
  المجلس التشريعي الفلسطيني األول
  لجنة الموازنة  والشؤون المالية

 التقارير
  

  التقارير التشريعية
  

  مضمون التقرير الدورة  التاريخ #
تقريــــــــــر حــــــــــول مشــــــــــروع اتفاقيــــــــــة القــــــــــرض بــــــــــين الســــــــــلطة والصــــــــــندوق  الرابعة  12/5/99 .1

  لإلنماءالعربي 
  العطاءات تقرير القراءة الثالثة لقانون الرابعة  9/6/99 .2
 99تقرير موازنة الرابعة  12/8/99 .3
  
  

  التقارير التشريعية
  

  مضمون التقرير الدورة  التاريخ #
  الرسوم القنصليةالقراءة األولى لمشروع قانون  الخامسة  17/5/2000 .1
  الرسوم القنصليةالقراءة الثانية لمشروع قانون  الخامسة  8/6/2000 .2
  ضريبة الدخلقراءة األولى لمشروع قانون ال الخامسة  18/7/2000 .3
  هيئة سوق رأس المالالمناقشة العامة لمشروع قانون  الخامسة  4/2/2000 .4
  األوراق المالية  المناقشة العامة لمشروع قانون  الخامسة  4/2/2000 .5
  
  

  التقارير التشريعية
  

  مضمون التقرير الدورة  التاريخ #
  والدعم المالي العربي 2001قديم موازنة عام تأخير ت السادسة  1.10/3/2001
  المصارفالقراءة األولى لمشروع قانون  السادسة  2.10/3/2001
  األوراق المالية قانون  عالمناقشة العامة لمشرو  السادسة  3.10/3/2001
  هيئة سوق رأس المالالمناقشة العامة لمشروع قانون  السادسة  4.10/3/2001
  ضريبة الدخلاءة الثانية لمشروع قانون القر  السادسة  5.11/3/2001
  2001الموازنة لسنة المالية السادسة  6.4/4/2001



 المصارفالقراءة الثانية لمشروع قانون  السادسة  7.24/6/2001
ــــــــــــــــانون السادسة  8.8/8/2001 ــــــــــــــــدقيق  المناقشــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة لمشــــــــــــــــروع ق ــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــة مهن مزاول

  الحسابات
 المصارفع قانون القراءة الثالثة لمشرو  السادسة  9.15/9/2001

  هيئة سوق رأس المالالقراءة األولى لمشروع قانون  السادسة  10.16/1/2002
  مزاولة مهنة تدقيق الحساباتالقراءة األولى لمشروع قانون  السادسة  11.16/1/2002

  
  

  التقارير التشريعية
  

 #  التاريخ الدورة  مضمون التقرير
 .1  6/10/2002 السابعة  القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة سوق رأس المال

 .2  6/10/2002 السابعة  القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات
 .3  13/1/2003 السابعة  القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس

 .4  13/1/2003 السابعة  ن معدل لقانون سلطة النقدالقراءة األولى لمشروع قانو 
  

  التقارير الرقابية
 #  التاريخ الدورة  مضمون التقرير

 .1  6/10/2002 السابعة  2002حول الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لسنة 
 .2  6/10/2002 السابعة  الخاص بنشر قانون ضريبة الدخل المرسل للرئيس

 .3 12/12/2002 السابعة  .2003لس الخاص بالموازنة العامة للسنة المالية تقرير حول تطبيق قرار المج
 .4  1/2/2003 السابعة  .2003تقرير لجنة الموازنة جول مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 

  
  

  التقارير التشريعية
  

 #  التاريخ الدورة  مضمون التقرير
  .1  28/5/2003 الثامنة  م  العامةالقراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون اللواز 

  .2  28/5/2003 الثامنة  القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون تشجيع االستثمار
  .3  28/5/2003 الثامنة  القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس

  .4  28/5/2003 الثامنة  القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون سلطة النقد



  .5 10/12/2003 الثامنة  المناقشة العامة لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية
  .6  24/1/2004 الثامنة  القراءة األولى لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية

  .7  3/1/2004 الثامنة  2004تقرير بشأن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 
  .8  15/1/2004 الثامنة  2004العامة للسنة المالية تقرير بشأن الموازنة

 


