المجلس التشريعي الفلسطيني األول
اللجنة االقتصادية
التقارير الرقابية
التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة األولى
الرقم

التاريخ

موضوع التقرير

رقم جلسة
المجلس

.1

6991/5/8

الرابعة

آليات عمل اللجنة االقتصادية في الدورة األولى الفترة األولى وصالحياتها وأهدافها

.2

6991/5/22

السادسة

مشكلة االسمنت والعقار التابع لو ازرة السياحة في بيت لحم

.3

6991/1/69

السابعة

الظروف االقتصادية التي سببها اإلغالق اإلسرائيلي

.4

6991/1/22

التاسعة

الشركات االحتكارية الخاصة والحكومي

.5

6991/7/3

الحادية عشرة

اإلجراءات الكفيلة لحل معوقات االقتصاد الوطني

.6

6991/8/26

الثانية عشرة

شركة اليانصيب وقضية تأجير رئيس بلدية أريحا عقار تابع للبلدية

.7

6991/8/28

التاسعة عشرة

.8

6991/9/66

الحادية والعشرين

نتائج اللقاءات التي تمت مع بعض المسؤولين التنفيذيين.

.9

6991/62/9

الثالثة والعشرون



تقييم عمل اللجنة االقتصادية في الفترة األولى.



شركة بديكو والعقد الموقع معها من قبل السلطة التنفيذية.

6991/62/36-32 .11

الرابعة والعشرون

6991/66/26 .11

السابعة والعشرون

6991/66/61-63 .12

التاسعة والعشرون



آليات معالجة أزمة البطالة



االتفاقية االقتصادية الموقعة مع إسرائيل

متابعة تقييم عمل اللجنة



السياسات االقتصادية.
قضية باديكو والعقد الموقع مع و ازرة اإلسكان.

موضوع العقد المبرم ما بين السلطة التنفيذية وشركة باديكو

التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الثانية
.1

6997/1/61

الثالثة عشرة

.2

6997/7/61

الخامسة عشرة



تقييم عمل اللجنة في الدورة األولى.



وضع آلية عمل اللجنة للدورة الثانية.



مدى استجابة السلطة التنفيذية لق اررات المجلس في الحقل االقتصادي
وتوصيات عامة عن الوضع االقتصادي وانشاء شركة كهرباء وطنية واقامة

منطقة صناعية حرة فلسطينية.


مراجعة خطة عمل اللجنة خالل هذه الدورة.

صالحيات اللجنة االقتصادية في المجال التشريعي والرقابي وحل الشكاوى المحالة

.3

6997/7/28

السادسة عشرة

.4

6997/9/32

التاسعة عشرة

.5

6997/62/27

الحادية والعشرون

.6

6997/66/21

الثالثة والعشرون

الخلل اإلداري الحاصل في و ازرة الزراعة ،وقضية التزوير في شهادات المنشأ.

.7

6998/62/8

الرابعة والعشرون

السيارات المسروقة.

لها.
الموقف من المشاركة في مؤتمر الدوحة االقتصادي.


الق اررات التي اتخذتها و ازرة النقل والمواصالت بخصوص السيارات
العمومية.



اللقاء الذي تم مع وكيل و ازرة الخارجية األمريكي للشؤون االقتصادية
والزراعية.

.8

6997/62/22

الخامسة والعشرون



االتفاق المبرم بين و ازرة البريد وشركة االتصاالت.

.9

6998/6/8-1

السادسة والعشرون



أسعار التعرفة الخاصة بخدمة الكهرباء.



السيارات المسروقة.



مخصصات البلديات من رسوم المحروقات.

التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الثالثة


المواد التشريعية المحالة للجنة.

6998/3/36 .1

الثالثة



دور اللجنة في تطوير السياسات.

6998/5/21 .2

السابعة

عطاء نمر السيارات في و ازرة النقل والمواصالت رقم .97/226

6998/5/36-21 .3

السابعة

اعتقال مجموعة من رجال األعمال من قبل السلطات اإلسرائيلية.



