
الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة التشريع العام

الشفافية

47 إجتماع

10 مشاريع القوانين

126 ساعة و 57 دقيقة

50 ساعة و 38 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

76.6%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

72.2%
 

اإلتحاد الوطني الحر

68.7%
 

حركة نداء تونس

66.9%
 

حركة النهضة

55.4%
 

غير المنتمين

50.0%
 

الكتلة الحّرة

47.9%
 

الجبهة الشعبية

معدل اللجنة

31%

 

91%

ت
قائما

سبة 
ن

ورة
ش

من
ر ال

ضو
الح

ضر
حا

سبة م
ن

ورة
ش

من
ت ال

سا
جل

ال

63.74%
الحضور

19.2%
الغياب المبرر

17.05%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية

- وزير العدل

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

نظام الملكية والحقوق العينية.

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- رئيس مركز تونس للقانون العقاري: منير الفرشيشي

- وزير العدل: عمر منصور
-

- وزير امالك الدولة و الشؤون العقارية: حاتم العشي
- مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة

- وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابي
- ممثل عن وزارة امالك الدولة

- ممثل عن وزارة التجهيز
- رئيس مركز تونس للقانون العقاري: منير الفرشيشي

- ممثلين عن وزارة أمالك الدولة والتجهيز

مشروع قانون عدد 2015/80 يتعلق باإلنتزاع 
للمصلحة العمومية

القوانين المدنية والتجارية والجزائية

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون أساسي عدد 2014/46 يتعلق
بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية

والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في
المادة الجزائية

االستماعات
- تّم تنظيم جلسات استماع متعلقة بهذا المشروع خالل المجلس

الوطني التأسيسي

مشروع قانون عدد 2013/13 يتعلق بتنقيح و 
إتمام بعض أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية

االستماعات
- وزير العدل: عمر منصور

مشروع قانون عدد 2013/57 يتعلق باإلجراءات 
الجماعية

مشروع قانون أساسي عدد 2014/48 يتعلق
بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية

والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في
مجال تسليم المجرمين



لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- ممثل عن رئاسة الجمهورية: سليم عزابي

- رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة: سهام بن سدرين
- ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة: خالد الكريشي و عال بن نجمة

- منظمة البوصلة: شيماء بوهالل وتمام محجوب
- منظمة أنا يقظ: مهاب القروي

- لشبكة التونسية للعدالة االنتقالية: محّمد كمال الغربي
- العميد الصادق بلعيد

- جمعية البرلمانيين التونسيين: جمال خماخم
- الجمعية التونسية للحوكمة والتقييم: حبيب وسالتي

ار
ّ

- مركز االستشراف والدراسات التنموية: توفيق بك
- التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة االنتقالية: عمر صفراوي

- القاضي أحمد صواب

مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق 
بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال اإلقتصادي

و المالي

النظم القضائية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- رئيس اللجنة الفنية إلعداد مشروع القانون األساسي

- رئيسة جمعية القضاة التونسيين : روضة القرافي
- نائب رئيس نقابة القضاة التونسيين: منتصر بالله بن فرج

- رئيس اتحاد قضاة المحكمة اإلدارية : عز الدين حمدان
- رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات

- وزير العدل
- ممثلين عن جمعية القضاة التونسيين

- ممثلي القضاء العسكري
- ممثلين عن الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين

- ممثلين عن نقابة القضاة التونسيين
- ممثلين عن النقابة األساسية ألعوان المحكمة اإلدارية

- ممثلين عن النقابة العامة ألعوان العدلية
- ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين

- ممثلين عن الجمعية الوطنية لغرف عدول اإلشهاد
- ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين

- خبير عن لجنة البندقية
- ممثلي المستشارين الجبائيين

- ممثلين عن اتحاد القضاة اإلداريين
- ممثلين عن الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين

- ممثلين عن رابطة الناخبات التونسيات
- ممثلين عن الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء

- المكلف العام بنزاعات الدولة
- لجنة فنية لدى المحكمة اإلدارية مكلفة بصياغة مشروع قانون متعلق

بالمجلس األعلى للقضاء
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات: شفيق صرصار

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق 
بالمجلس األعلى للقضاء

االستماعات
- خبراء في القانون الدستوري والقانون الدولي العام: محمد رضا بن

حامد وناجي بكوش
- خبراء في القانون الدستوري

- وزير العدل: محمد صالح بن عيسى
- النواب أصحاب مقترح القانون عدد 2015/38

مشروع قانون أساسي عدد 2015/48 يتعلق 
بالمحكمة الدستورية



مواضيع أخرى

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- الكاتب العام للحكومة

- ممثلي رئاسة الجمهورية

مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم 
المصادقة على المعاهدات



مكتب اللجنة
الرئيس

 
عبادة الكافي

من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016

الكتلة الحّرة

%71  الحضور
%7  الغياب المبرر

%21  الغياب الغير مبرر

  
شاكر عيادي

من 01 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%96  الحضور
%0  الغياب المبرر

%3  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

لطيفة الحباشي
من 02 مارس 2015 إلى 30 سبتمبر 2016

حركة النهضة

%78  الحضور
%17  الغياب المبرر

%4  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

سناء مرسني
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%80  الحضور
%12  الغياب المبرر

%6  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

محمد الناصر جبيرة
من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016

حركة نداء تونس

%50  الحضور
%28  الغياب المبرر

%21  الغياب الغير مبرر

  
نجالء سعداوي

من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%55  الحضور
%31  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

نور الدين بن عاشور
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%72  الحضور
%8  الغياب المبرر

%19  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

حسونه ناصفي

0%  0%  

100%
الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

أمل سويد

14%  
23%

 

61% حركة النهضة
من 25/02/2016
إلى اآلن

الخنساء بن حراث

15%  
24%

 

60% حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

محرزية العبيدي

4%  
40%

 

56% حركة النهضة
من 01/04/2016
إلى اآلن

ألفة الجويني

10%  10%  

80% اإلتحاد الوطني الحر
من 23/06/2016
إلى اآلن

أحمد الصديق

25%
 
31%

 
42%

الجبهة الشعبية
من 02/03/2015
إلى اآلن

ريم محجوب

10%  12%  

76% آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 02/03/2015
إلى 30/09/2016

غازي الشواشي

34%
 
25%

 
40%

غير المنتمين
من 02/03/2015
إلى اآلن

زينب براهمي
حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى 30/04/2015

الطاهر فضيل
اإلتحاد الوطني الحر
من 02/03/2015
إلى 31/03/2015

ناجي الجمل

12%  
25%

 

62% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى 06/03/2016

نور الدين البحيري

21%
 
31%

 

46%
حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

البشير الخليفي

12%  
21%

 

65% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

وفاء عطية

30%
 
23%

 

46%
حركة النهضة
من 01/05/2015
إلى 24/02/2016

يمينة الزغالمي

6%  14%  

78% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

سماح بوحوال

28%
 14%  

57% الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

هاجر العروسي

12%  12%  

74% الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى اآلن

جيهان عويشي

28%
 14%  

57% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

حسن العمري

10%  
25%

 

63% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

المنذر بلحاج علي
68%

 
27%

 4%

الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى اآلن

مراد حمايدي

25%
 
21%

 

53% الجبهة الشعبية
من 02/03/2015
إلى اآلن

سعاد الزوالي

0%  12%  

87%
حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات الخارجية

الشفافية

28 إجتماع

10 مشاريع القوانين

62 ساعة و 15 دقيقة

20 ساعة و 55 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

82.4%
 

الكتلة الحّرة

78.6%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

70.0%
 

غير المنتمين

62.8%
 

حركة النهضة

54.7%
 

حركة نداء تونس

47.6%
 

اإلتحاد الوطني الحر

28.6%
 

الجبهة الشعبية

0.0%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

معدل اللجنة

50%

 

89%
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58.44%
%16.97الحضور

الغياب المبرر

24.58%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزيرة المرأة: سميرة مرعي

- وزير العدل: محمد صالح بن عيسى
- ممثلين عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية

- ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة

مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 يتعلق 
بمنع االتجار باألشخاص ومكافحته

االستماعات
- ممثلين عن منظمة البوصلة

- ممثلين عن المادة 19
- مختص في الحقوق الفردية

- ممثلين عن الجمعية التونسية للقانون الدستوري
- ممثلين عن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين

- ممثلين عن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية
- ممثلين عن جمعية توانسة

- ممثلين عن المخبر الديمقراطي
- ممثلين عن رئاسة الحكومة

- ممثلين عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق 
 في النفاذ إلى المعلومة

ّ
بالحق

االستماعات
- وزيرة المرأة: سميرة مرعي

مشروع قانون أساسي عدد 2015/55 المتعلق 
بتنقيح وإتمام القانون عدد 40/1975 المتعلق

بجوازات السفر و وثائق السفر

نموية
ّ

الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير الشؤون الدينية

- رئيس الديوان الرئاسي
- وزير الشؤون الخارجية

- هيئة الحقيقة والكرامة

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

العالقات الخارجية والتعاون الدولي

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون أساسي عدد 2013/70 يتعلق
بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية

التونسية والمؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية

للديمقراطية واالنتخابات بتونس



مشروع قانون أساسي عدد 2013/71 يتعلق
بالمصادقة على اتفاق مقر بين حكومة
الجمهورية التونسية والوكالة الجامعّية

للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة
المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبالد

التونسية

مشروع قانون أساسي عدد 2015/07 يتعلق
بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية

للمركز االوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز
شمال ـ جنوب"

مشروع قانون أساسي عدد 2015/06 يتعلق
بالموافقة على مذكرة تفاهم حول تبادل

قطعتي ارض بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة دولة فلسطين

ق
ّ
مشروع قانون أساسي عدد 2015/69 يتعل
بالموافقة على اتفاق تعاون بين الجمهورية

التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- مستشار مقرر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مشروع قانون أساسي عدد 2016/51 يتعلق 
بالموافقة على اإلتفاقية العربية لمكافحة الفساد.



