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 جمهورية مصر العربية

 مجلس النواب
 الثانى الفصل التشريعى

 االول دور االنعقاد العادى
 جلنة النقل واملواصالت  اللجنة املشرتكة من

 واخلطة واملوازنة ،اديةئون االقتصجلنىت الشومكتىب 
 السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب

وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل تحية طيبة، 
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية  والخطة والموازنة، الشـئون االقتصــادية، ى لجنتىوالمواصالت ومكتب

منحة )مساعدة فنية( بين جمهورية مصر العربية والبنك بشأن الموافقة على اتفاق  2020لسنة  698رقم 
مرحلة التحديث األولى  –األوربى إلعادة اإلعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط األول لمترو القاهرة 

، برجاء التفضل بعرضه على المجلس 21/10/2020آالف يورو، الموقع بتاريخ  5مليون و 3بمبلغ 
 الموقر.

مقرر ا احتياطيا، لها فيه أمام  وحيد قرقر،مقـرر ا أصلي ا، والسيد النائب/  ،نة المشتركةاللج نىوقد اختارت
 المجلس.

 وتفضلـــوا سيادتكم بقبـــول وافـــر االحتـــرام،،،
  

  األول التقرير

 (1) مشتــــرك

 

 2021من يناير سنة  17

 رئيس اللجنة الـمشرتكــة

 عالء عابد النائب/
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 تقرير
 اللجنة املشرتكة من جلنة النقل واملواصالت  

  ، واخلطة واملوازنةادية جلنىت الشـئون االقتصومكتىب
  2020لسنة  698ر رئيس مجهورية مصر العربية رقم قرا عن

 اتفاق منحة )مساعدة فنية( بني مجهورية مصر العربيةبشأن املوافقة على 
 –والبنك األوربى إلعادة اإلعمار والتنمية بشأن مشروع حتديث اخلط األول ملرتو القاهرة  

 .21/10/2020آالف يورو، املوقع بتاريخ  5مليون و 3مرحلة التحديث األوىل مببلغ 
إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصالت  2021سنة  ينايرمن  17 فىأحال المجلس بجلسته المعقودة 

 2020لسنة  698ر رئيس جمهورية مصر العربية رقم قرا ،والخطة والموازنة ،الشـئون االقتصــادية تىلجن ىومكتب
ة بشأن الموافقة على اتفاق منحة )مساعدة فنية( بين جمهورية مصر العربية والبنك األوربى إلعادة اإلعمار والتنمي

آالف يورو، الموقع  5مليون و 3مرحلة التحديث األولى بمبلغ  –بشأن مشروع تحديث الخط األول لمترو القاهرة 
  س.على المجل لعرضه، لبحثه وإعداد تقرير عنه 21/10/2020بتاريخ 

 عقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا، لمناقشة موضوع القرار، حضره ممثاًل عن الحكومة السادة:عقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا، لمناقشة موضوع القرار، حضره ممثاًل عن الحكومة السادة:فف
 رئيس قطاع الدراسات والتخطيط بالهيئة القومية لالنفاق.مهندس/ أحمد حسن خليل،  -

 رئيس االدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة القومية لالنفاق. ،االستاذ/ محمد منصور -

 معاون وزير التعاون الدولى.، شرين طه /االستاذة -

   ومسئول الملف. باحث بوزارة التعاون الدولى، االستاذ/ أحمد عبد المنعم -
بشأن ، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذا االجتماع اللجنة المشتركة خاللبعد أن اطلعت 

الفقرة األولى من طبقا  لحكم والذى إنتهى الى أن طريقة إقرار هذا االتفاق جاءت  (1)طريقة إقرار االتفاق المعروض
 من الالئحة الداخلية للمجلس.( 197)المادة و من الدستور  (151)المادة 

 االتفاقوراجعت بنود  ،(2)به المرفقة ناقشت اللجنة المشتركة موضوع القرار المشار إليه والمذكرة اإليضاحية
 واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس.

