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 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب
 األولالفصل التشريعي 
 الخامسدور االنعقاد العادي 

 اللجنة املشرتكة 
 من جلنة النقل واملواصالت 

 واخلطة واملوازنة الشئون االقتصادية ىتجلن ومكتىب
 
 السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب

طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصالت تحية 
لسنة  143، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم والخطة والموازنة الشـئون االقتصــادية تىلجن ىومكتب

" وبنك االستثمار األوروبى لألنفاقالقومية  بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة 2020
، 29/1/2020هيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ إعداد دراسة جدوى إلعادة تأبشأن 

 .برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر

، مقررا  احتياطيا ، لها فيه بعجرعبد الهادى والسيد النائب/  مقررا  أصليا ، المشتركة وقد اختارتنى اللجنة
 أمام المجلس.

 

 وتفضلـــوا سيادتكم بقبـــول وافـــر االحتـــرام،،،
  

 

 عشر الثانى التقرير

12/مشتــــرك  
 

 2020مايو سنة  3

 رئيس اللجنة املشرتكة

 النائب/ هشام عبد الواحد
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 اللجنة المشتركة تقرير
 من لجنة النقل والمواصالت 

 والخطة والموازنة الشـئون االقتصــادية تىلجن ىومكتب
بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية  2020لسنة  143ر رئيس جمهورية مصر العربية رقم قراعن 

هيل الخط إعداد دراسة جدوى إلعادة تأ" وبنك االستثمار األوروبى بشأن لألنفاقمصر العربية " الهيئة القومية 
 .29/1/2020الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 

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

بالموافقة  2020لسنة  143ر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ، قراوالخطة والموازنة الشـئون االقتصــادية تىلجن
إعداد دراسة ى بشأن " وبنك االستثمار األوروبلألنفاقعلى اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية " الهيئة القومية 

، لبحثه وإعداد تقرير 29/1/2020هيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ أجدوى إلعادة ت
 عنه لعرضه على المجلس. 

، لمناقشة موضوع القرار، حضره ممثال  عن الحكومة 2020سنة  مايومن  3عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا  في 
 السادة:

 وائل محمد نعيم، مستشار وزير النقل للقروض. /عميد -
 مهندس/ محمد سيد منصور، رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة القومية لألنفاق. -
 األستاذة/ داليا صادق، باحث اقتصادى مسئول التعاون الدولى مع بنك االستثمار االوروبى. -
 دارة المركزية للقروض، بوزارة المالية.األستاذ/ جمال عبد القادر سويلم، رئيس اإل -

بنود لالتفاق ناقشت ، و الدستور والالئحة الداخلية للمجلسهذا االجتماع نظر  خاللاستعادت اللجنة المشتركة 
اطلعت على تقرير ، بعد أن (1)به المرفقة والمذكرة اإليضاحية ،المشار إليهالصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية 

بشأن طريقة إقرار االتفاق المعروض، والذى انتهى إلى أن طريقة إقراره جاءت  (2)الدستورية والتشريعيةلجنة الشئون 
 . من الالئحة الداخلية للمجلس 197والمادة  ،من الدستور 151المادة الفقرة األولى من طبقا  لحكم 

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

 .مقـدمـة.مقـدمـة 
 :أهداف االتفاقأهداف االتفاق  أواًل:أواًل.. 

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

  ًالمشتركةالمشتركة  رأي اللجنـةرأي اللجنـة  --::ثالثاً ثالثا.. 

 
                                                           

 .بالتقريرمرفق ( 1

  .2020سنة  ابريلمن  22الموافق  ربعاءاأل( نظره المجلس ووافق عليه فى جلسته المعقودة يوم 2
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 -مقدمة:مقدمة:

في إطار خطة الدولة نحو تطوير وتحديث مشروعات البنية األساسية ذات األولوية القصوى فإن وزارة النقل قد 
وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث كافة وسائل النقل الجماعى وفى مقدمتها مترو انفاق القاهرة، وذلك من 

في عملية النقل الجماعى داخل إقليم القاهرة الكبرى، نفاق الحالية تتحمل العبء األكبر ألن شبكة مترو اأمنطلق 
القضاء على بشكل فعال في تسهم كثر أنماط النقل المتطور التي أيعد من   -بشكل عام  -كما أن مترو االنفاق

