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 المستخلص
الدراستتة النعتتن كتتا ححتتم التححتتيم التقتتاري كتتا ال تتانونين الي نتتا والستتودانا   هتت   تناولتت      

ة النعن كيهتا عتن بالنعن كا اححام التححيم الصادرة عن ال حح ين والي ةت ثل   شحلة الدراس
ين ال راكعتتتا  ال دنيتتتة ل تتتوان النعتتتن العاديتتتة ال نصتتتوف عليهتتتا وك  تتتلنتتتر  ا االنعتتتن وك  تتت نريتتت 

  ل راقعتتة أححتتام التححتتيم اغيتتر عادي تت ايتت  دعتتوب التتبنتن باعتبارهتتا نري  تتو عتتن نر أوالتقاريتتة 
وحتت لا الع بتتا  التتتا تواقتتح تنايتت  ححتتم التححتتيم التتتا تتعلتت  بتتااقرا ا  ال  تتا ية العاديتتة التتتا 

عتتن رقتترا ا  التححتتيم وعتتدم تاهتتم بعتتا ال  تتاة اقتترا ا  و  يتت ا  ونبيعتتة التححتتيم تختلتت  
نتن  نبعت  أه يتة الدراستة عند  راقعة أححا ح سوا  بالنر  العادية أو عتن نريت  دعتوب التب

هتتتتم  راحتتتتا ع ليتتتتة التححتتتتيم أ ا ال نا عتتتتا  التححي يتتتتة تعتبتتتتر  تتتتن ن االححتتتتام الصتتتتادرة كتتتتأكتتتتا 
ن ححتتم ال حح تتتين أالتححتتيم  تتن اللقتتتو  اليتتح باعتبتتار توخاهتتتا انتترا  باعتبارهتتا النتيقتتة التتتا ي

الع تتا علتتا تتتوكير الح ايتتة والحصتتانة و  او ق تتا   أحتتان  اال نا عتتة صتتلح   لتتا الاصتتا كتتاريتتيدي 
هتتدك  و  ليتح ال حح تين كتا حح هتم ر تن صتحة ت تدير  تا توصتا  والتأحتدالت  تة لححتم التححتيم 

البحتتتري هتتتا النريتتت  ا  ثتتتا التححتتتيم التقتتتاري و  عتتتوب بنتتتتن ححتتتمن دألتتتا  عركتتتة رالدراستتتة 
اتبعتت  الدراستتة و   النتتر  العاديتتة للنعتتون كتتا االححتتامل راقعتتة اححتتام ال حح تتين علتتا ختتت  

ن هنالتتا ألتتا عتتدد  تتن النتتتا ا  نهتتا رتوصتتل  الدراستتة و   وصتتاا التحليلتتا وال  ارنتتةال تتنها ال
التححتتيم حيتتر قتتترر  نتتتن ححتتتمالعديتتد  تتن التشتتريعا  قتتتد تستتاهل  كتتا  واعيتتتد ت تتديم دعتتوب ب

تن  واعيد اأال شرع ال صري  وقتد حتددها ال شترع الي نتا  النعن كا دعوب البنتن تسعون يو  
تب دة االست نا  ال نصوف عليها ك  تن تتاريا استتتم تبتدأ  اا قانون ال راكعا  وها ستتون يو  

 وتتتأخيرحتتيم قتترا ا  الت ا تتا ويعنتتا حقيتتة ححتتم التحر تتر التت ي ينيتتا  تتن نستتخة الححتتم ا 
 تتر يتعتتارا  تت   يتت   اساستتية  تتن  يتت ا  التححتتيم التقتتاري وهتتا ستترعة البتت  كتتا أتنايتت   وهتتو 
اوص  الدراسة بالعديد  تن التوصتيا   نهتا علتا و     الناش ة عن ال عا ت  التقاريةال نا عا
ح تة ال ختصتة لة النعتن كتا الححتم الصتادر  تن ال حأرعين الي نا والسودانا  عالقتة  ستال ش

ن يحتتون النعتتن كتتا الححتتم الصتتادر كتتا دعتتوب التتبنتن عتتن أو تأييتتد  و أبتتبنتن ححتتم التححتتيم 
لحتاال  االلت تاس  اال حح ة التا اصتدر  الححتم ووك  ت النظر ا ام ناس بإعادةنري  االلت اس 

 و ال راقعة ال نصوف عليها كا قوانين ال راكعا .أالنظر  بإعادة
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Abstract  

    The study addressed the attack of the commercial arbitration in 

Yamen and the Sudanese laws. The statement of the problem :it 

emerged in the attack of the judgments of arbitration issued by the 

arbitrators and its mechanism according to normal ways of arbitration 

as it stated according to the procedures of the civil and commercial 

laws or by the case of nullity as an abnormal way of reviewing the 

judgement of arbitration, also the obstacles that hinder the execution of 

the arbitration judgement that related to the normal judicial procedures 

which were different from the arbitration procedures , and the 

misunderstanding of some of the judges for the procedures the 

characteristics and the nature of the arbitration when reviewing the 

judgements in the normal way or by the nullity cases . The importance 

of the study that the judgement issued in the arbitration disputes was 

considered one of the most important stage of the arbitration process as 

a result that was envisaged by the two parties of the arbitration because 

the decision of the arbitrators would settle the dispute arbitrational or 

judicially, and provide protection and the needed immunity for the 

arbitration, and the certainty of the correctness of the estimation of 

arbitrators. The study aimed to know the case of the nullity of marine 

and commercial arbitration was the optimal way for reviewing the 

judgement of the arbitrators on the contrary of the normal way of 

appeal of the judgements. The study adopted the descriptive analytical 

and comparative methods. The results of the study: there were many 

legislations indulge on the time of presenting the case of the nullity of 

the arbitration judgment. The Egyptian legislator decided the date of 

attack of the nullity ninety days but the Yemen legislator determine 

sixty days as stated in the procedure law, started from the time of 

receiving the copy of the judgement which lengthen the judicial 

procedures and interrupt the authentic of the arbitration and delays its 

execution which opposed the essential advantage of the commercial 

arbitration which is the fast settlement of the dispute related to 

commercial translations. The study recommended Yemen and 

Sudanese legislators should settle the case of the attack of the 

judgement issued by the competent court of the nullity of the arbitration 

or confirming it . The attack on the judgement should be issued in case 

of nullity through requesting of reconsideration in front of the same 

court that issued the judgement according to the cases of the request of 

reconsideration or reviewing that stated in the procedures law.      
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 مقدمةال
التححيم علا حد تعبيتر  حح تة التن ا ال صترية نريت  استتثنا ا لاتا ال نا عتا  قوا تح      

ن اححتتتام رال رحتتتان كتتتا االصتتتا وليتتتد ارادة انراكتتتح الختتترون عتتتن نتتتر  الت ا تتتا العاديتتتة ولتتت ن 
 ر ال   ا ب قرد صدورها وتحتون واقبتة الناتا  ا ن شأن اححام ال  ا  تحو  حقية ال حح ي

توتب ا ه   الحقيتة ن ولتو حتان قتابت  للنعتن بتدعوب بنتتن ححتم التححتيم  اال تا ب تا الححتم قا   
 .لحوت وا ب وا

 ةقتتوانين التححتتيم ال ت بتتا النعتتن كيهتتا بتتأي نري تت اححتتاما واححتتام التححتتيم التتتا تصتتدر نب  تت    
ة والتقاريتتة حاالستتت نا  والت تتاس ا كتتا قتتوانين ال راكعتتا  ال دنيتت تتن نتتر  النعتتن ال  تتررة قانون تت

ن  عظتتم التشتتريعا  اقتتا   ركتت  دعتتوب بنتتتن ححتتم التححتتيم كتتا أعتتادة النظتتر والتتن ا  رال ر 
و ا ا ختال  ال ححتم النظتام أيم حدكوع ببنتن كا ححتم التححتيم حاال   حددة كا قوانين التحح

 حتتاحم ال ختصتتة ا كتتا ال تتدة التتتا تحتتددها ال تتوانين والالعتتام وغيرهتتا  تتن الحتتاال  بشتترون ركعهتت
 .بنظر دعوب البنتن

 تتام ال حح تتة أقتترا ا  التتتا تركتت  بهتتا التتدعوب بنتتتن ححتتم التححتتيم تركتت  بتت ا  اا ودعتتوب    
ن تحتتون التتدعوب  حتوبتتح تشتت ا أتححتتيم ي نتتا ( 53وقتتد قتترر  ال تتادة    ال ختصتتة بنظتتر النتت اع
ن يرك  أب ا ام ال  ا  ويقب علا ال حتحم قانون ال راكعا  كا الدعو البيانا  التا يشترنها 
 خرب  ا  الصلة ب و وع ال نا عة.ا  وا دلةبالدعوب حا الوثا   

   :خطة البحث
يعالا ه ا البحتر  و توع النعتن كتا اححتام ال حح تين الصتادرة بشتان الن اعتا  التقاريتة      

 احر.الناش ة بين ال حتح ين و لا كا ثتثة  ب
سثثباب التثثي تنطثثوي علي ثثا طثثرق ل دعثثوب بطثثكن حكثثم التحكثثيم لكثثل ا شثثمو ول:المبحثثث ا  

 الطعن المختلفة.
 سباب بطكن حكم التحكيم التجاري.أ المبحث الثاني:
 القواعد االجرائية لدعوب بطكن حكم التحكيم التجاري. المبحث الثالث:
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 :مشكلة البحث
ة النعتن ليتا  م التححتيم الصتادرة عتن ال حح تين و بتالنعن كتا اححتاالبحتر هت ا تح ن  شتحلة     

ين ال راكعتتا  ل تتوان النعتتن العاديتتة ال نصتتوف عليهتتا وك  تتلنتتر  ا اكيهتتا عتتن نريتت  النعتتن وك  تت
ا ل راقعتتة أححتتام غيتتر عادي تت االتتبنتن باعتبارهتتا نري  تتو عتتن نريتت  دعتتوب أال دنيتتة والتقاريتتة 

ناي  ححم التححيم التا تتعل  بااقرا ا  ال  تا ية العاديتة التححيم وح لا الع با  التا تواقح ت
التتتتا تختلتتت  عتتتن رقتتترا ا  التححتتتيم وعتتتدم تاهتتتم بعتتتا ال  تتتاة اقتتترا ا  و  يتتت ا  ونبيعتتتة 

 التححيم عند  راقعة أححا ح سوا  بالنر  العادية أو عن نري  دعوب البنتن.
 البحث:هداف أ

ن دعتوب بنتتن أ اثبتا يرق  سبب اختيار  و وع دعتوب بنتتن ححتم التححتيم التقتاري     
ححم التححيم ها النري  اال ثا ل راقعة اححام ال حح ين علا خت  النر  العادية للنعتون 
كتتتا االححتتتام واالتاتتتا  علتتتا حتتتاال   حتتتتددة ووا تتتحة واستتتباب  تتتي ة لتتتبنتن ححتتتم التححتتتتيم 

ن ال حح ين وسرعة تناي ها وب ا يح   الهد   ن اللقتو  للتححتيم الست رار االححام الصادرة ع
 .بنبيعتها للسرعة وتخايا النا ا  حوسيلة كاعلة للاصا كا ال نا عا  التقارية التا تحتان

 :همية البحثأ
هتم أ ل نا عتا  التححي يتة تعتبتر  تن ن االححتام الصتادرة كتا اأه ية هت ا البحتر كتا أ تبر       

ليتح باعتبتار رتوخاهتا انترا  التححتيم  تن اللقتو  التححتيم باعتبارهتا النتيقتة التتا ي راحا ع لية 
ت ريتر وب تا يع تا علتا  او ق تا   أا حتان لا الاصتا كتا ال نا عتة صتلح  رن ححم التححيم ييدي أ