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

 .مقـدمـة.مقـدمـة 
 :الهدف من االتفاق.الهدف من االتفاق.  أواًل:أواًل 

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

 :المشتركة.المشتركة.  رأي اللجنـةرأي اللجنـة  -ثالثًا:ثالثًا 

 
                                                           

 .2021سنة ينايرمن  17الموافق  األحد( نظره المجلس ووافق عليه فى جلسته المعقودة يوم 1

 مذكرة اإليضاحية.االتفاق و متضمنا  2020لسنة  698( مرفق قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2
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 ::مقـــدمـــةمقـــدمـــة
التى باتت تحتل مكانة النقل الجماعى المتطور  وسائلشك فيه أن مترو االنفاق يعد أحد أهم  مما ال
ه هذه الوسيلة من مميزات وعوامل لما تحقق ، وذلكهمية ضمن مشروعات النقل بصفة عامةغاية فى األ

ولى اهتماما  بالغا  ت  القيادة السياسية والحكومة األمر الذى جعل تفضيلية عن باقى وسائل النقل االخرى، 
ها خطة تالمشروعات القومية التى ضمنصبحت من بحيث أنشاء خطوط جديدة لمترو االنفاق إمشروعات ب

اء تلك الخطوط الجديدة فان الدولة ، وكذلك فإنه بالتوازى مع انش20/30المستدامة لتحقيق رؤية مصر التنمية 
قري لشبكة مترو عتبر العمود الفي ول من المترو، ذلك الخط الذىقد رأت ضرورة تطوير وتحديث الخط األ

للقاهرة الذى جعل و عربية المنطقة الا والشرق االوسط و يهو أول خط مترو أنفاق في أفريقفأنفاق القاهرة الكبري 
 السرعة عالوةاألمان والراحة و  تحقق ىالت ىالمتطورة من وسائل النقل الجماع ستخدام هذه الوسيلةاالريادة في 

 من الركاب.نقل كثافات عالية  ىقدرتها الفائقة ف ىعل
ثمانينيات  فى -النقل نظرا  ألنه منذ إنشائه حقيقيا  لوزارة  الخط األول للمترو تحديا   وتحديث ويمثل تطوير

 هذا الخط، األمر الذى أدى الى تهالك جزء كبير من لتحديث وتطويرلم يتم اعتماد خطة  -القرن الماضى
البنية التحتية له مما أدى الى االنخفاض في مستوى تقديم الخدمة وبخاصة في ظل المقارنة بباقى خطوط 

ممثلة في الهيئة القومية لألنفاق والشركة المصرية  –المترو المنشأة حديثا ، وبناء على ذلك فإن وزارة النقل 
املة إلصالح وتطوير كافة مكونات البنية كان البد لها أن تتخذ إجراءات سريعة وش -إلدارة وتشغيل المترو

ن تلك اإلجراءات تطلبت توفير تمويل ضخم يصعب إتاحته بالكامل من التحتية للخط األول للمترو، إال أ
خالل الخزانة العامة للدولة، لذلك تم اللجوء الى شركاء التنمية من المؤسسات التمويلية الدولية للمساهمة في 

ثالث على  والتصديق مة لتجديد الخط األول من مترو األنفاق، حيث تم التوقيعتوفير االعتمادات الالز 
 ،للتمويل المشترك مع كل من بنك االستثمار األوروبى، والبنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية إتفاقيات

 مشروعللبدء في الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك كله بهدف توفير الجزء األكبر من التمويل األجنبي الالزم و 
 :من اآلتىويتكون مشروع تحديث الخط األول لمترو القاهرة  (1)الخط األول من مترو أنفاق القاهرة تحديث
 إصالح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة. -
 إصالح أنظمة اإلشارات واالتصاالت وأنظمة التحكم المركزى فى الخط األول لمترو القاهرة. -
 الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط األول لمترو القاهرة.إصالح األنظمة  -
 .إدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط األول لمترو القاهرة -

 
 

                                                           

 :كاآلتىمليون يورو موزعة  738,005قيمة مشروع تحديث الخط األول للمترو مبلغ   تبلغ  (1
 .مليون يورو 205البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية بقيمة: قرض  –أ 

 .مليون يورو 350بنك االستثمار األوروبي بقيمة: قرض  –ب 
 .مليون يورو 50الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة: قرض  –ج 
 .مليون يورو 130بقيمة:  مكون محلي -د 
 .مليون يورو 3,005بقيمة :  إلعادة االعمار والتنميةالبنك األوروبي  من منحة فنية -هـ 
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 التفاق.ا اهلدف منأوال  ـ 
آالف يورو من  5مليون و 3إلعمار والتنمية بمبلغ ابى إلعادة و من البنك االور  تقديم منحةالى يهدف هذا االتفاق 

