قواعد مسابقة محكمة التحكيم التجاري الدولي الصورية

كلية القانون الكويتية العالمية  /مركز الكويت للتحكيم التجاري
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 . 1التعريف بالمسابقة
 –1.1.1فكرة المسابقة .

هي مسابقة تنظمها كلية القانون الكويتية العالمية بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم

التجاري وجهات أكاديمية ومؤسسات تحكيمية وطنية وإقليمية ودولية.
 - 1.1.2الشريحة المستهدفة:

إن الشريحة المستهدفة من المشاركة في منافسة التحكيم الطالبي هي طالب و طالبات القانون
داخل الكويت وخارجها.
 – 1.1.3األهداف :

• نشر ثقافة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات إلى جانب القضاء.

• التعرف على قواعد وأحكام مراكز التحكيم واإلجراءات المتبعة فيها.
• تطوير وصقل مهارات المشاركين من خالل المرافعات وكتابة المذكرات وزيادة الثقة
بالنفس ،والقدرة على النقاش والدفاع عن األفكار.

• إيجاد بيئة علمية وعملية إلعداد جيل قانوني قادر على المشاركة في قضايا
التحكيم.
• تشجيع روح التنافس والمثابرة والتحدي بين المشاركين.
 .2مدلول كلمات ومصطلحات المسابقة:
في تطبيق هذه القواعد ،تكون للكلمات والمصطلحات التالية ،المعاني المبينة قرين كل منها:
• "المسابقة" :تشير إلى مسابقة محكمة التحكيم التجاري الدولي الصورية التي تنظمها كلية
القانون الكويتية العالمية بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري والتنسيق مع جهات
أكاديمية ومؤسسات تحكيمية وطنية وإقليمية ودولية.
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• "القضييية" :تشييير إلييى مشييكلة قانونييية افت ارهييية تحضييرها ميين قبييل كلييية القييانون الكويتييية
العالمية ومركز الكويت للتحكيم التجاري ،وبالتعاون والتشاور مع أصحاب االختصاص.
• "هيئيية التحكيييم"  :هييي مجموعيية ميين الابيراء القييانونيين الييذتن يضييطلعون بتقييييم المييذكرات
الاطييية والمرافعييات الشييفهية ويييتم اختيييارهم ميين قامميية المحكمييين المعتمييدة ميين قبييل كلييية
القانون الكويتية العالمية ومركز الكويت للتحكيم التجاري.
• "النهاميات" :هي الجوالت نصف النهامية والجولة النهامية من المسابقة .
• "اللجنيية المنظميية للمسييابقة " :هييي اللجنيية التييي تييتم تعيينهييا ميين قبييل كلييية القييانون الكويتييية
العالمييية ومركييز الكويييت للتحكيييم التجيياري باييرا تنظيييم المسييابقة واإلشيراف علييى سيييرها
وإعالن نتامجها.
• "رم ييز الفري ييق" ه ييو لي ي الرم ييز ال ييذي تاصص ييف اللجن يية المنظم يية لك ييل فري ييق أت ييم تس ييجيلف
في المسابقة ليعرف بف في المذكرات الاطية والمرافعات الشفهية.
- 3تفسير قواعد المسابقة :
 - 3.1ترسل أية أسئلة تتعلق بتفسير القواعد إلى اللجنية المنظمية وفيق النميو ل الاياص
بذل والمنشور على الموقع االلكتروني الااص بالمسابقة .
–3.2اللجنة المنظمة هي السلطة الحصرية لتفسير قواعد المسابقة.
 - 3.3عند ظهور مسألة أثناء المسابقة ال تشملها القواعد الحالية ،ستقوم اللجنة
بإصدار قرار باصوص تل المسألة في هوء قواعد العدالة واإلنصاف ،ويكون قرارها
نهاميا وملزًما لجميع الفرق المشاركة سواء تعلقت بتفسير القواعد أو تطبيقها.
ً
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 – 3.4سوف تتم نشر اإليضاحات والتفسيرات المتعلقة بالقواعد على الموقع
اإللكتروني الااصة بالمسابقة
 – 4مراحل المسابقة :
تتألف المسابقة من مرحلتين:
أ -مرحلة المذكرات الاطية :يعكف كل فريق خالل هذه المرحلة علي ى إعيداد ميذكرات مكتوبية
لكل من(المحتكم) و(المحتكم هده) و ل في هوء الدفوع المثارة في القضية.
ب -مرحل ي يية المرافع ي يية الش ي ييفهية :تتب ي يياري ف ي ييي ه ي ييذه المرحل ي يية ك ي ييل فري ي ييق م ي يين الف ي ييرق المش ي يياركة
في الترافع شفهياً عن كل من (المحتكم) و(المحتكم هده).
 – 5الجدول الزمني للمسابقة :
تحدد كلية القانون الكويتية العالمية بالتعاون والتنسيق مع مركيز الكوييت للتحكييم التجياري الجيدول
الزمني للمسابقة على أن تنشر على الموقع اإللكتروني الااص بالمسابقة.
 6اللغة :
اللا يية العربي يية ه ييي اللا يية الرس ييمية للمس ييابقة ،وتج ييري الم ارحي ي ل الاطي يية والش ييفهية للمس ييابقة باللا يية
العربية ،وكذل جميع المراسالت الااصة بالمسابقة.
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 7القضية :
7.1

