Membership Application Form \ استمارة طلب العضوية
:اإلســــــــم

Name of Applicant:
Nationality \  الجنسيـة:

□ Female □ Male

Date of Birth \  تاريخ الميـالد:

CPR No.\  الرقم الشخصي:

Occupation \ الوظيفـة:

Qualification \ المؤهل العلمي:

\

□ أنثى □ ذكر

Place of work \  مكـان العمـل:
Address \  العنـوان:Building \  المبنـى:

Road \  الطريـق:

Block \  المجمـع:

Area \  المنطقة:

Governorate \  المحافظة:

C.R. No. \  رقم السجل التجاري:
Telephone \  رقم الهاتف:

Ext \  الفرعي:

P.O. Box \.ب. ص:

Mobile \  الجوال:

Fax \  الفاكـس:

Business Email \  البريد اإللكتروني:

Website\  الصفحة اإللكترونية:

Membership in other Associations/Societies in-out of Bahrain \  العضوية في جمعيات مهنية آخرى داخل وخارج البحرين:
Date \  التاريخ:

Signature of the applicant \  توقيع مقدم الطلب:

Recommended by \  أوصى بها:
What do you hope to gain from your membership to BBMA?\ ماذا تتوقع أن تكسب من انضمامك لجمعية رجال األعمال البحرينية

Nature of Business \  طبيعة العمل:

Date your Business started \  تاريخ بداية العمل:

For official use only \  لإلستخدام الرسمي فقط:
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MEMBERSHIP FEES
Membership fees are non refundable by BBMA if the applicant is approved
رسوم العضوية غير قابلة لإلسترجاع من قبل الجمعية إذا تمت الموافقة على الطلب

REGISTRATION FEE_ (BD)
).ب.رسوم التسجيل (د

INDIVIDUAL
عضوية الفرد

ANNUAL FEE (BD)
).ب.الرسم السنوي (د

500

Membership Status \  حالة العضوية:

250

New \ جديد

Renewal \ تجديد

WHEN SUBMITTING YOUR APPLICATION, PLEASE BE SURE THAT YOU HAVE ATTACHED
THE FOLLOWING \  عند تقديم الطلب يرجى التأكد من إرفاق اآلتي:
Requirements \  المتطلبــــات:
1. Payment in BD are made payable to: Bahrain

Businessmen Association

 جمعية رجال األعمال البحرينية:الدفع بالدينار البحريني إلى حساب

NBB Account: 0099096269
IBAN: BH57NBOB00000099096269



Cash \نقدا
Cheque \ شيك

Amount \ المبلغ: ---------------------------------------------------------------

Cheque #\  رقم الشيك: ---------------------------------------------------------------

Bank Name \  إسم البنك: --------------------------------------------------------------- Cheque Date \  تاريخ الشيك: ------------------------------------------------2.

Resume of applicant & an ID photo/ الرجاء إرفاق صورة شخصية مع السيرة الذاتية لمقدم الطلب

NOTE: THIS APPLICATION MAY BE DEEMED INVALID IF THE ABOVE ATTACHMENTS ARE
NOT MADE. ALL NEW APPLICATIONS ARE SUBMITTED FOR APPROVAL TO THE BOARD
MEMBERS OF BBMA AT THEIR REGULAR MEETING.
 كل طلبات العضوية الجديدة يتم معاينتها والموافقة عليها. تعتبر هذه اإلستمارة غير صالحة في حال عد م إستالم الوثائق المطلوبة أعاله:مالحظة
.من قبل أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية في اجتماعهم الدوري

Return Application & Attachments to BBMA office.
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Membership Requirements \ متطلبات العضوية
Individuals Membership


Any private sector Bahraini businessman or
businesswoman not less than thirty years of age,
enjoying a good reputation and willing to serve
the objectives of the Association, many apply for
membership provided he/she shall meet at least
one of the following conditions:


















