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 التعريف بالمسابقة .  1

 فكرة المسابقة .   –1.1.1

مركز الكويت للتحكيم هي مسابقة تنظمها كلية القانون الكويتية العالمية بالتعاون مع 
 جهات أكاديمية ومؤسسات تحكيمية وطنية وإقليمية ودولية.التجاري و 

 الشريحة المستهدفة:    - 1.1.2

طالبات القانون   منافسة التحكيم الطالبي هي طالب وإن الشريحة المستهدفة من المشاركة في 
 كويت وخارجها.  داخل ال

 :   األهداف – 1.1.3
 نشر ثقافة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات إلى جانب القضاء.  •
 المتبعة فيها.   واإلجراءات التعرف على قواعد وأحكام مراكز التحكيم  •
وزيادة الثقة   المذكرات  ةتطوير وصقل مهارات المشاركين من خالل المرافعات وكتاب  •

 .  األفكاربالنفس، والقدرة على النقاش والدفاع عن 
إيجاد بيئة علمية وعملية إلعداد جيل قانوني قادر على المشاركة في قضايا   •

 التحكيم.
 تشجيع روح التنافس والمثابرة والتحدي بين المشاركين.  •

 :  مدلول كلمات ومصطلحات المسابقة .2
 تكون للكلمات والمصطلحات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها:في تطبيق هذه القواعد، 

كلية   محكمة التحكيم التجاري الدولي الصورية التي تنظمهامسابقة  إلى  تشير: "المسابقة" •

والتنسيق مع جهات  مركز الكويت للتحكيم التجاري بالتعاون مع  القانون الكويتية العالمية

 أكاديمية ومؤسسات تحكيمية وطنية وإقليمية ودولية. 
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تشييير إلييى مشييكلة قانونييية افتراهييية تحضييرها ميين قبييل كلييية القييانون الكويتييية  :"القضييية" •

 أصحاب االختصاص.  بالتعاون والتشاور مع ، و مركز الكويت للتحكيم التجاري و العالمية 

هييي مجموعيية ميين الابييراء القييانونيين الييذتن يضييطلعون بتقييييم المييذكرات : " التحكيييم "هيئيية •

ويييتم اختيييارهم ميين قامميية المحكمييين المعتمييدة ميين قبييل كلييية الاطييية والمرافعييات الشييفهية 

 القانون الكويتية العالمية ومركز الكويت للتحكيم التجاري. 

 . لمسابقةا من النهامية هي الجوالت نصف النهامية والجولة: "النهاميات" •

كلييية القييانون الكويتييية ميين قبييل  تعيينهيياتييتم  التييي اللجنيية هييي :"للمسييابقة  المنظميية "اللجنيية •

علييى سيييرها  شييرافواإلالعالمييية ومركييز الكويييت للتحكيييم التجيياري باييرا تنظيييم المسييابقة 

 وإعالن نتامجها. 

 تسيييجيلف  "رميييز الفرييييق" هيييو  لييي  الرميييز اليييذي تاصصيييف اللجنييية المنظمييية لكيييل فرييييق أتيييم   •

 .عرف بف في المذكرات الاطية والمرافعات الشفهيةي  ل  في المسابقة 

 :  تفسير قواعد المسابقة- 3

المنظمية وفيق النميو ل الاياص اللجنية إلى  القواعد  بتفسير تتعلق أسئلة ترسل أية - 3.1

 .بذل  والمنشور على الموقع االلكتروني الااص بالمسابقة 

 . السلطة الحصرية لتفسير قواعد المسابقةجنة المنظمة هي لال–3.2

اللجنة   قومتعند ظهور مسألة أثناء المسابقة ال تشملها القواعد الحالية، س - 3.3

  قرارها  ويكون نصاف، قواعد العدالة واإلبإصدار قرار باصوص تل  المسألة في هوء 

 لجميع الفرق المشاركة سواء تعلقت بتفسير القواعد أو تطبيقها.  نهامًيا وم لز ًما
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سوف تتم نشر اإليضاحات والتفسيرات المتعلقة بالقواعد على الموقع  – 3.4

