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 األولالفصل التشريعى 
 الرابعدور االنعقاد العادى 

 ــــــــــ
 اللجنة املشرتكة

 من جلنة التعليم والبحث العلمى
 ومكتىب جلنىت الشئون االقتصادية والعالقات اخلارجية

 ــــــــــــ
 النواب مجلس رئيس األستاذ الدكتورالسيد 

تقفيرف اللجنرة التشرتفكة مرن لجنرة  ،، مر  ذر اشرف  أرأأ دمردس لسريا ت  ، وبعد فأتية طيبةتح
فار رئرريس مرر، عررن والعالمرراا الرارةيررة االمتصررا  ةومكتبرر  لجنترر  الشرر وأ التعلرري  والبحررع العلترر  

منحرة  التفاميرةأ التوافقة عل  التعديل الثالرع ، أشأ2018لسنة  475هورية مصف العفبية رم  ةت
التسررراعدي  رررين ةتهوريرررة مصرررف العفبيرررة والوال ررراا التتحررردي األمفيكيرررة، أشرررأأ التعررراوأ التصرررف  

رةرراا التف ررل أعف رر  ، 24/7/2018والتومرر  فررل القرراذفي  ترراري  ، األمفيكررل للعلرروس والت نولوةيررا
 عل  التجلس التومف.

          ،ذررراأ  دأا رررة /الررردكتور ئررر النا، والسررريد فرًا دصرررلياً مقررر ،اللجنرررة التشرررتفكة خترررارتنلاومرررد 
 .جلسلها في  دماس الت ،حتياطياً امقفرًا 

 وتف لوا أقبول فائق االحتفاس،،،
 ةرئيس اللجنة املشرتك          10/11/2018

سامى هاشم .د.ا
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 تقرير اللجنة املشرتكة
 من جلنة التعليم والبحث العلمى 

عن قرار رئيس مجهورية  ،ارجيةاالقتصادية والعالقات اخلومكتىب جلنىت الشئون 
تفاقية الن املوافقة على التعديل الثالث ، بشأ2018لسنة  475مصر العربية رقم 

 منحة املساعدة بني مجهورية مصر العربية والواليات املتحدة األمريكية
 أنـــبش

 التعاون املصرى األمريكي للعلوم والتكنولوجيا
 24/7/2018القاهرة بتاريخ  واملوقع فى

 ررررررررررررررر
إلرر  لجنررة  ،22/10/2018التوافررق  ثنرريناال يرروس  التعقررو يدحررال التجلررس أجلسررت  

والعالمرراا  االمتصررا  ةالشرر وأ  العلترر  ، ومكتبرر  لجنترر  ة التعلرري  والبحررعمشررتفكة مررن لجنرر
علرر  التوافقررة أ أشررأ 2018لسررنة  475الرارةيررة مررفار رئرريس ةتهوريررة مصررف العفبيررة رمرر  

والوال ررراا التتحررردي تفاميرررة منحرررة التسررراعدي  رررين ةتهوريرررة مصرررف العفبيرررة ال التعرررديل الثالرررع 
والتومرر  فررل القرراذفي  ترراري   ،وس والت نولوةيررالرر  للعأشررأأ التعرراوأ التصررف  األمفيكرراألمفيكيررة 

 عل  التجلس التومف. لعف  لبحث  وإعدا  تقفيف  24/7/2018
ح ررف  منرردوبا  عررن  10/11/2018 ترراري  لنظررف  ةتتاعررًا افعقرردا اللجنررة التشررتفكة 

 الحكومة السا ي:
  .ررررالعال التعلي   وزاري والت نولوةيا العلوس لصندوق  التنفي ي التديف  / عتا  حجرررررررررررررررررررررررررررررررراز   -
 رررررررر .رئيس اإل اري التفكزية للبعثاا  وزاري التعلي  العالررررررررررررررر    / محتد عل  صالررررررررررررررررررح -
 دي ررررررررررررررررررررررررررئيس اإل اري التفكزية للتعاوأ م  الوال اا التتح    / خالد عبد الصتد الديف   -

  . وزاري االستثتار والتعاوأ الدول       
 . رررررررررمديف عاس التشفوعاا  وزاري االستثتار والتعاوأ الدول   د هللاررر  عبرررررررررررررال صبحررع  -
 سكفتيرررررررررررف ثرررررررراأ  ررررررررررررررروزاري الرارةيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة.    د صررررررررررررررررررررررررررررررررراو  رررررمحت  -

