
الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

لجنة التشريع العام

الشفافية

61 إجتماع

13 مشروع قانون

150 ساعة و 40 دقيقة

65 ساعة و 15 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

91.7%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

73.3%
 

الكتلة الديمقراطية

70.5%
 

حركة النهضة

64.1%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

61.7%
 

اإلتحاد الوطني الحر

59.5%
 

حركة نداء تونس

52.1%
 

الجبهة الشعبية

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
-وزير العدل

-المستشار لدى رئيس الحكومة
-كاتب الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة 
على المخطط التنموي (2020-2016)

نظام الملكية والحقوق العينية.

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير العدل

مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام 
المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20

فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري اإلجباري

االستماعات
- وزير التجهيز واإلسكان

مشروع قانون عدد 2016/26 يتعلق بتنقيح 
وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07

مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص
بملك الدولة العمومي للطرقات

القوانين المدنية والتجارية والجزائية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/42 يتعلق بتنقيح 
القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي

1992 المتعلق بالمخدرات

االستماعات
مدير الديوان الرئاسي

مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق 
يتعلق بالمصالحة في المجال اإلداري

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
-وزير العدل

-وزير الصحة
-وزير الداخلية  

-وزير التربية
-وزير الشباب والرياضة

-جمعية النساء الديمقراطيات
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان

-هيومن رايتس واتش تونس
-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-محامون بال حدود
-الفيدرالية التونسية لحقوق اإلنسان

- جمعية بيتي للنساء فاقدات السكن

مشروع قانون أساسي عدد 2015/79 يتعلق 
بالمخدرات

االستماعات
-وزير الداخلية

-وزير الدفاع
-النقابات األمنية

-المدير العام للديوانة

مشروع قانون عدد 2015/25 يتعلق بزجر اإلعتداء 
على القوات المسلحة

النظم القضائية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون أساسي عدد 2017/19 يتعلق 
بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية

لالتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير
القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية

المبرمة في إطار مؤتمر الهاي للقانون الدولي
الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965

االستماعات
وزير العدل

مشروع قانون أساسي عدد 2016/57 يتعلق 
بالقطب القضائي اإلقتصادي والمالي

االستماعات
-وزير العدل

-جمعية القضاة التونسيين
-نقابة القضاة التونسيين
-اتحاد القضاة اإلداريين

المجلس األعلى للقضاء

مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق 
بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ

في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس األعلى
للقضاء

مواضيع أخرى

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
-وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق 
باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

المستقلة

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
-وزير العدل

-الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ

مشروع قانون عدد 2014/58 يتعلق بتنظيم 
مهنة العدول المنفذين

مكتب اللجنة
الرئيس

 
الطيب المدني

من 18 أكتوبر 2016 إلى اآلن
حركة نداء تونس

%96  الحضور
%1  الغياب المبرر

%1  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
  

حسونه ناصفي
من 26 أفريل 2017 إلى 18 أكتوبر 2017

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر
  

سناء مرسني
من 02 مارس 2015 إلى 23 أكتوبر 2017

حركة النهضة

%88  الحضور
%8  الغياب المبرر

%3  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
  

نجالء سعداوي
من 25 أفريل 2017 إلى 08 نوفمبر 2017

حركة نداء تونس

%42  الحضور
%47  الغياب المبرر

%10  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
  

مراد حمايدي
من 04 أفريل 2017 إلى 23 أكتوبر 2017

الجبهة الشعبية

%61  الحضور
%23  الغياب المبرر

%15  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

سفيان طوبال

21%
 
26%

 

52% حركة نداء تونس
من 25/04/2017 
إلى 23/10/2017

هدى تقية

10%  0%  

89%
حركة نداء تونس
من 25/04/2017 
إلى 23/10/2017

حاتم شهر الدين الفرجاني

22%
 

66%

 11%

غير المنتمين
من 25/04/2017 
إلى 14/06/2017

هاجر العروسي

15%
 

52%

 
31%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 25/04/2017 
إلى اآلن

ليلى الشتاوي بوقطف

8%  

44%

 

48% كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 02/02/2017 
إلى 26/04/2017

سماح بوحوال

0%  
20%

 

80%
كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 18/10/2016 
إلى 31/12/2016

هاجر بالشيخ أحمد

1%  6%  

91%
آفاق تونس ونداء
التونسيين بالخارج
من 18/10/2016 
إلى اآلن

نعمان العش

15%
 11%  

73% الكتلة الديمقراطية
من 18/10/2016 
إلى 09/01/2018

محمد الطرودي

13%  
40%

 

46% كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 18/10/2016 
إلى 23/10/2017

سمير ديلو

21%
 
33%

 

45% حركة النهضة
من 18/10/2016 
إلى 23/10/2017

شاكر عيادي
62%

 
31%

 6%

حركة نداء تونس
من 18/10/2016 
إلى 01/02/2017

الطاهر فضيل

31%
 
41%

 
26%

حركة نداء تونس
من 18/10/2016 
إلى 25/04/2017

عماد أوالد جبريل

12%  
36%

 

51% حركة نداء تونس
من 18/10/2016 
إلى 25/04/2017

فريدة عبيدي

5%  11%  

83%
حركة النهضة
من 18/10/2016 
إلى اآلن

النذير بن عمو

8%  10%  

81%
غير المنتمين
من 18/10/2016 
إلى اآلن

نور الدين البحيري

20%
 
25%

 

55% حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى اآلن

البشير الخليفي

13%  
26%

 

60% حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى 23/10/2017

يمينة الزغالمي

8%  11%  

80%
حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى 23/10/2017

أحمد الصديق

18%
 

38%

 

43%
الجبهة الشعبية
من 02/03/2015 
إلى اآلن

ألفة الجويني

15%
 
23%

 

61% اإلتحاد الوطني الحر
من 23/06/2016 
إلى اآلن

سعاد الزوالي

6%  
20%

 

73% الكتلة الوطنية
من 02/03/2015 
إلى 23/10/2017

حسن العماري

8%  
20%

 

71% حركة نداء تونس
من 02/03/2015 
إلى اآلن

67%

 

78%
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60.56%
الحضور

25.7%
الغياب المبرر

13.72%
الغياب الغير المبرر



الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات الخارجية

الشفافية

68 إجتماع

10 مشاريع القوانين

184 ساعة و 24 دقيقة

60 ساعة و 39 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

88.2%
 

اإلتحاد الوطني الحر

70.2%
 

حركة النهضة

67.6%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

67.2%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

61.8%
 

الكتلة الديمقراطية

43.9%
 

حركة نداء تونس

33.3%
 

غير المنتمين

30.9%
 

الجبهة الشعبية

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
-وزير الشؤون الدينية

- مدير الديوان الرئاسي
-هيئة الحقيقة والكرامة

-وزير الشؤون الخارجية

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2017

اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في
المال العام

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد

- منظمة "انا يقظ"
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- الهيئة العليا للرقابة المالية و اإلدارية

- منظمة البوصلة

مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق باإلبالغ عن 
الفساد وحماية المبلغين عنه

الحريات العامة وحقوق اإلنسان

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير العدل

ق 
ّ
مشروع قانون أساسي عدد 2016/69 يتعل

بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ
ق بجوازات السفر ووثائق

ّ
في 14 ماي 1975 المتعل

السفر

االستماعات
- وزير العدل

- االتحاد الوطني للمرأة التونسية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

- وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
- جمعية برلمانيون من أجل األسرة

- رابطة الناخبات التونسيات،
- جمعية النساء التونسيات

- لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة
- جمعية صوت الطفل

مشروع قانون أساسي عدد 2016/60 يتعلق 
بالقضاء على العنف ضد المرأة

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- رئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية

مشروع قانون أساسي عدد 2017/33 يتعلق 
بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى

االتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية
األشخاص تجاه المعالجة اآللية للمعطيات ذات

الطابع الشخصي، وبروتوكولها اإلضافي رقم 181
الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق

المعطيات عبر الحدود

االستماعات
- رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

- ممثلين عن وزارة الداخلية
- المركز الوطني لإلعالمية

- الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية

ق 
ّ
مشروع قانون أساسي عدد 2016/62 يتعل

بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ
ق ببطاقة التعريف

ّ
في 22 مارس 1993 المتعل

الوطنية

العالقات الخارجية والتعاون الدولي

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- 0 جلسات استماع خالل هذه الدورة

مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق 
بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية

التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية
لتنظيم نقل االشخاص والبضائع على الطرق البرية

(الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين

االستماعات
- 0جلسات استماع خالل هذه الدورة

مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق 
بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
لالتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على

الوثائق العامة األجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961
في إطار مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

االستماعات
- 0جلسات استماع خالل هذه الدورة

مشروع قانون أساسي عدد 2017/32 يتعلق 
بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية

لالتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية لالختطاف
الدولي لألطفال ، المبرمة في إطار مؤتمر الهاي

للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980

االستماعات
- 0جلسات استماع خالل هذه الدورة

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

االستماعات
- منظمة العفو الدولي

-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
-مرصد الحقوق والحريات

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذييب
-الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات األساسية

-وزير الخارجية
-الهيئة العليا المستقلة لإلتصال السمعي والبصري

استماعات أخرى 

مكتب اللجنة
الرئيس

  
عماد الخميري

من 18 أكتوبر 2016 إلى 23 أكتوبر 2017
حركة النهضة

%100  الحضور
%0  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

خميس قسيلة
من 18 أكتوبر 2016 الى 06 جوان 2017

غير المنتمين

%30  الحضور
%39  الغياب المبرر

%32  الغياب الغير مبرر

المقرر
  

أيمن علوي
من 18 أكتوبر 2016 إلى 24 أكتوبر 2017

الجبهة الشعبية

%30  الحضور
%38  الغياب المبرر

%30  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
  

إيمان بن محمد
من 02 مارس 2015 إلى 24 أكتوبر 2017

حركة النهضة

%58  الحضور
%30  الغياب المبرر

%10  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
  

سناء الصالحي
من 01 مارس 2016 إلى 24 أكتوبر 2017

حركة نداء تونس

%42  الحضور
%30  الغياب المبرر

%26  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

رابحة بن حسين

8%  
16%

 

75% كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 18/10/2016 
إلى اآلن

نوفل الجمالي

1%  6%  

91%
حركة النهضة
من 10/11/2016 
إلى 24/10/2017

هالة الحامي
66%

 
16%

 
16%

حركة النهضة
من 18/10/2016 
إلى 10/11/2016

عبد الرؤوف الماي

3%  
24%

 

72% الكتلة الوطنية
من 04/01/2017 
إلى 27/04/2017

وفاء مخلوف

43%

 
17%

 
38%

حركة نداء تونس
من 08/03/2017 
إلى اآلن

محمد كمال بسباس

4%  10%  

85%
حركة النهضة
من 18/10/2016 
إلى 24/10/2017

ريم الثايري

47%

 
20%

 
32%

الكتلة الديمقراطية
من 18/10/2016 
إلى 24/10/2017

توفيق الجملي

8%  2%  

88%
غير المنتمين
من 18/10/2016 
إلى اآلن

محرزية العبيدي

17%
 
29%

 

52% حركة النهضة
من 18/10/2016 
إلى اآلن

حاتم شهر الدين الفرجاني
65%

 
27%

 6%

غير المنتمين
من 18/10/2016 
إلى 08/03/2017

علي بن سالم

10%  
22%

 

67% حركة نداء تونس
من 05/05/2016 
إلى 24/10/2017

بشرى بلحاج حميدة

6%  6%  

87%
الكتلة الوطنية
من 01/03/2016 
إلى 04/01/2017

عبادة الكافي

12%  

81%

 6%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 18/10/2016 
إلى 04/01/2017

عماد الدائمي

25%
 13%  

61% الكتلة الديمقراطية
من 18/10/2016 
إلى 24/10/2017

لمياء الدريدي

5%  
32%

 

61% حركة نداء تونس
من 18/10/2016 
إلى اآلن

آمنة بن حميد

11%  
27%

 

60% حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى 24/10/2017

محمد المحسن سوداني

22%
 
29%

 

48% حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى اآلن

كريم الهاللي

23%
 8%  

67% آفاق تونس ونداء
التونسيين بالخارج
من 02/03/2015 
إلى اآلن

سماح دمق

16%
 
32%

 

51% حركة نداء تونس
من 01/03/2016 
إلى اآلن

ناجية بن عبد الحفيظ
62%

 
20%

 
17%

الكتلة الوطنية
من 01/03/2016 
إلى 27/04/2017

94%

 

93%
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54.12%
الحضور

23.37%
الغياب المبرر

22.5%
الغياب الغير المبرر



الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

ؤون الثقافية و التربية
ّ

لجنة الشباب والش
والبحث العلمي

الشفافية

32 إجتماع

6 مشاريع القوانين

78 ساعة و 10 دقائق

20 ساعة و 40 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

83.9%
 

الجبهة الشعبية

67.7%
 

اإلتحاد الوطني الحر

65.4%
 

حركة النهضة

43.6%
 

حركة نداء تونس

39.2%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

38.7%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

14.3%
 

غير المنتمين

9.7%
 

الكتلة الديمقراطية

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
الثقافة

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- المنسق الوطني لبرنامج دعم قطاع الثقافة

مشروع قانون أساسي عدد 2017/65 يتعلق 
بالموافقة على االتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017

بين الجمهورية التونسية واالتحاد األوروبي حول
مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج االتحاد
األوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات

الثقافية واإلبداعية "وحول التعاون بين الجمهورية
التونسية واالتحاد األوروبي في البرنامج الفرعي

لميديا "MEDIA " ببرنامج "أوروبا المبدعة"

نموية
ّ

الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
-وزير التعليم العالي والبحث العلمي

-وزيرة الشباب والرياضة
-وزير التربية

-وزير التكوين المهني والتشغيل

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة 
على المخطط التنموي (2020-2016)

االستماعات
-وزيرة الشباب والرياضة

-وزير الشؤون الثقافية
-وزير التكوين المهني والتشغيل

- وزير التربية
-وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2017

التكوين و التشغيل

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- وزير التكوين المهني والتشغيل

ق بتدابير 
ّ
مشروع قانون عدد 2016/49 يتعل

خصوصية لتكريس إجبارية االلتحاق بالتكوين
المهني األساسي

لم تشرع اللجنة في النظر فيه

االستماعات
- أصحاب مقترح القانون عدد 2016/70

- وزيرة الشباب والرياضة
- وزير التعليم العالي

- وزير التريبة
- وزير التكوين المهني والتشغيل

ق بإجراءات 
ّ
مقترح قانون عدد 2016/70 يتعل

هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب
بالسوق المهنية

عليم
ّ

التربية والت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/15 يتعلق بتنقيح 
القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25

فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي

إستماعات أخرى

استماعات ال تتعلق بمشاريع قوانين

االستماعات
- ممثلي الجمعية التونسية للدكاترة وطلبة الدكتوراه

-ممثلين عن األساتذة النواب
-طلبة الدكتوراه نظام قديم

-ممثلي التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب
- ممثلين عن مجموعة من الجمعيات العلمية الناشطة صلب شبكة

