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 بیان صحفي

 

 للمرة الثانیة خالل أقل من شهر..

 مطار القاهرة یستقبل حوالي 25 طن من المستلزمات الطبیة لصالح «هیئة الشراء الموحد» بالتعاون مع شركات القطاع الخاص

 

الموحد» الشراء «هیئة بتوفیرها تقوم التي الطبیة والمهمات المستلزمات من الثانیة الشحنة الثالثاء الیوم فجر الدولي القاهرة مطار                    استقبل

 ضمن خطة الدولة لمكافحة وباء فیروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره وتوفیر الحمایة لألطقم الطبیة في المستشفیات.

 

القابضة» عالم «حسن شركات مجموعة تكلفتها یتحمل خاصة، رحلة في للطیران» «مصر لشركة طائرة حملتها التي الثانیة،                   والشحنة

) كلي بحجم صندوق )، 2.767) على موزعة طبیة ومهمات مستلزمات من وتتكون إلیكتریك» «السویدي شركات ومجموعة بترتیبه                  وقام

من طنًا أربعون من أكثر الماضي الشهر خالل الهیئة وفرته ما إجمالي یصل وبذلك طن )، 24.5) كلي ووزن مكعب )، متر 211                     

 المستلزمات الطبیة بعد إضافة الشحنة األولى التي تحملتها منفردة مجموعة شركات «السویدي إلیكتریك».

 

الطبیة والمهمات المستلزمات من الضروریة اإلحتیاجات بتوفیر الهیئة "إهتمت قائًال: زیدان، الدین بهاء طبیب/ اللواء الهیئة، رئیس                   وعلق

هذه ووجهت الدولة، جهود دعم في الراغبة الكبرى الوطنیة الشركات من عدد جهود الهیئة فنظمت المحلي، السوق في نقص بها یوجد                       التي

تصدیرها بحظر الدول أغلب إتخذتها التي القرارات نتیجة إستیرادها یسهل ال التي الضروریة اإلحتیاجات هذه في الفجوة لسد                    الجهود

رغم المهمات هذه بتوفیر لها تسمح آللیات الهیئة توصلت وقد العالم؛ دول ألغلب المستجد كورونا فیروس وباء إجتیاح بعد                     للخارج

مثل الوطنیة الشركات بمساعدة أعباء أیة الدولة خزانة تحمیل دون المستلزمات هذه توفیر في ونجحت بل عالمیًا، إستیرادها                    صعوبات

 «حسن عالم القابضة» و«السویدي إلیكتریك» ".

 

على 2019 لسنة 151 رقم بالقانون المنشأة الطبیة» التكنولوجیا وإدارة الطبى والتموین واإلمداد الموحد للشراء المصریة «الهیئة                   وتعمل

الجهات لجمیع البشریة الطبیة والمستلزمات للمستحضرات الشراء عملیات بإجراء غیرها، دون تختص، حیث الصحیة، المنظومة                 تطویر

الموحد والشراء التدبیر وقواعد وبرامج خطط إعداد الموحد بالشراء المتعلقة الدولیة والمعاییر للقواعد طبقًا تتولى كما الحكومیة،                   والهیئات

 من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقدیریة السنویة الالزمة للشراء بالتنسیق مع وزارة المالیة والجهات المستفیدة.

 