تقفيررف لجنررة الشرر وأ الدسررتورية والتشررفيعية فررل  ررأأ علرر  اللجنررة التشررتفكة  اطلعرر 
 تفرراق ال يت ررتن مررا  رررال ال أتهرر  إلرر  دأ ذرر ا ااوالرر    (1)التفرراق التعررفو طفيقررة إمررفار ا
لررس، جللت الداخليررة ئحررةالال  مررن (197) والتررا ي الدسررتور، مررن (151) التررا ي لحكرر  الدسررتور، طبقرراً 

  عراةر و  (2)  راحية التففقرة أر   وم كفتر  اإلالتشرتفكة  دراسرة القرفار التعرفو  م  اللجنرةوما
 .ية نو  االتفام

                                                 
 .22/10/2018بتاريخ  المعقودةفق عليه في جلسته انظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وو (1)

  اإليضاحية.، ومذكرته 2018( لسنة 475مرفق قرار رئيس ج.م.ع. رقم ) (2)
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 .لدستور والالئحة الداخلية للتجلسأظف االلجنة التشتفكة استعا ا د دأ وبع
ومرا د لر  أر  الحكومرة مرن إ  راحاا  ،مرن منامشراا هرااةتتاعوف   وا ما  ار فرل  

 تور  تقفيفذا مبوبًا عل  النحو التال :
 ةمقدمـ
 تفاقية.االتاريخ  نبذة عن:  أوالً 
 .التفاقيـةمن التعديل الثالث على ااهلدف :  ثانيًا 
  .بيـــانـــات االتفـــاقيـــة:  ثالثًا 
 مندوبو احلكومة. السادة اإليضاحات التي أدىل بها :  رابعًا 

 ة.ــة املشرتكـــــرأى اللجنخامسًا: 
 

 :ةمقدمـ
اسررريًا تتنررروج مجررراالا التعررراوأ التشرررتفل  رررين مصرررف والوال ررراا التتحررردي األمفيكيرررة سي

التعاوأ التشتفل والتشهف للعلوس والت نولوةيا أتوذج رائ  للتعاوأ  ذ او  ،متصا  ًا وت نولوةياً وا
الثنائ  ال    سه  فل توسي  وتعزيز العالماا  ين األوساط والدوائف العلتيرة والت نولوةيرة فرل 

 التعررراوأ العلتررر  والت نولررروة  فرررل مجررراالا التنفعرررة التتبا لرررة ل  رررفا  وتحفيرررز ،الررردولتين
أحررو تشررجي  التعرراوأ  ررين تفرراق التعررفو  خمرروي ملتوسررة  عررد اال السررلتية، وفرر  ذرر ا اإلطررار 

 مصف والوال اا التتحدي األمفيكية.
  :تاريخ االتفاقيةعن نبذة  اوالً:

ةتهوريررة  ررين  30/9/2014( فررل 263-303)رمرر  التسرراعدي   اتفاميررة ررررر  توميرررررررررررت -
األمفيكيرة للتنتيرة الدوليرة مصف العفبية والوال اا التتحدي األمفيكية التتثلرة فرل الوكالرة 

ن ماليرري 7إلتاحررة مبلر   أشررأأ التعراوأ التصررف  األمفيكرل للعلرروس والت نولوةيرا)الوكالرة( 
يررروأ ةنيررر  مصرررفي مرررن الحكومرررة مل 56ومبلررر     مرررن الجاأررر  األمفيكررر ، والر دمفيكررر

 .2014لسنة  478صدر أشأأها مفار رئيس الجتهورية رم  التصفية 

 ماليرين 4إ رافة مبلر  لر  والر   يهرد  إ 13/9/2015مية فل األول لالتفات  التعديل  -
مليروأ  12لتشرفوج إلر  الحكومرة األمفيكيرة فرل ا ةترال  مسراذتة والر دمفيك  ليصل إ

مليرروأ ةنيرر   30.40ة أتبلرر    ، وكرر لز زيررا ي مسرراذتة الحكومررة التصررفي والر دمفيكرر
، ومرد صردر ي مليوأ ةني  مصف  86.40صل مساذتة الحكومة التصفية إل  مصف  لت

 .2015لسنة   467مفار رئيس الجتهورية رم   هاأشأأ
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           مبلررررر  إ رررررافة   هرررررد  26/9/2017  فررررر علررررر  االتفاميرررررةثررررراأ كترررررا دةرررررف  تعرررررديل  -
ل  يكية فل التشفوج إ والر دمفيك  ليصل إةتال  مساذتة الحكومة األمف  ماليين 4مدر  
مليرروأ ةنيرر   66كرر لز زيررا ي مسرراذتة الحكومررة التصررفية أتبلرر  و ، مليرروأ  والر 16

 مليوأ ةني  مصفي.  152.400مصفي ليصل إةتالل مساذتة الحكومة التصفية إل  

مليوأ ةنير  مصرفي مسراذتة الحكومرة التصرفية ليصرل إةترالل  70.400افة مبل  إ  -
أ  مرفار ، ومد صدر أشرأمليوأ ةني  مصفي  222.800مساذتة الحكومة التصفية إل  

 .2018لسنة  74رئيس الجتهورية رم  

 
 :من التعديل الثالث على االتفاقيةاهلدف :  ثانيًا 

التصررف  واألمفيكرر  ، وتعزيررز  :اأبيناا العلتيررة والت نولوةيررة لررد  الجررتقويررة القرردر  •
 التعاوأ العلت  والت نولوة  ل  فا  السلتية .

ين ذتترراس  رراالقنيرراا ذاا اا والتلتبررا ل األف ررار والتعلومرراا والتهررار  ترروفيف الفررف  •
 أ العلت  والت نولوة .وصندوق التشتفل للتعاالبلدين من خالل مجلس إ اري ال

ستقصرررراااا التشررررتفكة وور  العتررررل الدراسرررراا واالمشررررفوعاا األأحررررا  و  عرررر   •
   .التصف  واألمفيك :كة  ين الجاأبينوالتؤتتفاا والندواا التشتف 

مررر  ترروفيف  ور مناسررر  اا العلررروس والت نولوةيررا إعررا ي ذيكلررة وتنفيررر  وإ اري سياسرر •
 . للقماج الرا 

 
 بيـانـات االتفاقيـة:ثالثا: 

 تفامية التساعدي كتا يل :ا: تعدل لرالتعدي: 1 ند
)د( أحرررر   عبرررراري  سررررتة عشررررف مليرررروأ  والر دمفيكررررل 1-3(  نررررد 3تعرررردل التررررا ي ) -د

 والر دمفيكررل عبرراري  عشررفوأ مليرروأ  هررا والر دمفيكررل(  ويحررل محل 16,000,000)
  والر دمفيكل( ) التنحة (. 20,000,000)

)ب( أال امررل ويحررل محلهررا عبرراري  )ب( إةتررالل التتومرر   1-3 نررد  3تحرر   التررا ي  -ب
لتساذتة الوكالة األمفيكية للتنتية الدولية، سيكوأ إةتالل التتومر  لتسراذتة الوكالرة 

ر دمفيكررررررل األمفيكيررررررة للتنتيررررررة الدوليررررررة لتحقيررررررق الهررررررد  عشررررررفوأ مليرررررروأ  وال 
  والر دمفيكل( . 20,000,000)

سبتتبف  30( ويحل محلها عباري )2022سبتتبف  30( أح   عباري )4تعدل التا ي ) -ج
2024.) 
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من اتفامية  1)الرمة التالية التو يحية( أالتلحق رم   1 ح   أال امل التففق رم   - 
( التففق  ه ا )الرمة التالية التو يحية 1التساعدي ويحل محل  التففق رم  

 التعديل.
 

: حفر ذ ا التعديل الثالع أاللغتين العفبية واإلأجليزية، وف  حالة وةو  لرة التعديررلغ: 2 ند
  تو  دو اختال   ين النصين،  عتد أالنص التحفر أاللغة اإلأجليزية.

 
التفامية : أرال  ما ت  تعديل  دو تغييف  أتوة  ذ ا التعديل، تظل ااالتفامية أال امل: 3 ند

 أاف ي ومحتفظة أكامل موتها ودثارذا القاأوأية وفقًا لتا تنص علي  من دحكاس.
 

 : يدخل التعديل الثالع حيز النفاذ من تاري  تومي  المففين علي .اأررررررالسفي: 4 ند
 

: تتر  ةتهورية مصف العفبية ةتي  الرمواا ال فورية الست تال قرررالتصدي: 5 ند
الالزمة للتصديق عل  التعديل الثالع وترمف الوكالة فور إتتاس ية اإلةفاااا القاأوأ

 .التصديق
 

  مندوبو احلكومة :السادة دىل بها اإليضاحات التي أرابعا : 
اوأ العلتر  مر  الشرفكاا يلتزس صندوق العلوس والتنتية الت نولوةيرة فرل كافرة اتفاميراا التعر •

مرا  عنر  ميراس الصرندوق  تتويرل البراحثين  وذرو ؛التشرتفلالتتويل التت افئ  تبددأ الدوليين
بررفام  األةاأرر  فررل دي مررن الويررل البرراحثين تت ن علرر  دأ يت فررل الشررفيز األةنبررل التصررفيي

مردس التعاوأ التصف  األمفيكر  للعلروس والت نولوةيرا  دول ودعد   التشتفكة  ين الجاأبين ، وي
علت  للصرندوق مهترة إ ارتر  منر   فأام  تعاوأ  ول  دوكل  وزاري التعلي  العال  والبحع ال

2008. 

 والر  ماليررررين 8تفررراق علررر  إتاحرررة مبلررر  ، تررر  اإل 2014إتفاميرررة التعررراوأ فرررل   تجديرررد •
فرل ذر ا  متاثرل أتبلر كتساذتة من الوكالة األمفيكية للتنتية الدولية، عل  دأ يت  التتويل 

  العررال  والبحررع البفأررام  مررن ةاأرر  صررندوق العلرروس والتنتيررة الت نولوةيررة  رروزاري التعلرري
( تقرررروس أقأفرررراق مبلرررر  USAIDة )يررررالعلترررر .  يررررف دأ الوكالررررة األمفيكيررررة للتنتيررررة الدول

  فقط وتديف   نفسها. ومد ت  إةرفاا عردي  والر( عل  الجاأ  األمفيكماليين  8) مساذتتها
مليرروأ  والر  16المررففين ليصرربح  تفاميررة التعرراوأ لففرر  مبلرر  التعرراوأ مررناتعررديالا علرر  
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ة من الوكالة األمفيكية للتنتية الدولية، عل  دأ يت  التتويل أتبلر  متاثرل فرل ذر ا اذتستك
 .2022 عاس صندوق وت تتل اإلتفامية فلالالبفأام  من ةاأ  

(. 19حتر  الردوري  12لردوري تعراوأ مصرفي دمفيكر  )مرن ا  وراا 8الصرندوق إ اري  تول  •
 تتويل ومتاأعة: ات  من خالله

مليرروأ ةنيرر  )حصررة الجاأرر   110.94أقةتررال  موازأرراا  اً شررتفكم يرراً أحث اً مشررفوع 139 •
 .التصف (

مرررن  رررباب البررراحثين التصرررفيين للسرررفف والتررردري  أأف رررل الجامعررراا أأمفيكرررا  اً أاحثررر 88 •
 ةني  ) حصة الجاأ  التصف ( . مليوأ  17.2أقةتال  موازأاا 

)حصرة الجاأر    رور  عتل أالشفاكة م  أاحثين دمفيكاأ أقةتال  موازأاا مليروأ ةنير 6 •
 التصف (.

األمفيكيرة  Venture Wellعل  تسويق منتجاته  من مبل  رفكة  اً مصفي ياً أحث اً ففيق 19 •
 .لتتكين الباحثين من تلبية احتياةاا السوق 

 
 رأى اللجنة املشرتكة:

العفبيرة مصرف ةتهورية  زيررررررز الشفاكة  يررررررررررنتفاق يهد  إل   ع  وتعال دأ ذ ا ا اللجنةتف  
            ،ةوتوسررري  أمررراق العالمررراا  رررين التجتتعررراا العلتيرررة والت نولوةيررررررررر ،والوال ررراا التتحررردي األمفيكيرررة

          قـرار رئـيس مجهوريـة مصـر العربيـة  علـىتوافـ  اللجنـة املشـرتكة  فـننومن ثم 
 والذى جاء مبادة وحيدة نصها اآلتي: 2018لسنة  475رقم 

حة املساعدة بني مجهورية مصر العربيـة تفاقية منالث على التعديل الثال" ووف  
ى للعلوم والتكنولوجيا يكصرى األمرملتحدة األمريكية بشأن التعاون املوالواليات ا

 وذلك مع التحفظ بشرط التصدي ". 2018 /24/7واملوقع يف القاهرة بتاريخ 
وإذ ترجو اللجنة املشرتكة من اجمللس املوقر التفضل باملوافقـة علـى 

 هذا القرار.
 املشرتكة ةنرئيس اللج

 (.د. سامى هاشما)
 