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية
-ممثلي األطباء المقيمين والداخليين

 

مكتب اللجنة
الرئيس

 
طارق براق

من 19 أكتوبر 2016 إلى اآلن
الجبهة الشعبية

%83  الحضور
%16  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
  

ليلى الوسالتي
من 19 أكتوبر 2016 إلى 08 نوفمبر 2017

حركة النهضة

%90  الحضور
%9  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر
  

فاطمة المسدي
من 19 أكتوبر 2016 إلى 24 أكتوبر 2017

حركة نداء تونس

%83  الحضور
%3  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
  

لخضر بالهوشات
من 19 أكتوبر 2016 إلى 08 نوفمبر 2017

حركة النهضة

%64  الحضور
%22  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

نجالء سعداوي
من 19 أكتوبر 2016 إلى 25 أفريل 2017

حركة نداء تونس

%35  الحضور
%13  الغياب المبرر

%52  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

أمل سويد

6%  
22%

 

70% حركة النهضة
من 19/10/2016 
إلى 08/11/2017

المنذر بلحاج علي
75%

 0%  
25%

الكتلة الوطنية
من 19/10/2016 
إلى 29/12/2016

هدى سليم

35%
 6%  

58% كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 19/10/2016 
إلى اآلن

رضا دالعي
77%

 3%  
19%

الكتلة الديمقراطية
من 19/10/2016 
إلى 08/11/2017

علي بنور

54%

 6%  
38%

آفاق تونس ونداء
التونسيين بالخارج
من 19/10/2016 
إلى اآلن

زهير المغزاوي
96%

 3%  0%

الكتلة الديمقراطية
من 01/03/2016 
إلى اآلن

مروان فلفال
88%

 11%  0%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 10/03/2016 
إلى 31/12/2016

عصام الماطوسي
85%

 0%  14%

حركة نداء تونس
من 19/10/2016 
إلى 06/07/2017

الناصر الشنوفي
77%

 3%  
19%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 19/10/2016 
إلى 01/11/2017

%100هالة عمران

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 19/10/2016 
إلى 21/12/2016

ماهر المذيوب
80%

 6%  12%

حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى اآلن

حياة عمري

6%  12%  

80%
حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى 08/11/2017

العجمي الوريمي

29%
 3%  

67% حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى 24/10/2017

كمال هراغي

22%
 9%  

67% اإلتحاد الوطني الحر
من 02/03/2015 
إلى 08/11/2017

لمياء الغربي

19%
 6%  

74% حركة نداء تونس
من 01/03/2016 
إلى اآلن

نوال طياش
70%

 0%  
29%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015 
إلى 08/11/2017

محمد المحجوب

19%
 9%  

70% حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى اآلن

50%

 

90%
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45.74%
الحضور

7.69%
الغياب المبرر

46.56%
الغياب الغير المبرر



الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

الشفافية

39 إجتماع

12 مشروع قانون

130 ساعة و 20 دقيقة

35 ساعة و 25 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

92.3%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

63.7%
 

حركة النهضة

60.3%
 

الجبهة الشعبية

46.2%
 

الكتلة الديمقراطية

31.0%
 

حركة نداء تونس

21.4%
 

غير المنتمين

7.7%
 

اإلتحاد الوطني الحر

5.1%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
-وزيرة الصحة

-وزيرة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
-وزير الشؤون االجتماعية

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة 
على المخطط التنموي (2020-2016)

االستماعات
-وزيرة الصحة

-وزير الشؤون االجتماعية
-وزيرة المرأة

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2017

الّرعاية االجتماعية والصحة العمومية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري
- كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية

- الجامعة العامة التونسية للشغل
- وزير الشؤون االجتماعية

مشروع قانون عدد 2017/41 يتعلق بتنقيح 
القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت

2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون أساسي عدد 2016/74 يتعلق 
بالموافقة على اتفاقية الضمان اإلجتماعي بين

حكومة الجمهورية التونسية والجمهورية
التشيكية

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون أساسي عدد 2016/76 يتعلق 
بالموافقة على اتفاقية الضمان اإلجتماعي بين

حكومة الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون أساسي عدد 2017/25 يتعلق 
بالموافقة على بروتوكول إتفاق بين حكومة

الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين
الشعبية يتعلق بارسال فرق طبية صينية إلى البالد

التونسية.

االستماعات
- االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري
- كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية

- الجامعة العامة التونسية للشغل
-األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل

-رئيسة االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- وزير الشؤون االجتماعية

- االتحاد العام التونسي للشغل

مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث 
المجلس الوطني للحوار االجتماعي وضبط

مشموالته وكيفية تسييره

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون أساسي عدد 2016/75 يتعلق 
بالموافقة على اتفاقية الضمان اإلجتماعي بين

حكومة الجمهورية التونسية والمملكة المغربية

لم تشرع اللجنة في النظر فيه

االستماعات
- أصحاب المبادرة

- وزير الشؤون االجتماعية

مقترح قانون عدد 2017/09 يتعلق بالنظام العام 
للتغطية اإلجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج

شؤون األسرة

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- مديرة إدارة الطب المدرسي والجامعي،

- الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل،
- جمعية برلمانيون من أجل األسرة،

- الكشافة التونسية،
- الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة،

- اإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي
-المدير العام للضمان اإلجتماعي والمدير العام لمعهد باستور

- المنظمة التونسية للتربية واألسرة،
- الجمعية التونسية لحقوق الطفل،

- الجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة
-األستاذة منية كاري: الخبيرة في القانون

- رئيسة الغرفة الوطنية لرياض األطفال
- رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض األطفال

- وزيرة المرأة واألسرة والطفولة

مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم 
محاضن األطفال ورياض االطفال

الصناعات التحويلية الغذائية

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزير الفالحة

- ممثلين عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك

- وزيرة الصحة
- ممثلي االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري

- ممثلي االتحاد العام التونسي للشغل

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسالمة 
الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية

الحيوانات

الجنسية والحالة الشخصية

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
-ممثلي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

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

إستماعات أخرى

استماعات ال تتعلق بمشاريع قوانين

االستماعات
-تنسيقية الهياكل الطبية

-المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
-نقابة الصيادلة

-مدير وحدة الطب االستعجالي بوزارة الداخلية
-مدير ديوان الشؤون االجتماعية

-ممثلي األطباء المقيمين والداخليين
-الغرفة النقابية الوطنية لألخصائيين في العالج الطبيعي والفيزيائي

-االتحاد الوطني لنقابات قابالت تونس
-االتحاد التونسي للضمان االجتماعي

-الجمعية التونسية لمرضى األبطن
-النقابة األساسية لألخصائيين النفسانيين السريريين

-الجمعية التونسية للوجستية
-وزيرة الصحة بمشاركة رؤساء اللجان الجهوية للصحة

 

مكتب اللجنة
الرئيس

 
سهيل العلويني
من 19 أكتوبر 2016 إلى اآلن

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

%97  الحضور
%0  الغياب المبرر

%2  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
  

لطيفة الحباشي
من 19 أكتوبر 2016 إلى 01 نوفمبر 2017

حركة النهضة

%30  الحضور
%69  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر
 

عبد المؤمن بلعانس
من 19 أكتوبر 2016 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%76  الحضور
%10  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
  

هاجر بوزمي
من 19 أكتوبر 2016 إلى 01 نوفمبر 2017

حركة النهضة

%92  الحضور
%5  الغياب المبرر

%2  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
  

يوسف الجويني
من 19 أكتوبر 2016 إلى 01 نوفمبر 2017

غير المنتمين

%56  الحضور
%12  الغياب المبرر

%30  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

زينب براهمي

7%  

43%

 

