
   0 
 

 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب
 األولالفصل التشريعي 
 الخامسدور االنعقاد العادي 

 اللجنة املشرتكة 
 جلنة النقل واملواصالت  من

 االقتصاديةة الشئون نجل بتومك
 
 السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب

تحية طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصالت 
بالموافقة على  2020لسنة  144ر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ومكتب لجنة الشـئون االقتصــادية، عن قرا

عاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك االستثمار األوروبى بشأن اتفاق الت
، برجاء 5/2/2020فى القاهرة بتاريخ  ةدمياط، الموقع –المنصورة  –الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا 

 .التفضل بعرضه على المجلس الموقر

، مقررا  احتياطيا ، لها فيه أمام وحيد قرقروالسيد النائب/  مقررا  أصليا ، المشتركة وقد اختارتنى اللجنة
 المجلس.

 وتفضلـــوا سيادتكم بقبـــول وافـــر االحتـــرام،،،
  

 

 الحادى عشر التقرير

11/مشتــــرك  
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 رئيس اللجنة املشرتكة
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 اللجنة المشتركة تقرير
 من لجنة النقل والمواصالت 

 ومكتب لجنة الشئون االقتصادية 
بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية  2020لسنة  144ر رئيس جمهورية مصر العربية رقم عن قرا

مصر العربية " الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك االستثمار األوروبى بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط 
 .5/2/2020فى القاهرة بتاريخ  ةدمياط، الموقع –المنصورة  –طنطا 

 
إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصالت  2020إبريل سنة من  22أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 

بالموافقة على اتفاق  2020لسنة  144ر رئيس جمهورية مصر العربية رقم قرا ،ومكتب لجنة الشـئون االقتصــادية
ات التعاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك االستثمار األوروبى بشأن الدراس

، لبحثه وإعداد تقرير عنه 5/2/2020فى القاهرة بتاريخ  ةدمياط، الموقع –المنصورة  –التكميلية لتحديث خط طنطا 
 لعرضه على المجلس. 

، لمناقشة موضوع القرار، حضره ممثال  عن 2020سنة مارس من  8عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا  في 
 الحكومة السادة:

 الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية. طارق لبيب خضر، نائب رئيس -
 وائل محمد نعيم، مستشار وزير النقل للقروض. -
 داليا صادق، باحث اقتصادى مسئول التعاون الدولى مع بنك االستثمار االوروبى. -
 جمال عبد القادر سويلم، رئيس اإلدارة المركزية للقروض، بوزارة المالية. -

 لالتفاقبنود ناقشت و  ،الدستور والالئحة الداخلية للمجلسنظر هذا االجتماع  لخالاستعادت اللجنة المشتركة 
اطلعت على تقرير لجنة بعد أن  (1)،بهة المرفق والمذكرة اإليضاحية ،المشار إليهالصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية 

طبقا  جاءت  هلى أن طريقة إقرار نتهى إوالذى ا ،المعروض االتفاقبشأن طريقة إقرار  (2)الشئون الدستورية والتشريعية
  .من الالئحة الداخلية للمجلس 197 والمادة ،من الدستور 151المادة الفقرة األولى من لحكم 

وما استمعت إليه من إيضاحات من مندوبى في اجتماع اللجنة المشتركة، وفى ضوء ما دار من مناقشات 
 على النحو التالى:تعرض تقريرها المشتركة فإن اللجنة الحكومة، 
 .مقـدمـة.مقـدمـة 
  :أهداف االتفاقأهداف االتفاقأواًل: أواًل.. 

 أهم االحكام الواردة فى االتفاقأهم االحكام الواردة فى االتفاق  ::ثانياثانيا.. 

 :المشتركةالمشتركة  رأي اللجنـةرأي اللجنـة  ثالثا:ثالثا.. 