دور اللجنة في تطوير السياسات وحل الشكاوي.
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6998/1/61 .4
6999/1/9 .5

الثامنة



قضية شهادات المنشأ في و ازرة الزراعة.



فكرة إنشاء شركة كهرباء فلسطين.

تقرير وزير الزراعة حول حالة الجفاف في فلسطين.
التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الرابعة

.1

مشروع بيت لحم 2222

2222/2/7 .2

عقد االمتياز الممنوح لشركة كهرباء فلسطين.

2222/2/67-61 .3

عقد االتفاق بين السلطة الوطنية وشركة كهرباء فلسطين.
التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الخامسة

2222/2/65 .1

عقد االمتياز ممنوح لشركة كهرباء فلسطين.

2222/1/62 .2

ارتفاع أسعار الوقود والعالقة بين الهيئة العامة للبترول ونقابة أصحاب محطات
المحروقات.

-2222/5/2 .3

قطاع التأمين والمشكالت التي تواجهه في فلسطين.

2222/5/1
 .4لم يعرض
2226/1/5 .5

األسئلة المحالة إليها من المجلس والموجهة للوزراء.


االنتهاكات اإلسرائيلية إبان فترة االنتفاضة من  2222/9/28وحتى
.2226/6/36



نشاط اللجنة المتعلقة بتقدير الخسائر التي لحقت باالقتصاد الوطني جراء
الحصار اإلسرائيلي.

2226/8/8 .6

المنافسة غير المشروعة بين شركة االتصاالت الفلسطينية جوال وشركات االتصال
اإلسرائيلية.

2226/62/61 .7



المبالغ التي يتم اقتطاعها لكهربة الريف الفلسطينية.



الشروط البيئية والصحية إلقامة المنشآت الصناعية (مصانع الباطون
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والكسارات)
.8

لم

يعرض

الخسائر االقتصادية المترتبة على العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية.

على

المجلس
التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة السادسة
الذمم المالية المستحقة لشركات ومصانع األدوية على و ازرة المالية وتأثيرها على

2222/2/68

األوضاع الصحية واالقتصادية.
التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة السابعة
الجلسة األولى

جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل على األراضي الفلسطينية المحتلة.

.1

2222/66/28

.2

2223/6/63

التالعب بتواريخ الصالحية لبعض السلع الغذائية.

.3

2223/2/1

فرض التراخيص والرسوم على الدارات الرقمية المؤجرة لشركات اإلنترنت.

.4

2223/2/1

ارتفاع أسعار الوقود وضرائب السيارات.

االجتماع الثالث

التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الثامنة
2223/1/65 .1

جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على األراضي الفلسطينية.

2223/5/28 .2

األضرار التي لحقت بقطاع السياحة خالل االنتفاضة.

2223/7/22 .3

الجلسة األولى

المساعدات األوروبية لمؤسسات السلطة الوطنية في الفترة .2222-2222

االجتماع الخامس
2223/9/1 .4



العجز المالي في مصلحة مياه محافظة القدس وتأثيره على حقوق
المواطنين.



التشريعات المنظمة لعمل الو ازرات والمؤسسات االقتصادية.
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2223/62/25 .5



حقوق العاملين في مصنع سلفانا المغلق منذ أكثر من عام.



االرتفاع المفاجئ في أسعار التامين اإللزامي من قبل شركات التأمين.



العجز المالي المتراكم في مصلحة مياه محافظة القدس وتأثيره على حقوق
المواطنين.



إجراءات سلطة النقد بحق شركة طالل أبو غزالة( .تقرير مشترك بين
اللجنة االقتصادية والموازنة والقانونية.

2223/62/36 .6



نتائج المؤتمر الثاني للحوار الوطني االقتصادي الذي نظمه المجلس
التشريعي للقطاع المالي.

2223/62/36-32 .7

الجلسة األولى-



ملف التجاوزات السابقة في و ازرة النقل والمواصالت.

االجتماع الثاني



التجاوزات الخاصة باستيراد االسمنت المصري.



