
 الجمهورية اللبنانية

 مجلس النواب  
 
 

 الزميل الفاضلسعادة 
 

 

 
لننل ددف ه ددد   لنةوعدددمودددن  ظددل ومددد   ددنم  العاشرررةتعقددل نة ددم لنودددول نلنونلة ددم ةلسدددم   ددل لنسدددو م 

، نذنك نإلستووع إنى وعوني نة   لنوون م حدنل لنس وسدم لنوون دم لنعوودم هدي إردو  ل لسدم 61/3/8162
 .8162لنونلة م لنعووم نلعوم 

 

  أول لنحضن  هي لنون ل لنوحلل.
 

 لنعوشد   نلن صد إذل نم  كتول لن صدو  هدي لنون دل لنوحدلل، تعقدل لنلة دم ةلسدم نو  دم   دل لنسدو م     
 ون  ظل وم  لن نم  فس .

 
 
 

  ئ س لنلة م                            ________________________          
 لن وئ                                          63/3/8162ظ  نت هي      

   لظ له م ك عون                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمهورية اللبنانية

 مجلس النواب  
 

 
 

 سعادة الزميل الفاضل
 

 
 

لنعوودم نلنونلة دوت لنولحقدم   دو نن لنونلة دموشد نع ل س ن وتتون م وتتعقل نة م لنوول نلنونلة م ةلس
 نهقًو نلةلنل لنو هق.  8162 نعوم

 
 

  أول لنحضن  هي لنون ل لنوحلل.
   
   

           
 

           
           

  ئ س لنلة م                            ________________________           
 لن وئ                                           63/3/8162ظ  نت هي      

   لظ له م ك عون                                                                        
 
 
 
 



 الجمهورية اللبنانية

 مجلس النواب  
 8102مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  جدول جلسات لجنة المال والموازنة لدرس

 
 اإلدارة الساعة اليوم والتاريخ

  ئوسم لنةومن  م - ظعل لنوم  0،11 61/3/8162لنةوعم 

 ئوسم وةلس لننة لء  -
 كوهم نوؤسسوتمو ظإلل لتمو

ظإلل لتمو  نةل   لننقوهم -  ظل لنوم  61،11 61/3/8162لنسظت 
 نوؤسسوتمو كوهم

 لنظ ئمنةل    -

نةل   لإل تصول نلنتةو    -
 ظإلل لتمو نوؤسسوتمو كوهم

نةل   لنللخل م نلنظلل وت  -  ظل لنوم  61،11 63/3/8162لإلن  ن 
 ظإلل لتمو نوؤسسوتمو كوهم

نةل   لنوون م ظإلل لتمو  - ظعل لنوم  0،11 63/3/8162لإلن  ن 
 نوؤسسوتمو كوهم

 

 لنوةلس لنلستن ي -  ظل لنوم  61،11 81/3/8162لننالنوء 

 نةل   لنعلل -

ظإلل لتمو  نةل   لنص و م -
 نوؤسسوتمو كوهم

 



 نةل   لإل الم - ظعل لنوم  0،11 81/3/8162لننالنوء 

 نةل   لنس وحم -

 نةل   لنومة  ن -

 نةل   لنلهوع لننر ي -  ظل لنوم  61،11 86/3/8162لأل ظعوء 

 نلن  وضمنةل   لنشظو   - ظعل لنوم  0،11 86/3/8162لأل ظعوء 

 نةل   لنشؤنن لإلةتوو  م -

 نةل   لنة ل م -

نةل   لنت ظ م نلنتعل م  -  ظل لنوم  61،11 88/3/8162لنخو س 
لنعوني ظإلل لتمو 
 نوؤسسوتمو كوهم

ظإلل لتمو  نةل   لنعول - ظعل لنوم  0،11 88/3/8162لنخو س 
 نوؤسسوتمو كوهم

نةل   لإلتصوالت ظإلل لتمو  -
 نوؤسسوتمو كوهم

نةل   لألشغول لنعووم  -  ظل لنوم  61،11 83/3/8162لنةوعم 
 نلن قل

 نةل   لنصحم لنعووم - ظعل لنوم  0،11 83/3/8162لنةوعم 

 

 نةل   لنخو ة م نلنوغت ظ ن -  ظل لنوم  61،11 80/3/8162لنسظت 

 نةل   لنرو م نلنو وه -

 
 



 