ه يتة هت ا البحتر كتا الع تا علتا تتوكير الح ايتة والحصتانة الت  تة أ الح و  وتثبيتها ح ا تبر  
ليتتح ال حح تتين كتتا حح هتتم وب تتا يتاتت   تت  روالتأحتتد  تتن صتتحة ت تتدير  تتا توصتتا م لححتتم التححتتي

وب تتتا يحستتتب اححتتتام التححتتتيم حقيتهتتتا ويع تتتا علتتتا استتتتح ا     ال تتتانون ويح تتت  قتتتوهر العدالتتتة
 .وقهم التا حالها لهم ححم التححيمانرا  التححيم لح 

 :من ج البحث
ا الوصتت  والتحليتتا لنصتتوف اتبعتت  كتتا هتت ا البحتتر ال تتنها الوصتتاا التحليلتتا  تتن ختتت    

ال تتانون واارا  الا هيتتة و تتا ارستتا  ال  تتا  بشتتان النعتتن كتتا اححتتام ال حح تتين ودعتتوب بنتتتن 
 . السوداناليح ال شرعين الي نا و رححم التححيم   ارنح بين  ا  هب 

 الدراسات السابقة:
وب بنتتن ححتم ال حح تين كتا تناولت  دعت -حستب علتم الباحتر-ا دراستا  ستاب ة  حتدودةهنا

و السودان وهنالا بحر ببنتن ححم التححيم   دم  ن د. اح د السيد الصاوي قتدم كتا أالي ن 
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ال يت ر السنوي السادس عشر للتححيم التقاري قا عة اال ارا  العربيتة ال تحتدة حليتة ال تانون  
لا تتا أستتا  ال تتانون  تد اودراستة   ارنتح كتتا التححتيم كتا ال نا عتتا  البحريتة للتتدحتور عتان   ح

 م. 7991عام  ةوكيقا عة ال ن –بحلية الح و 
شثمول دعثثوب بطثكن حكثم التحكثثيم لكثل االسثباب التثثي تنطثوي علي ثثا  :ولالمبحثث ا  

 طرق الطعن المختلفة
 عدد طرق الطعن في احكام القضاء:ت :ولالمطلب ا  

كتتا ال نا عتتا  التتتا تنشتتأ قا تتة العتتدا بتتين االشتتخاف والاصتتا ر تتن اختتف واقبتتا  الدولتتة     
خترب لهتا أ  والدولة  ن ناحيتة ا علا ارواحهم وحرياتهم وا والهمبينهم ورد االعتدا  حتا ين  نو 
ن يتحرر  ن سلنانها  ن أو أن يركا تدخلها أكت ي لا احد  ؛وحدها ح  كرا ه   العدالة

 .(7  ن  ظاهر سيادتها ال  ا   ظهر
التتا بنتا  بتااقرا ا وقد يتعلت  الخنتأ   نسانرن اصدر  يحدر خنأ كا الححم  ن  قد      
ال انون  و بالححم  اتح حير ي   الخنأ كا تنبي ألححم واالو اع التا البس  صدور  عليها ا

و كتا ت تدير الوقتا   واستتختف النتتا ا  نهتا ك تن االنصتا  اتاحتتة أعلتا  تا ثبت   تن الوقتا   
نتتا ال شتترع بتنظتتيم نتتر  النعتتن كتتا لهتت ا ع   ؛نتتأالارصتتة ا تتام ال ححتتوم عليتتح لتتتدارا هتت ا الخ
ولتا و حتاحم م علا درقتتين هتا  حتاحم الدرقتة ا االححام ب ا يتا  والنظام ال  ا ا ال ي ي و 

ب علا ق ة النظام ال  ا ا ال حح ة العليا ها  حح ة التن ا لتراقتب صتحة  االست نا  وَنصَّ
 ؛تلتت   عنتتا ال تتانون  تتن قا تتا اختترتنبيتت  ال حتتاحم وتاستتيرها وتأويلهتتا لل تتانون حتتتا ال يخ

كنر  النعن كا االححام ا ن ها الوسا ا التا حتددها  ؛ لا ب بدأ ال ساواة ا ام ال انونكيخا 
  وقابليتتة الححتتم ال  تتا ا للنعتتن كيتتح بتتالنر   ايتتة ال ححتتوم عليتتح  تتن خنتتأ ال ا تتاال تتانون لح

غريتتت ة العدالتتتة كتتتا ناستتتح التتتتا حتتتددها ال تتتانون توكتتت  بتتتين كحتتترة الحقيتتتة التتتتا ت ت تتتا اشتتتباع 
 ترورة احتترام الححتم وعتدم  لتارم الصادر  د   ن اخنا  كها تر ا بتصحيح  ا شاب الحح

عليها وكتا النر  التا نف  بإحدبال علا النحو ال ي رس ح ال انون وهو النعن كيح رحقيتح 
و استتنا   أكتا الححتم  ا ان  ت  ال واعيتد التتا حتددها ال تانون للنعتن إال واعيد التا حددها كت

 نأكليس لل ححوم عليح  ؛با للنعن كيح  ه ا شابح  ن اخنا سبا النعن اصبح الححم غير قا
نتح ال دعتوب بنتتن  تد أن يدك  بتالبنتن ك تن ال  ترر أو أيرك  دعوب  بتد ح ببنتن الححم 

ة ال نعد تتة وهتا التتا تعتبتتر غيتر  وقتتود لألححتاماالححتام وان تا يتترد علتا  لتا استتتثنا  بالنستبة 
 وأا  صتتحيح   ا صتتدر  تتن  حح تتة غيتتر  شتتحلة تشتتحيت  را لتخلتت  أحتتد ارحتتان الححتتم كيهتتا قانون تت

و حتتب ولتم يوقت  عليتح أا و لتم يحتن الححتم  حتوب تأصدر كا دعتوب ركعت  علتا شتخف  تتوكا 
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دك  كاا  ثا ه   الحاال  يقو  رك  دعوب اصتلية بتبنتن الححتم ح تا يحاتا الت ؛ر يس القلسة
ا ل تتوانين و نلتتب تنايتت    ونتتر  النعتتن كتتا اححتتام ال  تتا  نب  تتأا احتتتا بتتح بانعتتدام الححتتم حل تت

ال راكعتتتا  تعتتتد نتتتر  نعتتتن عاديتتتة وهتتتا ال عار تتتة واالستتتت نا   ونتتتر  نعتتتن غيتتتر عاديتتتة 
  .(2 ة وها الن ا والت اس اعادة النظر حدد  سباب

 تباين االنظمة بشان اساليب الطعن في حكم التحكيم المطلب الثاني:
يغتب عتن ال شترعين  ترورة  عالقتة  تا ي ت  كتا ححتم التححتيم  تن اخنتا  علتا  تو  لتم      

 ا لنبيعة التححيماختت  التشريعا  وانظ ة التححيم و يسساتح ال ختلاة كا سبيا عتقها نظر  
 ا النت اع ق تاتهم وال تانونولا علا اتاا  يختار ب وقبتح نرك تالخاصة  ن حونح ي وم بالدرقة ا 

قابليتة الححتم قترا ا  وال تانون الت ي يححتم  و توع النت اع ولغتة التححتيم و حانتة و ال ي يححم اا
  و تتن ثتتم كلتتيس ليهتتالتتا غيتتر  لتتا  تتن التااصتتيا التتتا يقتتو  االتاتتا  عرللنعتتن كيتتح  تتن عد تتح 

ولتيس هنالتا قتانون واحتد يحترف ال شترع علتا توحيتد تنبي تح   هناا  حح ح  ن  حاحم الدولة
االححتام ال خالاتة وان تا التححتيم ق تا  ختاف لححتم  بإلغتا ا ام ال انون ا لل ساواة وتاسير  تح ي   

ح تا هتو  بشتأنهاكتت  حتا لوحتد  تنبيت  ال تانون  ؛ تباينتةحاال   تباينتة تحح هتا قواعتد وقتوانين 
و تا ي ت تيح  تن  الخاصتةا بتين نبيعتة التححتيم نتح توكي  تإبالنسبة لل انون الداخلا وعليح كالحاا 

اصتتتع عتتوار ححتتم التححتتيم اقت تتا  اع واستتت رار الح تتو  وبتتين  تترورة ستترعة الاصتتا كتتا النتت
ن اق عت  أن االنظ ة تباين  بشان  لتا و أالحايلة بتح ي  ه ا التوا ن غير  ر تنظيم السبا ا 

الوق  وواد  ا اعةعلا عدم قوا  النعن علا ححم التححيم بال عار ة حتا ال تتخ  سبيت 
ن النعتن بتالن ا ال يقتو  ا  النعتن كتا الححتم بتالن ا  دم قتو التححتيم ح تا اخت  بع تهم بعت

  اعتبتتار اححتتام هي تتة التححتتيم حتت لا ال كتتا االححتتام الصتتادرة  تتن  حتتاحم االستتت نا  وال ي حتتنر
لتا ححتم رن التن ا  وقتح أستاس أا حانية النعن بتالن ا علتا  بين ا اتاح  بعا التشريعا 
علتتح ال شتترع الي نتتا  بين تتا اتاحتت  بعتتا لتتا ححتتم التححتتيم وهتتو  تتا كر حح تتة االستتت نا  ولتتيس 

 .(5 عادة النظرر ححيم عن نري  الت اس التشريعا  ا حانية النعن كا ححم الت
 

لث  حرثر سثبل الطعثن بحكثم التحكثيم فثي إاتجثا  التشثريعات الحديثثة : المطلب الثالث
 دعوب البطكن: 

لتتا را  قتتاا اصتتتع اخنتتا  ححتتم التححتتيم تبحتتر كتت بتتدأ بعتتا التشتتريعا  الحديثتتة  
بنتتن  ال  ا  واالقتصار علا ركت  دعتوب  ححاماالستغنا  عن نر  النعن ال  ررة بالنسبة 

ليح حا  ن ال شرع ال صري وال شرع الي نا وال شرع السودانا كتا رححم التححيم وهو  ا اتقح 
ن تبنتا عليهتا دعتوب التبنتن أ نوقد حدد  ه   التشريعا  االسباب التا ي ح  قوانين التححيم
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التتا ورد  ال ن حتاال  التبنتن ألا انت اد ك ها  رقعح رالتحديد  دب ه اأا وقد تحديد حصري  
نتنتح كيهتا لتو ن يلح  بححم التححيم  ن اسباب العوار التا تتيدي التا بأتتس   لحا  ا ي حن 

الخصتتم علتتا اورا  و حصتتا أعلتتا ورقتتح ثبتت  ت ويرهتتا بعتتد الححتتم و أبنتتا الححتتم علتتا غتت  
الححتم بالت تاس  ا للنعتن كتاعتد ستبب  يتغير بها وقح الححم حاا خصت ح دون ت تدي ها   تا حتان ي  

نتح ال يتست  لحتاال  الخنتأ كتا تنبيت  ال تانون التتا حتان ي حتن عتقهتا عتن أعادة النظر ح ا ر 
ال ححتوم  تر الت ي يغلت  علتا ا ا نري  النعن كا ححم التححيم باالست نا  وهو لتم يعتد   حن ت

  .(4 الخنأ د  حا نري  لتدارا 
كتت يقتو   ؛دعوب بنتن ححم التححيم نظام خاف واستلوب قتا   ل راقعتة ححتم التححتيم     

