بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمة:
في سبيل دعم و تعزيز العالقات االقتصادية و زيادة حجم األعمال بين مملكة البحرين و
جمهورية مصر العربية.
فقد تم االتفاق بين:

جمعية رجال األعمال البحرينية

و

جمعية رجال األعمال المصريين

على تأسيس و تشكيل و تنفيذ "مجلس األعمال البحريني المصري" و هو كيان غير حكومي ال
يستهدف الررب المراد و و منمرا يصربو ملرى الحفراا علرى اسرتمرارية الحروار التنرايي االقتصراد
الفعالو و توفير سبل تنشيط و تدفق التجارة و االستتمار بين البلدين.
أهداف المجلس:
 .١تعريف رجال األعمال من كال الجانبين بفرص األعمال المتوفرة لدى الجانب اآلخر.
 .٢تنمية و توحيد عالقات الصداقة برين مجتمعري رجرال األعمرال فري كرال البلردين و خاصرة
علررى مسررتوى صررانعي الورررارو و ترروفير الفرررص للتعرررف علررى ف ررل سرربل التعرراون
االقتصاد بين البلدين.
 .٣االتصررال بالجهررات المسرريولة لرردى البلرردين بهرردف تحسررين منرراج التعرراون بررين الجررانبين
البحرينررري و المصرررر و ترررذليل العوبرررات التررري تصرررادف يرررا ا مرررنهمو و تشرررجي مقامرررة
المشروعات المشتركة ذات العايد االقتصاد .
 .٤االهتمام ببرامج التدريب و نول التكنولوجيا و حق المعرفة بما يساعد على تحسن اإلنتاج
المحلي المطلوب لتغطية االحتياجات في كال البلدين.
 .٥تشجي الصادرات و تبادل السل و الخدمات من خالل االتصراالت الشخصرية التري تنشرأ
تناء االجتماعات السنوية للمجلس.
 .٦تشرجي مقامرة المشرروعات المشررتركة ذات الطراب الحيرو و ذلر برالتعرف علرى ف ررل
سبل التمويل المتاحةو و توفير البيانات و الخدمات لرجال األعمرال المهتمرين باقامرة تلر
المشروعات.
عضوية المجلس:
للمجلس جانبان حدهم بحريني و اآلخر مصر و كل جانرب ي رم مجموعرة مخترارة مرن رجرال
األعمال على مستوى صانعي الورارو يعملون في مختلف المجاالت االقتصادية متل الصرناعة و
التجارة و البنو و المؤسسات المالية و االستتمار و الترأمين و السرياحة و الزراعرة و التشرييد و
خبرات متخصصة في مجاالت المحاماة و المحاسبة و االستتمارات المختلفة .و يختار كل جانب
المجموعة التي تمتل بلده.
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كيفية مباشرة مهام المجلس:
 .١رغررم ن المجلررس يتكررون مررن جررانبين قرروميينو لكررل جانررب مررنهم حورروق متسرراويةو مال ن
المجلس يعبر كيانا ا "واحداا".
 .٢على كل جانب ن يختار الرييس التنفيذ لر و الرذ سرتعاون لجنرة تنفيذيرة مخترارة فري
مدارة شؤون الجانب الذ ير س و و كذل سكرتارية خاصة.
 .٣يعود المجلرس اجتماعرا ا "مشرتركا ا سرنويا ا" برياسرة ريريس الجرانبينو البحرينري و المصرر
بالتناوب في البلد اآلخر .كما ن للجنة التنفيذية للجرانبين ن تجتمر بموافورة الجرانبين فري
الموعد و المكان الذ يتفق على تحديدهما.
 .٤يجر اتصال منتام و مستمر برين سركرتارية كرل جانرب فري الفتررة برين كرل اجتمراعين
سنويين.
 .٥الجانب الم يف هو الجانب المسيول عن التح ير لالجتماع السنو المشرتر بمرا فري
ذل معداد جدول األعمال و الموا ي التي ستطرح للمناقشة.
 .٦لكل جانب الحق في ن يعود اجتماعات عندما تستدعي ال رورة لذل .
 .۷لكل جانب الحق في ن يرعى شؤون المالية و شؤون الع وية و برامج العمل الخاصة
ب.
 .٨للجانبين الحق في المشاركة في دعرم مرن البررامج و األفكرار اإليجابيرة مذا كران ذلر
مناسبا ا و "مرغوبا ا" لكل منهما و ذا جدوى ملموسة لهما.
 .۹يتبنى الجانبان التوصيات التي تصردر عرن المجلرس و ذلر باالتفراق فيمرا بينهمراو مال فري
الحاالت التي تكون فوط من اختصاص السياسة العامة لدولة حد الطرفين.
تم التوقيع في القاهرة بتاريخ ٢٠٠٢/۹/٢٤م

خالد عبد الرحمن المؤيد
رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية
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