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 مجهورية مصر العربية
 جملس النواب
 األولالفصل التشريعي 
 اخلامسدور االنعقاد العادي 

 
 اللجنة الـمشرتكة مــن

 جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر  
 ومكتبي جلنتي الشئون االقتصادية واخلطة واملوازنة

 

 

 

 على عبد العال  السيد األستاذ الدكتور
 املوقر جمللسارئيس                                        

تحية طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة اإلسكــان 
ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية والمرافـــق العامــة والتعميــر، 

لحكومي بين جمهورية مصر العربية ، بشأن الموافقة على االتفاق ا2020( لسنة 117مصر العربية رقم )
 الذىف الصحي الغربية باإلسكندرية، بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصر  ىاألوروبوبنك االستثمار 

مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ  120يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا بمبلغ 
 س الموقر.برجاء التفضل بعرضه على المجل، 31/12/2019

أصــــلًيا، والسيد      مقرًرا  ،يلــاعـب/ محمد أحمد إسمـــالنائالســـيد  تركةــالمش نةـــاللج وقـد اختـــارت
 لها فيه أمام المجلس. إسماعيل علي نصر الدين، مقرًرا احتياطًيا، /النائب

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،

 
 رئيس اللجنة املشرتكة   

 ــد محودةعم / عمـاد س 
27 /4/2020

 سادسالالتقرير 
 )مشتـــرك(



 

)1( 

 

 

 مشرتكة  ـتقرير اللجنة ال
من جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي جلنتي الشئون 

( 117العربية رقم )االقتصادية واخلطة واملوازنة، عن قرار رئيس مجهورية مصر 
ر العربية ـ، بشأن املوافقة على االتفاق احلكومي بني مجهورية مص2020لسنـــة 

بشأن توسعة وتطوير حمطة معاجلة الصرف الصحي  وبــىمار األورـــوبنك االستث
يتيــح البنــك مبقتضاه جلمهورية مصـــر العربية  الذيالغربية باإلســكندرية، 

 31/12/2019اريخ ـــبت القـــاهرةيف ورو، املوقع ـــون يــملي 120قرضـــًا مببلغ 

 
 

 

، إلى لجنة مشتركة من لجنة 2020بريل أمن  22ودة يوم األربعاء الموافق المجلس بجلسته المعق أحال
قرار رئيس  والموازنة،  اإلسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الشئون االقتصادية والخطة

، بشأن الموافقة على االتفاق الحكومي بين جمهورية 2020( لسنة 117جمهورية مصر العربية رقم  )
الصحي الغربية  وير محطة معالجة الصرفبشأن توسعة وتط ىبو مصر العربية وبنك االستثمار األور 

مليون يورو، الموقع   120يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا بمبلغ   الذىباإلسكندرية، 
 .علي المجلس الموقر ، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضـه31/12/2019في القاهرة بتاريخ 

 :مندوًبا عن الحكومة السادة، حضره 26/4/2020 تاريخب لنظره المشتركة اجتماًعا نةجلال فعقدت
  والمرافق والمجتمعات العمرانية:عن وزارة اإلسكان 

 .مستشار الوزير لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق ،عبد الواحد حمديأسامة  /ا.د

  .الصحيلمياه الشرب والصرف  التنفيذيرئيس الجهاز  ،الفار حسن /مهندسال

 .الصحيلمياه الشرب والصرف  التنفيذي المشروعات بالجهازمستشار  ،البكري  يحلم محمد /مهندس

 :عن وزارة التعاون الدولي 
  األوروبي التعاون  قطاع رئيس ،بيبرس رضا /السفير

  .الدوليالتعاون  استشاري  ،جعفر هشاممهندس/ ال

 األوروبي. التعاون  قطاع عام مدير ،النجار إبراهيم /األستاذ
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وبعد أن  ، (   ) االتفاق المعروض ومذكرته اإليضاحيةنظرت اللجنة المشتركة في اجتماعها المشار إليه 