دعم الهيئة القومية  من أجل –صندوق أ نشئ وي دار بواسطة البنك  –موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك 
لالنفاق والشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو فى إختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية 

 .نفاق القاهرةأتحديث الخط األول لمترو  لمشروع
 التفاق.اهم االحكام الواردة يف اـ  ثانيا  

 تفاق:الطرفا ا- 
اإلعمار والتنمية أو بأسم سم البنك األوربى إلعادة اإلعمار والتنمية )ويشار إليه با البنك األوربى إلعادة -

 .البنك(
 .جمهورية مصر العربية )ويشار اليه بأسم المتلقى( -
 "الطرفان".ويشار إليه وإلى "البنك" معا باسم  -

 من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك- يقدم البنك األوربى إلعادة اإلعمار والتنمية :مبلغ املنحة- 
  اآلف يورو. 5مليون و 3بمبلغ  غير قابلة لالسترداد للمتلقى منحة

  والتى تشمل تمويل الخدمات االستشارية لمشروع تحديث الخط األول لمترو القاهرة، :  املنحةالغرض من
 التالى:

عملية شراء شفافة للمشروع، تنظيم من خالل  مليون يورو( 1.160)بمبلغ  دعم المشتريات والتدريب  -1
فى إعداد وثائق المناقصة المصرية إلدارة وتشغيل المترو(  الشركة -ودعم المستفيد)الهيئة القومية لالنفاق
 من أجل:وفقا  لقواعد المشتريات الخاصة بالبنك 

 المرحلة األولى للتحديث. –التعاقد مع مقاول إلعادة تأهيل الخط األول لمترو القاهرة  -
 .FIDICإختيار استشارى مؤهل للقيام بمراقبة البناء بموجب شروط عقد  -
 نظام تخطيط موارد المؤسسة.شراء  -

ى مساعدة المستفيد ف من خالل ألف يورو(  800ير الشركات )بمبلغ إدارة األصول والسالمة وتطو برنامج  -2
المساعدة فى تطوير وتنفيذ برنامج شامل لتحسين و صول ونظام إدارة السالمة، إنشاء وتنفيذ ممارسات إدارة األ

 ( وبرنامج تطوير الشركات لمدة خمس سنوات.FOPIPاألداء المالى والتشغيلى )
مساعدة المستفيد فى تطوير من خالل  (وألف يور  670واالجتماعية )بمبلغ دعم تنفيذ خطة العمل البيئية  -3

وتحسين اآلداء البيئى والصحى والسالمة فى عملياته لتلبية السياسة البيئية واالجتماعية للبنك ولدعم تنفيذ 
 لمترو القاهرة. خطة العمل البيئة واالجتماعية لمشروعات الخط األول والخط الثانى

غيل المترو )بمبلغ فى الشركة المصرية إلدارة وتشاالستشارة الفنية إلعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة  -4
مساعدة المستفيد فى تحديد وتنفيذ نظام جديد لبرنامج موارد المؤسسة )مدفوع  من خالل ألف يورو( 375

بموجب تمويل القرض( من أجل محاسبة التكاليف الفعالة وإدارة االصول والموارد ومراقبة السالمة، بما فى 
 ذلك االستشارات الفنية للعطاءات والتنفيذ.
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 املدفوعات: 

)الشروط المسبقة(، يتولى البنك صرف  3المدفوعات(، والمادة )تعليق أو إلغاء  2-6بموجب المادة  -أ
 المنحة دفعة واحدة أو على عدة دفعات، وبناء  على طلب من المستفيدين خالل اى يوم من أيام العمل.

