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 : التعريفات .1

 : تكون للكلمات والمصطلحات التالية، المعاني المبينة قرين كل منهافي تطبيق هذه القواعد، 

 استضىافتها يشرف علىى والتي  العربية الصورية لمحكمةامسابقة  إلى تشير "المسابقة" •

كليىة القىانون الكويتيىة  -لمسىابقة المحكمىة الصىورية العربيىة المركز اإلداري والتنفيذي

من قبل إحدى الجامعىات العربيىة فىي الىولن العربىي  ا  ويتم استضافتها سنوي –العالمية 

.  

المركىىز اإلداري  قبىىل مىىن تحضىىيرها يىىتم فتراضىىيةا قانونيىىة مشىىكلة إلىىى تشىىير "القضىىية" •

 -كليىىة القىىانون الكويتيىىة العالميىىىة  -لمسىىابقة المحكمىىة الصىىورية العربيىىة والتنفيىىذي

  . الجامعة المستضيفةمشاركة مع 

 .المسابقة خالل فيها الترافع ويتم القانون، في إقليميين خبراءبالتعاون والتشاور مع  •

 .منها جزء أي أو المحكمة هيئة تعني "المحكمة" •

تقيىىيم علىىى يضىىطلعون  الىىذين نقىىانونييال خبىىراءمىىن ال مجموعىىة المحكمىىة" هىىي "هيئىىة •

 .الشفهية والمرافعات الخطية المذكرات

 . المسابقة من النهائية هي الجوالت نصف النهائية والجولة "النهائيات" •

من قبىل الجامعىة المستضىيفة  يتم تعينها التي اللجنة " هيللمسابقة  المنظمة "اللجنة •

كليىىىة  -لمسىىىابقة المحكمىىىة الصىىىورية العربيىىىة المركىىىز اإلداري والتنفيىىىذيمىىىع  مشىىىاركة  

مسابقة المحكمة الصورية العربية . استضافةوفقا لقواعد  القانون الكويتية العالمية  
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 تسىىجيلم  "رمىىز الفريىىق" هىىو رلىىا الرمىىز الىىذي تخصصىىم اللجنىىة المنظمىىة لكىىل فريىىق أتىىم   •

 .عرف بم في المذكرات الخطية والمرافعات الشفهيةي  ل  المسابقة في 

 : تفسير قواعد المسابقة .2

اللجنىة المحىددف فىي الجامعىة المستضىيفة إلىى  القواعىد بتفسىير تتعلىق أسئلة ترسل أية •

كليىىىة  -لمسىىىابقة المحكمىىىة الصىىىورية العربيىىىة المركىىىز اإلداري والتنفيىىىذيبالتعىىاون مىىىع 

 . الكويتية العالميةالقانون 

كليىة القىانون الكويتيىة  -لمسىابقة المحكمىة الصىورية العربيىة المركز اإلداري والتنفيذي •

السلطة الحصرية لتفسير قواعد المسابقة، وعنىد  الجامعة المستضيفة هما والعالمية  

المركىىز  كىىل مىىن  قوميظهىىور مسىىألة أ نىىاء المسىىابقة ال تشىىملها القواعىىد الحاليىىة، سىى

كليىة القىانون الكويتيىة العالميىة   -لمسابقة المحكمة الصورية العربية ي والتنفيذياإلدار 

بإصدار قرار بخصىوص تلىا المسىألة فىي ضىوء قواعىد العدالىة  (الجامعة المستضيفة و

لجميع الفرق المشىاركة سىواء تعلقىت بتفسىير القواعىد  لزموم   نهائي ويكون نصاف، واإل 

 أو تطبيقها.

 اإللكترونىىي الموقىىع علىىى بالقواعىىد المتعلقىىة والتفسىىيراتاإليضىىاحات  نشىىر يىىتم سىىوف -أ

 .بالمسابقة الخاص

سوف يتم نشر اإليضاحات والتفسيرات المتعلقىة بالقواعىد علىى الموقىع االلكترونىي الخىاص  -ب

 .الجامعة المستضيفة المحدد من قبل 

 : المسابقة هيكل .3
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 مرحلتين: من المسابقة تتأل ف

مىىذكرات  إعىىداد ىيعكىىف كىىل فريىىق خىىالل هىىذه المرحلىىة علىى : المىىذكرات الخطيىىة مرحلىىة -أ

 ورلا في ضوء الدفوع المثارف في القضية. المد عى عليمو  المد عي من مكتوبة لكل

 

