الجدولة الزمنية للجلسات
* الجلسة ألاولى :الجمعة  03ماي  2019من الساعة الرابعة ()16مساء إلى الساعة الثامنة (  )20ليال:

القطاع

النقطة

عرر إإخااي  -غطض إدباضي للسُس الطئِس.
 -1اإلاصازكت غلى اجفاكُت صطاكت بين جماغت ػىجت ومجلس جهت ػىجت جؼوان الحسُمت حول جموٍل
السضاساث الهىسسُت والخلىُت لخؤهُل ساحت الثيران.
 -2اإلاصازكت غلى الاجفاكُت اإلاخػللت بخموٍل وجىفُص مػالجت السوض آلاًلت للسلوغ باإلاسًىت الػخُلت
الاثفاقيات بؼىجت.
 -3اإلاصازكت غلى اجفاكُت صطاكت بين جماغت ػىجت واإلاىظمت اإلاغطبُت لحلوق ؤلاوسان ومطكع البحث
الػلمي ICT4Devالخابؼ لجامػت موهسًابولِس.
 -4اإلاصازكت غلى الئحت الاكخىاءاث بالتراض ي مؼ إغؼاء الصالحُت للسُس الطئِس إلاخابػت ؤلاجطاءاث
اإلاسؼطٍت ؤلازاضٍت واللظائُت.
 -5اإلاصازكت غلى اجفاكُت جفوٍع دسماث الخوظَؼ البرًسي لجماغت ػىجت لبرًس اإلاغطب.
 -6اإلاصازكت غلى الاجفاكُت الخاصت بخموٍل مضطوع إهجاظ مطكع لخحوٍل الىفاًاث اإلانزلُت واإلاضابهت لها
لجماغت ػىجت.
 G/12723وجعء مً
 -7اإلاصازكت غلى كطاء اللؼػت ألاضطُت الحبسُت شاث الطسم الػلاضي غسز
اللؼػت ألاضطُت الحبسُت شاث الطسم الػلاضي  G/523إلحساث مطكع لخحوٍل الىفاًاث اإلانزلُت واإلاضابهت
لها ،مؼ إغؼاء الصالحُت للسُس الطئِس إلاباصطة مسؼطة اإلاػاوطت.
 -8حسمُت الضواضع وألاظكت.
 -9اإلاصازكت غلى حسوٍت الوطػُت اللاهوهُت لللؼػت ألاضطُت جعء مً الطسم الػلاضي غسز
التعمير ونسع  06/24782اإلاذصصت كذعان للماء الصالح الضطب بحي جامؼ اإلالطاع.
امللكية  -10جحُين ملطض اإلاجلس غسز  17/122بخاضٍر  5أكخوبط  2017حول جذصُص كؼػت أضطُت لفائسة
جمػُت ألاغمال الاجخماغُت إلاوظفي وأغوان جماغت ػىجت.
 -11جحُين ملطض اإلاجلس غسز  2018/199بخاضٍر  18أكخوبط  2018اإلاخػلم بالوغاء الػلاضي للمحؼت
الؼطكُت.
العرائض  -12زضاست الػطٍظت اإلالسمت مً ػطف مطكع ابً بؼوػت حول مؤسست اإلايزاهُت الدضاضكُت في بيُت
اللطاض اإلاحلي بجماغت ػىجت.
 غطض حول جلُُم أزاء صطكت الخسبير اإلافوض اإلاكلفت بلؼاع الىلل الحظطي بواسؼت الحافالث.عرور
إإخااية

* الجلسةالثانية :ألاابعاء  08ماي  2019من الساعة الواحدة ( )13زوالا إلى الساعة الخامسة ( )17مساء:

النقطة

القطاع

 -13اإلاصازكت غلى اجفاكُت صطاكت بين جماغت ػىجت واجحاز الجمػُاث الػاملت في مجال ؤلاغاكت.
 -14اإلاصازكت غلى كطاض جىظُمي بضؤن إحساث فطق اإلاطاكبين اإلاحلفين بجماغت ػىجت.
الشرطة
 -15اإلاصازكت غلى اللطاض الخىظُمي الخاص باإلاذابع وصىؼ الحلوٍاث.
إلادااية
 -16اإلاصازكت غلى زفتر الخحمالث الخاص بخحسًس صطوغ فخح واسخغالل اإلاذابع.
 -17اإلاصازكت غلى كطاض جىظُمي بضؤن اسخغالل مواكف السُاضاث.
 -18جحُين اللطاض الخىظُمي بضان اسخغالل مواكف السُاضاث باألزاء في إػاض الخسبير اإلافوض لخسمت الطكً بؼىجت.
العرائض  -19زضاست الػطٍظت اإلالسمت مً ػطف الخكخل الجهوي بؼىجت الكبرى حول اإلاػالجت الثالثُت للمُاه الػازمت بمسًىت
ػىجت.
عرور إإخااية  -غطض حول جلُُم أزاء صفلت صُاهت ؤلاهاضة الػمومُت.

