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 هذا التقرير

يتناول هذا التقرير لتقمم  انداء الكم  للسادة اب اب الممياا اميري ي  دو  اناعقاد الرابللع و الللذي
م 2018بدأ ي  اكتب بر 

م 2019 ح  يماير 2018 جلسة عامة ميجلس النب اب ي  الفتهر من اكتب بر 30و يغط  التقرير عدد 

منهجمة التقرير 

يعتمد التقرير ي  منهجمته على اميمابط الخاصة بالجلسات العامة للممياا و يقللب م التقريللر بتحلمللل
اداء السادة اب اب الممياا من خللل الجلسات العامة للممياا.

و يعتمللد التقريللر على التحلمللل الكم  نداء السللادة النللب اب دوا التطللرق للتحلمللل الكمف  ميا يتمللمنه
اداء السللادة النللب اب ، حمث اا التحلمللل الكمف  يسللمح بمسللاحات اوسللع لب جهللات النظللر و الللرأي
للباحث  القائم  على التقرير و هللب  انمللر الللذي يفقللد التقريللر حماديتلله و مهنمتله لللذا  أينلا انكتفللاء

بالتحلمل الكم  يقط ي  اميرحلة الحالمة .

و تعتمللد عململلة التحلمللل الكم  من خللل منح د اجللات محللددة لكللل اداء  قللاب  او تشيع  للسللادة
النب اب و من    تجممع النقاط النهائ  لكل اائئ لنحدد قائمة باداء النللب اب طبقللا للللد جات اميمنب حلة

حسئ الجدول التال 

اللدور الرقابي اللدور التشيرعي

استجوابطلبات احاطة بيانات عاجلة مشوع بقانونمناقشات

 د جات8 د جات 4 د جة 2 د جات 7 د جة 1
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القسم اوال 

 النشاط العام

 للمجل النناا  ف النصف اوال

 من دار اونعقاد الرابع
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 اشاط برمياا  قام به السادة النب اب خللل النف  انول من دو  اناعقاد الرابع.1793اون:ا  عدد 

 شللهد النفلل  انول من دو  اناعقللاد الرابللع حالللة من الحللراك داخلللل الممياا اميري و قللام النللب اب
 جلسللة عامللة تنللب عت مللا بمت كلمللات و مناقشللات و مقتحللات30 ياعلمللة برمياامللة خللل 1793بعللدد 

بقب اا  بانااية ال  البمااات العاجلة و طلبات انحاطلة بانالاية ال  ظهلب   اول حاللة اسلتجب اب
داخلل الممياا لحكب مة مدبب ل .

اائئ ياعل داخلل الممياا. %.39٫6 ااما :ا- اسبة 

 الائئ يقلط نغالي ه  من236اقتر انداء النماب  داخلل قبة الممياا ي  الجلسات العاملة على علدد 
ساهمب ا بكلماته  او اقتاحاته  او مشوعات بقب اا  او طلبات للحطة او بمااات عاجله  و قد شكل

% من النللب اب60% من اجمال  عللدد النللب اب بالممياا بمللا يعللن اا 40هلنء النب اب اسبة ل  تفل ال  
كااب ا غاي ياعل  ي  دو  النف  انول من دو  اناعقاد الرابع خللل الجلسات العامة للممياا.

 مشوع بقااب ا تقدم به السادة النب اب .43 الثا :ا 

 مشوع43 صد التقرير ي  دو  اناعقاد الرابع تطب   انداء التشيع  للسادة النب اب يت   صد عدد 
بقااب ا ت  التقدم به  من السادة النب اب و ت  احالته  للجاا اميختفة للمناقشة ل و هب  تطب   ايجللاب 
ندءا النللب اب بشللكل عللام حمث كللاات السللنب ات الثلا اميااللمة تقتر يمهللا انصللدا ات التشيعمة

للممياا على القب اا  اميقدمة من قبل الحكب مة .

 جلسة .30 كلمة للسادة النب اب ت   صدها ي  629 ابعا :ا
 كلمة ي  الجلسة24 كلمة و مداخللة بمتب سط 629 جلسة عامة من خللل 30 اائئ ي  188تحدا عدد 

 عمللب  برمياا و اا يقتر الحللديث600الب احدة و هب  متب سط المل لممياا يقتب عدد اعماءة من 
 % من اللب اب الممياا32 اللائئ وهللب  مللا يعللن اا اسللبة 188ي  اميناقشللات بالجلسللات العامللة على 

% من النللب اب ن يتحللدا ي  تلللك70يتلللداخللب ا للنقلللاش ي  الجلسلللات العامللة و اا مللا  يقلللرب من 
الجلسات و ه  اسبة مرتفعة للغاية .

