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 الموضوع

بربط موازنة الييئة القومية لسكك حديد مصر عن  8111لسنة  56صدر المرسوم بقانون رقم  8111يونيو  82بتاريخ  -
را وأربعمائة وثالثة ماليين ) فقط أحد عشر مميا 11015666111بمبمغ إجمالي وقدره  8111/8118السنة المالية 

 188صدر قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم  8118ديسمبر  15وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف جنيو ( ، وبتاريخ 
بربط جممة  8111/8118بربط حساب ختامي موازنة الييئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية  8118لسنة 

) فقط ثمانية  2508615130بمبمغ  8111/8118ة لسكك حديد مصر لمسنة المالية حساب ختامي موازنة الييئة القومي
، وىو ما يعني  مميارات وثالثمائة واثنان وأبعون مميونا وخمسمائة وثالثة عشر ألفا ومائة وأربعة وسبعون جنييا ال غير (

وىو ما  8111/8118ا في العام الييئة القومية لسكك حديد مصر قد أعادت أكثر من ربع الميزانية المخصصة ليأن 
ذا كانت ميزانية الييئة كافية وتفيض عن حاجة الييئة فإن ذلك يضعنا أمام 85يوازي  % من إجمالي موازنة الييئة ، وا 

السؤال التالي : لماذا لم يتم إجراء اإلصالحات والتطويرات الالزمة عمي البنية التحتية الخاصة بالييئة من مزلقانات 
 طورات ... إلخ وجرارات ومق



بشأن الموافقة عمي اتفاق قرض التمويل اإلضافي  8118لسنة  2صدر المرسوم بقانون رقم  8118يناير  18بتاريخ  -
العربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لممشروع القومي إلعادة ىيكمة سكك حديد مصر بين حكومة جميورية مصر 

 1وبالجدول رقم مميون دوالر أمريكي  551، ىذا القرض الذي تبمغ قيمتو  85/9/8111والموقع في القاىرة بتاريخ 
 الممحق باتفاقية القرض ورد وصف المشروع كاآلتي :

يتكون المشروع من المشروع االصمي )كما ىو محدد في ممحق ىذا اإلتفاق( وما تم إدخالو من األجزاء اإلضافية التالية 
 لتوسيع نطاقو :

 ارات : الجزء أ : تحديث اإلش
 :أسيوط ويتكون من  –تحديث نظام اإلشارات عمي طول خط بني سويف  -1
( 5( أنظمة غمق إشارات إلكترونية )في المحطات( ، )8، ) نظام إشارات أوتوماتيكي لمبموكات )عمي خط مفتوح(( 1) 

 اليندسية اإلشرافية والسمع .نظام حماية عند التقاطعات من خالل تنفيذ األعمال وتقديم الخدمات اإلستشارية لألعمال 
تركيب نظام تحكم مركزي في الحركة باستخدام الكمبيوتر لمخط المذكور من خالل تقديم الخدمات اإلستشارية  -8

 لألعمال اليندسية اإلشرافية والسمع .
التنفيذ ونتائجو فيما يتعمق بالقرض صدر تقرير البنك الدولي لإلنشاء والتعمير عن حالة  8118ديسمبر  85بتاريخ  -

ورد فيو أنو فيما يتعمق بالقرض األصمي الخاص   P101103األصمي لمشروع إعادة ىيكمة سكك حديد مصر برقم 
مميون دوالر  3560مميون دوالر أن الحكومة المصرية سحبت فقط مبمغ  831القاىرة بمبمغ  –بتطوير خط عرب الرمل 

أسيوط قامت الحكومة  –، وقيما يتعمق باتفاق القرض الممحق لتطوير خط بني سويف  % من إجمالي القرض5بنسبة 
 8118ديسمبر  85ألف دوالر من إجمالي قيمة القرض منذ توقيعو حتي تاريخ صدور التقرير في  251بسحب مبمغ 

ر ليا الحق في ، عمما بأنو طبقا إلتفاق القرض فإن ىيئة سكك حديد مص% من إجمالي قيمة القرض  1525بنسبة 
إال أنيا تقريبا لم تقترض أية مبالغ حتي  8113مارس  51السحب من قيمة القرض ابتداء من تاريخ توقيع اإلتفاق حتي 

 اآلن .
فإن بعثة البنك قد  8118ديسمبر  85الصادر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بتاريخ   ISR8919بالتقرير رقم  -

 أنو :ة السكك الحديدة في تنفيذ المشروع محل القرض ذكرت في تقريرىا عن أداء ىيئ
 "ومتأخر في عمميات التنفيذ " أن أداء ىيئة السكك الحديدية المالي والتنفيذي مثير لمقمق 

