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8

إنفاذ حقوق الملكية الفكرية 
المستشار الدكتور / عمر الشريف

20

إبرام العقد في التجارة اإللكترونية 
السفير الدكتور / سمير برهان

32
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 ۲۰۱۳دیسمبر  - فھرس العدد الحادي والعشرون

 تقدیم العدد  ٥

 تأبین المرحوم األستاذ الدكتور / أحمد عصمت عبد المجید ۷

 مقاالت العدد -أوالً  ۹
 

 التدابیر الوقتیة والتحفظیة بین القضاء وھیئة التحكیم ۱۱
 المستشار الدكتور / برھان أمر هللا

والمسمى  ۲۰۱۰لسنة  ٦۷منازعات مشروعات الشراكة طبقا للقانون المصري رقم دور التحكیم في تسویة  ۲۷
 بقانون تنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیة األساسیة والخدمات والمرافق العامة

 األستاذ / شھاب فاروق عبد الحي عزت المحامي
 القانون الواجب التطبیق في تحكیم االستثمار ۳۹

 محمد مصطفى المحامیة األستاذة / ھند

 دور اتفاقات االستثمار الدولیة في حمایة األبعاد غیر التقلیدیة لألمن القومي ٥۱
 الدكتور / معتز محمد أحمد حسین

 عالنیة القضاء وسریة التحكیم ۹۱
 الدكتورة / ھدى مجدى

 األحكام القضائیة والمبادئ التحكیمیة -ثانیاً  ۱۱۱

 دوریات متخصصة ۱۱۳
 الدكتور / محمد عبد الرءوف

 .المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكیم ۱۱۹
 الدكتور / محمد عبد الرءوف

 .قضاء محكمة استئناف القاھرة ۱۱۹

 مختارات من أھم المبادئ القانونیة المستنبطة من أحكام تحكیم ۱۲۷
 مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي

 / ھبة أحمد سالم األستاذة
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 ۲۰۱٤یونیو  - والعشرونفھرس العدد الثاني 

 ٥ تقدیم العدد

 رثاء علم من اعالم الھندسة العالمیة
 ۲۰۱٤-۱۹۳۳المرحوم المھندس االستشاري األستاذ الدكتور / جمال الدین لصار 

۷ 

 ۹ مقاالت العدد -اوال 
  تطور العقود البترولیة بین األمس والیوم

 األستاذ الدكتور/ أحمد صادق القشیري
۱۱ 

 ضوابط التحكیم في عقود االستثمارنفي الصفة اإلداریة عن العقود التي تبرمھا الدولة مع المستثمر
 الدكتور / عبد المنعم زمزم

۱۹ 

  تنامي دور الوساطة التجاریة وضرورة كفالة السریة
  / إیمان مصطفي منصور الدكتورة

۳۹ 

بین معاھدة نیویورك واالختصاص القضائي الدولي تعلیق على حكم محكمة التمییز في دبي صادر في 
 ۱۸/۸/۲۰۱۳بتاریخ  -نقض مدني – ۱٥٦/۲۰۱۳الدعوي رقم 

 .المستشار / إسماعیل إبراھیم الزیادي

٦۳ 

 التعلیق على حكم محكمة استئناف القاھرة
 التجاریة برئاسة القاضي إسماعیل إبراھیم الزیادي) (الدائرة السابعة
 قضائیة ۱۳۰لسنة  ۳۷في الدعوى رقم  ۲۰۱٤فبرایر (شباط)  ۳الصادر بجلسة 
 (تحکیم تجاری)

 األستاذ الدكتور/ احمد صادق القشیري

۸۱ 

 ۸۳ األحكام القضائیة والمبادئ التحكیمیة -ثانیا 

 دوریات متخصصة
 الدكتور / محمد عبد الرءوف

۸٥ 

 المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكیم
 الدكتور / محمد عبد الرءوف

۹٥ 

 ۹٥ .أوال: قضاء محكمة النقض



 

  

 ۲۰۱٤دیسمبر  -فھرس العدد الثالث والعشرون 

 ٥ المقدمة
 ۷ .مقاالت العدد –أوالً 

 .خواطر حول بعض األحكام التحكیمیة الرائدة
 . األستاذ الدكتور/ أحمد صادق القشیري

۹ 

 .نظرة عامة على عالقة القضاء بالتحكیم في البالد العربیة
 عبد الحمید األحدبالدكتور/ 

۱۹ 

في إطار سیاسة  الرقابة القضائیة على عقود الدولة التي تتضمن شرط تحكیم مع تطبیق خاص لعقود البیع
 .الخصخصة