 

 
                                                           

 ( مرفق بالتقرير. 1

 .2020سنة  ينايرمن  13الموافق  االربعاء( نظره المجلس ووافق عليه فى جلسته المعقودة يوم 2
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 -دمة:دمة:مقمق

، التى ارتكزت على 2030استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر  2016أطلقت الدولة المصرية فى فبراير عام 
عدد من البرامج  تم وضعيئى(، كما باالقتصادى، والبعد االجتماعى، والبعد الثالث أبعاد رئيسية هى )البعد 

  .هداف االستراتيجية والفرعية لهذه الرؤيةية التى يمكن من خاللها تحقيق األوالمشروعات التنمو 

السكك الحديدية وتطوير خدمات نقل البضائع  اتوفى ضوء تلك الرؤية فقد تم تخصيص استثمارات كبيرة لتحسين شبك
والركاب، هذا باإلضافة إلى تنفيذ برنامج إلعادة تأهيل وهيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما فى ذلك التطوير 
التكنولوجى للخطوط الحالية، عن طريق تحديث أنظمة اإلشارات وبناء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل الخطوط الحالية، 

 .شتريات الواسعة من القاطرات والعرباتوالم

 دراسة التى أعدتها هيئة التعاون اليابانيةالعلى   -إلى حد كبير  -وقد اعتمد برنامج تطوير منظومة السكك الحديدية  
والتى أظهرت أن إجمالى أطوال شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بلغت نحو  2012عام  "الجايكا"

كم مسار مزدوج  1460س قياسى وغير مكهرب فى الغالبية العظمى منها، وأنها مكونة من نحو كم بمقيا 9560
من إجمالى  %71,2ة كم مسار فردى )تمثل نسب 3650من إجمالى أطوال الشبكة(  ونحو  %28,5)تمثل نسبة 

 .أطوال الشبكة(

فى  2030التنمية المستدامة رؤية مصر  وفى سبيل توفير االستثمارات الالزمة لتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية
مع المؤسسات التمويلية الدولية وشركاء  ةمة نحو استغالل عالقاتها المتميز قطاع السكك الحديدية فقد سعت الحكو 

 .التنمية لدعم تنفيذ تلك البرامج والمشروعات

، لتوسيع نطاق 2016م ( عاEIRروبى كان قد أطلق مبادرة المرونة االقتصادية )و وحيث أن بنك االستثمار األ 
التمويل المتاح من البنك لالستثمارات فى الدول الواقعة فى المنطقة الجنوبية المجاورة لالتحاد األوروبى وفى البلقان 
الغربى، وذلك من أجل تحسين قدرة اقتصاديات تلك الدول المستفيدة من المبادرة على استيعاب األزمات والصدمات، 

د مظروف مالى من موارده الخاصة مخصص للمساعدة اقد استكمل تلك المبادرة باعتم 2017وأن البنك فى عام 
لدعم إنشاء المشروعات،  لذلك فقد سعت الحكومة المصرية نحو تفعيل  (EIR TAAS)الفنية والخدمات االستشارية  

والذى تم التصديق  1997يوليو  19االتفاق اإلطارى بين جمهورية مصر العربية وبنك االستثمار األوروبى الموقع فى 
، وذلك لالستفادة من مبادرة المرونة االقتصادية/ المساعدات الفنية فى دعم تنفيذ أحد 1998نوفمبر  23عليه فى 

دمياط  -المنصورة -مشروعات  تطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وهو مشروع تحديث خط سكك حديد طنطا
سيقوم بنك االستثمار األوروبى بتمويل الدراسات التكميلية  االذى بمقتضاهو  ية،تفاقاال هوهذا ما تحقق من خالل هذ

 الالزمة للمشروع.
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 أهداف االتفاق.أهداف االتفاق.أوالً: أوالً: 

  سد فجوة كبيرة فى قطاع السكك الحديدية المصرية، التى شهدت فترة طويلة في لمشروع ليتمثل الهدف العام
 والقدرة الكاملة على االستخدام وزيادة خطر الحوادث. من نقص االستثمارات مما أدى إلى ضعف المصداقية

  أما الهدف المحدد من المهمة الفرغية هو تكلفة الخدمات الفنية الالزمة لتنفيذ الدراسات التحليلية التكميلية
دمياط، من أجل التقدم إلى مرحلة  –المنصورة  -تحديث خط سكة حديد طنطا  ووضع وثائق إعداد مشروع 

 :لك من خالل اآلتىوذ، التنفيذ
 تنفيذ التحليل والوثائق الناقصة إلعداد المشروع. -

 إجراء التحليالت الناقصة والمستندات من أجل إعداد المشروع واالمتثال بأفضل الممارسات الدولية. -

