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 مجهورية مصر العربية

 النوابجملس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيالفصل التشريعي ال
 ولألادور االنعقاد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللجنة املشرتكة من 
 ة جلنة الشئون االقتصادي

 العالقات اخلارجية واملوازنة ومكتبي جلنتي اخلطة و
             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النوابرئيس مجلس المستشار السيد 
الشـونن  المشتركة من لجنـة لجنةال، تقرير فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا ،،وبعد .تحية طيبة 

 قرار رئيس جمهنرية مصر العربية عن  ،جية العالقات الخار و ومكتبي لجنتي الخطة والمنازنة  االقتصادية
ـــة شـــأن ب 2020لســـنة  696 رقـــم ـــ المنافق ـــات المتبادلـــة  عل ـــين الخطاب ـــة حكنمـــة ب ـــة مصـــر العربي جمهنري

يـن يابـاني للمسـاهمة  "مليـار"وحكنمة اليابان بشأن تقديم الحكنمـة اليابانيـة للحكنمـة المصـرية منحـة قـدرها 
التفضـ  بعرهـ   جـا ر  ،21/10/2020ة واالجتماعيـة المنقعـة بتـاري  في تنفيـذ برنـاما التنميـة االقتصـادي

 .عل  المجلس المنقر
           النائـــ ، والســـيد أصـــلي ا مقـــرر اعمـــار  طـــار   الســـيد النائـــ / حســـن  المشـــتركة اللجنـــة تاختـــار وقـــد  

 المجلس.، لها في  أمام مقرر ا احتياطي امحمد مصطف  محمند كمال 
  حترام،االوتفضلوا بقبول فائق 

 
 رئيس اللجنة  املشرتكة 

 م. أمحد مسري صاحل 17/1/2021
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 ريرــــتق
 المشتركة من لجنة الشئون االقتصادية اللجنة  

 العالقات الخارجيةو ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة 
 عن

الخطابات المتبادلة بين  بشأن الموافقة على 2020لسنة  696 رقم قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قدرها جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان 

ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية الموقعة بتاريخ  "مليار"
21/10/2020 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشونن  مشتركة من لجنة جنةلإل   2021سنة  نايريمن  17 ل المجلس بجلست  المعقندة فيأحا
بشأن المنافقة عل  الخطابات  ، ومكتبي لجنتي الخطة والمنزانة ولجنة العالقات الخارجية  االقتصادية

نمة المصرية المتبادلة بين جمهنرية مصر العربية وحكنمة اليابان بشأن تقديم الحكنمة اليابانية للحك
منحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برناما التنمية االقتصادية واالجتماعية المنقعة بتاري  

 وإعداد تقرير عن  يعرض عل  المجلس المنقر. ، وذلك لدراست  وإبدا  الرأي في ، 21/10/2020
 السادة : ك  من ممثال  عن الحكنمة في  حضر، لنظره عا  اجتما فعقدت اللجنة

  وزارة التعاون الدويل:عن 
 .سيا(آوكي  وزارة التعاون الدولي )دول شر   د/ وليد الحداد -
 .سياآمسونل التعاون الدولي لدول شر   أ. شيما  مجدي محمد -
  وزارة املالية:عن 
 .عفا ات الجمركيةشرف العام علي اإلدارة العامة لإلالم أ. محمد إبراهيم السيد -
 .بقطاع التمني  مدير عام ربينيأ. هالة الش -
 .قائم بأعمال رئيس العالقات الخارجية بمكت  النزير أ. دعا  حمدي منير -

الخـا  بطريقـة إقـرار و  ،(1)عل  تقرير لجنة الشـونن الدسـتنرية والتشـريعيةالمشتركة اطلعت اللجنة 
،  منـ 151طبقـا  لحكـم المـادة دسـتنر تضمن ما يخالف اليال والذي انته  إل  أن القرار المعروض،  القرار
 من الالئحة الداخلية للمجلس. 197والمادة 
واســـتعادت نظـــر الدســـتنر  ،(2)اليضـــاحيةا ومذكرتـــ القـــرار المشـــار إليـــ  المشـــتركة  نظـــرت اللجنـــةو 

مــن مناقشــات، ومــا أدلــت بــ  الحكنمــة مــن  هــاوفــ  هــن  مــا دار فــي اجتماعوالالئحــة الداخليــة للمجلــس، 
 النحن التالي:  تقريرها عل المشتركة جنةلإيضاحات، تنرد ال

                                                 
 .71/1/1220ي  علي  في جلست  المعقندة بتار  نظره المجلس ووافق (1)
 .بالتقرير ةمرفق  (2)
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 مقدمة.

