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 SCCA Arabic) ينظــم املركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري النســخة الثالثةمــن منافســة التحكيم التجــاري الطالبية باللغــة العربيــة
Moot) علــى املســتوى الــدو�، واملوجهــة لطــالب وطالبــات مرحلــة البكالوريــوس � كليــات الشــريعة والقانــون واحلقــوق � 
ــة  ــاري دو� اف�اضي ــم جت ــة حتكي ــة � قضي ــة العربي ــع باللغ ــاركون لل�اف ــا املش ــس فيه ــي يتناف ــا� والت ــول الع ــات ح اجلامع
حتاكــي قضايــا التجــارة الدوليــة والتــي مــن شــأنها صقــل املهــارات القانونيــة والشــخصية التــي يحتاجهــا املشــاركون لل�افــع 
أمــام هيئــات التحكيــم الدوليــة ورفــع كفاءتهــم الشــخصية واملعرفيــة والقانونيــة، فضــال عــن املســاهمة � مزيــد إبــراز 

لكفاءة املشاركني ومتكينهم من املنافسة على املستوى الدو�.

جوائز املنافسة:  
جائزة أفضل فريق � املنافسة - ا�ول والثا�.

جائزة أفضل مذكرة عن (املدعي) - املراكز الثالثة ا�و�.

جائزة أفضل مذكرة عن (املدعى عليه) - املراكز الثالثة ا�و�.

جائزة أفضل م�افع عن (املدعي) - املراكز الثالثة ا�و�.

جائزة أفضل م�افع عن (املدعى عليه) - املراكز الثالثة ا�و�.

.(CIArb) منح � برنامج الزمالة الدولية � التحكيم التجاري من اجملمع امللكي ال�يطا� للمحكمني

.(UEA) لدى جامعة إيست أجنليا � بريطانيا (LLM) منحة تعليمية لدراسة املاجسن� � القانون

.(IIUM) لدى اجلامعة ا¢سالمية العاملية � ماليزيا (LLM) منحة تعليمية لدراسة املاجسن� � القانون

اجلدول الزمني للمنافسة: 
التاريخ ميالديالتاريخ هجرياملرحلة

��نشر القضية على املوقع ا¢لك�و����صفر ���� أكتـــــوبر ����

��لقاء تعريفي باملنافسة (اللجنة املنظمة)��� أكتـــــوبر�������ربيع ا�ول ��

��آخر موعد لتسجيل الفرق���أكتـــــوبر�������ربيع ا�ول ���

��آخر موعد لتسليم طلبات استيضاح عن القضية���أكتـــــوبر�������ربيع ا�ول ���

��آخر موعد لتسليم مذكرة املدعي���ديسم� �������جمادى ا�و� ��

��آخر موعد لتسليم مذكرة املدعى عليه���ف�اير �������رجب ��

ُيعلن الحق¸ُيعلن الحق¸برامج تدريبية للفرق املشاركة 

ُيعلن الحق¸ُيعلن الحق¸ورشة عمل للطالب

ُيعلن الحق¸ُيعلن الحق¸حلقة نقاش لهيئات التحكيم

��أسبوع املرافعات الشفوية���شوال ������مايو ���������

��إعالن النتائج وحفل اخلتام���مايو �������شوال ��

حول املنافسة:

In partnership with
بالشراكة مع

Organized By
تنظيم


