
  النائبمكتب    
  عبد الحميد كمال

  
  

  استجواب 

قبل االستقالة زير النقل وورئيس الحكومة السيد الي 

   عن مسئوليته السياسية كمتةاوضرورة مح

  والوظيفية طبقا للدستور
  

  رئيس المجلس / السيد الدكتور 

  بعد التحية ،، 

اة  ى وف ا وأصابة مو " ٢٠" حزن الشعب المصري عل ر من ًاطن أخرين فى  " ٤٣" أكث

ة قطارات  ستقبل كاف ى ت د الت سكة الحدي سية لمحطات ال حادث مؤسف وأليم بالمحطة الرئي

" محطة رمسيس " ًمحافظات مصر ذھابا وعودة بطول والبالد وعرضھا والتى من بينھا 

ا  اء وم ضحايا االبري ى ال ا عل ًونظرا لخطورة الحادث الذي آلم كل انسان مصري ھما وحزن ً ً

تج عن ال رة ن ن اضرار خطي ادث م ة واح سانية وأجتماعي صادية ان ة قت دھور ھيئ سبب ت ب

د فى ١٨٥٦ سبتمبر ٢٣السكة الحديد المصرية التي انشأت فى   وباعتبارھا اول سكة حدي

  .افريقيا والثانية على العالم

  

اره المسئول االول  ل باعتب ر النق سيد وزي د ال وحيث أن حوادث القطارات المتكررة فى عھ

ل فى مصر عن منظ ة ومة النق ارير الرسمية الحديث ا للتق ا وفق ا ملحوظ د شھدت ارتفاع ًق

  .المتاحة 

  حوادث القطارات

ان  % ٧.٨ حادثة بزياة ٦٤٠ حادثة الى ٥٩٠حيث ارتفعت عدد حوادث القطارات من  وك

ه البحري  ى الوج وادث ف دد الح ر ع سبة ٢٥٨اكب ادث بن ي  % ٤٣.٧ ح ه القلب ه الوج يلي



% ٢٤.١ حادثة بنسبة ١٤٢ثم المنطقة المركزية حيث بلغا  % ٣٢.٢ة  حادث بنسب١٩٠

  ." مزلقانات – صدامات –خروج عن القضبان " 

  القروض والمنح

  -: القروض والمنح التى جمعھا من اجل التطوير والتي شملت حجمورغم 

  

   مليون دوالر البنك الدولي ٢٩٠

   مليون دوالر جنرال اليكترك٥٧٥

  لبنك االوربي  مليون دوالر ا٣٣٠

   الف دوالر صندوق التنمية السعودي ٢٠٠

   الف دينار الصندوق العربي الكويتي ١٥٠

   الف دينار الصندوق العربي الكويتي ٦٠٠

   مليون دينار أخري ٨

   مليون يورو الجانب االيطالي ٨

   مليار من شركة المحمول المصرية ٨.٥

  " لتنمية السعودي صندوق ا"  الف دوالر وزارة التعاون الدولي ٢٧٠

ا والجانب الروسي  ا وامريك ھذا غير ما اعلن عن اتفاقيات مع فرنسا وايطاليا وكوري

  ؟ورومانيا والجانب الصيني والسؤال اين التطوير 

  

ة الرسمية مع تكرار الحوادث التى كانت ال تستقيمتزايد امام ولالسف   التصريحات الوردي

ضا رغم التصريحات والتى راح ضحيتھا مئات والعشرات منھ ا ضحايا االھمال ولالسف اي

ر االرسمية حول حجم القروض والمنح والھبات التى حصلت عليھ  تلك المنظومة من الكثي

شكل عالمة  ذا االمر ي ارات دون تطوير حقيقي وھ ات الملي در بمئ من دول العالم والتى تق

ذه ا! وتعجب ؟استفھام  وال رغم ارتفحول مدي االستفادة من ھ ديونالم ة حجم ال  اع تكلف

يم  شعب المصري العظ سددھا ال دھا التي ي ضرائب واالخري .. وفوائ ي من ال رتين االول م

   .بسداد فوائد تلك الديون دون عائدًبزيادة تكلفة الخدمات وثالثا 



ذاكر  ع اسعار ت ردة برف ه المنف وغني عن البيان ما تم من قبل السيد وزير النقل من قرارات

ه مترو االنفاق مم اء ضخمة حيث أن وفمبر ا حمل المواطنين اعب ة شھر ن  ٢٠١٨مع بداي

شغيل افتتاحات  دء ت رو مع ب ذاكر المت ادة اسعار ت درس زي ه ي ل بأن ر النق سيد وزي أعلن ال

  .خالل االيام القادمةالمرحلة الجديدة 

ات  وقد جاءت ھذه التصريحات صادمة لنا وللرأى العام خصوصا مع اإلعالن عن شراء ماكين

ا ج ديدة ألستخراج تذاكر المترو بماليين من الجنيھات لتتواكب وتتالئم مع األسعار الجديدة وكم

غ ٥٨٠حدث من قبل بشراء  سية بمبل شركات الفرن اني من إحدى ال ة للخطين األول والث  ماكين

  . مليون جنيه ١٨٠يزيد عن 

رارات  اذ ق ذاكر مسابقة وحيث أن السيد وزير النقل قد قام بأتخ ع ت رتين في برف اق م رو األنف ت

  . )٢٠١٨ مايو – ٢٠١٧مارس ( شھر ١٣خالل 

ث  سبة حي ت بن ى  كان ادة األول ارس % ٢٠٠الزي ي م ي ٢٠١٧ف ة ف ادة الثاني ايو ١٠ والزي  م

ى ٢٠١٨ صل إل ادة ت ة %  ٧٠٠ بزي ة وأجتماعي اء مالي واطنين اعب ل الم ى تحمي ا أدى إل مم

  .ضخمة خصوصا مستخدمى المترو يوميا

د  ذي يزي ن وال ددھم ع ون و٣ع ال ٦٠٠ ملي ن العم راء م سطاء والفق ن الب واطن م ف م  – أل

ين  ات –الفالح حاب المعاش وظفين وأص غار الم الب وص ة  الط اء مالي م اعب ذي حملھ ر ال االم

  .واجتماعية كبيرة ومما ادي الى اقتحانھم وغضبھم وھدد االمن والسلم العام

د جاءت وتم ال... حيث تم إستنفار قوات األمن والشرطة  قبض على عدد كبير من المواطنين وق

وم الخميس تلك الزيادة بالمفاجأت الم ة االسبوع ي  ١٠تعمده والصادمة والتى صدرت فى نھاي

ب  ن جان رده م اءت منف رارات ج ذه الق ريم وھ ضان الك ن شھر رم ام م ل اي ة قب ارس والثاني م

  -:الوزير وذلك واضح من االتي 

  واب أو ى مجلس الن ادة دون عرضھا عل ة للدستور الم ل والمواصالت وبالمخالف ة النق لجن