مكتب اللجنة
الرئيس

 
بشرى بلحاج حميدة

من 02 مارس 2015 إلى 01 مارس 2016

الكتلة الحّرة

%71  الحضور
%25  الغياب المبرر

%3  الغياب الغير مبرر

  
عبادة الكافي

من 01 مارس 2016 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

نوفل الجمالي
من 02 مارس 2015 إلى 07 ديسمبر

2015

حركة النهضة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

  
عماد الخميري

من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%78  الحضور
%14  الغياب المبرر

%7  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

عماد الدائمي
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

غير المنتمين

%67  الحضور
%14  الغياب المبرر

%17  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

إيمان بن محمد
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%57  الحضور
%32  الغياب المبرر

%10  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

الخنساء بن حراث
من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016

حركة نداء تونس

%33  الحضور
%25  الغياب المبرر

%41  الغياب الغير مبرر

  
سناء الصالحي

من 01 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%56  الحضور
%18  الغياب المبرر

%25  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

سهيل العلويني

0%  6%  

93%
الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

الطاهر فضيل

50%

 
18%

 
31%

اإلتحاد الوطني الحر
من 01/03/2016
إلى اآلن

زينب براهمي

12%  
43%

 
43%

حركة النهضة
من 01/03/2016
إلى اآلن

علي بن سالم

31%
 15%  

52% حركة نداء تونس
من 05/05/2016
إلى اآلن

بشرى بلحاج حميدة

3%  
25%

 

71% الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

رضا الزغندي

50%

 14%  
35%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 04/04/2016

لطفي علي
94%

 5%  0%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 26/04/2016

كريم الهاللي

17%
 3%  

78% آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 02/03/2015
إلى اآلن

سماح دمق

31%
 
31%

 
37%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

ناجية بن عبد الحفيظ

37%
 12%  

50% حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

آمنة بن حميد

10%  14%  

75% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

محمد الفريخة

17%
 
32%

 

50% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

محمد المحسن سوداني

10%  
32%

 

57% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

رمزي بن فرج

17%
 
21%

 

60% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

توفيق الجملي

8%  8%  

83%
اإلتحاد الوطني الحر
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

هالة عمران

35%
 7%  

57% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

رابحة بن حسين

16%  0%  

83%
الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

عبير عبدلي

16%  
41%

 
41%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

وفاء مخلوف

25%
 
21%

 

53% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

مصطفى بن أحمد

33%
 
25%

 
41%

الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

أيمن علوي
64%

 7%  
28%

الجبهة الشعبية
من 02/03/2015
إلى اآلن

علي بن سالم

31%
 15%  

52% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 23/02/2016

هدى سليم

25%
 0%  

75% الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

الشفافية

84 إجتماع

30 مشروع قانون

282 ساعة و 19 دقيقة

77 ساعة و 35 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

93.4%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

75.9%
 

الكتلة الحّرة

72.9%
 

حركة النهضة

61.6%
 

اإلتحاد الوطني الحر

55.0%
 

حركة نداء تونس

54.2%
 

الجبهة الشعبية

37.8%
 

غير المنتمين

27.7%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

معدل اللجنة

58%

 

65%
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59.14%
الحضور

11.71%
الغياب المبرر

29.13%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
القروض والتعّهدات المالية للّدولة

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- محافظ البنك المركزي: الشادلي العياري
- كاتبة الدولة لدى وزير المالية: بثينة بن يغالن

مشروع قانون عدد 2015/67 يتعلق بالموافقة 
على االحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي

المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق
المالية العالمية، موضوع االتفاقات المبرمة بين
البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات

مالية عالمية

مشروع قانون عدد 2016/61 يتعلق بالموافقة
على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين

حكومة الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي
للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير

القطاع المالي بتونس 2016 - 2017

االستماعات
-

- وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية: محمد صالح العرفاوي

مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة 
على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر

2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك
االوروبي لإلستثمار للمساهمة في مشروع

II تعصير الطرقات

االستماعات
- وزير التكوين المهني والتشغيل: زياد العذاري

ق بالموافقة 
ّ
مشـــروع قانون عدد 2015/72 يتعل

على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16
سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة

الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين
واالدماج المهني

مشروع قانون عدد 2016/05 يتعلق بالموافقة
على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية

السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة
الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي

للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " إنشاء
محطة كهرباء المرناقية".

مشروع قانون عدد 2016/08 يتعلق بالموافقة
على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016

بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق
العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي للمساهمة

في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة
والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها

ق بالموافقة
ّ
مـشـروع قانون عدد 2015/75 يتعل

على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين
الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية

والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية
وإحداث مواطن الشغل

مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة
على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس

في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية
التونسية والبنك االوروبي لالستثمار والخاص

بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند
لفائدة البنوك ومؤسسات اإليجار المالي



االستماعات
- محافظ البنك المركزي: الشادلي العياري
- كاتبة الدولة لدى وزير المالية: بثينة بن يغالن

مشروع قانون عدد 2015/18 يتعلق بالموافقة 
على االحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي

المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان
للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع

االتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي
وجمع من مؤسسات مالية يابانية

االستماعات
- وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية: محمد صالح العرفاوي

ق بالموافقة 
ّ
مشروع قانون عدد 2015/74 يتعل

على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين
الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية

بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق
AGTF Africa Growing ) Together َ" لننمو معا"
fund)االفريقي و الخاص بالمساهمة في تمويل

مشروع تطوير مشروع تطوير البنية للطرقات

مشروع قانون عدد 2016/35 يتعلق بالترخيص
للدولة التونسية لالكتتاب في الترفيع العام و
االنتقائي في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء و

التعمير

مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة
على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين

حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي
لإلنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي

من أجل دعم التشغيلية

مشروع قانون عدد 2015/73 يتعلق باتفاق
القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين

الجمهورية التونسية والبنك االفريقي للتنمية
والخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تمويل

البنية التحتية للطرقات

مشروع قانون عدد 2014/02 يتعلق بالمصادقة
على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي

للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر
2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة

و صندوق النقد العربي

مشروع قانون عدد 2016/40 يتعلق بالموافقة
على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين

الجمهورية والواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 3 و
6 جوان 2016 المتعلق بمنح ضمان الحكومة

األمريكية إلصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا
بالسوق المالية العالمية

مشروع القانون عدد 2015/59 يتعلق بالموافقة
على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر 2015 بين

الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص

والتشغيل"

مشروع قانون عدد 2016/06 يتعلق بالترخيص
للدولة في اإلكتتاب في رأس مال صندوق

"إفريقيا 50"



نموية
ّ

الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون عدد 2015/32 يتعلق بغلق ميزانية
الدولة لسنة 2011

االستماعات
- وزير المالية: سليم شاكر

- وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي: ياسين ابراهيم
- مساعد رئيس المجلس المكلف بشؤون النواب: المهدي بن غربية

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

االستماعات
- وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي: ياسين ابراهيم

- ممثلين عن الغرف التجارية
- ممثلين عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- ممثلين عن كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية
- ممثلين عن االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري

-  ممثلين عن اإلتحاد العام التونسي للشغل
- ممثلين عن عمادة المحامين

- ممثلين عن مركز المسيرين الشبان
- ممثلين عن وزارة المالية

- ممثلين عن جمعية الخبراء المحاسبين الشبان
- ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين

- وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي: ياسين ابراهيم
- وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي: ياسين ابراهيم

مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار 
مجلة االستثمار

مشروع قانون عدد 2013/36 يتعلق بغلق ميزانية
الدولة لسنة 2010

مشروع قانون عدد 2015/56 المتعلق بغلق
ميزانية الدولة لسنة 2012

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي: محمد فاضل عبد الكافي

مشروع قانون عدد 2016/66 يتعلق بأحكام 
استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى

تنظيم القطاع المالي

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- محافظ البنك المركزي: الشادلي العياري

- وزير المالية: سليم شاكر
- الخبير في القانون اإلداري و الدستوري: غازي الغرايري

مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط 
النظام االساسي للبنك المركزي التونسي



مشــروع قانــون عدد 2015/54 يتعلق بالترخيص
للدولة في االكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في

رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية

مشروع قانون عدد 2016/09 يتعلق بالبنوك
والمؤسسات المالية

نشاط المؤسسات العمومية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- ممثلين عن رئاسة الحكومة

- ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية
- ممثلين عن اإلتحاد العام التونسي للشغل

- ممثلين عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- ممثلين عن االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري

- ممثلين عن صندوق الودائع واألمانات
- وفد عن صندوق النقد الدولي

- وفد من البنك الدولي
- ممثلين عن جمعية توانسة

- ممثلين عن جمعية تونس 2020
- ممثلين عن النقابة التونسية للفالحين

- ممثلين عن المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية
- ممثلين عن المرصد التونسي لالقتصاد

مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود 
الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

إنتهت اللجنة من مناقشته  

مشروع قانون عدد 2014/03 يتعلق بإتمام
المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13

سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع
واألمانات

الضرائب والجباية المحلية والوطنية

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون أساسي عدد 2016/03 يتعلق
بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8
جويلية 2014 و المتعلق بتنقيح اإلتفاقية الموقعة

باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين
الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى

للكسمبورغ بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل

وعلى الثروة

لم تشرع اللجنة في النظر فيه

االستماعات
- وزير المالية: سليم شاكر

مشروع قانون عدد 2016/25 متعلق بمراجعة 
اإلمتيازات الجبائية



مكتب اللجنة
الرئيس

 
إياد الدهماني

من 27 فيفري 2015 إلى 15 سبتمبر
2016

غير المنتمين

%93  الحضور
%1  الغياب المبرر

%5  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

محسن حسن
من 27 فيفري 2015 إلى 11 جانفي

2016

غير المنتمين

%76  الحضور
%19  الغياب المبرر

%4  الغياب الغير مبرر

  
طارق فتيتي

من 03 مارس 2016 إلى اآلن

اإلتحاد الوطني الحر

%65  الحضور
%15  الغياب المبرر

%19  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

شكيب باني
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%79  الحضور
%10  الغياب المبرر

%9  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

الهادي بن ابراهم
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%97  الحضور
%1  الغياب المبرر

%1  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

حسام بونني
من 27 فيفري 2015 إلى 28 سبتمبر

2015

حركة نداء تونس

  
منجي الرحوي

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%62  الحضور
%21  الغياب المبرر

%15  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

لطفي النابلي

19%
 9%  

71% حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

الطاهر بطيخ

50%

 7%  
42%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

عبد الرؤوف الماي

26%
 11%  

61% الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

عبد الرؤوف الشابي

44%

 3%  

51% اإلتحاد الوطني الحر
من 01/03/2016
إلى اآلن

بلقاسم دخيلي
65%

 10%  
25%

حركة نداء تونس
من 10/06/2016
إلى اآلن

فتحي شامخي

30%
 

24%
 

45%
الجبهة الشعبية
من 27/02/2015
إلى اآلن

حافظ الزواري
61%

 10%  
27%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 27/02/2015
إلى اآلن

زهير المغزاوي
93%

 6%  0%

غير المنتمين
من 27/02/2015
إلى 29/02/2016

علي العريض
حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى 01/04/2015

المنصف السالمي

17%  9%  

73% حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

سامي الفطناسي

15%  4%  

79% حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى 30/09/2016

سليم بسباس

6%  6%  

87%
حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

أسامة الصغير

27%
 14%  

57% حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

السيدة الونيسي

24%
 14%  

60% غير المنتمين
من 27/02/2015
إلى 01/09/2016

معز بلحاج رحومة

36%
 14%  

49%
حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

البشير بن عمر

51%

 
33%

 14%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

أنس الحطاب
96%

 3%  0%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى 29/02/2016

المنجي حرباوي

13%  8%  

78% حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى 01/02/2016

حياة كبير
غير المنتمين
من 27/02/2015
إلى 20/10/2015

محمد بن سالم

18%
 6%  

75% حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

ألفة السكري

18%
 

24%
 

57% غير المنتمين
من 27/02/2015
إلى اآلن

محمد الفاضل بن عمران

9%  11%  

78% حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى 09/05/2016

مريم بوجبل

6%  10%  

83%
الكتلة الحّرة
من 27/02/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

الشفافية

43 إجتماع

15 مشروع قانون

116 ساعة و 24 دقيقة

30 ساعة و 15 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

81.7%
 

غير المنتمين

79.4%
 

حركة النهضة

70.0%
 

الكتلة الحّرة

55.7%
 

حركة نداء تونس

54.9%
 

الجبهة الشعبية

54.4%
 

اإلتحاد الوطني الحر

53.7%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

39.0%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

معدل اللجنة

83%

 