48% حركة النهضة
من 19/10/2016 
إلى 24/10/2017

راضيه التومي

0%  
17%

 

82%
حركة النهضة
من 19/10/2016 
إلى اآلن

ابراهيم ناصف

5%  7%  

87%
كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 19/10/2016 
إلى اآلن

مباركة عوائنية

28%
 

28%
 

43%
الجبهة الشعبية
من 19/10/2016 
إلى اآلن

فاتن الوسالتي
71%

 7%  
21%

غير المنتمين
من 19/10/2016 
إلى 11/05/2017

عبد القادر بنضيف الله
92%

 0%  7%

اإلتحاد الوطني الحر
من 01/03/2016 
إلى 01/11/2017

الحسين جزيري

17%
 

30%
 

51% حركة النهضة
من 25/03/2016 
إلى 01/11/2017

جيهان عويشي

5%  

53%

 
41%

حركة نداء تونس
من 19/10/2016 
إلى اآلن

أحمد السعيدي
94%

 2%  2%

حركة نداء تونس
من 19/10/2016 
إلى 01/11/2017

الخنساء بن حراث
88%

 0%  11%

حركة نداء تونس
من 19/10/2016 
إلى 21/02/2017

فتحي العيادي

17%
 

28%
 

53% حركة النهضة
من 05/05/2015 
إلى 23/10/2017

محمد غنام
94%

 0%  5%

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

صبري الدخيل

33%
 

20%
 

46% الكتلة الديمقراطية
من 05/05/2015 
إلى اآلن

نورة العامري

2%  12%  

84%
حركة نداء تونس
من 01/03/2016 
إلى اآلن

%100محمد كمال حمزاوي

 0%  0%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016 
إلى 24/10/2017

رضا شرف الدين
84%

 5%  10%

حركة نداء تونس
من 05/05/2015 
إلى اآلن

البشير اللزام

5%  7%  

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

100%
 

100%
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47.16%
الحضور

16.52%
الغياب المبرر

36.3%
الغياب الغير المبرر



الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية
والبنية األساسية والبيئة

الشفافية

34 إجتماع

11 مشروع قانون

94 ساعة و 25 دقيقة

49 ساعة و 46 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

80.3%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

72.7%
 

اإلتحاد الوطني الحر

68.8%
 

حركة النهضة

68.2%
 

الجبهة الشعبية

60.6%
 

الكتلة الديمقراطية

52.5%
 

حركة نداء تونس

46.9%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

15.4%
 

غير المنتمين

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
هيئة الترابية

ّ
الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- أصحاب المبادرة التشريعية

- وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه
- مدير عام الوكالة العقارية الصناعية

مقترح قانون 2017/22 يتعلق بتعديل القانون 
عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام

استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية األراضي
الفالحية وتغيير وصف األراضي التابعة لملك

الدولة للغابات وتهيئة وتعمير األراضي الكائنة
خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة

لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن
اإلجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة

العمل باإلجراءات اإلستثنائية الواردة به

نموية
ّ

الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
24/2016 -

- وزيرالصناعة والتجارة
- وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

- وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
- وزير الشؤون المحلية والبيئة

- وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة 
على المخطط التنموي (2020-2016)

االستماعات
- وزير الشؤون المحلية والبيئة

- وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي
- وزيرالصناعة والتجارة

- وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
- وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2017

الثروات الطبيعية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة 
على االتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث

عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"

االستماعات
- وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

مشروع قانون عدد 2017/57 يتعلق بالموافقة 
على االتفاقية وملحقاتها الخاّصة برخصة

استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة
"دويرات"

االستماعات
- وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

مشروع قانون عدد 2017/55 يتعلق الموافقة 
على الملحق عدد 3 المنقح لالتفاقية وملحقاتها

الخاّصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف
برخصة "برج الخضراء"

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

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

الصناعة والطاقة والمناجم

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
-وزيرالصناعة والتجارة

-الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصنعة الحديد "الفوالذ"

مشروع قانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض 
في المعلوم الموظف على تصدير الفضالت من

الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة
2017

االستماعات
- االستماع إلى خبراء في مجال الطاقة

مشروع قانون عدد 2017/11 يتعلق بتنقيح بعض 
أحكام مجلة المحروقات

البيئة

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أو من يمثلها

- وزير العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان

مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية 
المجتمعية للمؤسسات

لم تشرع اللجنة في النظر فيه

مقترح قانون عدد 2017/40 يتعلق بتحجير ومنع
إعادة استعمال القوارير الزجاجية المعدة لتعبئة

المواد الغذائية أو الشبه غذائية

إستماعات أخرى

استماعات ال تتعلق بمشاريع قوانين

االستماعات
-خبراء من البنك الدولي

Julia Verlinden النائبة األلمانية-
-الغرفة القومية لصانعي و وكالءالسيارات

-وفد عن البنك الدولي

 

مكتب اللجنة
الرئيس

 
عامر العريض

من 27 فيفري 2015 إلى اآلن
حركة النهضة

%93  الحضور
%0  الغياب المبرر

%6  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
  

لطفي علي
من 19 أكتوبر 2016 إلى 24 أكتوبر 2017

حركة نداء تونس

%54  الحضور
%6  الغياب المبرر

%39  الغياب الغير مبرر

المقرر
  

فيصل خليفة
من 19 أكتوبر 2016 إلى 24 أكتوبر 2017

حركة نداء تونس

%96  الحضور
%0  الغياب المبرر

%3  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
  

جميلة الجويني
من 27 فيفري 2015 إلى 01 نوفمبر 2017

حركة النهضة

%63  الحضور
%6  الغياب المبرر

%30  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
  

محمد نجيب ترجمان
من 27 فيفري 2015 إلى 24 أكتوبر 2017
كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

%84  الحضور
%3  الغياب المبرر

%12  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

الطاهر بطيخ
70%

 
20%

 8%

غير المنتمين
من 19/10/2016 
إلى 20/04/2017

كريمة التقاز

18%
 6%  

75% حركة النهضة
من 19/10/2016 
إلى 24/10/2017

شفيق العيادي

24%
 9%  

66% الجبهة الشعبية
من 19/10/2016 
إلى اآلن

ليليا يونس كسيبي

27%
 9%  

63% آفاق تونس ونداء
التونسيين بالخارج
من 19/10/2016 
إلى 12/04/2017

حافظ الزواري
90%

 0%  10%

آفاق تونس ونداء
التونسيين بالخارج
من 13/04/2017 
إلى اآلن

محمد األخضر العجيلي

15%
 3%  

81%
حركة النهضة
من 27/02/2015 
إلى اآلن

علي باالخوة
63%

 12%  
24%

اإلتحاد الوطني الحر
من 27/02/2015 
إلى اآلن

زياد األخضر

18%
 12%  

69% الجبهة الشعبية
من 27/02/2015 
إلى اآلن

عدنان حاجي

30%
 9%  

60% غير المنتمين
من 27/02/2015 
إلى 24/10/2017

توفيق والي

18%
 6%  

75% كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 10/03/2016 
إلى اآلن

اسماعيل بن محمود

36%

 3%  

60% حركة نداء تونس
من 27/02/2015 
إلى 24/10/2017

هدى تقية

16%
 12%  

72% حركة نداء تونس
من 27/02/2015 
إلى 25/04/2017

الوليد البناني

54%

 
18%

 
27%

حركة النهضة
من 27/02/2015 
إلى اآلن

محمد زريق

30%
 3%  

66% حركة النهضة
من 27/02/2015 
إلى 24/10/2017

بدر الدين عبدالكافي

6%  
21%

 