ى ٢٧ ة"  التي تنص عل ة وضبط " أھمي شفافية لمواكب ايير ال زام بمع تحقيق الرخاء واأللت

إليات السوق  والتوازن بين مصالح األطراف المختلفة بما يحفظ العاملين ويحمي المستھلك 

افؤ الف ضمان تك ا ب صادي أجتماعي ام األقت زم النظ ة ًويل د التنمي ادل لفوائ ع الع رص والتوزي



د .. وتقليل الفوارق بين الدخول واإللتزام بحد أدنى لألجور والمعاشات  وزير ق ونظرا الن ال

رة  رارات  وھو يحاول  للم ك الق خالف الدستور وعطل مبدأ الشفافية وقد فاجأة الجميع  بتل

ًضاربا مبدأ حق المعلومات  للشعب  الثالثة بإعالنه األخير بدراسة زيادة أسعار تذاكر المترو 

  .للمعرفة وقد  حجبھا السيد الوزير

  ر مبررات من خالل تصريحاته وكما أعلن الوزير ى كانت غي رو الت ذاكر المت ادة اسعار ت زي

ذه األسباب مقبولة ومتناقضة  اق ولھ رو األنف حول األوضاع األقتصادية والمالية لتشغيل مت

ضاحية لألستجواب وفقا للدستور والئحة يحه المذكرة اإلالمجتمعة وغيرھا  بما سوف توض

 .المجلس 

  

لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه أستجواب لرئيس "   من الدستور١٣٠اعماال للمادة و

مجلس الوزراء او أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابھم لمحاسبتھم عن الشئون التي تدخل في 

بعد سبعة أيام على األقل من تاريخ تقديمه وبحد أختصاصھم ويناقش المجلس األستجواب 

  .ًأقصى ستين يوما إال في حالة  اإلستعجال التي يراھا وبعد موافقة الحكومة 

واد  اال للم م   ) :٢٠٢ – ٢٠١ -  ٢٠٠-١٩٩( واعم س رق ة المجل انون الئح ن ق سنة  ل١م

ا   ٢٠١٦ دم وطبق ا تق ل حول م ر النق سيد وزي ه األستجواب لل شارحةًبرجاء توجي ذكرة  ال  للم

  والوثائق المرفقةلالستجواب ووفق 

  ،،،،ولسيادتكم وافر التحية والتقدير 

           ٨٧ – رقم العبد الحميد كم                                          

  عضو مجلس النواب                          ٢٠١٩ فبراير ٢٨

  

  

  



  ذكرة الشارحة لالستجوابالم

  علي عبد العال/ السيد الدكتور 

قدم لسيادتكم المذكرة الشارحة لوزير النقل طبقا للدستور والقانون والئحة م

  المجلس 

اة  ى وف ر من  " ٢٠" حزن الشعب المصري عل ا وأصابة أكث أخرين فى  " ٤٣" ًمواطن

د سكة الحدي سية لمحطات ال ة قطارات حادث مؤسف وأليم بالمحطة الرئي ستقبل كاف ى ت  الت

" محطة رمسيس " ًمحافظات مصر ذھابا وعودة بطول والبالد وعرضھا والتى من بينھا 

ا  اء وم ضحايا االبري ى ال ا عل ًونظرا لخطورة الحادث الذي آلم كل انسان مصري ھما وحزن ً ً

  .نتج عن الحادث من اضرار خطيرة انسانية وأجتماعية وأقتصادية 

اره المسئول االول وحيث أن حوادث ال ل باعتب ر النق سيد وزي د ال قطارات المتكررة فى عھ

  .عن منظومة النقل فى مصر 

ة الرسمية  ولالسف امام تزايد تكرار الحوادث التى كانت ال تستقيم مع التصريحات الوردي

ضا رغم التصريحات  والتى راح ضحيتھا مئات والعشرات منھا ضحايا االھمال ولالسف اي

ر الرسمية حول  حجم القروض والمنح والھبات التى حصلت عليھا تلك المنظومة من الكثي

شكل عالمة  ذا االمر ي ارات دون تطوير حقيقي وھ ات الملي در بمئ من دول العالم والتى تق

ديون ! استفھام وتعجب ؟ ة حجم ال اع تكلف وال رغم ارتف ذه االم حول مدي االستفادة من ھ

شعب المصري سددھا ال دھا التي ي يم وفوائ ضرائب واالخري ..  العظ ي من ال رتين االول م

  .ًبزيادة تكلفة الخدمات وثالثا بسداد فوائد تلك الديون دون عائد 

ذاكر  ع اسعار ت ردة برف ه المنف وغني عن البيان ما تم من قبل السيد وزير النقل من قرارات

ه  اء ضخمة حيث أن وفمبمترو االنفاق مما حمل المواطنين اعب ة شھر ن  ٢٠١٨ر مع بداي

شغيل افتتاحات  دء ت رو مع ب ذاكر المت ادة اسعار ت درس زي ه ي ل بأن ر النق سيد وزي أعلن ال

  .خالل االيام القادمةالمرحلة الجديدة 

ات  وقد جاءت ھذه التصريحات صادمة لنا وللرأى العام خصوصا مع اإلعالن عن شراء ماكين

ا جديدة ألستخراج تذاكر المترو بماليين من الجنيھات لتتواك ب وتتالئم مع األسعار الجديدة وكم



شراء  د ٥٨٠حدث من قبل ب غ يزي سية بمبل شركات الفرن اني من إحدى ال ة للخطين األول والث  ماكين

  . مليون جنيه ١٨٠عن 

رارات  رتين في خالل سابقة وحيث أن السيد وزير النقل قد قام بأتخاذ ق اق م رو األنف ذاكر مت ع ت برف

  . )٢٠١٨ مايو – ٢٠١٧مارس ( شھر ١٣

ة في ٢٠١٧في مارس % ٢٠٠الزيادة األولى  كانت بنسبة حيث  ادة الثاني ايو ١٠ والزي  ٢٠١٨ م

ة ضخمة خصوصا %  ٧٠٠بزيادة تصل إلى  ة وأجتماعي اء مالي واطنين اعب مما أدى إلى تحميل الم

  .مستخدمى المترو يوميا

 – الفالحين –ن العمال  ألف مواطن من البسطاء والفقراء م٦٠٠ مليون و٣والذي يزيد عددھم عن 

ا الطالب وصغار الموظفين وأصحاب المعاشات  رة ومم االمر الذي حملھم اعباء مالية واجتماعية كبي

  .ادي الى اقتحانھم وغضبھم وھدد االمن والسلم العام

ك ... حيث تم إستنفار قوات األمن والشرطة  د جاءت تل واطنين وق وتم القبض على عدد كبير من الم

ادة با وم الخميس لمفاجأت المالزي ة االسبوع ي ى نھاي ى صدرت ف صادمة والت ده وال ارس ١٠تعم  م

