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Subject: India-Egypt Joint Working Group on Trade and Investment

The first JWG meeting on Trade and Investment between India and Egypt was held
on  3rd March  2021  virtually.   The  meeting  was  chaired  by Shri  Praveen  Kumar,
Director,  Department of  Commerce from the Indian side and Mr. Michael  Gamal
Kaddes,  General  Director  of  Bilateral  Trade  Agreement,  Ministry  of  Trade  and
Industry from the Egyptian side.

The discussion between the two sides covered the need for expansion of the trade
basket, improvement in bilateral investments and discussed issues faced by exporters
and importers from both the countries.

The Indian delegation witnessed participation from Agricultural and Processed Food
Products Export Development Authority (APEDA); Central Board of Indirect Taxes
and Customs (CBIC) ; Plant Quarantine Division of Ministry of Agriculture; India
Trade  Promotion  Organisation  (ITPO)  and  Invest  India.  The  Egyptian  delegates
represented  Egypt  Expo  &  Convention  Authority  (EECA);  Egyptian  Customs
Authority;  General  Authority  for  Investment  and  Free  Zones  (GAFI);  Central
Administration of Plant Quarantine and  Plant Health Unit, Ministry of Agriculture
and Land Reclamation; Export Development Authority (EDA); General Organization
for Export and Import Control (GOEIC) and National Food Safety Authority (NFSA).

The bilateral trade between India and Egypt during FY 2019/2020 was to the tune of
$4.5 bn. 

****



الهند  سفارة

القاهرة

صحفية  نشرة

واالستثمار           التجارة مجال في ومصر الهند بين المشتركة العمل مجموعة اجتماع

يوم               األول اجتماعها واالستثمار التجارة مجال في ومصر الهند بين المشتركة العمل مجموعة 3عقدت

/      2021مارس        . ومن  التجارة إدارة مدير كومار، برافين السيد الهندي الجانب من االجتماع ترأس ً افتراضيا

 / السيد   المصري التجارة         الجانب بوزارة الثنائية التجارية االتفاقيات عام مدير قديس، جمال مايكل

.والصناعة

  . ناقش            كما الثنائية االستثمارات وزيادة التجارة سلة تنويع إلى الحاجة الجانبين بين المناقشات شملت

. البلدين         كال في والمستوردون المصدرون يواجهها التي المشكالت الجانبان

المركزية              والهيئة المصنعة، واألغذية الزراعية المنتجات صادرات تنمية هيئة من مسئولين الهندي الوفد ضم

وهيئة              الهندية، التجارة تنمية وهيئة الزراعة، بوزارة الزراعي الحجر وقطاع المباشرة، غير والضرائب للجمارك

           . والمؤتمرات،  للمعارض العامة المصرية الهيئة من مسئولين المصري الجانب من وشارك الهندية االستثمار

الزراعي            للحجر المركزية واإلدارة الحرة، والمناطق لالستثمار العامة والهيئة المصرية، الجمارك ومصلحة

الصادرات،           تنمية وهيئة األراضي، واستصالح الزراعة بوزارة النبات صحة على   ووحدة للرقابة العامة والهيئة

والواردات   .الصادرات الغذاء    لسالمة القومية والهيئة

المالي              العام خالل بلغت ومصر الهند بين الثنائية التجارة قيمة أن بالذكر حوالي 2019/2020والجدير

4.5. دوالر   مليار
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