72% حركة النهضة
من 27/02/2015 
إلى 18/10/2017

درة يعقوبي

15%
 12%  

72% اإلتحاد الوطني الحر
من 27/02/2015 
إلى 24/10/2017

ليلى أوالد علي

12%  
25%

 

62% الكتلة الوطنية
من 27/02/2015 
إلى 20/04/2017

41%

 

44%
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61.76%
%8.57الحضور

الغياب المبرر

29.66%
الغياب الغير المبرر



الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

الشفافية

36 إجتماع

10 مشروع قانون

118 ساعة و 20 دقيقة

50 ساعة و 40 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

74.3%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

66.7%
 

اإلتحاد الوطني الحر

65.1%
 

حركة النهضة

55.6%
 

الكتلة الديمقراطية

50.2%
 

حركة نداء تونس

48.6%
 

الجبهة الشعبية

34.9%
 

غير المنتمين

2.8%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
24/2016 -

- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
- وزير الصناعة والتجارة

- التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
- وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

- وزير النقل

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة 
على المخطط التنموي (2020-2016)

االستماعات
- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

- وزير الصناعة والتجارة
- وزير النقل

-وزيرة السياحة والصناعات التقليدية

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2017

المياه والغابات

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

- وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية
- رئيس الغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين التابعة لالتحاد التونسي

للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- مدير عام وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية
- رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي التنقيب عن المياه التابعة لالتحاد

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

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

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- جهة المبادرة التشريعية

مقترح قانون عدد 2017/54 يتعلق بتعديل 
الفصل 15 من مجلة الغابات

الفالحة والصيد البحري واألمن الغذائي

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- أصحاب المبادرة التشريعية

- كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية

مقترح القانون عدد 2017/45 المتعلق بتعديل 
أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13

فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفالحية

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- أصحاب المبادرة التشريعية

- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
- وزير العدل

- وزير الداخلية
- االتحاد الوطني للفالحة

مقترح قانون عدد 2017/21 يتعلق بحماية 
الفالحين من السرقات

الصناعات التحويلية الغذائية

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزير الفالحة

- ممثلين عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك

- وزيرة الصحة
- ممثلي االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري

- ممثلي االتحاد العام التونسي للشغل

مشروع قانون عدد 2016/78 يتعلق بالسالمة 
الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية

الحيوانات

جارة واألسعار
ّ

الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزير الصناعة والتجارة

- مدير عام الديوانة

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

مشروع قانون أساسي عدد 2016/81 يتعلق 
بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي

المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو

هيئة الترابية
ّ

الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- أصحاب المبادرة التشريعية

- وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه
- مدير عام الوكالة العقارية الصناعية

- وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

مقترح قانون 2017/22 يتعلق بتعديل القانون 
عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام

استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية األراضي
الفالحية وتغيير وصف األراضي التابعة لملك

الدولة للغابات وتهيئة وتعمير األراضي الكائنة
خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة

لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن
اإلجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة

العمل باإلجراءات اإلستثنائية الواردة به

إستماعات أخرى

استماعات ال تتعلق بمشاريع قوانين

االستماعات
- وزير الشؤون االجتماعية

- كاتب الدولة لدى وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
- كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة

- الغرفة الوطنية لكراء السيارات
- الجامعة التونسية للنزل

- الجامعة المهنية المشتركة للسياحة
- رؤساء االتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحريبباجة وجندوبة والكاف

وسليانة
- مهنيي قطاع المصوغ

- الغرفة القومية لصانعي ووكالء السيارات
- الغرفة النقابية الوطنية ألصحاب سيارات األجرى
- مجلس التصرف لمجموعة الفراينية اإلشتراكية

 

مكتب اللجنة
الرئيس

  
محمد الراشدي بوقرة

من 18 أكتوبر 2016 إلى 01 نوفمبر 2017
حركة نداء تونس

%77  الحضور
%22  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

ابراهيم بن سعيد
من 18 أكتوبر 2016 إلى اآلن

الكتلة الديمقراطية

%55  الحضور
%30  الغياب المبرر

%13  الغياب الغير مبرر

المقرر
  

الزهير الرجبي
من 18 أكتوبر 2016 إلى 01 نوفمبر 2017

حركة النهضة

%86  الحضور
%13  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
  

عبير عبدلي
من 18 أكتوبر 2016 إلى 01 نوفمبر 2017

حركة نداء تونس

%91  الحضور
%8  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
  

محمود قاهري
من 18 أكتوبر 2016 إلى 01 نوفمبر 2017

اإلتحاد الوطني الحر

%66  الحضور
%11  الغياب المبرر

%22  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

هاجر العروسي

28%
 14%  

57% كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 18/10/2016 
إلى 20/12/2016

هالة الحامي

35%
 0%  

64% حركة النهضة
من 10/11/2016 
إلى 24/10/2017

سماح بوحوال

25%
 7%  

66% كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 05/01/2017 
إلى 18/10/2017

محمد عبد الالوي

22%
 5%  

72% حركة نداء تونس
من 04/04/2017 
إلى اآلن

الخنساء بن حراث

47%

 
26%

 
26%

حركة نداء تونس
من 23/02/2017 
إلى 01/11/2017

الهادي صولة

13%  13%  

72% حركة النهضة
من 18/10/2016 
إلى اآلن

نوفل الجمالي

20%
 0%  

80%
حركة النهضة
من 18/10/2016 
إلى 10/11/2016

سالم حامدي

0%  12%  

87%
غير المنتمين
من 18/10/2016 
إلى 16/02/2017

الحسين اليحياوي

13%  13%  

72% حركة النهضة
من 18/10/2016 
إلى 24/10/2017

سعاد البيولي

38%

 13%  

47% الجبهة الشعبية
من 18/10/2016 
إلى اآلن

عمار عمروسيه

44%

 5%  

50% الجبهة الشعبية
من 27/02/2015 
إلى اآلن

محمد أنور العذار
91%

 5%  2%

غير المنتمين
من 27/02/2015 
إلى اآلن

عبد الرزاق شريط

47%

 13%  
38%

غير المنتمين
من 10/07/2015 
إلى 01/11/2017

وفاء عطية

13%  

61%

 
25%

حركة النهضة
من 01/03/2016 
إلى اآلن

ليلى الزحاف

8%  8%  

83%
كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 01/03/2016 
إلى اآلن

محمد الهادي قديش

38%

 5%  

55% غير المنتمين
من 27/02/2015 
إلى اآلن

الزهرة ادريس
77%

 11%  11%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015 
إلى 20/10/2017

عبد الناصر شويخ
75%

 2%  
22%

غير المنتمين
من 27/02/2015 
إلى اآلن

صافية خلفي

8%  
25%

 

66% حركة النهضة
من 27/02/2015 
إلى اآلن

محبوبة بن ضيف الله

5%  
27%

 

66% حركة النهضة
من 27/02/2015 
إلى 01/11/2017

97%

 

97%
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55.78%
الحضور

13.86%
الغياب المبرر

30.35%
الغياب الغير المبرر



الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

الشفافية

75 إجتماع

35 مشروع قانون

250 ساعة و 50 دقيقة

87 ساعة و 15 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

82.7%
 

الكتلة الديمقراطية

77.3%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

70.7%
 

اإلتحاد الوطني الحر

68.6%
 

حركة النهضة

56.7%
 

الجبهة الشعبية

56.2%
 

غير المنتمين

49.8%
 

حركة نداء تونس

36.0%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
القروض والتعّهدات المالية للّدولة