ك  وزير وذل رده من جانب ال رارات جاءت منف ذه الق ريم وھ ام من شھر رمضان الك ل اي ة قب والثاني

  -:واضح من االتي 

  تي  ال٢٧دون عرضھا على مجلس النواب أو لجنة النقل والمواصالت وبالمخالفة للدستور المادة

ى  ة" تنص عل سوق  " أھمي ات ال ة وضبط إلي شفافية لمواكب ايير ال زام بمع تحقيق الرخاء واأللت

ام  زم النظ ستھلك ويل ي الم املين ويحم ظ الع ا يحف ة بم راف المختلف صالح األط ين م وازن ب والت

ين  وارق ب ل الف ة وتقلي د التنمي ادل لفوائ ع الع افؤ الفرص والتوزي ًاألقتصادي أجتماعيا بضمان تك

ونظرا الن الوزير قد خالف الدستور وعطل مبدأ .. الدخول واإللتزام بحد أدنى لألجور والمعاشات 

ر بدراسة  ه األخي ة بإعالن رة الثالث رارات  وھو يحاول  للم ك الق ع  بتل أة الجمي د فاج الشفافية وق

ا ا د  حجبھ ة وق شعب  للمعرف ات  لل ق المعلوم دأ ح اربا مب رو ض ذاكر المت عار ت ادة أس سيد ًزي ل

  .الوزير

زيادة اسعار تذاكر المترو التى كانت غير مبررات من خالل تصريحاته وكما أعلن الوزير 

حول األوضاع األقتصادية والمالية لتشغيل مترو األنفاق ولھذه األسباب مقبولة ومتناقضة 

ضاحية لألستجواب وفقا للدستور والئحة يالمجتمعة وغيرھا  بما سوف توضحه المذكرة اإل

  .مجلس ال



  طي على تكلفة الصيانة والتشغيل إيرادات المترو تغ

ه ٢ الذى أوشك على األنتھاء في نھاية يونيو المقبل تطبيق سعر ٢٠١٧/٢٠١٨شھد العالم المالي   جني

ه واحد في مارس  سعر من جني ع ال ا ارتف د م ه بحوالي شھرين بع ل نھايت ه حتى قب للتذكرة من بدايت

ة٢٠١٧ ديرات موازن ر تق رادات  وتظھ ي اإلي رة ف زة كبي ادة قف ر الزي ى أث اري عل الي الج ام الم  الع

ة وفي ) ١الجدول ( الرأسمالية للھيئة العامة لألنفاق  وارد واستخدامات الھيئ ين م ا تظھر عجزا ب ًكم

  .  األدعاءات الخاطئة كشفھذه المصطلحات تحديدا ت

أحيث  سه ب وزير نف ة صرح المتحدث بأسم وزارة النقل ومن قبله ال ة تتجاوز الست مئ ن خسائر الھيئ

الي  ين إجم ًمليون جنيه وأن ھناك عجزا بالمليارات تموله الخزانة العامة ، ويقصد ھنا بالعجز الفرق ب

  األستخدمات وإجمالي الموارد وليس اإليرادات والمصروفات فما الفرق ؟

يرات الموازنات ً إجمالي الموارد واألستخدمات للھيئة العامة لألنفاق طبقا لتقد١جدول 

  المختلفة

 2018 2014/2013 /2017 الھيئة العامة لألنفاق
 9,155,324,000 5,745,446,000 األستخدمات
 3,681,000,000 1,978,060,000 الموارد

 5,474,324,000 3,767,389,000 الفائض/العجز 
  

 ع وزارة المالية الصورة اإلجمالية لموازنات الھيئات الخدمية المنشورة على موق:المصدر   

الي المصروفات  د وشراء سلع وخدمات ( إجمالي األستخدامات ھو إجم مضافا ) أجور ودعم و فوائ

دة وشراء القطارات ( إليه تكلفة األستثمار  شاء المحطات الجدي ارات ، ) إن ا تكون بالملي ادة م ًوالتي ع

و الي الم ة وإجم ة واألجنبي روض المحلي داد الق ة س ى تكلف رادات باإلضافة إل ة اإلي نح ( ارد ھى جمل م

أجير األرصفة ات وت ذاكر واإلعالن د سعر الت شمل عائ راض ) وإيرادات رأسمالية وت ه األقت مضافا إلي

 .لتمويل األستثمارات   

ك  وارد ذل الي الم ثال إلجم الي األستخدمات مم ة ليصبح إجم ة العام ه الخزان ا عجز تمول رق بينھم ًوالف

تثمارات  ة االس ببه تكلف ز س واطنين العج ن الم افيا م ددا إض دم ع ة لتخ ة العام يع الخدم ل توس ن أج ًم

 . وتحسين جودتھا وشراء قطارات جديدة لتقليل زمن التقاطر  



ه أن  ة وال يجب التعامل مع ة دور أصيل من أدوار الدول اره عجزا األستثمار في الخدمات العام ًباعتب

ريق تبني سياسة ضريبية عادلة وتصاعدية وعلى الدولة أن تعمل على توفير تكلفة األستثمارات عن ط

ا  أو على األقل تطبيق ضرائب استثنائية مختلفة في عام أو ة احتياجاتھ وفير كاف تمكن من ت أكثر حتى ت

 . لتمويل التكلفة االستثمارية   

ًاألتجاه الذي تسلكه الحكومة حاليا بزيادة أسعار التذاكر بحد أدنى ثالثة جنيھات وحد أقصى سبعة وھو 

ذا جن دعم ھ صيانة وي شغيل وال ة الت يس فقط تكلف ذكرة ول ى ثمن الت تثمار عل يھات ھو تحميل تكلفة األس

سمع من  م ن ر منطقي فل ربح غي تصريحات وزير النقل نفسه وھذا حتى بمنطق الشركات الھادفة إلى ال

تثمارھا  ة توسعة اس ة األجل أو حتى قصيرالمتوسطة والقبل عن شركة تضيف تكلف  أو  األجلةطويل

ى اسعار المنتجات أو الخدمات  ا إل تكلفة إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو تكلفة تعميق استخدام التكنولوجي

ة ، خسائر في  ر ربحي شركات وأكث سجل أضخم ال دا أن ت ًالتي تقدمھا إلى المستھلكين ومن الطبيعي ج

تثماريا واسعا ي ا اس ا إنفاق ًحساباتھا المالية في األعوام التي أنفقت فيھ اره فى األعوام ً أتي ثم نتظر أن ي

 .الالحقة   

 الصورة اإلجمالية لمصروفات الھيئة العامة لألنفاق في موازنة العام المالي 2جدول 

2017/18   

 تقديرات موازنةالمصروفات   
18/2017

18/2017تقديرات موازنة اإليرادات

 81,000,000المنح 45,900,000األجور

 1,800,000,000إيرادات رأسمالية 4,000,000شراءالسلع والخدمات

 1,881,000,000جملة اإليرادات 83,825,000الفوائد
 1,800,000,000األقتراض لتمويل األستثمارات 300,000الدعم والمنح والمزايا األجتماعية