93%
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62.17%
الحضور

11.79%
الغياب المبرر

26.03%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير التجارة والصناعات التقليدية: رضا األحول

- وزير السياحة : سلمى اللومي الرقيق
- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق

- وزير النقل : محمود بن رمضان

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

المياه والغابات

لم تشرع اللجنة في النظر فيه

مشروع قانون عدد 34/2016 يتعلق بإحداث
الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه

الفالحة والصيد البحري واألمن الغذائي

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق

مشروع قانون أساسي عدد 2016/10 يتعلق 
بالموافقة على االتفاق الدولي لزيت الزيتون

وزيتون المائدة لعام 2015

مشروع قانون عدد 2016/27 يتعلق بالموافقة
على اتفاقية اإلجارة المبرمة في 05 أفريل 2016

بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي
للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفالحية

المندمجة بوالية صفاقس

مشروع قانون عدد 2016/28 يتعلق بالموافقة
على اتفاقية اإلستصناع المبرمة في 05 أفريل

2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك
اإلسالمي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية

الفالحية المندمجة بوالية صفاقس

االستماعات
- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق

لين عن وزارة الطاقة والمناجم
ّ
- ممث

مشروع قانون عدد 2015/66 يتعلق بالموافقة 
على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين

حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
المانيا االتحادية

االستماعات
- ممثلين عن وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

- ممثلين عن وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
- ممثلين عن وزارة المالية

مشروع قانون عدد 2015/33 يتعلق بجدولة 
ديون المتسوغين لعقارات دولية فالحية



االستماعات
- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق

مشروع قانون عدد 2016/29 يتعلق بالموافقة 
على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016

بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي
للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفالحية

المندمجة بوالية صفاقس

االستماعات
- وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية: حاتم العشي

- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: سعد الصديق
- رئيس المحكمة العقارية

- المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية
- باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية

ف
ّ
لين عن مجالس التصر

ّ
- ممث

- رئيس مركز تونس للقانون العقاري
- ممثلين عن وزارة العدل

لين عن ديوان قيس األراضي
ّ
- ممث

- ممثلين عن الوكالة العقارية الفالحية

مشروع قانون عدد 2016/07 يتعلق بتنقيح 
وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4

جوان 1964 المتعلق بضبط النظام األساسي
لالراضي االشتراكية

مشروع قانون عدد 2015/78 يتعلق بالموافقة
على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين

حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية
ألمانيا االتحادية

االستماعات
- ممثلين عن وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

- ممثلين عن وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
- ممثلين عن وزارة السياحة

مشروع قانون عدد 2014/60 يتعلق بإتمام 
القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر

1983 والمتعلق بحماية األراضي الفالحية

السياحة

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون أساسي عدد 2015/50 يتعلق
بالموافقة علي اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية

للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر

جارة واألسعار
ّ

الت

لم تشرع اللجنة في النظر فيه

مشروع قانون أساسي عدد 2016/65 يتعلق
بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش

المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص
إدراج اتفاق تسهيل التجارة



النقل واالتصاالت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير النقل : أنيس غديرة

مشروع قانون أساسي عدد 2016/04 يتعلق 
بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 26
أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و

حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية

االستماعات
ي

ّ
- مدير عام الطيران المدني: خالد الشل

مشروع قانون اساسي عدد 2016/11 يتعلق 
بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 27

جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة مملكة البحرين



مكتب اللجنة
الرئيس

 
الهادي صولة

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

سالم حامدي
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%90  الحضور
%7  الغياب المبرر

%2  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

محمود قاهري
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

اإلتحاد الوطني الحر

%73  الحضور
%17  الغياب المبرر

%9  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

الحسين اليحياوي
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%80  الحضور
%2  الغياب المبرر

%17  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

سماح بوحوال
من 01 مارس 2016 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%60  الحضور
%20  الغياب المبرر

%20  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

ابراهيم بن سعيد

2%  9%  

87%
غير المنتمين
من 27/02/2015
إلى اآلن

عبد الرزاق شريط

21%
 2%  

75% غير المنتمين
من 10/07/2015
إلى اآلن

وفاء عطية

8%  
20%

 

72% حركة النهضة
من 01/03/2016
إلى اآلن

ليلى الزحاف

8%  12%  

80% الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

النذير بن عمو

0%  
20%

 

79% حركة النهضة
من 10/03/2016
إلى اآلن

أمل سويد

43%

 6%  

50% حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى 29/02/2016

عبد القادر بنضيف الله
81%

 12%  6%

اإلتحاد الوطني الحر
من 27/02/2015
إلى 29/02/2016

هيكل بلقاسم

21%
 9%  

68% الجبهة الشعبية
من 27/02/2015
إلى اآلن

عمار عمروسيه

48%

 9%  
41%

الجبهة الشعبية
من 27/02/2015
إلى اآلن

محمد أنور العذار

53%

 7%  
39%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 27/02/2015
إلى اآلن

عبد الناصر شويخ

58%

 4%  
36%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

عبد العزيز القطي
حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى 30/04/2015

صافية خلفي

4%  
26%

 

68% حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

محمد علي البدوي

35%
 
17%

 

47%
حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى 04/03/2016

محبوبة بن ضيف الله

4%  0%  

95%
حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

الزهير الرجبي

0%  17%  

82%
حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

فيصل تبيني

36%
 9%  

53% الكتلة االجتماعية
الديمقراطية
من 27/02/2015
إلى اآلن

بلقاسم دخيلي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى 29/02/2016

محمد سعيدان

7%  7%  

85%
حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

الزهرة ادريس

53%

 
29%

 17%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

محمد الهادي قديش

19%
 14%  

65% حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

إكرام موالهي

17%  
21%

 

60% حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية
والبنية األساسية والبيئة

الشفافية

28 إجتماع

17 مشروع قانون

89 ساعة و 30 دقيقة

20 ساعة و 20 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

96.4%
 

الجبهة الشعبية

87.9%
 

غير المنتمين

85.7%
 

حركة النهضة

82.1%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

75.9%
 

الكتلة الحّرة

71.2%
 

حركة نداء تونس

65.2%
 

اإلتحاد الوطني الحر

61.5%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

معدل اللجنة

69%

 

80%
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76.78%
الحضور

9.48%
الغياب المبرر

13.72%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
الصناعة والطاقة والمناجم

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز

مشروع قانون عدد 2016/02 يتعلق بالموافقة 
على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر

2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك
اإلسالمي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع ألجل

المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية
للكهرباء و الغاز و البنك المذكور للمساهمة في
تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات

الغازية بالمرناقية

االستماعات
- ممثلين عن رئاسة الحكومة

- ممثلين وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقارية

 أحكام 
ّ

مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بسن
إستثنائية لتسوية وضعيات االستغالل غير

القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك
الدولة الخاص

مشروع قانون عدد 2014/06 يتعلق بتنقيح
القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان

2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- أصحاب المبادرة (درة يعقوبي والطّيب المدني)
- مدير باإلدارة العامة للمناجم: جمال الدين الحاجي

- ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم

مقترح قانون عدد 2015/86 يتعلق بتنقيح مجلة 
المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة

2003 المؤرخ في 28 افريل 2003

الثروات الطبيعية

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة
على الملحق عدد 3 المنقح لالتفاقية وملحقاتها

الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف
برخصة "مدنين" المتأتى منها امتياز استغالل

"الفرانيق"

االستماعات
-

- الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية
- المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم

- وزير الطاقة: منجي مرزوق

مشروع قانون عدد 2013/60 يتعلق بالمصادقة 
على الملحق عدد 4 المنقح لالتفاقية وملحقاتها

الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف
برخصة "دوز" المتأتى منها امتياز استغالل "باقل"



لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

مقترح قانون عدد 2015/85 يتعلق بتنقيح واتمام
مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد

93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 اوت 1999
ومالءمتها مع احكام الفصل 13 من الدستور

نموية
ّ

الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

- وزير البيئة والتنمية المستدامة
- وزير الصناعة والطاقة والمناجم

- وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

هيئة الترابية
ّ

الت

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون عدد 2015/63 يتعلق بالموافقة
على اتفاق الضمان المبرم في 23 سبتمبر 2015

بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي
للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة

التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل
مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي

مشروع قانون عدد 2015/65 يتعلق بالموافقة
على اتفاقية القرض المبرمة في 09 اكتوبر 2015

بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق
العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة
في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة

والمسالك الريفية

التكنولوجيات الحديثة

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير النقل: أنيس غديرة

مشروع قانون أساسي عدد 2014/47 يتعلق 
بالمصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة

(مراجعة) االتفاقية (185) المعتمدة بتاريخ 19
جوان 2003 من قبل منظمة العمل الدولية

االستماعات
- ممثلين عن وزارة الصناعة

مشروع قانون أساسي عدد 2014/72 يتعلق 
بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية

التونسية و المنظمة األوروبية للبراءات بخصوص
المصادقة على البراءات األوروبية



التجهيز واإلسكان

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
ف

ّ
- لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز واالسكان والتهيئة الترابية المكل

باإلسكان

مشروع قانون عدد 2015/61 يتعلق بالموافقة 
على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر 2015 بين

حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي
لإلنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات

البيئة

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الرئيس المدير العام

لشركة فسفاط قفصة

مشروع قانون عدد 2013/75 يتعلق بتنقيح 
القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان

2007 والمتعلق بنوعية الهواء

مشروع قانون عدد 2015/60 يتعلق بالموافقة
على عقد الضمان المبرم في 3 سبتمبر 2015 بين

حكومة الجمهورية التونسية والبنك االوروبي
إلعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض

المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في
تمويل البرنامج المندمج إلزالة التلوث بمنطقة

بحيرة بنزرت

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض المؤخر

- ممثل عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة

مشروع قانون أساسي عدد 2016/64 يتعلق 
بالموافقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ

اإلتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- ممثلين عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- ممثلين عن االتحاد العام التونسي للشغل
- أصحاب المبادرة

- وزير البيئة والتنمية المستدامة

مقترح قانون عدد 2015/87 يتعلق بمنع انتاج 
االكياس البالستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها

وتسويقها وتوزيعها



مكتب اللجنة
الرئيس

 
عامر العريض

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%92  الحضور
%7  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

المنصف السالمي
من 27 فيفري 2015 إلى 29 فيفري

2016

حركة نداء تونس

%53  الحضور
%26  الغياب المبرر

%20  الغياب الغير مبرر

  
عبد العزيز القطي

من 10 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%84  الحضور
%0  الغياب المبرر