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/51 يتعلق بالموافقة 
على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017

بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق
العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي للمساهمة

في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق
المصنفة

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2016/68 يتعلق بالموافقة 
على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين

جكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
ألمانيا اإلتحادية المبرم بتونس في 22 جويلية

2016

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/13 يتعلق بالموافقة 
على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016

بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة
األلمانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل
مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات

بوالية قابس

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/18 يتعلق بالموافقة 
على عقد الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016

بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند

لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة
في تمويل مشروع نقل الكهرباء

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/02 يتعلق بالموافقة 
على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر

2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة
الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع

المتغيرات المناخية بالمناطق الريفية

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2016/67 يتعلق بالموافقة 
على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21

جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

للمساهمة في تمويل مشروع " إعادة تأهيل
وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية

التونسية

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/59 يتعلق بالموافقة 
على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين

الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير لتمويل برنامج مناخ االستثمار وريادة

األعمال

االستماعات
- الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير
- الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير

- لجنة الفالحة

مشروع قانون عدد 2017/07 يتعلق بالموافقة 
على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28

نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية
والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض

المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير
للمساهمة في تمويل القسط األّولي من برنامج

التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر األبيض
المتوسط

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون أساسي عدد 2017/49 يتعلق 
بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة

الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا
اإلتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى

اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016
والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية

للكهرباء والغاز والمؤسسة األلمانية للقروض من
أجل إعادة اإلعمار للمساهمة في تمويل مشروع

إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 1

االستماعات
- وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والرئيس المدير العام لشركة

التونسية للكهرباء والغاز

مشروع قانون عدد 2017/29 يتعلق بالموافقة 
على إتفاقية الضمان المبرمة في 13 فيفري 2017

بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة من
البنوك األجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة

الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل
مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربنتين

الغازيتين ببوشمة

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/12 يتعلق بالموافقة 
على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29

نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية
والبنك األوروبي لإلستثمار والمتعلق بالقرض

المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز
للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/06 يتعلق بالموافقة 
على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28

نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية
والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض

المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي
للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/03 يتعلق بالموافقة 
على االتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض

التكميلي المبرم في 30 نوفمبر 2016 بين الديوان
الوطني للتطهير والبنك الدولي لالنشاء والتعمير

للمساهمة في تمويل مشروع تونس الشمالية

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/26 يتعلق بالموافقة 
على إتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين

حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
ألمانيا اإلتحادية

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/05 يتعلق بالموافقة 
على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على

التوالي بتاريخ 16 اوت 2017 و27 اكتوبر 2017 بين
ABN-AMRO وزارة المالية والبنك الهولندي

والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين العالي البحار
لفائدة وزارة الدفاع الوطني

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2016/52 يتعلق بالموافقة 
على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس

في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية
التونسية والبنك األوروبي لإلستثمار والمتعلق

بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي
التونسي الستكمال إنجاز برنامج التاهيل البيئي

االستماعات
صفر جلسات استماع

ق بالموافقة 
ّ
مشروع قانون عدد 2016/79 يتعل

على اتفاق القرض المبرم في 8 نوفمبر 2016 بين
الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية

والخاّص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية
اإلدماجية

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/17 يتعلق الموافقة 
على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016
بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك األوروبي

لإلستثمار للمساهمة في تمويل "قنطرة بنزرت"

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/16 يتعلق بالموافقة 
على اإلحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي

المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق
المالية العالمية ، بضمان من الوكالة األمريكية
للتنمية موضوع االتفاقات المبرمة بين البنك

المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية
أجنبية

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/04 يتعلق بالموافقة 
على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016

بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك االفريقي
للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج

تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (
(II المرحلة

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/10 يتعلق بالموافقة 
على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29

نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية
والبنك األوروبي لإلستثمار والمتعلق بالقرض

المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير
للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث

بالبحر األبيض المتوسط

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2016/39 يتعلق بالموافقة 
على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس

في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية
التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة

في توميل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة
المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي

لالستثمارات البلدية

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/08 يتعلق بالموافقة 
على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي اإليطالي

خالل الفترة 2014 - 2016 بين حكومة الجمهورية
التونسية وحكومة الجمهورية اإليطالية وعلى
تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل

"برنامج دعم ميزان الدفوعات"

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/43 يتعلق بالموافقة 
على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017

بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي
للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير

المنظومات الفالحية من أجل التنمية المحلية
بوالية سليانة

إنتهت اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزير المالية بالنيابة

مشروع قانون عدد 2017/60 المتعلق بالموافقة 
رة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين

ّ
على مذك

في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية
التونسية واالتحاد األوروبي

نموية
ّ

الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزيرة المالية

ق بقانون 
ّ
مشروع قانون عدد 2016/80 متعل

المالية التكميلي لسنة 2016

االستماعات
- وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

- وزيرة المالية
- منظمة سوليدار

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة 
على المخطط التنموي (2020-2016)

االستماعات
-عمادة األطباء

- االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري
- النقابة التونسية للفالحين

- المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
- ممثلين عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين
- وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

- وزيرة المالية
- االتحاد العام التونسي للشغل

- الهيئة الوطنية للمحامين
- كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية

ف في الميزانية
ف بالتصرّ

ّ
- مساعد الرئيس المكل

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2017

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
صفر جلسات استماع

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

االستماعات
- وزير المالية بالنيابة

- دائرة المحاسبات
- الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية

- البوصلة

مشروع قانون أساسي عدد 2015/71 يتعلق 
بالقانون األساسي للميزانية

تنظيم القطاع المالي

لم تشرع اللجنة في النظر فيه

االستماعات
صفر جلسات استماع

مشروع قانون عدد 2017/39 يتعلق بتنقيح 
وإتمام القانون عدد 64 بسنة 1999 المؤرخ في 15

جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة

الضرائب والجباية المحلية والوطنية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- وزيرة المالية

- االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين

- جمعية سوليدار

مشروع قانون عدد 2016/25 متعلق بمراجعة 
اإلمتيازات الجبائية

البيئة

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
صفر جلسات استماع(إلبداء الرأي)

مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية 
المجتمعية للمؤسسات

العالقات الخارجية والتعاون الدولي

تمت المصادقة عليها  

مشروع قانون أساسي عدد 2016/77 يتعلق
بالموافقة على اإلتفاقية اإلطارية المبرمة في 04

أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية
والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة
التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد
البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز

الطبيعي

االستماعات
-محافظ البنك المركزي

-الغرفة القومية لصانعي و وكالء السيارات
وزير التجهيز

-وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
- االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

-كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية

استماعات أخرى 

مكتب اللجنة
الرئيس

 
منجي الرحوي

من 17 سبتمبر 2016 إلى اآلن
الجبهة الشعبية

%89  الحضور
%6  الغياب المبرر

%4  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

سامي الفطناسي
من 17 أكتوبر 2016 إلى اآلن

حركة النهضة

%73  الحضور
%17  الغياب المبرر

%9  الغياب الغير مبرر

المقرر
  

شكيب باني
من 27 فيفري 2015 إلى 20 أكتوبر 2017

حركة نداء تونس

%60  الحضور
%18  الغياب المبرر

%21  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
 

الهادي بن ابراهم
من 27 فيفري 2015 إلى اآلن

حركة النهضة

%93  الحضور
%4  الغياب المبرر

%2  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
  

سامية عبو
من 17 أكتوبر 2016 إلى 09 جانفي 2018

الكتلة الديمقراطية

%82  الحضور
%1  الغياب المبرر

%16  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

مريم بوجبل

5%  

88%

 5%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 01/01/2017 
إلى 06/03/2017