وفى ذات الوقت تعمد الى تقديم خدمات سريعة ومتميزة للجمهور هذا باإلضافة الى مراعاتها للضوابط  ،أزمات المرور
 ظ على البيئة.المعايير المتعلقة بالحفوا

ت الدولة في السنوات األخيرة الى شركاء التنمية من أجل توفير التمويل الالزم لتطوير وتحديث وصيانة أوقد لج
وتطويره لعدة سنين عمال صيانته همال أ إ الخط األول من مترو القاهرة والذى كان قد وصل الى حالة متردية نتيجة 

جل الحفاظ على استمرار عمل هذا الخط وتطوير منظومة إنفاق مبالغ ضخمة من أ الحاجة إلى الى مر الذى أدىاأل
 تالخط الثانى، لذلك لجأ معاريو ينعدم االنتظار لتكرار نفس الس إلى حدا بالهيئة القومية لالنفاق وهذا ماتشغيله، 

عادة تأهيل الخط الثاني لمترو دعما منه إل ( لكى تطلباألوروبيبنك االستثمار الهيئة إلى أحد شركاء التنمية )
األنظمة  حيث أنأنفاق القاهرة نظر ا لنقص الصيانة وعدم إتاحة االستثمارات إلعادة التأهيل في وقتها المناسب، 

عادة تأهيل إ قد اعت ب رت غير كافية، وربما غير آمنة، مما أدي إلي الحاجة إلى  الثانىاإللكترونية والميكانيكية للخط 
 أجزاء من المسارات واألنفاق، واالرتقاء بمستوى وحدة اإلمداد بالطاقة من أجل استيعاب مستوى أعلى من الخدمة.

مخصصات مالية  –سعيا منه الستكمال مبادرة المرونة االقتصادية  –وروبى اعتمد بنك االستثمار األ وبناء عليه
ير الخدمات االستشارية من أجل تقديم المساعدة التقنية وتوف مبادرة المرونة االقتصادية( )موارد من موارده الخاصة

 انشاء وإعداد وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث الخط الثانى للمترو القاهرة.نها أن تدعم التي من شأ
 .أهداف االتفاق أوال :

سيكون هذا  االتفاق جزءً الهدف العام من المشــــــــروع الذى ســــــــيكون هذا  االتفاق جزءً  - شروع الذى  سين أداء نظام النقل العام في القاهرة منه هو تحســــــــين أداء نظام النقل العام في القاهرة   الهدف العام من الم منه هو تح
 وتحديدًا الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة.وتحديدًا الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة.

صيفها، وتلك العمليات من المهمة الفرعية هو التعريف بعمليات تجديد أنظمة الخط الثانى وتوصــــــــــيفها، وتلك العمليات الهدف المحدد الهدف المحدد  - من المهمة الفرعية هو التعريف بعمليات تجديد أنظمة الخط الثانى وتو
 وهى ضرورية لتحقيق ما يلى:وهى ضرورية لتحقيق ما يلى:تشمل البنية التحتية ومخازن الدرفلة، تشمل البنية التحتية ومخازن الدرفلة، 

 على تلبية متطلبات القدرة االستيعابية وعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات القادمة .على تلبية متطلبات القدرة االستيعابية وعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات القادمة .القدرة القدرة  --أأ

 سنة إضافية.سنة إضافية.  2525تمديد العمر المتوقع للنظام لمدة تمديد العمر المتوقع للنظام لمدة  --بب
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 أهم االحكام الواردة فى االتفاق. :ثانيا

 أطراف االتفاق: -1
 ()ويشار اليها بوزارة التعاون الدولى جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولى  الطرف األول: -

 .(يشار اليها بالهيئة أو المنفذ) لألنفاقوالهيئة القومية                    

  .: بنك االستثمار األوروبىالطرف الثانى -

  قيمة املنحة: -2
المساعدة الفنية والخدمات  /موارد مبادرة المرونة االقتصادية وافق بنك االستثمار األوروبى على إستخدام 

يورو منحة لتمويل تكلفة الخدمات الفنية الالزمة لوضع دراسة  الف 200و مليون  أقصىاالستشارية بحد 
 (.""المهمة الفرعيةمترو القاهرة )عادة تاهيل الخط الثانى لإلالجدوى 

 :نطاق اخلدمات املمولة -3
إجراء مسح شامل  المساعدة الفنية وتحفيز االستشاريين ودعمهم فى في مثلتالخدمات التى تمولها المنحة ت