ححتتتم  الغتتا و تخصيصتتها بغيتتر نتتف باعتبارهتتتا الستتبيا الوحيتتد أا ا  تتتي   تاستتير استتبابها تاستتير  
ا  راقعتتة ححتتم التححتتيم نظتتر  ن ال شتترع كتتا قتتوانين التححتتيم اختتت ا ستتبا أالتححتتيم ال عيتتب  لتتا 
ن تننتوي عليتح ستبا النعتن ال ختلاتة أخاصة كا نري  واحد قا   ال ي حن لنبيعة التححيم ال

 تتر التت ي ال يتاتت  و تتا توخيتتا لعتتدم انالتتة ا تتد النتت اع ا  وهتتو ركتت  دعتتوب بتتبنتن ححتتم التححتتيم
   رار الح تتتو ت ت تتتيح التقتتتارة الدوليتتتة و تتت نها  نا عتتتا  ع تتتد الن تتتا البحتتتري  تتتن ستتترعة واستتتت

تعلوهتتا اختترب وان تتا  ن هي تتة التححتيم ليستت  درقتتح  تتن درقتا  الت ا تتاأال راحت  ال انونيتتة ح تتا و 
اتستتاقا  تت    ا حتتان ال شتترعونإوعليتتح كتت .خيتترة التتتا ينتهتتا عنتتدها النتت اعولتتا وا هتا ال حنتتة ا 

  االية لية حسم  نا عاتح قد يرسم سبيا اصتع خنا  ا يصدر عن ه رنبيعة التححيم ونظام 
نح يتعين عدم   ارنة ه   الوسيلة بسبا إعلا اسباب حددها ك وحصرها كا دعوب البنتن بنا   

داة الححتتم ودور أاصتتتع الخنتتأ كتتا النظتتام ال  تتا ا الختتكتتح عتتن نظتتام التححتتيم  تتن حيتتر 
كبين ا كا النظام  ؛رادة وال انون ال ي علا اساسح تصدر االححام والهد   ن سبا االصتعاا

ال  ا ا ي وم الت ا ا علا درقتين تعلوه ا  حح ة الن ا وينب  ال  ا  نصتوف التشتري  
حتيم ال تانون كان الت ا ا كا التححيم ال تتعدد درقاتح وتنب  هي ة التح الحاكةالتا تسري علا 

لتا توحيتد اححتام ال  تا  بق ت  رين ا تسعا نر  النعن كتا االححتام   وبال ي اختار  االنرا 
 تام ال تانون أال ستاواة  ل بتدأ ااا تنبيت  ال تانون وتاستير  تح ي  تال  ا  علا حل ة ستوا  حيتحل ة 

ا لتا ابنتاا الححتم اشتباع  روب بنتتن ححتم التححتيم التتا تهتد  ا بالنسبة لدع ر ت ا   يختل  ا 
نتتح يتعتتين تاستتير االستتباب التتتا ت تتوم عليهتتا دعتتوب إالعدالتتة كتتا ناتتس الخصتتوم و تتن ثتتم ك لغريتت ة
ح تتتا ال يقتتتو  تاستتتير  اا واستتتع  ن باعتبارهتتتا الستتتبيا الوحيتتتد ل راقعتتتة ححتتتم التححتتتيم تاستتتير  التتتبنت

و تخصيصتها أهتا سباب ه ا البنتن علا  و  اسباب نر  النعن كتا االححتام وقيا هتا عليأ
 .(3 وت ييدها بغير نف
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 اسباب بطكن حكم التحكيم التجاري والبحري: المبحث الثاني
ا  تن االستباب التتا تقعلتح بتانت  وهتا ال حح ين وهو يح ا  عح ستبب   قد يصدر ال رار  ن    

و أالتححتتتيم  بتتتإقرا ا و قتتتد تتعلتتت  أو باشخاصتتتح أو شتتترن التححتتتيم أثي تتتة استتتباب قتتتد تتعلتتت  بو 
 .(6 سباب تتعل  بححم التححيم  اتحو  أل خالاتح النظام العام 

كهتتا الوحيتتد  ؛عليتتح حيتتردعتتوب التتبنتن هتتا  تت انة ق تتا ية لح ايتتة  صتتالح ال ححتتوم     
وال يقتو   ا ل راقعة ححم التححيم وتدارا  ا قد يحون اصتاب هت ا الححتم  تن عتوارال  رر قانون  

ال عن نري  دعوب بنتتن ك تن دون بتاقا نتر  النعتن ال نصتوف رالنعن كا ححم التححيم 
علتتتا  ا   عليهتتتا كتتتا قتتتوانين ال راكعتتتا  ال دنيتتتة والتقاريتتتة ودعتتتوب بنتتتتن ححتتتم التححتتتيم تركتتت  بنتتت

  ويحتد  تن  قتاا  تر الت ي ي تيا الحصر كا قانون التححتيم وهتو ا اسباب  حدد  علا سبي
 .(1 رك  دعوب البنتن

ن وقترر خ  ال شرعان الي نا والسودانا النعن كا ححم التححيم عن نري  دعتوب التبنتأ    
  :لتاليةال كا االحواا ارال يقو  نلب ابناا ححم التححيم  نح  أال شرع الي نا علا 

 .ا لل انونوك    و حان بانت  أ دتح  و انته أ ا لم يوقد اتاا  تححيم ر - أ(
 .احد انرا  التححيم كاقد االهلية  ا حانر - ب(
 .قرا ا  غير صحيحة ا حان  اار - ن(
 .صتحياتها  ا تقاو   لقنة التححيمر - د(
 .التححيميم بصورة  خالاة التاا   ا تم تشحيا لقنة التححر -(ه 
  ا. ا لم يحن ححم التححيم  سبب  ر - و(
وكي تا عتدا هت   االحتواا  .ست ية والنظتام العتامالتححيم اححام الشريعة اا ا خال  ححم ر -  (
ا لهتت ا ال تتانون ال يقتتو  ن اححتتام التححتتيم التتتا تصتتدر وك  تتإالحتتواا ال بينتتة كتتا هتت ا ال تتانون كتتوا

ون ال راكعتتتا  ال دنيتتتة ال نصتتتوف عليهتتتا كتتتا قتتتانالنعتتتن كيهتتتا بتتتاي نريتتت   تتتن نتتتر  النعتتتن 
 .(8 والتقارية
 تن نركتا التححتيم نلتب الغتا  ححتم   ينتح يقتو  أح ا قرر ال شرع الستودانا علتا  

  :تية ن االسباب اا  يهي ة التححيم للبنتن  ن  حح ة االست نا  
 .س ن بانتها   دتحو أ لإلبناا و قابت  أ و حان بانت  أد اتاا  تححيم ا ا لم يوق - أ(
او ناقصتتها وك تتا لل تتانون  لألهليتتةا ا حتتان احتتد نركتتا اتاتتا  التححتتيم وقتت  ابرا تتح كاقتتدا  - ب(

 .ال ي يححم اهليتح
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ا ا تع ر علا احد نركا التححيم ت ديم دكاعح بسبب عدم اعتنح اعتنا  صحيحا  بتعيتين  - ن(
  .دتحسبب اخر خارن عن ارا  يو أالتححيم  بإقرا ا  ححم او 

ا ا استتبعد ححتم التححتتيم تنبيت  ال تتانون الت ي اتات  االنتترا  علتا تنبي تتح علتا  و تتوع  - د(
  .الن اع
و التاتتا  أال حح تتين علتتا وقتتح  ختتال  لل تتانون و تعيتتين أا ا تتتم تشتتحيا هي تتة التححتتيم  - هتتت(

  .النركين
ود هت ا االتاتا  و قتاو  حتدأيشت لها اتاتا  التححتيم  ا ا كصا ححتم التححتيم كتا  ستا ا ال - و(

و تتت   لتتتتا ا ا ا حتتتتن كصتتتا اقتتتت ا  الححتتتتم الخاصتتتة بال ستتتتا ا الخا تتتتعة للتححتتتيم عتتتتن اق ا تتتتح 
  .ق ا  االخيرة وحدهاال علا االرغير الخاصة لح كت ي   البنتن  الخاصة بال سا ا

تححتتتيم بانلتتتح بنتنتتتا اثتتتر كتتتا ا ا وقتتت  بنتنتتتح كتتتا ححتتتم التححتتتيم او حانتتت  اقتتترا ا  ال -  (
    .(9 الححم
ظ أنهتا تتعلت  ه   الحاال  التا قررها ال شرعان الي نا والسودانا حأسباب البنتن يتحت     

التححتتيم وحتتتاال   بتتإقرا ا لتتا اتاتتا  التححتتتيم وحتتاال  بنتتتن تتعلتت  ربحتتاال  بنتتتن ترقتت  
بنتتن بستتبب استتتبعاد ال تتانون واقتتب التنبيتت  علتا  و تتوع النتت اع وحتتاال  الححتتم ب تتا يختتال  

 النظام العام.
 سباب المتعلقة باتفاق التحكيم ا  ول:مطلب ا  ال

و أبانتا  و شرن تححتيمأعلا اتاا    ا حان قد صدر بنا   ر ينعن بححم التححيم بالبنتن     
  ه يتتةعتد هت   الحالتتة ابترا ا  ا وهتو  تا يت تترر عليتح التتبنتن وت  و اتااق تتأست ن ب ترور  دتتتح قانونتا 

حيت   كتا التنبيت  لتوال ظهتور  ارادة  ليأخت القانب التعاقتدي كتا ع تد التححتيم ك تا حتان التححتيم 
ن ساب ها ع الحالةاالنرا  كا ع د التححيم  ح لا ا ا س ن التححيم بانتها   دتح وتختل  ه   

وشترون صتحتح ولحتن ال حح تين لتم يصتدروا   رحانتحن ع د التححيم قد نشأ صحيحا  ستوكيا  أب
و ان ناعهتا كيبنتا أو وقاهتا أ تانون ولتم يتتم ت ديتدها و الأهم كا ال تدة التتا حتددها االتاتا  قرار 

ها ححتتم التححتتيم الصتتتادر بعتتد  لتتا وهتتتو ححتتم اراد بتتح ال شتتترع ح ايتتة  يتت ة الستتترعة التتتا ينشتتتد
ي استتتبعاد ححتتم أختترب وهتتا تقتتاو  حتتدود االتاتتا  ألتتح االنتترا   تتن اللقتتو  للتححتتيم وهنالتتا حا

 .(70 كا  و وع الن اع التححيم تنبي  ال انون ال ي اتا  االنرا  علا تنبي ح
لتتا التححتتيم رن يلقتتا احتتد االنتترا  أوتاتتترا هتت   الحالتتة  :حالثثة عثثدم وجثثود اتفثثاق تحكثثيم  أ(
اتاتتا  بينتتح وبتتين خصتت ح علتتا حتتا ن اعه تتا عتتن نريتت  التححتتيم ان  قتتاا ن يحتتون ث تتة أدون 

نتح ال يوقتد ألا التححتيم وهتو علتا علتم برنرا  اع اا ه   الحالة ال ينحصر كا لقو  احد اال
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خترب عنتد ا أا ي اتاا  علا  لا وان ا ي تتد  قتاا هت   الحالتة ليشت ا صتور  أبينح وبين خص ح 
ا هتتت ا االتاتتتا  علتتتا ختتتت  الخصتتتوم يعت تتتد بوقتتتود  ثتتتتوقتتتد ظتتترو  و تبستتتا  تقعتتتا احتتتد 

 .(77 الح ي ة
ن اتاتتتا  التححتتتيم ان تتتا هتتتو ع تتتد  تتتن ع تتتود ال تتتانون ر لتتتا  :حالثثثط بطثثثكن اتفثثثاق التحكثثثيم )ب(

كتتا نظريتتة الع تتد ولتت لا قتترر ال شتترعون بنتتتن  العا تتةالختتاف وبالتتتالا تستتري عليتتح ال واعتتد 
و لوقود عيب  ن عيتوب االرادة أد  ن ارحان الع اتاا  التححيم وبنتن الع د ا ا لتخل  رحن 