 0االقتراض لتمويل العمليات الرأسمالية 150,000المصروفات األخرى

ساب تكلفة إجمالي المصروفات قبل ح
األستثمارات

بدون عجز يمول من (إجمالي الموارد  143,175,000
)الخزانة

3,681,000,000 

 5,474,364,000عجز يمول من الخزانة العامة 8,681,000,000األستثمارات

 9,155,324,000إجمالي الموارد 8,827,000,000إجمالي المصروفات

   328,249,000سداد القروض المحلية واألجنبية

   9,155,324,000إجمالي األستخدمات
  

 . تفاصيل موازنة الھيئة العامة لألنفاق من موقع انفراد :المصدر  

ويتضح من األرقام في الجدول الثاني وذلك بحسب أرقام الموازنة العامة كيف أن اإليرادات الرأسمالية 

شغيل  اليف الت الي تك ى إجم صروفات وھ الي الم ر إجم اوز بكثي ة تتج ساب تكلف ل ح صيانة قب وال



ساوي  ات الرأسمالية ي ه ال ) صفر(األستثمارات وكيف أن تكلفة اإلقتراض لتمويل العملي وجد ت، أى إن

  . حاجة إلى األستدانة لتمويل النفقات الجارية وإنما يتوجه كل األقتراض إلى النفقات األستثمارية 

وشراء السلع ) والحوافز والبدالت والمكافآتتتضمن األجور األساسية ( وتتضمن المصروفات األجور 

شح(والخدمات  صيانة يمثل المواد البترولية ومواد التزييت والت ات المطبوعات وال ار ونفق م وقطع الغي

 ) .والمياه والكھرباء والنظافة واألمن والتليفون وشبكة اإلنترنت  

ر منضبطة باعت د تكون غي د صرح وباألخذ في األعتبار أن أرقام الموازنة ق ة فق ديرات مبدئي ا تق بارھ

ى  ه  2الرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بمترو االنفاق في وقت سابق أن قرار رفع التذكرة إل جني

ى ) المفترضة(عوض الشركة عن خسارتھا  رادات إل الي 700وارتفعت اإلي ه ووصل إجم ون جني ملي

 .مليار جنيه سنويا  4,1اإليرادات إلى   

ى  اءا عل ة ًوبن الي تكلف اري ، وصلت إجم ايو الج سابع منتصف م وم ال ع الي ى موق شر عل ر آخر ن خب

دة  الي الجدي ام الم رح الع ي مقت شغيل ف صيانة والت ى 2019/2018ال ادة  1.82إال ه بزي ار جني ملي

الي 522 ام الم ة الع رو في نھاي سجل المت ع أن ي مليون جنيه عن العام المالي الحالي ، أى أنه من المتوق

 .جنيه للتذكرة  2 جنيه بسعر نمليو 350 فائض بأكثر من الحالي  

  واطن ة والم تدانة الخارجي ة األس ضريبية العادل سياسات ال ستبدل بال ة ت راض ، الدول ة األقت تكلف

 ‐:يتحمل النتيجة مرتين   

ذ  ذكرة من وباإلضافة إلى تكاليف األستثمار التى أصبح المواطنون متلقو الخدمة يتحملونھا على ثمن الت

دھا  2018مايو / 11قرار  ، أنھم على مر السنوات الماضية كانوا يتحملون تكلفة سداد القروض وفوائ

ى ثمن  دتين عل ين زائ دفع كلفت اق ت رو األنف ة مت ى خدم ا إل را واحتياج ر فق ات األكث ذلك الطبق ًفتصبح ب ً

ة في التذكرة ، ھما تكلفة األقتراض وتكلفة االستثمار وفيما يلي إجمالي عدد القروض  ا الھيئ التي تلقتھ

 .الخمس سنوات الماضية   

   

   



قروض خارجية تلقتھا الھيئة العامة لألنفاق من حكومات ومؤسسات تمويل  3جدول 

 .دولية خالل خمس سنوات   

 تاريخ التوقيع الغرض األستثماري حجم القرض المقرض

2012مارس شاء الخط الربع بالكاملتمويل إنمليار دوالر 4‐3ما بين 12)الجايكا(وكالة التعاون اليابانية

مليون يورو13600بنك األستثمار األوروبي
تمديد المرحلة الثالثة من الخط الثالث 

2012نوفمبر  14ًكيلو مترا 17بإجمالي 

الحصول على القاطرات للمرحلتين الثالثة مليون يورو14344الحكومة الفرنسية 
والرابعة من الخط الثالث

2014ديسمبر14

‐تمويل جزئي للمرحلة الثالثة من الخط الثالثمليون يورو 300 15الوكالة الفرنسية للتنمية

2015فبراير25 من الخط الثالث من مترو األنفاق4 المرحلة مليون يورو 16440الوكالة الفرنسية للتنمية
البنك االوروبي إلعادة اإلعمار 
2015سبتمبر  23خط الثانيشراء قطرات للمليون يورو 17175والتنمية

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
2018فبراير  5تحديث الخط األولمليون يورو18200والتنمية 

تحت التقييمتحديث الخط األولمليون يورو19350بنك األستثمار األوروبي
تحت التقييمتحديث الخط الثانيمليون يورو 2075بنك األستثمار األوروبي

  

ة من  6.2حجم استثمارات قدرھا  2018/2017حددت وزارة التخطيط في خطة ما ك مليار جنيه ممول

ى  ة واألول ة والرابع ة الثالث نح ومصادر أخرى ألستكمال المرحل الخزانة العامة للدولة والقروض والم

ان من ونود فقط اإلشارة إلى أن عائد تطبيق ضريبة األرباح الرأسمالية على البورصة في عام واح د ك

 .مليار جنيه  10قع أن يصل إلى والمت  

أھم مشروعات توسعة شبكة مترو االنفاق المدرجة بخطة عام ) : 2/2(جدول رقم 

17/2018   

المشروع
التكلفة اإلجمالية 

)مليون جنيه(
اطوال المشروع

نسبة التنفيذ المتوقعة 
30/6/2017حتى 

األستثمارات الحكومية 
المدرجة بخطة عام 

)مليون جنيه (1/2018

  المرحلة الثالثة من الخط الثالث
)إمبابة.عتبة (

4334%9محطة 15/كم  2839317.7

 المرحلة الرابعة من الخط الثالث
)مطار القاھرة. مصر الجديدة (

2006.5%17محطة15/كم1553118.17

المرحلة األولى من الخط الرابع 
)الملك الصالح . ميدان الرماية ( 

1388%1محطة17/كم4854919

  وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري:المصدر   

  



 جولة قصيرة في تصرحات الوزير  

ه معجب من رد  ات إن ل ھشام عرف في بعض تصرحاته عقب قرار زيادة أسعار التذاكر قال وزير النق