 جلسة عامة .30 طلئ احاطة للسادة النب اب خللل 150خلامسا:ا 
 طلئ احاطة خللل الفتهر ال  يغطمهلا التقريلر و هلب  ملا يعلن اا متب سلط ملا150اقاش النب اب عدد 

 طلبات احاطة.5ااقشة  النب اب خللل كل جلسة عامة بلغ عدد   
وهب  ما يعن اا طلبات انحاطة تعد ه  الب سملة الرقابمة انك  استخداما من قبل السادة النب اب.
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  بماا عاجل تقدم بها النب اب115سادسا :ا 
 بماا عاجل خللل النف  انول من دو  اناعقاد الرابع و هلب  ملا115 صد التقرير تقدم النب اب بعدد 

 % من اجمللال  اندوات اللل  اسللتخدمها6٫41يعن اا النب اب استخدمب ا البمااات العاجلة بنسبة تبلغ 
النب اب ي  تلك الفتهر .

اامالي انااشة البرلمااية التي قام بها السادة النواب خلا دور اناعقاد الرابع

الدور الرقابي الدور التشريعي

استجوابطلبات احاطة بيانات عاجلة مشروع بقانونمناقشات

629431151501
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القسم الثانف 

تقييم اداء النناا

  ف النصف اوال

 من دار اونعقاد الرابع
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.اون  انداء العام للسادة النواب :

 اعععائب باسعععتتدام ادواتههم الرقابيعععة و التاعععررعية في النص انوا من دور236قعععام ععععدد 
اناعقاد الرابع و ذلك على النحو التالي

 كاات اميناقشات العامة و اميداخللت ه  انداة انك  استخداما من قبل السللادة النللب اب بنسللبة بلغت
% بمنملللا حلت البماالللات العاجللللة كثلللالث اندوات24٫2% بمنملللا جلللاءت طلبلللات انحاطلللة بنسلللبة 45

% و حل انسللتجب اب ي  الللتتمئ انخلللي بمعللدل22٫2اميستخدمة من قبل السادة النب اب بنسبة بلغت 
%0٫2بلغ 

الدور الرقابي الدور التشريعي

استجوابطلبات احاطة بيانات عاجلة مشروع بقانونمناقشات

45٫08٫422٫224٫20٫2
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–ثانيا : النواب العلى اداء داخل البلان  اسماعيل نص اللديرن العلى تقييما.

بلللغ عللدد النللب اب اميتللايعل  داخلللل الممياا من خللل الجلسللات العامللة خللل النفلل  انول من دو 
% من اجمال  عدد النب اب باميجلس.40 اائئ بنسبة تقتب من 236اناعقاد الرابع عدد 

 اائئ تفاعلت داخلل اميجلس طبقا للجدول التال .30قد جاء اعلى 
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71و قد جاء النائئ اسماعمل ار الدين ي  الللتتمئ انول ب  السللادة النللب اب بمعللدل د جللات بلللغ 
 د جللة يممللا حللل النللائئ67د جة يمما جاء النائئ عبد الهادي القفب ي  اميرتبه الثاامة بمعدل بلللغ 

 د جلة و40 د جة يمما جل النائئ سعمد طعممة  ابعا بمعللدل 45علء عابد  الثا بمعدل د جات بلغ 
37حل جل من النائئ احمد العرجاوي و النائئ عبد امينع  العلمم  ي  التتمئ الخامس بمعللدل بلللغ 

د جة
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 الثا :ا  النب اب انك  تحد ا تحت قبة الممياا .
 مللرهر خللل  ل للب ا جلسللة692 اللائئ بللاجراء مللداخللت و مناقشللات بلللغ 188 صد التقرير قمام عللدد 

61عامة و قد تفد  النائئ اسماعمل ار الدين قائمة اك  النب اب تحللد ا تحت قبللة الممياا متحللد ا 
 مللرهر و جللاء النللائئ41مرهر بمنما حل النائئ عبد الهادي القفب ي  التتمئ الثاا  بعدد كلمات بلغ 

 مرهر .38سعمد طعممة ي  التتمئ الثالث بعدد كلمات بلغ 

مناقشات النائب 

61اسماعيل نص اللديرن 

41عبلد اللادد القصب 

38سعيلد طعيمة 
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 الثا :ا النب اب اميشع  بالممياا.
 مشوع بقللااب ا تقللدم به  اللب اب الممياا ي  النفلل  انول من دو  اناعقللاد الرابللع و ت  عللرض43

اميقتح عم الجلسات العامة و احالة اميقتحللات بقللب اا  ال  اللجللاا اميعنمللة بانشللتاك مللع اللجنللة
 اائئ اميشوعات بقب اا  الثل ة و ان بعب ا.35التشيعمة . و قد تقدم عدد 

 مقتحللات بقللااب ا و4و جاء النائئ عبد امينع  العلمم  كاك  النب اب تقدما بمقتحات بقب اا  بعدد 
جاء ي  التتمئ الثاا  كل من النب اب شيين يراج و عبد الكري  زكريللا و النللائئ علء عابللد و معللت

محمب د و النائبة هبة هجرس و كاا كل منه  قد تقدم بمشوعم  لقااب ا.