 تتييولى كتابيية القضييية كلييية القييانون الكويتييية العالمييية ومركييز الكويييت للتحكيييم التجيياريبالتعاون والتشاور مع خبراء إقليميين في القانون من أصحاب االختصاص.

7.2

– ال يحييق ألي عضييو مميين شييار فييي كتابيية القضييية أن يقييدم المشييورة أو التوجيييف ألي
طالب أو فريق من الفرق المشاركة في المسابقة.

7.3

 -سيتم نشر القضية وفقا للجدول الزمني على الموقع اإللكتروني الااص بالمسابقة.

7.4

لكل فريق مشار بعد أن يقوم بالتسجيل اإللكتروني الحق في طرح (ثالثية) أسيئلة كحيدأقصى لطلب إيضاحات حول وقامع القضية و ل حسب الجدول الزمني اليذي سيوف تيتم
نشره على الموقع اإللكتروني الااص بالمسابقة  ،ولن تقبل أية أسئلة بعد هذا الموعد.

7.5

ستقوم اللجنة المنظمة بالرد على كافة األسيئلة المرسيلة إليهيا حسيب الجيدول الزمنيي اليذي
سوف تتم نشره على الموقع اإللكتروني الااص بالمسابقة ،وتكون تل اإليضاحات جيزًءا
مكمالً لما ورد في وقامع القضية المطروحة في المسابقة.

 8هيئة التحكيم :
8.1

تتولى هيئة التحكيم مهمة تقييم الميذكرات الاطيية المقدمية مين الفيرق المشياركة ،كميا تقييم
المرافعة الشفهية لكل عضو من أعضاء تل الفرق
منفردا.
ً

8.2

تشكل هيئة التحكيم في جميع مراحل المسابقة من قاممة المحكمين المعتمدة من قبل كلية
القانون الكويتية العالمية ومركز الكويت للتحكيم التجاري ،و ل وفقا للضوابط التالية:
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 – 8.2.1في الجوالت التمهيدية:
أ  -ياتار كل فريق من الفرق المشاركة "محكما" عن كل جولة سيشار فيها ،و ل من قاممة
المحكمين المعتمدة من قبل كل من كلية القانون الكويتية العالمية ومركز الكويت للتحكيم
التجاري.
ب  -على المحكم الماتار أن يصرح فور اختياره عن أية ارتباطات أو عالقات عمل قد تكون
لف مع أي من األطراف المحتكمة.
ل – يجوز االعتراا على أحد المحكمين ،وعندها تتعين استبدال المحكم بذات الطريقة التي تم
اختياره بها.
د – تتولى رماسة الهيئة التحكيمية في كل جولة من الجوالت التمهيدية "محكم" تتم تعيينف من قبل
كل من كلية القانون الكويتية العالمية ومركز الكويت للتحكيم التجاري و ل من قاممة المحكمين
المعتمدة منهما .ويكون قرار التعيين نهاميا وال يقبل الطعن إال لألسباب المتعلقة برد المحكمين.
وفي هذه الحالة تتعين على سلطة التعيين تسمية البدتل عنف.
 – 8.2.2في الجوالت النهائية:
تتبع في تشكيل الهيئة التحكيمية في الجوالت النهامية ات اإلجراءات المتبعة في تشكيل الهيئة
التحكيمية للجوالت التمهيدية.
 - 9اختيار الفرق المشاركة في المسابقة :
9.1