 اإللكتروني الااصة بالمسابقة 

 :  المسابقة مراحل – 4

 مرحلتين: من المسابقة تتأل ف

ميذكرات مكتوبية  إعيداد  ىيعكف كل فريق خالل هذه المرحلة علي  :المذكرات الاطية مرحلة -أ

 هوء الدفوع المثارة في القضية. ل  في و  (حتكم هدهالم)و (المحتكم)من لكل

 : تتبييييياري فيييييي هيييييذه المرحلييييية كيييييل فرييييييق مييييين الفيييييرق المشييييياركة المرافعييييية الشيييييفهي ة مرحلييييية -ب 

 .(حتكم هدهالم)و (المحتكم)من  كل عن في الترافع شفهياً 

 :  الزمني للمسابقة الجدول – 5

 الجيدولالكوييت للتحكييم التجياري المية بالتعاون والتنسيق مع مركيز تحدد كلية القانون الكويتية الع

 .بالمسابقة الااص  اإللكتروني الموقععلى أن تنشر على  للمسابقة الزمني

 : اللغة 6

للمسيييابقة باللاييية  والشيييفهية الاطيييية لتجيييري المراحييي و  للمسيييابقة، الرسيييمية اللاييية هيييي ربييييةلعا اللاييية

 .الااصة بالمسابقة المراسالت  جميع كذل و  العربية،
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 : القضية 7

ومركييز الكويييت للتحكيييم التجيياري كلييية القييانون الكويتييية العالمييية تتييولى كتابيية القضييية  - 7.1

 .من أصحاب االختصاص  القانون  في إقليميين خبراءبالتعاون والتشاور مع 

 ألي التوجيييف أو المشييورة قييدمي   القضييية أن كتابيية فييي عضييو مميين شييار  ألي يحييق   ال – 7.2

 .المسابقة المشاركة في فريق من الفرق  أو طالب 

  .لى الموقع اإللكتروني الااص بالمسابقةع الزمني جدولوفقا للسيتم نشر القضية   - 7.3

كحيد أسيئلة  (ثالثية)لكل فريق مشار  بعد أن يقوم بالتسجيل اإللكتروني الحق في طرح - 7.4

اليذي سيوف تيتم  الزمني الجدولحسب إيضاحات حول وقامع القضية و ل  أقصى لطلب 

 . ولن تقبل أية أسئلة بعد هذا الموعد ،  بالمسابقة الااص  اإللكتروني الموقع علىنشره 

اليذي  الزمنيي الجيدولحسيب  رسيلة إليهياعلى كافة األسيئلة الم   الرد  اللجنة المنظمة بستقوم  7.5

 اجيزءً  اإليضاحات وتكون تل   ،بالمسابقة الااص  اإللكتروني الموقع على سوف تتم نشره

 .لما ورد في وقامع القضية المطروحة في المسابقة مكمالً 

 : التحكيم هيئة 8

قييم الاطيية المقدمية مين الفيرق المشياركة، كميا ت   الميذكرات  مهمة تقييمالتحكيم  هيئةى تتول 8.1

 ا.منفردً من أعضاء تل  الفرق  عضو لكل الشفهية المرافعة

  التحكيم في جميع مراحل المسابقة من قاممة المحكمين المعتمدة من قبل كلية  هيئةشكل ت   8.2

 ومركز الكويت للتحكيم التجاري، و ل  وفقا للضوابط التالية:القانون الكويتية العالمية 
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 الجوالت التمهيدية: في  – 8.2.1

عن كل جولة سيشار  فيها، و ل  من قاممة   "محكما"ياتار كل فريق من الفرق المشاركة  -أ 
كلية القانون الكويتية العالمية ومركز الكويت للتحكيم  من  كل   المحكمين المعتمدة من قبل

 التجاري. 

