
 

  

0Bطلب انتساب 
 :السيد رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين المحترم

بعد اإلطالع على نظام الجمعية الداخلي وشروط العضوية، أتقدم بطلب اإلنتساب الى 
 : جمعيتكم الموقرة ك

 
 :عضو فعال (   )   

 :............................................التي أمثلها إسم الشركة
 مساهمة عامة(   ) مساهمة خاصة                     (  ) 

 ........: ..............تاريخ عمل الشركة .............: ..............المركز / ظيفة الو 
 :القطاع الذي تمثله الشركة 

(   ) إنشاءات  (   )  سياحة   (   ) زراعة    (   )    تجارة  (   ) صناعة   (   )  
 أخرى(   ) خدمات   

 
******************************************************* 

 :عضو مؤازر (   )  
 :............................................إسم الشركة التي أمثلها

 مساهمة عامة)   ( مساهمة خاصة                     (  ) 
 : ......................تاريخ عمل الشركة ..................: ..........المركز / الوظيفة 

 :القطاع الذي تمثله الشركة 
(   ) إنشاءات  (   )  سياحة   (   ) زراعة    (   ) تجارة     (   ) صناعة   (   )  

 أخرى(   ) خدمات   
 

******************************************************* 
 :عضو مساند (   ) 

 :.............................تنسيب من عضو مجلس اإلدارة السيد
 : .............الفترة الزمنية في هذه الوظيفة ...................: ....الوظيفة / مكان العمل 

 
******************************************************* 

 :عضو من خارج فلسطين (   )  
 :............................................إسم الشركة التي أمثلها

 مساهمة عامة(   ) مساهمة خاصة                     (  ) 
 : ................تاريخ عمل الشركة .................: ................المركز / الوظيفة 

 :ي تمثله الشركة القطاع الذ
(   ) إنشاءات  (   )  سياحة   (   ) زراعة    (   ) تجارة     (   ) صناعة   (   )  

 أخرى(   ) خدمات   
 
 
 
 

 
 

 :    /    /   تاريخ الميالد: ....................................... االسم الرباعي
 : .......................مكان اإلصدار ............. : ...............الهوية رقم 

 :    /   /تاريخ اإلنتهاء: ............... الرقم....... : .........جواز السفر المعتمد
 ..........................................................: ................العنوان 
 : ..................محمول.......: .............فاكس : .....................هاتف 

 ..............................أو ....... ..: .......................ي البريد اإللكترون
 ..........................................: .......................ني الموقع اإللكترو 

 : ...........عدد سنوات الخبرة في مجال األعمال .....: ...............مؤهل العلميال
 
 
 

 ........................................................................:إسم الشركة 
 .........................................:......................رقم المشتغل المرخص

 .................................................................: رأس المال المسجل
 ...........................................................: ....قيمة الشركة الحالية 

 ........................................: .....................سنوية حجم المبيعات ال
 ...................................................................:  ظفين عدد المو 

 ..........................: .............................المسمى الوظيفي في الشركة 

 
 

 ............................ -2............ .................. -1: قة وظائف ساب
 :ء رجال أعمال محليين كمعرفينأسما

 :.....................................تلفون................ ......................-1
 :.....................................تلفون................. .....................-2

 ......................... -2...... ................-1: عضوية في مؤسسات أخرى 
 .......................................:.....................ديرهاشركات تملكها أو ت

..................................................................................... 
: مؤسسات أو شركات أجنبية تمثلها مؤسستكم 

.....................................................................................
..................................................................................................... 

: معلومات إضافية أو توضيحات 
.....................................................................................

....................................................................................................... 

 معلومات شخصية

 معلومات الشركة

 معلومات مدعمة



 

 

 

 

 
 :.............................................تاريخ تقديم الطلب 

 
 ..........: ................................توقيع مقدم الطلب 

 

 :الرسوم
دينار رسوم إنتساب تدفع لمرة واحدة  500: العضو الفعال 

 .دينار رسوم اإلشتراك سنوياً  500+
دينار رسوم إنتساب تدفع لمرة واحدة  300: العضو المؤازر 

 .دينار رسوم اإلشتراك سنوياً  300+
دينار رسوم إنتساب تدفع لمرة واحدة  200: العضو الزميل 

 .دينار رسوم اإلشتراك سنوياً  200+
دينار رسوم إنتساب تدفع لمرة واحدة  250: العضو المساند 

 .دينار رسوم اإلشتراك سنوياً  250+
دوالر أمريكي رسوم إنتساب  500: العضو من خارج فلسطين 

 .دوالرأمريكي رسوم اإلشتراك سنوياً  500+تدفع لمرة واحدة 
 

 

 :متطلبات جمعية رجال األعمال 
 الرجاء إرفاق صورتين شخصيتين

 تدعيم الطلب باألوراق الثبوتية الالزمة

دفع رسوم اإلنتساب واإلشتراك السنوي بعد موافقة لجنة العضوية بواسطة حوالة بنكية 
 :بإسم جمعية رجال األعمال الفلسطينيين على إحدى الحسابات التالية

 607184 -8/ 500: البنك العربي فرع المنارة حساب الدينار رقم 
 103219بنك القاهرة عمان فرع الكلية األهلية حساب رقم 

 

 
 : ......................................تنسيب عضو مجلس اإلدارة: ......................................................         تنسيب عضو مجلس اإلدارة 

 

1B مجلس اإلدارة(لالستعمال الرسمي فقط( 
 

 ……………………………………:التاريخ                                                                  ………………………………:رقم الجلسة 
 …………………………………:غير موافق                                                                   ……………………………………:موافق

 ........: ..................نوع العضوية 
 

 

P. O Box 1681, Ramallah – Ramallah- Al-Ma'ahed St.Al-Malki Bld.3rd .Floor 

Tel :++ 970 2 2974636  http:U    Uinfo@pba.psU2974637  Fax: ++ 970 2 2974004  e.mail: -02//Uwww.pba.ps/ 
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