التجاوزات الخاصة بعطاء السيارات الحكومية رقم .2223/5



شكوى اتحاد خدمات جمعيات اإلسكان التعاوني بخصوص أقساط الشقق

عشر
2221/6/1-3 .8

الجلسة األولى

التي تم شراؤها من المجلس الفلسطيني لإلسكان.

االجتماع السابع
عشر



تنفيذ قرار القمة العربية بخصوص اإلعفاءات الجمركية للمنتجات
الفلسطينية.


2221/6/21 .9
2221/5/1-1 .11

ملف أراضى الدولة.

االستراتيجية الوطنية لخلق فرص عمل.
الجلسة األولى-

تجاوزات محافظ سلطة النقد المكلف.

االجتماع الثالث
2221/8/69 .11

الجلسة األولى



االجتماع العاشر

المخالفات في صفقة باصات  DAFالتابعة لنقابة أصحاب شركات الباصات
كجزء من الدعم الهولندي المقدم للشعب الفلسطيني.



التجاوزات في إسكان االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
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التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة التاسعة
الجلسة األولى-

تجاوزات محافظ سلطة النقد المكلف.

.1

2221/5/1-1

.2

2221/1/6

.3

2221/6/1-3

.4

2221/8/69

.5

2221/62/22

قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم ( )2لسنة ( )2221بشأن رسوم

.6

2221/66/25-21

قرار مجلس الوزراء رقم (/13/5م.و/أ.ق) بشأن تخفيض رسوم تشغيل المركبات

.7

2225/6/1

.8

االجتماع الثالث
الشروط التي تطلبها وكالة التنمية األمريكية لتمويل المؤسسات األهلية الفلسطينية

.USAID
الجلسة األولى

ملف أراضي الدولة

االجتماع السابع
عشر
الجلسة األولى-
االجتماع العاشر



المخالفات في صفقة باصات  DAFالتابعة لنقابة أصحاب شركات
الباصات كجزء من الدعم الهولندي المقدم للشعب الفلسطيني.



التجاوزات في إسكان االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.



تقرير البنك الدولي بخصوص التعامل مع خطة الفصل اإلسرائيلية من
جانب االقتصاد الفلسطيني ومصير المستعمرات.



توجهات تنظيم مؤسسات القطاع الخاص التمثيلية.

تراخيص حرف االتصاالت.
العمومية بنسبة .%52
ملف أراضي الدولة.

-6 ،2225/6/29

الجلسة األولى –

إجراءات وآليات التعامل مع المساعدات العينية المقدمة للشعب الفلسطيني (باالشتراك

2225/2/3

االجتماع الثامن

مع لجنة الرقابة العامة).

عشرة
.9

2225/2/3-6

.11

2225/3/8

الجلسة األولى

إجراءات وآليات التعامل مع المساعدات العينية المقدمة للشعب الفلسطينية.

االجتماع الثامن
عشر


إقرار اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية.



قرار و ازرة االقتصاد الوطني السماح باستيراد السيارات المستعملة.
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.11

2225/3/69

.12

2225/5/62-62

.13

2225/1/9-8

.14

2225/7/28-21

تقرير حول بيع الكنيسة االرثوذكسة الراضي في القدس لليهود.
الجلسة األولى

ملف تعويضات المتضررين الفلسطينيين من حرب الخليج.

االجتماع السادس
الجلسة األولى

حول إغراق السوق الفلسطيني بمنتجات المستعمرات اإلسرائيلية.

االجتماع التاسع
الجلسة األولى

تنفيذ قرار القمة العربية بخصوص اإلعفاءات الجمركية للمنتجات

االجتماع الرابع

الفلسطينية

عشر
التقارير الرقابية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة العاشرة
الجلسة األولى

.1

3002/8/32-32

.2

3002/9/42-41

.3

3002/9/42-41

.4

3002/2/38-32

تقرير اللجنة حول تنظيم قطاع االتصاالت وفتحه أمام المنافسة الحرة.

.5

3002/2/9-8

تقرير اللجنة حول إغراق السوق الفلسطيني بمنتجات المستعمرات اإلسرائيلية.

