
 
 2016فبراير  11القاهرة في 

 بيان صحفي

 مصر في والتجارة المشروعات تنمية تعزيز يدعم األوروبي االتحاد

 مصر فيافتتح معالي الوزير طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة والسفير جيمس موران، رئيس وفد االتحاد األوروبي 

كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وكبار رجال األعمال ومنظمات حضور ب التجارة والسوق المحليةتعزيز برنامج 

في ظل  وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لهايدعم الذي يموله االتحاد األوروبي المجتمع المدني. ويدعم البرنامج 

. 2030تماشي مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة يامالتنافس وخلق فرص عمل باالقتصاد المصري ب يسيرجهودهم لت

أقصى استفادة أن القطاع الخاص يمكنه أن يحصد  مع القطاع الخاص للتأكيد علىيعمل البرنامج بالتنسيق عن كثب  كما

 وفرص عمل باالقتصاد المصري. بشكل يستطيع أن يوجد تنمية شاملة  ممكنة من خالل الشراكة المصرية األوروبية

ين هذا البرنامج إعادة تقوية العالقات التجارية واالقتصادية القوية بالفعل ب "يتيحوقال السفير موران في افتتاح المؤتمر 

أكبر شريك يعد نه إللتنمية االقتصادية في مصرحيث لتزم بدعم أكبر ياالتحاد األوروبي إن مصر واالتحاد األوروبي. 

متزامنا مع برنامج اإلصالح وتجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبالد. ويأتي هذا البرنامج الجديد في توقيت مناسب 

. ويفتخر االتحاد األوروربي بكونه جزء من التنمية المستدامة الخاصة بمصراالقتصادي المعلن عنه ضمن استراتيجية 

م سهسنهذا الدعم . ومن خالل في القطاعين التجاري والصناعي الوطني الصعيد علىال مهذه االستراتيجية إلى أعتفعيل 

 لح كافة المصريين."الص مزدهرةلتظل بناء مصر في 

التجارة والصناعة أن إطالق هذذا البرنذامج يذأتى تجسذيداال لعالقذات الشذراكة اإلسذتراتيجية وقال المهندس طارق قابيل وزير 

التى تربط مصر واإلتحاد األوروبى تلك العالقة التى جعلت من اإلتحاد األوروبى الشريك االقتصادى األكبر لمصذر حيذث 

التجارى المصرى علذى مسذتوى العذالم ، % من إجمالى التبادل 40يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع اإلتحاد إلى حوالى 

وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كال الجذانبين أو مذن خذالل اتفذاق 

اإلتحاد من أجذل المتوسذط  ، الفتذاال إلذى أن بذرامج الذدعم الفنذى التذى يقذوم االتحذاد األوروبذى بتنفيذذها كوسذيلة لنشذر أفضذل 

شار إلى أن هذا البرنذامج يذدعم أو أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاال كبيراال فى تقديم الدعم بين مصر ودول اإلتحاد .

زيذادة القذدرة  جهود الذوزارة فذى تطذوير إسذتراتيجيتين متكذاملتين للنهذوط بالقطذاعين الصذناعى والتجذارى بمذا يسذهم فذى 

االرتقذاء بمسذتويات جودتهذا للمنافسذة داخليذا وخارجيذا وتذوفير المزيذد مذن فذرص التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية و

التشغيل للشباب ، حيث يسذتهدف تقذديم خذدمات فنيذة وتقنيذة لتطذوير منظومذة التجذارة الخارجيذة واإلتفاقذات التجاريذة وكذذا 

المصرية لتتوافق مع مثيلتها األوروبية التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة 

 بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية لألسواق األوروبية.

 

 :الوزارة عمل وخطة 2030 المستدامة التنمية استراتيجية مع بالتماشي ةالتالي األهداف البرنامج ويستهدف



 
 سياسات تتسم بالشفافية واتفاقيات تجارة دولية. من  فادةاالستتعزيز دور مصر في التجارة الدولية من خالل  -1

خاصة باتجاه االتحاد  لتحرير التجارة تعزيز التنمية الصناعية من خالل تحسين جودة البنية التحتية الضرورية -2

   األوروبي.

الحد من االختالفات االقتصادية وخلق فرص عمل أكبر من خالل التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة  -3

 والمتوسطة. 

 خلفية:

 20والذي يموله االتحاد األوروبي بمبلغ يصل إلى  برنامج تعزيز التجارة والسوق المحليةتنفذ وزارة التجارة والصناعة 

. والهدف العام من البرنامج هو مساعدة الوزارة في تنفيذ 2017العمل في المشروع حتى نهاية عام  تممليون يورو وسي

والتي تساعد على تحسين تنافسية مصر وتساعد على إندماجها بصورة أكبر في  وإتمام سياسات اإلصالح األساسية

ارة الخارجية واتفاقيات التجارة وسياسة الصناعة االقتصاديات اإلقليمية والعالمية. ويتشكل البرنامج من مكونين هما التج

 عالية الجودة. والبنية التحتية 

في بيئة األعمال في مصر من خالل تعزيز قدرة المساهمين المختلفين  المحلية والسوق التجارة تعزيز برنامج دعموسي

 سلسلة العرط في مجالي التجارة والصناعة بدعم االتحاد األوروبي من خالل:

والدعم  رشادوفير اإلالتجارة والصناعة  في مصر وفي تمساعدة وزارة التجارة والصناعة في تنمية استراتيجية  -

 لتنفيذها. 

 تنمية قطاع صناعي تنافسي في مصر. ييسروضع إطار تنظيمي حديث وداعم  -

 .EGYTRADERتعزيز إنشاء وتنمية  -

 للجنة تيسير التجارة الوطنية. تنمية آليات وإجراءات الدعم المؤسسي  -

 . وظائف أخرى فيالحدود ودعم الدمج اإللكتروني  لتفتيش علىاعمليات إدخال إدارة المخاطر على  -

واألطراف غير الرسميين والبناء على تحليالت  تقديم بيئة داعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة -

 التصدير. من أجلعمليات األعمال الخاصة بهم 

عالية ع المصريين من إنتاج منتجات آمنة، وذات جودة عالية وتمكن الصنا  تعزيز تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة -

 جودة وتنافسية في األسواق الدولية. ال

ف إبرام اتفاقيات بهد تتسم بالجودةتيسير التجارة من خالل تقوية الهياكل المؤسسية والقدرات الفنية لمؤسسات بنية تحتية  -

 يعترف بها الطرفين مع كبار الشركاء التجاريين )مثل اتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس مع االتحاد األوروبي(. 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب
 

  والصناعة التجارة وزارة

  y.gaber25@gmail.com :جابر ياسر السيد

infoTDMEP@MTI.GOV.EGTDMEP:  

 

 :األوروبي االتحاد وفد

  rasha.serry@eeas.europa.eu: سري رشا السيدة

  http://eeas.europa.eu/delegation/egypt: عالموق

 : TwitterEUinEgy@ 

\http://www.facebook.com/EUDelegationegyptFacebook:  

YouTube: jssF56KKwzBh0_7w-https://www.youtube.com/channel/UCQ1Me9 
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