 : يتبىىاري فىىي هىىذه المرحلىىة كىىل فريىىق مىىن الفىىرق المشىىاركة  المرافعىىة الشىىفهي ة مرحلىىة -ب

 .المد عى عليمو  المد عي من كل عن في الترافع شفهيا  

 : الزمني للمسابقة الجدول .4

كليىىة القىىانون  -الصىىورية العربيىىةلمسىىابقة المحكمىىة  المركىىز اإلداري والتنفيىىذي يحىىدد .4.1

وعلىى  للمسىابقة الزمني الجدولالجامعة المستضيفة  بالتعاون مع –الكويتية العالمية 

 .بالمسابقة الخاص اإللكتروني الموقع على الجامعة المستضيفة إعالنم

مىىع مراسىىالت ودعىىوات الجامعىىة   اللمسىىابقة لكىىل عىىام علىىى حىىد الزمنىىي الجىىدول يرفىىق .4.2

 .وإعالنم على موقع المسابقة  المستضيفة 

 : اللغة .5

للمسىابقة  والشىفهية الخطيىة لوأيضا  ستجري المراحى للمسابقة، الرسمية اللغة هي ربيةلعا اللغة

 قبىىل الجامعىىة المستضىىيفة و مىىنالخاصىىة بالمسىىابقة  المراسىىالت جميىىع كىىذلاو العربية،باللغىىة 

 .كلية القانون الكويتية العالمية -لمسابقة المحكمة الصورية العربية المركز اإلداري والتنفيذي

 : القضية .6
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 -لمسابقة المحكمىة الصىورية العربيىة المركز اإلداري والتنفيذيسيتولى كتابة القضية  .6.1

 خبىراءبالتعىاون والتشىاور مىع الجامعة المستضىيفة  وكلية القانون الكويتية العالمية  

 .القانون  في إقليميين

 

 ألي التوجيىىم أو المشىىورف قىىدمي   القضىىية أن كتابىة فىىي عضىىو ممىىن شىىار  ألي يحىق   ال .6.2

 .المسابقة المشاركة في فريق من الفرق  أو لالب

 الزمنىي الجىدولحسىب سيتم نشر القضية على الموقع اإللكتروني الخىاص بالمسىابقة  .6.3

 .ه لكل انعقاد من قبل الجامعة المستضيفة ر الذي سوف يتم نش

لكىل فريىىق مشىىار  بعىد أن يقىىوم بالتسىىجيل اإللكترونىي الحىىق فىىي لىر   ىىال  أسىىئلة    .6.4

ذي سىوف يىتم الى الزمني الجدولحسب بخصوص إيضاحات حول وقائع القضية ورلا 

 . ، ولن تقبل أية أسئلة بعد هذا الموعده لكل انعقاد من قبل الجامعة المستضيفة ر نش

بالتعىىاون مىىع  رسىىلة إليهىىابىىالرد علىىى كافىىة األسىىئلة الم  الجامعىىة المستضىىيفة سىىتقوم  .6.5

كليىة القىانون الكويتيىة  -لمسابقة المحكمة الصىورية العربيىة المركز اإلداري والتنفيذي

ه لكىل انعقىاد مىن قبىل الجامعىة ر الىذي سىوف يىتم نشى الزمنىي الجدولحسب  العالمية  

علىى الموقىع اإللكترونىي للمسىابقة،  اإليضىاحاتأن يتم رفع جميع  ى، علالمستضيفة 

كمىىىل لمىىىا ورد فىىىي وقىىىائع القضىىىية المطروحىىىة فىىىي جىىىزء م   اإليضىىىاحاتوتكىىىون تلىىىا 

 .المسابقة

 : المحكمة هيئة .7
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الخطيىىة المقدمىىة مىىن الفىىرق  المىىذكرات مهمىىة تقيىىيم مسىىتقلةال محكمىىةال هيئىىةى تتىىول .7.1

 .من أعضاء تلا الفرق منفردا   عضو لكل الشفهية يم المرافعةق  المشاركة، كما ت  

يتم  المجتمع من قانونيين خبراء من النهائية المحكمة الخاصة بالجولة هيئةشكل ت   .7.2

لمسابقة المحكمة  المركز اإلداري والتنفيذيقبل الجامعة المستضيفة و اختيارهم من 

 .كلية القانون الكويتية العالمية   -الصورية العربية

 : اختيار الفرق المشاركة في المسابقة .8

شكيل فرق لتعربية الجامعات الب القانون  كلياتإلى الدعوف  توجم الجامعة المستضيفة  .8.1

 للمشاركة في المسابقة.