ل  ة ال تمث ذاكر القديم رو وأن الت فعل الناس في الشوارع وأنه لن يتراجع عن قرار رفع سعر تذاكر المت

 .أى نوع من أنواع العدالة اإلجتماعية   

ياب الشفافية ونقص المعلومات فيستطيع أى مسئول في ًتكمن القوة في تصريحات الوزير تحديدا في غ

ذلك حجم  ررا ب ة مب ك العدال ا أحد أوجه تل ة بأنھ ًالدولة تبرير قراراته المنافية منطقيا للعدالة األجتماعي

شكل ةًالدعم واألجور وغيرھم وھذين البندين تحديدا في تقديرات موازنة العام الجاري  2 كما نرى في ال

ل ضآلة ) إن قيست على طريقة الحكومة ( د ال تذكر من إجمالي األستخدمات يمثالن نسبة تكا ونسبة أق

 .إن قيست من إجمالي المصروفات أو إن قورنت بسداد الديون أو الفوائد   

ة و ساباتھا الختامي اق وح ة لألنف ة العام ة الھيئ فافية موازن سين ش ى تح وزير عل ل ال م يعم ل ال ة ك تاح

اك عن المعلومات حتى يتمكن المو ا وھن رد ھن اطنون من التأكد بأنفسھم من صحة التصريحات التي تت

وزارة أى شرح لمنطق. الخسائر والعجز  دم ال م تق سعيرة من  كما ل سعير وعدد المستخدمين لكل ت الت

شھرية  ا ھو متوسط دخولھم ال . الثالث حسب تقسيمة المناطق ومن يتحمل الزيادات األعلى ولماذا وم

ك  زير أن يقدم بالوًياحروكان  ل اصدارھا دراسة واضحة ألسباب تل واطنين قب ى الم ادات عل دال الزي ًب

 . !!)ضميري مستريح ومبسوط وكان يجب أخذ ھذا القرار من زمان ( من أن يقول   

 لوزير يرفض مقترحات مجلس الوزراءا  

ادة أ ذاكر عار سكما أن السيد وزير النقل لألسف قد رفض مقترحات وحلول موضع زي اق متت رو األنف

فيه بالنص في موضوع الزيادة األولى جاء والذي ) مرفق(الذي أعدته مركز معلومات مجلس الوزراء 

 :حيث قدم الحلول االتية   

 ًقرشا فقط ليصبح جنيھا وربع الجنيه بدال من جنيه واحد  25رفع سعر التذكرة ً ً.   

 ى سنوية إل رادات ال ع اإلي ة ترتف ون ونصف  912وفي ھذه الحال ا يقرب من ملي ه أى م ون جني ملي

ون  ان ونصف الملي دره مليون ائض ق مليار جنيه ، ومن ثم تعويض الخسائر  المزعومة ويصبح ھناك ف

 .جنيه   

  



 ‐:مجلس الوزراء  مركز دم القرار بكما طالب   

 ر رھم من غي ادرون مع غي ا الق ساوى فيھ المترو والقطارات التي يت الغاء فكرة التذكرة الموحدة ب

 . القادرين  

 عمل تذكرة مميزة في عربات محددة بسعر أعلى من العربات األخر.   

 ى ة باألضافة إل ة ومحترم ل أدمي يلة نق ين لتصبح وس ى جنيھ اق إل رو األنف ذكرة مت رفع سعر ت

 .إمكانية استخدام خطوط المترو الثالثة  

  

 العملية والموضوعية  

ة مركز معلومات التي أعدھاالموضوية وقد رفض الوزير لألسف ھذه األقتراحات   في دراسة محترم

ايو مجلس الوزراء من الفترة من  اير وحتي م ا ٢٠١٨أجل تخفيف زيادة االسعار عن الفترة من ين  فيم

  .يخص تذاكر المترو  

ي  ة الت رم  إرادة الحكوم م يحت ائط ول ك المقترحات عرض الح د ضرب بتل ل ق ر النق سيد وزي ولكن ال

رار مركز المدراسة ينتمي إليھا أو حتى  وزراء علومات ودعم الق ابع لمجلس ال اءه الت ذي تكلف  بن وال

 .الماليين من أموال الشعب المصري من أجل إتخاذ قرار سليم مبني على األصول العلمية   

د أنتھت النص رغم أن الدراسة ق ه و ب وزير بقول رار لل   ورغم تحذير تقريرمركز المعلومات ودعم الق

ـ  ذاكرضرورة البحث لزيادة دخل  (بـ ر أسعار الت ه غي ل  ) لوزارت ى تحمي ر ل ل اث ر النق ولكن وزي

را ضا مقترحات مركز الملومات ودم الق دة راف اء جدي ذي ينتمي المواطنين اعب وزراء ال ر بمجلس ال

  !!اليه

  

  

  

  



 تحذير الوزير  

م  ات ودع ز المعلوم ذر مرك ا ح رادات الكم ادة إي دائل أخرى لزي ضرورة  البحث عن ب ر ب رار وزي ق

 . غير أسعار التذاكر وزارته  

دن ال ل الم ي ك ي ف ى األراض ك أغل ل تمل ث أن وزارة  النق سن  محي و ح ه ھ ل ماتحتاج صرية وك

تفادة من  ا واألس ا شھريا أو حتى بيعھ تم تأجيرھ ة ي اذا ال نفكر في عمل محالت تجاري اإلستغالل فلم

 .نات على تذكرة المترو تملكھا والذي سوف يعود بالمليارات من الجنيھات باإلضافة إلى عمل إعال  

 علي عبد العال  رئيس المجلس/السيد الدكتور   

د  ام واح رتين خالل ع رو م ذاكر المت ادة ت األعالن عن زي ل والموصالت ب ر النق سيد وزي رد ال د انف لق

ادة  10/4/2018والثانية يوم الخميس %  200بزيادة  2017مارس  23األولى يوم الخميس   ٧٠٠بزي

%.   

 )27.(جلس النواب وبالمخالفة الدستورية م دون العرض على م .١  

 دون العرض على لجنة السياسات .٢  

 دون تقدير أو إعتبار للدراسة الخاصة بمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء .٣  

 دون أستشارة أو عرض على جھاز حماية المستھلك .٤  

 دون مشاركة للمجلس األعلى لألجور .٥  

د جاءت ًضاربا بعرض الحائط اقتراحات مركز الم .٦ وزراء وق رار بمجلس ال ًعلومات ودعم الق

ة   سافات الطولي يس بالم دد المحطات ول ة بع زيادة أسعار تذاكر المترو عشوائية وبمعايير مختلف

 .ودون مبررات موضوعية أو مقنعة  للزيادة أسعار تذاكر المترو المتكررة     

ل بالقطاع الخاص كما قدم السيد وزير النقل مبررات غير منطقية للزيادة بالمقا .٧ رنة بتعريفة النق

.   