على المحكم الماتار أن يصر ح فور اختياره عن أية ارتباطات أو عالقات عمل قد تكون   -ب 
 المحتكمة.   األطرافلف مع أي من 

ن استبدال المحكم بذات الطريقة التي تم  وعندها تتعي   ،يجوز االعتراا على أحد المحكمين –ل 
 اختياره بها. 

تتم  تعيينف من قبل   "محكم"من الجوالت التمهيدية  تتولى رماسة الهيئة التحكيمية في كل جولة  –د 
 ل  من قاممة المحكمين  و  كل من كلية القانون الكويتية العالمية ومركز الكويت للتحكيم التجاري 

. ويكون قرار التعيين نهاميا وال يقبل الطعن إال لألسباب المتعلقة برد المحكمين.  منهما المعتمدة
 .    طة التعيين تسمية البدتل عنفوفي هذه الحالة تتعين على سل

 :   الجوالت النهائيةفي  – 8.2.2

تتبع في تشكيل الهيئة التحكيمية في الجوالت النهامية  ات اإلجراءات المتبعة في تشكيل الهيئة  

 التحكيمية للجوالت التمهيدية.

 :  اختيار الفرق المشاركة في المسابقة - 9

 كليييات إلييى الييدعوة مركييز الكويييت للتحكيييم التجيياري العالمييية و لييية القييانون الكويتييية كتوجييف  9.1

 شكيل فرق للمشاركة في المسابقة.لتعربية الجامعات الب القانون 
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فيييي المسيييابقة عييين طرييييق تعبئييية النميييو ل الاييياص  للمشييياركةالفرييييق  تتقيييدم 9.2

، وييييتم اإلعيييالن عليييى  ات بالمسيييابقة الاييياص  اإللكترونيييي الموقيييعبيييذل  والمنشيييور عليييى 

الموقيييع عييين أسيييماء الفيييرق المشييياركين فيييي المسيييابقة، واسيييتبعاد الفيييرق التيييي ليييم تسيييتوفي 

 الشروط.

و)الماجسيتير(  من طلبة المرحلة الجامعية )البكالوريوس( أعضاء "أربعة"من الفريق تتألف 9.3

وال يجوز للجامعية ، لي مدرب الفريقإبكلية القانون في الجامعة المشاركة، باإلهافة  فقط

 .أكثر من فريقأن تشتر  ب

انتهاء  بعد على أسماء الطلبة المشاركين  تعدتل أي إجراءحوال بأي حال من األ يجوز ال 9.4

األسباب التي قد تؤدي إلى اسيتبعاد  من التعدتل هذا مثل ويعتبر، موعد التسجيل الرسمي

 . الفريق

 المسابقة. مراحل كل في رياهية بروح المشاركون  تتحل ى أن يجب  9.5

أو أثنيياء المرافعيية  الاطييية المييذكرات  فييي سييواء التحكيييم لهيئيية الجامعيية اسييم  كيير ال يجييوز 9.6

نميييا يعيييرف كيييل فرييييق بيييالرمز اليييذي زودتيييف بيييف اللجنييية المنظمييية بعيييد التسيييجيل إو  الشيييفهية،

 النهامي.

 : المذكرات الخطية تسليم 10

الموقييع  عبيير المنظميية اللجنيية تلتييزم جميييع الفييرق المشيياركة بإرسييال المييذكرات الاطييية إلييى 10.1

 . بذل الااص  الزمني جدولوفقا للو ل   ،الااص بالمسابقة اإللكتروني

)المحييتكم و )المحييتكم(بكييل ميين الفييرق المشيياركة أن ترسييل المييذكرة الاطييية الااصيية  ىعليي  10.2

( عبيييير الموقييييع اإللكترونييييي الايييياص Word & PDF) ن منفصييييلينفييييي ملفييييي  هييييده( 