مروان فلفال
61%

 
25%

 12%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 01/01/2017 
إلى اآلن

أنس الحطاب
88%

 11%  0%

حركة نداء تونس
من 26/04/2017 
إلى 20/10/2017

الطاهر بطيخ

41%

 
23%

 
35%

غير المنتمين
من 26/04/2017 
إلى 18/10/2017

نور الدين بن عاشور

44%

 
24%

 
31%

غير المنتمين
من 06/03/2017 
إلى 20/10/2017

عبد العزيز القطي

31%
 
15%

 

53% غير المنتمين
من 17/10/2016 
إلى 21/04/2017

محمد الفريخة

25%
 

30%
 

44%
حركة النهضة
من 17/10/2016 
إلى اآلن

ليلى الحمروني

25%
 
17%

 

57% الكتلة الوطنية
من 17/10/2016 
إلى 31/12/2016

ريم محجوب

16%
 6%  

77% آفاق تونس ونداء
التونسيين بالخارج
من 17/10/2016 
إلى اآلن

علي العريض

13%  9%  

77% حركة النهضة
من 17/10/2016 
إلى اآلن

عبد الرؤوف الماي

14%  7%  

78%
الكتلة الوطنية
من 01/03/2016 
إلى 31/12/2016

بلقاسم دخيلي

44%

 
27%

 
27%

حركة نداء تونس
من 10/06/2016 
إلى 26/04/2017

طارق فتيتي

20%
 9%  

70% اإلتحاد الوطني الحر
من 17/10/2016 
إلى اآلن

محمد الفاضل بن عمران

13%  6%  

80%
حركة نداء تونس
من 17/10/2016 
إلى اآلن

حسام بونني

34%
 

24%
 
41%

حركة نداء تونس
من 17/10/2016 
إلى 20/10/2017

محمد بن سالم

5%  12%  

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

سليم بسباس

18%
 8%  

73% حركة النهضة
من 27/02/2015 
إلى اآلن

معز بلحاج رحومة

30%
 
33%

 
36%

حركة النهضة
من 01/04/2015 
إلى اآلن

فتحي شامخي

36%

 
40%

 
24%

الجبهة الشعبية
من 27/02/2015 
إلى اآلن

المنصف السالمي

10%  
17%

 

72% حركة نداء تونس
من 01/03/2016 
إلى 01/11/2017

ألفة السكري

17%
 

20%
 

62% غير المنتمين
من 27/02/2015 
إلى 20/10/2017

البشير بن عمر

44%

 
34%

 
21%

حركة نداء تونس
من 27/02/2015 
إلى اآلن

8%

 

77%
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54.17%
الحضور

20.07%
الغياب المبرر

25.75%
الغياب الغير المبرر



الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين
البرلمانية والقوانين االنتخابية

الشفافية

39 إجتماع

10 مشاريع القوانين

97 ساعة و 5 دقائق

31 ساعة و 25 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

71.0%
 

حركة النهضة

70.6%
 

اإلتحاد الوطني الحر

67.6%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

61.8%
 

الجبهة الشعبية

37.3%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

37.1%
 

حركة نداء تونس

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
-رئيس مجلس نواب الشعب

-ممثلين عن النقابة األساسية ألعوان مجلس نواب الشعب
-ممثلين عن الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين

-ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2017

القوانين البرلمانية

تمت المصادقة عليها  

ق بتنظيم اللجان
ّ
مقترح قانون عدد 2016/20 يتعل

البرلمانية

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

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

عمله

االستماعات
- صاحب المبادرة التشريعية المتعلقة بمدونة السلوك البرلماني

مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بتنقيح النظام 
الداخلي بإضافة باب متعلق بمدونة األخالقيات

وقواعد السلوك البرلمانية

النظام الداخلي والحصانة

االستماعات
منظمة البوصلة

ممثل عن جهة المبادرة

إنتهت اللجنة من مناقشته   

مقترح قانون عدد 2016/55 يتعلق بلجان التحقيق
البرلمانية

مقترح عدد 2016/47 لتعديل النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب

مقترح عدد 2016/00 لتعديل النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب

مقترح عدد 2016/37 لتعديل النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب

مقترح عدد 2016/48 لتعديل النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب

مقترح عدد 2016/46 لتعديل النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب

االستماعات
-شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والعضوين

المستقيلين من مجلس الهيئة
-شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

-مرصد الحقوق والحريات
-الهيئة الوطنية للوقاية من التعذييب

-الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات األساسية
-الهيئة العليا المستقلة لإلتصال السمعي والبصري

استماعات أخرى 

مكتب اللجنة
الرئيس

  
كلثوم بدرالدين

من 02 مارس 2015 إلى 14 نوفمبر 2017
حركة النهضة

%88  الحضور
%11  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
  

محمد رمزي خميس
من 25 أكتوبر 2016 إلى 14 نوفمبر 2017

حركة نداء تونس

%58  الحضور
%17  الغياب المبرر

%23  الغياب الغير مبرر

المقرر
  

نادية زن�ر
من 25 أكتوبر 2016 إلى 24 أكتوبر 2017

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

%64  الحضور
%14  الغياب المبرر

%20  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
  

دليلة الببة
من 02 مارس 2015 إلى 01 نوفمبر 2017

حركة النهضة

%52  الحضور
%38  الغياب المبرر

%8  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
 

نزهة بياوي
من 25 أكتوبر 2016 إلى اآلن

آفاق تونس ونداء التونسيين
بالخارج

%67  الحضور
%17  الغياب المبرر

%14  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

الصحبي بن فرج
97%

 0%  2%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 25/10/2016 
إلى اآلن

محمد علي البدوي

20%
 
29%

 

50% حركة النهضة
من 25/10/2016 
إلى 14/11/2017

هالة عمران

56%

 8%  
36%

حركة نداء تونس
من 21/12/2016 
إلى اآلن

هاجر العروسي

50%

 0%  

50% كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 20/12/2016 
إلى 12/01/2017

شاكر عيادي

40%

 
20%

 
40%

حركة نداء تونس
من 07/06/2017 
إلى 14/11/2017

سفيان طوبال

47%

 
28%

 
23%

حركة نداء تونس
من 25/10/2016 
إلى 25/04/2017

الحبيب خضر

5%  0%  

94%
حركة النهضة
من 25/10/2016 
إلى 14/11/2017

رمزي بن فرج

23%
 11%  

64% حركة النهضة
من 25/10/2016 
إلى اآلن

هيكل بلقاسم

29%
 8%  

61% الجبهة الشعبية
من 25/10/2016 
إلى اآلن

محمد األمين كحلول

5%  
23%

 

70% اإلتحاد الوطني الحر
من 25/10/2016 
إلى 14/11/2017

مصطفى بن أحمد

22%
 
22%

 

55% الكتلة الوطنية
من 01/03/2016 
إلى 20/12/2016

منير الحمدي

44%

 5%  

50% حركة نداء تونس
من 25/10/2016 
إلى 14/11/2017

ليلى الشتاوي بوقطف
68%

 0%  
31%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 25/10/2016 
إلى 02/02/2017

وفاء مخلوف

47%

 9%  

42%
حركة نداء تونس
من 25/10/2016 
إلى 19/04/2017

لمياء المليح

11%  

88%

 0%

حركة نداء تونس
من 25/10/2016 
إلى 21/12/2016

أروى بن عباس

29%
 8%  

61% حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى 24/10/2017

محمود قويعه

5%  8%  

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

أنس الحطاب
66%

 
23%

 9%

حركة نداء تونس
من 01/03/2016 
إلى 25/04/2017

82%

 