 دعم إعداد المشروع بما يمهد الطريق لمرحلة تنفيذ مستقبلية أكثر سالمة. -

 أهم االحكام الواردة فى االتفاق.أهم االحكام الواردة فى االتفاق.  ::ثانياثانيا
 أطراف االتفاق: -1

  )Moic( جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولى  الطرف األول: -

 .(ENR أو المتعهد بالتنفيذوالهيئة القومية لسكك حديد مصر )                       

  .(EIB: بنك االستثمار األوروبى )الطرف الثانى -

 :املشروعمكونات  -2
تنفيذ وذلك من خالل كم،  118 بطولدمياط،  -المنصورة -سكة حديد طنطاتطوير خط  يتكون المشروع من

 اآلتى:

 .كم 65دمياط بطول  –مضاعفة قسم المنصورة  (1
 .إعادة اإلشارة للخط بالكامل  (2
الشحن  ةوساح ،من الممكن أن يمتد المشروع إلى االستثمارات اإلضافية فى محطات السكك الحديدية (3

 ورابط الشحن إلى ميناء دمياط. 
  قيمة املنحة: -3

( مليون يورو كحد 1,5من أجل دعم المشروع فقد وافق بنك االستثمار األوروبى على استخدام منحة بقيمة )
أقصى لموارد )مبادرة المرونة االقتصادية/المساعدات الفنية والخدمات االستشارية( وذلك لتمويل تكلفة الخدمات 

  ع.لمشرو ا إلعدادالالزمة لتنفيذ التحليل المفقود ووضع الوثائق  المهنية
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  :اخلدمات املمولة من املنحة ونطاقها -4
 ،المنصورة ،لتكميلية لتحديث سكة حديد طنطاالخدمات التى تمولها المنحة تمثل حزمة أعمال إلعداد الدراسات ا

 -:وينحصر نطاق تلك الخدمات فى المهام التالية، دمياط
 مرحلة البدء. -
دمياط، وتحسين  –تطوير عناصر دراسة الجدوى المفقودة للمشروع بأكمله )مضاعفة قسم المنصورة  -

 دمياط. –المنصورة  –اإلشارة على خط كامل طنطا 
 تقييم األثر البيئى واالجتماعى. -
 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. -
 تقييم بصمة الكربون. -
 نية للمتعهد بالتنفيذ )الهيئة القومية لسكك حديد مصر(تحليل القدرات التنفيذية والف -
 تخطيط الشراء. -
 الشروط المرجعية لدعم تنفيذ المشروع. -
 دمياط  -المنصورة  –دراسة جدوى أولية لكهربة شبكة السكك الحديدية المصرية متضمنة خط طنطا  -

 :مدة تنفيذ اخلدمات -5
 .شهرا 18وبحد أقصى شهرا  12المدة الزمنية المقدرة لتنفيذ الخدمات 

 عقد اخلدمة: -6
( مع استشارى خارجى ERI-ITAدخل بنك االستثمار األوروبى فى عقد خدمة ) 2019من فبراير  28فى  -

لتوفير الخدمات المتعلقة بالبنية األساسية فى المنطقة المجاورة الجنوبية ومنطقة البلقان الغربى بموجب 
( مسئول عن تقديم الخدمات المهنية ERI-ITAيكون استشارى )(، لEIRتمويل مبادرة المرونة االقتصادية )

 .لهذه المهمة الفرعية
 الستثمار األوروبى باآلتى:د بالتنفيذ وتوافق على يقوم بنك اتقر وزارة التعاون الدولى والمتعه -

 ام بإجراءات المناقصة أو أي قرار يتعلق بها الختيار فريق االستشاري بما في ذلك قرار ترسية القي
 المهمة الفرعية.

