
 

 
 

 

EuroMed لية تسهيل التجارة واالستثمارآ  
 

EuroMed (TIFM)  لتجارة اليوروميداآلية تسهيل االستثمار و   
تسهيل العالقات يسعى إلى المفوضية األوروبية   من طرف مولمهو مشروع 

دعم التكامل ى لإاالقتصادية بين االتحاد األوروبي ودول جنوب المتوسط و 

 عناالقتصادي بينها من خالل تطوير بوابة إلكترونية توفر معلومات تجارية 

الدؤل التالية: األردن، مصر، الجزائر، فلسطين، تونس، المغرب، لبنان، 
   إسرائيل و تركيا.

 
 

قبل مركز التجارة ينفذ المشروع من 

، و هو وكالة مشتركة  لألمم المتحدة ةالدولي

 هوهدف المركز  ولمنظمة التجارة العالمية.

تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة في 

 احلبمر ةراالبلدان النامية واالقتصادات الم

التجارة الخارجية تشجيع انتقالية من خالل 

العمل مع  األعمال من خاللوتطوير 

.أصحاب القرارة والتجاردعم  مؤسساتع الخاص بالتعاون مع القطا  

 
 شبكة حللى جانب تنسيق إ - مكتب  دعم التجارة يوروميد  -بوابة معلوماتية على االنترنت ى خلق المشروع يهدف الهذا 

 بهدف البوابة، وذلك عبر ارسالهاتم يالتي  االستفسارات لىكونة من مؤسسات وطنية مسؤولة عن الرد عم لمشاكلل

.تسهيل التجارة واالستثمار  

 

 يحتوي وهتحاد األوروبي و لإل التابع مكتب تنشيط الصادرات مصمم على مثيل مكتب دعم التجارة يوروميد

قواعد  ؛ التفضيلية عاريفالتعريفات الجمركية المطبقة؛ الت؛ حصاءات التجاريةاإل :معلومات حول على 

حية و الص دابير)بما في ذالك الت والخاصة متطلبات السوق العامةو؛ ضريبة القيمة المضافة شهادات المنشأ، و

 وماتالمعلمن  وغيرها ) غرف التجارة و المؤسسات المعنية(تصال اإلجهات و المتعلقة بالصحة النباتية إلخ.( 

 التي تهم المستخدم.

 
 إلى جانبو ذلك  مدة المشروعبعد انتهاء  العمل على المشاكل و البوابة األلكترونية حل شبكة ستواصل

مع  سينسق المركزهذه العملية بالتعاون وتصنيفها بطريقة مستدامة. المتعلقة بالتجارة جمع المعلومات عملية

مركز بمعالجة وتحميل البيانات إلى ال. سيقوم ينهايتم تعتصال التي لك عبر نقاط اإلالمؤسسات الوطنية المعنية وذ

. قاسواأل دخولمتطلبات على موقع البوابة وسوف يكون التركيز بشكل خاص   

 
 دول واالستثمار بين التجارة عن تشجيعمسؤولة هي ال اكلمشال حلل مؤسسات الدعم التجاري شبكة إن

البوابة ارسالها عبر تم يالتي  لتجارةبا  االستفسارات المتعلقة لىع، حيث ستجيب واالتحاد األوروبي المشروع

. هذه الخدمةق المركز نسسيو  ةمالمستخدمين من المنط قبلمن   

 
 و البحوث عبر العنوان التالي:ق اسومزيد من المعلومات حول هذا المشروع، يرجى االتصال بقسم تحليل األلل
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