
Embassy of  the Arab Republic of  Egypt  

3521 International Ct. NW, Washington DC 20008 

P: 202.895.5437  |  F: 202.244.4319 

Month, 1, 2013 

 فى ىذا العدد: 
 أوالا : الجالية المصرية فى الواليات المتحدة: 

. المصرىبيت الزكاة والصدقات إنشاء  -   
.الشريف وعيد الميالد المجيدحمول ذكرى المولد النبوى بمناسبة الرئيس يينئ أبناء الجالية المصرية  -  
.القومىالرقم استخراج  -  
.البرلمانيةعن موعد إجراء االنتخابات اإلعالن -  
.2015المنظمات غير الحكومية لالنتخابات البرلمانية متابعة -  

 ثانياا : مصر:
.2015كممة السيد الرئيس إلى األمة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف األول من يناير  -  
. 2015يناير  6السيد الرئيس إلى كاتدرائية العباسية لتينئة المصريين األقباط بمناسبة عيد الميالد المجيد زيارة  -  
.لمصرمؤسسة فيتش لمتصنيف االئتمانى رفع -  
. الفسادالوطنية لمكافحة االستراتيجية  -  

 ثالثاا : العالقات الثنائية:
.2015يناير  24إلى  20زيارة وزير االستثمار إلى الواليات المتحدة خالل الفترة من  -  

_______________________________________________________________ 
 :المصرى والصدقات الزكاة بيت إنشاء-1

الذى " بيت الزكاة والصدقات المصرى"بإنشاء  2014لسنة ( 123)صدر القانون رقم                                     
بالشخصية اإلعتبارية واإلستقالل المالى واإلدارى، ويخضع إلشراف فضيمة اإلمام يتمتع 

.األكبر شيخ األزىر  
وقد حدد القانون أىداف بيت الزكاة ومنيا صرف أموال الزكاة فى وجوىيا المقررة شرعاا 
وذلك لبث روح التكافل والتراحم بين افراد المجتمع، كما حدد موارده ومنيا أموال الزكاة 

التى تقدم طوعاا من األفراد أو غيرىم، وكذلك الصدقات والتبرعات واليبات والوصايا 
 واإلعانات التى يتمقاىا ويقبميا مجمس أمناء بيت الزكاة. لممزيد...
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 2- الرئيس يينئ أبناء الجالية المصرية بمناسبة حمول ذكرى المولد النبوى الشريف وعيد الميالد المجيد:
بعث السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى  رئيس الجميورية  برقيتين تينئة ألبناء الجالية المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف )نص 

 البرقية(، وعيد الميالد المجيد )نص البرقية(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3- استخراج الرقم القومى:
 استخراج فى الراغبين عمى القادمة، القميمة االشير خالل القومى الرقم بطاقات إلصدار المدنية األحوال مصمحة من وفد لزيارة اإلعداد ضوء فى
   :اإلليكترونى البريد خالل من بياناتيم تسجيل بيم الخاصة القومى الرقم بطاقات تجديد أو

idrequest@egyptembassy.net 
 أو الستصدار جديدة لجنة إحضار من السفارة تتمكن حتى .الطمب بصاحب الخاص والياتف اإلقامة، ومحل الوالية اسم الطمب يتضمن أن عمى
 .المنشود لمرقم المسجمين عدد وصول عند القومى الرقم بطاقات تجديد

____________________________________________________________________ 
 :البرلمانية االنتخابات إجراء موعد عن إلعالنا-4

 :التالية لممواعيد وفقاا  مرحمتين عمى البرلمانية االنتخابات إجراء لالنتخابات العميا المجنة أعمنت
 :األولى المرحمة

 2015 مارس 22و 21 يومى : الخارج فى-
 2015 مارس 23و 22 يومى :الداخل فى-
 :المحتممة اإلعادة 
 2015 أبريل 1و مارس 31 :الخارج فى-
 2015 أبريل 2و 1 يومى : الداخل فى-

 الثانية المرحمة
 2015 أبريل 26و 25 يومى  :الخارج فى-
  2015 أبريل 27و 26 يومى :الداخل فى-

 المحتممة اإلعادة
 2015 مايو 6و 5 يومى :الخارج فى-
 ...لممزيد .2015 مايو 7و يومى :6 الداخل فى-

____________________________________________________________________ 
 :2015 البرلمانية لالنتخابات الحكومية غير المنظمات متابعة-5

أعمنت المجنة العميا لالنتخابات البرلمانية شروط القبول لمتابعة منظمات المجتمع 
المدني لالنتخابات البرلمانية المقبمة، ومن بينيا إنو يشترط لقبول تمك المنظمات أن 