من شبكة مترو القاهرة، ثم إعداد وثائق تصميم وظيفية ووثائق  2للحالة الراهنة لجميع أنظمة وهياكل الخط 
 المناقصة للسماح للمنفذ بالبدء في شراء األعمال.
 على النحو التالي:حل، مرا 5سوف تنف ـذ عملية المساعدة التقنية مقسمة على 

 :مرحلة المسح. حيث سيقوم االستشاري بمسح جميع األنظمة )البنية التحتية ومخازن  المرحلة األولى
 الدرفلة( ووصف الحالة القائمة لألنظمة من المنظور التشغيلي ومن حيث متوسط عمرها المتوقع.

 :سيتولى االستشاري صياغة تقرير يحدد فيه: المرحلة الثانية 
 .األنظمة القائمة التي يمكن صيانتها (1
  .( األنظمة التي تحتاج إلى تحديث جزئي للحفاظ على المستوى الحالي لعمليات التشغيل بها2
 .( األنظمة التي تحتاج إلى تحديث كامل للحفاظ على المستوى الحالي لعمليات التشغيل بها3
 عام ا. 25تراضي لمدة تحقق هدف مد العمر االفل( كيف يمكن شراء قطع الغيار 4

 :إجراء دراسة جدوى.يتعين على اإلستشارى   المرحلة الثالثة 
 :خطة رئيسية لألعمال التي يتعين  –بناء  على الحلول المختارة  -يقدم االستشاري  المرحلة الرابعة

 .تنفيذها
  المواصفات  كافة تفاصيل –بناء  على الحلول المختارة  -المرحلة الخامسة: يحدد فيها االستشاري

 وتجديده. 2الفنية والرسومات والمستندات الالزمة للبدء في عرض مناقصة دولية لالرتقاء بالخط رقم 
وعالوة على ذلك، يجب على المساعدة الفنية إمداد المنفذ بوثائق العطاءات الفنية الالزمة للحلول التي اختارها 

 الجديدة التي جرى االرتقاء بها.المنفذ من أجل تعميم المناقصات المتعلقة باألنظمة 
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  مدة تنفيذ اخلدمات: -4
     .شهرا   12أقصى بحد  المدة الزمنية المقدرة لتنفيذ الخدمات

 عقد اخلدمة: -5
مع استشارى خارجى لتوفير الخدمات المتعلقة االستثمار األوروبى عقد خدمة بنك  أبرم 2019من فبراير  28فى  

مويل مبادرة ت من خاللالبلقان غرب منطقة بلدان و  بيو الجنوبى لالتحاد األور  بلدان الجواربالبنية األساسية فى 
 .المرونة االقتصادية

 الضرائب: -6
  يغطي التمويل المقدم بموجبERI TAAS  ،تكلفة الخدمات حصري ا ، صافي ا من أي ضرائب غير مباشرة

بما في ذلك، ضريبة القيمة المضافة، الرسوم، ضريبة االستقطاع، أو أي ضرائب أخرى مطبقة، والتي قد 
 تكون مستحقة الدفع في مصر.

  د يتم دفعها في بتحمل أي ضرائب ق المنفذ، يتعهد 3مراعاة  ألحكام االتفاقية اإلطارية، وال سيما المادة
 ERIمصر فيما يتعلق بالعقد دون اللجوء إلى بنك االستثمار األوروبي أو إلى التمويل المقدم بموجب 

TAAS.  
 بى:وورألالتزامات بنك االستثمار ا -7

  ما يلى: –ألغراض إتاحة الخدمات للمنفذ  –يجرى بنك االستثمار االوربى 
 وفقا  لسياساته وقواعده وإجراءاته. “( العقد)“عملية شراء الخدمات ومنح عقد الخدمة المقابل  تنفيذ -أ

الخدمات ه يدير عملية ابرام العقد، وكذلك عليه ان يسدد الى االستشاري مقابل تقديمه ييجب عل -ب
واعده ى جزء منها بموجب عقد االستشاري وفقا  لشروط ذلك العقد وبما يتسق مع سياساته وقأأو 

  وإجراءاته.
 راء التي يرسلها المنفذ الى بنك آلولى االهتمام الواجب للرؤى ولن ي  أبى و ور أليجب على بنك االستثمار ا