 . بالمسابقة
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تسيارع اللجنية المنظمية بيإبالج الجهية  الملفات المرسلةفي حالة ظهور أي عيب تقني في  10.3

( سيياعة، 24سييلة إلصييالح العيييب التقنييي وإعييادة إرسييال الملفييات خييالل مييدة أقصيياها )الم ر 

 بعد  ل .ولن تتحمل اللجنة المنظمة أي مسؤولية 

موقيييع ال عليييى المحم لييية اإللكترونيييية النسييياةى حسيييب علييي  الاطيييية الميييذكرات  تقيييييم سييييعتمد  10.4

 دون سواها.الااص بالمسابقة اإللكتروني 

 أو حيذفها،أو  ،عليهيا اإلهافةأو  تبدتلها،أو  الاطية، المذكرات  تنقيح فريق ألي يحق ال 10.5

دة الزمنية المهلة قضاء ان بعد  تعدتل عليها أي إدخال  .لتقديمها المحد 

، و ليي  والنهامييةالمتنافسية فييي الجيوالت التمهيدييية  الفيرق  بييينتيتم تبيادل المييذكرات الاطيية  10.6

 بعد عمل القرعة العلنية في اليوم األول للمسابقة.

 : الخارجية المساعدة 11

الاارجييية، سييواء  المسيياعدة تقتصيير أن يجييب  للمسييابقة، الاطييية لمييذكرات اوتجهيييز  تحضييير خييالل

المناقشية العامية للقضيية،  عليى شابف، ما أو المدر بين وأ التدريسية الهيئة أعضاء من أحد  المقدمة

 .دون سواها اللاوية والمساعدة واقتراح بعض المصادر العلمية،

 : مصادر البحث 12

المواثيييق والتقييارير الدولييية فضيياًل عيين ، االتفاقيييات  :تنييوع مصييادر البحيي  بحييي  تشييمل ت 12.1

 النصوص القانونية العربية والمقارنة.

عنييد كتابيية المييذكرات  المقيارن القضيياء ب بأحكيام المحيياكم العليييا االسييتعانةلمشيياركين ل يمكين 12.2

 . ، و ل  وفقًا لما تقرره قواعد المسابقةالشفهيةأو أثناء المرافعة 

 مراجع فقهية عند تناول موهوع القضية. ىمن المستحب أن تلجأ الفرق المشاركة إل 12.3
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 :  الخطية المذكرات تقييم 13

 وشكلها. مضمونها حي   من الاطية المذكرات  جميع بتقييم المحكمة هيئة تقوم 13.1

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

  خاصة  مذكرة لكل (كلمة  آالف سبعة)هو  الاطية المذكرة لكلمات األقصى  الحد – 13.2.1
 .الرموز أو الهوامش حساب  دون  و ل كم والمحتكم هده، تبالمح

 ر التالية:  يو ل  وفقا للمعات تكتب المذكرات الاطية باللاة العربية ، – 13.2.2

(، المسافة بين  14(، حجم الخط ) Arabic simplified: نوع الخط ) بالنسبة للمتن •

 (    1,5) األسطر
  بين  المسافة  ،(12)  الاط حجم(، Arabic simplified)الاط  نوع: للهامش بالنسبة •

 ( 1)األسطر
 كرات الاطية على اآلتي:  ذ أن تشتمل الصفحة االولى من الم يجب – 13.2.3

 المسابقة.  سما •

 رمز الفريق . •

 الصفة) المحتكم/ المحتكم هده(. •

 يجب ترقيم الصفحات.  – 13.2.4

 تراعى عدم وهع أي إطار لصفحات المذكرات الاطية.  – 13.2.5

قيد الفريق بكتابة األقسام الرميسية األربعة  ت تعند صياغة المذكرات الاطية،  -  13.2.6

  –توطئة  –تمهيد  –ال يجوز إهافة أي قسم جدتد كالتالي) فهرس و أدناه، المشار إليها 

 . 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. -

أية ماالفة للقواعد الشيكلية الااصية بالميذكرات الاطيية سيالفة البييان سييعرا الفرييق  -  13.3