%15  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

الطيب المدني
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%57  الحضور
%25  الغياب المبرر

%17  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

جميلة الجويني
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%82  الحضور
%3  الغياب المبرر

%14  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

محمد نجيب ترجمان
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%96  الحضور
%0  الغياب المبرر

%3  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

زياد األخضر

3%  0%  

96%
الجبهة الشعبية
من 27/02/2015
إلى اآلن

عدنان حاجي

14%  3%  

82% غير المنتمين
من 27/02/2015
إلى اآلن

رياض المؤخر

26%
 11%  

61% غير المنتمين
من 27/02/2015
إلى 05/09/2016

سامية عبو

0%  0%  

100%
غير المنتمين
من 27/02/2015
إلى اآلن

توفيق والي

23%
 
23%

 

53% الكتلة الحّرة
من 10/03/2016
إلى اآلن

الوليد البناني

7%  
21%

 

71% حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

محمد زريق

7%  10%  

82% حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

بدر الدين عبدالكافي

0%  0%  

100%
حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

محمد األخضر العجيلي

3%  3%  

92%
حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

علي باالخوة

57%

 14%  
28%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

اسماعيل بن محمود

25%
 7%  

67% حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

عصام الماطوسي

13%  
20%

 

66% حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى 29/02/2016

فيصل خليفة

20%
 0%  

80% حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى 29/02/2016

هدى تقية

0%  0%  

100%
حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

شهيدة فرج

10%  10%  

78% حركة النهضة
من 27/02/2015
إلى اآلن

درة يعقوبي

7%  10%  

82% اإلتحاد الوطني الحر
من 27/02/2015
إلى اآلن

ليلى أوالد علي

7%  3%  

89%
حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن

سفيان طوبال

32%
 
25%

 
42%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

الشفافية

19 إجتماع

8 مشاريع القوانين

51 ساعة و 55 دقيقة

16 ساعة و 45 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

78.9%
 

حركة النهضة

78.9%
 

الجبهة الشعبية

75.9%
 

غير المنتمين

63.0%
 

الكتلة الحّرة

47.1%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

42.3%
 

اإلتحاد الوطني الحر

39.1%
 

حركة نداء تونس

21.1%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

معدل اللجنة

100%
 

100%

ت
قائما

سبة 
ن

ورة
ش

من
ر ال

ضو
الح

ضر
حا

سبة م
ن

ورة
ش

من
ت ال

سا
جل

ال

56.29%
الحضور

10.1%
الغياب المبرر

33.6%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير الصحة: سعيد العايدي

- وزير المرأة والطفولة واألسرة : سميرة مرعي
- وزير الشؤون االجتماعية : أحمد عّمار الينباعي

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

شؤون ذوي اإلعاقة

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون أساسي عدد 2014/20 يتعلق
بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة

مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة
لفائدة األشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو

ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،
المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة

العالمية للملكية الفكرية

االستماعات
- وزير الشؤون االجتماعية : محمود بن رمضان

مشروع قانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح 
القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ

في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض باألشخاص
المعوقين وحمايتهم

الجنسية والحالة الشخصية

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
ل عن أصحاب المبادرة التشريعية : النائب المهدي بن غربية

ّ
- ممث

ل عن أصحاب المبادرة التشريعية : النائب بشرى بلحاج حميدة
ّ
- ممث

- وزيرة المرأة واألسرة والطفولة : سميرة مرعي
- مفتي الجمهورية : عثمان بّطيخ

لين عن جمعية تونسيات
ّ
- ممث

- خبير في الحضارة اإلسالمية وعلوم الدين : عبد المجيد الشرفي
- وزير العدل : عمر منصور

- وزير الشؤون الدينية : محّمد خليل
- مدير عاّم إدارة الدراسات والتشريع بوزارة العدل : عماد درويش

- أستاذ بجامعة الزيتونة : برهان النفاتي
- أستاذ بجامعة الزيتونة : عبد الباسط قواد

- رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان : عبد الستار بن موسى
- نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

مقترح قانون أساسي عدد 2016/22 متعلق 
بنظام المنابات في الميراث

الّرعاية االجتماعية والصحة العمومية



تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون أساسي عدد 2014/71 يتعلق
بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام

اتفاقية الضمان االجتماعي بين حكومة
الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر
في 29 سبتمبر 2004

مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة
على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين

Raiffeisen Bank "وزارة المالية والبنك النمساوي
International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة

أمراض السرطان بجندوبة

االستماعات
- وزير النقل : أنيس غديرة

مشروع قانون أساسي عدد 2014/70 يتعلق 
بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري

المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23
فيفري 2006

االستماعات
- وزير الصحة: سعيد العايدي

- رئيس المجلس الوطني لعمادة األطباء

مشروع قانون أساسي عدد 2015/03 يتعلق 
بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق

طبية صينية إلى البالد التونسية بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين

الشعبية



مكتب اللجنة
الرئيس

 
مباركة عوائنية

من 05 ماي 2015 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%78  الحضور
%15  الغياب المبرر

%5  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

ابراهيم ناصف
من 05 ماي 2015 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%89  الحضور
%5  الغياب المبرر

%5  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

فريدة عبيدي
من 05 ماي 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%89  الحضور
%10  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

جيهان عويشي
من 01 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%76  الحضور
%11  الغياب المبرر

%11  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

يوسف الجويني
من 05 ماي 2015 إلى 22 أفريل 2016

حركة نداء تونس

%70  الحضور
%10  الغياب المبرر

%20  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

محمد كمال حمزاوي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

عماد أوالد جبريل

23%
 
23%

 

52% حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

عبد القادر بنضيف الله
64%

 5%  
29%

اإلتحاد الوطني الحر
من 01/03/2016
إلى اآلن

ريم الثايري

35%
 
17%

 

47%
الكتلة االجتماعية
الديمقراطية
من 01/03/2016
إلى اآلن

الحسين جزيري

0%  13%  

86%
حركة النهضة
من 25/03/2016
إلى اآلن

محمد غنام
73%

 5%  
21%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 05/05/2015
إلى اآلن

صبري الدخيل

15%  15%  

68% غير المنتمين
من 05/05/2015
إلى اآلن

رضا دالعي

0%  0%  

100%
غير المنتمين
من 05/05/2015
إلى 29/02/2016

نورة العامري

0%  
23%

 

76% حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

علي بن سالم
88%

 11%  0%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى 05/05/2016

جميلة دبش

15%  
21%

 

63% حركة النهضة
من 05/05/2015
إلى اآلن

راضيه التومي

25%
 

50%

 
25%

حركة النهضة
من 05/05/2015
إلى 11/03/2016

فتحي العيادي

31%
 10%  

57% حركة النهضة
من 05/05/2015
إلى اآلن

هاجر بوزمي

0%  15%  

84%
حركة النهضة
من 05/05/2015
إلى اآلن

عبد المؤمن بلعانس

15%  5%  

78% الجبهة الشعبية
من 05/05/2015
إلى اآلن

الصحبي بن فرج

57%

 5%  
36%

الكتلة الحّرة
من 05/05/2015
إلى اآلن

رضا شرف الدين
84%

 0%  15%

حركة نداء تونس
من 05/05/2015
إلى اآلن

لمياء الغربي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 05/05/2015
إلى 29/02/2016

البشير اللزام

0%  10%  

89%
حركة النهضة
من 05/05/2015
إلى اآلن

محمد كمال بسباس

0%  5%  

94%
حركة النهضة
من 05/05/2015
إلى اآلن

عبد الرؤوف الشريف

50%

 0%  

50% الكتلة الحّرة
من 05/05/2015
إلى 29/02/2016

سهيل العلويني

0%  0%  

100%
الكتلة الحّرة
من 05/05/2015
إلى 29/02/2016

عبد الرؤوف الماي

50%

 0%  

50% الكتلة الحّرة
من 05/05/2015
إلى 29/02/2016

نادية زنڤر
100%

 0%  0%

الكتلة الحّرة
من 05/05/2015
إلى 29/02/2016



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

ؤون الثقافية و التربية
ّ

لجنة الشباب والش
والبحث العلمي

الشفافية

29 إجتماع

9 مشاريع القوانين

78 ساعة و 10 دقائق

19 ساعة و 25 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

83.9%
 

اإلتحاد الوطني الحر

72.0%
 

حركة النهضة

64.3%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

61.3%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

57.1%
 

الكتلة الحّرة

57.1%
 

الجبهة الشعبية

53.3%
 

حركة نداء تونس

51.9%
 

غير المنتمين

معدل اللجنة

90%

 

86%
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60.92%
الحضور

5.72%
الغياب المبرر

33.35%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
القروض والتعّهدات المالية للّدولة

تمت المصادقة عليها  

مشروع القانون عدد 2015/59 يتعلق بالموافقة
على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر 2015 بين

الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص

والتشغيل"

نموية
ّ

الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير التربية والتعليم: ناجي جلول

- وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث: لطيفة األخضر
- وزير الشباب والرياضة: ماهر بن ضياء

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: شهاب بودن

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

الثقافة

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- ممثلة عن المعهد الوطني للتراث: سلمى درغوث

مشروع قانون أساسي عدد 2014/23 يتعلق 
بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن األداء

السمعي البصري، المعتمدة بتاريخ 24 جوان
2012 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

االستماعات
- مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة: محمد

سالمي

مشروع قانون اساسي عدد 2014/19 يتعلق 
بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية

الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون
الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو

المصدرة بطريقة غير شرعية

البحث العلمي

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- المدير العام للبحث العلمي

مشروع قانون أساسي عدد 2015/81 يتعلق 
بالموافقة على اتفاق بين اإلتحاد األوروبي

والجمهورية التونسية يتعلق بمشاركة الجمهورية
التونسية في برنامج اإلتحاد تحت عنوان "برنامج
إطاري للبحث والتجديد 2020" (2014 - 2020)

رفيه والرياضة
ّ

الت



تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- مدير عام التربية البدنية بوزارة شؤون الشباب والرياضة

- مدير عام للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة
- مدير عام للرياضة بوزارة شؤون الشباب والرياضة

مشروع قانون عدد 2015/62 يتعلق بمراكز تكوين 
وإعداد رياضيي النخبة

التكوين و التشغيل

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

ق بتدابير
ّ
مشروع قانون عدد 2016/49 يتعل

خصوصية لتكريس إجبارية االلتحاق بالتكوين
المهني األساسي

عليم
ّ

التربية والت

إنتهت اللجنة من مناقشته  

مشروع قانون عدد 2014/73 يتعلق بتنقيح
القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ
في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم

المدرسي

العالقات الخارجية والتعاون الدولي

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: شهاب بودن

مشروع قانون أساسي عدد 2015/35 يتعلق 
بالموافقة على بروتوكول االتفاق االوروربي

المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية
التونسية من جهة، والمجموعة األوروبية ودولها

االعضاء من جهة اخرى، حول اتفاق إطاري بين
الجمهورية التونسية واالتحاد االوروبي بخصوص

المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية
في برامج االتحاد



مكتب اللجنة
الرئيس

 
محمد األمين كحلول

من 02 مارس 2015 إلى اآلن

اإلتحاد الوطني الحر

%96  الحضور
%3  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

طارق براق
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%75  الحضور
%10  الغياب المبرر

