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٢
  

  

  حمتويات العدد
  قوانني

  رقم الصفحة  
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٦ رقم قانون

التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية الصادر أوضاع وإجراءات 
  ٣  ..............................................  ٢٠٠٠ لسنة ١بالقانون رقم 

  عديل بعض أحكام قانون اإلجراءاتبت ٢٠٢٠ لسنة ١٧٧قانون رقم 
  ٤  ....................... ١٩٥٠ لسنة ١٥٠الجنائية الصادر بالقانون رقم  

بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٨قانون رقم 
  ٥  .................. ٢٠٠٢ لسنة ٨٢الصادر بالقانون رقم  الملكية الفكرية
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٩قانون رقم 

  ٦  ........................ ١٩٧٢ لسنة ٤٩الجامعات الصادر بالقانون رقم 
 ١١٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٠قانون رقم 

  ٧  ................................  بإنشاء الهيئة القومية لألنفاق١٩٨٣لسنة 
 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون  ٢٠٢٠ لسنة ١٨١قانون رقم 

  ٨  .............  بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس١٩٤٥ لسنة ٩٩رقم 
 بإلغاء اإلعفاء المقرر على عوائد أذون ٢٠٢٠ لسنة ١٨٢قانون رقم 

الخزانة والسندات أو األرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه 
  ٩  ............................... على الدخلاألذون والسندات من الضريبة 

 ١٢٣القانون رقم  بتعديل بعض أحكام ٢٠٢٠ لسنة ١٨٣قانون رقم 
  ١٠  ................................ بشأن بيت الزكاة والصدقات ٢٠١٤لسنة 
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٣

  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٦قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون 

  تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
  ٢٠٠٠ لسنة ١فى مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

  باسم الشعب
    رئيس اجلمهورية

  :لقانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب ا
  )ادة األوىل ـامل ( 

  من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضـى         ) ٤٧(يستبدل بنص المادة    
  : ، النص اآلتى ٢٠٠٠ لسنة ١قانون رقم فى مسائل األحوال الشخصية الصادر بال

للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم األهلية أو ناقـصها أو عـن     - ٤٧مادة 
الغائب بالصرف من األموال السائلة ألى من هؤالء دون الرجوع إلى المحكمة بمـا ال               
يجاوز مبلغ عشرة آالف جنيه ، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيـه بقـرار مـن                 

  .محامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثالثة أشهر ال
العام فى حالة الضرورة القصوى كـالحوادث ،  ويجوز بقرار مسبب من المحامى      

  والحاالت المرضية ، والتى تستدعى تدخالً طبيا عاجالً زيـادة المبلـغ المـشار إليـه              
  .فى الفقرة األولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها 

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة لإلنفاق فـى حالـة             
  .الضرورة ، قبل تقديم طلب الصرف التالى 

   )الثانيةادة ـامل( 
 ، لتاريخ نشره التالي فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم القانونينشر هذا 

  .ويلغى كل حكم يخالف أحكامه 
  .خاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون ب

   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).م٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥الموافق (

  عبد الفتاح السيسى
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٤

  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٧قانون رقم 
  بعض أحكام قانون اإلجراءاتبتعديل 

  ١٩٥٠ لسنة ١٥٠الجنائية الصادر بالقانون رقم 

  باسم الشعب

  مهوريةرئيس اجل
   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

  )ادة األوىل ـامل ( 
 ١٩٥٠ لـسنة    ١٥٠قانون رقـم    لتُضاف إلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر با      

   :، نصها اآلتى) مكررا١١٣(مادة جديدة برقم 
 مكـررا١١٣مادة 

ً
  كـشف  مأمورى الـضبط أو جهـات التحقيـق ال      ال يجوز ل   - 

  من الجرائم المنصوص عليهـا فـى البـاب الرابـع            يانات المجنى عليه فى أى    عن ب 
 ، أو فـى     ١٩٣٧ لسنة   ٥٨من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم          

من ذات القانون ، أو فى المادة       ) ب/  مكررا   ٣٠٦أ ،   / مكررا   ٣٠٦(أى من المادتين    
  . ، إال لذوى الشأن ١٩٩٦ لسنة ١٢ رقم من قانون الطفل الصادر بالقانون) ٩٦(