فائض من  8111/8118وبناء عمي ما تقدم بيانو من ان ىيئة السكك الحديدة قد أعادت لمدولة في ختام العام المالي  -
% من إجمالي الموازنة ، وأنيا طرف في اتفاق قرض الغرض منو تطوير خطوط السكك الحديدية بما 85موازنتيا حوالي 

في الحركة وتحسين حالة الجرارات وتدريب العمال ، ولكنيا طبقا  في ذلك المزلقانات واإلشارات وأنظمة التحكم المركزي
لم تفي بشئ من التزاماتيا ، وُأمِطر المصريون يوما بعد يوم بسيل من أخبار كوارث القطارات في لتقرير البنك المقرض 

 مصر وضحاياىا 

  



 ينص في مواده عمي : 2102كان الدستور المصري الصادر في ولما 
: " تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل و المساواة و الحرية، و تمتزم بتيسير سبل التراحم و التكافل اإلجتماعي  المادة الثامنة -

و التضامن بين أفراد المجتمع و تضمن حماية األنفس و األعراض و األموال، و تعمل عمى تحقيق حد الكفاية لجميع 
 المواطنين ، و ذلك كمو في حدود القانون ".

 تاسعة : "تمتزم الدولة بتوفير األمن و الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز"المادة ال -
( منو عمى : " الحياة اآلمنة حق تكفمو الدولة لكل مقيم عمى أراضييا ، و يحمي القانون 01و نص في في المادة ) -

 اإلنسان مما ييدده من ظواىر إجرامية".

 )ب( من قانون العقوبات تنص عمي : مكرر 010ولما كانت المادة 

" كل من اىمل فى صيانة او استخدام اى مال من االموال العامة معيود بو إليو أو تدخل صيانتو أو استخدامو فى 
اختصاصو وذلك عمى نحو يعطل االنتفاع بو أو يعرض سالمتو او سالمة األشخاص لمخطر يعاقب بالحبس مدة ال 

 .و باحدى ىاتين العقوبتينز خمسمائة جنية أتجاوز سنة وبغرامة ال تجاو 
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عمى ست سنوات إذا ترتب عمى ىذا اإلىمال وقوع حريق أو حادث 

 آخر نشأت عنو وفاة شخص أو اكثر أو إصابة أكثر من ثالثة اشخاص .
قرة السابقة فى زمن حرب عمى وسيمة من وسائل االنتاج وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالف

 المخصصة لممجيود الحربى ." 

طوال الوقت بأن سبب حوادث وكوارث القطارات في مصر ىو تنضح مصر ولما كانت تصريحات المسئولين عن ىيئة سكك 
مية وفي تقارير البنك الدولي لإلنشاء والتعمير نقص اإلمكانات والموارد ، إال أن البين من األرقام السابقة المنشورة بالجريدة الرس

قومية لسكك حديد مصر ميممين في تنفيذ اإلتفاقات واإللتزامات التي من تقطع بأن تمك حجة واىية وأن المسئولين عن الييئة ال
 115عمييا بالمادة شأنيا حماية أرواح وممتمكات المصريين وتأمين وسائل نقميم وىو ما يشي بتوافر أركان الجريمة المنصوص 

 مكرر )ب( من قانون العقوبات المصري .

 من قانون اإلجراءات الجنائية تنص عمي :  22ولما كانت المادة 

ائى " لكل من عمم بوقوع جريمة يجوز لمنيابة العامة رفع الدعوى عنيا بغير شكوى أو طمب أن يبمغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القض
 عنيا " .

 لذا

حيال المتقاعسين عن تنفيذ التزامات الصيانة لمعدات ومرافق الييئة القومية لسكك حديد  نمتمس من سيادتكم اتخاذ الالزم قانونا
لمكشف عن المتسبب الرئيسي في حوادث القطارات وكوارثيا التي  مصر بالرغم من توافر اإلعتمادات المالية المطموبة لتنفيذىا ،

، بسبب قمة من المسئولين الذين أىمموا في اتخاذ ما يمزم لمحفاظ احات المصريين بمون دماء أبنائيم لتصبغ أمسيات وصبتتالت 
ين ال عمي أرواح المصريين وصيانة المال العام المكمفين بالحفاظ عميو وتحقيق الغرض منو بجعمو وسيمة لتيسير شئون المواطن

 جعمو وسيمة إلزىاق أرواحيم . 



 وتفضموا بقبول فائق اإلحترام 

 مقدمو
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