المستخلص
هذه الدراسة تتعلق بالمنازعات المصرفية  ,والتي عادة ما تدور حول سيولة نقدية أو ما إرتبط بها من
ضمانات  ,وتمثلت مشكلة البحث في طول أمد إجراءات التقاضي أمام القضاء  ,نسبة لعدم تخصص القضاة
بالشؤون المصرفية التي تتطلب اإللمام بكل المستجدات في نظم ومعامالت الجهاز المصرفي المتجددة
والمتطورة بإستمرار  ,وال يتأتى لهم الفصل في النزاع إال باإلستعانة بخبراء في العمل المصرفي  ,مما
يستلزم زمنا طويال للفصل القضائي  ,وما يصحب ذلك من تجميد لألموال محل النزاع يؤدي لتسبيب خسائر
فادحة لطرفي الخصومة  ,فكان ال بد من إيجاد وسيلة بديلة ومثلى لفض المنازعات المصرفية بسرعة
وسرية ومرونة وإحترافية في حسم هذه المنازعات بصورة تتماشى مع طبيعة العمل المصرفي  ,لذا هدفت
التعريف به
هذه الدراسة إلى إبراز دور التحكيم المصرفي كوسيلة مثلى لفض المنازعات المصرفية و
وبقواعده  ,ودوافع اللجوء إليه  ,ومزاياه  ,وعيوبه  ,وطبيعته القانونية  ,وإجراءاته  ,والتعريف بالعمليات
المصرفية  ,وخصائصها  ,والقواعد التي تخضع لها  ,وفهم المنازعات المصرفية  ,وكيفية نشوءها ,
ومعرفة النظم األساسية لمراكز التحكيم المتخصصة بالسودان  ,وقد إعتمدت الدراسة في الجانب النظري
منها المنهج اإلستقرائي الوصفي التحليلي  ,الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد فعال بالواقع ووصفها
وصفا دقيقا مع التحليل وإستخالص النتائج  ,وفي الجانب التطبيقي منها فقد إعتمد الباحث المنهج التحليلي
المقارن مستعرضا موضوع التحكيم المصرفي في النظام القانوني السوداني  ,ومقارنته مع التحكيم في النظم
القانونية األخرى في محيط وطننا العربي  ,إضافة إلى وضعه في اإلتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيم
المتخصصة  ,وتحليل جزيئات الموضوع في القوانين المقارنة  ,وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن
العمليات المصرفية عمليات معقدة ومتنوعة ومتجددة بإستمرار في نظمها ومعامالتها  ,والفصل في
منازعاتها يتطلب قدر عالي من الخبرة واإلحترافية والدراية الفنية بأعمال المصارف  ,وأن التحكيم
المصرفي له مزايا عديدة تجعله األمثل لفض المنازعات المصرفية بديال للقضاء بما يوفره من سرعة
وسرية ومرونة وخبرة وإحترافية في حسم المنازعات ال تتوفر في قضاء الدولة  ,وأن التحكيم أساس
شرعي أصيل يستمد مصدره من الشريعة اإلسالمية  ,وكل األعمال المصرفية في الجهاز المصرفي
السوداني تقوم على مرجعيات إسالمية وتخضع للرقابة الشرعية  ,وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من
نتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها إنشاء مركز متخصص للتحكيم المصرفي بالسودان بعضوية
خبراء في العمل المصرفي والمالي  ,وتدريب المحكمين وتأهيليهم بإستمرار لمواكبة المتغيرات والتطورات
التي تطرأ على العمل المصرفي محليا ودوليا  ,وتضمين المصارف السودانية لشرط التحكيم في معامالتها
في حال حدوث منازعات مع عمالئها أو مع غيرها من المصارف الوطنية أو األجنبية  ,ومواصلة
الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجاالت التحكيم المصرفي  ,وتفصيل آثار التحكيم المصرفي
على أي عملية مصرفية على حدا.

Abstract
This research study is aware of the banking disputing that’s raise's of
money liquidation or its related grantees , the research problem is the long time
that’s take it the of any case to be judged because of judge’s non expertise
banking operations and transactions and its related updates and also not
updated with the radical developed and renewable banking process and
transactions types , and because of that they can't make any action before they
consult a veteran in banking field and this process is taking long time to
adjudicate a case which will lead by the freezing of funds that disputed on it
which will lead to major losses to the disputed parties so because of all that it was
important to find alternative ideal method to adjudicate banking disputes in fast
,privacy ,flexibly and professional way suitable with the nature of banking works.
This research purpose to led light and indicate the role of banking adjudication as
ideal instrument to adjudicate the banking disputes and to define it and its roles
and needs of working with it and also the advantage and disadvantage and its
legality nature and procedures and also in this research we aware of the
definitions of banking operation and its nature and its rules and regulations and
to understand the banking disputes , how it raises and the specialized
adjudication centers in Sudan , the study used in theoretical pant of it the
analytical inductive method which is depend on studding the phenomena as it in
real life and describes it in details with the required analysis to get the final results
, in the applied part of the study the researcher used the analytical comparative
method indicating the banking adjudication in Sudanese law and
compare it with the adjudication in other Arabic law systems besides the
international conventions and codes of the specialized adjudication centers and
to analyze the topic component in related codes .The study reaches many finds
the most important one is that the banking operations are the complicated
diversities and continuation renewable operations and the adjudication of its
disputes require a high experience and professional knowledge of banking works.
The banking adjudication has many advantaged that makes it perfect to
adjudicate the banking disputes now than any other judiciary system because of
its flexibility ,speed, experience and professionalism in adjudication of disputes
that not available on main judiciary system the adjudication has a soiled base and
reference in elsharia elislamia also all the banking operation in Sudanese banking

system is refer to sharia and monitored by sharia board and according to the
finds of this research we recommend to establish a specialized adjudication
center for banking disputes in Sudan with membership of financial and banking
veterans and expect .and to make necessary training of adjudication update
locally and globally. and also to enter the adjudication to banks rules and
regulation in solving the different banking disputes between each and also we
advise to continue the specialized studies and research in the banking
adjudication and indicates the banking adjudication trace on any banking
operation separate.