   )الثانيةادة ـامل ( 
  . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ).م٢٠٢٠ سنة مبر سبت٥الموافق (
  عبد الفتاح السيسى
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٥

  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٨قانون رقم 
  حماية حقوق الملكية الفكريةبتعديل بعض أحكام قانون 

  ٢٠٠٢ لسنة ٨٢الصادر بالقانون رقم 

  باسم الشعب
  رئيس اجلمهورية

   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه
  )ادة األوىل ـامل ( 

حماية حقوق الملكيـة الفكريـة الـصادر        من قانون   ) ١٨٥ (يستبدل بنص المادة  
  :  ، النص اآلتى٢٠٠٢ لسنة ٨٢بالقانون رقم 
 الوزارة المختصة سـجالً لقيـد التـصرفات الـواردة علـى      تُنشئ - ١٨٥مادة 

  المصنفات واألداءات والتسجيالت الصوتية والبـرامج اإلذاعيـة الخاضـعة ألحكـام            
   .هذا القانون

التنفيذية لهذا القانون نظام القيد فى السجل مقابل رسـم ال يجـاوز             وتحدد الالئحة   
  .ألف جنيه للقيد الواحد 

ويعفى من الرسم المشار إليه فى هذه المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحـد                
وعشرين عاما ، وكذلك الذين يسرى فى شأنهم قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقـة              

   ٢٠١٨سنة  ل١٠الصادر بالقانون رقم 
  .وفى جميع األحوال، ال يكون التصرف نافذًا فى حق الغير إال بعد إتمام القيد 

   )الثانيةادة ـامل( 
ى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور شهر من اليوم ينشر هذا القانون ف

  . التالي لتاريخ نشره 
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧در برئاسة الجمهورية فى ص
  ).م٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥الموافق (

  عبد الفتاح السيسى
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٦

  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٩قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون 

  ١٩٧٢ لسنة ٤٩الجامعات الصادر بالقانون رقم تنظيم 

  باسم الشعب
  رئيس اجلمهورية

   :أصدرناهقرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد 
  )ادة األوىل ـامل ( 

   ١٩٧٢ لـسنة    ٤٩يم الجامعات الـصادر بالقـانون رقـم         ظتُضاف إلى قانون تن   
   : اآلتىنصها ، ) مكررا١٩٧(مادة جديدة برقم 

 مكررا١٩٧مادة 
ً

يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بـالتعليم العـالى           - 
  راسة واالمتحـان ووضـع بـديل       بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات تعديل نظام الد       

   ، بمـا يـضمن اسـتكمال    م فى عام جامعى أو فـصل دراسـى محـدد       أو أكثر للتقيي  
  العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات األساسية والحـد األدنـى مـن معـايير إتمـام           

  .ناهج الدراسيةمال
   )الثانيةادة ـامل(  

  . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).م٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥الموافق (

  عبد الفتاح السيسى
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٧

  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٠قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام 

  ١٩٨٣ لسنة ١١٣رقم قانون ال
  بإنشاء الهيئة القومية لألنفاق

  باسم الشعب
  رئيس اجلمهورية

   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه
  )ادة األوىل ـامل ( 

 بإنـشاء الهيئـة     ١٩٨٣ لـسنة    ١١٣األولى من القانون رقم     يستبدل بنص المادة    
   :، النص اآلتى القومية لألنفاق

الهيئة القومية لألنفاق هيئة عامة اقتصادية ، مقرها مدينة القـاهرة،    - األوىلادة امل
  .تتبع وزير النقل ، وتكون لها الشخصية االعتبارية 

   )الثانيةادة ـامل(  
 ،ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

  . يخالف أحكامه ويلغى كل حكم
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).م٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥الموافق (

  عبد الفتاح السيسى
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٨

  ٢٠٢٠ لسنة ١٨١قانون رقم 
  قانون ب  المرسومبتعديل بعض أحكام

  ع تحت مراقبة البوليس بتنظيم الوض١٩٤٥ لسنة ٩٩رقم 
  باسم الشعب

  رئيس اجلمهورية
   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

  )ادة األوىل ـامل ( 
 بتنظيم الوضع   ١٩٤٥ لسنة   ٩٩من المرسوم بقانون رقم     ) ٢(يستبدل بنص المادة    