 ما  ،اتخاذ أي قرار نهائى يتعلق بإدارة العقد وتدبيره، والذى يتضمن على سبيل المثال ال الحصر
، إلجراء (FRI-ITA)إذا كان يجب الموافقة على خدمات المهمة الفرعية التي يقدمها االستشاري 
   يغطيها العقد.  أي مدفوعات إلى االستشاري، أو تعديل نطاق خدمات المهمة الفرعية التي

 ستثمار األوروبى يقوم باآلتى:، فإن بنك االإتاحة الخدمات للمتعهد بالتنفيذ لغرض -
 تنفيذ عملية التدبير للخدمات وترسية العقد المقابل وفقا لسياسته وقواعده وإجراءاته. .1
قا لشروط إدارة العقد والدفع لالستشارى الذى يسلم الخدمات أو أى جزء منها بموجب هذا العقد وف .2

 ذلك العقد وسياسته وقواعده وإجراءاته.
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 .وكيال لبنك االستثمار األوروبى، بل مقاولين مستقلين االستشاري، ويتعين عدم اعتباره،يعتبر  ال -
ال ينشئ العقد المبرم بين بنك االستثمار األوروبى واالستشارى، أو يتم تفسيره على أنه إنشاء، أية عالقة  -

واالستشارى، وتقر وزارة التعاون الدولى والمتعهد بالتنفيذ  ،التعاون الدولى أو المتعهد بالتنفيذتعاقدية بين وزارة 
بأنهما اليكونا طرفا فى العقد، وال تملك وزارة التعاون الدولى أو المتعهد بالتنفيذ أى حقوق إلنفاذ أى بند من 

 بنود العقد مباشرة.
 يد النهائى من المهمة الفرعية.دمة، ولكنه سيكون المستفلن يكون المتعهد بالتنفيذ طرفا فى عقد الخ -

                : تصميم اخلدمات )الشروط املرجعية( -7
فى يتعين أن يتعاون المتعهد بالتنفيذ فى جميع األوقات مع بنك االستثمار األوروبى فى الوقت المناسب  -

  -اآلتى:
  ،والتى يتم استخدامها بمعرفة بنك االستثمار تصميم المواصفات الفنية لخدمات المهمة الفرعية

 .األوروبى فى اختيار استشاريين فريق المهمة الفرعية
 واإلشراف على تقديم الخدمات بمعرفة استشاريي فريق المهمة الفرعية المراقبة. 

ق يتعاون الطرفان فى تصميم المواصفات الفنية للخدمات )الشروط المرجعية(، وتحديد األهداف ونطاق وطر  -
 .تسليم الخدمات، ويقدم المتعهد بالتنفيذ موافقتة الخطية على الشكل النهائى للشروط المرجعية

يقر المتعهد بالتنفيذ بأن الشروط المرجعية المذكورة ستعكس االحتياجات المحددة وتستجيب لها، وأنه يقبلها  -
أيام عمل  10رفضه صراحة فى غضون دون تحفظ، ويعتبر المتعهد بالتنفيذ قد قدم هذا األقرار إذا لم يتم 

 .من استالم طلب مكتوب فى هذا الصدد من بنك االستثمار األوروبى
سيقوم بنك االستثمار األوروبى بمشاركة الشروط المرجعية التى تم تطويرها واعتمادها مع االستشارى لتقديم  -

 الخدمات وفقا لعقد الخدمة الحالى الموقع مع االستشارى. 
 ن قبل بنك االستثمار األوروبىم 2019خدمات بمعرفة االستشارى الذى تم اختياره فى فبراير يتم تقديم ال -

 .مقيدة من خالل إجراءمناقصة دولية
يتم التشاور مع المتعهد بالتنفيذ حول تكوين الفريق والمنهجية التى اقترحها االستشارى لتنفيذ المهمة الفرعية،  -

ن تكون القرارات النهائية المتعلقة بالموافقة على فريق االستشارى ومنهجيته ويقر المتعهد بالتنفيذ ويوافق على أ
 .الجهة المتعاقدةتقع بالكامل على عاتق البنك بصفته 

 -:اجلانب املصرىالتزامات وحقوق أهم  -8
 -:أهم التسهيالت التى يقدمها المتعهد بالتنفيذ  -أ

المستندات وورش العمل المطلوبة، ودعم تنظيم زيارات يتوقع من المتعهد بالتنفيذ تقديم الوصول الكامل إلى  -
 .يد والبنية األساسية المرتبطة بهدلخط السكة الح