علىىى الجامعىىات الراببىىة بالمشىىاركة إبىىداء الرببىىة المبدئيىىة مىىن خىىالل مراسىىلة الجامعىىة  .8.2

 المستضيفة حسب إجراءات التسجيل في الجامعة المستضيفة .

لمسىابقة المحكمىة  المركىز اإلداري والتنفيىذييحق للجامعة المستضىيفة بالتنسىيق مىع  .8.3

الجامعىىات المقبولىىة  عىىددتحديىىد الكويتيىىة العالميىىة  كليىىة القىىانون  -الصىىورية العربيىىة

 .بالمشاركة في المسابقة حسب الخطة المتبعة لالنعقاد 

ب الطلبة و  بيانات تسجيلب تأكيد مشاركتها الفرق  أعضاء على يتعين .8.4 تعبئىة على المدر 

الىذي سىوف يىتم  الزمنىي الجدولحسب لى موقع المسابقة ع نمورج استمارف المشاركة

 . ه لكل انعقاد من قبل الجامعة المستضيفةر نش
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 األولىىىمىىن للبىىة المرحلىىة الجامعيىىة  أعضىىاء أربعىىة إلىىى  ال ىىة مىىن الفريىىق يتىىألف قىىد .8.5

لىىىي مىىىدرب إبكليىىىة القىىىانون فىىىي الجامعىىىة المشىىىاركة، باإلضىىىافة  فقىىى   البكىىىالوريو (

 الفريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق. 

 فريق.وال يجوز للجامعة أن تشتر  بأكثر من 

يشترط أن يكون جميىع أعضىاء الفريىق مىن رات الجامعىة علىى أن ال يتضىمن الفريىق  .8.6

 لالبا  سبق أن شار  في المسابقة في األعوام الماضية. 

 بعىىدعلىىى أسىىماء الطلبىىة المشىىاركين  تعىىديل أي إجىىراءحىىوال بىىأي حىىال مىىن األ يجىىوز ال .8.7

األسىباب التىي قىد تى دي  من التعديل هذا مثل ويعتبر انتهاء موعد التسجيل الرسمي ،

 . إلى استبعاد الفريق

 المسابقة. مراحل كل في رياضية برو  المشاركون  يتحل ى أن يجب .8.8

أو أ نىىاء  الخطيىىة المىىذكرات فىىي سىىواء المحكمىىة لهيئىىة الجامعىىة اسىىم ركىىر ال يجىىوز .8.9

المنظمىة بعىد نما يعرف كىل فريىق بىالرمز الىذي زودتىم بىم اللجنىة إو  المرافعة الشفهية،

 التسجيل النهائي.

 : المذكرات الخطية تسليم .9

الموقع  عبر المنظمة اللجنة تلتزم جميع الفرق المشاركة بإرسال المذكرات الخطية إلى .9.1

ه لكىل ر الذي سوف يتم نشى الزمني الجدولحسب ورلا  ،الخاص بالمسابقة اإللكتروني

 .انعقاد من قبل الجامعة المستضيفة
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المىىد عى و المىىد عي بكىىل مىن الفىىرق المشىاركة أن ترسىىل المىىذكرف الخطيىة الخاصىىة  ىعلى .9.2

( عبىىىر الموقىىىع اإللكترونىىىي الخىىىاص Word & PDF  عليىىىم فىىىي ملفىىىين منفصىىىلين

تسىىارع اللجنىىة  فىىي حالىىة ظهىىور أي عيىىب تقنىىي فىىي الملفىىات المرسىىلةو  بالمسىىابقة،

دف إرسىىال الملفىىات خىىالل سىىلة إلصىىال  العيىىب التقنىىي وإعىىاالم ر المنظمىة بىىإبالل الجهىىة 

 بعد رلا.ولن تتحمل اللجنة المنظمة أي مس ولية ( ساعة، 24مدف أقصاها  

موقىع  علىى المحم لىة اإللكترونيىة النسىخةى حسىب على الخطية المذكرات تقييم سيعتمد .9.3

 اإللكتروني دون سواها.اللجنة 

 

 إدخىالو  حىذفها، ،عليها اإلضافة تبديلها، الخطية، المذكرات تنقيح فريق ألي يحق ال .9.4

دف الزمنية المهلة انقضاء بعد تعديل عليها أي  .لتقديمها المحد 

، والنهائيىةالمتنافسىة فىي الجىوالت التمهيديىة  الفىرق  بىينيىتم تبىادل المىذكرات الخطيىة  .9.5