توجييف كلييية القييانون الكويتييية العالمييية ومركييز الكويييت للتحكيييم التجيياري الييدعوة إلييى كليييات
القانون بالجامعات العربية لتشكيل فرق للمشاركة في المسابقة.
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9.2

تتق ييدم الفري ييق للمش يياركة ف ييي المس ييابقة ع يين طري ييق تعبئ يية النم ييو ل الا يياص

ب ييذل والمنش ييور عل ييى الموق ييع اإللكترون ييي الا يياص بالمس ييابقة ،وي ييتم اإلع ييالن عل ييى ات
الموق ييع ع يين أس ييماء الف ييرق المش يياركين ف ييي المس ييابقة ،واس ييتبعاد الف ييرق الت ييي ل ييم تس ييتوفي
الشروط.
9.3

تتألف الفريق من"أربعة" أعضاء من طلبة المرحلة الجامعية (البكالوريوس) و(الماجسيتير)
فقط بكلية القانون في الجامعة المشاركة ،باإلهافة إلي مدرب الفريق ،وال يجوز للجامعية
أن تشتر بأكثر من فريق.

9.4

ال يجوز بأي حال من األحوال إجراء أي تعدتل على أسماء الطلبة المشاركين بعد انتهاء
موعد التسجيل الرسمي ،ويعتبر مثل هذا التعدتل من األسباب التي قد تؤدي إلى اسيتبعاد
الفريق.

9.5

يجب أن تتحلى المشاركون بروح رياهية في كل مراحل المسابقة.

9.6

ال يجييوز كيير اسييم الجامعيية لهيئيية التحكيييم سيواء فييي المييذكرات الاطييية أو أثنيياء المرافعيية
الش ييفهية ،وإنم ييا يع ييرف ك ييل فري ييق ب ييالرمز ال ييذي زودت ييف ب ييف اللجن يية المنظم يية بع ييد التس ييجيل
النهامي.

 10تسليم المذكرات الخطية :
 10.1تلتييزم جميييع الفييرق المشيياركة بإرسييال المييذكرات الاطييية إلييى اللجنيية المنظميية عبيير الموقييع
اإللكتروني الااص بالمسابقة ،و ل وفقا للجدول الزمني الااص بذل .
 10.2علي ى الفييرق المشيياركة أن ترسييل المييذكرة الاطييية الااصيية بكييل ميين (المحييتكم) و(المحييتكم
هي ييده) في ييي ملفي ييين منفصي ييلين ( )Word & PDFعبي يير الموقي ييع اإللكتروني ييي الاي يياص
بالمسابقة.
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 10.3في حالة ظهور أي عيب تقني في الملفات المرسلة تسيارع اللجنية المنظمية بيإبالج الجهية
المرسييلة إلصييالح العيييب التقنييي وإعييادة إرسييال الملفييات خييالل مييدة أقصيياها ( )24سيياعة،
ولن تتحمل اللجنة المنظمة أي مسؤولية بعد ل .
 10.4س يييعتمد تقي يييم الم ييذكرات الاطي يية علي ى حس ييب النس يياة اإللكتروني يية المحمل يية عل ييى الموق ييع
اإللكتروني الااص بالمسابقة دون سواها.
 10.5ال يحق ألي فريق تنقيح المذكرات الاطية ،أو تبدتلها ،أو اإلهافة عليهيا ،أو حيذفها ،أو
إدخال أي تعدتل عليها بعد ان قضاء المهلة الزمنية المحددة لتقديمها.
 10.6تيتم تبيادل المييذكرات الاطيية بييين الفيرق المتنافسية فييي الجيوالت التمهيدييية والنهاميية ،و لي
بعد عمل القرعة العلنية في اليوم األول للمسابقة.
 11المساعدة الخارجية :
خييالل تحضييير وتجهيييز المييذكرات الاطييية للمسييابقة ،يجييب أن تقتصيير المسيياعدة الاارجييية ،سيواء
المقدمة من أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المدربين أو ما شابف ،عليى المناقشية العامية للقضيية،
واقتراح بعض المصادر العلمية ،والمساعدة اللاوية دون سواها.
 12مصادر البحث :
 12.1تتنييوع مصييادر البحي