العالميية التييي سيحصييل عليهييا عقييب انتهيياء كييل جوليية تمهيدييية الماييالف لالنتقيياص ميين 

 . الجزاءات و ل  وفقا للتفصيل الوارد بجدول 

 : حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمذكرات الخطية 14

كليييية القيييانون الكويتيييية العالميييية بالتعييياون والتنسييييق ميييع مركيييز الكوييييت للتحكييييم تقيييوم  - 14.1

 إطييارهييا بعييد ميينح رمييز لكييل فريييق و ليي  فييي ذكرات الاطييية وتوزيعالميي  التجيياري بطباعيية 

 إجراءات المسابقة.

كلية القانون الكويتية العالمية بالتعاون والتنسيق مع مركز الكويت للتحكيم  تحتفظ  - 14.2

ذكرات الاطية المقدمة من الفرق بالحق في الطباعة والنشر والتوزيع للم   التجاري 

  مف وتلتزم عند الطباعة أو النشر أو التوزيع باإلشارة إلى اسم الفريق وأعضا ،المشاركة

 مذكرات الاطية. ال   أودعواالذتن 
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 :  المرافعة الشفهية 15

 :األدوار 15.1

 . (حتكم هدهالم)و (المحتكم)كل فريق أن يحضر دفاعف للترافع عن  ىيجب عل 15.1.1

حيييتكم الم)و (المحيييتكم)للترافيييع عييين  أعضيييامف نمييين بيييي (عضيييوين)اختيار حريييية للفيييرق  15.1.2

 خر.التعليق على دفوع الفريق اآلب (عضو ثال  يقتصر دور )الو . (هده

 .حتكم هدهثم يعقبف الفريق الممثل للم ،بالتحدث أوالً  المحتكميمثل  ييقوم الفريق الذ  15.1.3

 :  التواصل أثناء المرافعة الشفهية وحضور الجلسات  15.2

وأعضيياء الفريييق هيئيية التحكيييم  أعضيياء ىالشييفهية مقصييور عليي الحييدت  أثنيياء المرافعيية  15.2.1

 .المشاركين أعضاء الفريق وال يسمح بالتااطب بين، ينالمشارك

أعضيييياء الفييييرق المتنافسيييية فقييييط، أمييييا علييييى الحضييييور فييييي الجييييوالت التمهيدييييية يقتصيييير  15.2.2

طالميا أنيف ال يايل بسيير الفرق المشاركة لكافة  متاًحاالجوالت النهامية فيكون حضورها 

 . اللجنة المنظمةالتي تقدرها  اإلنصافالجلسة وقواعد العدالة و 

عين )المترافعين فقط( الشفهية، يكون التواصل بين أعضاء الفريق الواحد أثناء المرافعة  15.2.3

الجلسية سيلو  قيد تيؤثر عليى سيير  بيأيالكتابة فقط. وعلى كل فرييق عيدم القييام  طريق

 .أو مرافعة الفريق المنافس

 لييييي     مييييين ويسيييييتثنى ،الشيييييفهية المرافعيييييات  خيييييالل مسيييييتندات  أي باسيييييتادام يسيييييمح ال 15.2.4

واالتفاقييييات والمواثييييق والتقيييارير  القانونيييية أو النصيييوص  للمرافعييية المدونييية المالحظيييات 

 التي قد يستعين بها المترافع أثناء مرافعتف. الدولية
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بعيييد الجلسييية مييين أجيييل معرفييية هيئييية التحكييييم للفيييرق المتنافسييية التواصيييل ميييع  ي سيييمحال  15.2.5

 النتامج.