 بعد عمل القرعة العلنية في اليوم األول للمسابقة.ورلا 

 : الخارجية المساعدف .10

الخارجيىة، سىواء  المساعدف تقتصر أن يجب للمسابقة، الخطية لمذكراتاوتجهيز  تحضير خالل

بين وأ التدريسىىية الهيئىىة أعضىىاء مىىن أحىىد المقدمىىة المناقشىىة العامىىة  علىىى شىىابم، مىىا أو المىىدر 

 .اللغوية والمساعدف للقضية، واقترا  بعض المصادر العلمية،

 : مصادر البحث .11
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الموا يق والتقارير الدوليىة فضىال  عىن ، االتفاقيات  :تنوع مصادر البحث بحيث تشمل  .11.1

 النصوص القانونية العربية والمقارنة.

عنىىىد كتابىىىة  المقىىىارن القضىىىاء ب بأحكىىىام المحىىىاكم العليىىىا االسىىىتعانةلمشىىىاركين ل يمكىىىن .11.2

 . المسابقة، ورلا وفقا  لما تقرره قواعد الشفهيةالمذكرات أو أ ناء المرافعة 

 مراجع فقهية عند تناول موضوع القضية. ىمن المستحب أن تلجأ الفرق المشاركة إل .11.3

 : الخطية المذكرات تقييم .12

 وشكلها. مضمونها حيث من الخطية المذكرات جميع بتقييم المحكمة هيئة تقوم .12.1

 :اآلتيتتمثل القواعد الشكلية الخاصة بالمذكرات الخطية في  .12.2

المد عى أو  المد عيلكل مذكرف خاصة ب سبعة آالف كلمةالحد األقصى للكلمات هو  .12.2.1

 الرموز. أو، ورلا دون حساب الهوامش عليم

 Arabic تكتىىىب المىىىذكرات الخطيىىىة باللغىىىة العربيىىىة فقىىى ، ورلىىىا باسىىىتخدام خىىى  .12.2.2

Simplified ، فالبىىىد مىىىن ركىىىر  بغيىىىر اللغىىىة العربيىىىة وفىىىي حىىىال اسىىىتخدام مراجىىىع

 مصادرها في هوامش الصفحة.

 ، مىع تظليىل العنىاوين1.5درجىة، والمسىافة بىين السىطور  14حجم الخ  في المتن هىو  .12.2.3

 .الرئيسية 

 فق . 1درجة، والمسافة  12الخ  في الهوامش هو حجم  .12.2.4

 المذكرات الخطية.يراعي عدم وضع أي إلار لصفحات  .12.2.5
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،  ىم عنىوان المسىابقة أوال   ىمن المذكرف الخطية عل األولييجب أن تشمل الصفحة  .12.2.6

عىىدد كلمىىات  ، وأخيىىرا  المىىد عى عليىىمأو  المىىد عيرمىىز الفريىىق المشىىار ،  ىىم صىىفة 

أن تكون  ىاألولالمذكرف وترقيم الصفحات في أسفل الصفحة. ويشترط في الصفحة 

 عليم. ىدعي وباللون األحمر بالنسبة للمدعبالنسبة للم األزرق باللون 

 فق  على النحو اآلتي:  أربع أقسام رئيسية إليتقسم المذكرف الخطية  .12.2.7

 : الوقائع انيا       : ملخص الدفوعأوال  

 : الطلبات.رابعا              : تفصيل الدفوع الثا  

البيىىان سىىيعر  أيىىة مخالفىىة للقواعىىد الشىىكلية الخاصىىة بالمىىذكرات الخطيىىة سىىالفة  .12.2.8

 الفريق المخىالف لالنتقىاص مىن العالمىات الخاصىة بالمىذكرات الخطيىة، ورلىا وفقىا  

 بجدول الجزاءات.  إليمللتفصيل المشار 

خصىم درجىىة الجىزاءات الخاصىىة مىن الدرجىىة النهائيىة لكىىل مىذكرف خاصىىة بالمىىد عي ت   .12.2.9

 والمد عى عليم.