%14  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

ليلى الوسالتي
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%92  الحضور
%7  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

الناصر الشنوفي
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%57  الحضور
%7  الغياب المبرر

%35  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

علي بنور
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

آفاق تونس والحركة الوطنية
ونداء التونسيين بالخارج

%64  الحضور
%10  الغياب المبرر

%25  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

ريم الثايري

16%  0%  

83%
الكتلة االجتماعية
الديمقراطية
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

فيصل خليفة

0%  0%  

100%
حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

لمياء الغربي

10%  0%  

90%
حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

زهير المغزاوي
100%

 0%  0%

غير المنتمين
من 01/03/2016
إلى اآلن

مروان فلفال
88%

 0%  11%

الكتلة الحّرة
من 10/03/2016
إلى اآلن

حياة عمري

10%  3%  

85%
حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

لخضر بالهوشات

17%
 3%  

78% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

العجمي الوريمي

10%  7%  

82% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

كمال هراغي

21%
 7%  

71% اإلتحاد الوطني الحر
من 02/03/2015
إلى اآلن

سعاد البيولي

42%

 
17%

 
39%

الجبهة الشعبية
من 02/03/2015
إلى اآلن

نوال طياش

28%
 

28%
 

42%
حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

سماح دمق
72%

 0%  
27%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

محمد المحجوب

0%  0%  

100%
حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

ماهر المذيوب
85%

 3%  10%

حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

محرزية العبيدي

38%
 14%  

47%
حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى 31/03/2016

فاطمة المسدي

32%
 0%  

67% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

لطفي النابلي

50%

 11%  
38%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

عماد أوالد جبريل

55%

 0%  
44%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

ليلى الزحاف

33%
 0%  

66% الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

سناء الصالحي
66%

 5%  
27%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

ليلى الحمروني

10%  7%  

82% الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة
للسالح

الشفافية

26 إجتماع

6 مشاريع القوانين

64 ساعة و 5 دقائق

22 ساعة و 5 دقائق

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

88.5%
 

اإلتحاد الوطني الحر

70.0%
 

الكتلة الحّرة

69.4%
 

غير المنتمين

69.2%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

65.5%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

61.0%
 

حركة النهضة

57.0%
 

حركة نداء تونس

26.9%
 

الجبهة الشعبية

معدل اللجنة

100%
 

100%
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61.79%
الحضور

37%
الغياب المبرر

1.2%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
وق

ّ
- الكاتب العام للحكومة : أحمد زر

ف بالعالقات مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية : كمال
ّ
- الوزير المكل
الجندوبي

ي
ّ
- وزير الداخلية : ناجم الغرسل

- وزير الدفاع الوطني

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

شؤون القوات الحاملة للسالح

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
ل عن أصحاب المبادرة التشريعية : النائب سامية عبو

ّ
- ممث

مقترح قانون يتعلق بتنقيح مشروع قانون عدد 
2016/12 يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة

2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق
بضبط نظام خاص للتعويض عن االضرار الناتجة

العوان قوات االمن الداخلي عن حوادث الشغل
واالمراض المعنية.

التنظيم العام لإلدارة

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير الشؤون االجتماعية : محمود بن رمضان

- مدير عاّم ديوان التونسيين بالخارج : حلمي التليلي
- رئيس الجمعية التونسية للشباب والثقافة بفولسبورغ : عبد الله الزعايبي

- ناشطة في المجتمع المدني بفرنسا : وداد بن علي

مشروع قانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث 
مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج
وبضبط مشموالته وتركيبته وطرق تسييره

االستماعات
- وزير الدفاع الوطني : فرحات الحرشاني

مشروع قانون عدد 2014/16 يتعلق بإحداث 
تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات
العمومية الخاضعة إلشرافها من غير العسكريين

االستماعات
- وزير الداخلية : الهادي مجدوب

- وزير الشؤون المحلية : يوسف الشاهد

مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث 
تعاونيتين لفائدة األعوان التابعين لوزارة الداخلية

ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
الخاضعة إلشرافها من غير أسالك قوات األمن

الداخلي



لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزير الشؤون االجتماعية : أحمد عمار الينباعي

- المدير العاّم للوظيفة العمومية : سفيان عبد الجواد
- األمين العام المساعد لالتحاد العام التونسي للشغل : كمال سعد

ل عن المرصد الوطني للضمان الجتماعي : فارس التارزي
ّ
- ممث

- وزير الشؤون االجتماعية : محمود بن رمضان
ف بالملفات االجتماعية : سّيد بالل

ّ
- المستشار لدى رئيس الحكومة المكل

- وزير الشؤون االجتماعية : محمود بن رمضان
- مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف االجتماعي

مشروع قانون عدد 2015/52 يتعلق بتنقيح و 
إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05

مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و
العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في

القطاع العمومي



مكتب اللجنة
الرئيس

 
محمد جالل غديرة

من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

محمد سيدهم
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%92  الحضور
%7  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

طارق فتيتي
من 02 مارس 2015 إلى 29 فيفري 2016

اإلتحاد الوطني الحر

%75  الحضور
%25  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

  
محمد الراشدي بوقره

من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%69  الحضور
%30  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

اسماء بو الهناء
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%23  الحضور
%73  الغياب المبرر

%3  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

سالف القسنطيني
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%69  الحضور
%30  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

محمد حامدي

3%  
19%

 

76% الكتلة االجتماعية
الديمقراطية
من 02/03/2015
إلى اآلن

مبروك الحريزي

0%  
38%

 

61% غير المنتمين
من 02/03/2015
إلى اآلن

محمد الناصر جبيرة

0%  
21%

 

78% حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

خولة بن عائشة

7%  
28%

 

64% الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

توفيق الجملي

0%  0%  

100%
اإلتحاد الوطني الحر
من 01/03/2016
إلى اآلن

احمد عماري

0%  
26%

 

73% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

أحمد مشرڤي

3%  

69%

 
26%

حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

الجيالني الهمامي

3%  

69%

 
26%

الجبهة الشعبية
من 02/03/2015
إلى اآلن

أحمد السعيدي

0%  
33%

 

66% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

ليليا يونس كسيبي

0%  
30%

 

69% آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 02/03/2015
إلى اآلن

محمد رمزي خميس

0%  
25%

 

75% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

ابتهاج بن هالل

0%  
34%

 

65% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

ي
ّ

عبداللطيف المك

3%  
26%

 

69% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

سمير ديلو

0%  

65%

 
34%

حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

بسمة الجبالي

0%  
38%

 

61% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

ليلى بوقطف

0%  
42%

 

57% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

محمد بنصوف

3%  

76%

 
19%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

ابتسام جبابلي

0%  
19%

 

80% حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى اآلن

خميس قسيلة

0%  

91%

 8%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين
البرلمانية والقوانين االنتخابية

الشفافية

39 إجتماع

4 مشاريع القوانين

116 ساعة و 15 دقيقة

39 ساعة و 5 دقائق

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

81.6%
 

الجبهة الشعبية

78.9%
 

حركة النهضة

58.8%
 

غير المنتمين

48.5%
 

الكتلة الحّرة

42.4%
 

اإلتحاد الوطني الحر

42.1%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

31.6%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

27.5%
 

حركة نداء تونس

معدل اللجنة

90%

 

92%
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46.86%
الحضور

13.26%
الغياب المبرر

39.86%
الغياب الغير المبرر



مجاالت اإلختصاص
القوانين االنتخابية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
ة لالنتخابات : شفيق صرصار

ّ
- رئيس الهيئة العليا المستقل

ة لالنتخابات : مراد بن مولي
ّ
- عضو مجلس الهيئة العليا المستقل

ة لالنتخابات : نبيل بفون
ّ
- عضو مجلس الهيئة العليا المستقل

ة لالنتخابات : لمياء الزرقوني
ّ
- عضو مجلس الهيئة العليا المستقل

ة لالنتخابات : خمائل فنيش
ّ
- عضو مجلس الهيئة العليا المستقل

- قاضي بالمحكمة اإلدارية : أحمد سهيل الراعي
- قاضي بالمحكمة اإلدارية : سهام بوعجيلة

ة حويص
ّ
- قاضي بالمحكمة اإلدارية : در

- وزير الشؤون المحلية : يوسف الشاهد
- الكاتب العاّم للجماعات المحلية : المختار الهمامي

فة بإعداد مشروع القانون : شوقي قّداس
ّ
- عضو اللجنة الفنية المل

فة بإعداد مشروع القانون : ياسين التركي
ّ
- عضو اللجنة الفنية المل

- قاضي بدائرة المحاسبات : عمر توناكتي
- قاضي بدائرة المحاسبات : فضيلة القرقوري

- قاضي بدائرة المحاسبات : منجي الوارد
مة التقرير للديمقراطية DRI : مهدي الفضيلي

ّ
- خبير لدى منظ

مة التقرير للديمقراطية DRI : دنيس بوتي
ّ

- خبير لدى منظ
- مدير المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية IFES : نيكوال كازاروفسكي

- خيبر لدى المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية IFES : نرجس طاهر
- رئيس مرصد شاهد لمراقبة االنتخابات ودعم التحّوالت الديمقراطية : ليلى بحرية

- عضو مرصد شاهد لمراقبة االنتخابات ودعم التحوالت الديمقراطية : لسعد بن
موسى

- عضو مرصد شاهد لمراقبة االنتخابات ودعم التحوالت الديمقراطية : روضة
صولة

ة
ّ
- عضو مرصد شاهد لمراقبة االنتخابات ودعم التحوالت الديمقراطية : مريم بوقر

- المنّسق العام لشبكة مراقبون : رفيق الحلواني
- أمين مال شبكة مراقبون : محّمد مرزوق

- الكاتب العام لشبكة مراقبون : زبّير دالي
- رئيس جمعية تونس أرض الرجال : عائدة الهنتاتي

- عضو بجمعية تونس أرض الرجال : الخيري عبد الحميد
- عضو بجمعية تونس أرض الرجال : ثمنة الطبيب

- رئيس المركز التونسي المتوّسطي : أحالم نصيري
- رئيس جمعية أجيال مستقبل جندوبة : بالل المحجوبي

ي
ّ

- منتدى الشباب بالقصرين : تقوى حق
مة التونسية لألشخاص ذوي اإلعاقة : هدى العباسي

ّ
- المنظ

- جمعية مدينة للجميع : ليلى البجاوي
- منّسق القطب المدني لحقوق اإلنسان بمدنين : عبد الوهاب ماضي

- عضو القطب المدني لحقوق اإلنسان بمدنين : فرح بن هالل
- عضو القطب المدني لحقوق اإلنسان بمدنين : هاجر عبد الكبير

- عضو القطب المدني لحقوق اإلنسان بمدنين : رياض البشير
- عضو القطب المدني لحقوق اإلنسان بمدنين : عادل ناجح

- عضو القطب المدني لحقوق اإلنسان بمدنين : منال مطيمط
- رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية االنتخابات ATIDE : معز بوراوي

- قاضي إداري : حسناء بن سليمان
- عضو بالجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية االنتخابات ATIDE : منير

