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تأهيل وإعداد المحكمين

10-12 أغسطس 2021 المرحــلة األولى 
التحكيم والحلول البديلة لفض المنازعات

المرحــلة الثانية  23-25 أغسطس  2021
هيئة التحكيم، تشكيلها وحلها بين التحكيم المؤسسي والحر

30 أغسطس – 1 سبتمبر 2021 المرحــلة الثالثة 
إجراءات وإدارة دعوى التحكيم

06 - 08 سبتمبر   2021 المرحــلة الرابعة 
حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته

20 - 22 سبتمبر 2021 المرحلة الخامسة 
تنفيذ أو بطالن حكم التحكيم

04-06 أكتوبر 2021 المرحلة السادسة 
المرحلة العملية والمحاكمة الصورية



 منذ أن بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في مزاولة نشاطه في العام 1995م ، فقد لوحظ وجود نقص 
في الكوادر المؤهلة لممارسة التحكيم في دول المجلس؛ مما دفعه نحو تدشين عدد من الدورات التخصصية لسد 
هذه الفجوة إلى أن قدم في العام 2007 برنامج التحكيم التدريبي العملي المتكامل )طريقك لتصبح محكمُا( والذي 
يعتبر البرنامج الرائد في المنطقة والوطن العربي كأول برنامج يقدم تفاصيل العملية التحكيمية بجميع مراحلها بدءًا من 

مرحلة إتفاق التحكيم وإنتهاءًا بتنفيذ أو بطالن األحكام لدى القضاء.

وإستمر المركز عام بعد عام في تطوير البرنامج إلى أن تم تغيير مسماه ومحاوره ليكون تحت إسم )برنامج تأهيل وإعداد 
المحكمين( الشهادة ااحترافية في العام 2012؛ إلى أن وصل إلى ما هو عليه اآلن بإضافة العديد من المفاتيح لتطويره 

والرفع من جودته وانضباطيته بشكل تدريجي على مدى السنوات.

فباإلضافة لشروط إجتياز البرنامج السابقة وهي حضور المتدرب ما ال يقل عن نسبة 75 % من إجمالي كل مرحلة من 
المراحل وكذلك ضرورة تقديم  اليومي تم إضافة معايير جديدة تتضمن إختبارًا شامال لجميع  التقييم  البرنامج وكذلك 
المتدرب بحثا ال يقل عن 15 صفحة يتضمن موضوعا في مجال 

التحكيم التجاري.

ويقدم المركز وعبر هذا البرنامج اإلحترافي شرح علمي وعملي 
متخصص وشامل لكافة الجوانب المتعلقة بالعملية التحكيمية 
بجميع قوانين التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، ويسلط 
هذا  في  والدولية  الخليجية  اإلتفاقيات  أهم  على  الضوء 
مجلس  دول  بين  اإلقتصادية  اإلتفاقية  أهمها  ومن  السياق 
التعاون وإتفاقية نيويورك 1958 مع األخذ بعين اإلعتبار قواعد 

األونسيترال وقانونها النموذجي.

ومن الجدير باالشارة أن مفردات هذه المادة العلمية قد أعدها 
إبراهيم قاسم  الدكتور مجدي  المستشار  البرنامج  بدء  منذ 
مستشاري  كبير  بالقاهرة  اإلستئناف  محكمة  رئيس 
العام  العلمي  اإلشراف  يتولى  الذي  المركز 

على تنفيذ هذا البرنامج. 

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2021  )الشهادة اإلحترافية(













































































تأهيل وإعداد المحكمين



الشروط العامة للتسجيل في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين

	Ü:التسجيلÜشروط
أن يكـــون المشـــارك حاصـــاًل علـــى مؤهـــل مـــن إحـــدى الجامعـــات  	

أو المعاهـــد المعتـــرف بهـــا.
يمكـــن قبـــول بعـــض المتقدميـــن الحاصليـــن علـــى مؤهـــالت  	

ـــه،  ـــال تخصص ـــي مج ـــبة ف ـــرة المناس ـــر الخب ـــة توف ـــي حال ـــل ف أق
بعـــد موافقـــة اللجنـــة المختصـــة فـــي نظـــر طلبـــات المتقدميـــن.

سداد رسم اإلشتراك. 	