الم  .٨ رو في دول الع رو في مصر والمت ين أسعار المت بالمغالطة كما قدم الوزير مقارنة أخرى ب

 .بين مقارنات مستويات الخدمة واالجور واالسعار عالميا ومقارنتھا ببالدنا فى خلط واضح   



 ً.امليون سنوي 618وشدد الوزير أن المترو تعقبه خسائر تزيد عن  .٩  

 .%94أن الصيانة والتشغيل عاجزة بنسبة  - ١٠  

 .أنه ال توجد موارد مالية للمترو -١١  

 أن المترو معرض لألنھيار وعدم التشغيل -١٢  

 .أن الخدمة ممتازة بل وأرقى من الخدمات المثيلة للمترو في دول العالم ب-١٣  

ا أخفى الس ك التصريحات كم ام بتل رأى الع ام وقد أربك السيد الوزير ال رأى الع ل عن ال ر النق يد وزي

 ‐:مجموعة حقائق منھا   

2017 في مارس  على اسعار تذاكر المترورادات بعد الزيادات التي تمتيأخفاء الحجم الحقيقي لأل 

 .2018مايو  10الثانية برفع أسعار تذاكر المترو في  رادات المتوقعة بعد الزيادةيواإل  

ًفاق وفقا لتقارير الجھاز المركزي للمحاسبات أخفاء حجم الفائض في ميزانية ھيئة األن.   

 ن اق م رو األنف ول مت بات ح زي للمحاس از المرك جلھا الجھ ي س رة الت ات الخطي اء المالحظ أخف

 .مخالفات مالية وإدارية   

 أخفاء حجم المنح والقروض التي حصل عليھا مترو األنفاق من العالم والھيئات الدولية.   

 ذاكرشراء ماكينات وبواباب ليست اع أسعار الت ة مع أرتف  لتطوير الخدمات ولكن من أجل الموائم

  .وحتي تكوت الماكينات قابلة الى قيمة التذاكر الجديدة وزيادة االسعار  

  املين اة للع اح ومكاف ه صرف ارب ام ان ولعله االخطر ان الوزير قد اخفي عن الراي الع

 .بالمترو رغم ادعائه الخسائر وانھيار المترو 

م تص ة اريحات رغ رو إال أن الخدم ات ومحطات المت ة داخل عرب ستوى الخدم سين م وزير بتح ل

وادث  ا بعض الح ل وزادت عليھ يئة ب ت س الب مازال ضبان وانق ن الق ات ع روج بعض العرب ن خ م

 .بعضھا  

  

  



  السخرية من قرار الوزير

اد ام رافضين زي رأي الع رون عن ال ذين يعب ار الصحفيين ال ة اسعار ونظرا لردود الفعل من كب

ار لقد وصل حد النقد  الالذع  للوزير تذاكر المترو  وجاء ذبك االنتقاد الى حد السخرية ومن العي

  .الثقيل والمضحك 

  منال الشين  قولھا / الصحفية الكبيرة " رئيس تحرير الفجر"حيث ذكر  

دفع " برا  ي شتغل فى ش وان وي سكن فى حل وزارة ي سيب ال ا ي د م ل بع ة  ج١٢يارب وزير النق ني

ضارتة ١٢رايح و  وم ك جنية جاي ويكون شغلة فترتين صباحية ومسائية وينسي شنطتة او ن ل ي

سي محفظت١٢ جنية رايح و ١٢رجع تانى و يدفع ي يضطرو  وال يجد ه جنية جاي وفى االخر ين

  "فلوس يدفع التذكرة ويشعر لحظتھا بشعور الغلبان اللى رفع عليھم التذاكر 

  مر طاھر فقد كتب فى المصرى اليوم ع/ اما الصحفى الساخر 

  )٢٠١٨ مايو ١٥( محى الدين عبد الغفار فى جريدة االخبار 

ادرا "  ر فيكون ق ة التبري من المھارات المطلوبة من المسئول الحكومى حاليا يجب ان يمتلك موھب

ر المشكلة يفى اى لحظة يتزنق ف ى تبري ونى او حوار صحفى عل امج تليفزي  ةاو الكارثھا فى برن

انو البجاحة وتتمثل بشكل يبدوا مقنعا ومھارة  فى القدرة على القاء المسئولية على االخرين سواء ك

رول ) االخرين( اع اسعار البت صادية وارتف د االقت ھم الشعب او المسئولين السابقين او ظروف البل

ع  ان ..  يعلموناو االزمة العالمية وان الموضوع اصال ال يقع قى نطاقة او اختصاصة الن  الجمي

 . هللا االدفس من اختصاص الدفاس وابو دھشوم رحمھم  

  

  



 كما سخر الكاتب الصحفى من سياسة الوزير   

..  ماكينات بايظة الذى اصبح ال يوجد من يديرة بشكل جيد المنضبط حيث سال اين ذھب المترو 

  .مراوح معطلة وھو ما يعني الفشل 

رو ع تدامة من البنك كما تم السخرية من اعالن حصول المت ة فى حوافز االس ائزة الذھبي ى الج ل

  .الدولى 

  ديد السلم االجتماعى والوضع االمنىھت

اك ً شھرا ١٣بزيادة اسعار المترو للمرة الثانية فى خالل لقد  تسبب قرار السيد وزير النقل  فى ارب

وزرفالوضع االمنى حيث  ان مجلس ال ة ب اعالن تصريح المتحدث باسم الحكوم اء وضع وجئنا ب

 .. جميع السيناريوھات للتعامل مع الرفض او الغضب من رفع اسعار تذاكر المترو   

وي  ة المرفق الحي اذة لحماي رار وضرورة اتخ ة الق د الھمي شرح الجي اق"بداية من ال رو االنف " مت

 واالستمرار فى تقديم الخدمات بالمستوى الجيد للمواطن  

د  شغب او وان ھناك متابعة للتعامل مع اى طوارئ ق رو جراء احداث ال از المت ا جھ يتعرض لھ

 االجتماع   

  13/5/2018جريدة الشروق   

شغيل قد اعقب و شركة المصرية الدارة وت قرار وزير النقل الى االستنفار االمنى ووفق مسئول ال

  ".والشرطة فقد تم استنفار االمن " وصيانة مترو االنفاق 

ة امن مركزى وتو 80مدرعة ، 64حيث توجه  وات  800اجد امنى بحوالى عرب رد امن من ق ف

ا اق تزامن رو االنف ع محطات مت امين جمي ن اجل ت ن م عًاالم عار  م ادة اس ذاكر  زي ه ت رو وان المت

 . لمنع حدوث اى تجاوز من قبل المواطنين بالمتروجميع المحطات بتوجھه من اجل رقابة تنوية   

ام احت ك وام م ذل عجورغ ادة اس اظرة زي ن من واطنين م رو وغالء اج الم وبار المت ة الرك  تعريف

ات  على عدد كبير من المواطنينتم القبض  الخاصة به سامية " من بينھم ثالثة سيدات ھم المواطن