* الجلسة الثالثة :الاثنين  13ماي  2019من الساعة الواحدة ( )13زوالا إلى الساعة الخامسة ( )17مساء:

النقطة

القطاع

 -20بطمجت الفائع اإلاالي الىاجج غً ميزاهُت سىت .2018
 -21اإلاصازكت غلى بطوجوكول اجفاق ألزاء جعء مً زًون صطكت أماهسٌس.
 -22اإلاصازكت غلى بطوجوكول اجفاق ألزاء جعء مً زًون صطكت سُؼا.
 -23اإلاصازكت غلى بطوجوكول اجفاق ألزاء جعء مً زًون صطكت صوالمؼا.
املالية

 -24مطاجػت اللطاض الجبائي.
 -25اإلاصازكت غلى بُؼ بػع الػلاضاث الخابػت للملك الجماعي الخاص ،وٍخػلم ألامط ب:
 اضض سوق حي بئر الضفاء شاث مؼلب الخحفُظ  ،06/14.619الواكػت بحي بئر الضفاء.
 أضض اإلاسخوزع الجماعي شاث الطسم الػلاضي  ،G/3.716الواكػت بملخلق صاضعي أأي جطٍط الؼبري وإزضَس ألاول.
 - 26اإلاصازكت غلى كىاش الخحمالث والضطوغ الػامت الخاص ببُؼ بػع الػلاضاث الخابػت للملك الخاص الجماعي.
 -27جحُين ملطض اإلاجلس غسز  2018/195بخاضٍر  18أكخوبط  2018اإلاخػلم بمطاجػت زفتر الضطوغ الػامت لبُؼ بػع ألاضاض ي الجماغُت.
 -28جحُين ملطض اإلاجلس غسز  2015/216بخاضٍر  21ماي  2015اإلاخػلم باإلاصازكت غلى كىاش الخحمالث الخاص ببُؼ بػع ألاضاض ي
الجماغُت.
 -29اإلاصازكت غلى هعع ملكُت كؼػت أضطُت إلحساث مسخوزع وسُؽ بملاػػت مغوغت.

التعمير ونسع
امللكية

 -30اإلاصازكت غلى هعع ملكُت كؼػت أضطُت إلحساث مسخوزع وسُؽ بملاػػت بني مكازة.
 -31اإلاصازكت غلى جحسًس حسوز الؼطق الػامت.

الاثفاقيات

 -32اإلاصازكت غلى اجفاكُت داصت بين جماغت ػىجت واإلاجلس الجهوي لهُئت اإلاهىسسين اإلاػماضٍين للخسبير اإلاػلوماحي إلالفاث ضدص البىاء.

العرائض

 -33زضاست الػطٍظت اإلالسمت مً ػطف جمػُت مسضس ي غلوم الحُاة وألاضض باإلاغطب مً اجل جثمين الىفاًاث اإلانزلُت واإلاضابهت لها.
 -غطض حول جلُُم أزاء صطكت الخسبير اإلافوض اإلاكلفت بلؼاع جوظَؼ اإلااء والكهطباء والخؼهير السائل.

عرور إإخااية

* الجلسة الرابعة :الخميس  16ماي  2019من الساعة الواحدة ( )13زوالا إلى الساعة الخامسة ( )17مساء:

القطاع

املرافق

العرائض

عرور
إإخااية

النقطة
 -34اإلاصازكت غلى إحساث صطكت للخىمُت اإلاحلُت داصت بخسبير اإلاحؼت الؼطكُت للمسافطًٍ.
 -35اإلاصازكت غلى الىظام ألاساس ي لضطكت الخىمُت اإلاحلُت الخاصت بخسبير اإلاحؼت الؼطكُت.
 -36اإلاصازكت غلى الاجفاكُت اإلابرمت بين جماغت ػىجت وصطكت الخىمُت اإلاحلُت لخسبير اإلاحؼت الؼطكُت.
 -37اإلاصازكت غلى الىظام السادلي للمحؼت الؼطكُت الجسًسة.
 -38اإلاصازكت غلى زفتر الخحمالث الخاص باسخغالل اإلاحؼت الؼطكُت الجسًسة.
 -39اإلاصازكت غلى الىظام السادلي لسوق الجملت للسمك.
 -40اإلاصازكت غلى زفتر الخحمالث الخاص بىلل ألامواث بجماغت ػىجت.
 -41اإلاصازكت غلى كىاش الخحمالث الخاص باسخغالل اإلاحالث الخجاضٍت الواكػت بمىتزه الطمُالث
ساحت بُيرزًكاضَس.
 -42مطاجػت الىظام السادلي للمطكع الثلافي أحمس بوكماخ.
 -43زضاست الػطٍظت اإلالسمت مً ػطف مطصس حماًت البِئت واإلاآثط الخاضٍذُت حول جثمين حسائم
اإلاىسوبُت.
 غطض حول جلُُم أزاء صطكت الخسبير اإلافوض اإلاكلفت بلؼاع الىظافت بمىؼلت ػىجت الغطبُت. غطض حول جلُُم أزاء صطكت الخسبير اإلافوض اإلاكلفت بلؼاع الىظافت بمىؼلت ػىجت الضطكُت. غطض حول مآل جىفُص اإلالطضاث اإلاخذصة مً ػطف اإلاجلس الجماعي لؼىجت دالل الفترة مابين فاجحًىاًط  2016و 31زجىبر .2018
 -غطض إدباضي حول اللظاًا اإلاطفوغت طس جماغت ػىجت.

والسالم./.