يتعهد المتعهد بالتنفيذ ضمان تعاون موظفيه فى جميع األوقات مع بنك االستثمار األوروبى واالستشارى  -
 .، بموجب المهمة الفرعيةفيما يتعلق بتقديم الخدمات
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بالمعلومات والمستندات الموجودة تحت تصرفه والتى قد تكون ذات صلة على الفور ويد االستشاري تز  -
  .لتوفير الخدمات وفقا للمواصفات الفنية ذات الصلة في هذا الصددوضرورية 

يجوز لالستشارى طلب مساعدة المتعهد بالتنفيذ فى الحصول على نسخ من القوانين واللوائح والمعلومات  -
 على االستشارى فى أدائه اللتزاماته. المحلية التى قد تؤثر

يقوم المتعهد بالتنفيذ بتسهيل التواصل والتعاون بين الهيئات المختصة فى مصر حسب الضرورة لنجاح  -
  .تصميم وتسليم الخدمة

يمكن تشكيل لجنة تسيير من ممثلين من جميع األطراف المعنية، باإلضافة إلى فريق من بنك االستثمار  -
ل الدور الرئيسى لهذه اللجنة فى تقديم كافة البيانات ذات الصلة إلى االستشارى ومتابعة األوروبى، ويتمث

 .تقدم المهمة ليتمكن االستشارى من تنفيذ مهمته بنجاح وفقا للجدول الزمنى المحدد
بمقر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توفير مكتب إلقامة االستشارى والمرافق األخرى لتقديم الخدمات  -

 .(1، وكمل هو موضح في الملحق رقم ) إذا تم تحديد تفصيل آخرإال
 أهم االلتزامات: -ب

يتعين على وزارة التعاون الدولى والمتعهد بالتنفيذ االلتزام بالمبادئ والمعلومات ومتطلبات التعاون المحددة  -
األوروبى ور في نشاط بنك االستثمار األوروبى لمنع وردع السلوك المحظ في سياسة بنك االستثمار

 (.)سياسة مكافحة الغش
اقية ألغراض هذه االتفيتعين على المتعهد بالتنفيذ القيام بدور النظير الرئيسى لبنك االستثمار األوروبى  -

ينص صراحة على خالف ذلك، افتراض أن أي إخطار أو لم وأنه يجوز لبنك االستثمار األوروبى ما 
أخرى يقوم بها المتعهد بالتنفيذ لبنك االستثمار األوروبى فيما يتعلق بهذه االتفاقية،  موافقة أو أي اتصاالت

 تمثل وجهات نظر المتعهد بالتنفيذ وأى من جميع الكيانات األخرى المستفيدة من خدمات المهمة الفرعية. 
 رى متعهد بالتنفيذ قصايبذل المع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها بشأن العمالة األجنبية في مصر،  -

جهده لدعم االستشارى فى الحصول على التأشيرات والتصاريح المطلوبة، بما فى ذلك تصاريح العمل 
 ، وذلك دون تحمل المتعهد بالتنفيذ أي التزام بتغطية تكاليفها.                 واإلقامة لموظفى االستشارى والتابعين له

لية إجراء تقييمه الخاص بشأن مدى مالءمة الخدمات لالستخدام المزمع يتحمل المتعهد بالتنفيذ وحده مسئو  -
 عمله.  

يتحمل المتعهد بالتنفيذ وحده مسئولية تقرير ما إذا كان يجب متابعة أو تنفيذ أي مقترحات أو توصيات  -
                                                                                     دمها االستشاري كجزء من الخدمات.أو حلول ق

 أهم الحقوق: -ج
يجوز للمتعهد بالتنفيذ أن يطلب استبدال واحد أو أكثر من الخبراء في أي وقت أثناء تنفيذ عقد الخدمة  -

الستثمار ، ويجب إرسال هذا الطلب إلى بنك االذين يقدمهم االستشاري إلى الحد الذى يبرره بشكل معقول
، السيما بأسباب تتعلق بقواعد وقد يعارض البنك هذه التعديالت األوروبى مع تبرير التغييرات المطلوبة،

 .إدارة المشتريات والعقود المعمول بها ويبلغ المسئول بأسباب هذا الرفض
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واآلراء التي أرسلها يتعين على بنك االستثمار األوروبى أن يولى االعتبار الواجب والمالئم لوجهات النظر  -
 المتعهد بالتنفيذ إلى بنك االستثمار األوروبى فيما يتعلق بالمهمة المهمة الفرعية.