من  ال  أعضاء من  (المد عى عليمأو  المد عيخاصة ب كل مذكرف خطية، سواء  تقيم .12.3

 ىدرجىة، على 300ذكرف هىو الدرجات المخصصة لكل م   إجماليهيئة المحكمة، ويكون 

المىد عى و  المىد عيذكرات الىدرجات التىي يحصىل عليهىا الفريىق فىي م ى إجمىاليأن يكون 

حصىىل  إراسىىبيل المثىىال،  ىفعلىى،  نتيجىىة الفريىىق فىىي المىىذكرات الخطيىىةهىىي  معىىا   عليىىم

 ذكرف درجة في الم   200و ىدرجة في المذكرف الخطية الخاصة بالمدع 250 ىفريق عل
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 600درجىة مىن أصىل  450الخطية الخاصة بالمد عى عليم، فيكون الفريق قد سىجل 

 درجة مخصصة للمذكرات الخطية الخاصة بالفريق.

لةم   المحرزف النتائج تبقى .12.4 الخطيىة، وال يىتم  ذكراتللم ى الرسىمية النتىائج نمورج على سج 

 النهائية من المسابقة. نصف بعد انتهاء الجولة إالتبليغها للفرق المشاركة 

 : حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمذكرات الخطية .13

ىى الجامعىىة المستضىىيفةتقىىوم  13.1 ذكرات الخطيىىة وتوزيعهىىا بعىىد مىىنح رمىىز لكىىل بطباعىىة الم 

  إجراءات المسابقة. إلارفريق ورلا في 

ذكرات الخطية بالحق في الطباعة والنشر والتوزيع للم  لمستضيفة  الجامعة اتحتفظ  13.2

األبرا  التي تستلزمها المسابقة،  إلارورلا في  ،المقدمة من الفرق المشاركة

عند الطباعة أو النشر أو التوزيع باإلشارف إلى اسم الجامعة المستضيفة وتلتزم 

 الخطية.مذكرات ال   أودعواالذين ءه الفريق وأعضا

 : المرافعة الشفهية .14

 :األدوار .14.1

 .المد عى عليمو  المد عيكل فريق أن يحضر دفاعم للترافع عن  ىيجب عل .14.1.1

المىىد عى  أو المىىد عيللترافىىع عىىن  أعضىىاءه نعضىىوين مىىن بىىي اختيىىار حريىىة للفىىرق  .14.1.2

عضىو  الىث تكىون مهمتىم  الشىفهية، ويجوز أن ينضم للفريق أ نىاء المرافعىة عليم

 خر.التعليق على دفوع الفريق اآل
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 ىع ىىم يعقبىىم الفريىىق الممثىىل للمىىد   ،بالتحىىد  أوال   المىىد عييمثىىل  ييقىىوم الفريىىق الىىذ .14.1.3

 عليم.

 : التواصل أ ناء المرافعة الشفهية وحضور الجلسات .14.2

وأعضىىاء الفريىىق  المحكمىىة أعضىىاء ىالحىىديث أ نىىاء المرافعىىة الشىىفهية مقصىىور علىى .14.2.1

 مىىىن فىىىرد وأي المشىىىاركون  أعضىىىاء الفريىىىق وال يسىىىمح بالتخالىىىب بىىىين .ينالمشىىىارك

 .المحاكمة أ ناء الجمهور

أعضىىاء الفىىرق المتنافسىىة فقىى ، أمىىا علىىى الحضىىور فىىي الجىىوالت التمهيديىىة يقتصىىر  .14.2.2

لالمىىا أنىىم ال يخىىل الفىىرق المشىىاركة الجىىوالت النهائيىىة فيكىىون حضىىورها متىىا  لكافىىة 

 . الجامعة المستضيفة  التي تقدرها  اإلنصافبسير الجلسة وقواعد العدالة و 

، يكون التواصل بين أعضاء الفريق الواحد عن لريق الكتابة الشفهيةأ ناء المرافعة  .14.2.3

سىلو  قىد يى  ر علىى سىير الجلسىة أو مرافعىة  بىأيوعلى كل فريق عىدم القيىام فق . 

 الفريق المنافس.

 رلىىىا مىىىن ويسىىىتثنى ،الشىىىفهية المرافعىىىات خىىىالل مسىىىتندات أي باسىىىتخدام يسىىىمح ال .14.2.4

واالتفاقيىات والموا يىق والتقىارير  القانونيىة أو النصىوص للمرافعة المدونة المالحظات

 التي قد يستعين بها المترافع أ ناء مرافعتم. الدولية

 للفرق المتنافسة التواصل مع القضاف بعد الجلسة من أجل معرفة النتائج. ي سمحال  .14.2.5

بعىد  يقوم أعضاء هيئىة المحكمىة بإعطىاء مالحظىات حىول أداء الفىرق داخىل القاعىة .14.2.6

 عن النتيجة النهائية.نهاية كل جلسة، ودون الكشف 
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صالم   الوقت .14.3  : الشفهية للمرافعات خص 

 الفريىق فقى  مىن لعضىوين إالي سىمح  وال،  ال ون دقيقىة للمرافعىة فريق خصص لكلي   .14.3.1

 الوقت الحق في توزيع فريق لكل ويكون ، جولة من جوالت المسابقة أي في التحد  

ص أن ال تقىل المرافعىة الشىفهية ألي  ىعل المتحد ين بين مناسب ا يراه كما لم المخص 

 عضو من أعضاء الفريق عن عشرف دقائق.