بى فيما يتعلق بخدمات المهمات الفرعية، مع مراعاة دوره والتزاماته المحددة بوصفه الجهة و ور ألاالستثمار ا
 ات المهام الفرعية.المنوط بها عمليات الشراء والتعاقد على خدم

 بى أن يتخذ اإلجراءات المناسبة لضمان دقة البيانات الشخصية وتحديثها عند و ور ألعلى بنك االستثمار ا
الكشف عنها للجهة المتعهدة بالتنفيذ وعليه كذلك أن يضمن إمداد أصحاب البيانات الشخصية بالمعلومات 

ويتضمن ، 9- 2هم الشخصية ال يخل بأحكام البند تنبياالالزمة لتمكينهم من التأكد من أن استخدام المنفذ 
 ذلك إعالمهم عن اآلتى:

 أن البنك قد كشف عن بيانتهم الشخصية للمنفذ. .1
 األغراض التي من أجلها كشف النقاب عن بيانتهم الشخصية. .2
 لحقوق.وبالجهات التي يمكنهم التواصل معها لممارسة تلك ا – 9- 2وفقا  للبند  –إبالغهم بمن لهم حقوق  .3

 هذا فضال  عن إمدادهم بالمعلومات األخرى التي تتطلبها قوانين حماية البيانات الشخصية المعمول بها.
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 التزامات اجلانب املصرى: -8
 ،فيما يلى: يتعاون المنفذ في جميع األوقات مع بنك االستثمار األوروبى 

o  وربي أليستخدمها بنك االستثمار اتصميم المواصفات الفنية لخدمات المهمات الفرعية، والتي سوف
 .في اختيار فريق المهمات الفرعية لالستشاري 

o  لمتابعة واإلشراف على أداء الخدمات المنوطة بفريق المهام الفرعية المختار من االستشاري، بما ا
في ذلك ما قد يطلبه بنك االستثمار االوروبي من التحقق من دقة الجداول الزمنية التي تسجل 

يم ؛ ومن المراجعة وتقدبالموقع داخل مصرالخبراء التابعون لالستشاري الوقت الذي يعمل فيه 
مخرجات والتسليمات التي يقدمها االستشاري ومدى امتثالها لمتطلبات الالرأي بشأن جودة 

المواصفات الفنية للخدمات؛ وكذلك التأكد من اتخاذ القرارات العاجلة وتقديم البيانات التي يطلبها 
من أجل أداء خدمات المهمات  –حسب االقتضاء  -وروبي أو االستشاري ألبنك االستثمار ا

  الفرعية.
  سوف يبذل المنفذ قصارى جهده في دعم االستشاري في الحصول على التأشيرات والتصاريح المطلوبة

بما في ذلك تصاريح  –دونما إخالل بالقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العمالة األجنبية في مصر  –
 العمل واإلقامة لموظفى االستشاري ومن يعولونهم.

  بالمعلومات والوثائق ذات الصلة  –دون تأخير غير مبرر  –المنفذ بمهام امداد االستشاري يضطلع
التي ينبغي وجودها تحت تصرفه، والتي قد تكون ضرورية لتوفير الخدمات وفقا  للمواصفات الفنية 

 المتفق عليها.
صال ، وفى هذه الحالة وفى هذا الصدد، قد يطلب المنفذ من االستشاري أن يبرم معه اتفاقا  سريا  منف

 يتعين االتى:
o .المناقشة المسبقة لشروط ذاك االتفاق مع بنك االستثمار االوروبى 
o ى تعهدات تتعلق برفع التقارير وال بكشف النقاب عن التزامات االستشاري أاال يخل ذلك االتفاق ب

 وفقا  للعقد. األوروبيتجاه بنك االستثمار 
  طار هذا االتفاق، يجب عليه إجل تنفيذ التزاماته في أيقر كل من وزارة التعاون الدولى والمنفذ بأنه من

التعرف على البيانات الشخصية )الموضحة في االتفاق( المتعلقة بأطراف أخرى واستخدامها، وتشمل 
 .خرى الخبراء الذين يعينهم االستشاري في سياق تقديم الخدماتتلك األطراف األ

 تقييما او نفذ مهمة للرقابة على الخدمات، فإن على الجهة المتعهدة  األوروبيبنك االستثمار  أجرى  إذا
أو األشخاص المصرح لهم من قبل بنك  األوروبيبالتنفيذ أن توافق على إمداد ممثلي بنك االستثمار 