 .المستشار/ محمد أمین المھدي

۲۹ 

 .سلطة القاضي الوطني في إنفاذ اتفاق التحكیم الدولي
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رقابة التزام المحكم باإلفصاح عن تعیینھ المتكرر بالتطبیق لقواعد مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري 
 ۲۰۱۱الدولي لعام 

 األستاذ الدكتور/ نادر محمد إبراھیم

۱٦٥ 

 ۱۰۳ ثانیا: قضاء محكمة استئناف القاھرة

مختارات من أھم المبادئ القانونیة المستنبطة من أحكام تحكیم مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري 
 ..الدولي

 األستاذة / ھبة أحمد سالم

۱۰۹ 
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۱۹۹ 
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 الدكتور / إسماعیل سلیم

۲۳۱ 

 القضاء المصري وبطالن احكام التحكیم إطاللة على المرتكزات القانونیة ألحكام محكمة استئناف القاھرة
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۲٦۱ 

 الطبیعة القانونیة التفاقیات البحث البترولي
 األستاذ/ مصطفى إبراھیم الشاذلي

۲۷۷ 

 تقریر عن مؤتمر شرم الشیخ الخامس
 ۲۰۱٤نوفمبر  ۱۷ - ۱٦ -دور محاكم الدولة في التحكیم الدولي 

 الدكتورة دالیا حسین

۳۱۱ 

 ۳۲۹ األحكام القضائیة والمبادئ التحكیمیة -ثانیا 
 دوریات متخصصة

 الدكتور/ محمد عبد الرءوف
۳۳۱ 

 المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكیم
 الدكتور/ محمد عبد الرءوف

۳۳۹ 

 ۳۳۹ أوالً: قضاء محكمة النقض
 ۳٤۰  ثانیا: قضاء محكمة استئناف القاھرة

مختارات من أھم المبادئ القانونیة المستنبطة من أحكام تحكیم مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري 
 .الدولي

 األستاذة/ ھبھ احمد سالم

۳٥۷ 
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 لتجاري الدولياحتفالیة مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم ا -الواقع الحاضر واستشراف المستقبل 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۲۸ -بمناسبة مرور عشرین عاما على صدور قانون التحكیم المصري 
 تلخیص اآلراء والمناقشات والتوصیات 

 للدكتورة/ دالیا حسین
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 .الدولي
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 األستاذ الدكتور/ محمد عبد الرءوف
۲٥۷ 



 

 المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكیم
 األستاذة/ ھبھ أحمد سالم

۲٦۱ 

 ۲٦۱ أوالً: قضاء محكمة النقض
 ۲٦٥ ثانیاً: أحكام محكمة استئناف القاھرة

 مختارات من أھم المبادئ القانونیة المستنبطة من أحكام تحكیم مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم
 التجاري الدولي

 األستاذة/ ھبھ أحمد سالم

۲٦۹ 

 ۳۱٥ القسم اإلنجلیزي
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 ۲۰۱۸ویونیھ   ۲۰۱۷یونیھ ودیسمبر  – ۳۰و ۲۹و ۲۸األعداد فھرس 

 ٥ مقدمة العدد

 ۹ أوال: مقاالت العدد

 ۲۰۱۷تقریر واحصاءات بشأن القضایا التحكیمیة المقیدة سنة 
 الدكتور إسماعیل سلیم

۱۱ 

 .من خالل منع وتسویة المنازعات حمایة حقوق الملكیة الفكریة في إطار منظمة التجارة العالمیة
 .الدكتور/ عبد المنعم زمزم

۱۷ 

لسنة  ۱٤،۱۲،۱۱في الطعون رقم  ٦/۱/۲۰۱٦قراءة تحلیلیة لحكم محكمة استئناف القاھرة المؤرخ 
  ق: نحو رقابة قضائیة أكثر مالءمة وفعالیة على أحكام التحكیم. ۱۳۲

  یحیى الشھابي األستاذ/ حازم عبد الغفار رزقانة واألستاذ/ عبدهللا
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 من قانون التحكیم (تعلیق على أحدث أحكام محكمة النقض) ۱۹رد المحكمین على ضوء حكم المادة 
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۲۲۲ 

 التعلیق على األحكام
 األستاذ/ عبد اللطیف بواللف . 
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 ۲۰۱۹ویونیھ   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۲و ۳۱فھرس األعداد 
 ٥ مقدمة
 ۷ مقاالت العدد -اوال 

 .المحامي والمحكم المصري العالمي وداعا للدكتور أحمد صادق القشیري
 الدكتور إسماعیل سلیم

۹ 

 ۱۳ .تأبین الدكتور محي الدین علم الدین



 

 ۲۰۱۸تقریر وإحصاءات بشأن القضایا التحكیمیة المقیدة سنة 
 الدكتور/ إسماعیل سلیم
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 األستاذ/ أحمد الورفلي

