
أغسطس  00  فهرس العدد السادس 
تقديم 

المستشار الدكتور / محمد أبو العينين
7

الدعوى التحكيمية وفقاً ألحكام نظام التحكيم بالمملكة العربية السعودية 
المستشار الدكتور / محمد أبو العينين

9

دراسة مقارنة بين أحكام قانون التحكيم المصري    وقانون التحكيم األردني 00  
السيد المهندس / داود خلف

23

المشرع اللبناني يعدل قانون التحكيم بعد أن أبطل مجلس الشورى الشرط التحكيمي في 
عقدى الخليوى – ضمانات للمستثمرين وإصالحات نحو قانون عصري للتحكيم 

الدكتور / عبد الحميد األحدب

31

صالحية المحكم للنظر في صحة العقد األساسي في القانون اللبناني 
األستاذة / نادين القيسى طيارة

41

رأى في واقع التحكيم بتونس  00  
األستاذ / الحبيب مالوش

49

قرارات التدابير التحفظية المؤقتة التي تصدرها هيئات التحكيم في غياب أحد الخصوم 
المستشار الدكتور / محمد أبو العينين

65

سلطات المحاكم العادية ومراكز التحكيم التجاري بالمغرب في إصدار األوامر التحفظية 
واألمر بتنفيذها في النظام في النظام القضائي المغربي 

الدكتور / شمس الدين عبداتى

69

التحكيم وشرطه في الفقه اإلسالمي 
األستاذ الدكتور / محمد سليم العوا

77

الخبرة والتحكيم في األنظمة القضائية السعودية 
القاضي الدكتور / فهد بن حمود الحقبانى

87

تسوية منازعات المنطقة االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 
الدكتور / نادر محمد إبراهيم

95

العولمة وفض المنازعات إلكترونيا – ديناميكية التغيير في تسوية منازعات التجارة 
اإللكترونية )ملخص( 

األستاذ الدكتور / محمد صالح الدين عبد الوهاب

121

التحكيم في مجال الملكية الفكرية 
الدكتور / جاك الحكيم

123

التحكيم في المنازعات البحرية 
الدكتور / عمر مشهور الجازى

133

دراسة تحليلية للقضاء المصري في دعاوى بطالن أحكام المحكمين 
الدكتور / محمد عبد الرءوف

141



155مختارات من أحكام القضاء في مجال التحكيم التجاري الدولي 
ملخص ألهم المبادئ القانونية الصادرة في القضايا التي نظرت تحت مظلة مركز 

القاهرة 
161

دوريات متخصصة 
الدكتور / محمد عبد الرءوف

165

إعادة التفاوض حول شروط األتعاب )ترجمة( 
الدكتور / محيى الدين علم الدين

173

أنواع الكفاالت التي يمكن تقديمها بصدد اتخاذ التدابير التحفظية طبقاً للمادة   ) ( 
من قانون التحكيم المصري رقم    لسنة      

الدكتور / محيى الدين علم الدين

181

183أخبار مراكز التحكيم 


	Blank Page



