاوى المدّورة أمام محاكم الصلح  من  رغم  العلى  كما تبين أنه  .  2019
ما يدّلل على أّن  م  ،لم يظهر تحّسن واضح في إنجاز هذه المحاكم  ، فإنهقليلة والبداية كانت  

  25. ولم يعالج بطريقة جذرية كبيراً  ال يزال هاالعبء في
 

 محاكم البداية )في الضفة الغربية( إلى القضايا الواردة  1- 2- 1
 

  األعوام تزايد في عدد القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم )الجديدة والمدّورة( في  ت سجيلظ الحيُ 
أدناه  األخيرة، الشكل  في  )اإلنجاز(  أ و   ،كما هو مبّين  المدّور  إلى  المفصولة  القضايا  ن نسبة 

 
 

، غير منشورة. التقرير السنوي األخير المنشور على موقع مجلس 2019- 2015التقارير السنوية لمجلس القضاء األعلى بين السنين   22
، 2015القضاء األعلى هو تقرير سنة 

st_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWohttps://www.courts.gov.ps/li  تم الحصول على باقي التقارير من ،
 نظر الالئحة المرفقة في مرفقات الدراسة. ا ،مجلس القضاء األعلى. بالنسبة للمقابالت

، الوقائع 2001  ( لسنة2من قانون تشكيل المحاكم، والباب الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )  2نظر المادة  ا  23
 . 2001/ 5/9، 38الفلسطينية، عدد 

 لتقاعد خالل األعوام القليلة الماضية. إلى ا آخرينتجدر اإلشارة إلى أنه تم عزل بعض القضاة وإحالة   24
 . 18/6/2020المحامي إبراهيم فارس، مقابلة شخصية بتاريخ   25

https://www.courts.gov.ps/list_ar.aspx?id=KwgzWoa4758765aKwgzWo
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الصلح،  تتراجع باستمرار، على الرغم من زيادة عدد القضاة في محكمة البداية مقارنة بمحكمة  
وسيؤدي إلى ارتفاع في عدد القضايا المدّورة في األعوام القادمة.    ،اً سلبي  اً وهو ما يعتبر مؤّشر 

% في العام  35عوام األخيرة من  نسبة اإلنجاز في األ  تراجعتفكما هو مبّين في الشكل أدناه،  
 . وهذا يعني أن التحّدي بات2019% في العام  31و  ، 2018% في العام  33، إلى  2017

يظهر هناك    ،إذاً   .ن عدد القضايا الكّلي آخذ في االزدياد، وإنجاز القضاة في تراجعألمضاعفًا،  
انخفاض مستمر في عدد القضايا المفصولة في األعوام األخيرة. عالوة على ذلك، فإن هذا  

  2019- 2018عوام عدد القضاة في محاكم البداية في األ  زيادةالرغم من  على  التراجع يحدث  
 كما ذكر أعاله.  73إلى    67من 

 
 2019-2017 محاكم البداية، إلى: القضايا الواردة 2شكل 

 

 
 

آخر، إذ  إلى  عام  ارتفاع عدد القضايا المدّورة من  تشير المعطيات المبينة في الشكل أدناه إلى  
على النحو   2019- 2017بلغ إجمالي عدد القضايا الحقوقية المدورة لسنة الحقة خالل األعوام  

في  ( قضية  12,479، )2018  لعامتم تدويرها ل   2017عام  في ال ( قضية  11,699: )اآلتي
  2019عام  في ال( قضية  13،130رتفع العدد ليبلغ )ا، و 2019  لعامتم تدويرها ل  2018عام  ال

 . 2020 لعامتم تدويرها ل
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 2019-2017قضايا حقوقية  -: محاكم البداية3شكل 
 

 
 

األخيرة   األعوامإنجاز القضاة في محاكم البداية )في الضفة الغربية( في  خر، يوصف  آمن جانب  
مقارنة بما معدله ،  2019  عامال في  قضية    193ما معدله  القاضي  ، حيث ينجز  نسبياً بالضعيف  

  2019العام  أداء القضاة في    في  اً هناك تراجع  يعني أنمما  ،  2018قضية في العام    214
 26. قضاة محاكم الصلح كما سيوّضح في القسم الالحقب، ومقارنة 2018مقارنة بالعام 

 

 : معّدل عدد القضايا المفصولة لكل قاض  1جدول 
 2019-2018في محاكم البداية 
 

 المفصولة لكل قاض  معدل عدد القضايا  عدد القضاة  قضايا مفصولة  السنة 
2018 14,318 67 214 
2019 14,087 73 193 

 
 

 

ركبة، إذ إن اختصاص قضاة البداية يختلف عن اختصاص قضاة الصلح، إن المقارنة بين إنجاز القاضي في محاكم البداية والصلح م  26
، في العام البداية قضاة إنجازِضعف   21 يعادل الصلح قضاة إنجاز كون ومع ذلك فالفارق الكبير جدًا في اإلنجاز يبدو مثيرًا لالنتباه، 

2019. 
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 محاكم الصلح )في الضفة الغربية(إلى القضايا الواردة  2- 2- 1
 

القضايا: قضايا حقوقية، قضايا جنح أنواع رئيسة من  الصلح في ثالثة    ، ينظر قضاة محاكم 
محاكم الصلح في الضفة  إلى  سنويًا  عدد القضايا الواردة  ن  أـ وتشير اإلحصائيات إلى  قضايا سير

انخفاض بسيط   عدد في األنواع الثالثة المذكورة، باستثناء الازداد ، وقد الفتكبير بشكل  الغربية
 . 2019- 2018في األعوام في عدد قضايا الجنح 

 

لى  إسير( الواردة  استثناء قضايا المع  ن الدعاوى الحقوقية والجنح )أ  أدناهالمدرج  يبّين الشكل  
عام  في ال( دعوى  59,545لى )إ   2018عام  في ال( دعوى  59,471محاكم الصلح ازدادت من ) 

%  57%، وهو ما يعادل  70.82لى الوارد لدى محاكم الصلح  إبلغت نسبة الفصل    ، وقد2019
ته لدى المحكمة ما نسب بقي عالقاً   ،من مجموع الدعاوى )المجموع يشمل الوارد والمدّور( وبذلك

 تفاقم مستمر.في أن العبء على القضاة هذا يدلل على و ،  ( دعوى 40,745) بواقع% 43
 

 2019-2017محاكم الصلح،  إلى: القضايا الواردة 4شكل 
 

 
 

المدّور )اإلنجاز(    تتزايد المفصولة إلى  القضايا  المحاكمنسبة  ، وهو مؤشر باستمرار  في هذه 
بمرور الزمن،  عدد القضايا المدّورة من ناحية العدد    ضخممن ت  أّن هذا التزايد ال يحدّ   إيجابي، إالّ 
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هذا يعني أن عدد القضايا المنظورة يتصاعد بشكل أكبر من التحّسن الملحوظ في إنجاز القضاة  
 في محاكم الصلح. 

 

ن  أإلى    -  الهأعالمدرج  كما هو مبّين في الشكل    -  السنوية  األعلى  تقارير مجلس القضاء  تشير
% 80التي تشّكل تقريبًا    ،قضايا سيرلمحاكم الصلح هو  إلى  األكبر من القضايا الواردة  العدد  

إلى  في عدد قضايا السير الواردة    اً هناك ارتفاعن  أ كما    محاكم الصلح.إلى  من القضايا الواردة 
حيث بلغت   ،2017عام  بالمقارنة    ،(176,533حيث بلغت ) ،2018عام المحاكم الصلح في 

عام الفي    حيث بلغت  ،عداد القضايا باالرتفاع بشكل ملحوظأ ( دعوى، واستمرت  142,292)
ارتفعت    كماأقل بكثير،    و( دعوى. أما عدد القضايا الحقوقية والجنح فه245,557)  2019

بلغ عدد  ف  ، 2019إذ ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الحقوقية في العام    ؛هافينسبة الفصل  
في  المفصول فيها  عدد قضايا الجنح    ارتفع أيضاً و   ،( قضية18,083فيها )  المفصول   القضايا

 ( قضية. 41,231) بواقع بشكل ملحوظ  2019عام ال
 

 2019-2017قضايا حقوقية،  -: محاكم الصلح5شكل 
 

 
 

، فقد تم  2019  العامإنجاز قضاة محاكم الصلح في  في    اً ملحوظ  اً الجدول أدناه تحّسن  ُيظهر
قضية    2,864معّدل  ب، مقارنة  2019  عامالفي  بالمعّدل  للقاضي    سنوياً قضية    4,137إنجاز  
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عدد القضاة في    انخفض  ،وبالمقارنة مع قضاة محاكم البداية  27. 2018  العام  للقاضي فيسنويًا  
اضي،  للق  سنوياً معّدل عدد القضايا المفصولة    رتفعوا  2019-2018في العامين  محاكم الصلح  

بين   البداية ازداد  عدد قضاة  القضايا    وبقي  2019-2018  العامينفي حين أن  معّدل عدد 
 .منخفضاً سنة على مستوى الالمفصولة  

 

 : معّدل عدد القضايا المفصولة للقاضي في محاكم 2جدول 
 2019-2018الصلح 

 

 للقاضي معدل القضايا المفصولة   عدد القضاة  قضايا مفصولة  السنة 
2018 229,126 80 2,864 
2019 306,129 74 4,137 

 
 محاكم االستئناف إلى القضايا الواردة  3- 2- 1
 

لى  إ  2018عام  في الدعوى    579,9من    28لى محاكم االستئناف إازداد عدد الدعاوى الواردة  
  10,348  في . وقد تم الفصل  %15.8بنسبة  بما يشكل زيادة  ،  2019عام  في الدعوى    11,096

في   يمّثل  األمر  ،  2019عام  الدعوى  بالعام%  5بنسبة    اً ارتفاعالذي  تم    ،2018  مقارنة  إذ 
 . 2018في العام   9,883الفصل في 

 

في    2,697مقابل    2,393  إذ بلغ   2019  لعامدد الدعاوى المدّورة لانخفض ع لى ذلك،  إإضافة  
من مجموع الدعاوى    (%73)   2019عام  في ال  المفصولةبلغت نسبة الدعاوى  ، و 2018عام  ال

كل قاض  لعبء  الدعوى، و   576بلغ معدل عبء هيئة القضاة السنوي  قد  و   29.الواردة والمدورة
 دعوى.   192في الهيئة 

 
 

في السنين األخيرة  تم والمواصفات الاّلزمة للقضاء المنّظم والعادل. و مساعد أساسي إلتاحة المساحة عامل إقامة مبنى رحب ومريح إن   27
ملّحة في بعض   أكثر تنظيماً الحاجة إلى مبنى أوسع و وباتت    ،تشييد بعض المباني الجديدة )مثل مبنى المحكمة في قلقيلية وطولكرم(

في مثل    ممكناً العدالة والقضاء المهني    تحقيق  إذا  كان ا  حول مالتساؤل    ضيقهاو اكتظاظها  التي يثير    ،أهّمها محكمة رام هللا  ، األماكن
 هذه الظروف. 

االستئناف    28 محاكم  االستئناف  تشمل  ومحكمتي  والقدس(،  هللا  رام  استئناف  محكمة  )وهما  الغربية  الضفة  في  االستئناف  محكمتي 
 المتخصصتين للجمارك وضريبة الدخل.

 . 32، ص  القضاء مجلس من التقرير مسودة على الحصول تم، 2019  سنة األعلى القضاء لمجلس السنوي  التقرير  29
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 المحاكم المتخّصصة  4- 2- 1
 

عدد من   إنشاءتم  هذه المحاكم مستجّدة في النظام القضائي الفلسطيني، وقد    إنشاءتعتبر تجربة  
الغربية في   المتخصصة في الضفة  البدائية   30،األخيرة  عوام األالمحاكم  الجمارك  منها محكمة 

ومحكمة ضريبة الدخل االستئنافية ومحكمة مكافحة الفساد. تشير البيانات إلى أن   واالستئنافية
  ت ، ورد2019  العامففي    ،عدد القضايا التي تعالجهاإلى  متواضعة بالنظر    تزال هذه التجربة ال  

الجمارك االستئنافيةإلى  قضايا    9 الدخلإلى  قضايا    7و  ،محكمة    ، محكمة استئناف ضريبة 
في محكمة استئناف ضريبة الدخل،   2019 لعامعدد كبير من القضايا المدّورة ل وجودويالحظ 

نجاز القضاة في هذه المحكمة يبدو إضايا الواردة، ما يعني أن  أضعاف الق  5وهو ما يقارب  
 المدرج أدناه.  ضعيًفا، كما هو مبّين في الشكل 

 
 2019 لعاملمحاكم المتخّصصة لفي ا: عدد القضايا الواردة والمدّورة 6شكل 
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 األداء الخاص بالقضايا التجارية 1-3
 

- 2015  عوام األعلى خالل  بيانات مجلس القضاء األبلغ عدد القضايا الحقوقية الكّلي حسب  
تحت أربع مجموعات    صّنفها الباحثون وقد    31. اً نوع  112إلى    ُصّنفتقضية،    116,323  ،0192

 أو تصنيفات: 
 

أو شركات أو أحد األطراف شركة؛   اً قضايا تجارية: وهي القضايا التي يكون فيها الطرفان تّجار 
 العالمة التجارية أو التصفية. :تجارّية بحتة، مثل اً أو قضايا تخص أمور 

 

،  مدنيسياق تجاري أو  لممكن إدراجها في  االتي من  قضايا  القضايا تحتمل اإلمكانيتين: وهي  
 قضايا تحصيل الديون.  ل:مث

 

 32. ايا التجارية األولى أعالهبشكل منفصل عن مجموعة القض ُصّنفتقضايا عمالّية:  
ال   التي  القضايا  وهي  تجارية:  غير  على  قضايا  مثل  تشتمل  واضح،  تجاري  قضايا  الجانب 

 دارية. اإل
 

 2019-2015الدعاوى  : تصنيف3جدول 
 

 )تقريبية(النسبة المئوية من مجمل الدعاوى  العدد  نوع الدعاوى 
 % 4 4,700 دعاوى تجارية )بحتة(

 %68 79,068 دعاوى تحتمل اإلمكانيتين 
 %10 11,274 دعاوى عّمال 

 %18 21,281 دعاوى غير تجارية 
 %100 116,323 المجموع 

 

 
 

 القضايا بحسب تسجيلها في برنامج الميزان، مجلس القضاء األعلى.  ُصنفت   31

العّمالية بشكل خاص، في حين أسست بعض ف صلنا القضايا العّمالية عن القضايا التجارية، ألن الكثير من الدول تتعامل مع القضايا    32
 الدول محاكم متخّصصة بالقضايا العّمالّية. 
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القضايا المصنفة غير تجارية، وهي المتعلّقة بأمور قانونية   أنأعاله  يالحظ من البيانات الواردة  
ّن قضايا الحقوق أ (، كما  18%مدنّية، إدارّية أو عائلّية، تشكل أقل من خمس القضايا الحقوقية ) 

 من مجموع القضايا الحقوقية. 10%العّمالية تشكل 
 

% من  4فإنها تشّكل    (حتجارّية بشكل واض   اياالتي يمكن تصنيفها كقض)لقضايا التجارية  أما ا
قضايا التي  الهي  و   ،من الدعاوى   % 68  نسبتهالقضايا الحقوقية ما  ، وتشكل  القضايا الحقوقية

أطراف تجارية وشركات، أو  ن تكون بين أحتمل وي ،تحتمل التصنيف التجاري أو غير التجاري 
"استرداد مبلغ مالي" أو "مطالبة  تحت بند  مصنفة  ال  اياقضال  ،على سبيل المثالفبين أفراد عادّيين.  

 . اً ورّبما أفراد ،اً شركة أو تاجر  هابتعويضات" من الممكن أن يكون أحد أطراف
 

أحد    ن يكون أ)تحتمل  المجموعة الثانية "قضايا تحتمل االحتمالين"    بعد دراسة مشتمالتتبّين  
  27,311في    أحد األطراف  ملحق، أنّ البكما هو مبّين في الجدول المرفق    33(،شركة  طرفيها

% من مجمل القضايا  23.5هذا يعني أن    34. هو شركة،  ( من هذه القضايا79,068)من أصل  
مع   هذه القضايا  جمعتعلى األقل شركة، وإذا    أحد أطرافها  ألن  ،يمكن اعتبارها تجارية أيضاً 

  ، % من مجمل الدعاوى 27.5  نحو  ةالتجاري  ى الدعاوى التجارية )البحتة( فتصبح نسبة الدعاو 
الدعاو تعتبر  وهي نسبة   في  النظر  يؤّكد على ضرورة  الدعاوى(، ما  )أكثر من ربع    ى عالية 

 في المحاكم. وتحسينه هاالتجارية والبحث في سبل تطوير حلّ 
 

حتى إغالق الملف(    هاقيقي للدعوى من تاريخ فتحلمدد )العمر الحا  ُفحصتخر،  آمن جانب  
أي أّن    35ًا.يوم  391تبّين أن معّدل مدة الدعوى هو  لي  ،حسب بيانات مجلس القضاء األعلى

 
 

ُأنجز التصنيف المذكور بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء األعلى، بحيث أمكن فرز القضايا التي بها أحد    33
 األطراف شركة.