بأنه يرفض التسليم المقدم بمعرفة  يجوز للمتعهد بالتنفيذ إخطار بنك االستثمار األوروبى في أي وقت كتابيا   -
 .إلى أسباب هذا الرفضمع اإلشارة   ،االستشاري 

بالتنفيذ طلب تعديالت على تصميم الخدمات أثناء تنفيذ عقد الخدمة، ويحق لبنك االستثمار  يجوز للمتعهد -
 األوروبى أن يعترض على مثل هذه التعديالت ويقوم بإبالغ المتعهد بالتنفيذ باسباب هذا الرفض.

الخدمات  يحق للمتعهد بالتنفيذ أن تتم استشارته بخصوص والموافقة على أى تعديالت جوهرية على تصميم -
والتى قد يتصورها بنك االستثمار األوروبى أو االستشارى أثناء تنفيذ عقد الخدمة، وتعتبر موافقة المتعهد 

( يوم من استالم 15بالتنفيذ على أى تعديالت من هذا القبيل ما لم يقدم رفضه صراحة فى غضون )
ل كان ذلك ممكنا يقوم المتعهد بالتنفيذ رسالة من بنك االستثمار األوروبى بشأن التعديالت المقترحة فى حا

  بإبالغ بنك االستثمار األوروبى بأسباب رفضه.
   الضرائب: -9

تكلفة الخدمات حصري ا ، صافي ا من أي ضرائب غير مباشرة،  ERI TAASيغطي التمويل المقدم بموجب  -
بما في ذلك، ضريبة القيمة المضافة، الرسوم، ضريبة االستقطاع، أو أي ضرائب أخرى مطبقة، والتي قد 

 تكون مستحقة الدفع في مصر.
أي ضرائب قد يتم تعهد بالتنفيذ بتحمل م، يتعهد ال3ية، وال سيما المادة مراعاة  ألحكام االتفاقية اإلطار  -

دفعها في مصر فيما يتعلق بالعقد دون اللجوء إلى بنك االستثمار األوروبي أو إلى التمويل المقدم بموجب 
ERI TAAS. 

          :نفاذ االتفاقية -10
من تاريخ استالم البنك إخطارا من  االتفاقية سارية المفعول وفاعلة فى جميع أحكامها اعتبارا  هذه تعتبر  -

 .مصر العربية يفيد استيفاء المتطلبات القانونية الالزمة لدخول االتفاقية حيز النفاذ من جمهورية
أي تعديل على هذه االتفاقية، بما فى ذلك الملحقات، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل األطراف،  -

 .وتتم بذات اإلجراءات التى دخلت بها هذه االتفاقية حيز النفاذ
  تعليق نفاذ االتفاقية: -11

فى الحاالت لمهمة الفرعية ايجوز أن يقوم بنك االستثمار األوروبى بتعليق تنفيذ جميع أو جزء من خدمات  -
 اآلتية:
 القوة القهرية التى تجعل األمر صعبا للغاية أو خطير لالستمرار. 
  عندما يكون من الضرورى التحقق مما إذا كان تنفيذ العقد قد تأثر باألخطاء الجسيمة أو المخالفات

 أو التزوير.
  ،إخفاق المتعهد بالتنفيذ فى االمتثال بأى التزام جوهرى بموجب هذه االتفاقية أو القانون المطبق

( يوما من بنك االستثمار األوروبى يطلب من 30على الرغم من استالم إخطار كتابى مدته )
 المتعهد بالتنفيذ على النحو القابل للتطبيق من أجل االمتثال.
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 خدمات المهمة الفرعية فى حاالتالمتعهد بالتنفيذ بطلب تعليق تنفيذ جميع أو جزء من  ويجوز أن يقوم -
القوة القهرية التى تجعل األمر صعبا للغاية أو خطير لالستمرار، وفى هذه الحالة يجب تزويد بنك 

 سباب الالزمة للطلب دون تأخير.تثمار األوروبى بكل التفاصيل واألاالس
  :ة النزاعاتالقانون احلاكم وتسوي -12