۲۱ 

قضاء محكمة في ضوء  لالعتراف بأحكام التحكیم األجنبیة وتنفیذھا ۱۹٥۸اتفاقیة نیویورك لعام 
 .النقض المصریة

 المستشار/ نبیل عمران

۲۹ 

 دور القضاء في ظل تعدیالت قانون التحكیم األردني الجدیدة
 المحامي د. عمر مشھور الجازي

٦٥ 

 دور إرادة األطراف في اتخاذ التدابیر الوقتیة والتحفظیة قبل تشكیل ھیئة التحكیم دون اللجوء إلى
 القضاء (تحكیم الطوارئ) 

 صیرنالدكتور/ أحمد 

۸۳ 

 الشریعة العامة إلجراءات التحكیم من منظور القضاء والفقھ المصري
 الدكتور محمد حافظ

۹۹ 

  القضاء المصري وتأصیل األمر بتنفیذ قرارات التدابیر الوقتیة األجنبیة
 األستاذ/ سامح عطیة

۱۰٥ 

 ۱۱۳ ثانیا: األبواب الثابتة
 دوریات متخصصة

 األستاذ الدكتور/ محمد عبد الرءوف 
۱۱٥ 

  المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكیم
 المستشار/ ھاني جورجي 

 الدكتور/ محمد حافظ
 األستاذة / ھبة احمد سالم

۱۱۹ 

 ۱۱۹ أوال: أھم أحكام محكمة النقض
ً ث  ۱۳۸ : أحكام محكمة استئناف القاھرةانیا

 ۱٥۷ ثالثا: أحكام المحكمة اإلداریة العلیا 
مختارات من أھم المبادئ القانونیة المستنبطة من أحكام تحكیم مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري 

  الدولي
 األستاذة ھبة أحمد سالم
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 ۲۰۲۰ویونیھ   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳٤و ۳۳فھرس األعداد 
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 ۹ مقاالت العدد -أوالً 

 رثاء العالم الجلیل المستشار محمد أمین عباس المھدي
 الدكتور/ إسماعیل سلیم.

۱۱ 

 ۲۰۱۹القضایا التحكیمیة المقیدة سنة تقریر واحصاءات بشأن 
 الدكتور/ إسماعیل سلیم

۱٥ 

 نظرة في أمورشائكة تعقب صدور حكم التحكیم في مصر
 األستاذ/ إبراھیم شحاتة.

۲۱ 

 العقبات اإلجرائیة التي تواجھ تنفیذ أحكام التحكیم
 األستاذ/ بیشوي مرقس كمال

۳۳ 

 العمليما بعد حكم التحكیم: دراسة نقدیة من الواقع 
 المحامي الدكتور/ ھیثم علي

٥۳ 

 حجیة المحررات اإللكترونیة في اإلثبات
 األستاذ/ مصطفى أمین واألستاذة/ سلمى نصر الدین.

۷۷ 

 ۸۹ ثانیاً: ملف العدد: الوساطة

 تأثیر تعددیة أسالیب الوساطة ونماذجھا في تصمیم برامج ناجحة للوساطة
 األستاذة/ فاطمة ابراھیم.

۹۱ 

 دوراتفاقیة سنغافورة بشأن الوساطة في دعم العدالة الناجزة
 الدكتورة/ ایمان منصور

۱۳۱ 

 استشراف مستقبل الوساطة
 تجربة المملكة العربیة السعودیة في تكاملیة المنظومة العدلیة

 الدكتور/ عماد الدین حسین

۱٤۷ 

 واقع الوساطة في لبنان
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 نبذة عن دور الوساطة في تسویة المنازعات التجاریة في إطار منظمة التجارة العالمیة 
 المستشار/ ھاني فتحي جورجي.

۲۱۹ 

 الوساطة أم التحكیم؟ مقدمة مبسطة في ضوء الواقع الریاضي الدولي والمحلي
 األستاذ/ عبد هللا یحیى الشھابي

۲۲۷ 

 ۲٤۱ ثالثاً: األبواب الثابتة

 دوریات متخصصة
 األستاذ الدكتور/ محمد عبد الرءوف.

۲٤۳ 

 المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكیم
 المستشار/ ھاني فتحي جورجي

۲٥۱ 

 ۲٥۱ أوال: أحكام محكمة النقض

 ۲۷٥ ثانیا: أحكام محكمة استئناف القاھرة

القانونیة المستنبطة من أحكام تحكیم مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري مختارات من أھم المبادئ 
 الدولي.

 األستاذة/ ھبة أحمد سالم

۲۹۷ 
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