
  

  
 

 

 لصناعة واالتجارة وزارة 

 مكتب الـــــوزيــــر                         

وزير التجارة والصناعة يعلن رفع الحظر عن الصادرات المصرية الى شركة ديزنى العالمية  اعتباراً من 

 الجارى  أول يوليو

 اعتباراً من مطلع الشهر الجارى وحتى ديسمبر  برنامج العمل الأفضل م. طارق قابيل: بدء تطبيق

وزير التجارة والصناعة أنه تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام  طارق قابيل /أعلن المهندس
عالمة شركة ديزني العالمية بدءًا من األول من يوليو الجاري، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من 

، وذلك بفضل اإلصالحات السياسية واالقتصادية التى يتم تنفيذها في مصر في الوقت الحالي، مشيرًا الى أن مصر
الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق االصالح االقتصادي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

، والتحسن اإليجابي في مؤسسات التقييم السيادي عن مصر، انعكست في التقارير االيجابية للبنك والصندوق الدوليين
باإلضافة الى استهداف مراكز متقدمة في مؤسسات التصنيف الدولية، والتى ساهمت في نجاح المباحثات بشأن رفع 

 .الحظر عن الصادرات المصرية من المالبس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني

على مرحلتين. المرحلة االولى يتم  في مصر "برنامج العمل األفضل"وأوضح قابيل أنه تم االتفاق على بدء تنفيذ 
شهرًا التقليدية المطبقة فى الدول  81تنفيذها خالل ستة أشهر استثنائية من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، بدال من الـ 

لعملية مراجعة مستمر من قبل أجهزة وزارة التجارة والصناعة. أما  األخرى؛ حيث تخضع المصانع التي ستنضم للبرنامج
مع إمكانية إدراج المزيد من القطاعات والمواقع الجغرافية االخرى،  8181المرحلة الثانية فيمكن تنفيذها بدءًا من يناير 

المالبس بما في ذلك تقييم  مشيرًا الى أن هذا البرنامج يعد برنامجًا شاماًل يقدم مجموعة من الخدمات لسالسل توريد
 المصانع والخدمات االستشارية والتدريب.

في نوفمبر المقبل وأضاف الوزير أن بدء تنفيذ البرنامج في مصر يتزامن مع انعقاد "منتدى المشترين العالميين"  
عقد مزيد من  بدعوة من منظمة العمل الدولية لشركة ديزنى والشركات العالمية األخرى إلى زيارة مصر وإمكانية

 الصفقات التصديرية.

وأكد قابيل أن تطبيق هذا البرنامج في مصر يعد شهادًة دوليًة من منظمة العمل الدولية التابعة لألمم المتحدة على 
استقرار وتحسن االوضاع السياسية واالقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من االستثمارات 

ة في الصادرات المصرية، مشيرًا الى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت وإحداث طفر 
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عة، وتجدر االشارة أن هذه النتيجة في هذه الفترة الوجيزة جاءت نتيجة للجهود المتواصلة لوزارات والتجارة والصنا
؛ اعات والمجالس التصديريةوالخارجية، واالستثمار والتعاون الدولي،  والقوى العاملة، ، والتخطيط؛ وأعضاء اتحاد الصن

ومؤسسة التمويل  ILOواتحادات العمال التنظيمية والمستقلة؛ والمؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية 
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