
 
 

 اإلحاطة الجارية
 

 أواًل: القوانين:
فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة. )الجريدة الرسمية  3062لسنة  601قانون رقم  -1

 (.3062نوفمبر سنة  62مكرر )أ( فى  54العدد 

بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.  3062لسنة  601قانون رقم  -2
 (.3062نوفمبر سنة  35مكرر، فى  51)الجريدة الرسمية العدد 
  ثانيًا: قرارات رئيس الجمهورية:

 ال يـــــوجد.
 ثالثًا: قرارات رئيس الوزراء:

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  3062لسنة  6326رئيس مجلس الوزراء رقم  قرار -6
 53. )الجريدة الرسمية العدد 6814لسنة  908تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 (.3062أكتوبر سنة  20مكرر )ب( فى 

وزارية لمتابعة تنفيذ مشروع تنمية بتشكيل لجنة  3062لسنة  6315قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -3
قنا( الستخراج الخامات المعدنية والمحجرية  –القصير  –اجا فمنطقة المثلث الذهبى للتعدين )س

 (.3062نوفمبر  2مكرر فى  55برئاسة رئيس مجلس الوزراء. )الجريدة الرسمية العدد 

لسنة  842جلس الوزراء رقم بإلغاء قرار رئيس م 3062لسنة  6252قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -2
بإنشاء المجلس  3066لسنة  6561بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  3062

 (.3062نوفمبر سنة  36فى  51العدد  –القومى للعدالة والمساواة )الجريدة الرسمية 

اء )الجريدة بتشكيل لجنة للعالقات العامة بمجلس الوزر  3062لسنة  6240قرار رئيس الوزراء رقم  -5
 (.3062نوفمبر سنة  69مكرر )أ( فى  51الرسمية العدد 

بإنشاء المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة  3062لسنة  6219قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -4
 (.3062نوفمبر سنة  35مكرر "أ" فى  51السويس. )الجريدة الرسمية العدد 

 رابعًا: أحكام  المحكمة الدستورية:
 يــــوجد.ال 
 



 
 

 خامسًا: القرارات الوزارية وما فى حكمها:
بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك  لبتعدي 3062لسنة  586المالية رقم قرار وزير  -6

 20تابع )أ( فى  351، )الوقائع المصرية العدد 3001لسنة  60ار وزير المالية رقم ر الصادرة بق
 (.3062أكتوبر سنة 

بتشكيل لجنة لبحث الموضوعات المالية المعلقة  3062لسنة  462التضامن االجتماعى قرار وزير  -3
بين الهيئة القومية للتأمين االجتماعى وكل من وزارة المالية وبنك االستثمار القومى. )الوقائع 

 (.3062نوفمبر سنة  60تابع )أ( فى  345المصرية رقم 

لسنة  445بتعديل قرار وزير المالية رقم  3062لسنة  15قرار وزير التضامن االجتماعى رقم  -2
 6814لسنة  18بشأن القواعد المنفذة ألحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  3001

نوفمبر سنة  60فى  345)الحد األدنى واألقصى ألجر االشتراك التأمينى(. )الوقائع المصرية العدد 
3062.) 

بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع  3062لسنة  112قرار وزير التجارة والصناعة  -5
 (.3062نوفمبر سنة  34فى  311العدد  –الممارسات االحتكارية. )الوقائع المصرية 

 