العمري
- عضو بالجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية االنتخابات ATIDE : ليلى

الشرايفي
- قاضي بدائرة المحاسبات : لطفي واردة
مة الفصل 19 : نجيب توناكتي

ّ
- رئيس منظ

لين عن جمعية "نساء تونسيات"
ّ
- ممث

- أمين مال جمعية شباب بال حدود : منذر حمدي
- خبير لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 يتعلق 
بتنقيح و إتمام القانون األساسي عدد 16 لسنة

2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق
باالنتخابات و االستفتاء



نموية
ّ

الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
ة لالنتخابات : شفيق صرصار

ّ
- رئيس الهيئة العليا المستقل

مشروع قانون عدد 2015/58 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2016

القوانين البرلمانية

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- ممثلين عن وزارة المالية

- خبير في القانون العاّم : حافظ بن صالح
- خبير في القانون الدستوري : محّمد عطيل الظريف

- خبير في القانون العاّم : أحمد سوسي
- المكلفة بمأمورية لدى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيسة فريق العمل الداخلي

المكلف بتفعيل االستقاللية اإلدارية والمالية للمجلس
- المدير العام للمصالح المشتركة للمجلس

- أعضاء مكتب اللجنة القارة للمالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب
- ممثلين عن هيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية

- ممثلين عن دائرة المحاسبات
- مستشار القانون والتشريع للحكومة

- المدير العام للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة
- األستاذ رضا جنيح المختص في القانون العام

- رئيس وعدد من ممثلي الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة
- مكلفة بمأمورية بديوان وزير المالية

- ممثلة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص
- ممثلة عن وحدة الشؤون العقارية بوزارة المالية

مقترح قانون أساسي عدد 2015/42 يتعلق 
باستقاللية مجلس نواب الشعب وقواعد سير

عمله

االستماعات
ل عن أصحاب المبادرة التشريعية : النائب مبروك الحريزي

ّ
- ممث

ق بتنظيم اللجان 
ّ
مقترح قانون عدد 2016/20 يتعل

البرلمانية



مكتب اللجنة
الرئيس

 
كلثوم بدرالدين

من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%97  الحضور
%2  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

حسونه ناصفي
من 02 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2015

الكتلة الحّرة

%66  الحضور
%0  الغياب المبرر

%33  الغياب الغير مبرر

  
منير الحمدي

من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%60  الحضور
%10  الغياب المبرر

%28  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

شفيق العيادي
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%81  الحضور
%13  الغياب المبرر

%5  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

دليلة الببة
من 02 مارس 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%84  الحضور
%13  الغياب المبرر

%2  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

عبير عبدلي
من 01 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%35  الحضور
%50  الغياب المبرر

%14  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

عصام الماطوسي
85%

 7%  7%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

بلقاسم دخيلي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى 01/04/2016

مصطفى بن أحمد

35%
 0%  

64% الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

نادية زنڤر

42%

 14%  
42%

الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

ألفة الجويني

33%
 0%  

66% اإلتحاد الوطني الحر
من 01/03/2016
إلى 23/06/2016

نعمان العش

2%  15%  

81% غير المنتمين
من 02/03/2015
إلى اآلن

نزهة بياوي

10%  
31%

 

57% آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 02/03/2015
إلى اآلن

رياض جعيدان

54%

 
29%

 16%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

محمد رمزي خميس

42%

 
21%

 
35%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

أنس الحطاب
92%

 7%  0%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

منية ابراهيم

5%  
23%

 

71% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

محمود قويعه

2%  2%  

94%
حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

الصحبي عتيق

2%  
18%

 

78% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

عبد الرؤوف الشابي

54%

 12%  
33%

اإلتحاد الوطني الحر
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

أحمد الخصخوصي

42%

 15%  
42%

غير المنتمين
من 02/03/2015
إلى اآلن

صبرين الغبنتني

58%

 
25%

 16%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

وليد الجالد
95%

 0%  4%

الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

الطاهر بطيخ

54%

 16%  
29%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

أروى بن عباس

23%
 7%  

68% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

هالة الحامي

5%  
36%

 

57% حركة النهضة
من 02/03/2015
إلى اآلن

شاكر عيادي
70%

 4%  
25%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

صـالح البرقاوي

21%
 
18%

 

60% الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى اآلن

محمد الطرودي
95%

 0%  4%

الكتلة الحّرة
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016

ناجية بن عبد الحفيظ
79%

 0%  
20%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015
إلى 29/02/2016



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة األمن والدفاع

الشفافية

8 إجتماعات

0 مشروع قانون

17 ساعة و 35 دقيقة

4 ساعات و 25 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

58.9%
 

حركة النهضة

57.1%
 

الكتلة الحّرة

50.0%
 

حركة نداء تونس

45.0%
 

غير المنتمين

25.0%
 

اإلتحاد الوطني الحر

25.0%
 

الجبهة الشعبية

25.0%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

0.0%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

معدل اللجنة

0%

 

50%
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40.02%
الحضور

5.65%
الغياب المبرر

54.31%
الغياب الغير المبرر



االستماعات

مدير العام للديوانة

وزير الداخلية: وزير الداخلية



 
طارق فتيتي

من 01 أفريل 2015 إلى 01 جوان 2015

اإلتحاد الوطني الحر

مكتب اللجنة
الرئيس

 
لطفي النابلي

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%87  الحضور
%0  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

رضا الزغندي
من 02 جوان 2015 إلى 29 فيفري 2016

حركة نداء تونس

%12  الحضور
%0  الغياب المبرر

%87  الغياب الغير مبرر

  
سهيل العلويني
من 01 مارس 2016 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

محمد زريق
من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%62  الحضور
%0  الغياب المبرر

%37  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

منية ابراهيم
من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%62  الحضور
%0  الغياب المبرر

%37  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

محمد بنصوف
من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%50  الحضور
%0  الغياب المبرر

%50  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

الخنساء بن حراث

33%
 0%  

66% حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

الصحبي بن فرج
66%

 0%  
33%

الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

نور الدين بن عاشور
83%

 0%  16%

حركة نداء تونس
من 02/03/2016
إلى اآلن

أحمد الصديق

33%
 
33%

 
33%

الجبهة الشعبية
من 01/03/2016
إلى اآلن

مبروك الحريزي

16%  0%  

83%
غير المنتمين
من 01/03/2016
إلى اآلن

عبد القادر بنضيف الله
100%

 0%  0%

اإلتحاد الوطني الحر
من 01/04/2015
إلى 29/02/2016

منجي الرحوي

50%

 

50%

 0%

الجبهة الشعبية
من 01/04/2015
إلى 01/03/2016

لطفي علي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى اآلن

رياض المؤخر
75%

 0%  
25%

غير المنتمين
من 01/04/2015
إلى 05/09/2016

عماد الدائمي

50%

 0%  

50% غير المنتمين
من 01/04/2015
إلى اآلن

عماد الخميري

12%  12%  

75% حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

محمد الفريخة

37%
 0%  

62% حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

علي العريض

37%
 0%  

62% حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

محمد المحسن سوداني

37%
 
25%

 
37%

حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

محمد سيدهم

50%

 0%  

50% حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

مصطفى بن أحمد
100%

 0%  0%

الكتلة الحّرة
من 01/04/2015
إلى 29/02/2016

وليد الجالد
100%

 0%  0%

الكتلة الحّرة
من 01/04/2015
إلى 29/02/2016

بلقاسم دخيلي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى 29/02/2016

اسماء بو الهناء
75%

 12%  12%

حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى اآلن

نجالء سعداوي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى 29/02/2016

ليلى بوقطف

25%
 
25%

 

50% حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى اآلن

سالم حامدي

12%  0%  

87%
حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في

المال العام

الشفافية

13 إجتماع

0 مشروع قانون

31 ساعة و 40 دقيقة

11 ساعة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

84.6%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

69.7%
 

الكتلة الحّرة

66.7%
 

حركة نداء تونس

62.6%
 

حركة النهضة

41.7%
 

غير المنتمين

40.9%
 

الجبهة الشعبية

27.8%
 

اإلتحاد الوطني الحر

15.4%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

معدل اللجنة

92%

 

92%
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57.61%
الحضور

32.39%
الغياب المبرر

9.98%
الغياب الغير المبرر



االستماعات

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : شوقي الطبيب

وزير المالية: سليم شاكر

الرئيس األول لدائرة المحاسبات

عبد اللطيف الخراط

وكيل الرئيس األول: نور الدين الزوالي

المقرر العام: منير سكوري

مندوب الحكومة العام: عمر التونكتي

رئيسة غرفة : زهرة خياش

وزير العدل: عمر منصور

لين عن ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإلدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية
ّ
ممث

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: كمال العيادي

رئيس مدير عام شركة اتصاالت تونس: نزار بوقيلة

رئيس الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية

رئيس الهيئة الرقابية العامة للمصالح العمومية

رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية

ارية
ّ

رئيس هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العق



مكتب اللجنة
الرئيس

 
سفيان طوبال

من 14 أفريل 2015 إلى 30 أفريل 2016

حركة نداء تونس

%76  الحضور
%23  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

  
حسن العمري

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%92  الحضور
%7  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

سليم بسباس
من 14 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%53  الحضور
%46  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

جميلة دبش
من 14 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%69  الحضور
%30  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

سهيل العلويني
من 14 أفريل 2015 إلى 29 فيفري 2016

الكتلة الحّرة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

  
محمد الهادي قديش

من 05 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%77  الحضور
%22  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

يوسف الجويني
من 14 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016

حركة نداء تونس

%25  الحضور
%50  الغياب المبرر

%25  الغياب الغير مبرر

  
هاجر العروسي

من 05 مارس 2016 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%55  الحضور
%11  الغياب المبرر

%33  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

اسماعيل بن محمود

11%  
33%

 

55% حركة نداء تونس
من 05/03/2016
إلى اآلن

سماح بوحوال

33%
 11%  

55% الكتلة الحّرة
من 05/03/2016
إلى اآلن

الطاهر فضيل

11%  

66%

 
22%

اإلتحاد الوطني الحر
من 05/03/2016
إلى اآلن

منجي الرحوي

11%  
33%

 

55% الجبهة الشعبية
من 05/03/2016
إلى اآلن

وفاء مخلوف

0%  

66%

 
33%

حركة نداء تونس
من 23/05/2016
إلى اآلن

فيصل تبيني

0%  

84%

 15%

الكتلة االجتماعية
الديمقراطية
من 14/04/2015
إلى اآلن

كريم الهاللي

0%  15%  

84%
آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 14/04/2015
إلى اآلن

ابراهيم بن سعيد

0%  
25%

 

75% غير المنتمين
من 14/04/2015
إلى 01/03/2016

ليلى الوسالتي

0%  
44%

 

55% حركة النهضة
من 05/03/2016
إلى اآلن

أنس الحطاب
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 05/03/2016
إلى اآلن

كلثوم بدرالدين

0%  15%  

84%
حركة النهضة
من 14/04/2015
إلى اآلن

عامر العريض

0%  

100%

 0%

حركة النهضة
من 14/04/2015
إلى 01/03/2016

سامي الفطناسي

23%
 
23%

 

