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 رجل أعمال بحريني أو سيدة أعمال بحرينية من القطاع

•

 تتمتع بالسمعة/ ويتتمتع،ًعمرھا عن ثالثين عاما/الخاص ال يقل عمره
 تتقدم/ لديھا الرغبة في خدمة أھداف الجمعية أن يتقدم/ ولديه،الحسنة
 فيھا أي من الشروط/بطلب لالنضمام إليھا شريطة أن يتوفر فيه
:التالية
 تكون عضواً منتخبا ً في مجلس إدارة شركة/أن يكون



.مساھمة عامة
 تكون رئيس أو عضو لجنة تنفيذية لشركة/أن يكون



.خاصة ال يقل رأسمالھا عن مائة ألف دينار بحريني
 تكون صاحب مؤسسة ال يقل رأسمالھا عن/أن يكون



خمسين ألف دينار بحريني ومضى على تسجيلھا لدى
.وزارة التجارة مدة خمس سنوات
 تكون شريكا ً في أي نوع من الشركات التي لم/أن يكون



يرد ذكرھا سابقا وال تقل حصته فيھا عن خمسين ألف
.دينار ومضى على تسجيلھا خمس سنوات
. تكون مديراً عاماً لشركة مساھمة عامة/أن يكون



 تكون خبيراً بحرينيا ً في الشئون االقتصادية/أن يكون



.وسبق أن شارك في إعداد دراسات اقتصادية متميزة

تخصص عضوية مؤازرة لغير البحرينيين ممن تنطبق عليھم الشروط

•

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

•

من اعضاء الجمعية ممن مضى على عضويتھم في الجمعية عامان
.كحد أدنى
ينظر مجلس إدارة الجمعية في طلبات العضوية المستوفية للشروط

•

.ويتخذ القرار بالموافقة بأكثرية ثلثي الحضور
يصبح طالب االنتساب لعضوية الجمعية عضواً فيھا بعد موافقة

•

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

•

 أو إذا فقد الشروط التى تحصل بموجبھا على عضوية،متتاليين
.الجمعية
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