.6

3002/43-40

تقرير اللجنة حول ملف تعويضات المتضررين الفلسطينيين من حرب الخليج.

.7

3002/3/43

تقرير اللجنة لمناقشة قضية المعابر.

االجتماع السادس

إسكان مدينة العودة  /غزة.

عشر
الجلسة االولى



االجتماع السابع

/09/32/424م.و/أ .ق م بشأن تخفيض رسوم ترخيص القطاعات

عشر

السياحية عن العام  3001بنسبة .%20


الجلسة األولى-

تقرير

اللجنة

حول

المصادقة

على

قرار

مجلس

الوزراء

رقم

ملف مصنع الشرق األوسط لألنابيب.

ملف مصنع الشرق األوسط لألنابيب.

االجتماع السابع
عشر

7

.8

3002/2/42

الجلسة الرابعة معوقات اقتصاد الزيت والزيتون في فلسطين
عشر

المجلس التشريعي الفلسطيني األول
اللجنة االقتصادية
التقارير التشريعية
التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة األولى
الرقم

رقم الجلسة

موضوع التقرير

التاريخ

التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الثانية
.1

الثامنة عشرة

6997/9/68-61



القراءة األولى لمشروع قانون الهيئة العامة للبترول.

.2

التاسعة عشرة

6997/9/32



تقديم التعديالت لقانون تشجيع االستثمار من قبل الحكومة

.3

الثالثة والعشرون

6997/66/21



القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة العامة للبترول.

.4

الثالثة والعشرون

6997/66/21



المناقشة العامة لمشروع قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.

.5

الرابعة والعشرون

6997/62/8



المناقشة العامة لمشروع قانون تشجيع االستثمار.

.6

الرابعة والعشرون

6997/62/8



المناقشة العامة لقانون تنظيم أعمال الوكالء التجاريين (عرض باسم

.7

الرابعة والعشرون

6997/62/8



.1

الثانية

.2

الرابعة

الوكاالت التجارية)
القراءة األولى لمشروع قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.

التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الثالثة
-68-67



المناقشة العامة لمشروع قانون اإلحصاءات العامة.

6998/3/69



المناقشة العامة لمشروع قانون المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية.

-65-61



القراءة األولى لمشروع قانون تشجيع االستثمار.



القراءة الثانية لمشروع قانون دمغ ومراقبة المعادة الثمينة.

القراءة الثانية لمشروع قانون تشجيع االستثمار.
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6998/1/61


اعتقال مجموعة من رجال األعمال من قبل السلطات اإلسرائيلية.

.3

السابعة

6998/5/36-21



عطاء نمر المركبات في و ازرة النقل والمواصالت.

.4

العاشرة

6998/7/27

القراءة األولى لمشروع قانون المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية.

.5

الحادية عشرة

6998/8/68

القراءة الثانية لمشروع قانون المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية.

.6

الثالثة عشرة

6998/66/5-3

.7

الخامسة عشرة

6998/62/9-8

.8

السابعة عشرة

6999/6/7

القراءة الثانية لمشروع قانون المصادر الطبيعية (هذا القانون قدم تقرير المناقشة
العامة له وتقرير القراءة األولى من قبل لجنة المصادر قبل ضمها إلى اللجنة

االقتصادي).
المناقشة العامة لمشروع قانون مراقبة الحمضيات.
القراءة األولى لمشروع قانون تنظيم أعمال الوكالء التجاريين.

التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الرابعة
.1

الثامنة

699/7/1



إقرار مشروع قانون "البيئة" بالقراءة الثانية.

.2

الثانية عشرة

6999/62/6



قبول مشروع قانون "المواصفات والمقاييس" بالمناقشة العامة.

.3

الثانية عشرة

6999/62/6



قبول مشروع قانون "التموين" بالمناقشة العامة.

.4

الثانية عشرة

6999/62/6



قبول مشروع قانون "تنظيم تجارة وتداول مبيدات اآلفات الزراعية" بالمناقشة

.5

الثانية عشرة

6999/62/6



قبول مشروع قانون "المياه" بالمناقشة العامة.