وهذا يعني أّنه من الوارد أن يكون هناك عدد إضافي من   ،)وليس فقط شركة(  اً ف تاجر لم يكن باإلمكان فحص ما إذا كان أحد األطرا   34
 وتصّنف حينها كدعوى تجارية وتضاف إلى مجمل القضايا التجارية.  ،هو تاجر  هاأحد أطرافأي  ؛مكانيتينالقضايا التي تحتمل اإل

مجلس القضاء األعلى، حيث ظهر أن معّدل عمر الدعاوى  تم الحصول على معّدل عمر الدعوى للتصنيفات المختلفة للدعاوى من    35
لقضايا التجارية  في كثير من امعّدل المدد الزمنية  يومًا. كما تبّين بعد مقارنة أعمار الدعاوى، أن    391بتصنيفاتها المذكورة كافة مساو  لـ  

 العام للدعوى، كما هو مبّين في الشكل أعاله. فوق المعّدلي
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يّتضح   الذيأكثر من المعّدل    36هناك إطالة في المدد بما يتعّلق بالدعاوى التجارية بشكل عام
 من األمثلة الواردة أدناه في الجدول:

 
 دعاوى تجارية  -: معّدل عمر الدعوى 7شكل 

 

 
 

 الخالصة 1-4
 

القضاء   شكالية في إنجازإهناك ظهرت كما هو مبّين في التحليل والمؤشّرات الموّضحة أعاله، 
الضفة الغربية، إذ هناك كم كبير من القضايا التي يتم تدويرها سنويًّا،  في    وأدائه  الفلسطيني

حتاج إلى تحسين جذري وسريع. كما تبّين من تويبدو أّن نجاعة القضاء في إنهاء الدعاوى  
من هذه القضايا هي قضايا تجارية، ويبدو   -  أكثر من ربع الدعاوى   -ًا  مهم  اً المعطيات أن جزء

الق الدعاوى  أّن معّدل عمر هذه  ضايا في كثير من األحيان يفوق بشكل ملحوظ معّدل عمر 
لتطوير   مهمةكأحد األسس والمحفّزات ال تحديدًا، اهالبت السريع في أهمّية من، على الرغم عامة

في نجاعة    تدنياً هذه الحالة    . تعكسالعمليات التجارية والمنظومة االقتصادية وتشجيع االستثمار

 
 

 .2020/ 10/ 27، والمحامية شهيناز أبو فرحة، مقابلة شخصية 18/6/2020المحامي إبراهيم فارس، مقابلة شخصية   36
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ضمان تحقيق ؤّكد ضرورة إيجاد حلول لتحسين أداء القضاء و تو   ،مةفي المحك  وسرعته  البتّ 
كما سيوّضح الحقًا    ،إنجاز أفضل في إنهاء النزاعات التجارية، مثل التخّصصية في المحاكم

 في األقسام القادمة. 
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 القضاء التجاري المتخّصص -2
 
 

 قضاء متخصص إنشاءأهمية   2-1
 

المحاكم  تازداد نجاعة  لتحسين  القضاء  في  التخّصصية  إلى  لجأت  التي  العقود    الدول  في 
 ي وأصبح من الواضح أّن التوّجه إلى القضاء المتخّصص يزداد مع تطّور النظام القانون  37، األخيرة

وكانت البيئة االقتصادية أكثر   ،وتحديداً  ؛ فكلما أصبح اإلطار القانوني أكثر تعقيداً يواالقتصاد
الحاجة  تطو  زادت  الرًا،  اّلجوء  إلى  القضاء. إلى  في  القضاء    38لتخّصص  إلى  اّللجوء  يتم 

نابعة من عدم الرضا عن إجراءات   ،الهيئة القضائّية من خارجنتيجة مطالبة عادة المتخّصص 
 التقاضي في المحاكم عامة. 

 

 : تيأّن هناك مزايا وفوائد عّدة للّتخّصصية في القضاء، منها اآل 39وقد أثبتت البحوث 
التخّصصية في القضاء غالبًا   تنعكس :نجاعة القضاء والنظام القانوني بشكل عام ازدياد •

تسريع اإلجراءات وإدارة   على ما يساعد  م  ،تحّسن في إدارة المحكمة المتخّصصةشكل  على  
 41.دة ثقة الجمهور بالجهاز القضائيويساعد على زيا 40، وتسهيلها القضايا

 

  تحّسن في معرفة  القضاة ، حدث  التخّصصية  ازدادت: كلما  تحسين جودة قرارات المحكمة •
، خصوصًا في المجاالت القانونية المعّقدة التي تحتاج إلى معرفة إضافية مهنّية وخبرتهم

،  هااتخاذفي  وسرعة    ،قراراتالودّقة في    في الحكم،  وره إلى نجاعةدبيؤدي  أو فّنية؛ هذا  

 
 

دية،  انظر: سحر عبد الستار إمام يوسف، محاكم التجارة في القانون الفرنسي، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصا  37
 . 771، ص  2010، 2جامعة اإلسكندرية، عدد 

 المرجع السابق.  38
39  Gramckow, Heike & Barry Walsh (2013), ‘Developing Specialized Court Services- International 

Experiences and Lessons Learned’, World Bank Justice & Development Working Paper Series 
24/2013; Zimmer, Markus (2009), ‘Overview of Specialized Courts’, International Journal for 

Court Administration, August 2009.  
قاضي محكمة    القاضي روان معلم،.  2020/ 28/10مقابلة شخصية بتاريخ  المستشار إيمان ناصر الدين، قاضي المحكمة العليا،    40

 .2020/ 10/ 10. المحامي أيمن ظاهر، مقابلة شخصية بتاريخ 2020/ 29/10 مقابلة شخصية بتاريخصلح الخليل، 

. المحامي أيمن ظاهر، مقابلة شخصية بتاريخ  29/10/2020  مقابلة بتاريخقاضي محكمة صلح الخليل،    القاضي روان معلم،  41
10 /10 /2020 . 
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ومن    ،أداء القضاء  علىاألطراف المتنازعة بشكل عام    ارضمدى  ينعكس على    كل هذا
 42. االستئنافاتدد  األرجح أّن ذلك سيقّلل من ع

 

المحاكم • قرارات  في  اختصاص    إنشاءإن    :خبرة، وضوح وثبات  محاكم متخصصة ذات 
 ووضوحها  توحيد قرارات المحكمة  حصري في مجاالت معينة من القانون، من شأنه أن يعّزز

 43.في مجاالت التخّصص، ما يساهم في تحسين الثقة في المحاكم والوضوح القانوني

 
نقاط الضعف الناتجة بعض  و   على التخصصية في المحاكم،  هناك بعض التحّفظات  ،المقابلفي  
 ، ومنها: هاعن

 

فإن    ،: بطبيعة الحالها في المحاكم المتخّصصةفي  منح أفضلّية للقضايا التي يتم البتّ  •
هذه الموارد قد    ، نيتأسيس محاكم متخّصصة يحتاج إلى موارد وتدريب قضاة متخّصص

تطوير   سُيبطئ  ، األمر الذيوارد المخّصصة للجهاز القضائي عامةمتؤخذ من حّصة ال
العام القضائي  غير    ،الجهاز  المتخّصصة  الوالقضاة  المحاكم  مع  بالمقارنة  متخّصصين 

 44. المتخصصينوالقضاة  
 

في   وتوجهه  ص في مجال معّين قد يؤّدي إلى ضيق في رؤيا القاضي المتخّصصالتخّص  •
المّحدد أوسع من  يمتخّصصالالقضاة غير    يمتلك:  المجال  اقتصادّية واجتماعّية  ن نظرة 

ال واحد فقط، في حين أّن التخّصص في مجال معّين قد جالقضاة المتخّصصين في م
ويضعف من قدرته على متابعة التطورات القانونّية في    ،في مجاله   اً يجعل القاضي متمركز 

 45ويقّلل من مرونة التطّور القضائي.  ،المجاالت األخرى 

 
 

الدين،  42 إيمان ناصر  العليا،    المستشار  المحكمة  مقابلة شخصية  2020/ 28/10مقابلة بتاريخ  قاضي  أيمن ظاهر،  المحامي   ،
 . 10/10/2020بتاريخ 

العليا،    43 المحكمة  الدين، قاضي  إيمان ناصر  مقابلة شخصية  2020/ 28/10مقابلة بتاريخ  المستشار  أيمن ظاهر،  المحامي   .
 . 10/10/2020بتاريخ 

44  See: Gramckow, Heike & Barry Walsh (2013), ‘Developing Specialized Court Services- 
International Experiences and Lessons Learned’, World Bank Justice & Development Working 

Paper Series 24/2013.  
45  See: Zimmer, Markus (2009), ‘Overview of Specialized Courts’, International Journal for Court 

Administration, August 2009 . 
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فإن التخّصصّية في    ،: بطبيعة الحالالتأثير السلبي على الحيادّية والموضوعّية القضائية •
أكثر،    وداً القضاء تعني أن عدد القضاة والمحامين المتخّصصين في المجال سيكون محد

  46.وّدية لتصبح أكثرعالقة القضاة بالمحامين ستتحول ومع الوقت 
 
: بما أّن عدد القضاة، الخبراء والمحامين في مجال التخّصص  في خطورة الفساد  ارتفاع •

فإّن هذا قد يؤّدي إلى تعامل   ،أكثر مع التخّصصية في القضاء  اً المعّين يصبح عادًة محدود
لذا    ،المتقاضين، هذا بدوره قد يزيد من احتمالّية الفساد والرشوةأكثر وّدية وأقل رسمّية مع  

هناك خطر أكبر نابع من ارتفاع إمكانية التأثير على القضاة على يد المحامين المختّصين  
 47في المجال. 

 

: إّن التخّصص في المحاكم بطبيعة الحال يقوم  جوء للقضاءللا ب  عدم المساواة في الحق •
هذا بدوره    ،محدود من المحاكم المتخّصصة من ناحية االنتشار الجغرافيعلى تأسيس عدد  

 48. في منطقة المحكمة المتخصصة وجودةقد يعطي أفضلّية لألطراف الم
 

يمكن   أعاله،  المذكورة  النقاط  بمجمل  األخذ  القانونّية    نتاجاالستمع  باألمور  التخّصصية  أّن 
الوقت  التي تزداد تعقيداً   - التجارّية   إلى معرفة مهنّية وفّنية في بعض األحيان    ،مع  وتحتاج 

من المتوّقع أن    -  المتقّدمة وإدارة الشركات  االقتصاديةالمجاالت  و باألمور والعملّيات التجارية  
تجارّية واالقتصادية. هذا بدوره قد يؤّدي إلى تعزيز  الو تعود بالفائدة أكثر على البيئة القانونية،  

هذه العوامل مجتمعة تساعد    . ونجاعتها  وتحسين جودة القرارات وسرعة اإلجراءات  ،الثقة بالقضاء
 . االقتصاديةبيئة األعمال والفعاليات  تحسينعلى 

 
 

 
 

 .المرجع السابق  46
47   Gramckow, Heike & Barry Walsh (2013), ‘Developing Specialized Court Services- International 

Experiences and Lessons Learned’, World Bank Justice & Development Working Paper Series 

24/2013; Zimmer, Markus (2009), ‘Overview of Specialized Courts’, International Journal for 

Court Administration, August 2009 . 
 هذا العامل أثر كبير في فلسطين لصغر المساحة الجغرافية نسبيًا. لن يكون ل   48
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 في النظم المقارنةوتطوره   المتخصصنشأة القضاء التجاري  2-2
 

الدول   العديد من  التجاريخصص  تماستحداث قضاء  نحو  اتجهت  بعد إصدار    ،ةبالمنازعات 
المعامالت التجارية مختلفة عن طبيعة  ن  أل  ؛تشريعات متخصصة في تنظيم العالقات التجارية

وتقوم على مبدأ الثقة التجارية بين التجار، ما   ،تتطلب السرعة فهي  ،المعامالت المالية األخرى 
تكون قادرة على التعاطي مع منازعات التجار ل  ،يستتبع ضرورة وجود تلك المحاكم التخصصية

 بصورة فاعلة وسريعة وقادرة على مواكبة التغيرات المستمرة في المعامالت التجارية. 
 

من القضاء العادي( في الدول    اً جزء  مأ  كان مستقالً أ  القضاء التجاري المتخصص )سواء    ظهر
مع تباين في طبيعة كل   ،النظام القانوني األنجلوسكسونيو   ،التي تعتنق النظام القانوني الفرنسي

في طبيعتها وتشكيلها، فظهرت تخصصية  المحاكم التجارية المتخصصة  ، وكذلك تختلفامنهم
وكذلك ظهرت  لمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.  أفي  القضاء التجاري  

  49الدول العربية.   من عديدالفي 
 
  هذه المدرسة   لتقاربنظرًا  حسب النظام القانوني الفلسطيني على المدرسة القانونية الفرنسية، و يُ 

عربية في الموضوع، وسيتم من التجارب ال  اً مع الثقافة القانونية العربية، ستعرض الدراسة عدد 
سلك طريقًا مغايرًا في تخصصية القضاء    هنأاستبعاد الحديث عن النظام الفرنسي ذاته، باعتبار  

غير القضاة من التجار المطلعين إلى  إذ منح االختصاص للنظر في القضايا التجارية    ،التجاري 
إلى  ا لن يكون مفيدًا التعرض  لذ  50على العادات والممارسات التجارية في المجاالت االقتصادية؛ 

تميزها الفريد في سبيل استقاء خبرات من الممكن االستفادة منها في من  رغم  على الهذه التجربة  
في وسيتم التعرف    51؛الحالة الفلسطينية، التي قصرت العمل القضائي على القضاة دون غيرهم

 
 

الفرنسي، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، جامعة  انظر: سحر عبد الستار إمام يوسف، محاكم التجارة في القانون    49
 . 771، ص 2010، 2اإلسكندرية، عدد 

سحر عبد الستار إمام يوسف، محاكم التجارة في القانون الفرنسي، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، جامعة اإلسكندرية،    50
 . 771، ص  2010،  2عدد 

بالجنسية الفلسطينية   أن يكون متمتعاً   -1: " يشترط فيمن يولى القضاء:  اآلتي ( من قانون السلطة القضائية على  16)تنص المادة    51
أال يكون قد   -3على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها.    أن يكون حاصالً   -2وكامل األهلية.  

أن يكون محمود السيرة   -4إليه اعتباره أو شمله عفو عام.    ولو كان قد ردّ   ،يب لعمل مخل بالشرفحكم عليه من محكمة أو مجلس تأد
 أن يتقن اللغة العربية".  -6أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.  -5لشغل الوظيفة.  طبياً  وحسن السمعة والئقاً 
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نهج المدرسة القانونية   معظمها  التي اتبع  من الدول العربيةلى عدد من األنظمة األخرى  إالمقابل  
 اإلماراتودولة    ،المملكة المغربية، والمملكة العربية السعوديةلى تجارب  إ الفرنسية، وسيتم التعرف  

 العربية المتحدة.
 