الثال ىىين دقيقىة المخصصىة لىىم  مىن األكثىر ىدقىائق علىى خمسىة يقتطىىعأن  قفريى لكىل .14.3.2

فىي حالىة المىد عى   الىنقض علىى الىرد   أو )الىنقض  فىي حالىة المىد عي لممارسة حىق

أنم إرا قرر المد عي عدم التعليق على مرافعىة المىد عى عليىم، فىال يكىون  ىعل عليم(

 عليم حق التعليق. ىعللمد  

 .الجولة انطالق قبل وقتم، توزيع كيفية حول ضاب  الوقت تبليغ عن لئومس فريق يكون كل .14.3.3

ىي لىم ورلىا مىن خىالل رفىع  الوقىت إلىى الوقت تنبيىم المتحىد  ضاب ى يتعين عل .14.3.4 المتبق 

 انتهىىاء عنىىد المحكمىىة واحىىدف(، كمىىا ي علىىم ودقيقىىة ودقيقتىىان، دقىىائق، خمىىس(إشىىارات 

 .الوقت

ص الوقت تجاوز .14.4  : للتحد   المخص 

 .مرافعتم بإنهاء للمتحد   للسما  التحد   وقت تمديد المحكمة لرئيس يجوز .14.4.1

ف تزيد أن يجوز ال األحوال، جميع في .14.4.2  .اإلضافية عن  ال  دقائق التحد   مد 
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 مىىدف علىىى اآلخىىر الطىىرف يحصىىل أن يجىىب ،األلىىراف ألحىىدإضىىافية  مىىدف مىىنح عنىىد .14.4.3

 مما لة.  إضافية

ن هىذا الوقىت يىتم خسىارتم إللفريىق، فى اإلضىافيفي حالة عىدم االسىتفادف مىن الوقىت  .14.4.4

 النتيجة بأي شكل. ىبشكل نهائي، دون أن ي  ر رلا عل

 : الشفهية المرافعات نطاق .14.5

ذكرات دفىع لىم يىتم ركىره فىي الم ى الشىفهيةثيىر أ نىاء المرافعىة ال يحق ألي فريىق أن ي   .14.5.1

. ويجىىوز للفىىرق والنهائيىىةطبىىق هىىذه القاعىىدف علىىى الجىىوالت التمهيديىىة الخطيىىة. وت  

صىدرت بعىد أحكىام قضىائية تكىون قىد أ   ىاإلشارف إلى الشفهيةالمشاركة أ ناء المرافعة 

ىىالموعىىد النهىىائي الم   الخطيىىة، بشىىرط أن ال تثيىىر تلىىا األحكىىام ذكرات حىىدد إليىىداع الم 

 .دفوع جديدف لم يتم اإلشارف إليها في المذكرات الخطية

فىي مرافعتىم الشىفهية.  المىد عى عليىمبالمسىائل التىي أ ارهىا  المىد عي نقض نطاق يتحدد .14.5.2

 في النقض المقدم منم. المد عيبالمسائل التي أ ارها  المد عى عليم نطاق رد يتحدد كما

 خىىالل وقىىت أي فىىي المتحىىد   علىىى األسىىئلة لىىر  المحكمىىة الحىىق فىىي ةهيئىى ألعضىىاء .14.5.3

ىىز المرافعىىة.  قىىد لكنهىىا بالقضىىية، متعلقىىة مسىىائل علىىى أساسىىي بشىىكل األسىىئلة هىىذه وترك 

ق   .القضية تطرحها التي القانونية بالمسائل قةمتعل عامة خرى أ   مواضيع إلى أيضا   تتطر 

 : النتائج احتساب وكيفية العالمات .15
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للفريىق  الخطيىة المىذكرات لنتيجىة خصىصي   المسىابقة، مىن التمهيدية للجوالت بالنسبة .15.1

 التمهيديىىة، بينمىىا يخصىىص الجىىوالت عالمىىات مىىن  ىىال  نقىىاط مىىن أصىىل تسىىع نقىىاط

