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 إستمارة عضوية

 جمعية سيدات األعمال البحرينية

 

:لتاريخا  

 

 

:معلومات شخصية    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :االسم الثالثي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الرقم الشخصي  ـــــــــــــــــــــــــــــ: الجنسية 

ـــــــــــــــــ :تاريخ االنتهاء  ـــــــــــــــــــــــ: تاريخ االصدارـــــــــــــــــــــــ   :رقم الجواز   

 ـــــــــــــــ: مجمع  ـــــــــــــــ: قرية/ مدينة  ــــــــــــــ: طريق    ـــــــــــــ :مبنى/ شقة/ فيال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ :المؤهل األكاديمي   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الخبرة السابقة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
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 :معلومات عن المنشأة  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ):المؤسسة(اسم المنشأة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :المؤسسةنشاط  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رقم السجل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ــــــــــــــــــــــــــــــــ  الخبرةــــ: المنصب 

 :نشأةمعنوان ال 

    ــــــــــــــــــ :مجمع ــــــــــــــــ: قرية/ مدينة ـــــــــــــــــــــ: طريق   ـــــــــــــــــ :مبنى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :موقع الشبكة اإللكترونية ـــــــــــــــــــــــــــ :ب.ص 

 

 

 :التواصل رقامأ  

                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: النقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :فاكس المنزل  ـــــــــــــــــــــــــــــ: منزلهاتف ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :فاكس المكتب  ــــــــــــــــــــــــــــ: اتف المكتبه 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :البريد اإللكتروني 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ما هو الهدف المرجوا من انضمامك للجمعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 :في الجمعيةاللجان العاملة 

 لجنة رائدات األعمال .1
 اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة  .2
 لجنة التنسيق والمتابعة  .3
 اللجنة االجتماعية .4
 والتدريب اللجنة الثقافية  .5
 اللجنة االقتصادية .6

 

 هل ترغبين في اإلنضمام إلحدى اللجان العاملة؟

   ال                         نعم  

 دائرة حول اللجنة المراد اخيتارها وفي حال نعم يرجى وضع 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   التاريخ:توقيع مقدمة الطلب
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 :إرفاق يرجى 

 صورة شخصية  2عدد  .1
 صورة من البطاقة السكانية  .2
 صورة من جواز السفر  .3
 )مجددة(التجاري نسخة من السجل  .4
 ( Business Card)نسخة من بطاقة إدارة االعمال  .5

 

 :مالحظات

 .لمجلس اإلدارة الحق في قبول العضوية او رفضها -
 تدفع الرسوم بعد موافقة العضوية -
 .دينار 120الرسم السنوي + دينار  60)  يدفع مرة واحدة فقط( التسجيلم ورس -
 .عند اإلنسحاب او الفصل من الجمعية ال يجوز للعضوة المطالبة بأي حقوق مالية -

 
 

 :خاص بالجمعية
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :يخ إستالم الطلبارت
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :اسم المستلمة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التوقيع
 

  :نتيجة الطلب
 

                      :                     مقبول  : مرفوض
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