 المملكة المغربية  1- 2- 2
 

ء تجاري متخصص من خالل إصدار قانون في  قضا  إنشاءاتجه المشرع المغربي مبكرًا إلى  
يجوز لهذه    53محاكم تجارية وأخرى محاكم استئناف تجارية،   إنشاء  بموجبهيتم    52، 1997عام  ال

غير أنه يمكن لكل غرفة    ،غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها لىإم  تقسّ ن  أالمحاكم  
رئيس المحكمة التجارية  ، ويعين  وتحكم فيها  معروضة على المحكمةأخرى  أن تبحث في قضايا  

قاضياً  العمومية  الجمعية  من  التنفيذ.ب  مكلفاً   باقتراح  إجراءات  من   54متابعة  كل  هيئة  وتتكون 
 55ين من ثالثة قضاة.تالمحكم

 
 السعودية المملكة العربية  2- 2- 2

 

العربية   المملكة  تشكيل    هبموجبتم    56نظاماً قضاء تجاري، حيث أصدرت    إنشاءنحو  اتجهت 
إلى دائرتين المحاكم  المملكة، تنقسم هذه  ابتدائية ودوائر   :محاكم تجارية في محافظات  دائرة 

ن تتألف المحكمة أ  ة من ثالثة قضاة، ويجوزماستئنافية، في كليهما يكون تشكيل هيئة المحك
 دناه. أ( 1-3)  كما سيتم توضيحه في البند 57من قاض  واحد في بعض األحوال،

 

 
 

  - القاضي بإحداث محاكم تجارية،    53.95(، بتنفيذ القانون رقم  1997اير  فبر   12شوال )  4صادر في    1.97.65ظهير شريف رقم    52
 .1997/ 15/05بتاريخ  4482منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 . 15/05/1997بتاريخ    4482القاضي بإحداث محاكم تجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد    53.95( من القانون المغربي رقم  1المادة )  53

 . 15/05/1997بتاريخ    4482القاضي بإحداث محاكم تجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد    53.95القانون المغربي رقم  ( من  2المادة )  54

 . 15/05/1997بتاريخ    4482القاضي بإحداث محاكم تجارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد    53.95( من القانون المغربي رقم  4المادة )  55

، 04/2020/ 08هـ الموافق:  1441/08/15نظام المحاكم التجارية، الصادر بتاريخ   56
061/1aba3016a8-b3af-4c6c-3b70-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008   تاريخ
 . 2020-10-31الزيارة 

 ( من نظام المحاكم التجارية السعودي. 3المادة )  57

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/38334008-3b70-4c6c-b3af-aba3016a8061/1
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 العربية المتحدة  اإلمارات 3- 2- 2
 

وأصبحت    ،التجارية واألنشطة االقتصاديةعمال  تعتبر إمارة دبي من المدن التي تستقطب األ
مست عليه هذه المدينة االقتصادية  أما  تطّلب  مام رؤوس األموال ورواد األعمال، و أوجهة مهمة  

ضرورة توفير خدمات    ب أيضاً توفير بيئة تشريعية جاذبة وآمنة، وتطلّ   -  ن جاز التعبيرإ   -
متخصص في القضايا التجارية،    قضاء  إنشاءقضائية متقدمة في المجاالت االقتصادية، ال سيما  

لذلك  تم  و  المحاكم  تجارية  دائرة    إنشاءاستجابة  العام  في  في  توفير   2008االبتدائية  بهدف 
إليها، يسهل  مؤسسة متطورة ناجز  ،الوصول  تأمين قضاء عادل  على  وتقديم خدمات    ،قادرة 

  58عدلية فاعلة ومبتكرة. 
 

رقم اإلداري  القرار  المحاكم15/5/2008بتاريخ    57وبموجب  رئيس  مكتب  عن  الصادر   ،م 
ل دائرة فيها وتشكِّ   ،تحت مظلة المحكمة االبتدائيةدائرة متخصصة في القضايا التجارية    أنشئت

المحكمة تتكون    .الخاصة بها  ولكل منها رئيسها ودوائرها القضائية  ،كغيرها من دوائر المحكمة
جزئية؛ وتتألف الدوائر التجارية الكلية من ثالثة قضاة  كلية ودوائر  فرعية  من دوائر  التجارية  

محاكم    إنشاءهنا يالحظ أن    59فرد.   أما الدوائر التجارية الجزئية فتتألف من قاض    .برئاسة أقدمهم
ن تكون  ألكنها في الواقع ال تعدو    ،بل سميت كذلك  ،تجارية متخصصة لم يكن المعنى الدقيق

وتتبع    ،تشكيل المحكمة  حكاموبقيت خاضعة أل   ،االبتدائيةقسام المحكمة  أمن    اً متخصص  اً قسم
األصول واإلجراءات المرعية فيها، بذلك فهي تشكل غرفًا قضائية مستقلة داخل المحكمة    أحكام

  60و ما يطلق عليه الدوائر المتخصصة. أ ،االبتدائية وال تعدو ذلك
 

ية على محكمة االستئناف، حيث لم تنشأ  اإلمارات وردناه بخصوص المحاكم االبتدائية  أما  ينطبق  
استئناف   إنجازه  بالمعن  متخصصةمحاكم  تم  ما  لكن  المختصة،  للمحكمة  االصطالحي  ى 

 
 

لكتروني لمحاكم دبي:  نظر: تعزيز التخصص القضائي في المحكمة التجارية، الموقع اإلا  58
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/  :26/11/2020، تاريخ الزيارة . 

انظر: الموقع الرسمي لمحاكم دبي:     59
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/MainFlow.CMSPage.aspx?PageName=CommercialCourt   

 .  20/11/2020تاريخ الزيارة: 

ــدالة: نموذج المحاكم االتحادية المتخصصة في اإلعبـــــد الوهــاب عبـــدول، المحاكــــم ال  60 ــاء والعــ ــــ ــــة لالرتقـ ــة كوسيلــ مارات العربية  متخصصــ
ـــاء المحــــــاكم العليا والتمييز والنقض والتعقيب في الدول العربية، الد ــع لرؤســ  .2013وحة، قطر المتحدة، ورقة مقدمــة إلى المـؤتمر الرابــ

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/MainFlow.CMSPage.aspx?PageName=CommercialCourt
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هو   متخصصة،   إنشاءبالخصوص  المحاكم    دوائر  أو  االبتدائية  االتحادية  بالمحاكم  ملحقة 
 61. وتابعة لها االتحادية االستئنافية

 
 الخالصة 2-3

 

ن األنظمة القانونية في الدول  أاستعراض التجارب المذكورة أعاله، يمكننا مالحظة  خالل  من  
محاكم تجارية   إنشاءب  متمثالً المذكورة اتجهت جميعها إلى تخصصية القضاء التجاري،    الثالث

تبعيتها للسلطة    على مستوى ن مستقلة  و ن تكأدون    ،مستقلة في تكوينها عن المحاكم األخرى 
المتخصصة  أ  يالحظ  .القضائية الغرف  فرضية  استبعدت  جميعها  المذكورة  األنظمة  أن  يضًا 

التجارية دولة    ،للمحاكم  عدا  المتحدة  اإلماراتما  ذلك،    .العربية  على  فكرة  أزد  تتقبل  لم  نها 
ن التجارب المذكورة جميعها  أكما يمكننا مالحظة  تخصصية العمل في نظر الدعاوى المختلفة،  

نها، لم  أال  إومحاكم استئنافية،    ،محاكم ابتدائية  :محاكم تجارية على درجتين  إنشاءاتجهت إلى  
 . تتطرق إلى اختصاص محكمة القانون "المحكمة العليا" بشكل صريح في تلك القوانين

 
 في فلسطينالمتخصص قضاء ال 2-4

 

تتجه الدراسة  محاكم تجارية،    إنشاءربية المقارنة بشأن  ن استعرضنا عددًا من التجارب العأبعد  
المحاكم المتخصصة  وتسليط الضوء على  ،  في فلسطين  واقع القضاء المتخصصلى  إللتعرف  

التجارية    ،نشأةالمُ  القضايا  تغطي  جانب  م ال؟أوهل  ومن  جانب،  هذا من  استعراض  ،  خرآ، 
بقصد استشراف   ،قامت على أساسها تلك المحاكمالتجارب الموجودة لمعرفة األسس القانونية التي  

 تجارية متخصصة.محاكم  إنشاء
 

 واقع القضاء المتخصص في فلسطين  1- 4- 2
 

أصناف القضائية  السلطة  ا  عّدة   اً تضم  والدستورية،    ، لمحاكممن  والشرعية،  النظامية،  فمنها 
القضايا،    .والخاصة من  محددة  أنواع  بنوع/  األصناف  هذه  من  صنف  كل  وتخضع  يختص 

 
 

 السابق. المرجع  61
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ما يتعلق بالمحاكم هنا على  عليه، سيقتصر البحث  و   .القضايا التجارية للقضاء النظامي دون غيره
   62النظامية دون غيرها.

 
تصب و بأخرى بالقضاء النظامي قد  أارتبطت بطريقة  عدة  من الناحية العملية، ظهرت محاكم  

استعراضها   سيتم  الفلسطينية،  المحاكم  تخصصية  اتجاه  الدراسةفي  من  الجزء  هذا  في    ، في 
لة  أالمس  ؟األولى: هل غطت هذه المحاكم الجوانب التجارية  ،مسألتين  عنمحاولة لتقديم إجابة  

، إن صح  ؟محاكم تجارية  إنشاءإلمكانية  التشريعات الوطنية الفلسطينية    هل تستجيب  ثانية:ال
 نشاءًا إليوما هو المطلوب قانون   ؟فكيف تنشأ المحاكم التجارية على أسس سليمة قانوناً   لك،ذ

المتخصصة  المحاكم  أربع  ؟هذه  سندرس  المسألتين  هاتين  على  المحاكم   اً لإلجابة  هذه  من 
ومحكمة   ،كأمثلة  المتخصصة البدائية،  االستئناف  ومحكمة  البدائية،  الجمارك  محكمة  وهي: 

 دخل، ومحكمة الفساد. استئناف ضريبة ال
 

 الجمارك البدائية محكمة 
 

لكنها لم تتشكل   63، 2004محكمة متخصصة للنظر في قضايا الجمارك في العام    إنشاءتم تبني  
،  م1962( لسنة  1قانون الجمارك والمكوس رقم )إلى  ولم تباشر اختصاصها المستند    ،حقيقة

سرائيلي رقم اإلعسكري  المر  بموجب األساس القانوني لوجود هذه المحكمة  ذلك بسبب إلغاء األ
م، وقد  2010( لسنة  9صدر القرار بقانون رقم )بعد ذلك،    .م 1969عام  في الالصادر    353

 أحكامبموجب هذا اإللغاء إعادة العمل بتم  و   ،مر العسكري المذكورألغى هذه القرار بقانون األ
ذكور وما اشتمل عليه بشأن تشكيل محكمة الجمارك البدائية، وسندًا  قانون الجمارك والمكوس الم

( رقم  المعدل  المذكور9للقانون  عملها(  البدائية  الجمارك  محكمة  باشرت  مجلس  و   ،؛  أصدر 
، وبعد أن أصدر مجلس  المذكور  القانون   أحكامب  بتعيين رئيس لها؛ عمالً   القضاء األعلى قراراً 

للمادة    واستناداً   بانتداب الموظفين المكملين لهيئة المحكمة وفق التشكيل القانوني  الوزراء قراراً 
الجمارك والمكوس رقم    167 له رقم  1962لسنة    1من قانون  المعدل  لسنة    10م، والقانون 

 
 

 انظر: نافع الحسن، مرجع سابق.   62

 . 29/8/2004،  50م بشأن تشكيل محكمة جمارك بدائية، الوقائع الفلسطينية، عدد 2004( لسنة 45قرار رقم )  63
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يعينه مجلس القضاء األعلى بالطريقة   قاض   ذ تشكلت محكمة الجمارك البدائية منإ  64، م1964
، وعضوين يعينهما مجلس الوزراء، بتنسيب من القضاة النظاميين، يكون رئيساً   ن فيهاالتي يعيِّ 

 وزير المالية، من كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة حقوق.
 

واحد من القضاة النظامين وعضوين من    ن هيئة المحكمة ثالثية مكونة من قاض  أيالحظ هنا  
الذي ال يجيز تولي العمل القضائي   ني الفلسطيني،ال ينسجم مع النظام القانو   اغير القضاة، وهذ

بإجراءات محددة رسمها  إ الغرض  لهذا  الفلسطيني في  ال من قضاة معينين  األساسي  القانون 
( منه99المادة  حدده    ،(  ما  وفق  القضائية،  وكذلك  السلطة  سيما  قانون  المواد ال 

لذلك تعرضت تشكيلة المحكمة للطعن في األساس الدستوري وتحديدًا   ه.من (19،18،17،16)
( من القانون المذكور أعاله، وقد قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية 167المادة )

ن عضوية هيئة المحكمة من غير القضاة  أذلك    65(، 7/2017المادة المذكورة في قرارها رقم ) 
 ( منه. 98،97ن )اما المادتيال س ،ألساسي الفلسطينيالقانون ا أحكاممر ال تجيزه أ
 

الحقًا لما قررته المحكمة الدستورية، تم تعديل األساس القانوني لتشكيل محكمة الجمارك البدائية،  
المادة ) )(،  167وإلغاء  المادة  بقانون رقم )11بموجب  قرار  لسنة  23( من  م بشأن  2018( 

م  1962( لسنة  1وقانون الجمارك والمكوس رقم )  ،التهم وتعدي1929قانون الجمارك لسنة  تعديل  
( لسنة  1( من قانون الجمارك والمكوس رقم )167التي جاء فيها: تلغى المادة )  66وتعديالته،

تشكيل  1962 ضمن  متخصصة  محكمة  تنشأ  اآلتي:  بالنص  عنها  ويستعاض  وتعديالته،  م 
أ. قاضي بداية مختص ينتدب  ، وتتألف من:  "محكمة الجمارك البدائية"المحاكم النظامية تسمى  

ب. يكون مقر محكمة الجمارك البدائية في القدس، وتنعقد مؤقتًا  من مجلس القضاء األعلى.  

 
 

. 62،  1962/ 25/01( بتاريخ  1591ردنية، العدد )، المنشور في الجريدة الرسمية األ1962( لسنة  1قانون الجمارك والمكوس رقم )  64
ل لقانون الجمارك والمكوس رقم ) ردنية، العدد ، المنشور في الجريدة الرسمية األ1964( لسنة  10عدل هذا القانون بموجب قانون معدِّ

 .376، 16/04/1964بتاريخ  (1753)
 . 8/5/2018(، الصادر بتاريخ 7/2017قرار المحكمة الدستورية العليا رقم )  65

م  1962( لسنة 1م وتعديالته، وقانون الجمارك والمكوس رقم )1929م بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018( لسنة 23)  قرار بقانون رقم 66
 24، م31/07/2018(، بتاريخ 18وتعديالته، المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد )



28 

في رام هللا، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من رئيس المحكمة العليا بناًء على طلب 
 .القاضي المختص

 
ي سمح بتشكيل محكمة متخصصة تفصل في القضايا الجمركية  ن النظام القانونأمما سبق،    يتبين

أن قضاة المحكمة هم قضاة نظاميون ينتدبون من محاكم البداية،    ظهرو كمحكمة درجة أولى،  
ن هذه المحكمة تنظر في أهذه المحكمة إال بوجود قانون خاص، كما يالحظ وكذلك لم تتشكل 

   67وغيرهم.  ،و الشركات بشكل رئيسأالتجار  ن يكون أحد طرفيها من أويحتمل  ،قضايا جمركية
 68نطاق اختصاص هذه المحكمة ال يشتمل على النظر في قضايا تجارية.  نأنجد كما 

 
 محكمة الجمارك االستئنافية 

 

( لسنة  1( من قانون الجمارك والمكوس رقم )170إلى المادة ) أساسًا  هذه المحكمة    إنشاءيستند  
المادة  م1962 حيث نصت  األ،  استئناف  على  الجمارك    حكامالمذكورة  عن محكمة  الصادرة 

المشار   المالحظ  .ليها أعالهإالبدائية  المحكمة يأ  من  القضاة، ت ن تشكيل  كون من رئيس من 
خر من موظفي وزارة االقتصاد الوطني. تم  آوعضوية موظفين أحدهما من موظفي الجمارك، و 

بتاريخ   م2010( لسنة  215رقم )  بقانون  قرارالب  التأكيد على تشكيل هذه المحكمة مجددًا بموج
( على: "تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة الجمارك  1الذي نص في المادة )  69، 25/11/2010

 . م1962( لسنة  1قانون الجمارك والمكوس رقم )  حكامواالستئنافية للمحافظات الشمالية وفقًا أل
وتحديدًا في الشق المتعلق   ،دستورية العليامام المحكمة الأخضعت المادة المذكورة لطعن دستوري  

بطبيعة تكوين المحكمة وعضوية غير القضاة في هيئتها، وتقرر بنتيجة قرار المحكمة أن المادة 

 
 

 م وتعديالته. 1929ن الجمارك لسنة  م بتعديل قانو 2018( لسنة  23( من قرار بقانون رقم )7( والمادة )6انظر المادة )  67

 م وتعديالته. 1929م بتعديل قانون الجمارك لسنة  2018( لسنة  23( من قرار بقانون رقم )7( والمادة )6انظر المادة )  68

