
 

 
 
 

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع نظیره البریطاني مستقبل العالقات االقتصادیة المشتركة في ظل خروج بریطانیا من
 االتحاد األوروبي

 م. عمرو نصار: توافق الرؤى بین الحكومتین المصریة والبریطانیة لصیاغة أطر جدیدة لتعزیز الشراكة االقتصادیة
 والتوجه نحو السوق االفریقى

االقتصادیة العالقات وتعزیز تنمیة على وبریطانیا مصر حرص والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس                أكد
جدیدة أطر صیاغة ضرورة على الحكومتین بین توافق هناك ان الى مشیرًا المقبلة، المرحلة خالل المشتركة                  والتجاریة
من بریطانیا خروج قرار ظل في خاصة والبریطانى المصرى الجانبین صالح یحقق بما المشتركة العالقات                 لمستقبل

  االتحاد األوروبي.
والوفد البریطاني الدولیة التجارة وزیر فوكس، لیام الدكتور/ مع الوزیر عقده الذي الموسع اللقاء خالل ذلك                  جاء
كبار مع اجتماعات عدة أفریقیا-لعقد بشمال الدول من لعدد جولته إطار –في حالیًا مصر یزور والذي له                   المرافق
وشمال مصر بین التجاریة العالقات وتعزیز مصر في جدیدة شراكات إقامة سبل لبحث والوزراء الحكومیین                 المسؤولین
عنتر أحمد والسید/ بالقاهرة، المتحدة المملكة سفیر آدامز جیفري اللقاء السید/ في شارك المتحدة، والمملكة                أفریقیا

 وكیل أول وزارة التجارة والصناعة ورئیس جهاز التمثیل التجاري.

التعاون تعزیز وسبل المتحدة والمملكة مصر بین االقتصادیة العالقات ومستقبل حاضر تناول اللقاء إن الوزیر                  وقال
ورؤیة األوروبي االتحاد من بریطانیا خروج قرار ظل في المقبلة المرحلة خالل الجانبین بین واالستثماري                 التجاري
مصر بین التعاون لتعزیز كبیرة فرص هناك أن إلى الفتًا االتحاد، من بریطانیا خروج بعد لما العالقات لمستقبل                    الدولتین

 والمملكة المتحدة في العدید من المجاالت التجاریة والصناعیة واالستثماریة والخدمیة.

أواصر لتعزیز البلدین لمسؤولي المكثفة اللقاءات سلسلة إطار في تأتي البریطاني الوزیر زیارة أن نصار                 وأضاف
المرحلة خالل الطرفین بین واالقتصادي االستثماري للتعاون األساسیة األطر ووضع المتحدة والمملكة مصر بین                الصلة
الوزارة خطة ظل في خاصًة األفریقیة األسواق نحو للتوجه المتحدة المملكة بمبادرة ترحب مصر أن إلى الفتًا                   المقبلة،
إلى المصریة الصادرات معدالت لزیادة الغرب، بمنطقة و6 القارة شرق في منهم 6 إفریقیًا، سوقًا 12 على تركز                    التي

 هذه األسواق حیث یمكن للمملكة المتحدة أن تتخذ من مصر بوابًة للنفاذ إلى هذه األسواق األفریقیة الواعدة.

االقتصادي التعاون منظومة على الحفاظ على بالده حرص البریطاني الدولیة التجارة وزیر فوكس لیام أكد جانبه                  ومن
عمق یعكس وبما االوروبي االتحاد من بالخروج بریطانیا قرار ضوء في خاصًة متمیزة لمستویات ووصولها                 المشترك
ركیزة یمثل حالیًا المصري االقتصاد یشهده الذي االستقرار أن إلى مشیرًا البریطانیة، المصریة العالقات                واستراتیجیة
المجاالت مختلف في المصري بالسوق االستثمارات من المزید ضخ على البریطاني االعمال مجتمع تحفیز في                 أساسیة

 خالل الفترة المقبلة.

في مشیدًا لمصر، والتجاریین االستثماریین الشركاء أكبر كأحد مكانتها على بالحفاظ تلتزم بالده أن إلى فوكس                  وأشار
مثل كبیرة تحدیات مع والتعامل االقتصادى اإلصالح برنامج تنفیذ في ملحوظ تطور من مصر حققته بما االطار                   هذا

 التضخم والبطالة وتحسین المؤشرات االقتصادیة.

العاصمة في تعقد أن المقرر من التي الكومنولث دول قمة في كمراقب للمشاركة لمصر الدعوة فوكس وجه                   كما
المسؤولین بین الحوار ونقاط الرؤى لتبادل كبیرة فرصة سیمثل الذي األمر المقبل، أكتوبر شهر خالل لندن                  البریطانیة

 المصریین ونظرائهم في دول هذه الرابطة بما یسهم في توطید العالقة بین الطرفین. 
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