ما لم يوافق البنك على خالف ذلك، يدفع البنك المبالغ التى يتعين صرفها بموجب االتفاق الماثل مباشرة   -ب
ستشارى المعنى، حسب ما هو محدد فى الفاتورة ذات الصلة، ويقوم البنك األوروبى الى حساب اال

إلعادة اإلعمار والتنمية بسداد المدفوعات فقط عن طريق السداد االليكترونى فى حساب مصرفى باسم 
ات االستشارى وموجود فى بلد التأسيس أو االقامة، حسب االقتضاء، أو البلد الذى يتم فيه تنفيذ الخدم

 االستشارية.
 )أهم التزامات اجلانب املصرى ) املتلقى واملستفيدين : 

 :الضرائب والرسوم -1
جميع الضرائب المفروضة ومستحقة  –عند استحقاقه  –يجب على المتلقى أو المستفيدين أن يدفع  -

الدفع، وكذلك أى رسوم تتصل بتنفيذ االتفاق الماثل أو تتعلق بإصداره أو تسليمه أو تسجيله أو توثيقه 
 أو أى مستند آخر يتعلق بهذا االتفاق.

وافق على أنه لن يستخدم أى مبلغ من حصيلة المنحة استخداما  أنه قد يقر كل من المتلقى والمستفيدين  -
مباشرا  أو غير مباشر فى دفع أى ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، تكون مستحقة عليه فى مصر أو فى 

 أى مكان آخر.
فى حالة فرض اى ضرائب غير مباشرة )ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة( تتصل بعقد من عقود  -

 :الخدمات االستشارية
 ممكن. على المستفيد المعنى تقديم المشورة للبنك فى أقرب وقت 
  يجب على المستقيد المعنى أن يدفع لالستشارى مبلغا  مساويا  ألى ضرائب غير مباشرة

 )ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة(.
 مبلغا  مساويا  ألى ضرائب غير مباشرة قد  يتعهد المستفيد المعنى فى كل طلب دفع يقدمه

تعهد بدفع الضريبة غير يخصمت من أى فاتورة سابقة من فواتير ذلكم االستشارى، وكذلك 
 )ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة( على الفاتورة الحالية.المباشرة 

يجب على كل من المتلقى والمستفيدين استخدام المنحة بدقة ويقتصر استخدام  :استخدام أموال املنحة -2
 المنحة على أغراض تمويل البنود الممولة لها.

 :املشرتيات -3
التأكد من ان كل بند تموله المنحة قد تم شراؤه وفقا  لقواعد المشتريات الخاصة يجب على المستفيدين  -

 بالبنك.
 يخضع كل عقد استشارى لمراجعة مسبقة من قبل البنك. -
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 :السجالت والتقارير املالية -4
 :يجب على المستفيدين

وفقا  للنظام المحاسبى  االحتفاظ بدفاتر مستقلة للحسابات فضال  عن السجالت األخرى المتعلقة بالمنحة، -
 المصرى الموحد والمطبق بإستمرار.

سنوات  5االحتفاظ بالمستندات المحاسبية والسجالت المالية المتعلقة باإلنشطة الممولة من المنحة لمدة  -
 على األقل بعد تاريخ انتهاء آخر عقد أستشارى أو تاريخ إنهائه.

يسمح ألى من مسؤوليه أو مديريه أو  ن يفوض أون أو مال يجوز للمتلقى وال للمستفيدي االحتيال والفساد -5
ى ممارسات محظورة أو اى أفى ممثليه المعتمدين أو الشركات التابعة أو الوكالء أو االستشاريين بالمشاركة 

اعمال انتقامية ترتبط بالمشروع أو بالمنحة أو باى معامالت يتضمنها االتفاق الماثل، ويشمل ذلك العقود 
 والبنود الممولة من المنحة.االستشارية 

 لغاءالتعليق واإل              : 
 :لغاء من قبل المتلقىاإل  -

إخطار كتابى مسبق الى البنك، ان  قبليوما   40يجوز للمتلقى فى أى وقت فى غضون ما ال يقل عن 
كليا  أو جزئيا ، شريطة أن يكون البنك مقتنعا  بأن التمويل  ي لغى أى مبلغ غير منفق من المنحة إلغاء  

 .الكافى سيظل متاحا  لتمكين المتلقى والمستفيدين من إكمال المشروع وفقا  لخطة تنفيذ المشروع
أى إخطار باإللغاء يرسله المتلقى للبنك لن يكون قابال  لإللغاء، وملزما ، وال يجوز إعادة مبالغ المنحة 

 غاؤها من قبل المتلقى.التى تم ال
عن طريق إخطار كتابى يرسله الى المتلقى، تعليق أو إلغاء  يجوز للبنك :تعليق أو الغاء المدفوعات -

حق المستفيدين فى طلب المبلغ غير المدفوع من المنحة كله أو جزء منه فى حال وقعت أى من 
 الحاالت التالية واستمر وقوعها:

  أو فى حالة كان يحق للبنك (1)الغاء كل أو اى جزء من القرضقرر البنك تعليق المدفوعات أو ،
 .(2)تعليق المدفوعات أو إلغاء كل أو اى جزء من القرض بموجب اتفاق القرض

   قرر المتلقى بصفته المقترض بموجب إتفاق القرض، إلغاء الجزء غير المدفوع من القرض إالغاء
 كلى أو جزئى.