ــوالالئحة الداخلية للمجلس، واطلعت علاستعادت نظر الدستور  ــ ـــى تقـ ـــر لجنـــريــ ــ ــة الشـ ــئون الدسـ ـــ تورية ـ
المعروض ال يتضمن  االتفاقبشأن طريقة إقرار االتفاق المشار إليه والذي انتهى إلى أن  ،(    ) والتشريعية

( من الالئحة الداخلية للمجلس، فإنها تورد تقريرها على 197( من الدستور، والمادة )151ما يخالف المادة )
 النحو التالي:

 .مقدمـة
 الهدف من االتفاق المعروض.أوال: 
 حكام الواردة في االتفاق.أهم األ: ثانًيا

 المشتركة.رأي اللجنة ثالثا: 
 

 
 مقدمـــة:

، ائيةموارد المإطار اتجاه الدولة إلى التنمية المستدامة وسعيها إلى تحقيق االستخدام األمثل للفي 
 وحرصها على صحة المواطن المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص

االتفاق بشأن الموافقة على  2020لسنة  117جاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم عمل، 
الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك االستثمار األوربي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة 

 والبحر مريوط بحيرةالتلوث من  إزالةو  تطهيري الغربية باإلسكندرية، والمساهمة في الصرف الصح
 والزراعة األسماك لمصايد االقتصادي الوضع تحسينو  للمياه، إضافي مصدر وتوفير المتوسط، األبيض
 .التقرير المعروضمحل  على ذلك تم تحرير االتفاق وبناء،  المنطقة في والسياحة

 :معروضـال من االتفاقاهلدف  أوالً:
جل مليون يورو من أ 120قرضًا بمبلغ  األوروبى لجمهورية مصر العربيةإتاحة بنك االستثمار  -

 التعاون الغربية باإلسكندرية وذلك في إطار تطوير توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي 
 .والمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية في مصر ،بين الطرفين المستمر

 

                                                 
  .مرفق بالتقرير ) 
   22/4/2020( نظره المجلس ووافق عليه بجلسته المعقودة بتاريخ . 
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 حكام الواردة يف االتفاق: أهم األ ثانيًا:
 :يتضمن هذا االتفاق عدة أحكام، يتمثل أهمها في اآلتي

 مالية للقرض:ـالشروط ال -1
 مليون يورو. 120: قيمة القــــرض 
  سنوات. 5فترة سماح متضمنة  سنة 25 :القرض سريانمدة 
 متغير حسب اختيار المقترض ويعتمد على ظروف السوق  أو: إما ثابت سعر الفائدة

 التقريبي. أوالسائدة في تاريخ الصرف الفعلي 

 أحكــام السداد:  -2
سيتم استيفاؤها بالكامل من خالل وزارة يتعهد المقترض بأن جميع التزامات الدفع المستحقة عليه  -

 .المالية ممثلة في البنك المركزي المصري، وذلك وفقا لشروط عقد التمويل

 ل:ـــد التمويـــعق -3
أساسها توفير القرض لعقد التمويل الذي يخضع تنفيذ واستخدام القرض والشروط التي سيتم على  -

 لمصري والوزارة والجهاز التنفيذي والبنك.في البنك المركزي ا ممثالً  سيتم ابرامه بين جهات عدة

 : اجلمركيةاإلعفاءات  -4

عمال المشروع واألدوات والمعدات والسيارات الممولة من حصيلة أ تعفي الحكومة المصرية  -
والرسوم والضرائب  ،القرض من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة

 وأي ضرائب يمكن تطبيقها، وذلك خالل فترة تنفيذ المشروع. ،الجمركية
و شركة الصرف تنفيذي و/ أاألدوات والمعدات والسيارات سوف تؤول ملكيتها الى الجهاز ال -

 الصحي باإلسكندرية بعد انتهاء المشروع.