نشاء محكمة الجمارك االستئنافية للمحافظات الشمالية، المنشور في الوقائع الفلسطينية،  إم بشأن  2010( لسنة  215انظر: قرار رقم )  69
( بتاريخ  90العدد  التنمية 39،  2011/ 30/03(  في  المتخصصة  والدوائر  المحاكم  "دور  سعادة،  وفاء  ملحم،  فراس  انظر:  للمزيد  ؛ 

"ماس"،  أاالقتصادية"، )معهد   الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  رام هللا،  بحاث  و 2017جلسة طاولة مستديرة،  الموقع  أنظر  ا(.  يضًا 
 : تياإللكتروني اآل

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9269 
نما نصت  إ  ،، دون تسميتها1962( لسنة  1( قانون الجمارك والمكوس رقم )170نشئت هذه المحكمة في البداية بناًء على نص المادة )أ

 المادة على: "تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة استئنافية خاصة..." 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9269
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تعديل قانون الجمارك والمكوس بموجب القرار بقانون  نتيجة لذلك تم و  70. المذكورة غير دستورية
وقانون الجمارك   ،م وتعديالته1929الجمارك لسنة  م بشأن تعديل قانون  2018( لسنة  23رقم )

( لسنة  1والمكوس رقم  للجمارك، حيث نصت    إنشاءو م وتعديالته،  1962(  محكمة استئناف 
( من قانون الجمارك والمكوس 170تلغى المادة ) " عاله على:أ ( من القرار المذكور 12المادة )

( لسنة  1رقم  ا1962(  بالنص  عنها  ويستعاض  وتعديالته،  متخصصة م  محكمة  تنشأ  آلتي: 
أ. ثالثة قضاة  وتتألف من:  ،" محكمة استئناف الجمارك"ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى 

 ...."ينتدبهم مجلس القضاء األعلى
 

يستند إلى قانون خاص نص صراحة    نالحظ مما سبق أن تشكيل محكمة الجمارك االستئنافية
المعدلة له، وتم استبعاد غير   ةلنصوص القانونيافي و  أالنص األصلي  في  على وجودها سواء 

وكذلك   هيئتها،  من  أن   هاخضاعإالقضاة  أيضًا  يالحظ  كما  النظامية.  المحاكم  لتشكيالت 
المادة ) القرار بقانون رقم )4اختصاصها وفق ما فصلته  إليه أعاله ليس 23( من  المشار   )

شمل الكافة دون استبعاد   وإنما  ،تجاريةو الشركات الأمقصورًا على الجرائم التي يقترفها التجار  
ن هذه المحكمة ال تختص بالقضايا التجارية المنشودة كاختصاص أهذه الفئات، ومؤدى ذلك،  

 ها.ؤ للمحاكم التجارية المأمول إنشا
 

 محكمة استئناف ضريبة الدخل  
 

قرار  ( من ال25محكمة متخصصة تعنى باستئناف قضايا ضريبة الدخل بموجب المادة )  ُشكلت
)ب رقم  لعام  8قانون  الدخل  م2011(  ضريبة  السلطة ،  بشأن  مالك  ضمن  المشرع  وضعها 

المادة المذكور   عالمشر   القضائية، ووصفها الفقرة األولى من   ة بالمحكمة الخاصة حينما نصت 
خاصة" محكمة  و "تشكل  هذه   سماهاأ،  هيئة  تتكون  الدخل.  ضريبة  قضايا  استئناف  محكمة 

و  العليا،  المحكمة  قاضي  عن  مرتبته  تقل  رئيسها ال  قضاة؛  ثالثة  مرتبة المحكمة من  تقل  ال 
 71عضويها عن قاضي استئناف.

 

 
 

 . 8/5/2018(، الصادر بتاريخ 7/2017قرار المحكمة الدستورية العليا رقم )  70
 .2011/ 10/ 24، 5الفلسطينية، عدد ممتاز رقم م بشأن ضريبة الدخل، الوقائع 2011( لسنة 8قرار بقانون رقم )  71



30 

استئناف للطعن في قرارات التقدير أو  ن اختصاص هذه المحكمة يشتمل على  أ   من   الرغمعلى 
هذا القانون والمطالبات المتعلقة    أحكامقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى  إعادة النظر في الت

  ، بأي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعها على حساب الضريبة 
ن اتصلت بأعمالهم التجارية في مسألة التقدير الضريبي  إ ال تتصل بالتجار بشكل عام، و   فإنها

 و منازعات التجار.أنها تتصل بالمنازعات التجارية إعمال، وال يمكن القول  على أرباح تلك األ
 

هو قانون    ،ال سندًا لقانون خاصإها لم يكن  ءنشاإمرة أخرى، نالحظ أن تشكيل هذه المحكمة و 
خذت بعدًا تخصصيًا في استئناف قضايا التقدير الضريبي  أن هذه المحكمة  أ ضريبة الدخل، و 

ن هذه المحكمة لم تخرج عن التنظيم القضائي العادي والخضوع  أ  على الدخول، يضاف إلى
 لمالك السلطة القضائية كمحكمة ضمن التشكيل القضائي النظامي.  

 
 محكمة جرائم الفساد 

 

، حيث شكلت م2010عام  المحكمة جرائم الفساد في فلسطين في  هي  هيئة متخصصة  أنشئت  
، المعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم  م2010( لسنة  7القرار بقانون رقم )في حينه بموجب  

( للقانون األصلي  1  مكرر  9ضافت المادة )أ( التي  16ما المادة )يال س  72، م2005( لسنة  1)
( لسنة  37( من القرار بقانون رقم ) 13المادة )  أحكام، وتم تعديلها الحقًا بموجب المذكور أعاله

م وتعديالته، وقد نصت المادة  2005( لسنة 1م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )2018
هيئة محكمة تختص بالنظر في قضايا جرائم الفساد    تشكيل( بصورتها المعدلة على  1مكرر    9)

مجلس القضاء األعلى بناًء على    حيث نصت على: "بقرار من  ،المنصوص عليها في القانون 
طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة متخصصة بالنظر في دعاوى الفساد أينما وقعت، وتنعقد 

 ."من ثالثة قضاة ال تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية، وتكون الرئاسة ألقدمهم
 
 
 

 
 

م، الوقائع  2005  ( لسنة1م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )2010( لسنة  7قرار بقانون رقم )( من ال5انظر المادة )  72
 . 26/6/2010، بتاريخ 87الفلسطينية، عدد
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 : اآلتيبالخصوص يالحظ 
نتدبة من مجلس القضاء على مستوى  ن تكون هيئة مختصة مأمحكمة جرائم الفساد  ال تعدو   •

البداية المحاكم    ، محكمة  على  القائم  القضاء  مجلس  قرار من  هيئتها  تشكيل  بشأن  يقرر 
 .النظامية

ن تشكيل هذه أفرد، كما    قاض  من  هيئة المحكمة المذكورة من ثالثة قضاة وليس  تتشكل   •
لم يظهر إال بصدور قانون معدل   (المحكمة )وإن لم ترق  إلى درجة محكمة متخصصة

ن القانون األصلي "الكسب غير المشروع" المذكور لم  أنص صراحة على وجودها، ذلك  
سواء  ذلك للمحاكم الجنائية المختصة    ينص على تحديد واضح للمحكمة المختصة، تاركاً 

 . عمال الكسب غير المشروعأ الجريمة المتشكلة عن  ببداية بحس مأصلحًا أكانت 
هأ • ببعض  ن  اتصلت  وإن  التجارية  بالقضايا  تختص  ال  المحكمة  كالشركات أذه  حوالها 

العامة  في الشركات المساهمة  وأعضاءها  مجالس اإلدارة    رؤساء   خضعتأالمساهمة، حيث  
الوطنية   السلطة  تكون  الودائع  أالتي  على  األمناء  وكذلك  فيها،  مؤسساتها  من  أي  و 

   والمصارف.
 

 الخالصة  2- 4- 2
 

التي  تشير   إلى    ُدرستالحاالت األربع  الفلسطيني   أنأعاله  القانون  المحاكم في ظل  تأسيس 
هو الحال في محكمتي الجمارك البدائية    ماك)كان التأسيس على شكل محكمة متخصصة  أسواء  

كما هو  )محكمة خاصة    أم،  ( كما هو الحال في محكمة الفساد)هيئة قضائية    مأ،  (واالستئنافية
قانون خاص    بصدورال  إ  يظهرن  أال يمكن    ( حكمة استئناف قضايا ضريبة الدخلالحال في م

، إذ نصت المادة  2001( لسنة  1قانون السلطة القضائية رقم )  أحكامعماًل بو متخصص،  أ
يحدد طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها،  ال بقانون  إن تشكيل المحاكم ال يكون  أ( منه على  7)

المنازعات  التي حددت والية المحاكم النظامية بجميع    نفسه( من القانون  15وأكدت ذلك المادة ) 
تنظر المحاكم النظامية في  ال ما يورده المشرع بنص خاص "إ والجرائم، وال يخرج من واليتها  

وت خاص،  بنص  استثني  ما  إال  كافة  والجرائم  جميع المنازعات  على  القضاء  سلطة  مارس 
 ".األشخاص
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جسام قضائية  أ  إنشاءمن الممكن التعميم فيه إلى    توجهاً ن الحاالت األربع تؤكد  أكما يالحظ  
بد كما  النظامية،  المحاكم  تشكيلة  ضمن  هيئات  المحاكم/  امحاكم/  أن  الهيئات   واضحًا 

ل من قاض   منها تشكّ   اً  نجد أيوال  ،ليها بهيئات ثالثيةإالمتخصصة تنظر في القضايا المرفوعة 
ية،  ئالحال في محكمة الجمارك البداهو  فرد، حتى لو كانت من مستوى محاكم الدرجة األولى كما  

الهيئات  وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أهمية القضايا التي تعرض على تلك المحاكم/
   القضائية المتخصصة. 
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 واختصاصه  المتخّصصنطاق القضاء التجاري  -3
 
 

 نطاق اختصاص المحاكم التجارية في النظم المقارنة  3-1
 

م هيئة ألتشكيل القضائي  اسواء أكان على شكل محكمة تتبع    ،القضاء التجاري المتخصصيفقد  
النظاميةإقضائية منضوية تحت   المحاكم  وجوده  ،حدى  لم    ،مبررات  في    اً كن متخصصيإذا 

 يًا، تحدد بموجبه المسائل والقضايا التي تدخل في اختصاصه.  قضايا محددة اختصاصًا نوع
 

هذسيتم   الضوء على  ا في  تسليط  الدراسة  وتحديده،    : الجزء من  التجارية  المحاكم  اختصاص 
سقاطه على المحاكم التجارية المنشودة في إجل  أمن    ؛النوعي في النظم المقارنة  هااختصاصو 

 مع مراعاة الوضع القائم في المحاكم العادية في فلسطين.  ها،ئإنشافلسطين في حال 
 

 المملكة المغربية  1- 1- 3
 

التعداد في تحديد أنواع القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص    طريقسلك المشرع المغربي  
الدعاوى المتعلقة بالعقود حيث أورد القانون المغربي حاالت االختصاص ب  73،المحاكم التجارية

والدعاوى المتعلقة باألوراق   ،التجارية، والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية
 المغربي   المشرع  هويتضح مما أورد  74.التجارية، والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية

الموضوعي في تحديد اختصاص المحكمة التجارية، فاختصاص  و الشخصي    المعيارنه اتبع  أ
موضوعيًا   يكون  التجاالمحكمة  األعمال  فجميع  العمل؛  طبيعة  إلى  أكانت  ريةبالنظر   سواء، 

بغض النظر عن    خاضعة الختصاص المحاكم التجارية  ،م تبعية ألعمال تجارية أصليةأأصلية  
العقود اختصاص هذه المحكمة  ينعقد    وعليه  75،عليهاصفة األشخاص القائمين   في منازعات 

حديد لت  لشخصيبموجب المعيار اما أ  .منازعات األوراق التجارية ومنازعات الشركاءو التجارية،  

 
 

 .استحداث محاكم تجارية متخصصة في دولة قطر: دراسة مقارنةمحمد بن عبد العزيز الخليفي وعماد عبد الكريم قطان،   73

 ( من مدونة التجارة المغربي.   5المادة )  74

 .محمد بن عبد العزيز الخليفي وعماد عبد الكريم قطان، استحداث محاكم تجارية متخصصة في دولة قطر: دراسة مقارنة  75
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 التجارمامها من  أالمنظورة  الدعاوى  طراف  أطالما أن  التجارية تنعقد  المحكمة    ن إف  االختصاص،
  76.تجاريةال هممعامالتوفي نطاق 

 
المحكمة التجارية بالنظر في الدعاوى ذات األطراف المختلطة، بمعنى الدعاوى    تختصكما  
اختصاص    من أنوهذا ما أكدته محكمة االستئناف المغربية    77. تجار وغيرهمالبين  تثور  التي  

المدنية طالما أن الكفالة كانت لضمان ديون شركة   الكفالة  التجارية منعقد في عقد  المحكمة 
الرجوع    ،تجارية في  الحق  للبنك  أن  المحكمة  منعقد    إليهاوقررت  المحكمة أباختصاص  مام 

 78التجارية.
 

ية، ووضع  للمحكمة التجار   اً قيمي  اً ن المشرع المغربي قد حدد اختصاصأخر، نجد  آمن جانب  
دخل في اختصاصها إال إذا كانت قيمة تال  الدعاوى  ن أنوبيّ  مها،ماأحدًا أدنى لنظر الدعاوى 

إذا كانت طلبات    ،79ألف درهم  20  لىتربو عالمطالبة   طلبات مقاصة لتعلقها   متقابلة اوإال 
 80بدعوى أصلية تفوق قيمتها على المبلغ المذكور. 

 
وقصرها   ةالقضايا الجنائي  في  نظرال  ةاختصاص المحكمة التجاري  ي منواستبعد المشرع المغرب

هذا الموقف مع طبيعة تخصصية المحاكم، ينسجم    .على الجوانب الحقوقية التجارية دون سواها
تأوخاصة   المحاكم  تلك  في  ن  كما  إلى  ها  أحكامستند  خاصة،  طبيعة  من  القواعد  أقوانين  ن 

 . عنها في القضايا الجنائية اً اإلجرائية التي تتبعها تختلف اختالفًا جوهري
 
 

 
 

جمادى األولى    19)ج. ر. بتاريخ    15- 95رقم  ( من قانون "مدونة" التجارة  10-  6حدد المشرع المغربي األعمال التجارية في المواد )  76
 (.1996أكتوبر  3 - 1417

عماد عبد الكريم قطان، استحداث محاكم تجارية متخصصة و نظر: محمد بن عبد العزيز الخليفي  ا( من مدونة التجارة المغربية.  9المادة )  77
 في دولة قطر: دراسة مقارنة. 

بن عبد العزيز الخليفي وعماد عبد الكريم   ، مشار إليه في: محمد1998لسنة  - 342الطعن رقم  - محكمة االستئناف التجارية  قرار    78
 قطان، استحداث محاكم تجارية متخصصة في دولة قطر: دراسة مقارنة.