  أو تم انهائه. (3)اتفاق المشروعانتهى سريان إتفاق القرض أو 
  لتزاماته بموجب هذا االتفاق أو بموجب اتفاق القرض أو لم ألى من إلم يتمكن المتلقى من االمتثال

 لتزاماته بموجب هذا االتفاق أو بموجب اتفاق المشروع.المستفيدون من االمتثال ألى من إ يتمكن
 القرض على انها حاالت تخلف عن السداد، ى من الحاالت المعرفة فى اتفاق فى حال وقوع أ

 واستمر وقوعه، واعلن البنك أن كل أو جزء من القرض قد اصبح مستحق الدفع.
                                                           

 : يعنى التمويل الذى يقدمه أو يتيحه البنك االوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية للمتلقى بصفته المقترض بموجب اتفاق القرض. القرض( 1
 205عمار والتنمية والمتلقى، والذى يتيح بموجبه البنك للمتلقى قرض قيمته اإلبين البنك األوروربى إلعادة  2018اغسطس  1رم فى : هو االتفاق الذى اب اتفاق القرض(2

 ول لمترو القاهرة.مويل جزء من مشروع تحديث الخط األمليون يورو لت
 ( .1/8/2018القرض )نفاق فى نفس تاريخ ابرام مار والتنمية والهيئة القومية لأل: هو اتفاق ابرم بين البنك االوروبى إلعادة اإلع اتفاق المشروع( 3
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 .) تم الحصول على تمويل بديل للمشروع مما ادى الى تمويل مزدوج )إما كليا  او جزئيا 
 البنك بتقديم المنحة  يعد من غير القانونى أو يصير من غير القانونى فى أى والية قضائية أن يقوم

 أو إبقاؤها أو تمويلها أو أداء أى من التزاماتها بموجب هذا االتفاق.
  إذا قرر البنك وفقا  لساسيات وإجراءات النفاذ أن أى من المتلقى أو المستفيدين أو التابعين ألى

ل مع البنك، منهما قد تم إدراجهما ضمن قائمة األشخاص أو الكيانات غير المؤهلة إلبرام عقد تموي
 أو لتمويله، حيث يمكن االطالع على تلك القائمة عبر موقع البنك.

 نهاءالنفاذ واإل. 
يصبح هذا االتفاق نافذا  بمجرد استيفاء الشروط السابقة إلعالن النفاذ للبنك بشكل مرضى من حيث  -أ

 على النحو اآلتى:، ون مالشكل والمض
 .تنفيذ االتفاق من قبل الطرفين -1
إخطارا  كتابيا  من المتلقى يؤكد له فيه أن هذا االتفاق قد تم التصديق عليه من قبل تلقى البنك  -2

السلطات المختصة فى جمهورية مصر العربية، وأن جميع متطلبات القانون المصرى المتعلقة 
 بسريان هذا االتفاق وبنفاذه قد است كملت.

بالشكل المنصوص عليه فى الجدول  تلقى البنك شهادة شغل الوظيفة والسلطة لكل مستفيد جوهريا   -3
 )نموذج شهادة شغل الوظيفة والسلطة(. 2رقم 

بعد توقيعه  نموذج الوثيقى )ج(المرفق المنصوص عليه  الخطاب الجانبى المنصوصتلقى البنك  -4
  .من جانب الممثل المعتمد لكل مستفيد

يوم  180الفقرة )أ( أعاله خالل  يتم إنهاء هذا اتفاق إذا لم يصبح نافذا  على النحو المنصوص عليه فى  -ب
 عمل من تاريخ هذا االتفاق، أو أى تاريخ آخر قد يتم االتفاق عليه كتابيا  بين البنك والمتلقى.