بحيي

تشييمل  :االتفاقيييات  ،المواثيييق والتقييارير الدولييية فضيالً عيين

النصوص القانونية العربية والمقارنة.
 12.2يمكين للمشيياركين االسييتعانة بأحكيام المحيياكم العليييا بالقضيياء المقيارن عنييد كتابيية المييذكرات
أو أثناء المرافعة الشفهية ،و ل وفقاً لما تقرره قواعد المسابقة.
 12.3من المستحب أن تلجأ الفرق المشاركة إلى مراجع فقهية عند تناول موهوع القضية.
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 13تقييم المذكرات الخطية :
 13.1تقوم هيئة المحكمة بتقييم جميع المذكرات الاطية من حي

مضمونها وشكلها.

 13.2تتعين على الفرق المشاركة عند صياغة المذكرات الاطية التقيد بالشروط التالية:
13.2.1

–الحد األقصى لكلمات المذكرة الاطية هو(سبعة آالف كلمة) لكل مذكرة خاصة

بالمحتكم والمحتكم هده ،و ل دون حساب الهوامش أو الرموز.
13.2.2

– تكتب المذكرات الاطية باللاة العربية  ،و ل وفقا للمعاتير التالية:

• بالنسبة للمتن  :نوع الخط ( ،)Arabic simplifiedحجم الخط ( ،)14المسافة بين
األسطر ()1,5
• بالنسبة للهامش :نوع الاط( ،)Arabic simplifiedحجم الاط ( ،)12المسافة بين
األسطر()1
13.2.3

–يجب أن تشتمل الصفحة االولى من المذكرات الاطية على اآلتي:

• اسم المسابقة.
• رمز الفريق .
• الصفة( المحتكم /المحتكم هده).
13.2.4

– يجب ترقيم الصفحات.

13.2.5

– تراعى عدم وهع أي إطار لصفحات المذكرات الاطية.

13.2.6

 -عند صياغة المذكرات الاطية ،تتقيد الفريق بكتابة األقسام الرميسية األربعة

المشار إليها أدناه ،وال يجوز إهافة أي قسم جدتد كالتالي( فهرس – تمهيد – توطئة –
قاممة مصادر.....إلخ).
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• بالنسبة لمذكرة المحتكم:
 طلب التحكيم( وفق النمو ل المرفق ربطا بالقواعد). الوقامع. الدفوع الموهوعية . الطلبات .• بالنسبة لمذكرة المحتكم هده:
 قبول طلب التحكيم  (.وفق النمو ل المرفق ربطا بالقواعد). الوقامع. الدفوع الموهوعية. الطلبات.13.3

 أية ماالفة للقواعد الشيكلية الااصية بالميذكرات الاطيية سيالفة البييان سييعرا الفرييقالماييالف لالنتقيياص ميين العالميية التييي سيحصييل عليهييا عقييب انتهيياء كييل جوليية تمهيدييية
و ل وفقا للتفصيل الوارد بجدول الجزاءات.

