بروتوكول
مجلس األعمال البحريني – اللبناني
المقدمة:
في سبيل دعم و تعزيز العالقات االقتصادية و زيادة حجم األعمال بين مملكة البحرين و
الجمهورية اللبنانية.
فقد تم االتفاق بين:

جمعية رجال األعمال البحرينية و الندوة االقتصادية اللبنانية
على تأسيس و تشكيل و تنفيذ "مجلس األعمال البحريني اللبناني" و هو كيان غير حكوومي ال
يستهدف الربح المادي ،و إنموا يصوبو إلوى الحفواى علوى اسوتمرارية الحووار الالنوااي االقتصوادي
الفعال ،و توفير سبل تنشيط و تدفق التجارة و االستالمار بين البلدين.
أهداف المجلس:
 .١تعريف رجال األعمال من كال الجانبين بفرص األعمال المتوفرة لدى الجانب اآلخر.
 .٢تنمية و توحيد عالقات الصداقة بين مجتمعي رجال األعموال فوي كوال البلودين و خاصوة
علووى مسووتوى صووانعي الووورار ،و توووفير الفوورص للتعوورف علووى ف وول سووبل التعوواون
االقتصادي بين البلدين.
 .٣االتصووال بالجهووات المسوواولة لوودى البلوودين بهوودف تحسووين منووات التعوواون بووين الجووانبين
البحريني و اللبناني و تذليل العوبات التي تصادف يا ً منهم ،و تشجيع إقامة المشروعات
المشتركة ذات العااد االقتصادي.
 .٤االهتمووام ببوورامت التوودريب و نووول التكنولوجيووا و حووق المعرفووة بمووا يسوواعد علووى تحسوون
اإلنتاج المحلي المطلوب لتغطية االحتياجات في كال البلدين.
 .٥تشجيع الصادرات و تبادل السلع و الخدمات من خالل االتصاالت الشخصية التوي تنشوأ
الناء االجتماعات السنوية للمجلس.
 .٦تشجيع إقامة المشروعات المشوتركة ذات الطوابع الحيووي و ذلول بوالتعرف علوى ف ول
سبل التمويل المتاحة ،و توفير البيانات و الخدمات لرجال األعمال المهتمين بإقامة تلول
المشروعات.
عضوية المجلس:
للمجلس جانبان حدهم لبناني و اآلخر بحرينوي ،كول جانوب ي وم مجموعوة مختوارة مون رجوال
األعمال على مستوى صانعي الورار ،يعملون في مختلف المجاالت االقتصادية مالل الصناعة و
التجارة و البنول و المؤسس ات المالية و االستالمار و التأمين و السياحة و الزراعة و التشوييد و
خبوورات متخصصووة فووي مجوواالت المحاموواة و المحاسووبة و االسووتالمارات المختلفووة .و يختووار كوول
جانب المجموعة التي تمالل بلده.

كيفية مباشرة مهام المجلس:
 .١رغم ن المجلس يتكوون مون جوانبين قووميين ،لكول جانوب مونهم حوووق متسواوية ،إال ن
المجلس يعبر كيانا ً "واحداً".
 .٢على كل جانب ن يختار الرايس التنفيذي له و الذي سوتعاونه لجنوة تنفيذيوة مختوارة فوي
إدارة شؤون الجانب الذي ير سه،و كذلل سكرتارية خاصة.
 .٣يعووود المجلووس اجتماعوا ً "مشووتركا ً سوونويا ً" برااسووة راوويس الجووانبين ،اللبنوواني و البحرينوي
بالتناوب في البلد اآلخر .كما ن للجنة التنفيذية للجانبين ن تجتمع بموافوة الجوانبين فوي
الموعد و المكان الذي يتفق على تحديدهما.
 .٤يجري اتصال منتىم و مستمر بين سكرتارية كول جانوب فوي الفتورة بوين كول اجتمواعين
سنويين.
 .٥الجانب الم يف هو الجانب المساول عن التح ير لالجتماع السنوي المشترل بما فوي
ذلل إعداد جدول األعمال و الموا يع التي ستطرح للمناقشة.
 .٦لكل جانب الحق في ن يعود اجتماعاته عندما تستدعي ال رورة لذلل.
 .۷لكوول جانووب الحووق فووي ن يرعووى شووؤونه الماليووة و شووؤون الع وووية و بوورامت العموول
الخاصة به.
 .٨للجانبين الحق في المشاركة في دعم ي من البورامت و األفكوار اإليجابيوة إذا كوان ذلول
مناسبا ً و "مرغوبا ً" لكل منهما و ذا جدوى ملموسة لهما.
 .۹يتبنى الجانبان التوصيات التي تصدر عن المجلس و ذلول باالتفواق فيموا بينهموا ،إال فوي
الحاالت التي تكون فوط من اختصاص السياسة العامة لدولة حد الطرفين.
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