	Ü:اآلتيةÜالحاالتÜفيÜالمشاركÜيستبعد
عدم إلتزامه باألنظمة والتعليمات. 	
تجـــاوزات  	 نتيجـــة  المحاضـــر  مـــن  علـــى طلـــب مســـبب  بنـــاء 

علـــى  التشـــويش  أو  األفعـــال  أو  األقـــوال  فـــي  المشـــارك 
المشـــاركين اآلخريـــن أو إخاللـــه بقواعـــد األخـــالق والتعامـــل 

الحســـن مـــع اآلخريـــن.
عدم إكتمال أو صحة البيانات المسجلة بإستمارة التسجيل. 	
إذا لم يتم إكمال عملية سداد رسم اإلشتراك. 	

	Ü:البحثÜمتطلبات
ــي  	 ــي أو الدولـ ــم الوطنـ ــة التحكيـ ــث بمنظومـ ــق البحـ أن يتعلـ

ــاون. فـــي إحـــدى دول مجلـــس التعـ
أن ال يكون قد سبق تقديم البحث من قبل مشارك آخر. 	
أال يقـــل البحـــث عـــن )15 صفحـــة( وال يزيـــد عـــن )20 صفحـــة(  	

.A4 ــاس مقـ
أن يحتـــوي البحـــث علـــى صفحـــة خاصـــة بالمراجـــع العلميـــة مـــن  	

الكتـــب والمقـــاالت.
أن تكون لغة البحث اللغة العربية الفصحى. 	

ÜÜالقواعدÜالماليةÜوالتنظيميةÜلتسجيلÜالمشاركÜفيÜمراحلÜالبرنامج:

يتـــم اعتمـــاد تســـجيل المشـــارك المرشـــح مـــن قبـــل الجهـــات العاملـــة فـــي نطـــاق دول مجلـــس التعـــاون )الحكومية/الشـــركات  	
والمؤسســـات( بعـــد إســـتالم خطـــاب رســـمي يكفـــل ســـداد رســـم اإلشـــتراك.

أمـــا المشـــارك علـــى نفقتـــه الخاصـــة فيتـــم إعتمـــاد مشـــاركته بعـــد تعبئـــة نمـــوذج التســـجيل المعـــد لهـــذا الغـــرض وســـداد الرســـوم  	
اإلداريـــة ورســـم اإلشـــتراك قبـــل بـــدء البرنامـــج.

يجـــوز إلغـــاء تســـجيل المشـــارك علـــى نفقتـــه الخاصـــة بخطـــاب شـــخصي، أمـــا المشـــارك المرشـــح مـــن جهـــة العمـــل فـــال يجـــوز إلغـــاء  	
ـــج. ـــدء البرنام ـــن ب ـــل م ـــى األق ـــل عل ـــام عم ـــل 3 أي ـــا قب ـــة معه ـــة المتعاون ـــز أو الجه ـــى  المرك ـــل إل ـــى أن يص ـــمي عل ـــاب رس ـــجيله إال بخط تس

في حالة إنسحاب المشارك بعد بدء مراحل البرنامج ال يسترد أي مبلغ من رسم اإلشتراك. 	
بإمكان المشارك الغير مجتاز ألي مرحلة من مراحل البرنامج إعادة المرحلة مرة أخرى مجانًا خالل سنة ميالدية. 	

أقر بإطالعي وموافقتي على كل ماورد أعاله:

اإلسم: ............................................................................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................ ...................................................................................  التاريخ: التوقيع:

	Ü:التقييمÜعناصر
المشاركة، التفاعل، إختبار قصير لكل يوم. 	
إمتحان شامل في نهاية المرحلة السادسة. 	
نسبة الحضور والمواظبة. 	
ـــلم  	 ـــاون ويس ـــس التع ـــدول مجل ـــم ب ـــة التحكي ـــن منظوم ـــث ع بح

ـــة. ـــة الخامس ـــة المرحل ـــع نهاي م

اإلرشاداتÜالمطلوبÜالتقيدÜبهاÜللمشتركينÜفيÜبرامجÜالمركزÜ)عنÜبعد(ÜخاللÜالبثÜكالتالي:
على الُمشترك ان يكون ُملم بطريقة إستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز.  .1

