
 اإلحاطة الجارية

 

 أواًل: القوانين:

مكرر "ب"  13بشأن بيت الزكاة والصدقات. )الجريدة الرسمية العدد  2112لسنة  121قانون رقم  .1
 (.2112سبتمبر سنة  9فى 

( . )الجريدة 81بشأن تعديل قانون العقوبات )استبدال نص المادة رقم  2112لسنة  121قانون رقم  .2
 (.2112سبتمبر سنة  21فى  مكرر "أ" 11الرسمية العدد 

  ثانيًا: قرارات رئيس الجمهورية:

 ال يـــــوجد.

 ثالثًا: قرارات رئيس الوزراء:

بتشكيل لجنة تسوية عقود االستثمار. )الجريدة الرسمية  2112لسنة  1559قرار رئيس الوزراء رقم  .1
 (.2112سبتمبر سنة  11فى  19العدد 

 – 2بشأن قيام كل وزير فى وزارته باختيار عدد من ) 2112لسنة  1592قرار رئيس الوزراء رقم  .2
 (.2112سبتمبر سنة  11فى  18العدد  –( لشغل وظيفة معاون وزير. )الجريدة الرسمية 2

بتفويض السيد وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات  2112لسنة  1312قرار رئيس الوزراء رقم  .1
فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص فيما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العمرانية 

 (.2112سبتمبر سنة  12فى  –مكرر  18العدد  –العقارى. )الجريدة الرسمية 

بتشكيل لجنة وزارية تسمى )وحدة الصين( برئاسة رئيس  2112لسنة  1359قرار رئيس الوزراء رقم  .2
 (.2112سبتمبر سنة  13مكرر "أ" فى  18عدد ال –الوزراء . )الجريدة الرسمية 

بتشكيل لجنة وزارية تسمى )وحدة روسيا( برئاسة مجلس  2112لسنة  1331قرار رئيس الوزراء رقم  .5
 (.2112سبتمبر سنة  13مكرر "أ" فى  18العدد  –الوزراء. )الجريدة الرسمية 

قناة السويس( إلى تشكيل  بإضافة )ممثل لهيئة 2112لسنة  1331قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  .3
بتشكيل  2112لسنة  1219اللجنة المنصوص عليها بالمادة االولى من قرار مجلس الوزراء رقم 

( أنفاق 1عدد ) –( أنفاق أسفل قناة السويس 8لجنة تنفيذية دائمة للمتابعة واإلشراف على تنفيذ عدد )



مكرر "أ" فى  18العدد  –ريدة الرسمية ( أنفاق بمنطقة اإلسماعيلية. )الج2بمنطقة بورسعيد + عدد )
 (.2112سبتمبر سنة  13

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  21128لسنة  1391قرار رئيس الوزراء رقم  .8
 11العدد  –بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد. )الجريدة الرسمية  2112لسنة  2191

 (.2112سبتمبر سنة  11تابع فى 

بتنفيذ الحكمم الصادر من دائرة المنازعات االقتصادية  2112لسنة  1811قرار رئيس الوزراء رقم  .1
بإلغاء  11/5/2111بجلسة  59لسنة  9332واالستثمار بمحكمة القضاء اإلدارى فى الدعوى رقم 

بتاريخ  القرار السلبى باالمتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات االستثمار الصادر
فدانًا لشركة مصر أوروبا للصناعات الغذائية  211والمتضمن تخصيص مساحة  29/9/2119

مكرر فى  11العدد  –إلقامة منطقة صناعية بوادى النطرون بمحافظة البحيرة. )الجريدة الرسمية 
 (.2112سبتمبر  21

ة بتقنين وضع اليد بالضوابط والشروط واإلجراءات الخاص 2112لسنة  3قرار رئيس الوزراء رقم  .9
سبتمبر سنة  22مكرر "ب" فى  11العدد  –)مساكن( بمحافظة شمال سيناء. )الجريدة الرسمية 

2112.) 
 

   رابعًا: أحكام  المحكمة الدستورية:

قضائية دستورية بعدم قبول دعوى طلب الفصل فى دستورية الفقرة الثالثة من  13لسنة  1الطعن رقم  -1
 –. )الجريدة الرسمية 1982لسنة  29من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  (112المادة )
 (.2112سبتمبر سنة  11مكرر "ج" فى  13العدد 

 

 خامسًا: القرارات الوزارية وما فى حكمها:

بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس األمناء  2112لسنة  318قرار وزير التجارة والصناعة رقم  -1
 215العدد  –ية لمبادرة إصالح مناخ األعمال فى مصر )إرادة(. )الوقائع المصرية والوحدة المركز 

 (.2112سبتمبر سنة  9فى 



بتنفيذ أحكام  2112لسنة  218بتعديل بعض أحكام القرار رقم  355قرار وزير التجارة والصناعة رقم  -2
 –. )الوقائع المصرية بإنشاء غرفة لصناعة اإلعالم المرئى والمسموع 2112لسنة  2113القرار رقم 

 (.2112سبتمبر سنة  11تابع لسنة  213العدد 

جراءات تقسيم الشركات المقيد لها  2111لسنة  122قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -1 بشأن قواعد وا 
سبتمبر  11فى  218العدد  –أوراق مالية بالبورصة المصرية وفقًا آلخر تعديل. )الوقائع المصرية 

 (.2112سنة 

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة  2112لسنة  111وزير المالية رقم  قرار -2
سبتمبر  11فى  211العدد  –. )الوقائع المصرية 2113لسنة  525الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 (.2112سنة 


