
 
 

 اإلحاطة الجارية
 

 أواًل: القوانين:
 66فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم  3102لسنة  061قانون رقم  -1

 (.3102ديسمبر  2مكرر فى  84العدد  –. )الجريدة الرسمية 0792لسنة 

بتنظيم مباشرة  0796لسنة  92بتعديل بعض أحكام القانون رقم  3102لسنة  060رقم  قانون -2
 (.3102ديسمبر سنة  18مكرر )أ( فى  84الحقوق السياسية. )الجريدة الرسمية العدد 

بتنظيم مباشرة  0796لسنة  92بتعديل بعض أحكام القانون رقم  3102لسنة  063قانون رقم  -3
 (.3102ديسمبر سنة  00مكرر "أ" فى  87الرسمية العدد  الحقوق السياسية. )الجريدة

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  3102لسنة  068قانون رقم  -4
 (.3102ديسمبر سنة  03تابع "أ" فى  91. )الجريدة الرسمية العدد 3119لسنة  70

فى شأن تنظيم  0776لسنة  76ن رقم بتعديل بعض أحكام القانو  3102لسنة  066قانون رقم  -5
 (.3102ديسمبر سنة  36تابع، فى  93العدد  –الصحافة. )الجريدة الرسمية 

  ثانيًا: قرارات رئيس الجمهورية:
 069بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم  3102لسنة  663رئيس الجمهورية رقم  قرار .0

نشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها. )الجريدة  3119لسنة  بشأن إخالء بعض أراضى السجون وا 
 (.3102ديسمبر سنة  2مكرر، فى  84العدد  –الرسمية 

خبين إلبداء الرأى فى االستفتاء على مشروع بدعوة النا 3102لسنة  694قرار رئيس الجمهورية رقم  .3
والمرفق بهذا القرار. وذلك يومى الرابع عشر  3103التعديالت الدستورية على الدستور الصادر سنة 

ديسمبر سنة  03تابع، فى  91. )الجريدة الرسمية العدد 3108والخامس عشر من يناير سنة 
3102.) 

(. )الجريدة الرسمية %01بزيادة المعاشات بنسبة ) 3102لسنة  918قرار رئيس الجمهورية رقم  .2
 (.3102ديسمبر سنة  34مكرر، فى  93العدد 

 
 
 



 
 

 ثالثًا: قرارات رئيس الوزراء:
بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  3102لسنة  0903قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -0

 (.3102ديسمبر سنة  36تابع فى  93العدد  –تنظيم الجامعات. )الجريدة الرسمية 
  رابعًا: أحكام  المحكمة الدستورية:

 ال يــــوجد.
 

 خامسًا: القرارات الوزارية وما فى حكمها:
بتعديل بعض أحكام الئحة القواعد المنفذة  3102لسنة  431قرار وزير التجارة والصناعة رقم  -0

ألحكام قانون االستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. )الوقائع 
 (.3102ديسمبر  0تابع، فى  393العدد  –المصرية 

بشأن تنظيم  3101لسنة  082بتعديل القرار رقم  3102نة لس 67قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -3
 340عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية. )الوقائع المصرية العدد 

 (.3102ديسمبر سنة  00فى 

بشأن البنية التكنولوجية لشركات السمسرة ونظم  3102لسنة  0119قرار هيئة الرقابة المالية رقم  -2
 (.3102ديسمبر سنة  00فى  340العدد  –أمين المعلومات. )الوقائع المصرية ت

 3117لسنة  317بتعديل بعض أحكام القرار رقم  3102لسنة  999قرار وزير السياحة رقم  -8
ديسمبر  04، فى 349العدد  –بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية. )الوقائع المصرية 

 (.3102سنة 

بشأن تنظيم التعليم الخاص. )الوقائع المصرية  3102لسنة  887وزير التربية والتعليم رقم قرار  -9
 (.3102ديسمبر سنة  07تابع، فى  344العدد 

بتعديل بعض أحكام الئحة القواعد المنفذة  3102لسنة  492قرار وزير التجارة والصناعة رقم  -6
ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. )الوقائع  ألحكام قانون االستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص

 (.3102ديسمبر سنة  07تابع "أ"، فى  344المصرية العدد 

مصالح  حظر تعارضفى شأن  3102لسنة  012للقانون رقم  3102لسنة  34رقم  استدراك -9
 (.3102ديسمبر سنة  38مكرر "أ"، فى  90العدد  –المسئولين فى الدولة. )الجريدة الرسمية 



 
 

بتشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين  3102لسنة  0-28اللجنة العليا لالنتخابات رقم  قرار -4
 –. )الوقائع المصرية 3103بالخارج على مشروع التعديالت الدستورية على الدستور الصادر سنة 

 (.3102ديسمبر سنة  39تابع، فى  372العدد 

بشأن  3114لسنة  320ض أحكام القرار رقم بتعديل بع 3102لسنة  029قرار وزير االستثمار رقم  -7
تحديد عموالت السمسرة ورسوم قيد األوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمالت البورصة. )الوقائع 

 (.3102ديسمبر سنة  36تابع، فى  378العدد  –المصرية 

بشأن الدعاية االنتخابية. )الوقائع  3102لسنة  24قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم  -01
 (.3102ديسمبر سنة  34تابع، فى  379العدد  –المصرية 

بشأن تنظيم تصويت الناخبين من خارج  3102لسنة  89قرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم  -00
 (.3102ديسمبر سنة  34تابع "أ"، فى  379د العد –جمهورية مصر العربية. )الوقائع المصرية 

بتعديل بعض أحكام  3102لسنة  80قرار رئيس مجلس إدارة بنك االستثمار القومى قم  -03
فى شأن شهادات االستثمار التى يصدرها البنك األهلى  0771لسنة  062القرار الوزارى رقم 

 (.3102ديسمبر  37، فى 376العدد  –المصرى. )الوقائع المصرية 

بشأن القواعد المنفذة ألحكام قرار رئيس الجمهورية  3102لسنة  63رار وزير التأمينات رقم ق -02
وبزيادة  3116لسنة  061بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم  3102لسنة  822رقم 

 (.3102ديسمبر سنة  37، فى 376العدد  –. )الوقائع المصرية 0/9/3102المعاشات اعتبارا من 

بتعديل تشكيل اللجان المشرفة على  3102لسنة  80لجنة العليا لالنتخابات رقم قرار ال -08
تنظيم استفتاء المصريين المقيميين بالخارج على مشروع التعديالت الدستورية. )الوقائع المصرية 

 (.3102ديسمبر سنة  21تابع "أ"، فى  379العدد 


