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Trade Types

أَىاع انتجاسج

Foreign Trade  التجارة الخارجيةDomestic Trade التجارة المحلية
• وهً انتً تتى داخم حذود انذونح • وهً انتً تتى خاسج َطاق انذونح
وتٍٍ دول انؼانى ككم وتخضغ
وتانتانً تخضغ نغٍاعاخ
.وقىاٍٍَ انذونح َفغها
نغٍاعاخ وقىاٍٍَ إقهًٍٍح ودونٍح
• It is Practice outside the
Country & between all other
countries & subject to
Regional & International
Laws & Regulations

• It is Practice within the
Country & subject to Law &
Regulations of the Country

Commercial
Registration
• Is a system that registers
the names of the Bahraini
and foreign investors
whether individuals or
companies, and recorded
all the commercial
registration data and
update with each change
or amendment to it.

انغجم
انتجاسي
• هى َظاو ٌقٍذ فٍه أعًاء انتجاس
انثحشٌٍٍٍُ واألجاَة أفشادا
ًكاَىا أو ششكاخ وتذوٌ ف
انغجم انتجاسي جًٍغ انثٍاَاخ
انخاصح تانغجم انتجاسي
وٌؤشش فٍه تكم تغٍٍش أو تؼذٌم
.ٌطشأ ػهٍه

Commercial
Registrations Types
Company

الشركة

• هً انًُشأج انتً ًٌتهكها شخص
واحذ او أكثش ورنك نًًاسعح َشاط
 تكىٌ انزيح انًانٍح نها، تجاسي
يحذودج تشأط يال انششكح حغة
َىع انششكح
• Is a facility owned by one
person or more to exercise a
commercial activity, with
Limited financial Liability
according to the Company’s
Capital related to the
company type

أَىاع
انغجالخ انتجاسٌح
Individual
Establishment

المؤسسة
الفردية

• هً انًُشأج انتً ًٌتهكها شخص
واحذ فقظ ورنك نًًاسعح َشاط
ٍٍ وال ٌىجذ اَفصال ت، تجاسي
.انزيح انًانٍح نها وريح يانكها
• Is a facility owned by only
one person to exercise a
commercial activity, and
there is no separation
between its financial
Liability and owner Liability.

Individual Est.
Requirements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attend in person or by
certified power of attorney
A copy of the identity / smart
card & a copy of the passport
Unemployment
Bahraini nationality or
nationals of the Gulf
Cooperation Council
Be at least 21 years old
Qualification (depending on
the type of commercial
activity required)
Sufficient Fund (depending on
the type of commercial
activity required)

اشتشاطاخ
انًؤعغح انفشدٌح
انحضىس شخصٍا أو تًىجة تىكٍم
يصذق
انزكٍح وَغخح/َغخح يٍ انثطاقح انشخصٍح
يٍ جىاص انغفش
انتفشؽ نهؼًم انتجاسي
تحشًٌُ انجُغٍح أو يٍ يىاطًُ دول
ٌيجهظ انتؼاو
 عُح21 ٍأٌ ال ٌقم انؼًش ػ
انًؤهم انؼهًً (حغة َىع انُشاط
)انتجاسي انًطهىب
انًالءج انًانٍح (حغة َىع انُشاط
)انتجاسي انًطهىب

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

Individual Est.
اجشاءاخ انتغجٍم
Registration Procedures نهًؤعغح انفشدٌح
The First visit
1. Fill the application Form by the
applicant or authorized person

2. Choice of commercial activity
(requires prior approval?)
3. Identify municipal according to the
region that he want practice the
commercial activity
4. Print External Entities approvals
letters and give it to the applicant
(valid for 6 months from the date of
issuance)

انضٌاسج األونى
ٌتقذو صاحة انطهة أو انًخىل
ػُه تًمء اعتًاسج تقذٌى انطهة

.1

اختٍاس انُشاط انتجاسي (هم
)ٌتطهة يىافقح يغثقح؟

.2

ًتحذٌذ انثهذٌح تحغة انًُطقح انت
عٍضاول فٍها انُشاط انتجاسي

.3

طثاػح اعتًاساخ يىافقاخ
انجهاخ انخاسجٍح و تغهًٍها
 أشهش6 نهًشاجغ (صانحح نًذج
)يٍ تاسٌخ اصذاسها

.4

Individual Est.
اجشاءاخ انتغجٍم
Registration Procedures نهًؤعغح انفشدٌح
The Second visit
1. Enter the External Entities
Approvals

انضٌاسج انثاٍَح
 ادخال موافقات الجهات الخارجٌة.1

2. Adoption of the desired
Commercial name

 اعتماد االسم التجاري المطلوب.2

3. Collect the application fee
(BD 50) & External Entities fees
(if any)

) دٌنار50(  استالم رسوم الطلب.3
ورسوم الجهات الخارجٌة (إن
)وجدت

4. Print out the CR Certificate

 إصدار شهادة السجل التجاري.4

االعتًاساخ انًطهىتح
استمارة تقديم الطلب CR Application Form

Required Forms
استمارة االسم التجاري Commercial Name Form

Commercial
Name Conditions
1. Meaningful or related with
the owner name or his
family
2. Related with Activity type
or services or products
dealing with
3. No similar Commercial
name or Brand name
protected locally or
internationally
4. Doesn’t indicate immoral/
political/ religious
meaning

اشتشاطاخ
االعى انتجاسي
أن ٌدل على معنى أو ٌقترن
.باسم صاحب السجل او عائلته
/ أن ٌقترن بنوع النشاط
 السلع المتعامل بها/ الخدمات
عدم وجود اسم تجاري مشابه أو
عالمة تجارٌة تتمتع بحماٌة
محلٌة أو دولٌة
أن ال ٌدل على معنى غٌر
ً دٌن/ً سٌاس/ًأخالق