.6

الثانية عشرة

6999/62/6



قبول مشروع قانون "صندوق تعويض المزارعين من جراء الكوارث الطبيعية"

.7

الرابعة عشرة

2222/62/61



العامة.

بالمناقشة العامة.
إقرار مشروع قانون "المواصفات والمقاييس" بالقراءة األولى.

التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الخامسة
.1

2222/1/62



إقرار مشروع قانون "البيئة" بالقراءة الثانية.

.2

2222/3/29



تقرير القراءة األولى لمشروع قانون اإلحصاءات العامة.

.3

2222/5/2



تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون اإلحصاءات العامة.

9

.4

2222/1/8-7



تقرير القراءة الثالثةلمشروع قانون اإلحصاءات العامة.

.5

2001/9/28



تقرير القراءة األولى مشروع قانون المياه.

.6

2222/9/28

مذكرة قبول لمشروع قانون الصناعة (مناقشة عامة)

.7

2222/9/28

تقرير القراءة األولى لمشروع قانون المياه.

.8

2226/3/62

مذكرة قبول لمشروع قانون الزراعة (مناقشة عامة)

.9

2226/5/1

تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المياه.

.11

2226/8/8

تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المياه (استكمال)

.11

2262/8/8

مذكرة قبول لمشروع قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات (مناقشة عامة)

.12

2226/62/61

تقرير القراءة األولى لمشروع قانون الزراعة ( .لم يكتمل)

التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة السادسة
.1

2226/9/28

تقرير القراءة األولى لمشروع قانون المياه

.2

2222/1/5

تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المياه

.3

2226/8/8

تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المياه (استكمال)

.4

2222/9/28

مذكرة قبول لمشروع قانون الصناعة (مناقشة عامة)

.5

2226/3/62

مذكرة قبول لمشروع قانون الزراعة (مناقشة عامة)

.6

2226/62/61

تقرير القراءة األولى لمشروع قانون الزراعة

.7

2226/8/8

.8

2226/62/61



مذكرة قبول لمشروع قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات (مناقشة عامة).



تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المياه.

تقرير مشروع قانون الزراعة للقراءة األولى

10

.9

2222/2/68

تقرير استكمال مشروع قانون الزراعة للقراءة األولى

.11

2222/62/1

تقرير مشروع قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات (مشترك مع الموازنة)

التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة السابعة
.1

2222/62/62

معدل لقانون تنظيم الموازنة (مناقشة عامة)

.2

2222/62/62

معدل لقانون المدن والمناطق الصناعية الحرة (مناقشة عامة)

.3

2222/62/62

معدل قانون سلطة النقد (مناقشة عامة)

.4

2222/62/62

معدل قانون اللوازم العامة (مناقشة عامة)

.5

2222/62/62

معدل قانون تشجيع االستثمار (مناقشة عامة)

.6

2222/62/62

معدل قانون المواصفات والمقاييس (مناقشة عامة)

.7

2223/2/1

معدل قانون اللوازم العامة (قراءة أولى)

.8

2223/2/1

تشجيع االستثمار (قراءة أولى)

.9

2223/2/1

معدل قانون المدن والمناطق الصناعية (قراءة أولى)

التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة الثامنة
.1

2223/1/65

الزراعة (قراءة ثانية)

.2

2223/5/28

الكهرباء العام (مناقشة عامة)

.3

2223/7/6

صندوق تعويضات إلزالة آثار العدوان اإلسرائيلي (مناقشة عامة)

.4

الجلسة األولى-
االجتماع الثاني عشر

-32



2223/62/36

مذكرة قبول بالمناقشة العامة والقراءة األولى لمشروع قانون معدل رقم
(/2223/668م.و) لمعدل قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 1
لسنة .2222



مذكرة قبول بالمناقشة العامة والقراءة األولى لمشروع قانون معدل رقم
11

(/2223/669م.و) لمعدل قانون رقم  62لسنة  6998بشأن المدن
الصناعية والمناطق الحرة.
.5

الجلسة األولى-

2223/1/61

التعديالت المقترحة على مشروع قانون الزراعة المعد للقراءة الثانية.