 دوالرًا أمريكيًا.   2264أي ما يعادل   79

 ( من مدونة التجارة المغربية. 6المادة )  80
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 المملكة العربية السعودية  2- 1- 3
 

في تحديد اختصاص    تعدادالأسلوب  استخدام  في  مع المشرع المغربي  المشرع السعودي  توافق  
لمنازعات اصالحية النظر في  المشرع السعودي للمحاكم التجارية حيث منح  ،  المحاكم التجارية

الدعاوى المقامة على  وكذلك    81،بين التجار بسبب أعمالهم التجارية األصلية أو التبعية  ناشئةال
ي الدعوى تزيد على  التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة األصلية ف

القيمة  83وللمجلس  82مائة ألف ريال، منازعات الشركاء في شركة و ،  عند االقتضاء زيادة هذه 
الدعاوى والمخالفات و ،  نظام الشركات  أحكامالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق  و ،  المضاربة

الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الدعاوى والمخالفات  و س،  نظام اإلفال  أحكامالناشئة عن تطبيق  
الدعاوى والطلبات  و ،  األخرى الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق األنظمة التجارية  و ،  الفكرية

المتعلقة بالحارس القضائي واألمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقًا  
عن األضرار الناشئة عن دعوى سبق    دعاوى التعويض  وأخيراً ،  بدعوى تختص بنظرها المحكمة

 84ة.نظرها من المحكم
 

عن المشرع المغربي في نطاق اختصاص المحكمة  اختلف  نالحظ مما سبق أن المشرع السعودي  
فنجد   عن  في  دخل  أ  أنهالتجارية،  الناشئة  والمنازعات  التجار  منازعات  المحكمة  اختصاص 

إلى  المشرع السعودي أضاف  أن  ربي، إال  معامالت األعمال التجارية وكذا فعل المشرع المغ
منازعات تنشأ عن تطبيق قوانين تجارية متخصصة كدعاوى اإلفالس    ي  أيضًا  أختصاصها  ا

 
 

هـ. حددت  1350( من نظام التجارة السعودي )نظام المحكمة التجارية( لسنة 2حدد المشرع السعودي األعمال التجارية بموجب المادة )   81
و مأكوالت وغيرها  أغالل  أ و  أكل شراء بضاعة    -عمال التجارية كل ما هو آت: أ: يعتبر من األباآلتيعمال التجارية  المادة المذكورة األ

و  أ  و النقل براً أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة  أشياء  أو تعهد بتوريد  أكل مقاولة    -و بعد صناعة وعمل فيها. بأألجل بيعها بحالها  
و بالصرافة أكل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها    -يدة يعني الحراج. جو يتعلق بالمحالت والمكاتب التجارية ومحالت البيع بالمزاأ  بحراً 

جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكالء بأنواعهم وجميع المقاوالت   -والداللة )السمسرة(. د
و  أكل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية    -دوات الالزمة لها. هـالمؤن واألبتوريد    ونحوها متى كان المقاول متعهداً   المتعلقة بإنشاء مبان  

دواتها ولوازمها  أو ابتياع آالتها و أو بيع  أو تأجيرها  أوكل ما يتعلق باستئجارها    ،و شرائها في الداخل والخارجأو بيعها  أصالحها  إشراعية و 
و شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع  أي على السفينة  و استقراض يجر أقراض  إجرة عمالها ورواتب مالحيها وخدمها وكل  أو 

    مور التجارة البحرية. أالمقاوالت المتعلقة بسائر 

 دوالر أمريكي.   26600أي ما يعادل   82

 . المجلس األعلى للقضاء  83

 هـ. 1441( من نظام المحاكم التجارية لسنة 16المادة )  84
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وأضاف   والخبير،  والمصفي  القضائي  والحارس  الفكرية   اً مرتبط  اً اختصاص  إليهاوالملكية 
بالتعويض عن الدعاوى التي تنظرها المحكمة التجارية. كما يالحظ أن المشرع السعودي جعل  

التي التجارية  قيمة الدعوى باستثناء منازعات العقود  إلى  اختصاص المحكمة شاماًل دون النظر  
القيمة مائة ألف ريال سعودي.  أإلعمال اختصاص المحكمة التجارية  اشترط   كما ن تتجاوز 

أن في    يالحظ  المغربي  المشرع  مع  متفق  السعودي  من  إ المشرع  الجنائية  القضايا  خراج 
ن المشرع السعودي لم يخرج المسائل  أ االختصاص العام للمحكمة )قضايا التجارة والتجار(، إال  

على   نص  التي  األحوال  في  التجارية  المحكمة  اختصاص  من  تختص أالجنائية  المحكمة  ن 
 ،األنظمة األخرى، كما هو الحال في نظام األسماء التجارية  بالقضايا التي تنشأ عن تطبيق

 85و األوراق التجارية. أنظام المنافسة، و كرية، فنظام الملكية الو 
 

يحدد  لم  ذلك  التجارية   السعودي  المشرع  ومع  المعامالت  في  المحكمة  اختصاص  موقفه من 
و المعامالت التجارية التي يكون  أخر من التجار،  واآل  اً المختلطة التي يكون أحد طرفيها مدني

ن اختصاص المحكمة التجارية اختصاص خاص وليس ها مدنيين، وبهذه الحالة؛ ونظرًا ألاطرف
 و العادية. أاختصاص والية، تكون تلك المعامالت خاضعة لوالية المحاكم العامة 

 
 العربية المتحدة   اإلمارات 3- 1- 3

 

من  المحاكم التجارية اختصاص النظر في الدعاوى التي يهدف رافعوها  ماراتي  أعطى المشرع اإل
أعمال تجارية بحكم خاللها   ُمترتبة على  أو عينية  مالية  أو حقوق  قانونية  إلى حماية مراكز 

ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل االحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعامالت التجاريـة 
بال تتصل  والوقفوال  والتركات  الشخصية  باألحوال  أو  العمالية  حالت أنها  أبمعنى    86؛روابط 

التجاري  العمل  لهوية  المحددة  التجارة  قوانين  إلى  باالستناد  هنا    87. االختصاص  ن أيالحظ 

 
 

لكتروني: الثاني: أنظمة التجارة واالقتصاد واالستثمار السعودية، الموقع اإلللمزيد انظر: المجلد   85
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/  :2020/ 15/12، تاريخ الزيارة  . 

Commercial-Dhabi-https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/courts/Abu-حكومة أبو ظبي،  –دائرة القضاء   86

Court.aspx 2020-7-1، تاريخ الزيارة . 

87  ( )5المادة  رقم  االتحادي  القانون  من  اإلمارات،  1993(  18(  التجارية،  المعامالت  قانون  بإصدار  عدد  م  الرسمية،  ، 255الجريدة 
20 /9/1993 . 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/
https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/courts/Abu-Dhabi-Commercial-Court.aspx
https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/courts/Abu-Dhabi-Commercial-Court.aspx


37 

 والمشرع المغربي  موقف المشرع السعودي  عنيختلف    اإلماراتاختصاص المحكمة التجارية في  
مسألتين اإل  ن أاألولى،    :في  دون  المشرع  التجارية  األعمال  على  االختصاص  قصر  ماراتي 

القانون  أومع ذلك نجد    .االلتفات إلى هوية التاجر التجارية المحددة في  ن نطاق المعامالت 
  ، في نقطة أخرى   اختلف عنهما، كما  والمغربي  السعودي  ينكثر اتساعًا منه في القانونأماراتي  اإل

 ي لم يخضع الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة للمحاكم التجارية. اإلماراتن المشرع  أهي  
 

 الخالصة   4- 1- 3
 

نلحظ أن األنظمة القضائية في المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ودولة    ،مما سبق
على    هاوركزت جميع  ،الهيئات التجارية  العربية المتحدة، حددت اختصاص المحاكم/  اإلمارات

ووضعت معايير العمل التجاري والتجار كنقاط   ،كم بالقانون التجاري اربط اختصاص هذه المح
المحكمة اختصاص  لتحديد  المحاكم    .ارتكاز  اختصاص  أن  المذكورة على  النظم  توافقت  وقد 

باستثناء المغرب التي فصلت االختصاص    ،التجارية هو اختصاص نوعي وليس اختصاصًا قيمياً 
التجارية محصور  المحكمة  اختصاص  التجارية وجعلت  للمحكمة  قيمته    اً القيمي  لف  أ  20بما 

ي  اإلماراتالسعودي و   ينن موقف المشرع  أبالمقارنة بين األنظمة المذكورة، نلحظ    .درهم فأكثر
صية المحكمة التجارية  ن األخير ذهب إلى تخصأمفضل على موقف المشرع المغربي، ذلك  

،  حكامما يؤدي إلى سرعة في اإلنجاز، ودقة وجودة في األمبدواعي بناء الخبرة والدراية الجيدة  
وبما أن المحكمة التجارية هي محكمة درجة أولى فإنه ال يمكن التسليم بسالمة الموقف الذي 

ا عن المبلغ المذكور وتركها  لقضايا التجارية التي تقل قيمتهااتخذه المشرع المغربي من استثناء  
 من اختصاص المحاكم العادية. 

 
جانب   والمشرع  آمن  المغربي  المشرع  تفوق  فالمشرع اإلماراتخر،  السعودي،  المشرع  على  ي 
التجارية الأالسعودي   المحاكم  الجنائية الختصاص  القضايا  األفعال    خضع بعض  تلك  سيما 

م يلمتخصصة، وهذا ال يستقيم مع التوجه السلالجرمية المنصوص عليها في األنظمة التجارية ا
المحكمة   والمتقاضأ  خاصة   التجارية،نحو تخصصية  المحكمة  تسلكها  التي  اإلجراءات  ن و ن 

مامها مختلفة ومتباينة، فهناك بون كبير بين قوانين اإلجراءات التجارية وتلك الجنائية، ودور  أ
 المحكمة والقاضي في كل منهما. 
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 ؟الضفة الغربيةفي  نشائهاإحال اختصاص المحاكم التجارية نطاق كيف سيكون  3-2
 

يتضح مما سبق أن األنظمة المقارنة قد حددت اختصاص المحاكم التجارية من خالل الربط  
مام المحاكم التجارية والتاجر، فشملت في االختصاص الدعاوى التي  أبين الدعاوى التي ستنظر  

ن الدعاوى التي يكون فيها أحد طرفي المنازعة  أخر وهو  آ  اً تكون بين تاجرين، كما وضعت معيار 
فيقع االختصاص للمحاكم التجارية   ،على ماهية المدعى عليه  اً ، يكون االختصاص مبنياً تاجر 

أما الدعاوى التي تقام على الطرف المدني فتكون  طالما كان الطرف المدعى عليه من التجار. 
 أي المدني بغض النظر عن الطرف المدعي في الدعوى.  ،قانون المدعى عليه  حكامخاضعة أل

 
نوعي  محدد و اختصاص  بوجود  متخصصة  محاكم تجارية    إنشاءتبط فلسفة  تر كقاعدة عامة،  

و  األيقوم  لها،  في  االختصاص  معيارينهذا  على  والمعيار   :هما  ،ساس  الشخصي  المعيار 
فيما يقوم   ،يقوم المعيار الشخصي على ربط االختصاص بالشخص القائم بالعمل  .الموضوعي 

طبيعة العمل دون االلتفات إلى الشخص القائم  إلى  المعيار الموضوعي على النظرة المجردة  
 به.

 
تتناسب مع   ،وكذا إجرائية  ،وتطبيقًا لذلك، فإن المحكمة التجارية، تحتكم إلى قواعد موضوعية

المحاكم ألجلها تنشأ هذه  التي عادة ما  المعامالت  النابعة من طبيعة  أخرى   .طبيعتها    ، بلغة 
ن القواعد الموضوعية  المحاكم التجارية عادة ما تستقل في قضائها النوعي عن القضاء العادي أل

األصل  مستقلة   المدنية  في  القواعد  وتلك أعن  المعامالت،  تلك  لخصوصية  مراعاة  العامة  و 
الخاصة التجارية  التجارة والقوانين  قانون  المشمولة في  التجارة  وعلى ذلك    ،القواعد هي قواعد 

 يتحدد اختصاص تلك المحاكم باالستناد إلى تلك القوانين. 
 

 االختصاص النوعي للمحاكم التجارية  1- 2- 3
 

دراستنا   خالل  و   في  ةالثالثلنظم  االحظنا  السعودية  العربية  والمملكة  أن    اإلماراتالمغرب 
باألعمال التجارية ومعامالت    في تلك النظم قد حددت اختصاص المحاكم التجارية  التشريعات

وبإسقاط هذه  ،  والقوانين التجارية المتخصصة  قوانين التجارة  أحكامإلى  حالة  التجار من خالل اإل
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الفلسطينية،   الحالة  على  يرتبط الفكرة  أن  عند  ااختصاص    ينبغي  التجارية  نشائها  إلمحاكم 
لقوانين الفلسطينية التي تحدد ماهية األعمال التجارية ومن هم التجار، وهذا ما  بالتشريعات وا

"،  1966( لسنة  12رقم )  قانون التجارة األردني"قانون التجارة الساري في الضفة الغربية  نجده في  
 ، ومن هم التجار.وتعريفها ماهية األعمال التجاريةن المشرع بيّ  وفيه

 
   ن التجارة الساري في فلسطينضمن قانو األعمال التجارية

 

األعمال التجارية وصنفها إلى أعمال تجارية برية    م 1966( لسنة  12رقم ) قانون التجارة    حدد
بحكم ماهيتها الذاتية، وأعمال تجارية بحرية، وصنف تلك األعمال إلى أعمال تجارية أصلية  
وتبعية، وكذلك أورد المشرع ما يعرف باألعمال التجارية المختلطة. هذا من جانب، ومن جانب  

( والمادة  6ن المادة )أهوية العمل التجاري، نجد    ولتحديد  .مق بين التجار وغيرهده فر  جِ خر ن  آ
عمال التجارية باألعمال التجارية البرية واألعمال التجارية  األ  اقد حصرت  نفسه( من القانون  7)

 :  اآلتيةالبحرية، وعليه يتحدد اختصاص المحاكم التجارية مستقباًل باألعمال 
 

 :وتشمل ،األعمال التجارية البرية
سواء بيعت على حالتها   ،يرها من المنقوالت المادية ألجل بيعها بربح ماشراء البضائع وغ •

 .أم بعد شغلها أو تحويلها
 .شراء تلك األشياء المنقولة نفسها ألجل تأجيرها أو استئجارها ألجل تأجيرها ثانية •
 ا فيمالبيع أو االستئجار أو التأجير ثانية لألشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين   •

 .تقدم
 .أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعامالت المصارف العامة والخاصة •
 .توريد المواد •
إال إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي   ،أعمال الصناعة وإن تكن مقترنة باستثمار زراعي •

 .بسيط
 .النقل برًا أو جوًا أو على سطح الماء •
 .العمالة والسمسرة •
 . التأمين بأنواعه •
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 .المشاهد والمعارض العامة •
 .التزام الطبع •
 . التخزين العام •
 .المناجم والبترول •
 .األعمال العقارية •
 .شراء العقارات لبيعها بربح •
 .وكالة األشغال •
 

وتعد كذلك من األعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية األعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة 
 .صفاتها وغاياتهالألعمال المتقدمة لتشابه  

 
 ة:  تيعمال اآلعمال التجارية البحرية األوتشمل األ

الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها    نشاءكل مشروع إل • للمالحة  أو شراء بواخر معدة 
 .وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه ،تجاريًا أو بيعها

كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة  جميع اإلرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها   •
 .ومؤن 

 .إجازة السفن أو التزام النقل عليها واإلقراض أو االستقراض البحري  •
وبدل   • البحارة  أجور  على  والمقاوالت  كاالتفاقات  البحرية  بالتجارة  المختصة  العقود  سائر 

 .ستخدامهم للعمل على بواخر تجاريةخدمتهم أو ا
 

المحاكم اختصاص  إلى  أل  ويضاف  سندًا  التجارة  حكامالتجارية  المرتبطة   ،قانون  المنازعات 
وسند السحب والشيك،    ،خاصة الكمبيالة،  كذلك األوراق التجارية  88و المحل التجاري،أبالمتجر  

السمسرة والوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والنقل والرهن التجاري،   :ومنها  89والعقود التجارية
  90وكذلك عمليات البنوك.

 
 

 . 30/3/1966، 1910، الجريدة الرسمية األردنية، عدد 1966( لسنة 12الباب الرابع من قانون التجارة األردني رقم )  88
 . 3/1966/ 30،  1910، الجريدة الرسمية األردنية، عدد 1966( لسنة 12الكتاب الثاني من قانون التجارة األردني رقم )  89

 .1966/ 30/3، 1910، الجريدة الرسمية األردنية، عدد 1966( لسنة 12الباب الخامس من قانون التجارة األردني رقم )  90
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عمال التجارية األخرى المنظمة بموجب  اختصاص المحاكم التجارية كافة األإلى  كما يضاف  
منازعات التأمين، منازعات الرهن العقاري والتأجير التمويلي، عقود   : ومن ذلك 91، قوانين خاصة

اإل الفكرية  التجارة  الملكية  منازعات  وتداولها،  المالية  األوراق  منازعات  ومنازعات لكترونية، 
 فالس والصلح الواقي منه.االستثمار، منازعات الوكاالت التجارية واإل

 
 التجار 

 

( من 9وفقًا للمعيار الشخصي، يتحدد اختصاص المحاكم التجارية بالتجار، وبموجب المادة )
قانون التجاري األردني، تم تعريف التاجر بأنه الشخص الذي يزاول األعمال التجارية المذكورة ال

القيام باألعمال  نشائها  إو  أالشركات التي يكون الغرض من وجودها  ( أعاله، وكذلك  1البند )  في
م  أكانوا  أوعليه، تختص المحاكم التجارية في المنازعات التي تنشأ بين التجار أفرادًا    .التجارية
 شركات. 