االحتتتتترا  والتتتتتتدليس رادة هتتتتتا  الغلتتتتتن و يتتتتتوب اا ا حتتتتتان احتتتتتد االنتتتتترا  نتتتتتاقف االهليتتتتتة وعرو أ
تت ا  ستتت ت  عتتد شتترن  واالستتتغتا( وشتترن التححتتيم ي   ا ب اتتتح عتتن الع تتد االصتتلا التت ي ورد كيتتح وقا   

بتتالعيوب  يتتتأثربتتالعيوب التتتا تشتوب الع تتد االصتتلا الت ي ورد كيتتح و تتن ثتم ال  يتتأثرو تن ثتتم ال 
و غيتر  حيتر يعتبتر شترن التححتيم اتااقتا  ستت ت أوب الع د االصلا  ن حير التبنتن التا تش

ي اثتر علتا شترن أو انها تح أو كستخح أرب وال يترتب عليها بنتتن الع تد عن شرون الع د االخ
     .(72 حان الشرن صحيحا كا  اتح  ارنح التححيم ال ي يت  

رادة رال  تتن شتترع هتت ا التتبنتن يت ستتا بتتالبنتن لعيتتب  تتن عيتتوب اا نتتح الأيقتتب  راعتتاة    
شتخف ركت  دعتوب التبنتن نال تا حانت    يالتا تقي   العا ةل صلحتح استثنا   ن ال اعدة 

العتتام ح تتا لتتو حتتان  حتتا  ا حانتت  ال اعتتدة التتتا ت تت   خالاتهتتا تتعلتت  بالنظتتام ر تتا ألتتح  صتتلحح 
  .(75 ا  ي  صلحح الت سا به ا البنتنالتححيم غير قا   حان لق ي  الخصوم وح

ن  حح تة التححتيم تتحتون  تن ر :ردور الحكثم بعثد سثقوط اتفثاق التحكثيم بانقضثاء مدتثط )ج(
ا باقتا التححتيم ن وقودهتا يحتون  رهون تإوبالتتالا كت  حدودةاقا حسم  و وع  عين ختا كتر  

ن التححيم ين  ا ويحتون للخصتوم بالتتالا إا ا قا دون حسم ل و وع الن اع ك ا ان  ا ه إك
  ا علتا حست ح بنريت  التححتيمل  تا  ال ختتف  تا لتم يتا توا  قتدد  نرع النت اع  تن قديتد ا تام ا

ن اتاتا  التححتيم يحتون إلححتم بعتد ان  تا   يعتاد التححتيم كت ا اصدر  هي ة التححيم ارو ن هنا 
ن ححم التححيم يحتون إوعلا  لا ك  ن  ا   دتح ويعد  لا سببا لرك  دعوب البنتنقد س ن با

قد صتدر  تن  ححتم لتم يعتد لتح واليتة ال  تا  التتا يستت دها  تن االتاتا  الت ي ي  تا بان  تا  
 ن تصتتدر حح هتتا ال نهتا للخصتتو ة ختتتا ال يعتاد التت ي اتاتت  عليتتحأهي تتة التححتيم  اقلتح وعلتتا

ن أة قانونا وكا ق يت  االحتواا يقتو  ن يصدر ختا ال  رر أاا  وقب النركان كإن لم يوقد ات
ا  تتا لتتم و ال  تتررة قانون تتأال ت يتتد علتتا ال تتدة ال تاتت  عليهتتا ت تترر هي تتة التححتتيم  تتد ال يعتتاد علتتا ا

يس ن ينلتب  تن ر تأ تن نركتا التححتيم   ييتا  النركان علا  د  ت يد علا  لتا بتا يقتو  
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ا ن يصتتدر ا تتر  أحح تتة االستتت نا  التتتا يتاتت  عليهتتا و ر تتيس  أال حح تتة ال ختصتتة بنظتتر النتت اع 
  .(74 اقرا ا  التححيم بأنها و أبتحديد  يعاد ا اكا 

 

 :و فرلط في مسألة لم يشمل ا االتفاقأجاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم )د(حالة ت
لتا ر االت ي يست ح بتالبنتن لتيس راقع ت الخنتأن أعن الحاال  االخرب بت الحالةتت ي  ه        

الخرون عن  و وع النت اع الت ي  الحالةكعا الخصوم ولحن الا خنأ ال ححم وحد  وتعنا ه   
 تة التححتيم كتا حالتة شترن التححتيم  تام هيأللخصتوم اثنتا  ال راكعتة  ال تبادلتةيتحدد باالدعا ا  

نتت اع ويحتتدر ختترون ال ححتتم عتتن حتتدود و تتحتتدد كتتا  شتتارنة التححتتيم التتتا تبتترم بعتتد وقتتوع الأ
االتاتتا  علتتا التححتتيم بستتبب عتتدم تو تتيح الخصتتوم ل و تتوع النتت اع بالدقتتة ال نلوبتتة كتتا اتاتتا  

    .(73 لا الخرون عن  و وع االتاا رلا التححيم واتباع ال ححم ب اعدة التاسير الواس  كييدي  
 بالمحتكمين:  بأشخاصاالسباب المتعلقة  المطلب الثاني:

و أال نلوبتتتة  لألهليتتةا  ا حتتتان احتتد نركتتتا التححتتيم عنتتتد ابرا تتح كاقتتتد  ريبنتتا ححتتتم التححتتيم      
 ا صتتدر ر تتا كي تتا يختف ال ححتتم كتتالححم يبنتتا ألل تتانون التت ي يححتم هتت   االهليتتة ا ناقصتها وك  تت
كتال ححم   ا ل ا قترر  ال تانونو لم يقر تعيينهم وك   أين لم تتا  االنرا  علا تعيينهم عن  حح 

ا  تتا تحتتون و تت  النتت اع كتتا يتتد شتتخف ا تتين ستتاس التححتتيم واهداكتتح غالب تتأث تتة االنتترا  و   حتتا
ا  تن هنتا قتا  هت ا ال ححتم حااظ ت العدالتةحريف علتا عتقتتح بتالنركين وحتريف علتا تح يت  

ا لتتبنتن لاستتاد ستتبب  و الستتلوا واأقعتتا بعتتا التشتتريعا  استتا ة التصتتر  علتتا هتت ا الهتتد   وت
      .(76 ححم ال حح ين

نتتح  تتن استتباب بنتتتن ححتتم التححتتيم صتتدور   تتن  حح تتين لتتم أتتاتت   عظتتم ال تتوانين علتتا      
ا لل تتانون ويشتت ا  لتتا ق يتت  ال حح تتين وحتتا  ححتتم  تتنهم ولتتو حانتت  هي تتة التححتتيم يعينتتوا نب  تت

 شحلة  ن ثتثة  حح ين وحان تعيين واحد بينهم  خالاا لل تانون يحتون الححتم عر تح للتبنتن 
ون بستبب   والتعيين ال خال  لل انون قد يحن ال حح ين االخرين نب ا لل انونيحتا لو حان تعي

و بسبب عدم توكر الشرون ال انونية كا ال ححتم كالخصتوم لهتم الحت  أقرا ا  التعيين ر خالاة 
ي واحد  نهم وليس لل حح ة التدخا كتا هت ا التعيتين أو أالتاا  علا تعيين ق ي  ال حح ين با

قتترا ا  رم علتتا استت ا  ال حح تتين وان تتا علتتا االتاتتا  وقتتد ال يتاتت  الخصتتو رال كتتا حالتتة عتتدم 
تعيينهم كالشرون ال نصتوف عليهتا قانونتا والواقتب تواكرهتا كتا ال ححتم تعتبتر  تن النظتام العتام 

دد ن يحتون عتأشرن ال ي تنلبح ال انون كتا كت يقو  االتاا  علا ختكها وي ا  الا  لا ال
و ألنظتتتتام العتتتتام كيقتتتتو  لنركتتتتا النتتتت اع ل ال خالاتتتتةختتتترب غيتتتتر ا  ال حح تتتتين وتتتتترا ا تتتتا الحتتتتاال 
  .(71 و بعد صدور  بوقح عامأور الححم  حده ا سوا  تم  لا قبا صد
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عتن نركتا النت اع  ا و ستت ت  ن يحتون ال ححتم حيادي تأ ن ال بادئ االساسية كا التححتيم ن أ     
 باالتاتا و حتتا حليه تا أوهتا  تدب قتوا  قيتام احتد النتركين  بشتأنهاوه    سالة يثتور الختت  

 عتتن احتتدهم  ك تتد اصتتبح   تتن الت اليتتد بتتا االعتترا  و  ستتت ت  أعلتتا تعيتتين  ححتتم لتتيس حياديتتا 
و ست ا عن انترا    نح حياديأال رشح عند قبولح ل ه تح حتابة بالتححي ية ان يصرع ال ححم 

وهت ا يعنتا بانتح لتيس هنالتا   ارة شتحوا حتوا  لتاثترنها أي ظرو   تن شتأنح ال توقد ألن اع و ا
 لا ولتتتم  تتتا ي نتتت   تتتن تعيتتتين  ححتتتم توقتتتد شتتتحوا حتتتوا حيدتتتتح واستتتت تلح  تتتا دام انتتتح صتتترع بتتت

دتتتح واستتت تلح قبتتا و احتتده ا علتتا تعيينتتح ولحتتن قتتد ال يصتترع ال ححتتم بحيأيعتتترا االنتترا  
يعلتتم  ين ا تترين اوله تتا ان البتت التارقتتةو يصتترع بتت لا ختكتتا للواقتت   وهنتتا يقتتب أتعيينتتح  حح تتا 

لحتا نتر  لتا حتين صتدور ححتم التححتيم وكتا هت   الحالتة يقتو  رنركا التححيم ال عنا ب لا 
ن أبصتتور   خالاتتح لل تتانون وثانيه تتا  ن تعيتتين ال ححتتم حتتانأستتاس أالنعتتن بتتبنتن الححتتم علتتا 

الحالتة يقتو  لتح يعلم النر  ال عنا ب لا اثنا  اقرا ا  التححتيم وقبتا صتدور الححتم كتا هت   
رد ال ححم حسب االححام والشرون ال انونية كا ا ان     دة الترد دون ت تديم نلتب الترد يست ن 

 .(78 الح  بح با ويس ن اي ا الح  برك  دعوب بنتن ححم التححيم
 . (79 حم التححيم خارن ال نن ة العربيةوكا حالح  شابهة صدر ح 

ري بباريس نظ   وكت  ال حتهتا كتا  ادتهتا الخا ستة غركة التححيم البحالقدير بال حر أن      
لهتا  التابعتةلألححام الصادرة عن هي ة التححتيم  بالنسبةعشر  أن يحون النعن التححي ا ا ا ها 

وبينتت  أن االححتتام التححي يتتة ال ابلتتة للنعتتن التتداخلا أ تتام غركتتة التححتتيم البحتتري ببتتاريس هتتا 
التا تصدر عن هي ة التححيم التا تتب  ناس الغركة والتا حح   كا النت اع  التححي يةا ححام 

للغركتتة. رال أن غركتتة التححتتيم حتتدد  كتتا  التابعتتةابتتتدا   بصتتاتها هي تتة التححتتيم الدرقتتة االولتتا 
ولتا وهتا التتا ت يتد قي تة النلتب ال ركتوع  تن له ا النعتن كتا أححتام الدرقتة ا  ال حتها نصابا  

ة عن  ا ة أل  كرنا  وب اهوم ال خالاة كأن ن تف نصتاب النلتب عتن  ا تة ال دعا رلا الغرك
وبه ا النصاب االنتها ا ل ي ة التدعوب كتعتبتر االححتام الصتادرة  أل  كرنا ال ي با النعن كيح 

