
 
 

 اإلحاطة الجارية
 

 أواًل: القوانين:
جراءات  3737لسنة  37بتعديل القانون رقم  3112لسنة  11قانون  -1 فى شأن تحديد شروط وا 

انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات 
 91فى  91)الجريدة الرسمية العدد . 3771لسنة  79والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 

 (.9137يونيو سنة 
  ثانيًا: قرارات رئيس الجمهورية:

  بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تعطيل العمل بالدستور  9137لسنة  1قرار
جراءات انتخابات رئاسية مبكرة، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون  بشكل مؤقت وا 
البالد خالل المرحلة االنتقالية لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية 
قوية، وتشكيل لجنة لمراجعة التعديالت الدستورية المقترحة على الدستور. )الجريدة الرسمية العدد 

 (.9137يوليو سنة  7مكرر ح فى  92

  مجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ حازم عبد بتشكيل  9137لسنة  484قرار رئيس الجمهورية رقم
 .9137يوليو سنة  32مكرر )أ( فى  98العزيز محمد الببالوى. )الجريدة الرسمية العدد 

  بتعيين السيد الدكتور/ كمال أحمد الجنزورى  9137لسنة  483قرار رئيس الجمهورية رقم
يوليو  33مكرر ج فى  98العدد  9137يوليو سنة  32مستشارا لرئيس الجمهورية اعتبارا من 

 .9137سنة 
 ثالثًا: قرارات رئيس الوزراء:

باعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك  3112لسنة  142قرار رئيس الوزراء رقم  -1
 (.3112يونيو سنة  31تابع فى  32االستثمار العربى. )الجريدة الرسمية العدد 

 رابعًا: أحكام  المحكمة الدستورية:
مكرر بتاريخ  32بحل مجلس الشورى. )الجريدة الرسمية العدد  3112( لسنة 1ستورى رقم )إعالن د -1

 (.3112يوليو سنة  1

بإصدار دستور مؤقت لجمهورية مصر العربية. )الجريدة  3112لسنة  1-1إعالن دستورى رقم  -3
 .3112يوليو سنة  8مكرر )أ( فى  32الرسمية العدد 



 
 

 
 فى حكمها:خامسًا: القرارات الوزارية وما 

بإعادة نشر قواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق  3112لسنة   28قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -1
 (.3112يونيو سنة  31تابع )أ( فى  143المالية بالبورصة المصرية. )الوقائع المصرية العدد 

األوراق المالية بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب  3113لسنة  21قرار هيئة سوق المال رقم  -3
 (.3112يونيو سنة  31تابع )أ( فى  143بالبورصة المصرية. )الوقائع المصرية العدد 

بشأن  3112لسنة  21بتعديل بعض أحكام القرار رقم  3112لسنة  42قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -2
وقائع تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى. )ال

 (.3112يوليو سنة  9فى  128المصرية العدد 

بتحديد  3112لسنة  211قرار وزير المالية رقم  – 1ملحق رقم  – 3112لسنة  31)استدراك( رقم  -4
النسب والسلع واإليجارات التى يسرى عليها نظام اإلضافة تحت حساب الضريبة طبقًا ألحكامالمواد 

 3112لسنة  91ضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( من قانون ال3مكررا ) 29مكررا(،  29)
 .3112يوليو سنة  11تابع )أ( فى  129وتعديالته. )الوقائع المصرية العدد 

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على  3112لسنة  228قرار وزير المالية رقم  -2
لسنة  492الصادرة بقرار وزير المالية رقم  3118لسنة  191العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 

 (.3112يوليو سنة  11تابع )ب( فى  129العدد  –. )الوقائع المصرية 3119


