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 ؛ئخبازي لسئيع املجلع حىل ألاعمال التي قام بها في ئطاز الصالحياث املخىلت له سيسدًم جقجق .1

 ؛جقدًم جقازيس زؤطاء اللجً حىل اجخماعاث لجان املجلع .2

 ؛2022بسمجت مداخيل ئضافيت بميزاهيت جماعت فاض بسطم الظىت املاليت  .3

 ئحدار هيئت املظاواة وجكافإ الفسص ومقازبت الىىع بجماعت فاض؛ .4

 ؛املصادقت على مشسوع الىظام الداخلي لظىق الجملت للظمك بفاض .5

ألاطاس ي لشسكت الخىميت الجهىيت فاض مكىاض للخيشيط والخظاهساث وجدبير املعالم املصادقت على القاهىن  .6

 العمساهيت؛

 شسكت الخىميت املحليت للىقل والخىقل؛لالقاهىن ألاطاس ي مشسوع على  املصادقت .7

 ؛املصادقت على مشسوع اجفاقيت حعاون بين جماعت فاض واملعهد الثقافي جسفاهدع فاض .8

قيت شساكت بين جماعت فاض ومجمىعت ماشن مً أجل حعصيص مىقع مدًىت فاض في املصادقت على مشسوع اجفا .9

 مجال الاهخقال الطاقي؛

 ؛ ABEL-STRATEGYاملصادقت على اجفاقيت شساكت بين جماعت فاض ومكخب الدزاطاث  .11

( مً جهت، والشبكت الىطىيت املصادقت على مشسوع اجفاقيت شساكت بين مجلع جماعت فاض )مقاطعت املسيييين .11

للقساءة والثقافت، بهدف مظاهمت الشبكت في جيشيط مكخبت املخخاز الظىس ي الكائىت بشازع املسيييين بىدباب 

 ؛مقاطعت املسيييين

الجفاقيت الشساكت بين جماعت فاض ووالًت جهت فاض مكىاض عمالت فاض واملكخب  1املصادقت على ملحق  .12

مكىاض، لخمىيل وإهجاش أشغال بىاء  -الاجخماعيت والثقافيت وشسكت العمسان فاضالىطني لألعمال الجامعيت 

مطعم وحي جامعيين بمدًىت فاض واملصادقت على اطخغالل الىعاء العقازي الخاص بهره العمليت على وجه 

 الكساء؛

وإهجاش مكىاض جخعلق بخمىيل -اجفاقيت شساكت بين جماعت فاض وشسكت العمسان فاض مشسوع املصادقت على .13

 ؛2022-2022ت الظكً املهدد باالنهياز وتهيئت املىاقع بأحياء الظكً غير الالئق بمدًىت فاض جبسهامج معال

املصادقت على مشسوع اجفاقيت شساكت مً أجل دعم جسويج وحظىيق مىخىجاث الصىاعت الخقليدًت في ئطاز  .14

 املعازض والخظاهساث التي جىظمها الغسفت بمدًىت فاض؛

 ساجملس مجاعة ف
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جفىيذ البقع ألازضيت املظخخسجت مً الخجصئت املقامت على القطعت ألازضيت مىضىع السطم العقازي  .15

الكائىت بعين الظمً بمقاطعت شواغت بجماعت فاض ئلى جمعيت ألاعمال الاجخماعيت ملىظفي  108803/00

دفتر الخحمالث  واملصادقت على وأعىان جماعت فاض واملقاطعاث الخابعت لها وجماعت املشىز فاض الجدًد

 ؛الخاص بهره العمليت 

اجفاقيت شساكت بين جماعت فاض وجمعيت الصفىة  إلكسام امليذ والخىميت الاجخماعيت املصادقت على مشسوع  .16

 بفاض؛

املىافقت على مشسوع مسطىم إلعالن املىفعت العامت وهصع ملكيت العقازاث املخىاجدة بمحيط ألاطىاز الخازيخيت  .17

 ؛2022مع ئلغاء املقسز املخخر في دوزة فبراًس  إلحدار مىاطق خضساء

، جابعت  T 32393/07و  T 33684/07و  T 185073/07املىافقت على كساء قطع أزضيت ذاث السطىم العقازيت  .18

 لىشازة ألاوقاف والشإون إلاطالميت مً أجل أوشطت ججازيت وصىاعت جقليدًت؛

اجفاقيت شساكت بين جماعت فاض وغسفت الخجازة والصىاعت والخدماث لجهت فاض مكىاض مً أجل املظاهمت في  .19

 ئهجاش فضاء العسض الدولي لفاض؛ 

اجفاقيت شساكت بين جماعت فاض ووكالت الخىميت وزد الاعخباز ملدًىت فاض مً أجل املظاهمت في مشسوع ئعادة  .21

 الخقليدًت. تهيئت قصس املإجمساث ومجمع الصىاعت

الخداول في عسيضت مقدمت مً طسف جمعيت السؤي الىزدًت للخىميت املظخدامت جخعلق بمىضىع ئحدار طىق  .21

 همىذجي جضامني خاص باليظاء والشباب وألاشخاص في وضعيت ئعاقت بامللحقت إلادازيت اللىيصاث؛

 ؛2021-2012الخقسيس الظىىي لبرهامج عمل الجماعت للفترة  .22

 

 