االجتماع األول
التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة التاسعة
.1

الجلسة األولى

2221/3/36-32



مذكرة قبول بالمناقشة العامة لمشروع قانون الغرف التجارية الصناعية
الزراعية.



مذكرة قبول بالمناقشة العامة لمشروع قانون التأمين.



مذكرة قبول بالمناقشة العامة لمشروع تشجيع المنافسة ومنع االحتكار.



قبول بالمناقشة العامة لمشروع قانون تشجيع المنافسة ومنع االحتكار.

.2

2221/1/6

.3

2221/5/21

المبادئ العامة لمشروع قانون التأمين

2221/5/27-21

المبادئ العامة لمشروع قانون التأمين.

.4

الجلسة األولى-



قبول بالمناقشة العامة لمشروع قانون الغرف التجارية والصناعية والزراعية.



قبول بالمناقشة العامة لمشروع قانون التأمين.

االجتماع الرابع
.5

الجلسة األولى-

-21

االجتماع الثالث عشر 2221/66/25



مذكرة قبول بالمناقشة العامة والقراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون
اللوازم العامة رقم ( )9لسنة .6998



تقرير القراءة األولى لمشروع قانون التامين.

التقارير التشريعية الصادرة عن اللجنة االقتصادية في الدورة العاشرة
جدول تعديالت مقترحة حول مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية

.1

المقدم للقراءة الثالثة

.2

جدول تعديالت مقترحة حول مشروع قانون االتحاد العام للصناعات الفلسطينية

.3

جدول تعديالت مقترحة حول مشروع قانون التامين المقدم للقراءة الثالثة بناء على

.4

واالتحادات الصناعية التخصصية المقدم للقراءة الثالثة.
مالحظات مجلس الوزراء.
الجلسة األولى-
االجتماع الثالث

2225/6/3-2



القراءة األولى لمشروع قانون االمتياز.



مذكرة قبول بالمناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون تشجيع االستثمار
رقم ( )6لسنة .6998
12

والعشرون



مذكرة القراءة الثالثة لمشروع قانون الغرف التجارية الصناعية.



مذكرة القراءة الثالثة لمشروع قانون االتحاد العام للصناعات الفلسطينية
واالتحادات المتخصصة.

2225/3/62

.5

.6

الجلسة األولى

2225/3/67-61

.7
.8
.9

الجلسة األولى



قانون معدل لقانون الزراعة.



القراءة األولى لمشروع قانون الكهرباء العام.



تقرير القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون الزراعة رقم ( )2لسنة
.2223

االجتماع األول
الجلسة األولى



القراءة األولى لمشروع قانون الغرف التجارية.



القراءة األولى لمشروع قانون الكهرباء العام.

2225/1/7-5

مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون الشركات.

2225/5/62-62

تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون الزراعة رقم ( )2لسنة 2223

2225/9/22-68

مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون مركز التجارة الفلسطيني

االجتماع العشرون
.11

الجلسة األولى
االجتماع الحادي

-21

2225/62/27

مذكرة القراءة الثالثة لمشروع قانون حماية المستهلك.

والعشرون
جدول بالتعديالت المقترحة للقراءة الثالثة لمشروع قانون حماية المستهلك المقدم من

.11
.12

مجلس الوزراء.
الجلسة األولى
االجتماع الثالث

-22

2225/66/23

تقرير القراءة األولى لمشروع قانون االتحاد العام للصناعات الفلسطينية واالتحادات
التخصصية

والعشرون
.13

الجلسة األولى

2225/66/27

تقرير القراءة األولى لمشروع قانون مركز التجارة الفلسطيني.

االجتماع الثالث
والعشرون
.14

2225

مذكرة قبول بالمناقشة العامة لمشروع قانون األراضي.

13