   : ، النص اآلتىتحت مراقبة البوليس
يذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة يعين وزير الداخلية محل تنف - ٢مادة 

بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأى مكان آخر يتخذ 
  .كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة 
 التى ويجوز لمدير األمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة

ق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود لتحقايقيم بها ، وذلك بعد 
  .ر على حياة المحكوم عليه طخ

   )الثانيةادة ـامل( 
  الواردتين بالمادتين " المديرللمحافظ أو "بعبارة " لمدير األمن"تُستبدل عبارة 

  .شار إليه  الم١٩٤٥ لسنة ٩٩سوم بقانون رقم من المر) ٩ ، ٨(
أينما ورد " بوليس"، و " البوليس"بلفظى " شرطة"، و " الشرطة"ا كما يستبدل لفظ

  .قانون المشار إليه أو غيره من القوانين الذكرهما بمسمى ومواد المرسوم ب
   )الثالثةادة ـامل( 

  . المشار إليه ١٩٤٥ لسنة ٩٩من القانون رقم ) ٥(تلغى المادة 
   )الرابعةادة ـامل(  

  . شر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ين
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).م٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥الموافق (

  عبد الفتاح السيسى
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٩

  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٢قانون رقم 
  إلغاء اإلعفاء المقرر على عوائد أذونب

  الخزانة والسندات أو األرباح الرأسمالية الناتجة
  عن التعامل فى هذه األذون والسندات من الضريبة على الدخل

  باسم الشعب
  رئيس اجلمهورية

   :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه
  )ادة األوىل ـامل ( 

التفاقيات المبرمة بين الحكومـة المـصرية والـدول         مع عدم اإلخالل بنصوص ا    
األجنبية والمنظمات الدولية أو اإلقليمية ، تلغى نصوص القوانين التـى تقـرر إعفـاء               
عوائد أذون الخزانة والسندات التـى تـصدرها وزارة الماليـة ، أو إعفـاء األربـاح           

بة علـى الـدخل ،      الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه األذون والسندات من الضري         
  .أينما وردت هذه النصوص 

من حكم الفقرة األولى من هذه المادة ، تُعفـى عوائـد أذون وسـندات                 واستثناء 
 من قيمة   )٪٦٥( أموالها من    االجتماعيالخزانة التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين        

  .الضريبة على الدخل ، على أن تراجع هذه النسبة كل ثالث سنوات 
   جميع األحوال ، ال يسرى حكم الفقرة األولى من هذه المادة علـى الـسندات     وفى

  .أو أذون الخزانة المعفاة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون 
   )الثانيةادة ـامل ( 

  . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
  .بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون 

   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).م٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥الموافق (

  عبد الفتاح السيسى
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١٠

  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٣قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام

  ٢٠١٤ لسنة ١٢٣رقم قانون ال
  بشأن بيت الزكاة والصدقات

  باسم الشعب
  رئيس اجلمهورية

  :قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 
  )ادة األوىل ـامل ( 

 ٢٠١٤ لـسنة    ١٢٣من القـانون رقـم      ) ٤(يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة       
   :اآلتيبشأن بيت الزكاة والصدقات ، النص 

  وتبدأ السنة المالية للبيت فى األول من ينـاير وتنتهـى            - )فقرة ثانية / ٤(مادة 
  .ى اليوم األخير من ديسمبر من كل عام ميالدى ف

  .من ذات القانون ) ١٩(الواردة بالمادة " هجرى"بكلمة " ميالدى"كما تستبدل كلمة 
   )الثانيةادة ـامل( 

ات المشار إليه ، قمن قانون بيت الزكاة والصد) ١٧(بند جديد إلى المادة يضاف 
   :نصه اآلتى

   البيت مباشرةً عبئهاالمضافة التى يتحمل اإلعفاء من الضريبة على القيمة 
  .إنشائه فى سبيل تحقيق أهدافه والغرض من 
   )الثالثةادة ـامل ( 

 ،ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
  .ويلغى كل حكم يخالف أحكامه 

  .وانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من ق
   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ).م٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٥الموافق (
  عبد الفتاح السيسى

  ١٢٠٩ - ١٠/٩/٢٠٢٠ - ٢٥١٩٧/٢٠٢٠ الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ٦٥/٢٠٢٠رقم اإليداع بدار الكتب 


