
  

  
 

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع المبعوث التجارى البریطانى مستقبل العالقات االقتصادیة المشتركة في ضوء قرار

 بریطانیا بالخروج من االتحاد االوروبى

 م.عمرو نصار: المباحثات تناولت اهمیة التواصل التفاقات جدیدة تدعم العالقات التجاریة واالستثماریة والصناعیة

 المشتركة

 %7 زیادة في التبادل التجارى بین البلدین...وفرص كبیرة لالستثمار المشترك في االسواق االفریقیة

المبعوث دونالدسون جیفرى السید/ مع موسعة مباحثات جلسة والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو               عقد المهندس/

مستقبل الجلسة استعرضت وقد بالقاهرة المتحدة المملكة سفیر آدمز جیفري السید/ حضرها البریطاني               التجاري

 التعاون االقتصادي بین البلدین خاصة في ظل قرار خروج بریطانیا من االتحاد االوروبى .

المشترك والعمل المتبادل التفاهم الى تستند واستراتیجیة تاریخیة عالقات البریطانیة المصریة العالقات ان الوزیر                وقال

تدعم الجانبین بین جدیدة التفاقات التوصل اهمیة الي مشیرا ، االصعدة كافة وعلى المجاالت مختلف في الجانبین                   بین

وتخدم الجانبین بین والصناعیة واالستثماریة التجاریة العالقات تعزیز في وتسهم المشترك االقتصادي التعاون               مسیرة

  االقتصادیین المصري والبریطاني علي حد سواء

الثنائي المستویین علي المشترك البریطاني المصري واالستثماري التجاري التعاون تعزیز اهمیة الي نصار               واشار

التجارة اتفاقات من واالستفادة افریقیا وغرب شرق بدول مشتركة مشروعات إنشاء إمكانیة الي مشیرا ،                 والمتعدد

في االفریقیة القارة بدول المنتشرة المصریة التجاریة المكاتب من وكذا الدول تلك مع الموقعة والتفضیلیة                 الحرة

 الترویج لتلك المشروعات.

خاصة االفریقیة القارة بدول المصري التجاري التواجد تكثیف علي الحالیة المرحلة خالل تعمل الوزارة ان الي                  واشار

مشترك بریطاني مصري صناعي تكامل تحقیق اهمیة الي الفتا ، المقبل العام االفریقي االتحاد ستترأس مصر                  وان

دول السواق والتصدیر العمالة كثیفة الصناعات في خاصة الضخمة المصریة الصناعیة االمكانیات ظل في                خاصة

 الشرق االوسط وقارتي افریقیا واوروبا .



  

  
 

المرحلة خالل البریطاني المصري االقتصادي التعاون اولویات لتحدید شاملة عمل خطة وضع ضرورة الي نصار                 ولفت

 المقبلة .

2 بـ مقارنة دوالر ملیون 491 و ملیار 2 الماضي العام بلغ المتحدة والمملكة مصر بین التجاري التبادل حجم ان                      وقال

المصریة الصادرات بنود اهم ان الى مشیرًا ،%7 قدرها زیادة محققًا 2016 عام خالل دوالر ملیون 325 و                    ملیار

العضویة غیر والكیماویات الجاهزة والمالبس الزراعیة والمنتجات واالسمدة والزیوت الكابالت شمل المتحدة              للملكة

االدویة تشمل الواردات بنود واهم واالثاث، الورقیة والمنتجات والسیرامیك والصلب والحدید والبالستیك              والمنسوجات

 واالالت والمعدات وبذور البطاطس والصناعات الهندسیة .

 

البترول قطاعات في دوالر ملیون و405 ملیار 5 حالیا تبلغ مصر في البریطانیة االستثمارات اجمالي ان                  واضاف

  والغاز واالسمدة واالستشارات المالیة والزراعة واالسمنت والمواد الغذائیة

التعاون اطر تعزیز على حریصه بالده ان البریطاني التجارى المبعوث دونالدسون جیفرى السید/ قال جانبه                 ومن
المشترك التعاون وتیرة على الحفاظ ضرورة الى مشیرًا االقتصادیة، المجاالت مختلف في المشترك البریطاني                المصرى

 بین البلدین وبصفة خاصة بعد قرار خروج بریطانیا من االتحاد االوروبى.

للتعاون ضخمة فرصًا هناك ان الى الفتًا افریقیا، وقارة األوسط الشرق بمنطقة استراتیجیًا دورًا تلعب مصر ان                   وأضاف
والرعایة القدرات وبناء والمهنى الفني والتدریب العالى والتعلیم التعلیم مجاالت في خاصة المتحدة والمملكة مصر                 بین

 الصحیة

البریطاني االعمال لمجتمع إیجابیة برسائل یبعث حالیًا المصرى لالقتصاد المستقر الوضع ان دونالدسون               وأضاف
التجاریة المكاتب بین التعاون تفعیل إمكانیة الى مشیرًا المصرى، بالسوق مشتركة استثماریة مشروعات               النشاء
مصر بین االقتصادى التعاون نطاق لتوسیع القارة بدول البریطانین التجارین والمبعوثین افریقیا بقارة               المصریة

 والمملكة المتحدة بالقارة السمراء

التجارةالتجارة وغرفةوغرفة المشتركالمشترك البریطانيالبریطاني المصريالمصري االعمالاالعمال مجلسمجلس دوردور تفعیلتفعیل ضرورةضرورة اليالي البریطانىالبریطانى التجارىالتجارى المبعوثالمبعوث                وأشاروأشار

الفرصالفرص منمن االستفادةاالستفادة اهمیةاهمیة اليالي الفتاالفتا ،، مسبوقةمسبوقة غیرغیر لمستویاتلمستویات البلدینالبلدین بینبین واالستثماریةواالستثماریة التجاریةالتجاریة العالقاتالعالقات دفعدفع فيفي                   البریطانیةالبریطانیة

 االستثماریةاالستثماریة الضخمةالضخمة المتاحةالمتاحة بالسوقبالسوق المصريالمصري فيفي مختلفمختلف القطاعاتالقطاعات .



  

  
 

 