والئحتو  2002لسنة  84تكون مشيرة وفقاا لقانون الجمعيات والمؤسسات األىمية رقم 
التنفيذية، كما يتعين أن تكون ذات سمعة حسنة مشيود ليا بالحيدة والنزاىة، باإلضافة 

وأن يكون نشاطيا وفقاا االنتخابات، إلى أن تكون ليا خبرة سابقة في مجاالت متابعة 
لمترخيص الصادر ليا يتعمق بمجاالت متابعة االنتخابات وحقوق اإلنسان ودعم 

 الديمقراطية، باإلضافة إلى ممخص واٍف عن المنظمة وترخيصيا وأنشطتيا وسابق 
. في مجال متابعة االنتخاباتخبراتيا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.egyptembassy.net/news/%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7/
http://www.egyptembassy.net/news/%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7-2/
http://www.egyptembassy.net/news/%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7/
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 المصرية المدني المجتمع منظمات طمبات تمقي باب فتح المجنة، رئيس عباس، أيمن المستشار برئاسة لالنتخابات العميا المجنة قررت كما
 .لالنتخابات العميا المجنة بمقر 2015 يناير 21 وحتى يناير 12 من اعتبارا وذلك المرتقبة، البرلمانية االنتخابات لمتابعة والدولية، واألجنبية

 ...لممزيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :2015 يناير من األول الشريف النبوى المولد ذكرى بمناسبة األمة إلى الرئيس السيد كممة -6  
 وجو السيد الرئيس كممة إلى األمة العربية واإلسالمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف 

، وقد القت الكممة اىتماماا عالمياا غير مسبوقاا، فى ضوء تطرق الرئيس2015فى األول من يناير   
عادة النظر فى الفكر والتفسيرات المطروحة لمدين اإلسالمى،  ألىمية تجديد الخطاب الدينى، وا   

 مطالباا بأن يكون ىذا التجديد واعيا ويحفظ قيم اإلسالم ويعالج التطرف والتشدد. لممزيد... 
_______________________________________________________________ 

 7-زيارة السيد الرئيس إلى كاتدرائية العباسية لتينئة المصريين األقباط بمناسبة عيد الميالد المجيد 6 يناير 2015:   
لتينئة المصريين األقباط بمناسبة 2015يناير  6قام السيد الرئيس بزيارة كاتدرائية العباسية يوم   

 عيد الميالد المجيد، ووجو كممة إلى الحاضرين بيذه المناسبة أكد فييا عمى وحدة وتضامن المجتمع 
 المصرى. لممزيد...

 
_______________________________________________________________ 

 8- رفع مؤسسة فيتش لمتصنيف االئتمانى لمصر:
معتبرة أن مصر دولة مستقرة، حيث أشار إعالن الشركة عن تعديل ، «بى»أعمنت مؤسسة فيتش رفع التصنيف اإلئتمانى لمصر إلى درجة 

زدادت خالل  التصنيف اإلئتمانى لمصر إلى أن الحكومة المصرية شرعت فى تنفيذ سياسات تستيدف مواجية نقاط ضعف ىيكمية ظيرت وا 
 السنوات الماضية، ويعد رفع التقييم اإلئتمانى لمصر دليل عمى فاعمية ىذه السياسات لممزيد...

______________________________________________________________ 
 9- االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد:          

 فيما يمى الرابط الخاص بنص اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمغة اإلنجيميزية والتى أطمقيا رئيس الوزراء فى ديسمبر 2014. اضغط 
 ىنا...

_______________________________________________________________ 
 10- زيارة وزير االستثمار إلى الواليات المتحدة خالل الفترة من 20 إلى 24 يناير 2015:

فى إطار جيود الحكومة المصرية لمترويج لإلستثمار فى مصر ولمؤتمر دعم وتنمية    
، 2015مارس  15إلى  13المصرى بمدينة شرم الشيخ خالل الفترة من اإلقتصاد   

إلى كل من العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك خالل الفترة وزير االستثمار بزيارة السيد قام   
لبحثإلتقى خالل الزيارة بالعديد من الشركات األمريكية ، حيث 2015يناير  24إلى  20من   

بعدد من المسئولين األمريكيين من التقى اإلستثمارات األمريكية فى مصر، كما سبل تعزيز    
 اإلدارة والكونجرس لشرح التطورات اإليجابية التى يشيدىا اإلقتصاد المصرى. لممزيد...
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