اح حسين ، حسن  "وسبعه رجال  "محمود ، ھنا محمد ، فاتن حسين د الفت د عب ام حسين ، احم ام

واخرين ذكرتھم التقارير " راھيم عز الدين وأحمد ابسمير  ، محمد عبد هللا فادى رفعت ،، حسين 

ؤالء  ي ھ ه ال ات الموج ت االتھام قيقه وكان يھم أخ وش وض عل ين المقب ن ب ان م صحفية وك ال

ام  تالف مرفق ع واطنين ھو التجمھر وائ رو " الم اء " المت وميين اثن ى موظفين عم والتعدي عل

التجمھر دون تصري ام تأدية عملھم كما تم اتھام المواطنين المقبوض عليھم ب ل مرفق ع ح وتعطي

م  ر المحضر رق م تحري ه ت سنة ١٣١١٩وحركة المرور وفى السياق ذات وان ، ٢٠١٨ ل  جنح حل

م  ضائية رق دعوة الق ت ال ا رفع سنة ٧١٨كم داث ٢٠١٨ ل ة باح ة المعروف ن دول صر أم  ح

  .االعتراض على رفع اسعار المترو

 "21/5/2018المصرى اليوم "  

وة  ة دع م اقام ا ت ضائيةكم امق ة محك ام ضاء االدارى م ستعجلة الق ور الم م لالم سنة  33932 رق ل

دعوة والذى يطالب  2018 رو والقطارات اصحاب ال ذلكر المت سعير ت ادة ت ل اع ر النق الزام وزي ب

سكة  رو وال شغيل المت ة فى ت سالم للدول ان وال ايير االم بالقيمة االقتصاديةوذلك من اجل تحقيق مع

بس  م ح د ان ت د وبع واطنين الحدي ين المالم ات  4تھم ة التحقيق ى ذم ام عل دھا اي ى بع رر قاض ق

  .المتھمين بضمان محل اقامتھمجميع المعارضات بمحكمة الجنح اخالء سبيل 

 "16/5/2018الشروق  

ا و ر عنھ رو عب ذاكر المت ال غاضبة من اسعار ت ام كانت ردود افع ال ھ ا بمق يس ًاعالمي نائب رئ

 .حيث قال بالحرف " الوزير االسبق" زياد بھاء الدين/ مجلس الوزراء االسبق السيد   

ذه " الم ھ ى س ة االمن ة التنوي رور لحظ د وال م ع الجدي ى الوض ارھم عل اس واعتب دوء الن ال ھ

ة  ا حقيق زم النظر م المعايير الوحيدة او الصحية لنجاح السياسات االقتصادية واالجتماعية بل يل

ه من مشقه مقابل زيادة اسعار التذاكر من تقع للمداولة فى االقتصاد القومى ى الناس  ماجنت عل

   "من اجل تقييم صحة القرار

 "22/6/2018الشروق "  

  



 قال بعنوان منشر الكاتب الكبير طلعت اسماعيل كما   

د "  30الغضب الصامت فى المترو تحدث فيه عن العدالة االجتماعية والصورة السلبية لالمن بع

 "يونيو   

  بعنوان ًموضوعا 15/5/2018 المقال فى كما علق الصحفى الكبير حسين مؤنس بجريدة  

راكم " تفھموا الغضب من اسعار المترو" ى وت ه ان الوضع االمن ى ان  الغضبيركز في واشار ال

ى اال غضب الناس ادة االول ان احتجاج دونوان الغضب  2017ن ولم يحدث فى الزي  العفوي ك

  .ًالدافع إليه اجتماعيا وتنظيم حزب سياسي او اخوانى ويجب على الحكومة ان تفھم الغضب 



 

  ردود افعال الصحف المصرية

عا  ام واس راي الع اء رد فعل ال د ج شراوق د ً منت ا وق رو وزيادتھ ذاكر المت ضد اسعار ت

ة   ة الصحف القومي رام ، (انعكس ذلك على مدارات اكثر من شھر كامل شمل كاف االھ

اونى  رام التع وم ، االھ ار الي ار ، اخب صحف ا )االخب ذلك ال ستقلة وك شروق ، ( لم ال

ة  ال ، البواب وطن،الفجر ،المق وم ، ال صرى الي دة ) الم االت واعم اب المق ر كت د عب وق

ادة اسعار فالراي وال ل بزي ر النق سيد وزي رارات ال كر عن وجھات نظر تتعارض مع ف

ا تذكرة مترو االنفاق بشكل غير منطقى و ك االراء وضفوھا بأنھ ع وتل افى مع الواق يتن

شارع المجميعھا من ك ر عن ال ى تعب رى صافة االتجاھات المعبرة من الراي العام والت

شرويكفى االشارة ھنا الى  ا ن صحفية  بعض م االت ال ويوضح الجدول انعكاسات المق

   .قرار السيد وزير النقل اعترض علىومعالجتھا الصحفية  الذى 



 جدول يوضح انتقادات كبار الكتاب والصحفي لزيادة المترو

 التاريخ الجريدة الكاتب   المقالعنوان م

 الوطن احمد رفعت بدائل رفع اسعار المترو 1

مايو  10

2018 

2 
سعار فى الطالع و الخدمات فى مترو االنفاق اال

 النازل

 نھى الھوارى

اخبار 

 اليوم

مايو  12

2018 

 البوابة عادل عامر ارتباك بسبب الغالء 3

مايو  12

2018 

 االھرام   منتصر صالح زيادة تذاكر المترو 4

مايو  14

2018 

 االخبار مرفت شعيب مترو االنفاق بين الصيانة و التحديث 5

مايو  15

2018 

 الجبايةھدف الحكومة  6

عبد ي الدين مح

 الغفار

 االخبار

مايو  15

2018 

7 
مرجعية االنفاق زيادة سعر المترو و غياب 

 االجتماعي

 الشروق زياد بھاء الدين

مايو  15

2018 

 الشروق طلعت اسماعيل لغضب الصامت ا 8

مايو  15

2018 

 الشروق مدحت نافع ازمة المواصالت 9

مايو  15

2018 

 تذاكر المترو 10

اسامة الغزالى 

 حرب

 االھرام 

مايو  15

2018 

 المقال حسام مؤنس تفھموا الغضب من اسعار المترو 11

مايو  15

2018 

مايو  15 ھراماال ھانى عمارة ليس دفاع عن تذاكر المترو 12



2018 

 محمد فتحى ھو انت بتركب المترو؟ 13
المصرى 

 اليوم

مايو  16

2018 

 عمر طاھر وجھات نظر 14
المصرى 

 اليوم

مايو  16

2018 

 الشروق سامح فوزى تذكرة المترو 15

مايو  16

2018 

 االھرام ھانى عسل فى ازمة المترو 16

مايو  16

2018 

 2018 مايو17 فجر ال منال الشين الدماغ× كلمة  17

 عمر الشوبكى. د اسعار المتر 18
المصرى 

 اليوم

مايو  17

2018 

 الوطن درويشعبد العظيم  تذكرة المترو و الفيل و قرص االسبرين 19

مايو  19

2018 

 االھرام احمد عبد الحكيم مأزق تسعير الخدمات 20

مايو  20

2018 

 لشروقا عماد الدين حسين المترو بين وزير ومواطنين 21

ايو 21  م

2018 

 الشروق زياد بھاء الدين ھل انتھت ازمة المترو 22

ايو  22 م

2018 

 الشروق عماد الدين حسين رسالة مواطن ال يستخدم المترو 23

ايو  23 م

2018 

 الشروق محمد مكى شئ مخيف يقترب 24

ايو  27 م

2018 

 الشروق محمد عصمت المترو ارباح و خسائر 25

ايو  29 م

2018 



 الشروق طلعت اسماعيل لمبشرون بالغالءا 26

ايو  29 م

2018 

  

