
 
 

 اإلحاطة الجارية
 

 أواًل: القوانين:
(. )الجريدة الرسمية %01بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة بنسبة ) 4102لسنة  24قانون رقم  -1

 (.4102يونيو سنة  0مكرر "أ" فى  44العدد 

 44بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. )الجريدة الرسمية العدد  4102لسنة  22قانون رقم  -2
 (.4102يونيو سنة  2 مكرر "ج" فى

بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. )الجريدة الرسمية العدد  4102لسنة  24قانون رقم  -3
 (.4102يونيو سنة  4تابع فى  42

 4تابع فى  42بإصدار قانون مجلس النواب. )الجريدة الرسمية العدد  4102لسنة  24قانون رقم  -4
 (.4102يونيو سنة 

بشأن النظافة العامة  0644لسنة  23بتعديل بعض أحكام القانون رقم  4102نة لس 24قانون رقم  -5
يونيو سنة  4تابع فى  42العدد  –. )الجريدة الرسمية 4104لسنة  014المعدل بالقانون رقم 

4102.) 

بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم  4102لسنة  23قانون رقم  -6
 (.4102يونيو سنة  4تابع فى  42. )الجريدة الرسمية العدد 0663لسنة  36

بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات واإلجراءات الجنائية والقانون رقم  4102لسنة  26قانون رقم  -7
يونيو سنة  4تابع فى  42العدد  –فى شأن تنظيم السجون. )الجريدة الرسمية  0644لسنة  264

4102.) 

لسنة  43بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  4102لسنة  41قانون رقم  -8
 (.4102يونيو سنة  4تابع فى  42العدد  –)عقوبة التحرش( )الجريدة الرسمية  0624

بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.  4102لسنة  40قانون رقم  -9
 (.4102يونيو سنة  4فى تابع  42)الجريدة الرسمية العدد 

 
 
 



 
 

  ثانيًا: قرارات رئيس الجمهورية: 
بنقل أصول ميناء العريش إلى وزارة الدفاع واإلنتاج  4102لسنة  034قرار رئيس الجمهورية رقم  -0

 .4102يونيو سنة  4تابع )أ( فى  42الحربى )القوات المسلحة(. )الجريدة الرسمية العدد 

بتشكيل اللجنة العليا لإلصلح التشريعى. )الجريدة  4102لسنة  034قرار رئيس الجمهورية رقم  -4
 .4102يونيو سنة  404مكرر فى  42الرسمية العدد 

 ثالثًا: قرارات رئيس الوزراء:
بإنشاء مجلس وطنى للحوار االجتماعى بوزارة القوى  4102لسنة  0144قرار رئيس الوزراء رقم  -0

 (.4102يونيو سنة  04تابع "ب" فى  023العدد  –العاملة والهجرى. )الوقائع المصرية 
   رابعًا: أحكام  المحكمة الدستورية:

 ال يــــوجد.
 

 خامسًا: القرارات الوزارية وما فى حكمها:
( من النظام األساسى 24بشأن تعديل المادة رقم ) 4102لسنة  41ات شركات قابضة رقم قرار  -1

 024العدد  –لشركة أنابيب البترول والخاصة بتوزيعات أرباح الشركة الصافية. )الوقائع المصرية 
 (.4102يونيو سنة  02فى 

س. )الوقائع المصرية بالئحة مخازن هيئة قناة السوي 4102لسنة  63قرار هيئة قناة السويس رقم  -2
 (.4102يونيو  6تابع فى  020العدد 

بالئحة الشراء والبيع والمقاوالت والتكليف باألعمال.  4102لسنة  010قرار هيئة قناة السويس رقم  -3
 (.4102يونيو سنة  6تابع "أ" فى  020)الوقائع المصرية العدد 

العقد االبتدائى والنظام األساسى لشركة  بشأن نموذج 4102لسنة  224قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -4
 (.4102يونيو سنة  00تابع فى  022العدد  –صندوق االستثمار. )الوقائع المصرية 

بالموافقة على تحويل محفظة تأمينات األشخاص بما  4102لسنة  44قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -5
ين إلى شركة الدلتا لتأمينات الحياة. لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة الدلتا للتأم

 (.4102يونيو سنة  06فى  021العدد  –)الوقائع المصرية 

جراءات تعامل األشخاص المنصوص  4102لسنة  46قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -6 بشأن ضوابط وا 
المرتبطين ( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على وثائق الصناديق 042عليهم بالمادة )

 (.4102يونيو سنة  06فى  021بها. )الوقائع المصرية العدد 



 
 

بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى األوراق المالية  4102لسنة  44قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -7
يونيو  06فى  021وأمناء الحفظ لعمليات شراء األوراق المالية بالهامش. )الوقائع المصرية العدد 

 (.4102سنة 

بشأن قواعد إعداد القوائم المالية لشركة صندوق  4102لسنة  42قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -8
 (.4102يونيو سنة  0فى  042العدد  –االستثمار. )الوقائع المصرية 