أن تساعدهم في أداء تلك االستثمار االوروبى بأى وثيقة أو معلومات في حوزة المنفذ يكون من شأنها 
 المهمة.
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  يتعهد المنفذ بعدم خرق، أو التسبب في انتهاك بنك االستثمار االوروبى الية عقوبات، ويبلغ بنك
 االستثمار االوربى كتابة في أقرب وقت ممكن بأى " حدث جزئى " يكون فيه:

لديه  ،عنه أو تحت سيطرته المنفذ، او أي مسئول أو ممثل أو اى شخص آخر يتصرف نيابة  -أ
القدرة على إعطاء التوجهات وممارسة الرقابة فيما يتعلق باالتفاقية و/ أو الخدمات، أو 

 هدفا  لعقوبة. وفي خرق أاالنتهاكات، أو يصبح 
ى بلد أو إقليم )بما في ذلك حكومته( يكون فيه أي من الكيانات أو األشخاص المشار اليهم أ -ب

 للعقوبة. يصبح هدفا   ،وجودين أو مقيمين أو منظمين أو مدمجين بموجبهافي الفقرة )أ( أعاله م
يضمن المنفذ احتفاظه بالضوابط والضمانات الداخلية المناسبة المصممة لمنع انتهاك أي ن أيجب 
   .جزاء

 عن دة بالتنفيذ التنازل عن اى حقوق أو التزامات ناشئة هال يجوز لوزارة التعاون الدولى وال للجهة المتع
 .وروبىألهذا االتفاق وال نقلها للغير إال بموافقة كتابية مسبقة من بنك االستثمار ا

 احلماية الفكرية والسرية: -9
  مع مراعاة أي حقوق مسبقة للملكية الفكرية يمتلكها أي شخص أو كيان قانونى، شامال ذلك حقوق اى طرف

ليين، فإن حقوق الملكية الفكرية في المواد من أطراف االتفاق الماثل والتي ستظل ملكا  الصحابها األص
التي يجمعها أو يعدها االستشاري في سياق أدائه التزاماته بمقتضى العقد تؤول ملكيتها الى بنك  الجديدة

االستثمار االوروبى، ويشمل ذلك الحكم حقوق الملكية المتعلقة بالتقارير والبيانات والمعلومات ذات الصلة 
خرائط والرسوم البيانية والخطط وقواعد البيانات والمستندات والبرامج األخرى والسجالت باالتفاق من قبيل ال

 والمواد الداعمة للمستندات.
 مستند أو معلومات أو مواد أخرى متعلقة بالخدمات أو هذه االتفاقية أي  سرية يتعهد الطرفان بالحفاظ على

المعلومات لم تعد  بشكل شائع على أن هذه ن يتفق الطرفاحسب األصول على انها سرية، الى أ وتصنف
  سرية بعد اآلن.

 :نفاذ االتفاقية -10
  يدخل االتفاق حيز النفاذ من تاريخ استالم بنك االستثمار األوروبى إخطار جمهورية مصر العربية الذى

 .ي فيد باستيفاء المتطلبات القانونية الالزمة لدخول االتفاق حيز النفاذ
  يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل المرفقة بها االتفاقية، بما فى ذلك الملحقاتأي تعديل على هذه ،

 األطراف، وتتم بذات اإلجراءات التى دخلت بها هذه االتفاقية حيز النفاذ.
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  تعليق نفاذ االتفاقية: -11
ويجوز أن  الفرعيةيجوز أن يقوم بنك االستثمار األوروبى بتعليق تنفيذ جميع أو جزء من خدمات المهمة 

 فى الحاالت اآلتية: يطلب المنفذ بطلب ذلك من البنك
 القوة القهرية التى تجعل األمر صعبا للغاية أو خطير لالستمرار. 
 يجب تزويد بنك االستثمار  طلب المنفذ من بنك االستثمار االوروبى تعليق تنفيذ الخدمات، في حالة

  ر.للطلب دون تأخيسباب الالزمة األوروبى بكل التفاصيل واأل
  القانون احلاكم وتسوية النزاعات: -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 
 ( 60في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودى خالل )أي طرف، فيه من التاريخ الذى يخطر  يوم عمل

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

 :عدم التنازل والطرف الثالث -13
 تأخر من جانب بنك االستثمار االوروبى عن ممارسة حق من حقوقه بموجب الو أمتناع اال ال يفسر