كا حدود ه ا النصاب و ا دونح أححا ا  انتها ية بالنسبة له ا النري  الداخلا  ن نر  النعن 
 ا الغركتتة يب تتا حتت  النعتتن كتتا ححتتم التححتتيم  حاتتوال  لل ححتتوم عليتتة عتتن بححتتم التححتتيم أ تتام هتت

نريتتت  النعتتتتن ال  تتتتا ا أ تتتتام ال حتتتتاحم الوننيتتتتة رن حتتتتان  اتوحتتتتا  وأ تتتتا ا ححتتتتام الصتتتتادرة كتتتتا 
الدعاوي التا ت يد نلبا  ال  حتح ين كيها عن نصاب  ا ة أل  كرنا كت تعتد رنتها يتة بالنستبة 

 .(20  باوا  ال يعاد ك ننر  النعن االله ا النري   ن 
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هنالا سبب آخر لبنتن ححم التححيم يرق  لهي ة التححيم وهو خرون هي ة التححتيم علتا      
اتاا  التححيم باستبعادها لل انون ال ي اتا  االنرا  علا تنبي ح صراحة  علا  و توع النت اع 

 ارادةون  ختتال  او  تت نا وتنبيتت  قتتانون آختتر ا  تتر التت ي يبنتتا الححتتم حونتتح بنتتا علتتا قتتان
ننتا  ررادة ال حتح تين كتا التححتيم يتعتين  اتستاعالنركين علا الترغم  تن أن هت   الحالتة تيحتد 

 ال تعل تتةت يتتد ال حح تتين بهتتا والستتياا التت ي ينتترع ناستتح ر ا تبتتين وقتتود تعتتارا كتتا النصتتوف 
 اتاتا كتا  تنبي تحبالنظام العام كا ال تانون التوننا  ت  نصتوف ال تانون ا قنبتا ال تات  علتا 

 ا ولا بالتنبي ؟ وانا ارب تغليب قواعد ال انون الوننا. كإيه االتححيم 
ال تحح ين علتا تنبيت  ال تانون التوننا علتا نت اع قتا م بيتنهم ختارن التونن كيتعتين  اتا ر ا    

علا ال ححم أن يبحر عن النف ال انونا واقب التنبي  وياسر الغ وا ال ي قد يظهتر كتا 
ن لتتم يقتتد نتتف تشتتريعا عليتتح أن ينبتت  أححتتام العتتر  أو العتتادا  ال تانون ا قنبتت  االتااقيتتةا وا 

التا يعتر  بها ال انون ا قنبا وا  ا خال    لا يحون حح ح  عر تح للنعتن بتدعوب التبنتن 
لعتتدم وقتتود تعتتادا كتتا الحلتتوا كتتإ ا حتتان الخنتتأ قتتد أوصتتا ال ححتتم التتا ححتتم صتتحيح كتتت يوقتتد 

 .(27 حح ح ابنااسبب 
ا يعتبتر  ترب    نتح تأويلتحو أو تاستير  أا السبب الخنأ كا تنبي  ال انون كا ع وم ه  يدخا   

 تتر التت ي يبنتتا الححتتم اقتتب التنبيتت  علتتا  و تتوع النتت اع ا  تتن  تتروب استتتبعاد ال تتانون الو 
لتنبيتتتت  علتتتتا النتتت اع  تتتتربا  تتتتن وال تتتوا بغيتتتتر  لتتتا يقعتتتتا تحديتتتتد االنتتترا  لل تتتتانون الواقتتتب ا

 .(22 العبر
 التحكيم بإجراءاتاالسباب المتعلقة  الثالث:المطلب 
و أم لحتا  تا يشتوب ححتم التححتيم  اتتح تتس  ه   االسباب  ن استباب بنتتن ححتم التححتي     

االقرا ا  التا بنا عليها  ن اوقتح التبنتن كححتم التححتيم ي ت  بتانت ا ا صتدر بغيتر  داولتة 
و صتتدر عتتن أ با غلبيتتةو لتتم يصتتدر ححتتم ألتتة لتتم يشتتترا كيهتتا ق يتت  ال حح تتين أو صتتدر ب داو 
و صدر غير  شتت ا علتا استباب كتا أو وكاتح أو ع لح أرد احد ال حح ين  اثنا  هي ة التححيم
و لتم يت ت ن البيانتا  أو صتدر ولتم يوقت  ال حح تون أ ان يحون  سبب  أالتا يتعين كيها االحواا 

كتتتا تنبيتتت  ال تتتتانون  خنتتتأالن هتتت   االستتتتباب تتستتت  ححتتتاال  أالتتتتا نتتتف عليهتتتا ال تتتانون ح تتتا 
و تناق تها  ت  ال ننتو  أاقا االستباب بع تها  ت  بعتا تنتل صور كا االستباب الواقعيتة و وا

 ا حتان ال شترع قتد إلتا الححتم كترال ححم وصتوال ها النري  ال ي يسلحح االنرا  و  كااقرا ا 
نتح إا كقانون ت ا  ال  تررةقترا لا اع ا  هي ة التححيم واتباع اااعنا االنرا  الح  باالتاا  ع

ن تا هت ا يعنتا استتبعاد بعتا ال واعتد ا  ا   عينتح و ن ال حح تين لتن يستيروا علتا اقترا أال يعنا 
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 ا وقتت  إتختصتتر الوقتت  والنا تتا  وعليتتح كتت بتتإقرا ا الشتتحلية التتتا نتتف عليهتتا ال تتانون والستتير 
قتتتتا  نلتتتتب بنتتتتتن  –خنتتتتا قتتتتوهري كتتتتا تلتتتتا االقتتتترا ا  ي تتتتدر قوهريتتتتتح قا تتتتا ال و تتتتوع 

 .(25 التححيم
 تتر التت ي كتتا تنبيتت  ال تتانون ا  الخنتتألتتا رن ال صتتور كتتا التستتبيب يتتيدي أعلتتا ك تتت      

ا نتح ختالأتنستا بع تها بع تا كيصتبح الححتم وح ن تنتاقا االستباب يقعلهتاأيبنا الححم ح تا 
وترتتب  سباب    ال ننو  ك د الححتم  نن يتتح ا تعار   ا ا   ن التسبيب اال ر ال ي يبنلح و 

 ا رل توا بصتحتح اعلا  لا بنتنح لاساد االستدالا وال يتصور كا حلة وقتوب تستبيب الححتم 
ن الححتتتم قتتتد واقتتتح النتتت اع  ا حتتتارح  تتتن ختتتتا التستتتبيب تتتتتم  عركتتتة  تتتا نتتتأ  رختتتت  تتتن التستتتبيب 

ن  ا  ستا الواقت  وحركتح  رن ينقتو ححتم التححتيم  تن التبنتن أم ال ح تا ال يتصتور أال نروع 
 .(24 رادة االنرا رة التححيم تحا ب لا ارادتها  حا هي 

لخصتتتوم  ا لتتتم يعلتتتن احتتتد ارقتتترا ا  بانلتتتح ح تتتا ر ا بنتتتا علتتتا أح تتتا يبنتتتا ححتتتم التححتتتيم  اتتتتح 
 و لتمأو لتم يعلتن بت ريتر الخبيتر أ تن اقترا ا  االثبتا   بإقرا و أو ب ستنداتح أبنلبا  خص ح 

 .(23 ي حن  ن الدكاع وت ديم  ستنداتح
هنالتتتا قاعتتتدة عا تتتح تستتت ح بركتتت  دعتتتوب التتتبنتن كتتتا حتتتا حالتتتح يتعتتت ر كيهتتتا علتتتا احتتتد      

و أتنتتتح اعتنتتتا  صتتتحيحا بتعيتتتين  ححتتتم الخصتتتوم بت تتتديم دكاعتتتح ستتتوا  حتتتان  لتتتا بستتتبب عتتتدم اع
نركتا خر خارن عن ارادتح وهت   ال اعتدة   ت ونها ان يعا تا آسبب   يالتححيم او  بإقرا ا 

ن يتهيا لحا  نه تا كرصتة  تحاك تة لعترا دعتوا  وعتدم  راعتاة هت   أالتححيم علا قدم ال ساواة و 
ال تنلبا  يدخا كا  اهوم عدم احترام  بدا ال ساواة وبالتالا االختا بح  التدكاع وال  ترر ان 

التتا تتتيح للخصتم ان  ااقرا يتةح  الدكاع يعد ح ا اصليا ويت ثا كا  ق وعح  ن ال ت انا  
ال  ا ية التا يحون نركا كيها ويش ا حت  التدكاع حت  الخصتم  الخصو ةي دم وقهة نظر  كا 

وح تتتح كتتتا الح تتتور والتعبيتتتر عتتتن وقهتتتة نظتتتر  كتتتا  الخصتتتو ةوعناصتتتر  بتتتإقرا ا كتتتا العلتتتم 
ب حتتامل للتدكاع عنتتح وح تتح كتا الوقتتو  علتتا االستتباب  االستتتعانةالخصتو ة ال  تتا ية  وح تتح كتا 
 ا اتخت  خصتم اقترا ا  إة بين الخصوم كت ت ا  بدأ ال واقهالتا بنا عليها الححم وه ا هو  

قوهريتتا بحيتتر قتترا  عتتداد دكاعتتح وحتتان هتت ا اار خصتت ح ولتتم ت حنتتح هي تتة التححتتيم  تتن كتتا غيبتتة 
ن ه ا االقرا  إللخصم الغا ب للدكاع كن يتغير لو اتيح  كرصح عادلح أحان وقح الراي ي حن 
   .(26 التححيم ال ترتب عليح تبعا ل لا يحون بانت ويبنا ححم

ن احتتتترام ححتتتم التححتتتيم للنظتتتام العتتتام هتتتو االنتتتار التتت ي يح تتتا الصتتتالح العتتتام االقتصتتتادي ر   
واالقت اعا والدينا لل قت    ن شنن االتاا  او تقاو  هي ة التححتيم عنتد ا يحتون  تن ح هتا 
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و أ تتر ب خالاتتة قاعتتدة  و تتوعيح لتت  ا اختيتتار ال تتانون الواقتتب التنبيتت  علتتا النتت اع وستتوا  تع
ن ال حح ة التا تنظتر دعتوب التبنتن تححتم إ ا وقع   خالاح  ن ه ا النوع كرنح إل ا كاقرا ية 
 .(21 تل ا  ناسها ببنتن ححم التححيم ن 

   والبحريالقواعد االجرائية لدعوب بطكن حكم التحكيم التجاري : المبحث الثالث
نها النري  الوحيد أ ر   دعوب البنتن ها   انح ق ا ية لح اية  صالح ال ححوم عليح     

ل راقعة ححم التححيم وتدارا  ا قد يحون اصاب ه ا الححم  ن عتوار  وال ستت ر  اال  رر قانون  
قتتانون التححتتيم ال ت بتتا النعتتن   ححتتامعليتتح ك هتتا وق تتا   ان اححتتام التححتتيم التتتا تصتتدر نب تتا 

 والتقارية.كيها باي نري   ن نر  النعن ال نصوف عليها كا قانون ال راكعا  ال دنية 
 راحب التمسك بدعوب البطكن: ول:المطلب ا  

ركتا الخصتو ة التححي يتتة االصتا كتا دعتوب التتبنتن أن يركعهتا صتاحب ال صتلحة  تتن ن    
و رك   حلهتا وكتا هت   أالححم سوا  ق ا لح ببعا نلباتح  النر  ال ي لم ي با اوهو غالب  