اإللتزام بالحضور طوال فترة المحاضرة )الحضور قبل خمس دقائق أن امكن(.  .2
ـــذا ينصـــح بعـــدم الخـــروج مـــن  ـــل منظمـــي البرنامـــج )ل ـــول انضمامـــك مـــن قب ـــن قب ـــى حي ـــق ال ـــة الدخـــول بضعـــة دقائ 3.   قـــد تســـتغرق عملي

ـــال(. ـــى اتص ـــاء عل ـــتراحات للبق ـــرة اإلس ـــالل  فت ـــث خ الب
الدخول للبرنامج بكتابة اإلسم الثالثي فقط إلمكانية التعرف على المشترك.  .4

5.    اإللتزام بكتم الصوت من قبل جميع المشاركين.
6.    استخدام خيار  Raise hand في حالة الرغبة في السؤال أو المشاركة.

ـــن  ـــى المنظمي ـــب المســـاعدة او ارســـال المالحظـــات ال ـــة الموجـــودة فـــي البرنامـــج او خدمـــة الواتـــس أب فقـــط لطل 7.    اســـتخدام المحادث
ـــك. ـــًا اســـتخدام المايكرفـــون لذل ـــًا بات ـــع منع ويمن

)00973 إرسال االسم مع عبارة )مشترك في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين( عبر “الواتس أب” الخاص بالمركز )39290859  .8

مالحظة: في حال عدم إرسال العبارة المشار اليها والتسجيل في “الواتس آب” لن تصلكم إشعارات البرنامج عبر خدمة “واتس آب” المركز.



	ÜاألولىÜالمرحلة
ÜالمنازعاتÜلفضÜالبديلةÜوالحلولÜالتحكيم

تعريف أهم وسائل فض المنازعات بغير الطريق القضائي.  	
مفهـــوم التحكيـــم، مزايـــاه، واختالفـــه عـــن غيـــره مـــن الوســـائل  	

البديلـــة، وتمييـــزه عمـــا يشـــبهه. 
أنواع التحكيم ودور اإلرادة في التحكيم.  	
الطبيعة القانونية للتحكيم.  	
التحكيم والقضاء - المحكم والقاضي، »نظرة مقارنة«. 	
اتفاق التحكيم، »التعريف والطبيعة واألركان«.  	
صور اتفاق التحكيم وضوابط صياغته.  	
مبدأ استقالل شرط التحكيم. 	
فكرة الحماية الدولية التفاق التحكيم. 	
ــح  	 ــر المانـ ــع واألثـ ــر المانـ ــح، األثـ ــم الصحيـ ــاق التحكيـ ــري اتفـ أثـ

لالختصـــاص. 
االستثناءات الواردة على األثر المانع الختصاص القضاء.  	
التحكيـــم،  	 اتفـــاق  بوجـــود  القضـــاء  أمـــام  الدفـــع  خصوصيـــة 

النـــزول الضمنـــي عـــن الدفـــع. 
مركـــز  	 لقواعـــد  وفقـــًا  التحكيـــم  التفـــاق  الخاصـــة  الطبيعـــة 

الخليجـــي. التحكيـــم 

الجانبÜالعملي:
ورشـــة عمـــل حـــول كيفيـــة كتابـــة اتفـــاق 
التحكيـــم  شـــرط  )صياغـــة  التحكيـــم 
– صياغـــة مشـــارطة التحكيـــم، وضـــع 

ــة(.  ــم باإلحالـ ــاق التحكيـ ــور التفـ تصـ

	ÜالثانيةÜالمرحلة
هيئةÜالتحكيم،ÜتشكيلهاÜوحلهاÜبينÜالتحكيمÜالمؤسسيÜوالحر

الشروط الواجب توافرها في المحكم. 	
الفـــارق بيـــن هيئـــة التحكيـــم والمحكمـــة وبيـــن المحكـــم والقاضـــي،  	

الشـــخصي  نطاقهـــا  فـــي  الصالحيـــات  وحـــدود  األمـــر،  »ســـلطة 
والزمنـــي«.    والموضوعـــي 

كيفيـــة تشـــكيل هيئـــة التحكيـــم، فـــي كل مـــن التحكيـــم المؤسســـي  	
والتحكيـــم الحـــر.