ات التى نشرت فى اھذا غير المعالجات االخرى  ار والتعليق ات واالخب صحفية لتحقيق ال

ومن حول زيادة اسعار تذكرة المترو وتاثيرھا االجتماعى واالقتصادى على المواطنين 

ر  ذا غي صحف ھ ة ال ة وكاف ضائية واالذاعي وات الف الل القن ل خ فحات التواص ص

االجتماعى التى شملت االف من التعليقات السلبية حول قرار وزير النقل والتى وصلت 

 .والنقد الشديدحد السخرية 

  التناقض

ذى صرح لالعالم عقب اصدار  ل ال ر النق سيد وزي و يأتى التناقض فى تصريحات ال

ن يجب اخذ ھذا أنا ضميرى مستريح و مبسوط و كا(قرارات رفع تذاكر  المترو بقوله 

 )القرار من زمان و نتائج القرار ستنعكس على الخدمة قريبا  

 نجد الوزير يعلن و فى تصريح اخر   

ة ( درين الھمي م مق رو و ھ المواطنين راضون عن االسعار و انه تحدث معھم فى المت

 )الزيادة  

  وفي تناقض للتصريحات المتعدد للوزير نجد يقول 

  "ىسامحونى على الزيادة غصب عن"   

سال  ا نت م وھن ذى نايھ وزير ال صريحات ال رة صدق ت ن كث ه م ا يعلن سي م ه ين دو أن يب

  !التصريحات ونقيضھا 

  "مرة أنا مبسوط ومستريح " 

  ؟!!!سامحوني على الزيادة غصب عني ؟" وأخري 

  



  التناقض الغريب و التضارب

  

ار ممعالي الوزير و على عكس تصريحات  رافق عن الخسائر و عن المشاكل و انھي

رورة  رو وض رو المت ذاكر المت عار ت ع اس ر رف شفت تقري زى ك از المرك ع الجھ توزي

 . عن ھيئة مترو االنفاق  الخطيرةاتفارقمللمحاسبات ال  

  

اق وفالجھاز المركزي للمحاسبات حيث ذكر  ة لالنف صل ت وراتان لدى الھيئة القومي

ى  رب  731,8ال ا يق ه اى م ون جني سبة  3/4ملي ه بن ار جني از  %16ملي ر الجھ تقري

 تحت عنوان سرى للغاية 2016المركزى نوفمبر   

   

و قد كشف الجھاز المركزى عن ان موازنات انفاق المترو تحتاج تنفيذ عقود االعمال 

ى  ا الت دبير احتياجاتھ دات لت او التوري شطتھا تملكھ ة ان ة من مزاول اوصي  والمختلف

ضرورة بات ب زي للمحاس از المرك ة لتنالجھ ال الرقاب ة  اعم ادي مي رادات وتف االي

 . مليون جنيه ٢٠٠التي تزيد عن المالحظا ت و المخالفات   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  علي عبد العال / السيد الدكتور المحترم 

  رئيس المجلس

ار  ل افتخ ت مح ي كان الم والت ا والع ى افريقي ي ف ر االول ى تعتب صر الت د م كك حدي أن س

سي ر بالمحطة الرئي د جاء الحادث االخي ة برمسيس قلب العاصمة المصرية للمصريين وق

ات من  ل العشرات والمئ ي قت النابض بھذا الحادث االليم من سلسلة حوادث مروعة ادت ال

ى  ات ف ا المزلقان ة وام ان الحديدي وق القطب ارات وف اء تحت عجالت القط المصابين االبري

صرين سي ة المق بة ومحاكم ة محاس ذار باھمي وادث االن ذه الح ق ھ ة لتطل شاھد حزين يا م اس

ا وتنفيذيا عن االھمال والفساد  ة وھن يس الحكوم ة ورئ وقد عبر عن ذلك كل من رئيس الدول

وارث واالخنتوجه دستوريا ببدء المحاكما ك الك ذا االستجواب ال ت السياسية عن تل طاء بھ

  .فرق بين كبير وصغير امام هللا والوطن 

  

  ،،،،ولسيادتكم وافر التحية والتقدير 

  

د كم                                           د الحمي م عب          ٨٧ –ال رق

  عضو مجلس النواب                          ٢٠١٩ فبراير ٢٨

  



   مرفقات ومستندات الخاصة باالستجواب

وثائق  وال٢٠١٦ لسنة ١اعماال بالئحة النظام الداخلي لمجلس النواب بالقانون رقم 

  -:المرفقة ھي 

الھيئة "عن الحساب الختامي " سري جدا " اوال تقارير الجھاز المركزي للمحاسبات والمعنونة  -١

  ".القومية لالنفاق 

  .٢٠١٦ – ٢٠١٥مالحظات الجھاز المركزي عن الھيئات العامة الخمية نوفمبر  -٢

نة الجارية للسكة عن خسائر ختم المواز" سري جدا "  تقرير الجھاز المركزي للمحاسبات  -٣

  .ول خطي مترو االنفاق االول والثاني مليار جنيه قيمة اص٢٣الحديد بعدم تضمين ما يزيد عن 

 . عن احصائية النقل العام للركاب ٢٠١٧تقرير كتاب الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  -٤

  .٢٠١٨و ماي" مترو االنفاق ال يخسر " تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  -٥

  .٢٠١٦" المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية " مجلد النقل والمواصالت  -٦

ً ردا علي سؤال النائب عبد الحميد كمال ٢٠١٨ مايو ٦خطاب وزير النقل د ھشام عرفات بتاريخ  -٧

 . شھور مكافاة تمييز العاملين بمترو االنفاق رغم اعالن الخسائر ٨بسبب صرف 

 عبد الحميد كمال ورد الوزير عليھما بتاريخ -٢ دينا عبد العزيز – ١ النائبين طلبي االحاطة من -٨

  .٢٠١٨ يونيو ٢٤

   . الجھاز المركزي للتعبئة واالحصاء ٢٠١٧تقرير حوادث القطارات  - ٩