دعوب البنتن ك عظم التشريعا  ت قيت  الحالة تحون لح  صلحة كا  هاق ة الححم عن نري  
لل حح تتة التتتتا تنظتتتر دعتتتوب التتبنتن التصتتتدي  تتتن تل تتتا  ناستتها عنتتتد ا يختتتال  الححتتتم النظتتتام 

 ا لم يرك  ال ححوم عليح دعوب البنتن ر ا ألا يحون اثنا  نظر دعوب البنتن العام  ولحن  
ن ت تتتارس واقبهتتتا كتتا ال  تتتا  بتتتالبنتن ال تعلتتت  أال حح تتة ال ختصتتتة  بإ حتتتانكانتتح  لتتتن يحتتتون 

بتتين نتتوعين  تتن التتبنتن ا وا  التارقتتةبالنظتتام العتتام  تتن تل تتا  ناستتها وكتتا هتت ا الصتتدد يقتتب 
ر  ن شرع ل صتلحتح التبنتن البنتن ال  رر لح اية  صلحة خاصة وه ا النعن ال يح  لغي

ا والثتتتانا التتتبنتن ال تعلتتت  ن ت  تتتا بتتتح  تتتن تل تتتا  ناستتتهأن يت ستتتا بتتتح وال يقتتتو  لل حح تتتة أ
ن ألخصتوم الت ستا بتح بتا يحت  لل حح تة  تن ا  يبالنظام العام وه ا النوع  ن البنتن يح  

 .(28  و وع الن اع غير قابا للتححيم ت  ا بح  ن تل ا  ناسها و ثاا ل لا ان يحون
انتح اليحتوا  أ ا بشأن  دب ا حانية التنا ا عن الح  كا رك  دعوب البنتن كال  رر ع ت     

 التارقتتةدون قبتتوا دعتتوب التتبنتن نتت وا  تتدعا التتبنتن كتتا ركعهتتا قبتتا صتتدور الححتتم وي حتتن 
بتتتين  تتترحلتين كي تتتا يتعلتتت  ب تتتدب االعتتتتداد بالتنتتتا ا عتتتن الحتتت  كتتتا ركتتت  دعتتتوب التتتبنتن وهتتتا 

 ا ا  يعتتتد بتتأي تنتتا ا يصتتدر  تتن الخصتتم و  ال رحلتتة االولتتا التتتا تستتب  صتتدور ححتتم التححتتيم كتتت
التنتتا ا يعتبتتر حتتأن لتتم يحتتن ويحتتون للخصتتم الحتت  كتتا ركتت  التتدعوب وال رحلتتة الثانيتتة  صتتدر هتت ا

حت   ر يتعل  بن ا يحون للخصم الح  كا رك  الدعوب  التا تلا صدور ححم التححيم وهنا 
ن  عظم التشريعا  لم تشترن لصحة التنتا ا عتن أ  ويتحظ خاف لح وال يقبر علا استع الح

ين ويحون التنا ا عن الدعوب ب وقتب اتاتا  حتتابا بت االبنتن شحت   عين  كا رك  دعوب الح  
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  ن يتتتم التنتتا ا ب وقتتب تعهتتد صتتريح  تتن ال ححتتوم عليتتحأالخصتتوم بعتتد صتتدور الححتتم وي حتتن 
 ا  تتتا قتتتام ال ححتتتوم عليتتتح بتنايتتت  الححتتتم رو ثتتتاا  لتتتا   ايحتتتدر التنتتتا ا  تتت ني   نأوحتتت لا ي حتتتن 

ن يتم التنا ا عتن أح ح رك  دعوب البنتن ح ا ي حن  ن  نباختيار  ب قرد صدور  وهو يعلم ا
الح  كا رك  دعوب البنتن سوا  بصتاح عا تح بعتد صتدور الححتم حتأن يتنتا ا عتن الحت  كتا 

 .(29 و بصاح خاصح بدعوب البنتنألنعن ا
 :فع االمحكمة المخترة بدعوب البطكن وميعاد ر  :يالمطلب الثان

ال عتتتادة لركتت  التتدعوب ويركتت  التتا ال حح تتة  بتتااقرا ا يركتت  نلتتب بنتتتن ححتتم التححتتيم      
 .(50 م است نا أم ابتدا ية أ ة ق  يح ال ختصة اصت  بنظر الن اع سوا  حان   حح

م نظتتتم االختصتتتاف ال  تتتا ا لتتتدعوب بنتتتتن ححتتتم 7994قتتتانون التححتتتيم ال صتتتري لستتتنة     
ال حح ين حير كر  بتين التححتيم التداخلا والتححتيم التقتاري التدولا كقعتا االختصتاف بنظتر 
دعتتوب التتبنتن الخاصتتة بتتالتححيم التتداخلا لل حح تتة ال ختصتتة اصتتت  بنظتتر النتت اع ستتوا   حتتان 

 تتا كتتا حالتتة حتتون التححتتيم تقاريتتا  دوليتتا  ستتوا   قتترب كتتا  صتتر او كتتا تقاريتتا ام غيتتر تقتتاري  أ
الخارن كيحون االختصاف بنظر دعوب البنتن ل حح ة است نا  ال اهرة  تا لتم يتات  النركتان 

 .(57 ختصاف  حح ة است نا  اخرب كا  صرعلا ا
 تتتدة  لتتتا  حح تتتة االستتتت نا  ختتتتارن تركتتت  دعتتتوب التتتبنتن أال شتتترع الي نتتتا قتتترر علتتتا      

ن ت  تتتا ال حح تتتة ألتتتا رعلتتتا ركتتت  التتتدعوب وقتتت  تنايتتت  الححتتتم االستتتت نا  ال انونيتتتة ويترتتتتب 
دعوب بعتتتد ن ت بتتتا ركتتت  التتتأنلتتب النتتتر  ال عنتتتا ويقتتتو  لل حح تتة علتتتا  باالستتت رار كيتتتح بنتتتا   

تتت التتتتأخيرن حتتتان ران  تتتا  ال يعتتتاد ال حتتتدد  ن ي تتتوم  تتتدعا أا عتتتن استتتباب قهريتتتة شتتترينة ناتق 
 .(52 ا اقرب وق  بعد  واا ه   االسبابعوب كالبنتن برك  الد

ن تححم ببنتن ححم التححيم أنح يقو  ل حح ة االست نا  أح ا قرر ال شرع الي نا علا      
 ا صتدر الححتم كتا  ستالة ال ت بتا التححتيم وحالتة ا ا را ولتو لتم ينلتب  نهتا  لتا كتا حالتة حت

 .(55 والنظام العامست ية الشريعة اات  ن الححم  ا يخال  اححام 
ال حح تين ل حح تة   ا ال شرع السودانا ك د قعا االختصاف لنظر دعتوب بنتتن ححتمأ     

 ن نركا التححتيم نلتب الغتا  ححتم هي تة التححتيم للتبنتن  تن   ينح يقو  أاالست نا  علا 
 ن ت  تتا بتتبنتنأ ا هتتا واقتتا  ل حح تة االستتت نا  أ  حح تة االستتت نا  وت تتديم نلتب االبنتتاا

ا يختتال  الححتتم  تتن تل تتا  ناستتها اثنتتا  نظتتر النلتتب ال تت حور ا ا ت تت ن ححتتم هي تتة التححتتيم  تت
 .(54 النظام العام كا السودان
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قتتتترا ا  نظتتتتر ال حح تتتتة ال ختصتتتتة لتتتتدعوب بنتتتتتن ححتتتتم رقتتتتد نظتتتتم ال شتتتترع الستتتتودانا       
ا ال حح تتين حيتتتر قتتترر ان ي تتتدم النلتتب لتتتبنتن ححتتتم هي تتتة التححتتيم ل حح تتتة االستتتت نا  ختتتت

 ا حتان  علنتا اعتنتا رو  تن تتاريا الننت  بتالححم أ  تدم النلتب بتالححم  اسبوعين  ن تاريا علم
  .(53 حا لقلسة النن  بالححم ولم يح رصحي
تستتتري علتتتا اقتتترا ا  نظتتتر النعتتتن بتتتالبنتن  ا  ال واعتتتد االقرا يتتتة التتتتا تستتتري لنظتتتر       

 .(56 االست نا  ا ام  حح ة االست نا 
  اتاتتا  حتا  تتن ال شترعين الي نتتا والستودانا علتتا اختصتاف  حح تتة االستتت ناال تحتظ      

نح يعاب علا ال شرع الي نا تساهلح كتا  واعيتد ت تديم أال ربنظر دعوب بنتن ححم ال حح ين 
دعوب البنتن حير قرر ت دي ها ختتا  تدة االستت نا  ال انونيتة ال نصتوف عليهتا كتا قتانون 

تاريا استتتم نستخة الححتم ولتيس  تن تتاريا العلتم او الننت  بتح ال راكعا  وها ستون يو ا  ن 
ن علا خت  ال شرع السودانا ال ي قرر النعن كتا ححتم ال حح تين يحتون ختتا استبوعين  ت

 ا حتان  علنتا  اعتنتا  صتحيحا  ولتم يح تر رو  ن تاريا الننت  أتاريا علم   دم الدعوب بالححم 
 تا  هتب ن أل شترع الي نتا كتا هت ا القانتب حيتر ال لا يحتون ال شترع الستودانا قتد ت يت  عتن 

لا انالة ا د الن اع وياو  الغترا  تن اللقتو  التا التححتيم حوستيلة راليح ال شرع الي نا ييدي 
 العدالتتةهتتم   ي اتتتح وهتتا تح يتت  أ عة كتتا نظتتر النتت اع والاصتتا كيتتح  تتن شتتبح ق تتا ية تعتبتتر الستتر 

كتتا كصتتا  الستترعةللاصتتا كتتا النتت اع خاصتتة كتتا التححتتيم التقتتاري والتت ي يعتبتتر عا تتا  النتتاق ة
ال نا عتا  الناشتت ة عتتن ال عتتا ت  التقاريتة  تترورة  لحتتح نستتبة لنبيعتة النشتتان التقتتاري التت ي 

  ح تتا يتحتتظ ان ة البتت  كتتا ال نا عتتا  الناشتت ة عنتتحتاتتترا نبيعتتتح االقتصتتادية وحيويتتتح ستترع
الا كا اعنا  ال حح ة ال ختصة الح  كتا ان ت  تا  تن تل تا  ناستها ال شرع السودانا قد غ

بتبنتن ححتم ال حح تين  ال نالبتةببنتن ححم ال حح ين بنا  علا ناتس االستباب التتا توقتب 
يعنتتتا ال حح تتتة   نتتتحو الغا تتتح وهتتتو ا تتتر قتتتد ي تتتر بح تتتو  ال ححتتتوم لتتتح كتتتا ححتتتم التححتتتيم أ

التتتتا استتتتند اليهتتتا الخصتتتم صتتتاحب  لألستتتبابال ختصتتتة الحتتت  كتتتا الغتتتا  ححتتتم التححتتتيم ختكتتتا  
ال صلحة كا بنتن ححم التححيم وهو  ا يتعارا    االصا كا دعتوب التبنتن بركعهتا  تن 
صاحب ال صلحة  ن نركا الخصو ة كالبنتن ال  رر لح اية  صلحح خاصة ال يح  لغيتر 

ن أ  حيتر هان ت  تا بتح  تن تل تا  ناستأ حح تة  ن شرع ل صلحتح ان يت ستا بتح وال يقتو  لل
دون  راعاة وعلا حساب  وتأويلح ر يعنا ال حح ة سلنا  واسعة كا تاسير البنتن ه ا ا 