 .زل منه عن هذا الحقانه تنأاالتفاق أو بموجب القانون المعمول به، على 
  طرافه، وال يحق ألى شخص ليس طرفا فيه ان يتمتع بأى ميزة أأبرم هذا االتفاق لتحقيق مصالح

ن االحاالت على اطراف ثالثة، وخاصة إومن ثم، فبند من بنوده  أىمن مزاياه التي يتضمنها 
ى من تلك األطراف الثالثة، من أالعالقات القانونية السارية بين اى من األطراف، من جهة، وبين 

 –وال يجوز تفسيرها على انها تمنح  –جهة أخرى، في سياق خدمات المهمات الفرعية، ال تمنح 
بأى ميزة من مزايا هذا االتفاق استنادا الى أي بند من ى حق لتلك األطراف الثالثة في التمتع أ

 بنوده.
 حمتويات االتفاق: -14

 :يشمل هذا االتفاق على بنود تنفيذية وعلى ملحقات مرفقة به التي تعد جزء ال يتجزء منه وهى- 
o  توصيف الخدمات – 1الملحق. 
o  إجراءات التعاون في تصميم الخدمات المقدمة والمتابعة عليها. 2الملحق 

  وفى حالة وجود تعارض بين أحكام البنود التنفيذية وبين تلك البنود الواردة في اى من الملحقين
 سالفى الذكر فإن االسبقية تكون للبنود التنفيذية.
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 رأي اللجنة املشرتكة: -:ثالثا  

أبداه  ضوء ما ، وفى2020لسنة  143بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 
  -تي:آلتبين اقد فالسادة مندوبو الحكومة من إيضاحات، 

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اآلن أ تشغيله منذ اكثر من عشرين عاما، ان الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة قد بد -
جراء عملية تحديث إمس الحاجة الى أمر الذى يجعلنا في ألعمال تطوير أو تحديث له، اأ ية أجراء إلم يتم 

عمال وانظمة اتصاالت وبعض األ ةيكانيكيمكهرو عمال فورى لمكونات الخط الثانى والتي تشمل أ وتطوير 
 المدنية. 

عمال التطوير والتحديث المستهدفة سوف ترتفع بمستوى الخدمة التي يقدمها الخط الثانى لمترو أ ن تنفيذ أ -
الف راكب/ يوم )حاليا ( الى الطاقة التصميمية  850زيادة طاقة النقل من  من المتوقعنه أانفاق القاهرة، حيث 

دقيقة بعد  1.75دقائق )حاليا ( الى  3وتقليل زمن التقاطر من  يوم،مليون / راكب /  1.76للخط وهى 
 عمال التطوير والتحديث.أ 

مسح شامل للحالة الراهنة لجميع جراء إخطوة أولية ضرورية تهدف الى الفنية واالستشارية  عمالتعد األ -
من شبكة مترو القاهرة، ثم إعداد وثائق تصميم وظيفية ووثائق المناقصة للسماح  الثانىأنظمة وهياكل الخط 

 .عمال التطوير والتحديثأ تنفيذ للمنفذ بالبدء في 
مالية، لذلك ية التزامات أالمصرية العامة زانة وبالتالي فإنه ال يحمل الخ ترد،ن هذا االتفاق هو منحة ال أ -

 مايلى: –مستقبال  –ن تراعى أحكومة بال تطالبفإن اللجنة 
  بكافة وسائل تنفيذ تعليمات القيادة السياسية المتمثلة في العمل على توطين الصناعات المتعلقة

 النقل الجماعى ومنها مترو االنفاق.
 نشاء مراكز بحثية واستشارية بكوادر مصرية داخل الهيئات المختلفة لوزارة النقل لكى يتم االستفادة إ

لمرافق التي تقوم عليها تلك عمال االستشارات الالزمة لتطوير وتحديث اأ من هذه المراكز فى 
 الهيئات.

 .2020لسنة  143مصر العربية رقم قرار رئيس جمهورية فقد انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على  وبناء عليه،

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

" وبنك لألنفاقعلى اتفاق التعاون بني مجهورية مصر العربية " اهليئة القومية  ووفق"
هيل اخلط الثانى ملرتو أنفاق تأ إعداد دراسة جدوى إلعادةاالستثمار األوروبى بشأن 

 ."وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،29/1/2020القاهرة، املوقع يف القاهرة بتاريخ 
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