يظل هذا االتفاق ساريا  حتى ينتهى كل من المتلقى والمستفيدين من تنفيذ جميع التزاماته وفقا  ألحكام هذا  -ج
 وفقا  لشروطه.نهاؤه مسبقا يتم إ االتفاق، ما لم

لى المتلقى إخطارا  كتابيا  مسبقا  إنهاء هذا االتفاق فى أى وقت بإرساله إ –ختياره حسب ا –يجوز للبنك  -د
 يوما . 40مدته ال تقل عن 

عند إنهاء هذا االتفاق وفقا  للفقرة )د( اعاله، يجب على كل من المتلقى والمستفيدين إتخاذ خطوات فورية  -ه
 أى نفقات اضافية فى إطار العقود االستشارية الى حدها االدنى. لتقليل الخسائر وتخفيض

 املسئولية والتعويض 
ال ضمان و ال يتحمل أى مسئولية بشأن أى من الخدمات االستشارية أو و ال يقدم البنك أى إقرار  -أ

 .االستشاريين
أو مطالبات أو  جراءات أو قضايا أو دعاوى عن أى إبموجب هذا االتفاق  يقوم المستفيد بتعويض البنك  -ب

خسائر أو رسوم أو اضرار أو تكاليف أو مصروفات أو ضرائب أو عقوبات أو أى التزامات أخرى يكون 
  البنك قد تكبدها بسبب او تتعلق بالخدمات االستشارية أو بموجب أى عقد استشارى.
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 ـة املشرتكة:ـة املشرتكة:ثالثًا ـ رأي اللجنـثالثًا ـ رأي اللجنـ

 استمعت إلى إيضاحات، و 2020( لسنة 698اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم ) تدارستبعد أن 
 -اآلتى: فقد خلصت اللجنة إلىالتعاون الدولي النقل و  ىوزارات السادة مسئولي

ول لمترو نفيذ مشروع تطوير وتحديث الخط األلحزمة التمويل الالزمة لت ستكماال  إتى أهذا االتفاق يأن   -
منذ  لهذا الخطوذلك بعد تجاهل تحديث البنية التحتية  ،عاجلةضرورة ملحة و يمثل بات الذى  القاهرة
 .عاما ثالثون من  أكثر

 عباء مالية.أ ية أحمل الجانب المصرى إنه ال ي  ن هذا االتفاق هو منحة ال ترد، وبالتالى فأ -
من أجل تفعيل اتفاقيات  ا  عمال االستشارية التى تمولها تلك المنحة تعد تمهيدا  ضروريا  والزمأن األ -

للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع تحديث الخط االول  -التى سبق وان وافق عليها المجلس -القروض
، الذى يهدف الى تقليل زمن التقاطر ومضاعفة حجم الركاب والحفاظ على البنية من مترو القاهرة

  التحتية االساسية لهذا الخط.
 المقررة بموجب هذا االتفاق كافة االعمال بدء  من االعمال االستشاريةن اللجنة ستقوم بمتابعة تنفيذ أ -

 ثم االعمال التنفيذية التى سوف تستغرق نحو ست سنوات يتم تنفيذها ، شهرا   16والتى تستغرق نحو 
مختلقة، مراعاة لظروف العمل فى ظل استمرارية تشغيل الخط اثناء تنفيذ عملية التحديث على مراحل 

 وذلك كله بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل. ،والتطوير
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم وفي ضوء ما تقدم فقد انتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على 

بشأن الموافقة على اتفاق منحة )مساعدة فنية( بين جمهورية مصر العربية والبنك  2020لسنة  698
مرحلة التحديث  –مشروع تحديث الخط األول لمترو القاهرة  األوربى إلعادة اإلعمار والتنمية بشأن

 .21/10/2020آالف يورو، الموقع بتاريخ  5مليون و 3األولى بمبلغ 
 ترجو املوافقة على ما رأت وعلى القرار التاىل:واللجنة املشرتكة إذ ترفع تقريرها إىل اجمللس املوقر، 
 

جمهورية مصر العربية اتفاق منحة )مساعدة فنية( بين "ووفق على 
والبنك األوربى إلعادة اإلعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط األول 

آالف يورو،  5مليون و 3مرحلة التحديث األولى بمبلغ  –لمترو القاهرة 
 ، وذلك مع التحفظ بشــرط التصديق".21/10/2020الموقع بتاريخ 
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