53% حركة النهضة
من 14/04/2015
إلى اآلن

علي باالخوة

15%  

53%

 
30%

حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى اآلن

الجيالني الهمامي

23%
 

46%

 
30%

الجبهة الشعبية
من 14/04/2015
إلى اآلن

ألفة السكري

0%  

50%

 

50% غير المنتمين
من 14/04/2015
إلى 29/02/2016

فيصل خليفة

0%  15%  

84%
حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى اآلن

سعاد الزوالي

0%  

50%

 

50% حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى 01/03/2016

الهادي بن ابراهم

7%  7%  

84%
حركة النهضة
من 14/04/2015
إلى اآلن

هالة الحامي

7%  
38%

 

53% حركة النهضة
من 14/04/2015
إلى اآلن

محمد جالل غديرة

0%  
25%

 

75% حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى 29/02/2016

مريم بوجبل

7%  7%  

84%
الكتلة الحّرة
من 14/04/2015
إلى اآلن

شكيب باني

0%  0%  

100%
حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى 01/03/2016



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة التنمية الجهوية

الشفافية

7 إجتماعات

2 مشاريع القوانين

13 ساعة و 20 دقيقة

3 ساعات و 15 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

100.0%
 

اإلتحاد الوطني الحر

71.4%
 

الكتلة الحّرة

67.3%
 

حركة النهضة

50.0%
 

غير المنتمين

39.5%
 

حركة نداء تونس

28.6%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

14.3%
 

الجبهة الشعبية

0.0%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

معدل اللجنة

100%
 

100%
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53.24%
الحضور

27.27%
الغياب المبرر

19.48%
الغياب الغير المبرر



االستماعات

وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي



مكتب اللجنة
الرئيس

 
المنذر بلحاج علي

من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016

الكتلة الحّرة

  
طارق فتيتي

من 04 مارس 2016 إلى اآلن

اإلتحاد الوطني الحر

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

حياة عمري
من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

الزهير الرجبي
من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%85  الحضور
%0  الغياب المبرر

%14  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

ابتهاج بن هالل
من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%57  الحضور
%28  الغياب المبرر

%14  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

عمار عمروسيه
من 04 ماي 2015 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%28  الحضور
%42  الغياب المبرر

%28  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

عماد أوالد جبريل

14%  
28%

 

57% حركة نداء تونس
من 04/03/2016
إلى اآلن

هدى سليم

14%  
28%

 

57% الكتلة الحّرة
من 04/03/2016
إلى اآلن

محمد نجيب ترجمان

0%  14%  

85%
الكتلة الحّرة
من 04/03/2016
إلى اآلن

توفيق الجملي

0%  0%  

100%
اإلتحاد الوطني الحر
من 04/03/2016
إلى اآلن

طارق براق

42%

 

57%

 0%

الجبهة الشعبية
من 04/03/2016
إلى اآلن

الناصر الشنوفي

57%

 
42%

 0%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

محمد أنور العذار

14%  

57%

 
28%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 04/05/2015
إلى اآلن

رضا دالعي

14%  
28%

 

57% غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى اآلن

ليلى أوالد علي

28%
 

42%

 
28%

حركة نداء تونس
من 04/03/2016
إلى اآلن

المنصف السالمي

42%

 
42%

 14%

حركة نداء تونس
من 04/03/2016
إلى اآلن

لخضر بالهوشات

28%
 

57%

 14%

حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

الحسين اليحياوي

28%
 14%  

57% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

محمد األخضر العجيلي

0%  0%  

100%
حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

محسن حسن
غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى 11/01/2016

محمد األمين كحلول
اإلتحاد الوطني الحر
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

البشير بن عمر

42%

 

57%

 0%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

هاجر العروسي
الكتلة الحّرة
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

محمد الراشدي بوقره
حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

الهادي صولة

14%  
28%

 

57% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

محمد بن سالم

28%
 14%  

57% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

الخنساء بن حراث
حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 29/02/2016

المنجي حرباوي
حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 01/02/2016

حسونه ناصفي
الكتلة الحّرة
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

عبير عبدلي

0%  14%  

85%
حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون
العفو العام والعدالة االنتقالية

الشفافية

8 إجتماعات

0 مشروع قانون

18 ساعة و 15 دقيقة

5 ساعات و 25 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

87.5%
 

الجبهة الشعبية

66.7%
 

غير المنتمين

58.3%
 

اإلتحاد الوطني الحر

52.2%
 

حركة نداء تونس

51.9%
 

حركة النهضة

45.5%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

20.0%
 

الكتلة الحّرة

0.0%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

معدل اللجنة

100%
 

75%
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44%
الحضور

11.5%
الغياب المبرر

44.5%
الغياب الغير المبرر



االستماعات

الرئيس المدير العاّم للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون االجتماعية

المدير العام للوظيفة العمومية سفيان عبد الجواد

الكاتب العام للحكومة أحمد زروق

المدير العاّم لألرشيف الوطني

ف العام بنزاعات الدولة
ّ
المكل

رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة: سهام بن سدرين

ف بالملفات االجتماعية سّيد بالل
ّ
المستشار لدى رئيس الحكومة المكل

رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات اإلرهابية: ماجدولين الشارني
رئيس الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية: توفيق بودربالة

ف العام بنزاعات الدولة
ّ
المكل



مكتب اللجنة
الرئيس

 
الوليد البناني

من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

علي بن سالم
من 04 ماي 2015 إلى 29 فيفري 2016

حركة نداء تونس

%62  الحضور
%0  الغياب المبرر

%37  الغياب الغير مبرر

  
عبد المؤمن بلعانس

من 01 مارس 2016 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%87  الحضور
%0  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

هدى تقية
من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%87  الحضور
%12  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

هدى سليم
من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016

الكتلة الحّرة

%25  الحضور
%0  الغياب المبرر

%75  الغياب الغير مبرر

  
محمود قاهري

من 04 ماي 2015 إلى اآلن

اإلتحاد الوطني الحر

%87  الحضور
%12  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

عدنان حاجي
من 04 ماي 2015 إلى اآلن

غير المنتمين

%62  الحضور
%0  الغياب المبرر

%37  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

محمد حامدي
100%

 0%  0%

الكتلة االجتماعية
الديمقراطية
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

احمد عماري

25%
 

50%

 
25%

حركة النهضة
من 01/04/2016
إلى اآلن

شاكر عيادي
75%

 
25%

 0%

حركة نداء تونس
من 01/04/2016
إلى اآلن

محمد الراشدي بوقره

50%

 
25%

 
25%

حركة نداء تونس
من 01/04/2016
إلى اآلن

المنذر بلحاج علي
75%

 
25%

 0%

الكتلة الحّرة
من 01/04/2016
إلى اآلن

سالف القسنطيني

0%  12%  

87%
حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

أمل سويد

37%
 12%  

50% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

نور الدين بن عاشور
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

علي بنور
100%

 0%  0%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

سامية عبو

12%  12%  

75% غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى اآلن

محمد سعيدان

0%  0%  

100%
حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

السيدة الونيسي
62%

 
25%

 12%

غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى 01/09/2016

هاجر بوزمي
حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى 04/01/2016

جميلة الجويني

25%
 
25%

 

50% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

أسامة الصغير

50%

 
25%

 
25%

حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

بشرى بلحاج حميدة

25%
 0%  

75% الكتلة الحّرة
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

ابتسام جبابلي

37%
 0%  

62% حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

خميس قسيلة
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

سماح دمق
75%

 
25%

 0%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات الهشة

الشفافية

13 إجتماع

0 مشروع قانون

24 ساعة و 25 دقيقة

7 ساعات و 15 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

69.2%
 

اإلتحاد الوطني الحر

65.4%
 

الجبهة الشعبية

63.2%
 

الكتلة الحّرة

62.6%
 

حركة النهضة

54.1%
 

غير المنتمين

21.6%
 

حركة نداء تونس

0.0%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

0.0%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

معدل اللجنة

100%
 

100%
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41.02%
الحضور

21.26%
الغياب المبرر

37.71%
الغياب الغير المبرر



االستماعات

رئيس االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي: محمد الخويني

الكاتب العام للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: بوراوية العقربي

رئيس جمعية النهوض بالمعاقين بالعالية: خميس بوبكر

وزير الشؤون اإلجتماعية : محمود بن رمضان

وزير التربية: ناجي جلول

مدير عام النهوض االجتماعي: محمد الزريبي

رئيس االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي: محمد اليونسي



مكتب اللجنة
الرئيس

 
مراد حمايدي

من 04 ماي 2015 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%92  الحضور
%7  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

إكرام موالهي
من 07 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%50  الحضور
%25  الغياب المبرر

%25  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

نادية زنڤر
من 07 مارس 2016 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%25  الحضور
%12  الغياب المبرر

%62  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

محمد المحجوب
من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%76  الحضور
%23  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

نجالء سعداوي
من 07 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%0  الحضور
%75  الغياب المبرر

%25  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

صبري الدخيل

38%
 7%  

53% غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى اآلن

نعمان العش

7%  15%  

76% غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى اآلن

محمد الطرودي
80%

 
20%

 0%

الكتلة الحّرة
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

بلقاسم دخيلي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 07/03/2016
إلى اآلن

عصام الماطوسي
75%

 0%  
25%

حركة نداء تونس
من 07/03/2016
إلى اآلن

فريدة عبيدي

15%  
23%

 

61% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

صافية خلفي

23%
 

38%
 

38%
حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

كمال هراغي

7%  
23%

 

69% اإلتحاد الوطني الحر
من 04/05/2015
إلى اآلن

مباركة عوائنية

23%
 

38%
 

38%
الجبهة الشعبية
من 04/05/2015
إلى اآلن

إياد الدهماني
69%

 
30%

 0%

غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى 15/09/2016

محمد رمزي خميس

46%

 15%  
38%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

العجمي الوريمي

30%
 7%  

61% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

محمد كمال بسباس

0%  0%  

100%
حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

زينب براهمي

7%  
23%

 

69% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

محبوبة بن ضيف الله

15%  

53%

 
30%

حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

حافظ الزواري
92%

 7%  0%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 04/05/2015
إلى اآلن

عبد الرؤوف الشريف

0%  
20%

 

80% الكتلة الحّرة
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

صبرين الغبنتني
80%

 
20%

 0%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

أنس الحطاب
80%

 
20%

 0%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

اسماعيل بن محمود

60%

 
20%

 
20%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

الطاهر بطيخ

46%

 
38%

 15%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

ابراهيم ناصف

7%  7%  

84%
الكتلة الحّرة
من 04/05/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

الشفافية

16 إجتماع

3 مشاريع القوانين

28 ساعة و 55 دقيقة

7 ساعات و 45 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

69.2%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

68.8%
 

حركة النهضة

68.8%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

58.1%
 

الكتلة الحّرة

40.9%
 

غير المنتمين

37.5%
 

اإلتحاد الوطني الحر

31.0%
 

حركة نداء تونس

23.8%
 

الجبهة الشعبية

معدل اللجنة

59%

 

