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 التقرير الثالث      
   -----  

 (3مشترك )
 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب
 ـــــــ

 الفصل التشريعي الثاني
 دور االنعقاد العادي األول  

 ــــــــــــــــ
 اللجنة المشتركة 

 من 
 لجنة الشئون االقتصادية 

 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجان اتبكوم
 ، والتعليم والبحث العلميوالعالقات الخارجية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئيس مجلس النوابالسيد المستشار 

فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون االقتصادية  تحية طيبة، وبعد. 
 ، عنوالتعليم والبحث العلمي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعالقات الخارجية ومكاتب لجان

الموافقة على التعديل الرابع التفاقية منحة المساعدة شأن ب 2020لسنة  697قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 
جارة واالستثمار في مصر ة بشأن تحفيز التالواليات المتحدة األمريكيحكومة جمهورية مصر العربية و حكومة بين 

 ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.29/6/2020الموقع في القاهرة بتاريخ )تايب(، 
مقرًرا أصتتتتتتلًيا، والستتتتتتيد النائب  د. محمد الستتتتتتيد محمد ستتتتتتليمانوقد اختارت اللجنة المشتتتتتتتركة الستتتتتتيد النائب  

 مقرًرا احتياطًيا، لها فيه أمام المجلس. د.محمد علي عبد الحميد
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 رئيس اللجنة المشتركة   17/1/2021
    

 صالح مهندس/ أحمد سمير   
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 تقرير 
 اللجنة المشتركة 

 من 
 لجنة الشئون االقتصادية 

 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان
  الخارجية والتعليم والبحث العلميوالعالقات 

 عن
بشأن الموافقة على التعديل الرابع التفاقية منحة  2020لسنة  697قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بشأن تحفيز التجارة 
 29/6/2020في القاهرة بتاريخ واالستثمار في مصر )تايب(، الموقع 

------ 
مشتركة من لجنة الشئون  إلى لجنة 2021من يناير سنة  17أحال المجلس بجلسته المعقودة في 

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعالقات الخارجية والتعليم والبحث  ومكاتب لجاناالقتصادية 
بشأن الموافقة على التعديل الرابع التفاقية منحة  2020لسنة  697رقم  قرار رئيس جمهورية مصر العربية، العلمي

 المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بشأن تحفيز التجارة واالستثمار في
 هعرضعنه لتقريرًا  ، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد29/6/2020الموقع في القاهرة بتاريخ مصر )تايب(، 

 على المجلس الموقر.
 :عن الحكومة كل من ممثلً فيه حضر  ،لنظرهفعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا  

  عن وزارة التعاون الدويل:
 .مدير إدارة التجارة واالستثمار أ. شيرين عصام الدين -
 .معاون الوزيرة أ. شيريهان بخيت -

  عن وزارة املالية:
 .المشرف العام علي اإلدارة العامة لإلعفاءات الجمركية السيد أ. محمد إبراهيم -
 .بقطاع التمويل مدير عام أ. هالة الشربيني -
 .قائم بأعمال رئيس العلقات الخارجية بمكتب الوزير أ. دعاء حمدي منير -

  الصناعة:والتجارة وزارة  عن
 .مستشار الوزير للمشروعات التنموية عبير السعدي الدكتورة / -

  :عن وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني
 .نائب الوزير للتعليم الفني محمد مجاهدالدكتور / -
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 .الدولية المشرف علي مكتب الوزير للعلقات نيرمين أحمد النعماني الدكتورة / -
 .مدير عام مكتب الوزير للمجالس النيابية وليد ماهراألستاذ / -

  زارة التنمية احمللية:و عن

 .الدوليممثل قطاع التعاون  قاسم مجديأحمد األستاذ / -

 .السياسي االتصالعضو إدارة  كرار محمد دين محموداألستاذ / -

  :مندوب وزارة العدلعن 
 .عضو قطاع التشريع محمد جميلالمستشار /  -

الخاص بطريقة إقرار التعديل  (1)اطلعت اللجنة المشتركة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
محل القرار المعروض ال تتضمن ما  يةاالتفاق هذه لى أنوالذى انتهى إالتفاقية منحة المساعدة المعروضة  الرابع

 من اللئحة الداخلية للمجلس. 197، والمادة منه 151لحكم المادة  طبقاً  يخالف الدستور
، واستعادت نظر الدستور والالئحة (2) ته اإليضاحيةنظرت اللجنة المشتركة القرار المشار إليه ومذكر 

وفى ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات، وما أدلت به الحكومة من إيضاحات، تورد الداخلية للمجلس، 
 اللجنة المشتركة تقريرها مبوبًا على النحو التالي:

 .مقدمة
 .المعروضة يةالهدف من االتفاق أواًل:
 .يةالواردة في االتفاق: أهم االحكام ثانيا
 رأى اللجنة المشتركة. ثالثا:

 (3)مقدمة:
قائمة على توفير الفرص واآلليات الحقيقية  لتصبحمنذ عدة سنوات  العالقات المصرية األمريكية تطورت

هذه  تستند، والتي تسمح بزيادة التجارة البينية واالستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين

تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجاالت التجارية والصناعية واالستثمارية وعلى كافة على  العالقات

أن السوق األمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية و خاصةاألصعدة، 

 .بول لدى المستهلك األمريكيلما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وق

، فضالً المشترك في المجاالت االقتصادية تعزيز التعاونوتحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على 

عن بحث توسيع التعاون المشترك في اطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، خاصة في ظل انضمام شركات 

                                                 