ـــراف  	 ـــتراطات األط ـــن اش ـــكل م ـــم ل ـــن المحك ـــلطة تعيي ـــاة س ـــوب مراع وج
ـــون.  ـــتراطات القان واش

قبـــول المحكـــم لمهمـــة التحكيـــم، »الكفـــاءة المهنيـــة، التفـــرغ، الحيـــدة  	
ــتقالل«. واالسـ

ــم  	 ــاح، حكـ ــت اإلفصـ ــاح، وقـ ــب اإلفصـ ــالم ينصـ ــاح، »عـ ــزام باإلفصـ االلتـ
اإلفصـــاح المتأخـــر«. 

حـــل هيئـــة التحكيـــم بيـــن تنحـــي المحكـــم، وعـــزل المحكـــم، ورد المحكـــم،  	
تعييـــن المحكـــم البديـــل. 

ــدى  	 ــي، ومـ ــباب رد القاضـ ــن أسـ ــم عـ ــباب رد المحكـ ــالف أسـ ــدى اختـ مـ
ــام.  ــام العـ ــق بالنظـ التعلـ

فـــي رد المحكـــم تنعـــدم أهميـــة التفرقـــة بيـــن أســـباب الـــرد وأســـباب  	
ــة. عـــدم الصالحيـ

المركز القانوني للمحكم، والحقوق والواجبات والمسؤولية. 	
اختصاص هيئة التحكيم “مبدأ االختصاص باالختصاص«.  	
ـــة  	 ـــر المؤقت ـــة »التدابي ـــة الوقتي ـــم بالحماي ـــة التحكي ـــاص هيئ ـــدى اختص م

والتحفظيـــة«. 

الجانبÜالعملي:

ÜاألوراقÜصياغةÜالمتدربÜمنÜيطلب
اآلتية:

كتـــاب تعييـــن محكـــم أو رئيـــس هيئـــة  	
تحكيـــم فـــي التحكيـــم المؤسســـي.

ـــن  	 ـــن محكـــم عـــن أحـــد الطرفي ـــاب تعيي كت
ـــم الحـــر. فـــي التحكي

رئيســـًا  	 ثالـــث  محكـــم  تعييـــن  كتـــاب 
ــن  ــن أو مـ ــن الطرفيـ ــم )مـ ــة التحكيـ لهيئـ
المحكميـــن المختاريـــن( فـــي التحكيـــم 

الحـــر.
ــًا  	 ــم متضمنـ ــة التحكيـ ــول مهمـ ــاب قبـ كتـ

حالـــة  فـــي  ســـواًء  باإلفصـــاح،  اإلقـــرار 
ـــا يجـــب اإلفصـــاح  وجـــود أو عـــدم وجـــود م

عنـــه.
لهيئـــة  	 التمهيـــدي  االجتمـــاع  محضـــر 

ومحتـــواه. التحكيـــم 
عـــزل  	 علـــى  الخصـــوم  بيـــن  اتفـــاق 

. لمحكـــم ا
طلب رد المحكم. 	



	ÜالثالثةÜالمرحلة
إجراءاتÜوإدارةÜدعوىÜالتحكيم

بدء اجراءات التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي.   	
ــوى  	 ــراءات دعـ ــدء إجـ ــن بـ ــم وبيـ ــراءات التحكيـ ــدء إجـ ــن بـ ــارق بيـ الفـ

التحكيـــم. 
طلب التحكيم والرد على طلب التحكيم، الطلب المقابل. 	
التبليغات القانونية وإجراءات اإلعالن.  	
تـــداول الدعـــوى أمـــام هيئـــة التحكيـــم، الجـــدول الزمنـــي وعقـــد  	

الجلســـات. 
مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع، الدعوى المتقابلة. 	
الطلبات الجديدة وتعديل الطلبات. 	
اإلدخال والتدخل في خصومة التحكيم.    	
دور القضـــاء فـــي التحكيـــم، مفهـــوم القاضـــي المســـاند والمحكمـــة  	

المختصـــة.
القانـــون االجرائـــي والموضوعـــي الواجـــب التطبيـــق، مقـــر التحكيـــم  	