 .الخطابات المتبادلةالهدف من  :أواًل 
 .الخطابات المتبادلةأهم األحكام الواردة في ثانيًا: 
 . المشتركة رأي اللجنة ثالثا:

 

 (1) :ةمقدم
تماعيــة طــار مــا تقــنم بــ  الدولــة مــن جهــند كبيــرة نحــن تنفيــذ برنــاما التنميــة االقتصــادية واالجإفــي 

وتعاونهـــا الـــدائم مـــع شـــركا  التنميـــة فـــي الممسســـات الدوليـــة وحكنمـــات الـــدول ا جنبيـــة فـــأن وزارة التعـــاون 
دة عج  بحث سب  تقديم الدعم الـالزم لقطـاع الصـحة لمسـاأهنال  الشركا  من الدولي  قامت بالتنسيق مع 

وبالفع  تـم التنسـيق مـع الجانـ  اليابـاني وتـم االتفـا  معـ   نا،و زمة كنر أالتغل  علي تحديات  فيالحكنمة 
 9,3علي تقديم منحة لتنريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة قيمتها مليار ين ياباني )ما يعادل 

 . يكي(مر أدوالر  ن ملين 
 : الخطابات المتبادلةالهدف من  :أواًل 

ع وا وهاع االقتصادية وا وهاالم لعظ  الظروف االستثنائية التي تمر بها ك  دول ا في
كان والبد ان يتم تقديم الدعم الالزم لنزارة الصحة لتخطي هذه االزمة  ،الصحية الناتجة عن فيرس كنرونا

من خالل التنفير العاج  لألجهزة والمستلزمات والخدمات الطبية لمستشفيات الحميات والصدر التابعة 
، وبالفع  اعدت وزارة الصحة جيدة ذلك لضمان تقديم خدمة طبية لنزارة الصحة علي مستني الجمهنرية و 

لتحديد مناصفاتها وتكلفتها طبقا  باعداد قائمة باالجهزة الطبية التي تحتاجها وتم تقديمها للسفارة اليابانية
 .ةلألسعار وعقند الصيانة وذلك في حدود قيمة المنحة المقدم

 :المتبادلة الخطاباتأهم األحكام الواردة في  انيًا:ث
 :لمنحةقيمة ا 

 مريكي(.أملينن دوالر  9,3مليار ين ياباني )ما يعادل 
 :مدة المنحة 

 .سنة ميالدية من تاري  نفاذ الخطابات المتبادلة
 حيز النفاذ :

يــد بأتمــام اإلجــرا ات القانننيــة فمــن الحكنمــة المصــرية ي االحكنمــة اليابانيــة اخطــارا كتابيــ مــن تــاري  اســتالم
 .لدخنلها حيز النفاذالالزمة 

                                                 
 وزارة التعاون الدولى. -المصدر: مذكرة تفسيرية (1)
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 :الجهة المستفيدة
 .الحكنمة المصرية

 التزامات الجانب المصري 
والرســنم الماليــة  والضــرائ  الداخليــة، ،جمركيــةعفــا  المنتجــات والخــدمات مــن الضــرائ  الإ هــمان  -

 ا خرى التي قد تفرض في حكنمة جمهنرية مصر العربية .
و أال تســــتخدم   ــــراض عســــكرية إو  ،اعليــــةوصــــيانتها بف ،هــــمان اســــتخدام المنتجــــات والخــــدمات -

 تجارية.
 .في جمهنرية مصر العربيةفراج الجمركي،  والنق  الداخلي للمنتجات همان سرعة التفريغ ، واإل -
 همان سالمة ا شخا  المشاركين في تنفيذ البرناما داخ  جمهنرية مصر العربية . -
ة العادلـة والحـرة بـين شـركات الشـحن يمتنع الجان  المصري عن فرض ايـ  قيـند قـد تعـن  المنافسـ -

 التأمين البحري .
، والتـــي قـــد يـــتم االســـتعانة أخـــري ي مـــن رعايـــا دول أو  تمـــنح الحكنمـــة المصـــرية الرعايـــا اليابـــانيين، -

دا  الالزمـة لـدخنلهم وبقـائهم لـديها  التسـهيالت  ،يتعلق بتنريد المنتجات والخدمات بخدماتهم فيما
 عملهم.

 ر المنتجات والخدمات من داخ  جمهنرية مصر العربية.و يعاد تصديأال تصدر  -
 :التزامات الجانب الياباني

اســتخدام مبــالغ المنحــة لتــنفير احتياجــات وزارة الصــحة مــن معــدات ومســتلزمات وخــدمات طبيــة ،  -
والقيـــام بعقـــند الشـــرا  وإجـــرا ات التنريـــد مـــن خـــالل النكيـــ  اليابـــاني )هيوـــة نظـــام التعـــاون الـــدولي 

 . (  JICS –الياباني 
 :المشتركة رأي اللجنة :ثالثاً 

تقـــديم الـــدعم  ســـعي الحكنمـــة نحـــن أتي فـــي إطـــارتـــ الخطابـــات المتبادلـــة أن المشـــتركة تـــرى اللجنـــة
تــنفير ا جهــزة والمســتلزمات ، والمســاعدة علــ  19-جائحــة كنفيــدالطبــي العاجــ  لــنزارة الصــحة لمناجهــة 

 ابعة لنزارة الصحة.ت والصدر التالخدمات الطبية لمستشفيات الحمياو 
، وترجــو المجلــس المــوقر الموافقــة علــى  مــا رأت الخطابــات المتبادلــةتوافــق علــى اذ  المشــتركة واللجنــة

 وعلى القرار اآلتي:
الخطابــات المتبادلــة بــين حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة وحكومــة اليابــان بشــأن تقــديم الحكومــة علــى ووفــق "

تهــا "مليــار " يــن يابــاني للمســاهمة فــي تنفيــذ برنــامج التنميــة االقتصــادية اليابانيــة للحكومــة المصــرية منحــة قيم
 ."تحفظ بشرط التصديقوذلك مع ال، 21/10/2020واالجتماعية الموقعة بتاريخ 

   
 املشرتكة رئيس اللجنة                

 أمحد مسري صاحل .م   