 

 والسياسات العامة في الضفة الغربية التجاريةالمحاكم  إنشاءمتطلبات 
 

  .ومتطلبات مساندة  متطلبات موضوعية وإجرائيةمتخصصة وغيرها  محاكم تجارية    إنشاءيتطلب  
 لى هذه المتطلبات. إفي هذا الجزء من الدراسة سيتم التعرف 

 
 الموضوعية التجارية المتطلبات 3-3

 

السياق مدى توفر أسس   الموضوعية في هذا  بالمتطلبات  قانونية تسمح بوجود محاكم يقصد 
المحاكم هذه  تنشأ  التوفر حتى  على  ت ظهر    .تجارية، والقواعد واجبة  الموضوعية  القواعد  هذه 

 
 

( لسنة 20قانون التأمين رقم )،  م2006( لسنة  2قانون االتحاد العام للصناعات الفلسطينية واالتحادات الصناعية التخصصية رقم )  91
قانون  ،  م بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين2000( لسنة  2قانون رقم ) ،  م2005( لسنة  21المستهلك رقم )قانون حماية  ،  م2005

وتعديالته،   م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين1998( لسنة 1قانون رقم )، م2000( لسنة 6المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم )
تعديل قانون االتحاد    بشأنم  2011( لسنة  11قرار بقانون رقم )،  التجارية والصناعية  الغرف  بشأنم  2011( لسنة  9قرار بقانون رقم )

م بشأن مقاولي 2018( لسنة  21قرار بقانون رقم )،  م2006( لسنة  2العام للصناعات الفلسطينية واالتحادات الصناعية التخصصية رقم )
م  1952( لسنة  32م وتعديالته، وقانون التبغ رقم )1925بغ لسنة  م بتعديل قانون الت2018( لسنة  24قرار بقانون رقم )،  اإلنشاءات
 .م بشأن المصارف2010( لسنة 9قرار بقانون رقم )، م بشأن التأجير التمويلي 2014( لسنة 6قرار بقانون رقم )، وتعديالته
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كمستوى محدد لسياسات   مستويين، مستوى التشريعات األساسية الناظمة لسلطات الدولة الثالث
دية التي تنظم المرفق  التشريعات العا  مستوى على  ، و بشأن السلطة القضائيةوتوجهاتها  الدولة  

 القضائي سندًا للمبادئ الدستورية.
 

 القانون األساسي  أحكاممحاكم تجارية وفق  إنشاء 1- 3- 3
 

السلطة القضائية،    أحكامرتب الباب السادس من القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية  
ناط القانون  أو   92ستقاللها،وقد أورد القانون األساسي مبادئ عامة حول تشكيل السلطة القضائية وا

 93، األعلى"مجلس القضاء  سماه "أمجلس  ب  )القضاء النظامي(  األساسي إدارة السلطة القضائية

 94طريقة تشكيل هذا المجلس واختصاصه وقواعد سير العمل فيه.   تحديد    العادي    وفوض المشرع  

  96-   القائمة حالياً   - وكذلك دستورية    95تشكيل محاكم إدارية أمام  وفتح القانون األساسي الباب  

 و العادي. أتكون مستقلة عن القضاء النظامي  97-  القائمة حالياً  -ودينية ومحاكم شرعية 
 

هي: المحاكم الشرعية    ،م المحاكم إلى أربعة أصنافن القانون األساسي قسّ أيتضح مما سبق  
 ه يتوجب على نأبمعنى    .والمحاكم النظامية  ،اإلداريةو الدينية، والمحاكم الدستورية، والمحاكم  أ

ساس، تكون إمكانية  المذكورة. على هذا األ  الصور األربعحدى  إن تتخذ  أشكل  أي محكمة تُ 
المقابل، من الممكن في  .تشكيل محاكم تجارية غير واردة كمحاكم مستقلة في إدارتها وقضائها

مية، وضمن سلطة مجلسها؛ مجلس القضاء  تشكيل محاكم تجارية ضمن مجموع المحاكم النظا
 األعلى. 

 

األساسي  أحكامووفق   ل   نظاميةكمة  محأي  تنشأ    ،القانون  أنواعها، سندًا  يحدد  عادي  قانون 
القانون األساسي ترك صالحية    98. ودرجاتها وطريقة تشكيلها واختصاصاتها... أن  هذا يعني 

 
 

 ( من القانون األساسي الفلسطيني97المادة )  92
 .( من القانون األساسي الفلسطيني100المادة )  93
 ( من القانون األساسي الفلسطيني.100المادة )  94
 ( من القانون األساسي الفلسطيني.102المادة )  95

 ( من القانون األساسي الفلسطيني.103المادة )  96

 ( من القانون األساسي الفلسطيني.101المادة )  97

 من القانون األساسي الفلسطيني. (97)المادة   98
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محاكم التجارية متروك لسلطة المشرع المحاكم نظامية للمشرع العادي، وعليه فإن تشكيل    إنشاء
  ، ن يستند إلى قانون أ يجبأي محكمة    إنشاء و  أن أساس قيام أ العادي دون تقييدها، هذا يعني  

 . هم تاليًا لأسواء أكان القانون سابقًا لصدور القانون األساسي 
 

 العادية  التشريعات القضائية أحكاممحاكم تجارية وفق  إنشاء 2- 3- 3
 

القضائيةنظم   السلطة  الفلسطيني  القضائية  المشرع  السلطة  قانون  المحاكم    في  تشكيل  مبينًا 
أنواعها وحصرها بالمحكمة العليا؛ المتكونة   عمومًا، وخص المحاكم النظامية بالتفصيل محدداً 

  ي من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا، ومحكمة الدرجة الثانية؛ محكمة االستئناف، ومحكمت
تكون  و   ،ن اختصاص كل محكمة يحدده القانون أوبين    99الدرجة األولى؛ محكمة البداية والصلح. 

 100.طريقة تشكيلها واختصاصاتها من خالل إصدار قانون خاص بذلك 
 

المشرع العادي في   هما حددجاء  ،  الباب السادسالقانون األساسي في    أوردهوبالمقارنة بين ما  
القانون األساسي منسجمًا في األ الصادر قبل إصدار  آلية    حكامالقانون األساسي  بخصوص 

  .تشكيل المحاكم وطريقة تشكيلها وطريقة تحديد اختصاصاتها
 

  ذاتها    األنواع  2001( لسنة  5أكد المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )
العليا بشقيها،  حددها المشرع   يالت ومحاكم   101في قانون السلطة القضائية وحصرها بالمحكمة 

إال   والصلح،  البداية  ومحاكم  تفويضًا أاالستئناف  منح  المحاكم،  تشكيل  قانون  في  المشرع  ن 
إذا دعت الحاجة    ة كم الصلح إلى دوائر متخصصاتقسيم محل  ةلمجلس القضاء األعلى وصالحي 

لمجلس القضاء بشأن محاكم االستئناف وتقسيمها    هانفسمنح المشرع الصالحية  و   102ذلك. إلى  

 
 

 . 2001( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )6المادة )  99

 . 2001( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )7المادة )  100

ض بموجب التعديل  تم تعديل تكوين المحكمة العليا بموجب القرار بقانون الصادر مؤخرًا واقتصر تشكيل المحكمة العليا على محكمة النق  101
  ( 39رقم )( القرار بقانون  16الجديد وتم إخراج محكمة العدل العليا واالستعاضة عنها بالمحاكم اإلدارية التي أنشئت مؤخرًا. انظر المادة )

  2020ة،  ( لسن41رقم )، والقرار بقانون  11/1/2021(،  22، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، الجريدة الرسمية، عدد ممتاز )2020لسنة  
 . 11/1/2021(، 22بشأن المحاكم اإلدارية، الجريدة الرسمية، عدد ممتاز )

يشار في هذا الصدد إلى أن القرار بقانون الصادر مؤخرًا نص على إنشاء دائرتين في    ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية. 10المادة )  102
ى تنظر في القضايا الجزائية، ولم ينشئ دائرة خاصة بالقضايا التجارية،  محاكم االستئناف، إحداهما تنظر في القضايا الحقوقية واألخر 
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دوائر    إنشاءن المشرع لم يترك صالحية التقدير بشأن  أ، والمالحظ هنا  دوائر متخصصةإلى  
ذلك لم يمارس مجلس القضاء  من  غم  على الر و   103،متخصصة على مستوى محاكم االستئناف

صالحية لتقسيم  المجلس  يضًا أن المشرع منح  أ ما يالحظ  ك  104هذه الصالحية في هذه الدرجة. 
مر الذي لم يمارسه المجلس. وعلى خالف ذلك، لم  األ  105المحكمة العليا إلى دوائر متخصصة، 

يمنح المشرع صالحية تقسيم محكمة البداية إلى دوائر متخصصة كما ظهر ذلك جليًا في باقي 
 أنواع المحاكم.

 

ن  ينماذج مختلفة من التخصص في القضاء، بداية من قضاة متخصصن هناك  أ جدير بالذكر،  
في مجال معّين إلى محاكم متخصصة منفصلة كّليًا. فيمكن أن يكون التخصص على نموذج 

عّدة  الغرف أو األقسام المتخصصة أو على نموذج محاكم متخصصة مستقلة. هناك عوامل  
اسب للقضاء المتخصص، منها عدد القضايا  يجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار النموذج المن

ومواضيع التخصص. فكّلما كان العدد المتوقع للقضايا أكبر ونطاق التخصص أوسع   ،المتوّقع
ما في الحاالت التي يكون نطاق التخصص  أفإن تأسيس محكمة منفصلة يكون الخيار األمثل.  

خيار الغرف أو األقسام المتخصصة  نسبيًّا يكون    اً و عدد القضايا المتوّقع محدودأ،  اً ضيقفيها  
ن هذا النموذج يبقي مرونة أكبر في تنّقل القضاة بين المحاكم العادية  إفي المحاكم أنجع، إذ  

ن حسب الحاجة.  يوالغرف المتخصصة وفي تغيير )زيادة أو تخفيض( عدد القضاة المتخصص
م متخصصة منفصلة  مجال واسع من القضايا، فإن تأسيس محاكفي  أما عندما يكون التخّصص  

 106.في األسفل -  8 – نظر شكلا .أفضل وأنجع اً يكون خيار 
 
  

 
 

، بشأن تشكيل 2020لسنة    (39رقم )( من القرار بقانون  10وعليه تكون ضمن الدائرة التي تنظر في القضايا الحقوقية، انظر المادة ) 
 . 2021/ 11/1(، 22المحاكم النظامية، الجريدة الرسمية، عدد ممتاز ) 

 ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية. 10ة )الماد  103

يشار في هذا الصدد إلى أن القرار بقانون الصادر مؤخرًا نص على إنشاء دائرتين في محاكم االستئناف إحداهما تنظر في القضايا   104
الدائرة التي تنظر في القضايا   الحقوقية واألخرى تنظر في القضايا الجزائية، ولم ينشئ دائرة خاصة بالقضايا التجارية، وعليه تكون ضمن

، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، الجريدة الرسمية، عدد ممتاز  2020لسنة    (39رقم )( من القرار بقانون  13الحقوقية، انظر المادة )
(22 ،)11/1 /2021. 

 ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية. 28المادة )  105
106   Gramchow, p. 16. 
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 مبادئ اختيار نماذج مختلفة للقضاء المتخّصص  : 8شكل 
 

 
 16ص   Gramchowالمصدر:  

 
سبق حددت    ،مما  والعادية  األساسية  الموضوعية  القواعد  أن  الواجب    مسارينال  أحديالحظ 

 ن هما:ان المسار ا تخصصية القضاء التجاري، وهذ إنشاءفي  مااتخاذه
 

ًا إلى  نبمحاكم متخصصة تصطف ج  إنشاء  جل أيتوجب إصدار قانون عادي من    المسار األول: 
ن  ألحالة الفلسطينية، نجد  اوبالنظر    107. الدرجة الثانيةمحاكم الدرجة األولى ومحكمة  مع  جنب  

عدد أحياناً   اً كبير   اً هناك  المعقدة  الفنية  الطبيعة  ذات  التجارية  القضايا  من  من  سيكون  لذلك   ،
 108األفضل اختيار هذا النموذج من المحاكم المتخصصة. 

 

الثاني: يتوجب إصدار قرار من مجلس القضاء األعلى ب دوائر متخصصة في    إنشاءالمسار 
محاكم الصلح، ومحاكم االستئناف، والمحكمة العليا، وكذلك في محاكم البداية بعد تعديل قانون 

 
 

 أعاله. 1- 2انظر: البند   107

 أعاله. 1- 3انظر البند   108
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والنص صراحة على صالحية المجلس في تشكيل دوائر متخصصة في محاكم   ،تشكيل المحاكم
   109.أسلفناسوة بباقي المحاكم األخرى كما أالبداية 

 

إذ    110.أعاله  1- 2سيحّد من أثر سلبّيات القضاء المتخّصص المذكورة في بند  إن المسار األول  
حدّ إ إلى  متنوعة  تجارية  قضايا  في  تبت  منفصلة  متخّصصة  لمحاكم  المقترح  الخيار  ما،    ن 

ويحافظ على رؤية أكثر شمولية للعدالة والقانون.    ،سيحول دون تحّول القضاة إلى محدودي الرؤيا
باقي القضايا    لىاكم منفصلة ومستقلة إعطاء أفضلّية للقضايا التجارية ع كون المحسي من ع  كما  

من عدد  تتطلبكونها  ، و القضايا متنوعة  سيحّد كون   نفسه،  الوقتفي    .المدنية نسبيًا   ًا كبيرًا 
بشأنها،  المحامين   السلبياتللترافع  أثر  عديبدد  و   ،من  من  والشفافية    مالتخّوف  الموضوعية 

 والفساد. 
 

 ئيةاإلجراالمتطلبات  3-4
 

التنظيم مع قواعد  تزامن هذا  لم يستقاللها إذا  الالقيمة اإلضافية    تفقد تخصصية المحاكم التجارية
جرائية مالئمة تتناسب مع طبيعة المعامالت والمنازعات التجارية، وتظهر الحاجة إلى وجوب  إ

انب المواعيد، وإدارة الدعوى، وطبيعة دور القاضي فيها، وقواعد  مراعاة تلك الخصوصية في جو 
 111.تقديم البينة، وطريقة التقاضي

 
 ات القضائية اإلجراءات الخاصة بالتبليغ 1- 4- 3

 

ومجرياتها، عالمهم بحيثيات الدعوى  إ الدعوى و   أطراف  حدد المشرع إجراءات تبليغ أوراق قضائية  
  مر هذا األيشّكل  خاصة المقامة عليهم لتمكينهم من الذود عن حقوقهم والدفاع عن مصالحهم،  

مام القضاء، لذلك تحرص التشريعات على تحديد أانتظام السير في الدعوى    أمامعائقًا حقيقيًا  

 
 

 أعاله. 1- 2انظر: البند   109

 .  20أعاله ص   1- 2انظر البند   110

شخصية    111 مقابلة  فارس،  إبراهيم  استغاللها  "  6/2020/ 18المحامي  يتم  رسمية وشكلية،  إجراءات  في  ضيع من وقت تُ لالقضاء غارق 
 ."لى الشهادات والبّينات وتحقيق العدالة المرجوة في السرعة المطلوبةإ االستناد علىوتعيق القدرة   رها،وتطيل من عم ،القضية
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للتبليغ تضمن من خاللها علم األطراف بوجود الدعوى ومتابعة سير اإلجراءات   طرق معينة 
 فيها.

 

طرق التبليغ المعتبرة   112المحاكمات المدنية والتجاريةقانون أصول  ( من  7ن المشرع في المادة )بيّ 
و البريد المسجل مع  أالموظف المختص المسمى "مأمور التبليغ"،    بوساطةوهي التبليغ    ًا،قانون

ن  إقانون األصول، و   أحكامو بأي طريقة أخرى تقررها المحكمة بما يتفق مع  أعلم الوصول،  
 يستصدر أمراً أن  تعذر التبليغ بالطرق المذكورة أعاله، جاز لطالب التبليغ الطلب من المحكمة  

قام  أخر موطن  آوصورة أخرى في    ،بتعليق النسخة المراد تبليغها على لوحة إعالنات المحكمة
 113حدى الصحف المحلية. إفيه المطلوب تبليغه ونشر موجز عن الورقة القضائية في 

 
  ، التبليغات القضائية لألطراف في الدعاوى التجارية  أحكامإلى مراجعة  ملحة  قد ال تكون الحاجة  

ومن ضمن ذلك تبليغ   صاحبها إجراءات فاعلةتن  أباعتبار أن الدعوى التجارية وغيرها ال بد  
 إلفراد المعامالت التجاريةبعين االعتبار    اآلتيةخذ األسباب  أنه يتوجب  أال  إ  ،القضائية  األوراق

 بمعاملة مالئمة في موضوع التبليغ: 
 
المدنية • األطراف  بعكس  للتاجر  بالنسبة  العنوان  بدقة من  كويم  ،ثبوت  عليه  االستدالل  ن 

 و الشركات التجارية. أخالل بيانات السجل التجاري للتاجر الفرد 
في  طرق التبليغ االعتيادية المشار إليها أعاله ثبت يقينًا ضعفها وعجزها عن أداء رسالتها   •

والبت فيها التأخير الناجم   ةالدعاوى التجاريفي  نظر  ال  ال يحتملوعليه،    114وقت معقول، 
 و مالية. أراءات قضائية ترتبط بأبعاد إدارية عن إج

لزامي في الشركات التجارية، طريقة ينبغي مراعاتها في تبليغ الشركات التجارية التوكيل اإل •
بشكل دائم في أروقة    موجودون ن المحامين  أخاصة    ،نجازها بأوقات قصيرةإلتسريع العملية و 

 المحاكم.