 بإلغتا  صلحة ال ححوم لح وقد كعا ال شرع الي نا خيرا عنتد ا قصتر دور ال حح تة ال ختصتة 
 ا ت ت ن الححتم ا  ة ال ت بتا التححتيم و ححم ال حح تين كتا الحتالتين ه تا صتدور الححتم كتا  ستال
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بتتت لا يحتتتون قتتتد حصتتتر صتتتتحيا    نتتتحيختتتال  اححتتتام الشتتتريعة االستتتت ية والنظتتتام العتتتام   تتتا
التتا حتددها ال تانون ال حح ة ال ختصة بنظر دعوب البنتن والاصا كيهتا كتا حتدود الحتاال  

 ليها صاحب ال صلحة كا ال نالبة ببنتن ححم التححيم.روالتا يستند 
 

 :: الحكم في دعوب البطكنالثالث المطلب
قبوا الدعوب  رين ر ا أظر دعوب بنتن ححم التححيم بأحد ت  ا ال حح ة ال ختصة بن     

وا هتو: قبتوا التدعوب ححتم التححتيم كتالارا ا  وتأييتدو ركتا التدعوب أوابنتاا ححتم التححتيم 
وابنتاا ححتم التححتيم وهت ا يعنتا  واا الححتم و واا حتتا ااثتار ال ترتبتة عليتح ويعنتا  لتا عتتدم 

 لتا  تارعتادة الحتاا ر و ق  يتا  كيقتب أ  وا ا حتان قتد نات  حليتا   ا حتان لتم ينات راي  الححم حان تنا 
و بتتالق    تتن الححتتم ويتعتتين  راعتتاة أن التتبنتن يتحتتدد بتتالححم رحتتان عليتتح قبتتا التنايتت  وال اعتتدة 

ححتتتم  بشتتتأنحانتتح يشتتتترن لتنبيتت  قاعتتتدة انحصتتار اثتتتر التتتبنتن كتتا القتتت    تتن الححتتتم الصتتادر 
ن يحون ححم التححيم صتادرا كتا  و توع قابتا أخرب وه ا يعنا دون باقا االق ا  ا البنتن 

للتق  ة وبالتالا ا ا حان ححم التححتيم صتادر كتا  و توع ال ي بتا التق  تة كتان الححتم بتبنتن 
قتت ا  هتت ا الححتتم ويترتتتب علتتا بنتتتن ححتتم ألتتا حتتا رثتتر  أقتت ا  هتت ا الححتتم ستتو  ي تتتد أ احتتد

  .(51 التناي ية الصيغةلم يحن وي تن  بالتالا ت ييلح التححيم اعتبار  حأن 
ن هت ا يعنتا إوب التبنتن وتأييتد ححتم التححتيم كتكا حالة ان ت  ا ال حح تة بتركا دعت      

است رار ححم التححيم و واا الخنتر الت ي حتان يهتدد  ويترتتب علتا  لتا ثبتو  صتحة اقترا ا  
دعتتوب التتبنتن وحتت لا ثبتتو   بشتتأنحلتتا ححتتم التححتتيم التتتا ركعتت  را ناد  التنايتت  التتتا قتتد   استتت

و صتدر اال تر أم يبدأ بعد بسبب رك  هت   التدعوب  ا حان لر  ال ححوم لح كا  باشرة التناي  ح
 .(58 ال حح ة التا تنظر دعوب البنتنالتناي   ن  بإي ا 
ا  بتتتالبنتن ال  تتت  ا ق تتت  ال حح تتتة بتتتبنتن ححتتتم التححتتتيم كتتتإن حح هتتتا ي تصتتتر علتتتاأ    

العليتتا الي نيتتة  ال حح تتةن تتصتتدب لل و تتوع وت  تتا كيتتح وكتتا  لتتا ق تت  أكحستتب ولتتيس لهتتا 
م/رب كتا  استت نا التقاريتة ب حح تح  الشتعبةب بوا النعن  و وعا  والغا  الححم الصادر عتن 

 .(59ت ه7420( لسنح 40النعن التقاري رقم  
ا للحتتتتاال  ححتتتتم هي تتتتة التححتتتتيم وك  تتتت ا الغتتتتا رنتتتتح أال شتتتترع الستتتتودانا قتتتترر صتتتتراحة علتتتتا     

حتتد أعلتتا نلتتب  ة بنتتا   ا يقتتو  عتترا النتت اع علتتا ال حح تتة ال ختصتتال نصتتوف عليهتتا قانون تت
  .(40 نركا التححيم
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ا لنركا التححيم ال  حانية  ر وترا الباب  اتوح  لم يتنر  ال شرع الي نا له ا ا  كا حين    
لتا ال حح تة رو اللقتو  أبعد ال  ا  ببنتن ححم التححيم  عرا الن اع  ن قديد علا التححيم

 ال ختصة وعرا  و وع الن اع عليها ب وقب دعوب عاديح.
 

 الخاتمة:
يع تتا   نتتحه يتتة بالغتتة وخاصتتة كي تتا يتعلتت  بال نا عتتا  التقاريتتة والبحريتتة أ يحتستتب التححتتيم    
التنويا كا االقترا ا  والتتأخير كتا بعاد االنرا  ع ا يسببح واق  ال حاحم الرس ية  ن رعلا 

 تتام ال حتتاحم  تتن قهتتد و تتا يتحبدونتتح  تتن أ  وحتت ا تقنيتتب االنتترا   تتا يل ونتتح الاصتتا بال نا عتتا
كتتراد الحة بالاصتتا كتتا ال نا عتتا  بتتين ا  صتتروكا  كهتتو أي التححتتيم( وبحتت  وستتيلة  ثلتتا صتت

  لا ال  ا .رحا  حا االلتقا  ي
 :النتائج

ن ال شرعون الي نا والسودانا وال صري توسعوا كا االسباب التا يترتتب عليهتا ال نالبتة ر (1
 ببنتن ححم التححيم والغا  . 

ن هنالتا العديتد  تن التشتريعا  قتد تستاهل  كتا  واعيتد ت تديم دعتوب ألتا رتوصل  الدراستة  (2
بنتن تستعون ن  واعيد النعتن كتا دعتوب التأالتححيم حير قرر ال شرع ال صري  بنتن ححم

ت ا وقتتد حتتددها ال شتترع الي نتتا ب تتدة االستت نا  ال نصتتوف عليهتتا كتتا قتتانون ال راكعتتا  وهتتا يو  
 ا تبدا  ن تاريا استتم نسخة الححم. ستون يو   

ن ت  تا أقتد اعنتا الحت  لل حح تة ال ختصتة بت ن ال شرع الستوداناألا رتوصل  الدراسة  (5
علتتتا ناتتس االستتتباب والحتتتاال  التتتتا  الغا تتح بنتتتا   و أل تتتا  ناستتتها بتتبنتن ححتتتم ال حح تتتين  تتن ت
 تتر  تتن االتستتاع ب تتا يعنتتا صتتتحيا  أو الغا تتح وهتتو أبتتبنتن ححتتم التححتتيم  ال نالبتتةتوقتتب 
ليهتتا االنتترا  كتتا  واقهتتة رو االستتباب التتتا يستتتند أححتتم التححتتيم دون االوقتتح  ابنتتااواستتعح 

 يتت  ب صتتر حتت  ال حح تتة التت ي ت ححتتم التححتتيم وال نالبتتة ببنتنتتح علتتا ختتت  ال شتترع الي نتتا
ن ت  تتتا بتتتبنتن ححتتتم التححتتتيم  تتتن تل تتتا  ناستتتها كتتتا حتتتالتين ك تتتن ه تتتا حالتتتة أال ختصتتة كتتتا 

عة االستتتت ية  ا ت تتت ن الححتتتم  تتتا يختتتال  الشتتتريا  لححتتتم كتتتا  ستتتالة ال ت بتتتا التححتتتيم و صتتتدور ا
  ر يح د لل شرع الي نا.     أوالنظام العام وهو 

لة النعن كا الححم الصادر  ن أم التشريعا  لم تتعرا ل سن  عظألا رتوصل  الدراسة  (4
وهتتا يتتتم النعتن كيتتح بنتتر   تأييتد و أ بإلغا تتحال حح تة ال ختصتتة بنظتر دعتتوب التتبنتن والححتم 

النعتتن العاديتتة لححتتم صتتادر  تتن  حح تتة االستتت نا  عتتن نريتت  النعتتن بتتالن ا وبتت لا تحتتون 
 تتر كتتا رايتتا يتنتتاقا بال صتتد االساستتا  تتن اللقتتو  أاديتتا للنعتتن وهتتو دعتتوب التتبنتن نري تتا ع
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ن يتاتادب االنترا  النا تا  والوقت  أو  ي اتتح كتا  أه يتحللتححيم وبن  اقرا اتها ويتناقا    
 وشنن الخصو ة ال  ا ية واللدد كيها.

 
 

 التوريات
شحا (علا ال شرعان الي نا والسودانا  راقعة حاال  البنتن واسبابح وعدم التوس  كيها بال7

تت ا كتتا ا حبيتتر  التت ي ال يعنتتا الحتت  لل حح تتة ال ختصتتة بنظتتر دعتتوب بنتتتن ححتتم التححتتيم ها ش 
لتتتا استتتت رار ريتتت  بنتتتتن ححتتتم التححتتتيم وب تتتا يتتتيدي الحتتتاال  واالستتتباب التتتتا تق وتأويتتتاتاستتتير 

 .اا وصار   ا دقي   ر حاال  البنتن وتحديدها تحديد  اححام التححيم و لا بحص
عتتدم التستتاها كتتا  واعيتتد ت تتديم دعتتوب التتبنتن و لتتا بتحديتتد  واعيتتد (علتتا ال شتترع الي نتتا 2

ستبوعان  ناسبح لت ديم دعتوب التبنتن استوة بال شترع الستودانا الت ي حتددها كتا  وعتد اقصتا  ا
و  ن تاريا النن  بالححم ح وريا وليس ح ا كعا ال شرع الي نا أ ن صدور الححم والعلم بح 

م التححتتيم  تتن تتتاريا استتتتم نستتخة الححتتم اال تتر التت ي التت ي قتترر بتتد   واعيتتد النعتتن كتتا ححتت
يعنتتا الخصتتم ال ححتتوم  تتد  كرصتتح لل  انلتتة وانالتتة ا تتد الت ا تتا  تتن ختتتا ا تناعتتح عتتن 
استتتتم نستتخح الححتتم و لتتا ل تت ان ستترعة البتت  كتتا ال نا عتتة التححي يتتة و تت ان ستترعة تنايتت  

    ححم ال حح ين وتح ي  الغرا  ن التححيم. 
الححم التححي ا والغاي   بإبنااالسودانا عدم اعنا  الح  لل حح ة ال ختصة (علا ال شرع 5

سباب التا ت يت  بنتتن ححتم التححتيم استوة بال شترع الي نتا  ن تل ا  ناسها لناس الحاال  وا 
التت ي قصتترها كتتا حتتاال  صتتدور الححتتم كتتا  ستتالة ال ي بتتا التححتتيم و خالاتتة النظتتام والشتتريعة 

 االست ية.
ح تتة رعين الي نتتا والستتودانا  عالقتتة  ستتالة النعتتن كتتا الححتتم الصتتادر  تتن ال ح(علتتا ال شتت4

ن يحتون النعتن كتا الححتم الصتادر كتا دعتوب أونرب  تأييد و أال ختصة ببنتن ححم التححيم 
ا  تتام ناتتس ال حح تتة التتتا اصتتدر  الححتتم ووك  تتأالنظتتر  بإعتتادةالبنتن عتتن نريتت  االلت تتاس بتت

 و ال راقعة ال نصوف عليها كا قوانين ال راكعا .أالنظر  بإعادةلحاال  االلت اس 
   :قائمة المراجع