ص الم   الوقت  15.3  :  الشفهية للمرافعات اص 

 الفريييق فقييط ميين لعضييوين إالي سييمح  وال، دقيقيية للمرافعيية (ثالثييون ) فريييق اصييص لكييلي   15.3.1

 الوقييت  الحيق فييي توزييع فريييق لكيل ويكييون ، جوليية مين جييوالت المسيابقة أي فيي التحيد ث 

ص  أن ال تقييل المرافعيية الشييفهية ألي  ىعليي  المتحييدثين بييين مناسييًبا تييراه  كمييا لييف الماصيي 

الوقييت المسييموح للفريييق للترافييع  علييى أن، دقييامق عشيير  و ميين أعضيياء الفريييق عيين عضيي 

 .يشمل المداخالت واألسئلة من قبل المحكمين

الثالثييين دقيقيية الماصصيية لييف  ميين األكثيير ىدقييامق عليي  (خمسيية) يقتطييعأن  قفرييي  لكييل 15.3.2

المحيييتكم فيييي حالييية ) الييينقض  عليييى اليييرد   أو )المحيييتكمالييينقض )فيييي حالييية  لممارسييية حيييق

فيال يكيون  حيتكم هيده، عيدم التعلييق عليى مرافعية الم المحيتكمأنف إ ا قيرر  ىعل (هده

 حق التعليق.خير لأل

 .وقتف توزيع كيفية حول اإلفصاح قبل المرافعة عن مسئوال فريق يكون كل 15.3.3

ي لييف و ليي  ميين خييالل رفييع  الوقييت  إلييى الوقييت تنبيييف المتحييدث  هييابطى تتعييين عليي  15.3.4 المتبقيي 

 .الوقت  انتهاء عند  المحكمة ي علمواحدة(، كما  ودقيقة ودقيقتان، دقامق، خمس(إشارات 

ص  الوقت  تجاوز 15.4  : للتحد ث  الماص 

 .مرافعتف بإنهاء للمتحد ث  للسماح التحد ث  وقت  تمدتد لهيئة التحكيم  يجوز 15.4.1

ة تزيد  أن يجوز األحوال،ال جميع في 15.4.2  .دقامق (ثالث )اإلهافية عن  التحد ث  مد 
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 ميييدة عليييى اآلخييير الطيييرف يحصيييل أن يجيييب  ،األطيييراف ألحيييد إهيييافية  ميييدة مييينح عنيييد  15.4.3

 مماثلة.  إهافية

ن هذا الوقت تتم خسارتف بشيكل إللفريق، ف اإلهافيفي حالة عدم االستفادة من الوقت  15.4.4

 النتيجة بأي شكل. ىنهامي، دون أن تؤثر  ل  عل

 : الشفهية المرافعات  نطاق 15.5

 ،ذكرات الاطييةلم تتم  كيره فيي المي   دفًعا الشفهيةثير أثناء المرافعة ال يحق ألي فريق أن ت   15.5.1

فييي يجييوز جميييع جييوالت المسييابقة ماعييدا الجوليية النهامييية حييي  طبييق هييذه القاعييدة علييى وت  

ويجيوز للفيرق  ،ليم تيرد فيي الميذكرات الاطييةبحجيج إهيافية الترافيع واليدفع الجولة النهاميية 

صيدرت بعيد الموعيد د أ  أحكيام قضيامية تكيون قي  ىاإلشارة إل الشفهيةالمشاركة أثناء المرافعة 

اذكرات الاطيية، بشيرط أن ال تثيير تلي  األحكيام حدد إلتيداع المي  النهامي الم   ليم  جدتيدة دفوعيً

 .تتم اإلشارة إليها في المذكرات الاطية

فيي مرافعتييف الشييفهية. حييتكم هييده( الم)بالمسييامل التييي أثارهيا  )المحيتكم(نقض  نطيياق تتحيدد  15.5.2

 في النقض المقدم منف.حتكم المبالمسامل التي أثارها حتكم هده( الم) نطاق رد  تتحدد  كما

، المرافعة خالل وقت  أي في المتحد ث  على األسئلة طرح الحق في التحكيم هيئة  ألعضاء 15.5.3