ومكانـــه، مـــدة التحكيـــم. 
أهم الدفوع الشكلية والموضوعية في دعوى التحكيم. 	
خصوصيـــة الدفـــع بإقامـــة دعـــوى التحكيـــم قبـــل األوان، »قبـــل  	

اســـتنفاذ الحلـــول الوديـــة« وكيفيـــة تعامـــل هيئـــة التحكيـــم معـــه. 
وثيقـــة الشـــروط المرجعيـــة للتحكيـــم، »ماهيتهـــا، النشـــأة والســـند  	

القانونـــي، أطرافهـــا، اختالفهـــا عـــن اتفـــاق التحكيـــم فـــي صـــوره 
ــول«.      ــكاليات والحلـ ــن اإلشـ ــا بيـ ــع عليهـ ــض التوقيـ ــالث، رفـ الثـ

عوارض خصومة التحكيم وانقضائها المبتسر. 	
إنهاء اإلجراءات وتهيئة الدعوى إلصدار الحكم. 	

الجانبÜالعملي:
عـــرض ملـــف منازعـــة تحكيميـــة واقعيـــة إلعـــداد طلـــب تحكيـــم 
ـــى  ـــتماله عل ـــة اش ـــًا حال ـــم متضمن ـــب التحكي ـــى طل ـــرد عل ـــداد ال وإع
ــرة  ــم ومذكـ ــب التحكيـ ــن طلـ ــارق بيـ ــد الفـ ــة، تحديـ ــوى متقابلـ دعـ
ـــرد علـــى طلـــب التحكيـــم ومذكـــرة  ـــك الفـــارق بيـــن ال الدعـــوى وكذل
الدفـــاع، إعـــداد وثيقـــة الشـــروط المرجعيـــة للتحكيـــم، إدارة جلســـات 
الدعـــوى التحكيميـــة لغايـــة قفـــل بـــاب المرافعـــة وحجـــز الدعـــوى 

للحكـــم.

	ÜالرابعةÜالمرحلة
حكمÜالتحكيمÜمنهجيةÜإصدارهÜوأصولÜصياغته

حكم التحكيم وأنواعه.  	
الشكل المتعارف لصياغة حكم التحكيم. 	
ــة  	 ــة الخاصـ ــم، »األهميـ ــم التحكيـ ــة لحكـ ــات الجوهريـ ــوم البيانـ مفهـ

للبيـــان الـــذي يشـــير الـــى اتفـــاق التحكيم،التطـــور القضائـــي بشـــأن 
بيـــان الجهـــة التـــي يصـــدر باســـمها حكـــم التحكيـــم«.

تسبيب حكم التحكيم. 	
أصول المداولة في حكم التحكيم. 	
اصدار حكم التحكيم. 	
حاالت رفض توقيع الحكم.  	
آثار حكم التحكيم.  	

الجانبÜالعملي:
ــردات ( ــرض مفـ ــم )عـ ــم تحكيـ ــة حكـ ــن صياغـ ــل تتضمـ ــة عمـ  ورشـ

ــا(.  ــة فيهـ ــه للخصومـ ــم منـ ــة حكـ ــة وصياغـ ــة عمليـ قضيـ

	ÜالخامسةÜالمرحلة
تنفيذÜأوÜبطالنÜحكمÜالتحكيم

االرتبـــاط بيـــن نظامـــي طلـــب تنفيـــذ حكـــم  	
ــه. ــب إبطالـ ــم وطلـ التحكيـ

حجيـــة حكـــم التحكيـــم وهـــل يعـــد حكـــم  	
التحكيـــم عمـــاًل قضائيـــًا بمفهومـــه الفنـــي 
قـــوة  االســـتنفاد،  »الحجيـــة،  الدقيـــق؟ 

النفـــاذ«.  قـــوة  الثبـــوت، 
مفهـــوم العمـــل المركـــب فـــي تنفيـــذ حكـــم  	

لســـلطة  المحكـــم  »افتقـــاد  المحكميـــن، 
األمـــر«. 

المفاهيـــم األساســـية فـــي تنفيـــذ حكـــم  	
التحكيـــم.

تنفيـــذ حكـــم التحكيـــم الداخلـــي )المحلـــي(  	
والدولـــي.