 14حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمذكرات الخطية :
 - 14.1تق ييوم كلي يية الق ييانون الكويتي يية العالمي يية بالتع يياون والتنس يييق م ييع مرك ييز الكوي ييت للتحك يييم
التجيياري بطباعيية الم يذكرات الاطييية وتوزيعهييا بعييد ميينح رمييز لكييل فريييق و ل ي فييي إطييار
إجراءات المسابقة.
 - 14.2تحتفظ كلية القانون الكويتية العالمية بالتعاون والتنسيق مع مركز الكويت للتحكيم
التجاري بالحق في الطباعة والنشر والتوزيع للمذكرات الاطية المقدمة من الفرق
المشاركة ،وتلتزم عند الطباعة أو النشر أو التوزيع باإلشارة إلى اسم الفريق وأعضامف
الذتن أودعوا المذكرات الاطية.
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 15المرافعة الشفهية :
 15.1األدوار:
 15.1.1يجب على كل فريق أن يحضر دفاعف للترافع عن (المحتكم) و(المحتكم هده).
 15.1.2للف ييرق حري يية اختيار(عض ييوين) م يين ب ييين أعض ييامف للت ارف ييع ع يين (المح ييتكم) و(المح ييتكم
هده) .ويقتصر دور (العضو ثال ) بالتعليق على دفوع الفريق اآلخر.
 15.1.3يقوم الفريق الذي يمثل المحتكم بالتحدث أوالً ،ثم يعقبف الفريق الممثل للمحتكم هده.
 15.2التواصل أثناء المرافعة الشفهية وحضور الجلسات :
 15.2.1الحييدت

أثنيياء المرافعيية الشييفهية مقصييور علي ى أعضيياء هيئيية التحكيييم وأعضيياء الفريييق

المشاركين ،وال يسمح بالتااطب بين أعضاء الفريق المشاركين.
 15.2.2يقتصي يير الحضي ييور في ييي الجي يوالت التمهيديي يية علي ييى أعضي يياء الفي ييرق المتنافسي يية فقي ييط ،أمي ييا
متاحا لكافة الفرق المشاركة طالميا أنيف ال يايل بسيير
الجوالت النهامية فيكون حضورها ً
الجلسة وقواعد العدالة واإلنصاف التي تقدرها اللجنة المنظمة.
 15.2.3أثناء المرافعة الشفهية ،يكون التواصل بين أعضاء الفريق الواحد (المترافعين فقط) عين
طريق الكتابة فقط .وعلى كل فرييق عيدم القييام بيأي سيلو قيد تيؤثر عليى سيير الجلسية
أو مرافعة الفريق المنافس.
 15.2.4ال يس ي ييمح باس ي ييتادام أي مس ي ييتندات خ ي ييالل المرافع ي ييات الش ي ييفهية ،ويس ي ييتثنى م ي يين ل ي ي
المالحظ ييات المدون يية للمرافع يية أو النص ييوص القانوني يية واالتفاقي ييات والمواثي ييق والتق ييارير
الدولية التي قد يستعين بها المترافع أثناء مرافعتف.
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 15.2.5ال يس ييمح للف ييرق المتنافس يية التواص ييل م ييع هيئ يية التحك يييم بع ييد الجلس يية م يين أج ييل معرف يية
النتامج.
 15.3الوقت الماصص للمرافعات الشفهية :
 15.3.1ياصييص لكييل فريييق (ثالثييون) دقيقيية للمرافعيية ،وال يسييمح إال لعضييوين فقييط ميين الفريييق
التحيدث فيي أي جوليية مين جيوالت المسيابقة ،ويكييون لكيل فريييق الحيق فييي توزييع الوقييت
الماص يص لييف كمييا ت يراه مناسي ًيبا بييين المتحييدثين علي ى أن ال تقييل المرافعيية الشييفهية ألي
عضي و ميين أعضيياء الفريييق عيين عشيير دقييامق ،علييى أن الوقييت المسييموح للفريييق للت ارفييع
يشمل المداخالت واألسئلة من قبل المحكمين.
 15.3.2لكييل فريي ق أن يقتطييع (خمسيية) دقييامق علي ى األكثيير ميين الثالثييين دقيقيية الماصصيية لييف
لممارس يية ح ييق ال يينقض (ف ييي حال يية المح ييتكم( أو ال ييرد عل ييى ال يينقض (ف ييي حال يية المح ييتكم
هده) على أنف إ ا قيرر المحيتكم عيدم التعلييق عليى مرافعية المحيتكم هيده ،فيال يكيون
لألخير حق التعليق.
 15.3.3يكون كل فريق مسئوال عن اإلفصاح قبل المرافعة حول كيفية توزيع وقتف.
 15.3.4تتعييين علي ى هييابط الوقييت تنبيييف المتحييدث إلييى الوقييت المتبق يي لييف و ل ي ميين خييالل رفييع
إشارات )خمس دقامق ،ودقيقتان ،ودقيقة واحدة) ،كما يعلم المحكمة عند انتهاء الوقت.
 15.4تجاوز الوقت الماصص للتحدث :
 15.4.1يجوز لهيئة التحكيم تمدتد وقت التحدث للسماح للمتحدث بإنهاء مرافعتف.
 15.4.2في جميع األحوال،ال يجوز أن تزيد مدة التحدث اإلهافية عن (ثالث) دقامق.
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 15.4.3عن ييد م يينح م ييدة إه ييافية ألح ييد األطي يراف ،يج ييب أن يحص ييل الط ييرف اآلخ يير عل ييى م ييدة
إهافية مماثلة.
 15.4.4في حالة عدم االستفادة من الوقت اإلهافي للفريق ،فإن هذا الوقت تتم خسارتف بشيكل
نهامي ،دون أن تؤثر ل على النتيجة بأي شكل.
 15.5نطاق المرافعات الشفهية :
دفعا لم تتم كيره فيي الميذكرات الاطيية،
 15.5.1ال يحق ألي فريق أن تثير أثناء المرافعة الشفهية ً
وتطبييق هييذه القاعييدة علييى جميييع ج يوالت المسييابقة ماعييدا الجوليية النهامييية حي ي

يجييوز فييي

الجولة النهاميية الت ارفيع واليدفع بحجيج إهيافية ليم تيرد فيي الميذكرات الاطيية ،ويجيوز للفيرق
المشاركة أثناء المرافعة الشفهية اإلشارة إلى أحكيام قضيامية تكيون قي د أصيدرت بعيد الموعيد
النهامي المحدد إلتيداع الميذكرات الاطيية ،بشيرط أن ال تثيير تلي األحكيام دفو ًعيا جدتيدة ليم
تتم اإلشارة إليها في المذكرات الاطية.
 15.5.2تتحيدد نطيياق نقض(المحيتكم) بالمسييامل التييي أثارهيا (المحييتكم هييده) فيي مرافعتييف الشييفهية.
كما تتحدد نطاق رد (المحتكم هده) بالمسامل التي أثارها المحتكم في النقض المقدم منف.
 15.5.3ألعضاء هيئة التحكيم الحق في طرح األسئلة على المتحدث في أي وقت خالل المرافعة،
وتركز هذه األسئلة بشكل أساسي على مسامل متعلقة بالقضية ،لكنها قد تتطرق أيضاً إلى
مواهيع أخرى عامة متعلقة بالمسامل القانونية التي تطرحها القضية.
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 16العالمات وكيفية احتساب النتائج :
 16.1تتم احتساب نتيجة المرافعة الشيفهية للفرييق فيي الجولية التمهيديية بنياءً علي ى الدرجية التيي
حصييل عليهييا كييل متسييابق ميين قضيياة هيئيية التحكيييم الثالثيية منفييردتن ،ثييم تجمييع عالميية
المتسابقين الحتسابها في صورة نقاط ،بحي

يكون لكل محكم نقطتان.

