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  ::عدد األسئلةعدد األسئلة
 )2( األسئلة المحورية: األول ءالجز ·

 )5(األسئلة  اقيب: الثاني ءالجز ·

  
جدول أعمال مجلس النواب جدول أعمال مجلس النواب 

 جلسة األسئلة الشفویةجلسة األسئلة الشفویة

 الخاصة برئيس الحكومة
)الفقرة الثالثة  من الدستور100الفصل (  

 "لھذه األسئلة جلسة واحدة كل شھرتقدم األجوبة على األسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة من قبل رئیس الحكومة، وتخصص " 
 

 ) 207إلى المادة  202المادة من (النظام الداخلي لمجلس النواب  مواد 

الجلسة  رئاسة

 راشید الطالبي العلميراشید الطالبي العلميالسید السید 
 رئیس مجلس النواب 

 

 

 الجلسة أمانة

  صباح بوشامصباح بوشامالسیدة السیدة 
    احمد التھامياحمد التھاميالسید السید 

 

ï الثانیةبعد الزوال تفتتح الجلسة على الساعة 

ï دقیقة 120: المدة الموزعة 
ï  دقیقة 60مجلس النواب 

  د 28: ةياألغلب ·
  د 29: المعارضة ·

  د 2: وعةالمجم ·
ï  دقیقة 60الحكومة رئیس 

 :ملحوظة
 سؤال محوري كل  دقیقة واحدة لطرح

 

 الغالف الزمني للجلسة
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 تنظیم الزمن بالنسبة لجلسة األسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة

الثانیة بعد الزوالعلى الساعة  2015دجنبر  22الثالثاء  لیوم  

I. األسئلة المحوریة  الجزء األول: 
  

 )دقیقة واحدة لطرح السؤال( إصالح أنظمة التقاعد: ومجموعة األغلبیة لفرق السؤال المحوري .1

 

 

 . إصالح أنظمة التقاعد: ق االستقاللي للوحدة والتعادلیةللفريالسؤال المحوري  .2

 الفرق المتدخلة

الحصة الزمنیة 
المخصصة  لكل 

فریق 

الحصة الزمنیة 
المخصصة 

لرئیس الحكومة 

 د 00: 04الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة 

د  43:15

 د 00: 07العدالة و التنمیة فریق 

 د 02:15ألصالة والمعاصرة فریق ا

 د 00: 07فریق التجمع الوطني لالحرار 

 د 03:00الفریق االشتراكي 

 د 07:00الفریق الحركي 

 د 03:00  فریق االتحاد الدستوري 

 د 07:00 فریق التقدم الدیمقراطي 

 د 2:00 المجموعة النیابیة لتحالف الوسط 

 

 

 



II. األسئلةباقي  الثاني   الجزء :

موضوع السؤال الفرق المتدخلة 
الحصة الزمنیة 

لطرح سؤال الفریق 
والتعقیب 

الحصة الزمنیة 
لجواب رئیس 

الحكومة  
والرد على التعقیب 

د 03:15المائي  األمنالفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة  د 03:15   

فریق األصالة والمعاصرة 
 بین الفوارق لتقلیص المتخذة لتدابیر

جھات ال
د 05:00  د 05:00    

د 02:00 التربویة  المنظومة وضعیةالفریق االشتراكي  د 02:00    

د 02:15 االجتماعیة  العمومیة السیاسات ضعفالفریق االشتراكي  د 02:15    

االتحاد الدستوري  فریق
 مجال في عمومیة سیاسة الى بالدنا افتقار

اإلعاقة 
د 04:15  د 04:15    

 المخصص لكل سؤال فردي من قبل الفريق ھو الزمن المخصص لرئیس الحكومة الزمن :  ملحوظة


