اإلحاطة الجارية
أوالً :القوانين:
ال يـ ـ ــوجد.
ثانياً :ق اررات رئيس الجمهورية:
ال ي ـ ــوجد.
ثالثاً :ق اررات رئيس الوزراء:
 -1قرار رئيس الوزراء رقم  1196لسنة  2015بالموافقة على اعتبار هيئة الرقابة اإلدارية من الهيئات
التى تقتضى اعتبارات األمن القومى سرية تعاقدتها فى مفهوم نص المادة ( )2/2من القرار بقانون

رقم  5لسنة  2015فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية( .الجريدة الرسمية –

العدد  19مكرر فى  11مايو سنة .)2015

 -2قرار رئيس الوزراء رقم  1272لسنة  2015بتشكيل اللجنة الو ازرية لفض منازعات االستثمار برئاسة
وزير العدل( .الجريدة الرسمية – العدد  20مكرر "أ" فى  17مايو سنة .)2015

 -3قرار رئيس الوزراء رقم  1400لسنة  2015بإصدار الئحة النظام األساسى لصندوق (تحيا مصر)
– الجريدة الرسمية – العدد  22مكرر فى  30مايو سنة .2015

رابعاً :أحكام المحكمة الدستورية:
ال يـ ـ ــوجد.

خامساً :الق اررات الوزارية وما فى حكمها:
.1

قرار وزير التضامن االجتماعى رقم  2لسنة  2015بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554

لسنة  2007بشأن القواعد المنفذة ألحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم  79لسنة
( .1975الوقائع المصرية – العدد  98فى  30أبريل سنة .)2015

.2

قرار هيئة الرقابة المالية رقم  40لسنة  2015بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص
لها بمزاولة نشاط تكوين وادارة محافظ األوراق المالية( .الوقائع المصرية – العدد  102فى  5مايو

سنة .)2015

.3

قرار هيئة الرقابة المالية رقم  41لسنة  2015بالنظام األساسى لالتحاد المصرى للتمويل العقارى.
(الوقائع المصرية – العدد  102فى  5مايو سنة .)2015

.4

قرار وزير االستثمار رقم  45لسنة  2015بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس

المال الصادر بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  135لسنة ( .1993الوقائع المصرية –

العدد  105فى  9مايو سنة .)2015
.5

قرار وزير المالية رقم  256لسنة  2015بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك
الصادرة بقرار وزير المالية رقم  10لسنة ( .2006الوقائع المصرية – العدد  113تابع "أ" فى 18
مايو سنة .)2015

.6

قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم  464لسنة  2015بإصدار الئحة الجزاءات التى
يوقعها الجهاز القومى لتنظيم االصتاالت على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال

االتصاالت( .الوقائع المصرية – العدد  121تابع فى  27مايو سنة .)2015