 .التمهيدية الجوالت عالمات من ست نقاط من أصل تسع نقاط الشفهية للمرافعة

 

الدرجىة التىي حصىل  ىعل بناء   في الجولة للفريق الشفهية المرافعة نتيجة احتساب يتم .15.2

جمىىع عالمىىىة نفىىردين،  ىىم ت  ضىىاف هيئىىىة المحكمىىة الثال ىىة م  عليهىىا كىىل متسىىابق مىىن ق  

 في صورف نقاط، بحيث يكون لكل قاضي نقطتين.  حتسابهاالالمتسابقين 

 كىىل ضىىاف، فسيحصىىلق    ال ىىة مىىن المحكمىىة هيئىىة فىىتتأل حىىال فىىي المثىىال، سىىبيل فعلىىى

مىىىن  تحىىىد  م   كىىىل سيحصىىىل حيىىىث ،التىىىي نالهىىىا عالمىىىاتبال تقىىىارير سىىىت علىىىى فريىىىق

جميع العالمات الخاصة بكل قاضي، فيتم ت   كل من نتائج ورقة المتحد ين بالفريق على

جمىع النقىاط لتحديىد نقطتين من كل قاضىي،  ىم ت   ىويحصل كل فريق عل قاضي منفردا  

  المتباريين.الفريق الفائز من الفريقين 

 للفريىق مىع الخطيىة ذكراتالم ى عن لريق جمىع عالمىة للجولة اإلجمالية العالمة حتسبت   .15.3

حقق العالمة األعلىى مىن مجمىوع عتبر الفريق الذي ي  للفريق، وي   الشفهية المرافعة عالمة

 ذكرات الخطية والمرافعة الشفهية هو الفريق الفائز في تلا الجولة.عالمات الم  

أكبىر عىدد مىن مىرات الفىوز  ىفرق التي حصلت على األربعيتأهل للدور نصف النهائي  .15.4

 في الجوالت التمهيدية.
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فىىريقين أو أكثىىر فىىي عىىدد مىىرات الفىىوز فىىي الجىىوالت التمهيديىىة، يىىتم  ى فىىي حالىىة تسىىاو  .15.5

المرافعىىىات لمجمىىىوع الىىىدرجات التىىىي حصىىىل عليهىىىا الفريىىىق فىىىي  المفاضىىىلة بيىىىنهم لبقىىىا  

  .الشفهية

، يىتم المفاضىلة بيىنهم الشىفهيةساوى فريقين أو أكثىر فىي عالمىة المرافعىات في حال ت .15.6

 ذكرات الخطية .لبقا  لمجموع الدرجات التي حصل عليها الفريق في الم  

ونهائية، وليس ألي لىرف الحىق فىي  لزمةم   اللجنة المنظمة تعلنها التي النتائجعتبر ت   .15.7

 الطعن عليها.

 

 : النهائيات .16

النهائية عن لريىق نصف في الجوالت  المد عى عليم أوعي الفريق الممثل للمد   يتحدد .16.1

 اللجنة المنظمة بحضور جميع الفرق المشاركة.  تجريهاعلنية  قرعة

هىو الفريىق الفىائز ، الشىفهية المرافعات في األعلى النتيجةى الفريق الحاصل علعتبر ي   .16.2

هىذه الجىوالت لتفت خىالل ي  ، ولن يةوالجوالت النهائ نهائيةنصف المن الجوالت  في كل

 نتيجة المذكرات الخطية للفرق.  ىإل

 حتسب نتيجىة الفىوز والخسىارف لبقىا  ىالجولىة النهائيىة لىن تى تتىرأ  التي المحكمة هيئة .16.3

الجوالت التمهيدية، ولكن ستعلن نتيجة الفريق الفىائز والمتحىد   ىللقواعد السارية عل

علىي المداولىة السىرية بىين أعضىائها. وتتخىذ الهيئىة  في الجولة النهائية بنىاء   األفضل

 قراراتها باألبلبية المطلقة. 

