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 عندما حكم مرسي: القرارات الرئاسية
 ملف توثيقي 

، للعام الذي حكم فيه الدكتور 
ً
 توثيقيا

ً
محمد مرس ي الرئيس الشرعي املنتخب ملصر، بعد انتخابه فيما يلي ملفا

 في يونيو 
ً
، وسيتم نشر امللف على أربعة أجزاء، 2013يوليو  3، حتى االنقالب العسكري الذي تم عليه في 2012رسميا

ثالث يتناول األول منها زيارات الرئيس محمد مرس ي الخارجية، والثاني لقاءاته الداخلية مع الوفود األجنبية، وال

 قراراته الرئاسية، والرابع جوالته امليدانية ولقاءاته املحلية.

 

 موضوع القرار رقم القرار القرار

اتفاقية قرض بين مصر والبنك االسالمي للتنمية بشأن تمويل 

 مشروع انشاء املستشفى التعليمي لجامعة االزهر

لسنة  161-162

2013 

 الصحة

 

املوافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والعراق بشأن مستحقات 

 العمالة املصرية في العراق " الحواالت الصفراء
 2012لسنة  321

املصريين في 

 الخارج

 2013لسنة  247 انشاء املجلس االستشاري للمصريين بالخارج
املصريين في 

 الخارج

منح وسام الجمهورية العسكري لعلم القوات املسلحة لدورها في ثورة 

 يناير
 2012لسنة  235

القوات 

 املسلحة

 

منح اسم الرئيس انور السادات قالدة النيل ووسام لجنة الشرف 

 1973لقراره التاريخي في حرب اكتوبر 

لسنة  237- 236

2012 

القوات 

 املسلحة

لنيل لدوره التاريخي في حرب اكتوبر منح اسم الفريق الشاذلي قالدة ا

1973 
 2012لسنة  238

القوات 

 املسلحة
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منح زيادة استثنائية في املعاش لبعض ضباط القوات املسلحة 

 املتقاعدين
 2012لسنة  452

القوات 

 املسلحة

املوافقة على اتفاقيات لتطوير محطات الكهرباء بحلوان واسوان 

إنشاء محطة  –وانشاء محطات شمسية بمركز كومومبو بأسوان 

 60-220محوالت جهد 

 2012لسنة  242

 2012لسنة  243

 2012لسنة  371

 2013لسنة  18

 2013لسنة  163

 الكهرباء

 

 –س حور  –املصرية الصينية  –بدر  -انشاء جامعات دمياط

مدينة السادات باإلضافة لكلية التمريض لجامعة االزهر –الحضرية 

 بنات

 2012لسنة  19

117 -118 -119 -

 2013لسنة  120

 2013لسنة  138

 2013لسنة  180

 التعليم العالي

اتفاق مظلة بين مصر واالتحاد االوروبي وبنك االستثمار االوروبي 

 برامج التنمية املجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل بشأن

 2013لسنة  28

 

التجارة 

واالقتصاد 

 والصناعة

 2013لسنة  159 بين مصر وتركيا فنياتفاق تعاون 

 متعدد

التركي  اتفاق بين مصر وتركيا بشأن اقراض بنك ائتمان الصادرات

 للحكومة املصرية
 2013لسنة  160

مساعدات برنامج التحويالت  بشأناتفاق املساعدة بين مصر وامريكا 

النقدية لدعم البرنامج الوطني لالستقرار واالنتعاش االقتصادي 

 واملالي

 2013لسنة  225

 2012لسنة  262 املوافقة على اتفاقية التعاون االقتصادي والفني بين مصر وبكين

 2012لسنة  285 مليار دوالر امريكي 1املوافقة على قرض من تركيا بقيمة 
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انضمام مصر الى اتفاق اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات 

 ذات العجالت
 2012لسنة  311

االمتيازات التي ستمنح ملوظفي البنك االوروبي للتعمير والتنمية عند 

 ممارستهم عملهم في مصر
 2012لسنة  319

املوافقة على االتفاقية االطارية بين مصر واملؤسسة الدولية 

 االسالمية لتمويل التجارة
 2012لسنة  2

قرض املشروع العاجل لالستثمار كثيف بين مصر والبنك الدولي 

 إلنشاء والتعميرل
 2012لسنة  244

املوافقة على مذكرة اتفاق بين مصر والبنك السعودي للتنمية بشان 

مليون دوالر امريكي لقطاعات البرنامج االنمائي  500تخصيص مبلغ 

 املصري 

 2012لسنة  257

 