 إلى أيضاً  تتطر ق  قد  لكنها بالقضية، متعلقة مسامل  على أساسي  بشكل  األسئلة هذه وترك ز

 .القضية تطرحها التي القانونية بالمسامل قةمتعل عامة خرى أ   مواهيع
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 : النتائج احتساب وكيفية العالمات 16

الدرجية التيي  ىعلي التمهيديية بنياء ً  فيي الجولية للفرييق الشيفهية المرافعة نتيجة احتساب  تتم 16.1

جمييع عالميية نفييردتن، ثييم ت  الثالثيية م   التحكيييمضيياة هيئيية حصييل عليهييا كييل متسييابق ميين ق  

 . نقطتان محكم  في صورة نقاط، بحي  يكون لكل  حتسابهاالالمتسابقين 

 مينللفرييق  الاطيية ذكرات المي   حسيم ماالفيات طرييق عن  للجولة اإلجمالية العالمة حتسب ت   16.2

األعليى هيو الفرييق الفيامز فيي الدرجية حقيق عتبير الفرييق اليذي ي  الشيفهية، وي   المرافعية عالمة

 تل  الجولة.

درجيات في  النتيجة األعلى ىالتي حصلت علالفرق األربعة تتأهل للدور نصف النهامي  16.3

 الجوالت التمهيدية.

 لعيدد ميرات في حال تساوى فريقين أو أكثر في مجموع الدرجات، تتم المفاهيلة بيينهم وفقيا  16.4

 الفوز في الجوالت التمهيدية.

  لتقييم وفقًا في حال تساوى فريقين أو أكثر في مرات الفوز، تتم المفاهلة بينهم . 16.5

 .الاطية المذكرات 

ونهامييية، وليييس ألي طييرف الحييق فييي  لزمييةم   اللجنيية المنظميية تعلنهييا التييي النتييامجعتبيير ت   16.6

 الطعن عليها.

 التظلم: 17

خالف قواعد م من أي قرار يعتقد أنف غير منصف أو أنف ألي فريق أن تتظل  يجوز   17.1

 المسابقة. 

 قرار اللجنة المنظمة في التظلم قرار نهامي.  17.2
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 : النهائيات 18

النهاميية عين طرييق نصيف فيي الجيوالت المحيتكم هيده  أو للمحيتكمالفريق الممثيل  تتحدد  18.1

 اللجنة المنظمة بحضور جميع الفرق المشاركة.  تجريهاعلنية  قرعة

هو الفريق الفامز فيي ، الشفهية المرافعات  في األعلى النتيجةى الفريق الحاصل علعتبر ي   18.2

هيييذه الجيييوالت خيييالل  وال يحتسيييب ، والجيييوالت النهاميييية نهامييييةنصيييف المييين الجيييوالت  كيييل

 مذكرات الاطية للفرق. درجات 

للقواعيد  طبقياً  حتسب نتيجية الفيوز والاسيارةيالجولة النهامية لن تي  تترأس التي التحكيم هيئة 18.3

 األفضييلالجييوالت التمهيدييية، ولكيين سييتعلن نتيجيية الفريييق الفييامز والمتحييدث  ىالسييارية عليي 

وتتايييذ الهيئييية قراراتهيييا  ،عليييي المداولييية السيييرية بيييين أعضيييامها فيييي الجولييية النهاميييية بنييياءً 

 وتكون قراراتها نهامية وال يجوز االعتراا عليها ألي سبب كان.  ،باألغلبية المطلقة

 :  جلسات المرافعة الشفهية وتصوير  تسجيل 19

ومركيز الكوييت يية القيانون الكويتيية العالميية كل إال مين قبيل هيا،وبث   الشفهية المرافعات  تسجيل ي منع

  للتحكيم التجاري، أو بناًء على تصريح منهم.