90%
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50.54%
الحضور

17.3%
الغياب المبرر

32.14%
الغياب الغير المبرر



الدورة البرلمانية الثالثة اللجان التشريعية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة
للسالح

الشفافية

50 إجتماع

10 مشروع قانون

144 ساعة و 25 دقيقة

73 ساعة و 15 دقيقة

األداء

 عدد اإلجتماعات

 عدد مشاريع القوانين

 ساعات العمل

 ساعات التأخير

نسبة الحضور
نسبة الحضور حسب الكتل

70.2%
 

حركة النهضة

57.1%
 

حركة نداء تونس

50.0%
 

…آفاق تونس ونداء التونسيين

47.8%
 

الكتلة الديمقراطية

47.8%
 

اإلتحاد الوطني الحر

45.7%
 

الجبهة الشعبية

36.9%
 

غير المنتمين

31.9%
 

…كتلة الحّرة لحركة مشروع تو

4.8%
 

الكتلة الوطنية

معدل اللجنة

مجاالت اإلختصاص
نموية

ّ
الميزانية والمخططات الت

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
-وزير الشؤون المحلية والبيئة

-وزير الداخلية

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة 
على المخطط التنموي (2020-2016)

االستماعات
-وزير الشؤون المحلية والبيئة

-وزير الدفاع الوطني
-وزير الداخلية

-الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقة مع مجلس نواب الشعب
-وزير الوظيفة العمومية والحوكمة

مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون 
المالية لسنة 2017

الالمركزية اإلدارية وتنظيم الجماعات المحلية

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
- وزير الشؤون المحلية والبيئة

- منظمة البوصلة
- جمعية عتيد

- منظمة التقرير عن الديمقراطية
- الحمعية التونسية للحوكمة المحلية

- جمعية كلنا تونس
- الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة

- الجمعية التونسية للمراقبين العموميين
- منظمة الحركة الجمعياتية

- مرصد شاهد
- المركز التونسي المتوسطي

- الجمعية التونسية لمخططي المدن
- جمعية سوليدار

- الجامعة الوطنية للمدن التونسية

مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلق 
بإصدار مجلة الجماعات المحلية

التنظيم العام لإلدارة

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- الكاتب العام للحكومة

- االتحاد العام التونسي للشغل

مشروع قانون عدد 2017/46 يتعلق بضبط أحكام 
استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن

القانونية في قطاع الوظيفة العمومية

لم تنتهي اللجنة من مناقشته  

االستماعات
صفر جلسات استماع

مقترح قانون عدد 2016/82 يتعلق باعتماد يوم 
17 ديسمبر من ضمن األعياد الوطنية للدولة

التونسية

االستماعات
- الكاتب العام للحكومة

ق بتنقيح 
ّ
مشروع قانون عدد 2013/24 يتعل

وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983
المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط

النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

اإلدارية

القوانين االنتخابية

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
صفر جلسات استماع

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

اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في
المال العام

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
لين عن دائرة المحاسبات

ّ
- االستماع إلى ممث

- ممثلين عن المجتمع المدني
- وزير العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان

ق 
ّ
مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعل
بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

لم تشرع اللجنة في النظر فيه

مقترح قانون عدد 2017/35 يتعلق بالتصريح
بالمكاسب

شؤون القوات الحاملة للسالح

تمت المصادقة عليها  

االستماعات
- اإلدارة العامة للديوانة

مشروع قانون أساسي عدد 2017/44 يتعلق 
بالموافقة على االتفاقية الدولية حول تبسيط

ومواءمة األنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة
1973 كما تم تعديلها سنة 1999

االستماعات
صفر جلسات استماع

ق بتنقيح 
ّ
مشروع قانون عدد 2017/20 يتعل

وإتمام بعض أحكام مجلة األوسمة وإحداث
وسام الوفاء والتضحية

مكتب اللجنة
الرئيس

 
محمد الناصر جبيرة

من 19 أكتوبر 2016 إلى اآلن
حركة نداء تونس

%91  الحضور
%4  الغياب المبرر

%4  الغياب الغير مبرر

نائب الرئيس
 

الجيالني الهمامي
من 19 أكتوبر 2016 إلى اآلن

الجبهة الشعبية

%45  الحضور
%28  الغياب المبرر

%26  الغياب الغير مبرر

المقرر
  

منية ابراهيم
من 19 أكتوبر 2016 إلى 24 أكتوبر 2017

حركة النهضة

%78  الحضور
%21  الغياب المبرر

%0  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد األول
  

اسماء بو الهناء
من 02 مارس 2015 إلى 24 أكتوبر 2017

حركة نداء تونس

%63  الحضور
%6  الغياب المبرر

%30  الغياب الغير مبرر

المقرر المساعد الثاني
  

خولة بن عائشة
من 19 أكتوبر 2016 إلى 24 أكتوبر 2017

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

%56  الحضور
%28  الغياب المبرر

%15  الغياب الغير مبرر

أعضاء اللجنة

عبد الرؤوف الشابي

39%

 13%  

47% اإلتحاد الوطني الحر
من 19/10/2016 
إلى اآلن

حافظ الزواري
76%

 
23%

 0%

آفاق تونس ونداء
التونسيين بالخارج
من 19/10/2016 
إلى 13/04/2017

ليليا يونس كسيبي

13%  6%  

79%
آفاق تونس ونداء
التونسيين بالخارج
من 13/04/2017 
إلى اآلن

عبادة الكافي

3%  

96%

 0%

كتلة الحّرة لحركة مشروع
تونس
من 02/02/2017 
إلى 16/07/2017

عصام الماطوسي
75%

 
25%

 0%

حركة نداء تونس
من 16/07/2017 
إلى 24/10/2017

إكرام موالهي

28%
 

28%
 

43%
حركة نداء تونس
من 19/10/2016 
إلى اآلن

محمد سيدهم

15%
 
21%

 

63% حركة النهضة
من 19/10/2016 
إلى اآلن

شهيدة فرج

2%  
19%

 

78%
حركة النهضة
من 19/10/2016 
إلى 01/11/2017

سالف القسنطيني

6%  
19%

 

73% حركة النهضة
من 19/10/2016 
إلى 23/10/2017

وليد الجالد
73%

 
15%

 10%

الكتلة الوطنية
من 19/10/2016 
إلى 24/10/2017

ي
ّ

عبد اللطيف المك

39%

 
21%

 
39%

حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى اآلن

بسمة الجبالي

6%  
17%

 

76% حركة النهضة
من 02/03/2015 
إلى 24/10/2017

أحمد عماري

4%  13%  

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

محمد حامدي

8%  
41%

 

50% الكتلة الديمقراطية
من 02/03/2015 
إلى 24/10/2017

مبروك الحريزي

39%

 13%  

47% الكتلة الديمقراطية
من 02/03/2015 
إلى اآلن

محمد جالل غديرة

19%
 
21%

 

58% حركة نداء تونس
من 19/10/2016 
إلى 24/10/2017

محمد بنصوف
73%

 
21%

 4%

حركة نداء تونس
من 02/03/2015 
إلى 18/10/2017

ابتسام جبابلي

13%  13%  

73% حركة نداء تونس
من 02/03/2015 
إلى 24/10/2017

ابتهاج بن هالل

19%
 
15%

 

65% حركة نداء تونس
من 02/03/2015 
إلى 24/10/2017

92%

 

94%
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51.22%
الحضور

22.37%
الغياب المبرر

26.4%
الغياب الغير المبرر
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