88%
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44.15%
الحضور

19.64%
الغياب المبرر

36.2%
الغياب الغير المبرر



االستماعات

وزيرة شؤون المرأة واألسرة

ل عن وزارة الخارجية
ّ
وزير العدل ووزيرة المرأة وممث

وزير الصحة: سعيد العايدي

ممثلين عن هيئة األمم المتحدة للمرأة

ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء القانون

ممثلين عن هيئة األمم المتحدة للمرأة



مكتب اللجنة
الرئيس

 
محرزية العبيدي

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

ليلى الوسالتي
من 14 أفريل 2015 إلى 01 جانفي 2016

حركة النهضة

  
آمنة بن حميد

من 14 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%87  الحضور
%6  الغياب المبرر

%6  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

نورة العامري
من 21 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%60  الحضور
%30  الغياب المبرر

%10  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

راضيه التومي
من 14 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%81  الحضور
%6  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

ليلى الحمروني
من 14 أفريل 2015 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%75  الحضور
%12  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

الزهرة ادريس
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 21/03/2016
إلى اآلن

هاجر بوزمي

12%  0%  

87%
حركة النهضة
من 07/01/2016
إلى اآلن

ألفة الجويني

50%

 0%  

50% اإلتحاد الوطني الحر
من 21/03/2016
إلى اآلن

بشرى بلحاج حميدة

30%
 10%  

60% الكتلة الحّرة
من 21/03/2016
إلى اآلن

ألفة السكري

50%

 
20%

 
30%

غير المنتمين
من 21/03/2016
إلى اآلن

درة يعقوبي

50%

 
33%

 16%

اإلتحاد الوطني الحر
من 14/04/2015
إلى 01/03/2016

أحمد الصديق

40%

 

60%

 0%

الجبهة الشعبية
من 14/04/2015
إلى 29/02/2016

ليليا يونس كسيبي

18%
 12%  

68% آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 14/04/2015
إلى اآلن

ريم الثايري

12%  12%  

75% الكتلة االجتماعية
الديمقراطية
من 14/04/2015
إلى اآلن

سماح دمق

50%

 10%  
40%

حركة نداء تونس
من 21/03/2016
إلى اآلن

سماح بوحوال

20%
 

80%

 0%

الكتلة الحّرة
من 14/04/2015
إلى 29/02/2016

ليلى الزحاف

18%
 6%  

75% الكتلة الحّرة
من 14/04/2015
إلى اآلن

يمينة الزغالمي

6%  6%  

87%
حركة النهضة
من 14/04/2015
إلى اآلن

سمير ديلو

50%

 
31%

 
18%

حركة النهضة
من 14/04/2015
إلى اآلن

نور الدين البحيري

56%

 
25%

 
18%

حركة النهضة
من 14/04/2015
إلى اآلن

هالة عمران

50%

 6%  
43%

حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى اآلن

نوال طياش

56%

 
18%

 
25%

حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى اآلن

فاطمة المسدي
62%

 12%  
25%

حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى اآلن

إكرام موالهي

50%

 
33%

 16%

حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى 01/03/2016

الصحبي بن فرج

40%

 

60%

 0%

الكتلة الحّرة
من 14/04/2015
إلى 29/02/2016

سعاد البيولي

50%

 
18%

 
31%

الجبهة الشعبية
من 14/04/2015
إلى اآلن

سناء الصالحي
62%

 
18%

 
18%

حركة نداء تونس
من 14/04/2015
إلى اآلن



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

الشفافية

19 إجتماع

1 مشروع قانون

39 ساعة و 30 دقيقة

11 ساعة و 25 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

90.3%
 

الكتلة الحّرة

56.4%
 

حركة النهضة

50.0%
 

الجبهة الشعبية

47.4%
 

اإلتحاد الوطني الحر

27.4%
 

حركة نداء تونس

25.0%
 

غير المنتمين

13.6%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

معدل اللجنة

95%

 

78%
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40.49%
الحضور

8.12%
الغياب المبرر

51.38%
الغياب الغير المبرر



االستماعات

وزير الشؤون الخارجية

المدير العام للديوانة

ممثلة عن البنك المركزي التونسي

ممثل عن بنك اإلسكان

ممثل الشركة التونسية للبنك

ممثل التجاري بنك

ممثلين عن الصالون العقاري التونسي بباريس

وزيرة السياحة والصناعات التقليدية : سلمى اللومي

الوزير المكلف بالعالقة مع مجلس النواب: خالد شوكات

الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية

الرئيس المدير العام للشركة التونسية للمالحة

لين عن وزارة المالية
ّ
ممث

وزير المالية

لين عن وزارة الداخلية
ّ
ممث

لين عن وزارة الشؤون اإلجتماعية
ّ
ممث

مدير عام بالنيابة لديوان التونسيين بالخارج

وزير الشؤون اإلجتماعية : محمود بن رمضان (اجتماع مشترك مع لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح)



مكتب اللجنة
الرئيس

 
توفيق الجملي

من 01 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016

اإلتحاد الوطني الحر

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

  
عبد الرؤوف الماي

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

الكتلة الحّرة

%94  الحضور
%0  الغياب المبرر

%5  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

ناجية بن عبد الحفيظ
من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%36  الحضور
%10  الغياب المبرر

%52  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

أيمن علوي
من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%47  الحضور
%0  الغياب المبرر

%52  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

شهيدة فرج
من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%73  الحضور
%5  الغياب المبرر

%21  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

نادية زنڤر
من 01 أفريل 2015 إلى 01 مارس 2016

الكتلة الحّرة

%25  الحضور
%0  الغياب المبرر

%75  الغياب الغير مبرر

  
رياض جعيدان

من 01 أفريل 2015 إلى اآلن

آفاق تونس والحركة الوطنية
ونداء التونسيين بالخارج

%15  الحضور
%26  الغياب المبرر

%57  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

عامر العريض

45%

 0%  

54% حركة النهضة
من 28/03/2016
إلى اآلن

محمد جالل غديرة
81%

 9%  9%

حركة نداء تونس
من 28/03/2016
إلى اآلن

شكيب باني

45%

 
18%

 
36%

حركة نداء تونس
من 28/03/2016
إلى اآلن

سعاد الزوالي
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 28/03/2016
إلى اآلن

محمد األمين كحلول

45%

 9%  

45%
اإلتحاد الوطني الحر
من 28/03/2016
إلى اآلن

احمد عماري
75%

 12%  12%

حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى 20/03/2016

عبد الرؤوف الشابي
63%

 10%  
26%

اإلتحاد الوطني الحر
من 01/04/2015
إلى اآلن

زياد األخضر

47%

 0%  

52% الجبهة الشعبية
من 01/04/2015
إلى اآلن

محمد غنام
75%

 
25%

 0%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 01/04/2015
إلى 01/03/2016

غازي الشواشي
63%

 5%  
31%

غير المنتمين
من 01/04/2015
إلى اآلن

لطيفة الحباشي

31%
 10%  

57% حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

دليلة الببة

26%
 
21%

 

52% حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

رمزي بن فرج

10%  
21%

 

68% حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

ماهر المذيوب

42%

 0%  

57% حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

محمد علي البدوي

36%
 15%  

47%
حركة النهضة
من 01/04/2015
إلى اآلن

خولة بن عائشة

5%  0%  

94%
الكتلة الحّرة
من 01/04/2015
إلى اآلن

محمد الهادي قديش
87%

 0%  12%

حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى 01/03/2016

وفاء مخلوف

53%

 6%  
40%

حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى 23/05/2016

الزهرة ادريس
87%

 12%  0%

حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى 21/03/2016

رضا شرف الدين
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 01/04/2015
إلى 01/03/2016



الدورة البرلمانية الثانية اللجان التشريعية

اللجنة االنتخابية

الشفافية

11 إجتماع

0 مشروع قانون

16 ساعة و 45 دقيقة

5 ساعات و 5 دقائق

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

81.8%
 

حركة النهضة

80.0%
 

الكتلة الحّرة

70.0%
 

الجبهة الشعبية

69.2%
 

اإلتحاد الوطني الحر

63.6%
 

…الكتلة االجتماعية الديمقرا

45.5%
 

…آفاق تونس والحركة الوطنية

36.0%
 

حركة نداء تونس

18.2%
 

غير المنتمين

معدل اللجنة

27%

 

90%
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57.05%
الحضور

12.26%
الغياب المبرر

30.68%
الغياب الغير المبرر



االستماعات

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: منذر الشارني

ممثل عن المرصد التونسي الستقالل القضاء

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان: حليمة الجويني

محامي: وسام الشابي

ممثل عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

ممثلين عن المجتمع المدني: جميلة عياد، خالد األزعر



مكتب اللجنة
الرئيس

 
بدر الدين عبدالكافي

من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

يوسف الجويني
من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%72  الحضور
%9  الغياب المبرر

%18  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

درة يعقوبي
من 01 مارس 2016 إلى اآلن

اإلتحاد الوطني الحر

%50  الحضور
%50  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

عماد أوالد جبريل
من 04 ماي 2015 إلى 04 مارس 2016

حركة نداء تونس

%55  الحضور
%0  الغياب المبرر

%44  الغياب الغير مبرر

  
أروى بن عباس

من 04 ماي 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%81  الحضور
%0  الغياب المبرر

%18  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

جيهان عويشي
من 01 مارس 2016 إلى اآلن

حركة نداء تونس

%0  الحضور
%100  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر



أعضاء اللجنة

محمد سعيدان

0%  0%  

100%
حركة نداء تونس
من 01/03/2016
إلى اآلن

مصطفى بن أحمد

0%  0%  

100%
الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

رابحة بن حسين

0%  0%  

100%
الكتلة الحّرة
من 01/03/2016
إلى اآلن

علي بنور

0%  

50%

 

50% آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 01/03/2016
إلى اآلن

زهير المغزاوي
100%

 0%  0%

غير المنتمين
من 01/03/2016
إلى اآلن

سناء مرسني

9%  0%  

90%
حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

هيكل بلقاسم

36%
 9%  

54% الجبهة الشعبية
من 04/05/2015
إلى اآلن

أحمد الخصخوصي

18%
 
18%

 

63% غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى اآلن

ريم محجوب

33%
 
22%

 
44%

آفاق تونس والحركة
الوطنية ونداء التونسيين
بالخارج
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

مبروك الحريزي
77%

 0%  
22%

غير المنتمين
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

عصام الماطوسي
66%

 0%  
33%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

محمود قويعه

0%  9%  

90%
حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

البشير اللزام

0%  0%  

100%
حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

ي
ّ

عبداللطيف المك

45%

 0%  

54% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

إيمان بن محمد

9%  
36%

 

54% حركة النهضة
من 04/05/2015
إلى اآلن

عبد الناصر شويخ
72%

 0%  
27%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

صـالح البرقاوي

27%
 9%  

63% الكتلة الحّرة
من 04/05/2015
إلى اآلن

ليلى أوالد علي

22%
 
22%

 

55% حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 04/03/2016

عبد العزيز القطي

45%

 0%  

54% حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

منير الحمدي
63%

 0%  
36%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

شفيق العيادي

0%  11%  

88%
الجبهة الشعبية
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016

الطيب المدني
81%

 9%  9%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى اآلن

محمد الناصر جبيرة
100%

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 04/05/2015
إلى 01/03/2016
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