اإلحاطة الجارية
أوالً :القوانين:
 -1قانون رقم  52لسنة  5102بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم  66لسنة
( .0791الجريدة الرسمية – العدد  01مكرر "د" فى  0أبريل سنة .)5102

 -2قانون رقم  56لسنة  5102بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم  24لسنة ( .0797الجريدة الرسمية – العدد  01مكرر "د" فى  0أبريل سنة .)5102

 -3قانون رقم  59لسنة  5102بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 72
لسنة ( .0775الجريدة الرسمية – العدد  02تابع فى  1أبريل سنة .)5102

 -4قانون رقم  15لسنة  5102بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة( .الجريدة الرسمية –
العدد  06مكرر "ح" فى  55أبريل سنة .)5102

ثانياً :ق اررات رئيس الجمهورية:

ال ي ـ ـ ـ ــوجد.

ثالثاً :ق اررات رئيس الوزراء:

 -0قرار رئيس الوزراء رقم  226لسنة  5102بضم رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة
سيناء إلى عضوية اللجنة الو ازرية بمشروع تنمية قناة السويس كمحور لوجستى عالمى( .الجريدة

الرسمية – العدد  02مكرر فى  2أبريل سنة .)5102

 -5قرار رئيس الوزراء رقم  229لسنة  5102بضم ممثل عن الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء

إلى عضوية المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس( .الجريدة الرسمية – العدد  02مكرر فى

 2أبريل سنة .)5102

 -1قرار رئيس الوزراء رقم  297لسنة  5102بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة لألمور

المستعجلة فى الدعوى رقم  1121لسنة  5102بجلسة  5102/5/52باعتبار جماعة اإلخوان
المسلمين المحظورة منظمة إرهابية( .الجريدة الرسمية العدد  02مكرر "د" فى  7أبريل سنة .)5102

 -2قرار رئيس الوزراء رقم  0لسنة  5102بتقنين وضع اليد (مساكن) بمحافظة جنوب سيناء( .الجريدة
الرسمية – العدد  02مكرر "هـ" فى  7أبريل سنة .)5102

رابعاً :أحكام المحكمة الدستورية:

ال يـ ــوجد.

خامساً :الق اررات الوزارية وما فى حكمها:

 -0قرار هيئة الرقابة المالية رقم  12لسنة  5102بشأن التصنيف االئتمانى ألدواء الدين التى تستثمر
فيها صناديق االستثمار( .الوقائع المصرية – العدد  96فى  5أبريل سنة .)5102

 -5قرار هيئة الرقابة المالية رقم  16لسنة  5102بشأن قواعد وضوابط مزاولة شركات السمسرة فى
األوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء األوراق المالية بالهامش( .الوقائع المصرية – العدد 96

فى  5أبريل سنة .)5102

 -1قرار هيئة الرقابة المالية رقم  14لسنة  5102بشأن ضوابط التعاقد مع صانع سوق واحد لصناديق
المؤشرات( .الوقائع المصرية – العدد  – 96فى  5أبريل سنة .)5102

 -2قرار لجنة االنتخابات الرئاسية رقم  02لسنة  5102بشأن ضوابط التغطية اإلعالمية لالنتخابات
الرئاسية لعام ( .5102الجريدة الرسمية – العدد  02مكرر "ب" فى  7أبريل سنة .)5102

 -2قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم  059لسنة  5102بشأن التصرف فى حصيلة أموال الجزءات
المالية( .الوقائع المصرية – العدد  – 75فى  55أبريل سنة .)5102