 اتفاق التعاون االقتصادى والفني بين مصر وكمبوديا

 

 2012لسنة  320

 

اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنه التهرب بين مصر وجورجيا 

 وايرلندا وموريشيوس

لسنة  323 – 315

2012 

 2013لسنة  222

اتفاق بين مصر والبنك االسالمي للتنمية بشان تمويل برنامج تطوير 

 يب املنهيالتعليم والتدر 
 2013لسنة  185

اتفاقية بين مصر والصين في مجال حماية واسترداد املمتلكات 

 الثقافية املسروقة
 2012لسنة  259

 2012لسنة  404 اتفاق التجارة الحرة بين مصر و تجمع امليركوسور 

اتفاق بين مصر وايطاليا بشأن املرحلة الثانية من مشروع دعم خطة 

 اعادة هيكلة وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر
 2012لسنة  353

النقل 

 واملواصالت
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املوافقة على التعاون بين مصر وشركاء التنمية االوروبيين بشان 

 رة الكبرى مشروع املرحلة الثالثة من الخط الثالث ملترو انفاق القاه

 2012لسنة  360

 

تقرير صفة النفع العام ملشروع انشاء املرحلتين الثالثة والرابعة من 

 الخط الثالث ملترو االنفاق
 2012لسنة  438

بروتوكول تعاون بين مصر والسودان في مجال النقل البري للركاب 

 والبضائع
 2013لسنة  223

املوافقة على املعونة الفنية املقدمة من الصندوق الكويتي للمساهمة 

في تمويل مشروع كهربة نظام االشارات على خط السكة الحديدية " 

 دمياط " –املنصورة  –طنطا 

 ومشروع ازدواج خط السكك الحديدية بين املنصورة ودمياط

 2012لسنة  240

 

 2012لسنة  312 ي مجال النقل البحري املوافقة على االتفاق بين مصر وجيبوتي ف

اعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي من 

 اعمال املنفعة العامة وتحويله الي طريق حر

 2012لسنة  324

 

على الطرق انشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع 

 العامة بين املحافظات
 2012لسنة  348

 2012لسنة  349 انشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى 

 2012لسنة  350 تعديل قوانين انشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

ملوفقة على مذكرة التفاهم بين مصر والسودان إلنشاء مزرعة 

 والية الشمالية بالسودانمشتركة لإلنتاج الحيواني بال

لسنة  258 – 239

2012 

 الزراعة

املوافقة على التمويل بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

بشان مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصفار املزارعين في الريف 

 وانشاء املكتب القطري التابع للصندوق في القاهرةاملصري 

لسنة  287 – 256

2012 

 

املوافقة على قرض مشروع الصوامع االفقية لتخزين الحبوب بين 

 مصر والصندوق السعودي للتنمية

 2013لسنة  46
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املوافقة على مذكرة اتفاق بين مصر والسعودية لتمويل املشاريع 

 هية الصغراملتوسطة والصغيرة واملتنا
 2012لسنة  241

املشروعات 

 الصغيرة

 

املوافقة على خطاب التعهدات من الصندوق العربي لإلنماء 

االقتصادي الخاص بالحصانات واإلعفاءات واملزايا املترتبة على 

اصول واموال وعمليات الحساب الخاص لتمويل املشروعات 

 الصغيرة واملتوسطة

 

 2012لسنة  352

املوافقة على اتفاقية مضاربة مقيدة بين مصر والبنك االسالمي 

 للتنمية لدعم برنامج تنمية املشروعات الصغيرة واملتناهية في الصغر

 2013لسنة  195

 

 تشكيل لجنة لتقص ي الحقائق في وثائق قتل واصابة املتظاهرين

 

 2012لسنة  10

 2012لسنة  12
مصابي الثورة 

 والشهداء
 نائية ألسر شهداء ومصابي ثورة ينايرمعاشات استث

 

 2012لسنة  387

 2013لسنة  79

 2013لسنة  78 معاش استثنائي ألسر شهداء أحداث استاد بورسعيد

 احالة رئيس االركان واملشير ومدير املخابرات للتقاعد

 

98 – 104 -107 

 2012لسنة 

 سياس ي

انشاء هيئة مستشاري رئيس الجمهورية للشئون الدستورية 

 والقانونية
 2013لسنة  234

 2012لسنة  24 تشكيل هيئة كبار العلماء

 بالقضاء 2010- 2008تعيين خريجي كليات الشريعة والحقوق 
لسنة  23 – 22

2012 

 2012لسنة  5 تشكيل لجنة لبحث اوضاع املعتقلين
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