 .قانون جمهورية فرنساية والمعلومات الخاصة بها وبنائها وصالحيتها لاالتفاقهذه خضع يتعين أن ت -
 يتعين أن يسعى الطرفان لتسوية أي نزاع ينشأ بينهما بشكل ودى. -
( يوما من التاريخ الذى يخطر به أي طرف، الطرف 60في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودى خالل ) -

اآلخر بالنزاع، يتم تقديم جميع المنازعات إلى المحاكم الفرنسية التي يتعين أن تتمتع بسلطة قضائية 
  لتسوية أيا من تلك النزاعات.حصرية 

 رأي اللجنة املشرتكة: -:ثالثا  

أبداه السادة  ضوء ما ، وفى2020لسنة  143ست اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم بعد أن تدار 
  -تي:آلاللجنة تبين قد فمندوبو الحكومة من إيضاحات، 

األساسية لها  استثمارات تطوير البنيةضعف  نتيجةمنظومة السكك الحديدية  في ظل التدهور الذى طرأ على -
أصبح لزاما على الحكومة تدبير موارد مالية لتمويل خطة تطوير منظومة السكك على مدار عقود طويلة، 

 .  2030الحديدية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 
تمثل هذه االتفاقية حسن استغالل من الدبلوماسية المصرية للعالقات المتميزة التي بنتها القيادة السياسية مع  -

مية لدعم تمويل نكاء التول إلى  تعاون مشترك بين مصر وشر مويلية. من أجل الوصدول العالم ومؤسساته الت
 مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية.

في سبيل وضع خطة محكمة لتطوير منظومة السكك الحديدية بطول شبكاتها بما يؤهلها إلى مواكبة التطورات  -
االستعانة باستشاريين متخصصين قادرين على وضع  الهائلة التي شهدتها كافة عناصر المنظومة كان البد من

الدراسات الالزمة للوصول بهذه المنظومة إلى تحقيق المستهدفات الخدمية واالقتصادية والبيئية الالزمة 
الستمرار تشغيلها وتحقيق أقصى معدالت التأمين والسالمة، وهذا ما يمكن تحقيقه من خالل هذه االتفاقية 

بنك االستثمار األوروبى بتمويل تكلفة األعمال االستشارية الالزمة لتطوير خط سكة حديد التي بمقتضاها يقوم 
 طنطا، المنصورة، دمياط، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة.

لإلسهام في تحقيق عدة أهداف  سكة حديد طنطا، المنصورة، دمياط،تطوير خط  2030ضمن رؤية مصر ت -
تنموية في مقدمتها تنشيط الحركة االقتصادية لميناء دمياط ليعمل وفق طاقاته التصميمية، وتفعيل دور المركز 

ستى الدولى لتخزين وتبادل الحبوب بدمياط، وكذلك تنشيط وتفعيل مدينة دمياط لآلثاث، والمنطقة ياللوج
 الصناعية بدمياط الجديدة
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ضات وتفاهمات بين الحكومة المصرية وكل من بنك االستثمار األوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية فاو هناك م -
خط سكة حديد طنطا، المنصورة، دمياط، في ضوء ما تنتهى إليه  لالتفاق على قرض لتمويل مشروع تطوير

  أعمال الدراسات التي يتم تنفيذها بموجب هذه االتفاقية.
 

الحديدية، وحيث منظومة السكك الخاصة بتطوير  من أهمية األعمال الفنية والدراسات ،للجنةوفى ضوء ما تبين 
تطوير خط سكة تتيح منحة الترد من بنك االستثمار األوروبى لتمويل تلك الدراسات فيما يخص  أن هذه االتفاقية

المشتركة  فقد انتهى رأي اللجنة ،ونظرا لعظم األهداف المرجوة من تطوير هذا الخط، المنصورة، دمياط، حديد طنطا
 .2020لسنة  144قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم على إلى الموافقة 

 
 التالى:واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت وعلى القرار 

اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة القومية لسكك جديد  على ووفق"
 –المنصورة –مصر" وبنك االستثمار األوروبى بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنط 

 ".وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،5/2/2020دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 
   

 

 

 املشرتكةرئيس اللجنة 

 النائب/ هشام عبد الواحد