 16.2تحتسب العالمة اإلجمالية للجولة عن طرييق حسيم ماالفيات الميذكرات الاطيية للفرييق مين
عالمة المرافعية الشيفهية ،ويعتبير الفرييق اليذي يحقيق الدرجية األعليى هيو الفرييق الفيامز فيي
تل الجولة.
 16.3تتأهل للدور نصف النهامي الفرق األربعة التي حصلت على النتيجة األعلى في درجيات
الجوالت التمهيدية.
 16.4في حال تساوى فريقين أو أكثر في مجموع الدرجات ،تتم المفاهيلة بيينهم وفقيا لعيدد ميرات
الفوز في الجوالت التمهيدية.
. 16.5في حال تساوى فريقين أو أكثر في مرات الفوز ،تتم المفاهلة بينهم وفقاً لتقييم
المذكرات الاطية.
 16.6تعتبيير النتييامج التييي تعلنهييا اللجنيية المنظميية ملزميية ونهامييية ،وليييس ألي طييرف الحييق فييي
الطعن عليها.
 17التظلم:
 17.1يجوز ألي فريق أن تتظلم من أي قرار يعتقد أنف غير منصف أو أنف خالف قواعد
المسابقة.
 17.2قرار اللجنة المنظمة في التظلم قرار نهامي.
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 18النهائيات :
 18.1تتحدد الفريق الممثيل للمحيتكم أو المحيتكم هيده فيي الجيوالت نصيف النهاميية عين طرييق
قرعة علنية تجريها اللجنة المنظمة بحضور جميع الفرق المشاركة.
 18.2يعتبر الفريق الحاصل على النتيجة األعلى في المرافعات الشفهية ،هو الفريق الفامز فيي
ك ييل م يين الجي يوالت النص ييف نهامي يية والجي يوالت النهامي يية ،وال يحتس ييب خ ييالل ه ييذه الجي يوالت
درجات مذكرات الاطية للفرق.
 18.3هيئة التحكيم التي تترأس الجولة النهامية لن تي يحتسب نتيجية الفيوز والاسيارة طبقياً للقواعيد
السييارية علي ى الجيوالت التمهيدييية ،ولكيين سييتعلن نتيجيية الفريييق الفييامز والمتحييدث األفضييل
ياء عل ييي المداول يية السي يرية ب ييين أعض ييامها ،وتتا ييذ الهيئ يية ق ارراته ييا
ف ييي الجول يية النهامي يية بن ي ً
باألغلبية المطلقة ،وتكون ق ارراتها نهامية وال يجوز االعتراا عليها ألي سبب كان.
 19تسجيل وتصوير جلسات المرافعة الشفهية :
يمنع تسجيل المرافعات الشفهية وبثهيا ،إال مين قبيل كليية القيانون الكويتيية العالميية ومركيز الكوييت
بناء على تصريح منهم.
للتحكيم التجاري ،أو ً
 20الجوائز :
 20.1جامزة أفضل مذكرة خطية :
الفريق الذي يحصل على أقل درجات الحسم في المذكرات الاطية يكون هو الفرييق الفيامز بجيامزة
أفضل المذكرات الاطية.
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 20.2جامزة أفضل مترافع في الجولة التمهيدية:
الشاص الذي تؤدي دور المحتكم أو المحتكم هده الحاصل على أعلى معدل فردي في الجوالت
الشفهية التمهيدية يفوز بجامزة أفضل مترافع في الجولة التمهيدية.
 20.3جامزة أفضل مترافع في الجولة النهامية :
تقرر هيئة التحكيم في الجولة النهامية من هو الفامز بجامزة أفضل مترافع في الجولة النهامية.
 20.4جامزة اإلنجاز الااص :
قد تمنح كلية القانون الكويتية العالمية بالتنسيق مع مركز الكويت للتحكيم التجياري جيامزة اإلنجياز
الااص إلى فريق أو عضو في الفريق ألدامها المتميز والملحوظ في المسابقة.

 21الفريق الفائز :
تعلن كلية القانون الكويتية العالمية بالتنسيق مع مركز الكويت للتحكيم التجاري بعد الجولة
النهامية عن الفريق الفامز بالمسابقة.
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عدم االلتزام بالمسافة بين السطور في المتن

نقطة تخصم مرة واحدة
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عدم ذكر اسم المسابقة

نقطة تخصم عن كل مذكرة

عدم ذكر رمز الفريق
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