نبوعتتتتا  القا عيتتتتة دار ال  .التحكثثثثيم بالقضثثثثاء وبالرثثثثل  م(.2001 بتتتتو الوكتتتتا  أح تتتتد أ (7
 . االسحندرية

ال يت ر السنوي السادس عشر للتححيم . بطكن حكم التحكيم السنة(. ح د السيد الصاوي أ (2
 .حلية ال انون –العربيةالتقاري  نشورا  قا عة اال ارا  

 االردن.ع ان  :دار الث اكة للنشر والتو ي . التححيم البحري م(.2006 علا ناهر البياتا  (5
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دار : دعتوب التبنتن اقترا ا الشترون  .ادارة اقترا ا  التححتيمم(. 2072 صابر غتب  (4
 . صر   عربيةالنه ة ال

 .الث اكة للنشر والتو ي  دار .التحكيم في القوانين العربيةم(. 2074 ح    أح د حداد  (3
  دار النه تتة العربيتتة :التحكثثيم فثثي المنازعثثات البحريثثةم(. 7991 عتتان   ح تتد الا تتا  (6

 . صر
المجلثثة القضثثائية  .بحتتر كتتا دعتتوب بنتتتن ححتتم التححتتيمم(. 2072  يتتد حتتن  عبتتد    (1

 .(2 العدد  اليمنية
بتا  قلة التححيم العربا الصتادرة  تن ا  انتة العا تة لتتحتاد العر  م(.2000اسم ال يال    (8

 .(2 العدد  –للتححيم الدولا
الانا بال حح ة العليا   قلة ال واعد ال  ا ية الصادرة  ن ال حتبم(. 2004اسم ال يال    (9

 (.2 العدد  ( 2  ن الي نية
 م.7991( لسنة 52قانون التححيم الي نا رقم    (70
 م.2076قانون التححيم السودانا لسنة   (77
 م.7994( لسنة 21قانون التححيم ال صري رقم    (72

  ال وامش
                                                 

بوعتتتتا  القا عيتتتتة االستتتتحندرية دار ال ن –التححتتتتيم بال  تتتتا  وبالصتتتتلح –( أح تتتتد أبتتتتو الوكتتتتا 7 
  .77ف –م2001

ال تتتيت ر الستتتنوي الستتتادس عشتتتر للتححتتتيم  –بنتتتتن ححتتتم التححتتتيم –الصتتتاوي( أح تتتد الستتتيد 2 
 .164  165حلية ال انون ف  – نشورا  قا عة اال ارا  العربية التقاري

 .166ف –ال رق  الساب  –أح د السيد الصاوي (5 
 .161ف –ال رق  الساب   (4 
  .168ف  – رق  ساب  –( أح د السيد الصاوي3 
–م2006 –للنشتتتر والتو يتتت  ع تتتان الث اكتتتةدار  –التححتتتيم البحتتتري –تاالبيتتتا علتتتا نتتتاهر( 6 

   .717ف
  .36 -35ف  2072 دار النه ة العربية –دارة اقرا ا  التححيمر –( صابر غتب1 
  .م7991( لسنة 52(  ن قانون التححيم الي نا رقم  35( ال ادة  8 
 .م2076(  ن قانون التححيم السودانا لسنة 42ال ادة   (9 
  .712 717ف  – رق  ساب  –( علا ناهر البياتا70 
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  .13ف  – رق  ساب  –( صابر غتب77 
  .م7994لسنة  21(  ن قانون التححيم ال صري رقم 25( ال ادة  72 
 .11  16ف – رق  ساب  –صابر غتب (75 
  .18ف –ال رق  الساب  (74 
  .19ف –ال رق  الساب  (73 
  .715ف – رق  ساب  –( علا ناهر البياتا76 
نبعتتتة  –دار الث اكتتتة للنشتتتر والتو يتتت  –التححتتتيم كتتتا ال تتتوانين العربيتتتة–ح تتت   اح تتتد حتتتداد( 71 

  .486ف -م2074
 .489ف – رق  ساب  –( ح  ة أح د الحداد78 
تتتون حري تتتدعا   أ ريحيتتةدولتتة قنتتر  تتد شتترحح  تتن  أقي تت ( كاتتا ق تتية تححتتيم تقاريتتة 79 

( بشأن اتاا  ابرَم بينه ا علا ع ليا  رنشا   ستشاا كا الدوحة نشب  كيح ختكا  بتين لي تد
النتتركين   تت ونح نلتتب الغتتا  ححتتم التححتتيم بستتبب تصتتركا   حتتد ال حح تتين  نتتح أثنتتا  نظتتر 

اال ريحيتتتة التتا   يلتتتح ب علو تتتا  أعتتدها عتتتن أححتتتام  الشتترحةت تتتدم ال ححتتم ال عتتتين عتتتن  ال  تتية
تر تتت  عليهتتتا ححو تتتة قنتتتر بستتتبب أن ال  ححتتتم حتتتان لتتتح صتتتت  بالشتتترحة ال تتتانون ال نتتتري واع

ا  ريحية قبا وأثنا  وبعد الححم كا ال  ية ول لا نعن  دولة قنر كا الححتم النحيتا    ححتم 
م ثتم 7996ينتاير 72باريس ك    بتركا النعتن كتا  است نا الخصم ونظر  النعن  ححم 

بتتاريس  استتت نا رك تتتح أي تتا  وأيتتد  ححتتم ك الارنستتيةنعنتت  دولتتة قنتتر ا تتام  حح تتة التتن ا 
م وقالتتت  كتتتا أستتتباب 7999 تتتارس 76بتتتتاريا  ال دينتتتةو لتتتا كتتتا ححتتتم التتتن ا التتتدا رة ا ولتتتا 

ال  ححم وأنها  واست تالها ح  الت دير ال نل  كي ا يتعل  بحياد  االست نا حح ها  رن  حح ة 
ن ال  ححتم والشترحة ا  ريحيتتة قتد  ارست  ستلنتها هت   وانتهتت  التا أن العتقتا  ال تدعا بهتتا بتي

تنحصتر كتتا أنتتح  كتتا الاتتترة الستاب ة علتتا تعينتتح    حح تتا  حلاتتتح  الشترحة ا  ريحيتتة بتتأن يبحتتر عتتن 
 حام   ن قنر يصلح أن يحون وحيت  عن الشرحة ا  ريحية كا هت   ال  تية وهت ا أ ترا  ال يايتد 

ححو تة قنتتر ح تا  ارست   حح تتة حونتح  نحتا ا  لصتالح الشتترحة ا  ريحيتة أو حونتح  نحتتا ا   تد 
سلنتها كي ا يتعل  بال علو ا  التا قد ها ال  ححم ال  حور عن ال انون ال نري رلا  االست نا 

  ت ح ك ال  أن ه   ال علو ا  لتم تستتخدم كتا أستباب الححتم كتا ال  تية وبالتتالا كتت  قتاا 
 استت تالناتها كتا ت يتيم ال بنتا علتا ست االستت نا عليها وهح ا كتان ت تدير  حح تة  لتعتراا

وحياد ال  ححم قا  سلي ا    ا يتعين  عح  ركا النعن ال  دم  ن دولة قنر(  ححتم  شتار اليتح 
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العربتتا للتححتتيم التتدولا العتتدد  لتتحتتادلتتدب  قلتتة التححتتيم العربتتا الصتتادرة  تتن ا  انتتة العا تتة 
 .229م ف 2000الثانا يناير 

 – صتتر –دار النه تتة العربيتتة – نا عتتا  البحريتتةتححتتيم كتتا الال –( عتتان   ح تتد الا تتا20 
 .623ف  –م7991نبعة 

ال قلتتة ال  تتا ية  –بحتتر كتتا دعتتوب بنتتتن ححتتم التححتتيم –( ال ا تتا  يتتد حتتن  عبتتد 27 
 .226ف -م2072العدد الثانا نوك بر  –الي نية

  .118ف  –ساب  رق   –أح د السيد الصاوي( 22 
  .714ف – رق  ساب  –( علا ناهر البياتا25 
  .184ف – رق  ساب  –ح د السيد الصاويأ( 24 
  .183ف –ال رق  الساب  –ح د السيد الصاويأ( 23 
  .83 -84ف  – رق  ساب  –( صابر غتب26 
  .184ف – رق  ساب  –ح د الصاويأ( 21 
  .38ف – رق  ساب  –( صابر غتب28 
 .60 -39ف -( ال رق  ساب 29 
  .299ف – رق  ساب  –ح د ابو الوكا أ( 50 
   .م7994( لعام 21(  ن قانون التححيم ال صري رقم  34( ال ادة  57 
  .م7991( لعام 52(  ن قانون التححيم الي نا رقم  34( ال ادة  52 
 .(  ن قانون السال   حر 33( ال ادة  55 
   .م2076 ن قانون التححيم السودانا لعام  5  2البنود  (42( ال ادة  54 
   .ن قانون التححيم السودانا السال  ال حر(  45( ال ادة  53 
   .م2076(  ن قانون التححيم السودانا لعام 45( ال ادة  56 
  .69  68ف – رق  ساب  –( صابر غتب51 
  .69ف  -ال رق  الساب  –( صابر غتب58 
  كتتتتا م  وقتتتا50/9/7998هتتتت بتتتتتاريا 7479لعتتتتام  38ححتتتم صتتتتادر كتتتا ال  تتتتية رقتتتم  (59 

(  تن قتانون التححتيم علتا ا حتواا التتا تقيت  35ال ادة   قولها  وحير نفتسبيب الححم 
(  تتن ناتتس ال تتانون 34نلتب ربنتتاا ححتتم التححتتيم علتتا ستتبيا الحصتتر ح تتا انانتت  ال تتادة  

ل حح تتة االستتت نا  الاصتتا كتتا دعتتوب بنتتتن ححتتم التححتتيم  تتتا تتتواكر  أحتتدب الحتتاال  
تقتاو  صتتحياتح  اال ت لتاالستت نا   نتح كتإن  حح تة  (35ال نصوف عليها كا ال تادة  
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ال نصتتوف عليهتتا تحديتتدا  بالاصتتا كتتا دعتتوب بنتتتن ححتتم التححتتيم  تتن عد تتح بالتصتتدي 
ل و وع الن اع أو تعديا ك را  ححتم التححتيم ال تدعا ببنتنتح  يتادة  أو ن صتا  ر  أن عليهتا 

بتتتركا الاصتتا كتتتا دعتتوب التتتبنتن ر تتا بت ريتتتر بنتتتتن ححتتم التححتتتيم ال تتدعا بتتتبنتن أو 
دعتتتوب التتتبنتن و تتتتا يترتتتتب عليتتتتح  تتتن تأييتتتتد بالنتيقتتتة لححتتتتم التححتتتيم وحيتتتتر قتتتا  الححتتتتم 
ال نعتتون كيتتح   تتررا  كتتا  ننوقتتح بالتصتتدي ل و تتوع النتت اع ق تتا   يتقتتاو  صتتتحية واليتتة 

ال حتتددة بالاصتتا كتتا دعتتوب التتبنتن وحيتتر ختتت  الححتتم االستتت ناكا  االستتت ناكيةال حح تتة 
التتتا أقتام عليهتتا ق تا   كإنتح يعتبتتر بتانت  بنتنتتا   نل تا  لتعلتت   ال نعتون كيتح  تتن ا ستباب

 – لتتتا بالنظتتتام العتتتام ححتتتم  نشتتتور كتتتا  قلتتتة ال واعتتتد ال  تتتا ية ال حح تتتة العليتتتا  الي نيتتتة 
 –م 2004هتت 7423شخصتا( نبعتة  –العدد ا وا القت   الثتانا  تقتاري  –ال حتب الانا

  235 -232ف 
  م2076التححيم السودانا لسنة (  ن قانون 43( ال ادة  40  


