اإلحاطة الجارية
أوالً :القوانين:
 .1القانون رقم  7لسنة  2015بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12لسنة
( .1996الجريدة الرسمية – العدد  6تابع "أ" فى  5فبراير سنة .)2015

 .2القانون رقم  8لسنة  2015فى شأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين( .الجريدة الرسمية –
العدد  7مكرر "ز" فى  17فبراير سنة .)2015

 .3قانون رقم  12لسنة  2015بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
 11لسنة ( .1991الجريدة الرسمية – العدد  8مكرر أ" فى  21فبراير سنة .)2015

 .4القانون رقم  13لسنة  2015فى شأن معهد التخطيط القومى( .الجريدة الرسمية العدد  8مكرر "ز"
فى  25فبراير سنة .)2015

ثانياً :ق اررات رئيس الجمهورية:
 .1قرار رئيس الجمهورية رقم  60لسنة  2015بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها.
(الجريدة الرسمية – العدد  5مكرر "و" فى  4فبراير سنة .)2015

 .2قرار رئيس الجمهورية رقم  69لسنة  2015بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار
رئيس الجمهورية رقم  184لسنة ( .2013الجريدة الرسمية – العدد  6مكرر "أ" فى  7فبراير سنة
.)2015

ثالثاً ق اررات رئيس الوزراء:
 -1قرار رئيس الوزراء رقم  244لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القرار رقم  2890لسنة 2010

بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد( .الجريدة الرسمية – العدد  – 6تابع "أ" فى  5فبراير

سنة .)2015

 -2قرار رئيس الوزراء رقم  297لسنة  2015بتعديل القرار رقم  600لسنة  2012بتشكيل مجلس إدارة

الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لمدة ثالث سنوات( .الجريدة الرسمية – العدد  7مكرر فى

 14فبراير سنة .)2015

 -3قرار رئيس الوزراء رقم  327لسنة  2015بإنشاء اإلدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بو ازرة
الداخلية ( .الجريدة الرسمية – العدد  7مكرر "ج" فى  16فبراير سنة .)2015

 -4قرار رئيس الوزراء رقم  399لسنة  2015بإعادة تشكيل المجلس األعلى للموانى( .الجريدة الرسمية
– العدد  8مكرر "ج" فى  22فبراير سنة .)2015

 -5قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1لسنة  2015بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون التمويل

العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  1لسنة ( .2001الجريدة الرسمية – العدد  8مكرر "د" فى

 23فبراير سنة .)2015

رابعاً :أحكام المحكمة الدستورية:
ال يـ ـ ــوجد.
خامساً :الق اررات الوزارية وما فى حكمها:
 .1قرار هيئة الرقابة المالية رقم  2لسنة  2015بالنظام األساسى لالتحاد المصرى للتمويل متناهى
الصغر_( .الوقائع المصرية – العدد  25تابع "أ" فى  2فبراير سنة .)2015

 .2قرار وزير المالية رقم  105لسنة  2015بشأن دراسة أوضاع صناديق الزمالة وصناديق التأمين
الخاصة( .الوقائع المصرية – العدد  38تابع – فى  17فبراير سنة .)2015

 .3قرار وزير التجارة والصناعة رقم  73لسنة  2015بإنشاء غرفة لصناعة التطوير العقارى واضافتها
إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم  101لسنة ( .1967الوقائع المصرية –

العدد  40تابع فى  19فبراير سنة .)2015

 .4قرار وزير المالية رقم  117لسنة  2015بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على
الدخل الصادرة بقار وزير المالية رقم  991لسنة ( .2005الوقائع المصرية رقم  41تابع – فى 21

فبراير لسنة .)2015