 .17/1/2021( نظره المجلس ووافق عليه في جلسته المعقودة بتاريخ 1)
 .( مرفق بالتقرير2)
 ( المصدر وزارة التعاون الدولي.3)



3 

 

في مجال صناعة المالبس اق للتصدير للسوق األمريكي التي يتيحها االتفجديدة لالستفادة من المزايا التفضيلية 

 طار هذا االتفاق .إمن المنتجات التي يتم تصديرها في نسبة كبيرة الجاهزة والمنسوجات والتي تمثل حوالي 

تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة واالستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية واألمريكية بتاريخ  

من  االقتصاديإلى تحقيق النمو  تسعىثالثة تعديالت على هذه االتفاقية في هذا الشأن، و وتم إدخال، 30/9/2014

نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادةواالستثمارتحسين بيئة التجارة  خالل:

ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية األعمال التجارية 

 .الماليةوريادة األعمال والخدمات غير 

 القرارات اجلمهورية للتعديالت السابقة:  

  األمريكي القيمة بالدوالر                                                                                             
 القرار الجمهوري رقم  توقيعالتاريخ  المبلغ المخصص االتفاق

 2014لسنة  481رقم  2014سبتمبر  30 39528871 االتفاق األصلي

 2015لسنة  468رقم  2015سبتمبر 23 37408000 التعديل األول

 2018لسنة  245رقم  2017سبتمبر  26 5118631 التعديل الثاني

 2019لسنة  660رقم  2019أغسطس 4 18996069 التعديل الثالث
 : يةالهدف من االتفاق
مبلغ  إضافةالتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة واالستثمار في مصر )تايب( الى  الرابعيهدف التعديل 

دوالرًا أمريكيًا كمساهمة من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية،  870وألف  510ومليون  26جديد للمشروع يبلغ 
 متمثلة في اآلتي:والالمشروع  تنفيذ أنشطةوذلك للستمرار في 

 دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال. -
 التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة. -

 : يةأهم األحكام الواردة في االتفاقثانيا : 
حيث  ،29/6/2020في  بين حكومتي جمهورية مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية تم توقيع التعديل الرابع

امريكي ليصبح إجمالي قيمة االتفاق دوالر  870ألف و 510و مليون  26يتم بموجب هذا التعديل إضافتتتة مبلغ 
 أمريكي.دوالر  127562441

 عددًا من األحكام المعدلة التفاقية منحة المساعدة بين البلدين، على النحو التالي: ةالمعروض يةاالتفاق تتضمن
  حذف عبارة "مائة وواحد مليون وواحد وخمسون ألف )أ( ي 1-3بند  3: تعدل المادة 1-3: بند 3مادة

( ويحل محلها عبارة: مائة وسبع وعشرون 101051571) وخمس مائة وواحد وسبعون دوالر أمريكي"
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دوالر  127562441مليون وخمس مائة واثنان وستون ألف وأربع مائة وواحد وأربعون دوالر أمريكي )
 أمريكي(.

  ب( يحذف عبارة "مائة وواحد مليون وواحد وخمسون ألف وخمس مائة وواحد وسبعون 1-3: بند 3مادة( :
( ويحل محلها عبارة: مائة وسبع وعشرون مليون وخمس مائة دوالر أمريكي 101051571دوالر أمريكي" )

 دوالر أمريكي(. 127562441واثنان وستون ألف وأربع مائة وواحد وأربعون دوالر أمريكي )
 بالحذف أو الخطابات التنفيذية  االستثمار والتعاون الدولي" بما يشار إليه في االتفاقية تعدل عبارة "وزارة

 وزارة التعاون الدولي"  "محلها عبارة ويحل 

 بالحذف  أو الخطابات التنفيذية تعدل عبارة "وزيرة االستثمار والتعاون الدولي" بما يشار إليه في االتفاقية
 .وزيرة التعاون الدولي""ويحل محلها عبارة 

  األمريكية للتنمية الدولية( يحذف بالكامل )الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة  1-1المرفق رقم
من )الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة  1-1لملحق اتفاقية المساعدة، ويحل محله المرفق رقم 

 األمريكية للتنمية الدولية(.
 االتفاقية بالكامل :

تظل االتفاقية نافذة وترتب كافة آثارها القانونية وفقًا لما  الرابعره بموجب هذا التعديل يبخلف ما تم تعديله أو تغي
 تنص عليه من أحكام. 

 تاريخ السريان: 
 حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها. الرابعيدخل هذا التعديل 

 التصديق:
كافة اإلجراءات القانونية اللزمة للتصديق  الستكمالة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية تتولى جمهورية مصر العربي

 وُتخطر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في أسرع وقت بإتمام التصديق.  الرابععلى هذا التعديل 
 . رأى اللجنة المشتركة:لثاً ثا

تعظيم  يأتي في إطار توجه جمهورية مصر العربية إلى  ةالمعروض يةترى اللجنة المشتركة أن االتفاق
ودعمها الدائم لمؤسساتها  ، وخاصة من الواليات المتحدة األمريكية،االستفادة من أطر التعاون االقتصادي الدولي

 تحقيقها طبقا للتفاقية األصلية. التنموية، وكذلك النتائج المرجو
 قرار اآلتي:، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى النة المشتركة توافق على هذه االتفاقيةواللج

التفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية بشأن تحفيز  الرابععلى التعديل " ووفق 
 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".29/6/2020الموقع في القاهرة بتاريخ جارة واالستثمار في مصر )تايب(، الت
 

 رئيس اللجنة المشتركة     
 المهندس/ أحمد سمير صالح   

 