 : الجوائز 20

 :  خطية  مذكرة أفضل جامزة 20.1

 بجيامزة الفيامز الفرييق هو يكون  الاطية المذكرات في  حسمالأقل درجات ى حصل علي الذي الفريق

 الاطية. المذكرات  أفضل

 

 



 
 

16 
 

 

 : في الجولة التمهيدية مترافع أفضلة جامز  20.2

 الجوالت  في فردي معدل أعلى على الحاصلحتكم هده الم أو المحتكم دور تؤدي الذي الشاص 

 .التمهيديةمترافع في الجولة  أفضل بجامزة يفوز التمهيدية الشفهية

 :  النهامية الجولة في مترافع أفضل جامزة 20.3

 .النهامية  الجولة في مترافع أفضل بجامزة  الفامز هو من النهامية الجولة في التحكيم هيئة قررت

 : الااص  اإلنجاز جامزة 20.4

 اإلنجياز كلية القانون الكويتية العالمية بالتنسيق مع مركز الكويت للتحكيم التجياري جيامزة تمنح قد 

 .المسابقة في والملحوظ زتمي  لم  ا ألدامها فريقال في عضو أو فريق إلى الااص 

 

 : الفريق الفائز 21

الجولة بعد بالتنسيق مع مركز الكويت للتحكيم التجاري  كلية القانون الكويتية العالميةعلن ت

 المسابقة.  ب  الفامز الفريق عن النهامية
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 جدول الجزاءات

 

 

 

 

 

 الجزاء المخالفة القاعدة

 نقطة عن كل يوم تأخير في الوقت المحدد  محتكم ضده ( –) محتكمعدم تقديم مذكرة  10.1
 نقطة تخصم مرة واحدة كلمة   7000 تجاوز الحد المطلوب من الكلمات 13.2.1

13.2.2 

 واحدة مرة تخصم نقطة المتن في الخط بنوععدم االلتزام 

 واحدة مرة تخصم نقطة الخط في الهامشعدم االلتزام بنوع 

 واحدة مرة تخصم نقطة بحجم الخط في المتن    عدم االلتزام 

 واحدةنقطة تخصم مرة  بحجم الخط في الهامش  عدم االلتزام 

 واحدةنقطة تخصم مرة  بالمسافة بين السطور في المتنعدم االلتزام 

 نقطة تخصم مرة واحدة بالمسافة بين السطور في الهامش عدم االلتزام 

13.2.3 

 عن كل مذكرة نقطة تخصم  عدم ذكر اسم المسابقة

 عن كل مذكرة نقطة تخصم  عدم ذكر رمز الفريق

 عن كل مذكرة نقطة تخصم  محتكم / محتكم ضده( ) عدم ذكر صفة الفريق
 عن كل مذكرة   تخصم نقطة الصفحات ترقيم عدم 13.2.4

 عن كل مذكرة  تخصمنقطة واحدة  وضع إطار لصفحات المذكرة  13.2.5

13.2.6 
 مره واحدة تخصمان نقطتان  عدم ذكر أحد األقسام األربعة 

 مره واحدة تخصمان نقطتان  إضافة قسم جديد   
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 قائمة المحتويات 

 فكرة المسابقة  
 مدلول كلمات ومصطلحات المسابقة  

2 

 3 تفسير قواعد المسابقة  
 4 المسابقة   مراحل

 4 الجدول الزمني للمسابقة  
 5 اللغة 

 4 القضية
 5 التحكيمهيئة 

 6 اختيار الفرق المشاركة في المسابقة  
 7 تسليم المذكرات الخطية 

 8 المساعدة الخارجية 
 8 مصادر البحث 

 10 تقييم المذكرات الخطية  
 11 حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمذكرات الخطية 

 11 المرافعة الشفهية  
 13 العالمات وكيفية احتساب النتائج

 14 التظلم
 14 النهائيات 

 15 تسجيل وتصوير جلسات المرافعة الشفهية  
 15 الجوائز 

 16 الفريق الفائز
 17 جدول الجزاءات

 