ألهـــم  	 األجنبـــي،  التحكيـــم  حكـــم  تنفيـــذ 
االتفاقيـــات الدوليـــة واإلقليميـــة، االتفاقيـــات 

ــل. ــة بالمثـ ــدأ المعاملـ ــة ومبـ الثنائيـ
التحكيـــم،  	 حكـــم  بطـــالن  دعـــوى  ماهيـــة 

وأحكامهـــا. طبيعتهـــا 
حاالت بطالن حكم التحكيم.  	
دعـــوى  	 إقامـــة  علـــى  المترتبـــة  اآلثـــار 

. ن لبطـــال ا
آثار ابطال حكم التحكيم. 	
عـــدم جـــواز الطعـــن بالبطـــالن علـــى أحـــكام  	

مركـــز التحكيـــم الخليجـــي.

الجانبÜالعملي:
البطـــالن  حـــاالت  حـــول  عمـــل  ورشـــة 
ـــر  ـــم وتقدي ـــكام تحكي ـــرض ألح ـــن، ع والطع
ــم  ــكام تحكيـ ــرض ألحـ ــالمتها، عـ ــدى سـ مـ
مـــن  تنفيذهـــا  لـــدى  ثـــار  مـــا  وبيـــان 
صعوبـــات فعليـــة عمليـــة وعـــرض ألحـــكام 

أخـــرى تـــم ابطالهـــا. 

	ÜالسادسةÜالمرحلة
المرحلةÜالعمليةÜوالمحاكمةÜالصورية

ــوى  	 ــوم بدعـ ــي كل يـ ــاركين فـ ــد المشـ تزويـ
ـــة مـــع مســـتنداتها لدراســـتها بشـــكل  تحكيمي
بغـــرض  تشـــكيل مجموعـــات  مـــع  عملـــي، 
االوراق  واعـــداد  اآلراء  المناقشـــة وتقديـــم 
، تشـــكيل هيئـــة تحكيـــم مـــن المشـــاركين 
ــة  ــوى االفتراضيـ ــع الدعـ ــي وقائـ ــير فـ والسـ
بقصـــد تحليـــل الوقائـــع واســـتنباط األحـــكام 
والمبـــادئ القانونيـــة التـــي تثيرهـــا الوقائـــع 

ــم. ــدار الحكـ ــة واصـ ــراء المدولـ واجـ



رسوم اإلشتراك 

  150  دينار بحريني رسوم اإلشتراك للمرحلة الواحدة

10-12 أغسطس 2021 التحكيم والحلول البديلة لفض المنازعات المرحــلة األولى

هيئة التحكيم، تشكيلها وحلها بين التحكيم المؤسسي والحر 23-25 أغسطس  2021 المرحــلة الثانية

30 أغسطس – 1 سبتمبر 2021 إجراءات وإدارة دعوى التحكيم المرحــلة الثالثة

6 - 8 سبتمبر 2021 حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته المرحــلة الرابعة

20-22 سبتمبر 2021 تنفيذ أو بطالن حكم التحكيم المرحــلة الخامسة

04-06 أكتوبر 2021 المرحلة العملية والمحاكمة الصورية المرحــلة السادسة

تسديد اإلشتراك

للتسجيل أو اإلستفسار:
+973 39290859  +973 17825580  +973 17278017  +973 17278018  +973 17278005 

  dar_alkarar   training@gcccac.org   www.gcccac.org 

- تحويل مباشر إلى الحساب التالي:
G.C.C COMMERCIAL ARBITRATION CENTRE
ACCOUNT NO. : 00 99075040
IBAN: BH67 NBOB 0000 0099 0750 40
Swift Code: NBOB BHBM 
National Bank Of Bahrain (NBB) 
MANAMA - KINGDOM OF BAHRAIN (MAIN BRANCH)

الدفع اإللكتروني عن طريق موقع المركز
www.gcccac.org/ar/orderlink

سيقام البرنامج )عن ُبعد(  عبر مايكروسوفت تيمز

ثالثة ايام لكل مرحلة

من 16:00 إلى 21:20   بتوقيت مكة المكرمة

- خطاب صادر من الجهة الرسمية التي يعمل بها طالب اإلشتراك.

IBAN: BH67 NBOB 0000 0099 0750 40

يتم تسديد رسم اإلشتراك بإحدى الطرق التالية:


