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Press Release

EU-Twinning Project to support the Egyptian Accreditation Council concluded

Under the auspices of H.E. Minister of Industry and Trade, Small and Medium Enterprises, Mr.
Tarek Kabil and H.E. Minister of International Cooperation Mrs. Sahar Nasr, the EU-Twinning
project “Strengthening the Institutional Capacity of The Egyptian Accreditation Council (EGAC)”
was concluded in a closure Ceremony on 30 January 2017, with the presence of participants from
different stakeholders such as related ministries, market surveillance organizations, standardization
bodies and representatives from industry and trade, as well as private sector.
Among the speakers were the Deputy Head of EU Delegation, Mr. Reinhold Brender, Mr. Matthias
Fischer, Counsellor & Head of Economic Department of the German Embassy Cairo as well as H.E.
Minister, Mr. Tarek Kabil who all expressed the necessity and importance of a well-functioning
accreditation body capable in working according to European legislation. Among the topics
highlighted are the need of a prospering industry for reliable laboratory results, the need to further
extend Egyptian - European trade relations and the aspect to take another step towards signing an
Egyptian - European trade agreement. The EU traditionally is Egypt's main trading partner, ranking
first both as Egypt's import as well as export partner.
The EU-Twinning project with a total volume of EUR 1.120.000 had been implemented by a
consortium of EU Member State institutions: BMWi (Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy, Germany, BAM (Federal Institute for Materials Research and Testing), TÜV Rheinland
Consulting GmbH, DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH), the German national
accreditation body, BfR (Federal Institute for Risk Assessment, Germany) and ACCREDIA the
Italian national accreditation body. Within a term of 25 months more than 360 work days were
implemented by German and Italian experts.

An accreditation of a laboratory, inspection- or certification body is an independent confirmation of
the competence of these bodies. The only body to provide these services in Egypt – based on a
presidential decree - is the Egyptian Accreditation Council (EGAC) with its Director Hany El
Desouki. During this project EGAC’s activities were aligned with European requirements. To
achieve this, trainings, seminars and workshops as well as study tours to Europe have taken place
for Egyptian experts. Also laboratories, inspection and certification bodies in the sectors of
electrical products, gas appliances, pressure equipment and toys were supported with trainings and
study tours.
More info:
Mr. Hany El Desouki
BC Project Leader
Egyptian Accreditation Council (EGAC)
Nile Corniche, Riad Tower 1, Floor 1
Maadi, Cairo, Egypt
Email: hanyeldesouki@gmail.com
www.egac.gov.eg

This project is funded by the European Union

Mr. Zinaida Gorina
RTA in EGAC
Nile Cornishe, Riad Tower 2, Floor 1
Maadi, Cairo, Egypt
Email: gorina.zinaida@gmail.com
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بيان صحفي
تم إطﻼق مشروع التوأمة اﻷوروبي لدعم المجلس الوطني لﻼعتماد

تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – السيد /طارق قابيل  ،ومعالي
وزيرة التعاون الدولي  -السيدة /سحر نصر ،تم اختتام مشروع التوأمة اﻷوروبي " تعزيز القدرات المؤسسية
للمجلس الوطني لﻼعتماد " في احتفالية إختتام يوم اﻻثنين الموافق  30يناير  2017وذلك في حضور عدد من
المشاركين من الجهات المعنية المختلفة مثل وزراء ومنظمات مراقبة السوق وجهات القياس والمواصفات
وممثلي من الصناعة والتجارة والقطاع الخاص.
يوجد عدد من المتحدثين من بينهم قائم باعمال سفير المفوضية اﻷوروبية راينهولد برندر  ،المستشاراﻻقتصادى
لسفارة ألمانيا ماثيز فيشر  ،ومعالي الوزير السيد /طارق قابيل  ،وقد أعربوا عن ضرورة وأهمية وجود جهاز
فعال لﻼعتماد وتعزيزه مع مراعاة التشريعات اﻷوروبية .ومن بين الموضوعات التي تم اﻹشارة إليها هي
الحاجة إلى صناعة مزدهرة تستند على نتائج مختبرية موثوق بها ،والحاجة إلى توسيع العﻼقات التجارية
المصرية اﻷوروبية ﻻتخاذ خطوة أخرى نحو توقيع اتفاقية تجارية مصرية أوروبية .يعتبر اﻻتحاد اﻷوروبي
شريك تجاري رئيسي لمصر ،كما يحتل المرتبة اﻷولى في مجال اﻻستيراد والتصدير.
تبلغ موازنة مشروع التوأمة اﻷوروبي  1.120.000،00يورو وقدتم تنفيذ أنشطة المشروع من قبل مجموعة من
الهيئات اﻷوروبية مثل :الوزارة اﻻتحادية للطاقة والشؤون اﻻقتصادية ) (BMWiوالمعهد اﻻتحادي ﻻختبار
وأبحاث المواد ) ،(BAMو  TÜVوالهيئة اﻷلمانية لﻼعتماد ) (DAkkSوالمعهد اﻻتحادي اﻷلماني لتقييم
المخاطر ) (BfRوالهيئة اﻹيطالية لﻼعتماد ) (ACCREDIAوذلك خﻼل 25شهراً .و قد زاد عدد أيام العمل
لتنفيذ أنشطة المشروع أكثر من  500يوما ً لخبراء من ألمانيا وإيطاليا.
إن اعتماد مختبر أو جهة تفتيش أو منح شهادات هو تأكيد للكفاءة من مصدر مستقل لهذه الهيئات .المجلس
الوطني لﻼعتماد هو الجهة المصرية الوحيدة المختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا ً لقرار جمهوري ويدير المجلس
المهندس /هاني الدسوقي – المدير التنفيذي .و قد تم تنفيذأنشطة المشروع بمحاذاة للمتطلبات اﻷوروبية .ولتحقيق
هذا ،فقد تم تقديم تدريبات و ندوات و ورش عمل وكذلك رحﻼت دراسية للخبراء المصريين .كم تم دعم
المختبرات وجهات التفتيش ومنح الشهادات التي تعمل في قطاع اﻷجهزة الكهربائية وأجهزة الغاز ومعدات
الضغط واﻷلعاب من خﻼل تدريبات ورحﻼت دراسية.
لمزيد من المعلومات:
م .هاني الدسوقي
المدير المصري لمشروع التوأمة
المجلس الوطني لﻼعتماد
برج الرياض – برج رقم  – 1الدور  – 1كورنيش
المعادي – القاهرة – مصر
بريد الكتروني:
hanyeldesouki@gmail.com

أ .زينايدا جورينا
الخبير المقيم لمشروع التوأمة
برج الرياض – برج رقم  – 2الدور  – 1كورنيش
المعادي – القاهرة – مصر
بريد الكتروني:
gorina.zinaida@gmail.com
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