اإلحاطة الجارية
أوالً :القوانين:

 -1قانون رقم  8لسنة  4102بتعديل بعض أحكام القانون رقم  37لسنة  0591بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية( .الجريدة الرسمية – العدد  0مكرر "أ" ،فى  1يناير سنة .)4102

 -2قانون رقم  5لسنة  4102بتعديل بعض أحكام القانون رقم  37لسنة  0591بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية( .الجريدة الرسمية – العدد  4مكرر ،فى  04يناير سنة .)4102

 -3دستور رقم  1لسنة " 4102دستور جمهورية مصر العربية المعدل"( .الجريدة الرسمية – العدد 7
مكرر "أ" فى  08يناير سنة .)4102

 -4قانون رقم  01لسنة  4102باتخاذ لجنة االنتخابات الرئاسية إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية

خالل مدة ال تقل عن ثالثين يوماً ،وال تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور( .الجريدة

الرسمية – العدد  2مكرر ،فى  41يناير سنة .)4102

ثانياً :ق اررات رئيس الجمهورية:

 .0قرار رئيس الجمهورية رقم  2لسنة  4102بإعادة تشكيل اللجنة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية
رقم  158لسنة  4107بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات واألدلة وتقصى الحقائق التى
واكبت ثورة  71يونية سنة ( .4107الجريدة الرسمية العدد  0مكرر ،فى  2يناير سنة .)4102

ثالثاً :ق اررات رئيس الوزراء:

 -0قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  44لسنة  4102بشأن زيادة الحد األدنى لدخول العاملين بالدولة
تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم  424لسنة ( .4100الجريدة الرسمية – العدد  4مكرر "أ" فى  09يناير

سنة .)4102

 -4قرار رئيس الوزراء رقم  17لسنة  4102بشأن الحد األقصى لدخل العاملين( .الجريدة الرسمية –
العدد  7مكرر "ب" فى  08يناير سنة .)4102

رابعاً :أحكام المحكمة الدستورية:

ال يـ ــوجد.

خامساً :الق اررات الوزارية وما فى حكمها:

 -0قرار وزير التجارة والصناعة رقم  510لسنة  4107بتعديل بعض أحكام القرار رقم  728لسنة
 4101بإلزام جميع جهات التفتيش وجهات منح شهادات األيزو ( )ISO/IEC 17020وكذلك

المعامل العاملة طبقاً للمواصفات الدولية ،والتى تقوم بمنح شهادات المطابقة لنظم اإلدارة والجودة فى

مصر طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية .الحصول على اعتماد من المجلس الوطنى لالعتماد –
وذلك عند تقديم أى من خدماتها إلى جهة حكومية أو جهة عامة( .الوقائع المصرية – العدد  7فى

 2يناير .)4102

 -4قرار وزير التجارة والصناعة رقم  4لسنة  4102بتعديل بعض أحكام الئحة القواعد المنفذة ألحكام
قانون االستيراد والتصدير ونظام إ<راءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة( .الوقائع

المصرية – العدد  2تابع "ج" فى  9يناير سنة .)4102

 -7قرار وزير الداخلية رقم  09لسنة  4102بالضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
 013لسنة  4107بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية( .الوقائع

المصرية – العدد  2تابع "ب" فى  9يناير سنة .)4102

 -2قرار هيئة الرقابة المالية رقم  84لسنة  4107بشأن تعديل القرار رقم  11لسنة  4115والمعدل

بالقرار رقم  71لسنة  4101بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.

(الوقائع المصرية – العدد  8فى  00يناير سنة .)4102

 -9قرار هيئة الرقابة المالية رقم  87لسنة  4107بشأن تعديل القرار رقم  014لسنة  4118بشأن تحديد
قيمة التأمين الواجب إيداعه لدى الهيئة من قبل الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية كأحد

متطلبات منح التراخيص( .الوقائع المصرية – العدد  8فى  00يناير سنة .)4102

 -1قرار هيئة الرقابة المالية رقم  34لسنة  4107بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم.
(الوقائع المصرية العدد  5فى  04يناير سنة .)4102

 -3قرار وزير المالية رقم  3لسنة  4102بإلغاء القرار رقم  717لسنة  4115بشأن إنهاء بعض
المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين( .الوقائع المصرية

العدد  01تابع "أ" فى  02يناير سنة .)4102

 -8قرار وزير المالية رقم  47لسنة  4102بتحديد شروط وأوضاع بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية
رقم  082لسنة  4107بإصدار التعريفة الجمركية( .الوقائع المصرية – العدد  02تابع "أ" فى 05
يناير سنة .)4102