 
 

 . 9/2001/ 5، 38، الوقائع الفلسطينية، عدد 2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )  112

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.  20المادة )  113

 . 8/6/2020مقابلة: القاضي أسعد الشنار، أمين عام مجلس القضاء األعلى، رام هللا، بتاريخ   114
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مع   ،لكترونيةطويرها وتوسيع أنواعها كالتبليغ بالطرق اإلاإلجراءات الحالية للتبليغ من الممكن ت
 الستحداث مثل هذه الطرق.بعين االعتبار خذ المتطلبات القانونية أ
 
 المتطلبات اإلجرائية الخاصة بالمواعيد  2- 4- 3

 

نظم المشرع الفلسطيني ووضع قواعد ألصول المحاكمات في قانون أصول المحاكمات المدنية  
القواعد الواجب  م 2001( لسنة  2رقم )   والتجارية القانون لينظم  في    اتباعها، وحدد نطاق هذا 

الواجب   المواعيد  فيه  وحدد  والتجارية،  المدنية  كل    مراعاتهاالقضايا  إجراءات إفي  من  جراء 
 :  اآلتي المواعيد الواردة فيما أحكامويمكننا تلخيص  .الدعوى 

 
 قانون أصول المحاكمات  أحكامجدول المواعيد وفق : 4جدول 

 المدنية والتجارية الفلسطيني
 

 المدة باليوم  جراء اإل
 2 و البريد.أتسليم قلم المحكمة األوراق القضائية المراد تبليغها للموظف  

 7 .تبليغ الورقة القضائية للمراد تبليغه 
 15 .تقديم الئحة جوابية 

 15 .الدعوى المعدلة الرد على الئحة 
 15 .يكون ميعاد االستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوماً  

 15 .االستئناف - تقديم الئحة جوابية 
 15 .مام محكمة النقض أتقديم الئحة جوابية  

 15 .وذلك قبل إقامة الدعوى المستعجلة ، خطار المدعى عليه بأداء الحق المدعى به إ
 15 .ويبلغ بها الخصوم  ،تحديد المحكمة لجلسة لنظر الدعوى خالل المدة من تاريخ تقديم الئحتها

 30 .يكون ميعاد الطعن باالستئناف
 40 .يكون ميعاد الطعن بالنقض

 60 .مدة التسوية القضائية 
 60 .تجديد الدعوى بعد شطبها

 180 .جراء تم فيها إخر آسقوط الخصومة من تاريخ 
 180 .التأجيل العام للدعوى بناء على طلب الخصوم 
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 : اآلتييالحظ بالخصوص 
المواعيدحدد   • المذكور  القانون  في  العادية  أال  إ  المشرع  المدنية  الدعوى  بين  يفرق  لم  نه 

لحالة  تكون قصيرة لتالئم االمواعيد  في فروقاتكون هناك تن أ، واألصل والدعوى التجارية
 التجارية.

مدة التسوية القضائية   مثالً   باإلطالة،تتسم  بها  لغأ أعاله في  دد التي حددها المشرع  ن المُ أ •
يمكنه التحقق ن القاضي  أ الرغم من  على  ،  يوماً   ستينمام القاضي حدد لها المشرع مدة  أ

، المدد الخاصة بالدعاوى  أيضاً   .بكثير  قل من ذلكأمن رغبة األطراف بالتسوية خالل مدة  
المتخذة اإلجراءات المختصرة يتم تحديد جلسة لها خالل خمسة عشر يومًا، وهذا يتنافى 

 ع طبيعتها. م
على  دعاوى اإلجراءات المختصرة    وأالتجارية من ضمن قضايا  دخل المشرع القضايا  لم يُ  •

 تفترض ذلك.ن طبيعتها أالرغم من 

 
ن وحدة القواعد اإلجرائية الخاصة بالمواعيد ال تتناسب أيتضح جليًا من هذه األمثلة المبينة أعاله  

مام  أواعتماده لتحديد المواعيد  ،  نفسهمع طبيعة الدعوى التجارية، وفي حال اإلبقاء على القانون  
، فال بد من تعديل هذا القانون، ويمكن تعديل المواعيد بيسر مستقبالً   المحاكم العادية والتجارية

ريح في قانون معدل على تطبيق نسبة معينة من المواعيد المحددة  وسهولة من خالل النص الص
 كتخفيضها للنصف مثاًل في الدعاوى التجارية.  ،في القانون 

 
 المتطلبات اإلجرائية الخاصة بالبينات  3- 4- 3

 

   -طرقًا عدة يمكن من خاللها للمدعي  م2001( لسنة  4رقم )  قانون البينات الفلسطينيأورد  
في  أسواء   ذلك  التجارية  كان  دعواه،    -المدنية  أمالمواد  ي إثبات  الكتابية، بما  األدلة  شمل: 

  أحكام ومن خالل االطالع على    115قرار، واليمين، والمعاينة، والخبرة.والشهادة، والقرائن، واإل
من    ،خاصة  أحكامثباتها بإالمعامالت التجارية وطرق    ن المشرع قد خّص أقانون البينات، نجد  

 ذلك: 

 
 

 . 2001( لسنة 4( من قانون البينات الفلسطيني رقم )7المادة )  115
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دون التقيد بضرورة   كافة  ثبات المذكورةبطرق اإلأجاز القانون إثبات دعاوى التجار   •
سومة بالسرعة  و هذا االستثناء مع طبيعة المعامالت التجارية المينسجم  ثبات كتابة، و اإل

 116هذا الحكم للمشرع.ُيسج ل واالئتمان، و 
القأ  • وسندات  التجارية  األوراق  بشأن  للقاضي  صالحية  المشرع  الموقعة  عطى  روض 

 117.ثابتة التاريخلم تكن وإن خذ بها كحجة للتاجر حتى  لمصلحة التجار واأل

وضد غيرهم وعليهم ولهم بشروط محددة   أجاز المشرع إثبات دعوى التجار ضد التجار •
القانون،   البينها  ليست سندات رسمية وال عرفيةأ من  رغم  على  الدفاتر  بل    ،ن هذه 

وطبيعتها  مع روح التعامالت التجارية    هذا أيضاً ينسجم  سندات غير موقع عليها، و 
 118لزامي في دفاتر التجار.إصولي و أن تكون موثقة بشكل أالتي يجب 

لبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس  اعطى المشرع حجة للرسائل غير الموقع عليها و أ  •
الرغم من أهمية هذه الوسائل في العمل على  و   119،لكتروني قوة السند العرفيوالبريد اإل

فهذه الوسائل باتت قليلة    ،نه يؤخذ عليها قدمهاأثبات، إال  إالتجاري واعتبارها وسائل  
اإل البريد  باستثناء  عطى  أ خر،  آ  بهذا من جانب، ومن جان   120،لكترونياالستعمال 

رغم من أهمية  العلى جهة المدين، االحجة في مو  يةالمشرع قيمة السند العرفي محدود 
العمل   الوسائل في  التجارية،  التجاري  هذه   حكامما يستلزم مراجعة هذه األموالحياة 

ثبات في العالقات التجارية قياسًا على وإعطاء الوسائل المذكورة حجة كاملة في اإل
 الدفاتر التجارية. 

 

   متطلبات مساندة 3-5
 

لمتطلبات  ا  إلى جانب  -  عوامل مساندة  ال بد من توفر  ،المحاكم التجارية  إنشاءإلنجاح تجربة  
تمكن المحاكم من أداء العمل القضائي التجاري المتخصص   - القانونية الموضوعية واإلجرائية  

 
 

 ( من قانون البينات الفلسطيني. 68المادة )  116
 ( من قانون البينات الفلسطيني. 18) المادة  117
 ( من قانون البينات الفلسطيني. 24-21المواد )  118
 ( من قانون البينات الفلسطيني. 19المادة )  119
  ، ص 2017،  3/4سلسلة فقه القضاء التجاري، عدد    -انظر: زينب غريب، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات، مجلة العلوم القانونية    120

، 1ر أيضًا: عبد الرحيم أضاوي، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، عدد  نظا.  148
2016. 
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بكفاءة وفاعلية، ولعل من أهم هذه العوامل توفر كوادر قضائية كافية ومتخصصة، وكذلك كوادر  
 ة مالئمة.إدارية، ومرافق قضائي

 
 المحاكم   والقضاة وموظف الكوادر البشرية: 1- 5- 3

 

إل التوجه  توفي  نشاءإن  شك  بال  يتطلب  متخصصة  تجارية  كاف    رمحاكم  قضاة  المن    عدد 
نشاؤها ستكون محاكم تابعة لمجلس القضاء  إ، وطالما أن المحاكم المنتظر دارييناإلموظفين الو 

األعلى فإن القضاة الحاليين والموظفين اإلداريين العاملين في المحاكم الحالية سيشكلون نواة  
تعانيه  ما  إلى  وبالنظر  المتخصصة.  التجارية  المحاكم  في عمل  للبدء  الالزم  البشري  الكادر 

قبال المواطنين في إارتفاع  من  يقابله  وما  ،  والموظفين  أعداد القضاةالمحاكم حاليًا من نقص في  
و  المحاكم  القضاءأ على  ذلك  ،  عتاب  القضاة    دون يتطلب  فإن  عدد  زيادة  على  العمل  شك 

 121.والموظفين اإلداريين
 
تشكيل المحاكم التجارية على مستوى محاكم الدرجة األولى والثانية وعلى مستوى محكمة    طلبيت

العليا الثالثو خذ عدد القضاة  أع  وم  122،)القانون( المحكمة   بعين االعتبار،   ةوجود المستويات 
 اللجوء إلى الترقية والتعيين وفق الشروط التي يسمح بها القانون. 

 
  -   باإلضافة إلى الشروط العامة  -  شروط التعيين  تضمنن تأ في حالة تعيين قضاة،  ينبغي  و 

وفي حالة النقل من المحاكم الحالية، يتوجب نقل القضاة    .شرط التخصص في القضايا التجارية
ضرورة خذ  أللخبرات المتراكمة في العمل في القضايا التجارية، وفي كل األحوال، يتوجب    وفقاً 

 . بعين االعتبار قضاة المحاكم التجارية لبرامج تدريبية متخصصة ومستمرة  خضوع
 

 
 

نظر: التقرير السنوي  امقارنة مع سابقه.    2019% خالل العام  23نسبة الزيادة في أعداد القضايا الواردة إلى مختلف درجات المحاكم     121
 .2019األعلى  لمجلس القضاء

لم تتبن  النظم المقارنة محاكم عليا متخصصة مستقلة، ويقصد هنا بتخصصية المحكمة العليا إنشاء غرف أو دوائر متخصصة في هذه   122
ا  المحكمة. وينبغي أن يتم تحديد اختصاص هذه المحكمة في الدائرة التجارية بنوعية القضايا التجارية التي تقبل الطعن أمامها باعتباره

 محكمة قانون ال محكمة موضوع. 
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 التدريب  2- 5- 3
 

زيز قدرات القضاة وموظفي المحاكم، ويعمل المعهد على  بهدف تع  123المعهد القضائي   أنشئ
الجدد،   للقضاة والموظفين  بانتظام  تدريبات  تدريبإلى  عقد  المحاكم على    جانب  باقي قضاة 

من التدريبات للقضاة الجدد والقدامى    اً وقد نظم المعهد القضائي عدد  ،باستمرار  اختالف درجاتها
على فهم وتطبيق الجوانب اإلجرائية في القوانين والتشريعات المنظمة   تهمتستهدف تطوير مقدر 

 .مامهاألعمل المحاكم والتقاضي 
 

االلتحاق  في  محاكم تجارية خلق برامج تدريبية متخصصة لجميع القضاة الراغبين    إنشاءيتطلب  
يات  لالكفاءة والتخصصية في تلك القضايا وفق آ  طوتنطبق عليهم شرو ري  التجابالعمل القضائي  

ن تكون نوعية متخصصة لقضاة هذه المحاكم أمجلس القضاء، ويشترط في هذه البرامج    ايضعه
المستحدثة منها التجارية وقوانينها ال سيما  القضايا  البرامج  124، في  التي  التدريبية    صحيح أن 

الف  يقدمها القضائي  وال   ،ير شاملةغلكنها    125مكثفة ومنظمة ومستمرة،حاليًا،    لسطينيالمعهد 
حيث يالحظ    126، ال سيما القوانين التجارية المستحدثة  ،ر يسير من قوانين التجارةز تغطي سوى ن

ي يغطي الفترة الواقعة  ذال  ،من دائرة التدريب القضائي بمجلس القضاء  ن برنامج التدريب المعدّ أ
يقدم إال تدريبًا   لم والمنفذ من معهد التدريب القضائي،  ،  17/10/2020و  8/12/2019بين  
التأمين" من أصل    واحداً  "قانون  التجارية المتخصصة  القوانين  دورة تدريبية في   32فقط في 

 127القوانين األخرى. 
 

 
 

وقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء المعهد   م،01/03/2008الصادر بتاريخ    2008( لسنة  6أنشئ المعهد بموجب مرسوم رئاسي رقم )   123
عتبر  م، وي2008( لعام  7م، وقرار مجلس الوزراء بنظام المعهد القضائي الفلسطيني رقم )2004( لسنة  89القضائي الفلسطيني رقم )

 .الجهة الرسمية التي تعنى ببناء وتطوير الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والموظفين اإلداريين العاملين في قطاع العدالة

المحامين أجاب    124 المتخصصة سوف تساعد على تأهيل قضاة وتدريبهم في مواضيع تجارية  ب   الذين تمت مقابلتهم  جميع  المحاكم  أن 
،  6/2020/ 18. المحامي إبراهيم فارس، مقابلة شخصية  وسوف تحد من الضغط على المحاكم العادية وتقّلل من عمر القضية  ،متخصصة

 .2020/ 27/10والمحامية شهيناز أبو فرحة، مقابلة شخصية 

 28/10/2020مقابلة مع مسؤول التدريب القضائي، القاضي عزمي طنجير، بتاريخ   125

   28/10/2020القضائي، القاضي كفاح الشولي، بتاريخ  مقابلة مع مدير المعهد  126

 (. 1نظر: مرفق رقم )ا  127
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حاجة    ولتعزيز كفاءة العمل القضائي في القضايا التجارية، أكد عدد من قضاة المحاكم وجود 
ما  يللتدريب في الموضوعات التجارية، ومنها األوراق التجارية، والعقود التجارية، والشركات ال س

الضريبي،   128المستحدثة، والتهرب  المقاوالت،  وعقود  االقتصادية،  القوانين  مجال  في  وكذلك 
االستثمار،   المومنازعات  المصرفية،اوالمعامالت  وغير  المصرفية  المست  129لية  حدثة،  والعقود 

وقوانين الرهن العقاري والتأجير التمويلي وعموم التشريعات االقتصادية   130وقوانين المصارف، 
 131بعادًا فنية.أالمتضمنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 . 2020/ 29/10مقابلة مع قاضي محكمة صلح الخليل، القاضي روان معلم، بتاريخ   128

 . 28/10/2020مقابلة مع قاضي المحكمة العليا، المستشار إيمان ناصر الدين، بتاريخ   129

 . 2020/ 27/12ليا، المستشار ثائر العمري، بتاريخ مقابلة مع قاضي المحكمة الع  130

 .2020/ 27/12مقابلة مع قاضي محكمة استئناف رام هللا، القاضي أحمد ولد علي، بتاريخ   131
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 توصيات ملّخص و   -4
 
 