 : وتصوير جلسات المرافعة الشفهية تسجيل .17
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 علىى المسىبقة الموافقة على الحصول تم إرا إال   ها،وبث   الشفهية المرافعات تسجيل ي منع .17.1

لمسىىىابقة  المركىىىز اإلداري والتنفيىىىذيباسىىىتثناء  المعنيىىىة، األلىىىراف كافىىىة قبىىىل مىىىن رلىىىا

 .كلية القانون الكويتية العالمية  و الجامعة المستضيفة -المحكمة الصورية العربية

لمسىىىابقة  والتنفيىىىذيالمركىىىز اإلداري  باسىىىتثناء المحاكمىىىات، خىىىالل التصىىىوير يجىىىوز ال .17.2

  .كلية القانون الكويتية العالمية  و الجامعة المستضيفة -المحكمة الصورية العربية

 : الجوائز .18

 : خطية مذكرف أفضل جائزف .18.1

 بجىائزف الفىائز الفريىق هىو يكىون  الخطيىة المىذكرات فىي عالمىة أعلىىى حصىل علىي الىذي الفريق

 الخطية. المذكرات أفضل

 : مترافع أفضلف جائز  .18.2

 فىردي معىدل أعلىى علىى الحاصىل المد عى عليىم أو المد عي دور ي دي الذي الشخص .18.2.1

 .متحد   أفضل بجائزف يفوز التمهيدية الشفهية الجوالت في

 .متحد   أفضل لجائزف لللتأه األقل على جولتين في الترافع المتحد   على ينبغي .18.2.2

 : النهائية الجولة في مترافع أفضل جائزف .18.3

 الجولة في متحد   أفضل بجائزف الفائز هو من النهائية الجولة في المحكمة هيئة قررت

 .النهائية

 : الخاص اإلنجاز جائزف .18.4
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 زتمي ىالم   ألدائىم فريىقال فىي عضىو أو فريىق إلىى الخىاص اإلنجىاز جائزف المحكمة هيئة تمنح قد

 .المسابقة في والملحوظ

 : الفريق الفائز .19

كلية القانون الكويتية  -لمسابقة المحكمة الصورية العربية والتنفيذيالمركز اإلداري  يعلن 

 المسابقة. ب الفائز الفريق عن الجولة النهائيةبعد و الجامعة المستضيفة  -العالمية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الجزاءات

 القاعدف المخالفة الجزاء
 9.1 المحددعدم تقديم المذكرات في الوقت  نقطة واحدف عن كل يوم تأخير 

تجاوز الحد المطلوب من الكلمات لكل مذكرف خاصة  نقطتين تخصم مرف واحدف 12.2.1 
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عي   يم.لعى عالمد   أوبالمد 
  المتن  عدم االلتزام بنوع الخ  المستخدم في الكتابة نقطتين تخصم مرف واحدف

 والهوامش ( 
12.2.2 

 أمرمخالفة حجم الخ   إننقطة لكل مخالفة  تخصم 
 الفقرف.  أسا ويتم خصم النقطة على  ،بير مقبول
كان حجم الخ  بير صحيح في  ال   إرا:  مثال رلا

كان  وإرا ،في فقرف واحدف سيتم خصم نقطة واحدف أماكن
ولكن في  أماكنحجم الخ  بير صحيح في خمسة 
 نقاط(.  1خمس  فقرات مختلفة ستكون العقوبة 

 بحجم الخ  في المتن  االلتزام عدم 
 
 
 
 
 

12.2.3 

 عدم تضليل العناوين الرئيسية  تخصم نقطة واحدف مرف واحدف
 في المتن مخالفة المسافة بين السطور تخصم نقطة واحدف مرف واحدف
 12.2.4 االلتزام بحجم الخ  في الهوامشعدم  تخصم نقطة واحدف مرف واحدف

 عدم االلتزام بالمسافة في الهوامش نقطة واحدف مرف واحدف
 12.2.5 ذكرفلصفحات الم   إلاروضع  نقطة واحدف مرف واحدف
 12.2.6 عدم ركر عنوان المسابقة نقطة واحدف مرف واحدف
 الفريقرمز عدم ركر  نقطة واحدف مرف واحدف

 عدم ركر صفة الفريق   كمدعي أو مدعى عليم ( واحدف مرف واحدفنقطة 
 الصفحة أسفلذكرف عدم ركر عدد كلمات الم   نقطة واحدف مرف واحدف

 ترقيم الصفحاتعدم  نقطة واحدف لكل مخالفة
  عدم تلوين الصفحة األولى   مدعي ، مدعي عليم ( نقطة واحدف لكل مخالفة

 نقطتين لكل مخالفة 
 

قسم   جديد  إضافة أوالمطلوبة  األقسامحد أعدم وجود 
 بير مطلوب

12.2.7 

 ترتيب بير صحيح لألقسام نقطة واحدف تخصم مرف واحدف
 جج القانونية الموضوعية خارج القسم الخاص بهاالح   نقاط 3نقطة واحدف تخصم عن كل حجة وبحد أقصى 

 قائمة المحتويات
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