To be an elected natural member in the
board of directors of a public share
holding company.
To be the Chairman or a Member of the
Executive Committee of a Private
Company whose capital is not less than
one hundred thousand Bahraini Dinars.
To be the owner of an establishment
with capital not less than fifty thousand
Bahraini Dinars, which has been
registered with the Ministry of
Commerce for at least five years.
To be a partner in a company of any
kind not mentioned above, provided his
share is not less than fifty thousand
Bahraini Dinars, and the company has
been incorporated for five years.
To be the Chief Executive Officer or
General Manager of a public share
holding company.
To be a Bahraini expert in economic
affairs with previous participation in
preparation of worthwhile economic
research.

Associate Membership will be given to nonBahrainis who satisfy the above criteria, but they
may not be elected for the Board of Directors.
Membership applications shall be submitted on
the specified membership forms and must be
proposed and endorsed by recommendations of
two of the association’s members.
Membership applications fulfilling the above
requirements shall be considered by the Board of
Directors, and all decisions shall be taken by the
majority of two-thirds of the members present.
Applicants shall become members after approval
of their applications by the board of Directors and
payment of all dues.
Members shall automatically lose their
membership if they fail to pay the subscription
fees for two successive years.
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عضوية األفراد
يجوز لكل رجلل أعملال بحرينلي أو سليدة أعملال بحرينيلة ملن القطلا



 تتمتع بالسمعة/ ويتتمتع،ًعمرها عن ثالثين عاما/الخاص ال يقل عمره
 تتقلدم/ لديها الرغبة في خدمة أهداف الجمعية أن يتقلدم/ ولديه،الحسنة
 فيهللا أي مللن الشللروط/بطلللب لالنضللمام إليهللا شللريطة أن يتللوفر فيلله
:التالية
 تكللون عضللواً منتخب لاً فللي مجلللس إدارة شللركة/أن يكللون



.مساهمة عامة
 تكللون رألليس أو عضللو لجنللة تنفيذيللة لشللركة/أن يكللون



.خاصة ال يقل رأسمالها عن ماأة ألف دينار بحريني
 تكللون صللاحب مؤسسللة ال يقللل رأسللمالها عللن/أن يكللون



خمسللين ألللف دينللار بحرينلي ومضللى علللى تسللجيلها لللدى
.وزارة التجارة مدة خمس سنوات
 تكون شريكاً في أي نو من الشركات التلي للم/أن يكون



يرد ذكرهلا سلابقا وال تقلل حصلته فيهلا علن خمسلين أللف
.دينار ومضى على تسجيلها خمس سنوات
. تكون مديراً عاماً لشركة مساهمة عامة/أن يكون



 تكللون خبيللراً بحريني لاً فللي الشللاون االقتصللادية/أن يكللون



.وسبق أن شارك في إعداد دراسات اقتصادية متميزة

تخصص عضوية مؤازرة لغير البحرينيين ممن تنطبق عليهم الشروط



.السابقة على أن ال يحق لهم االنضمام لمجلس إدارة الجمعية
تقدم طلبات العضوية على نموذج طلب العضوية ومؤيداً بتزكية اثنلين



من اعضا ء الجمعية مملن مضلى عللى عضلويتهم فلي الجمعيلة عاملان
.كحد أدنى
ينظر مجللس إدارة الجمعيلة فلي طلبلات العضلوية المسلتوفية للشلروط



.ويتخذ القرار بالموافقة بأكثرية ثلثي الحضور
يصللبط طالللب االنتسللاب لعضللوية الجمعيللة عضللواً فيهللا بعللد موافقللة



. وبعد دفع الرسوم المترتبة عليه،مجلس اإلدارةعلى طلبه
تسقط العضوية تلقاأياً عن العضو الذي ال يسدد رسم االشتراك لعامين



 أو إذا فقلللد الشلللروط التلللى تحصلللل بموجبهلللا عللللى عضلللوية،متتلللاليين
.الجمعية
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