.1
.2
.3

.4

CR Signboard
1. Write the commercial
name as it is in CR
certificate in both Arabic
and foreign language
2. Write CR No. & Branch No.
3. Signboard size appropriate
with the size of the shop
4. Writing clear and legible &
uniform font size to all
commercial name
5. Good condition (clarity of
font / no breakage)

الفتح انغجم انتجاسي
ًكتابة االسم التجاري كما هو ف
شهادة السجل التجاري باللغتٌن
العربٌة واألجنبٌة
كتابة رقم السجل التجاري و رقم
الفرع
حجم اللوحة ٌتناسب مع حجم
المحل
الكتابة واضحة ومقروءة بحجم خط
موحد لالسم التجاري كامال
عدم/حالتها سلٌمة (وضوح الخط
)الكسر

.1
.2
.3

.4
.5

Investor’s
Obligations
• Restricted to practice only
licensed commercial activity
• Not practice unauthorized /
unregistered activity
• Not open a shop without a
license
• Put the CR Certificate in
prominent place of the shop
• Renewed the CR in due date
• Not leave the shop (close or
move) without notice the
ministry
• Cooperation with the inspectors
of the ministry and to facilitate
the performance of their duties

انتضاياخ
انتاجش
التقٌد بمزاولة النشاط التجاري
المرخص فقط
عدم مزاولة نشاط غٌر مرخص
وغٌر مسجل
عدم فتح محل تجاري بدون ترخٌص
وضع شهادة السجل التجاري بمكان
بارز بالمحل
تجدٌد السجل فً موعد االستحقاق
)عدم ترك المحل (غلق أو انتقال
دون اشعار الوزارة
التعاون مع مفتشً الوزارة وتسهٌل
أداء مهامهم

•
•

•
•
•
•
•

Investor’s
Obligations
• Commitment to open shop
• Put the Commercial Name
Signboard with approved
specifications
• Not to hire the CR to foreign
• Write the CR No. at all CR
documents
• The employees used registered at
the CR
Notice:
• Activities (real estate, gold & jewelry,
selling cars) need to sign compliance
officer Pledge and governed by the
law against money laundering

انتضاياخ
انتاجش
االلتزام بفتح المحل التجاري
تركٌب لوحة االسم التجاري بالمواصفات
المعتمدة
ًعدم تأجٌر السجل التجاري ألجنب
كتابة رقم السجل التجاري على جمٌع
المطبوعات الخاصة بالمنشأة التجارٌة
أن تكون العمالة المستخدمة مسجلة على
المنشأة التجارٌة

•
•
•
•
•

:تنوٌه
، الذهب والمجوهرات،أنشطة (العقارات
•
بٌع السٌارات) تتطلب توقٌع تعهد ضابط
امتثال ومحكومة بقانون مكافحة غسل
األموال

Search
Commercial Activities
1. Visit eInvestor website
www.big.bh
2. Select- eBusiness
Activities Directory
3. Write a Key Word
4. Select Required
Commercial Activity
5. Display Commercial
Activity Requirements

تحث
األَشطح انتجاسٌح

زٌارة موقع المستثمر
www.big.bh ًااللكترون
اختٌار – دلٌل االنشطة
ًااللكترون
كتابة كلمة المفتاح
اختٌار النشاط التجاري
المطلوب
تعرض متطلبات النشاط
التجاري

.1
.2
.3
.4
.5

Search
Commercial Activities

تحث
األَشطح انتجاسٌح

Search Commercial
Registrations
1. Visit eInvestor website
www.big.bh
2. Select- search commercial
Registration
3. Write CR No. / Commercial
Name
4. Select- show more options
5. Search according to the
Activity/address/municipality/ CR status….etc
6. Display a list of CRs

تحث
انغجالخ انتجاسٌح
زٌارة موقع المستثمر
www.big.bh ًااللكترون
 بحث التسجٌالت-اختٌار
التجارٌة
 االسم/ كتابة رقم السجل
التجاري
 المزٌد من الخٌارات-اختٌار
/ العنوان/ البحث بحسب النشاط
الخ.....  حالة السجل/ البلدٌة
تظهر قائمة بالسجالت التجارٌة

.1
.2
.3
.4
.5
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Search Commercial
Registrations

تحث
انغجالخ انتجاسٌح

Search
Commercial Name
1. Visit eInvestor website
www.big.bh
2. Select- Commercial
Names Search Engine
3. Write the Commercial
Name
4. Display a list of similar
CRs Names

تحث
األعًاء انتجاسٌح
زٌارة موقع المستثمر
www.big.bh ًااللكترون
 محرك بحث األسماء-اختٌار
التجارٌة
كتابة االسم التجاري
تظهر قائمة بأسماء السجالت
التجارٌة المشابهة

.1
.2
.3
.4

Search
Commercial Name

تحث
األعًاء انتجاسٌح

Successful Steps
for Business Project

انخطىاخ انُاجحح
نهًششوع انتجاسي

دراسة السوق
التجاري
Study The
Market

اختيار النشاط
التجاري
Select the
Activity

متطلبات النشاط في
السجل التجاري
Activity
Requirement at
CR

دراسة جدوى
للمشروع
Business Plan
Study

اختيار المكان المناسب
Select the
suitable location

تقديم الطلب في السجل
التجاري
Submit
Application to CR

تحديد المحافظة
Select the Area

توفير رأس المال
Provide Capital

موافقات
الجهات االخرى
External Entities
Approval

اصدار
السجل التجاري
Issue CR
Certificate

السمعة و الثقة لدى
العمالء
Reputation and
customer
confidence

• For more Information

• لمزٌد من المعلومات

www.big.bh

www.moic.gov.bh