 أهــداف الـمشــــروع:  -5

 معالجةالقائمة ل محطةال معالجة مستوى  الي زيادة الطاقة االستيعابية وتحسين المشروعيهدف  -
 معالجة محطة في المعالجة مستوى  رفع سيؤديو  ،اإلسكندرية غرب في الصحي الصرف مياه
تحسين نوعية المخلفات  إلى ةويالثانالمرحلة  إلى االبتدائية المرحلة من الصحي الصرف مياه

 والبحر المتوسط. طريو م من بحيرة تطهير وازالة الملوثات في والمساهمة، السائلة من المحطة
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 التكلفة االمجالية للمشروع: -6
  ما يلي:يتم تمويلها ك معفاة من ضريبة القيمة المضافة ألف يورو 500و مليون  184مبلغ  -

 مليون يورو قرض من بنك االستثمار األوروبي. 120
 .منصة االستثمار لدول الجوارمليون يورو منحة من  20

 العمرانيةوالمرافق والمجتمعات  لوزارة االسكانوالمبلغ المتبقي يتم تمويله من الموارد الخاصة   -
 .والصرف الصحيلمياه الشرب  والجهاز التنفيذي

 منفذة:ـالة ــاجله -7
شراف وزارة اإلسكان والمرافق ، تحت إالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي -

 تقوم بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروع بالكامل.والمجتمعات العمرانية التي 

 ز النفاذ:ــالدخول حي -8

لدخول هذا  استيفاء المتطلبات القانونية المصريةعندما يتم  البنك خطًيا خطاربإيقوم المقترض  -
 النفاذ.حيز  الحكومياالتفاق 

خطار استالم البنك لهذا اإل تاريخاعتبارا من  أحكامهجميع  في سارًيا الحكوميويعتبر هذا االتفاق  -
 المقترض.من 

 اق: ـــاالتف إنهـــاء -9
نهاء، كومي ستنتهي تلقائيا في تاريخ اإلن التزامات البنك المنصوص عليها في هذا االتفاق الحإ -

 وذلك ما لم يتم تمديدها بموافقة خطية بواسطة المقترض والبنك.

 : احلاكمالقانون  -10
  .ي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنه او فيما يتعلق به للقانون الفرنسيوأ يخضع هذا االتفاق الحكومي -

 : منازعاتـتسوية ال -11
يتم تسوية أي نزاع أو خالف أو جدال أو مطالبة تنشأ بخصوص هذا االتفاق الحكومي أو  -

وجمهورية نهائه بأقصى درجة ممكنه عن طريق االتفاق بين البنك أو إ هره أو تنفيذيصحته أو تفس
 مصر العربية.

يتم تسوية النزاع وفقًا لعملية التحكيم ذات الصلة المتفق عليها بين جمهورية مصر العربية والبنك  -
 وذلك في حالة عدم التمكن من تسوية النزاع وديًا.
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 مشرتكة:ـالرأي اللجنــة  ثالثًا:

النحو سالف الذكر، فقد بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة وناقشت اتفاق القرض وأهدافه على 
وافقت عليه نظًرا ألهميته في تمويل مشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم 

 المتوسط، األبيض والبحر مريوط بحيرةالتلوث ب إزالة قطاًعا عريًضا من المواطنين، كما يساهم في
 في والسياحة والزراعة األسماك لمصايد ياالقتصاد الوضعللمياه، واالرتقاء ب إضافي مصدر وتوفير
 .المنطقة

 ومن ثم فقد وافقت اللجنة المشتركة على االتفاق بإجماع اآلراء.

 واللجنة المشتركة إذ ُتقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه، وعلى القرار التالي:
  

 )مــــــــــــادة وحيـــــدة(
بي بشأن توسعة و الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك االستثمار األور "ُووفق على االتفاق 

يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر  الذيف الصحي الغربية باإلسكندرية، وتطوير محطة معالجة الصر 
، وذلك مع التحفظ 31/12/2019مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ  120العربية قرضًا بمبلغ 

 بشرط التصديق".

 
 رئيس اللجنة املشرتكـة  

 
 م / عمـاد سعـد محــودة   

 

 

 