هذه الدراسة االحتياجات القضائية لتسوية المنازعات التجارية بطريقة تتناسب مع طبيعة   راجعت
واالستعجال   فاالئتمان  والثقة،  السرعة  مبدأي  على  تقوم  التي  التجارية  من سمتان  المعامالت 

التجارية يجب   األعمال  تأسمات  آثاره تن  ذلك  و   ،امحقق  تنشأ من  قد  التي  المنازعات  تسوية 
 كفاءة. تيعة وفاعلة وذابطريقة سر 

 
انتهجت النظم المقارنة طرقًا عدة لتسوية المنازعات ال سيما الطرق القضائية الرسمية، وهناك  

الدول    لدىتوجهات   من  المنازعات لالكثير  تسوية  على  قدرته  وتعزيز  القضاء  دور  تفعيل 
باتجاه  م،  همامأالمعروضة   دفع  سيما ما  ال  المحاكم،  عمل  في  التخصصية  من  نوع  خلق 
 المحاكم التجارية.تخصصية 

 
المقارنة    النظممن  عدد  تجارب    وعرضتالحالي،  الفلسطيني  وضع القضائي  الالدراسة    راجعت

)المملكة    في موضوع الفاعلية القضائية في منطقة الشرق األوسطال سيما التجارب المتقدمة  
الدراسة األنظمة  راجعت  ، و العربية المتحدة(  اإلماراتالمغربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة  

الموضوعية واإل الفلسطينية  للتعرف  القانونية  تجارية ومتطلبات    محاكم  إنشاء  سبللى  إجرائية 
 ة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في اآلتي:  ذلك، وقد خلصت الدراس

 
  ، في القضايا  "قضائيالختناق  ما يسمى "االيعاني القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية م •

التجاريةالقضايا  ال سيما   فيها  المطر . االختناق  المدنية بما  الزيادة  ة في عدد  دناجم عن 
وعدم توفر كوادر بشرية كافية على    ،سنوات سابقةالملفات والقضايا الواردة والمدورة من  

 مستوى القضاة والموظفين اإلداريين. 
مام محاكم  أالحقوقية المنظورة/ المفصولة    جمل القضايامن منسبة القضايا التجارية  تبلغ   •

، وتحتاج الدعوى المدنية بما فيها % من مجمل القضايا المعروضة 27  نحوالضفة الغربية  
 مام الدرجة الواحدة. أ( يوماً كمتوسط لتسويتها 391)التجارية إلى 
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تتجاوز متوسط عمر الدعوى الحقوقية بشكل كبير،  ن أغلبية القضايا التجارية أأظهرت الدراسة 
إلى طبيعة القضايا التجارية    ،من وجهة نظر قضاة المحاكم الذين تمت مقابلتهم  ،ذلك  يعودو 

 . الالزمة للتعامل معها نونية والفنيةوضعف الخبرات القا ،والجوانب الفنية فيها
 

هناك خلل بنيوي في برنامج تدريب القضاة وموظفي المحاكم، حيث يفتقد بشكل كبير إلى معظم 
، مع توفر  موضوعات القضايا التجارية والمستحدثة والجوانب المرتبطة بمهارات إدارية ومهنية

 البرنامج التدريبي لهذه الموضوعات. اإلمكانية والقدرة على ذلك بسهولة من خالل تطويع 
 

يغطي   سيما ال  ال  التجارية  والقوانين  الموضوعات  المحاكم  لقضاة  القضائي  التدريب  برنامج 
القانونية  األنظمة  ليشمل  التدريبي  البرنامج  لتطوير  ملحة  حاجة  وهناك  منها،  المستحدثة 

 المستحدثة في الجوانب التجارية. 
 

صص من الوسائل المهمة المتبعة في األنظمة القانونية والقضائية  يعتبر القضاء التجاري المتخ
  حكام خلق هذا النوع من القضاء تسوية قضائية ذات كفاءة عالية وجودة في األيحقق  المختلفة، و 

في   للمناإوسرعة  تسوية  التجاريةز نجاز  إيجاباً   132عات  ينعكس  أطرافها    بما  بيئة و على  على 
بالتالي تحقيق أغراض اقتصادية تنسجم مع السياسة االقتصادية    ،األعمال وجاذبيتها لالستثمار

 العامة.
 

من خالل تقسيم المحاكم إلى دوائر تشتمل    ،األول  :سلوبينأتخصص القضاء التجاري يتخذ  
على مستوى اختصاص كل محكمة   تجارية متخصصة في المحاكم القائمة حالياً دوائر  على  

الثاني أنوعيًا   واألسلوب  قيميًا.  خالل    ،و  باقي   إنشاءمن  عن  وظيفيًا  مستقلة  تجارية  محاكم 
 .خصص لها الكوادر القضائية واإلدارية المتخصصة وتتبع السلطة القضائية النظاميةت  ،المحاكم

 
 

هناك حاجة ماسة  "  2020/ 10/ 27، والمحامية شهيناز أبو فرحة، مقابلة شخصية  18/6/2020المحامي إبراهيم فارس، مقابلة شخصية    132
  ،على النتائج المالية والتعاقديةأثير  البت في بعض المنازعات التجارية لها ت  فين السرعة  إايا التجارية بسرعة أكبر، إذ  للبت في القض

 . دون أي تأخير"حل مشكلة المنازعات  يتطلب األمر أحياناً ولذا 
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الثاني على األول في نجاعته في تحقيق تخصصية   التجارية بحكم  ايتفوق األسلوب  لمحاكم 
 غير المتحقق في حالة الدوائر المتخصصة. مر األ ،استقالل هذه المحاكم عن غيرها

 

النظام   على مستوى محاكم  الفلسطيني بوجود قضاء تجاري متخصص  القانون  في  ال يسمح 
تعديالت تشريعية على قوانين السلطة القضائية، ال سيما  إجراء  متخصصة، ويتطلب تحقيق ذلك  

ن أصول المحاكمات المدنية وقانو   ،قانون السلطة القضائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية
 والتجارية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية.

 

ن  أ ن الدراسة وجدت  أإال  المحاكم المتخصصة في النظام الفلسطيني،    إنشاءمع أفضلية خيار  
بتحقيق تخصصية محدودة في المحاكم الحالية لنظر  يسمح  جرائي الحالي  النظام القانوني واإل

مع العلم أن النظام القانوني   ، دوائر متخصصة  إنشاءعبر منح صالحية تخوله  تجارية  القضايا ال
فقد  محكمة البداية  أما على مستوى  محاكم الصلح واالستئناف والعليا،  يسمح بذلك على مستوى  

 . القانون الفلسطيني ذلك أغفل
 

 :تيباآل توصي الدراسة لذا 
طرافه من  أمحاكم تجارية متخصصة لما تحققه من إيجابيات على مستوى التقاضي و   إنشاء •

 الناحية القانونية واالقتصادية. 
و إصدار قانون  أوقانون تشكيل المحاكم  تعديل قانون السلطة القضائية  حاجة لك  لذلك، هنا •

وفق  ألنه ال يمكن  ، ذلك  محاكم تجارية متخصصة في الضفة الغربية  نشاءإلجديد  عادي  
، ويفضل إصدار قانون  القانون األساسي الفلسطيني تشكيل محاكم إال بإصدار قانون عادي

التجارية المحاكم  قواعد  يتضمن  أمامها  خاص  واإلجراءات  مكماًل واختصاصها  يكون   ،
 لمنظومة التشريعات القضائية.

ايا  تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يضمن إعطاء خصوصية للقض •
في   عليها  المنصوص  والمواعيد  المدد  تقليص  سيما  المحاكمات، ال  أصول  في  التجارية 

في    ال سيما في حالة الشركات التجارية  ،وطرقه  وأصوله  القانون، وقواعد التبليغ القضائي
 للمحاكمات التجارية. صوالً أ حال اعتبار القانون 
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ن  ونية في الموضوعات التجارية، أل إعداد برنامج تدريبي للقضاة يركز على الجوانب القان •
تأهيل قضاة وموظفين إداريين للتعامل مع القضايا التجارية    تطلبالمحاكم التجارية ي  إنشاء

 ال سيما ذات الطابع الفني منها عبر برنامج تدريبي متخصص يعد لهذا الغرض. 
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 ملحق: 
 2019-2015: أنواع قضايا الحقوق من  5 جدول

 
 أحد األطراف شركة  التصنيف عدد القضايا  نوع الدعوى 

  تجاري  1 إشهار إفالس 
 0 يحتمل اإلمكانّيتين  1 المطالبة بإثبات صحة التواقيع 

  تجاري  1 بنوك 
 0 يحتمل اإلمكانّيتين  1 مال مرهون بيع 

  تجاري  1 تسليم كمبياالت 
  تجاري  1 ضبط القصاصات المقلدة وحجزها 

 0 يحتمل اإلمكانّيتين  1 فتح مأجور 
 0 يحتمل اإلمكانّيتين  1 قطع نزاع ومديونية 

  غير تجاري  2 إثبات إيصال 
  غير تجاري  2 االعتداء على طريق عام وارتداده 

 1 يحتمل اإلمكانّيتين  2 تصرف المدين في حق الدائن عدم نفاذ  
  غير تجاري  2 قرار صادر عن لجنة انتخابية  

  غير تجاري  2 مطالبة بالدرجات الوظيفية 
  غير تجاري  3 إثبات إيجار المستأجرين وحقوقهم 

االنتفاع باألجزاء المشتركة وصيانتها في المباني متعددة  
 الطوابق 

  غير تجاري  3

  غير تجاري  3 استرداد العارية 
  غير تجاري  3 طريق أو شارع 

 1 يحتمل اإلمكانّيتين  3 طلب إدخال مدعي 
  غير تجاري  3 طلب استصدار شهادة وفاة 

  تجاري  3 عزل الشريك وإخراجه وانسحابه 
  غير تجاري  3 مخاصمة 

  غير تجاري  3 معارضة الجهة المدعية في حقها باالنتفاع بالمأجور 
  غير تجاري  3 وضع ونزع اليد عن المنقول 
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 أحد األطراف شركة  التصنيف عدد القضايا  نوع الدعوى 
  غير تجاري  4 اعتراض الغير

 0 يحتمل اإلمكانّيتين  4 تخمين 
  غير تجاري  4 تصريحية 

الطعن بالقرارات اإلدارية والطعون االنتخابية الخارجة عن  
 اختصاص محكمة العدل العليا 

  غير تجاري  5

 0 اإلمكانّيتين يحتمل   5 تثبيت عقد بيع 
  غير تجاري  5 مساحة وحدود 

  غير تجاري  5 وقف ومنع تغيير تصرف 
  غير تجاري  7 االدعاء بالحق المدني 

 0 يحتمل اإلمكانّيتين  7 إبطال التبليغات 
  تجاري  7 تعيين محكم 

 2 يحتمل اإلمكانّيتين  7 تقدير قيمة العقار
 0 اإلمكانّيتين يحتمل   7 مطالبة بمنقوالت 

  تجاري  7 منع فصل تيار كهربائي عن عقار 
  غير تجاري  8 إثبات حالة 

  تجاري  8 اإلفالس 
 0 يحتمل اإلمكانّيتين  8 منع إجراء بيوع 

  يحتمل اإلمكانّيتين  8 وقف تنفيذ قضية إجرائية 
 1 يحتمل اإلمكانّيتين  9 استحقاق نفاذ تصرف المدين في حق الدائن 

  عّمالية  9 المطالبة بأجرة المثل 
 0 يحتمل اإلمكانّيتين  9 ملكية 

  غير تجاري  10 قضايا االدعاء بالتزوير 
 0 يحتمل اإلمكانّيتين  10 وضع اليد 

  غير تجاري  10 وقف ومنع إجراء معاملة تسجيل 
  تجاري  12 إبطال أي قيمة قانونية للشيكات 

  تجاري  13 تحصيل الديون 
 0 يحتمل اإلمكانّيتين  14 الحدود وتصحيحها تعيين 

  تجاري  14 حصص 
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 4 يحتمل اإلمكانّيتين  14 فك سند رهن 

من قانون    266إلقاء الحجز التحفظي وفقًا ألحكام المادة  
 أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

  يحتمل اإلمكانّيتين  15

  غير تجاري  15 إعادة وضع اليد على العقار 
  غير تجاري  16 مشاعية حصص 

  تجاري  17 عالمة تجارية 
  تجاري  19 التصفية 

  غير تجاري  19 حقوق ارتفاق 
 1 يحتمل اإلمكانّيتين  21 إخالء المأجور في المناطق البلدية 

 0 يحتمل اإلمكانّيتين  21 وقف البيوعات 
  تجاري  22 تأمين   -مطالبة وتعويضات 

 1 يحتمل اإلمكانّيتين  26 تصديق األحكام األجنبية 
 0 يحتمل اإلمكانّيتين  34 إلغاء حجز على قطعة أرض 

  تجاري  35 استرداد شيكات 
 2 يحتمل اإلمكانّيتين  35 فك حجز  

 3 يحتمل اإلمكانّيتين  36 إلغاء حجوزات 
  غير تجاري  40 المغارسة  -المزارعة 
  غير تجاري  42 نزع اليد 

 6 اإلمكانّيتين يحتمل   54 إعادة المحاكمة 
  غير تجاري  58 إثبات ملكية 

 1 يحتمل اإلمكانّيتين  58 رفع إشارة رهن 
 30 يحتمل اإلمكانّيتين  59 وقف صرف 
  غير تجاري  63 حق المرور

 6 يحتمل اإلمكانّيتين  68 تنفيذ حكم أجنبي 
)المسؤولية   والمعنوي  المادي  الضرر  عن  التعويض 

 التقصيرية(
 22 اإلمكانّيتين يحتمل   81

  غير تجاري  82 مطالبة بمصاغ ذهبي 
  غير تجاري  98 المطالبة بالتعويض عن بدل العطل والضرر
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  غير تجاري  98 المطالبة بحصص إرثية 

 0 يحتمل اإلمكانّيتين  119 فك اعتراض عن قطعة أرض 
 4 اإلمكانّيتين يحتمل   138 المطالبة بأجرة عقار وبدل خدمات مستحقة الدفع 

  غير تجاري  143 تصحيح القيود في الوثائق الصادرة عن الدوائر الرسمية 
  تجاري  160 تصديق قرار محكم 

 119 يحتمل اإلمكانّيتين  164 استرداد مبلغ 
  غير تجاري  203 حق الشفعة 

  تجاري  215 فسخ قرار محكم 
  تجاري  223 تأمين  - مطالبات وتعويضات 

  غير تجاري  247 معارضة في منفعة مأجورمنع 
 22 يحتمل اإلمكانّيتين  250 اعتراض الغير

 20 يحتمل اإلمكانّيتين  273 تنفيذ العقد 
 32 يحتمل اإلمكانّيتين  305 إزالة الضرر 

 24 يحتمل اإلمكانّيتين  315 فسخ عقد إيجار وإخالء مأجور
  غير تجاري  322 المدنية تغيير اسم في سجالت وقيود مديرية األحوال 

 231 يحتمل اإلمكانّيتين  325 المطالبة بتعويضات عن أضرار مادية 
  غير تجاري  365 فسخ سندات التسجيل وإبطالها 

  غير تجاري  371 فسخ وكالة دورية وإبطالها 
  غير تجاري  404 منع معارضة في حق االنتفاع 

  تجاري  439 إجراء المحاسبة 
  عّمالية  519 إصابة عمل تعويض عن 

  غير تجاري  530 حق األولوية والرجحان 
 79 يحتمل اإلمكانّيتين  711 فسخ العقد وإبطاله 

  غير تجاري  831 منع معارضة في منفعة 
  تجاري  1,001 المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية 

 804 يحتمل اإلمكانّيتين  1,157 المطالبة بتعويضات أضرار مادية 
  غير تجاري  1,431 معارضة منع 

  تجاري  2,514 المطالبة بتعويضات أضرار جســدية 
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المنقولة   وغير  المنقولة  المشتركة  األموال  إزالة    - تقسيم 

 الشيوع 
 33 يحتمل اإلمكانّيتين  2,670

 178 يحتمل اإلمكانّيتين  2,920 تخلية مأجور 
  غير تجاري  4,141 منع معارضة وإثبات ملكية 

  غير تجاري  4,920 اسم تصحيح 
 868 يحتمل اإلمكانّيتين  5,184 منع مطالبة 

  غير تجاري  6,752 تنفيذ وكالة دورية 
  عّمالية  10,746 حقوق عمالية 

 24,808 يحتمل اإلمكانّيتين  63,905 المطالبة بمبلغ مالي 
   116,323 المجموع 
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