مشوعات بقب اا  النائئ م

4عبد امينع  العلمم  1

2شيين يراج 2

2عبد الكري  زكريا3

2علء عابد 4

2معت محمد محمب د5

2هبه هجرس 6

1السمد الشي 7

1ام  مسعب د8

1ااج  مراد يهم  9

1ايمن عبد الله 10

1ايهاب الطماوي11

1ايهاب عبد العظم  12

1 روت سب يل 13

1حس  غامته14

1خلالد حنف 15

1سعمد حساس 16

1سلمة الرقمع 17

1سهي الحادي 18

1طا ق متب ل 19

1عبد الباق  تركما20

1عبد الحممد كمال 21

1عبلة الهب ا ي22

1عطمة مسعب د23

1يب زي م 24
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1محمد احمد يلاد25
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 ابعا :ا النب اب و طلبات انحاطة 
جاءت طلبات انحاطلة لتشللكل اكللم اندوات الرقابملة الل  يت  اسلتخدامها من قبللل النللب اب حمث قلام

 مرهر خللل الثل ب ا جلسة ال  ت   صدها عم هذا150النب اب باستخدام طلبات انحاطة بمعدل بلغ 
 اائئ قد استخدمب ا المة طلبللات انحاطللة كب احللدة من اندوات الرقابمللة و قللد101التقرير .و كاا عدد 

6جاء النائئ عبد الهادي القفب على  أس قائمة النب اب انك  تقديما لطلبات انحاطة بمعللدل بلللغ 
طلبات احاطة، بمنما جاء النائئ مجدي ملك ي  التتمئ الثاا  ب  النب اب انك  استخداما لطلبللات

 مرات و جاء كل من النب اب احمد العرجاوي و جمللال كللب ش و محمللب د  شللاد حللبمئ5انحاطة بمعدل 
 مرات.4ي  التتمئ الثالث بمعدل 

طلبات احاطة النائئ م
6عبد الهادي القفب 1
5مجدي ملك 2
4احمد العرجاوي 3
4جمال كب ش4
4محمب د  شاد حبمئ5
3 اا البلتاج 6
3سعمد العبب دي 7
3علء عابد 8
3محمد صلح خللمفة9
3محمد عطا سلم  10
3محمب د المبع 11
3سب نف د ويش 12
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 حملة راقب اائب تقرير عن اداء الصواب في الصف  انول من دور اناعقاد الرابع 

خلامسا :االبمااات العاجلة .
 بملاا عاجللل على مللدا  الجلسللات الثل للب ا اللل 115 اللائئ بالتقللدم بعللدد 93 صد التقرير قمللام عللدد 

 صدها التقرير.
 بمااللات عاجلللة يممللا5و قد جاء النائئ احمد العرجاوي ككك  النب اب تقديما للبمااات العاجلة بعللدد 

 بمااات عاجلة متساوى مع النائئ محمد الغب ل .3حل النائئ علء عابد ي  التتمئ الثاا  بعدد 

بمااات عاجلة النائئ 
5احمد العرجاوي 1

3علء عابد 2

3محمد الغب ل 3

2احمد يرغال  4

2جابر الطب بق 5

2حامد جهجهة6

2خلالد محمد عبد العزيز شعباا 7

2شي  الب  داا  8

2صلح الحفاوي 9

2صلح حسئ الله 10

2عادل بدوي 11

2يمفل الشمباا 12

2محمب د المبع 13

2مفطفى سال  14

2هاا  اباطة15

2ياس  عبد الفبب  16

2يسي انسمب ط  17

16

ي 
انحمند انلعرجاو

عءا عابند 
ل 

محمند انلغو
ي 

انحمند فرغل
ي

طوبنقن
جابنر انل

حامد جهجهة
نن 

شعبا
خالد محمند عبد انلعزينز 

ي 
ف انلورداننن

شرين
ي 

صاو
صءا انلح

ب انلله 
س

صءا ح
ي 

ل بندو
عاد

ي
شيبانن

ل انل
ص

في
ضبع 

محمنود انل
سالم 

ى 
طف

ص
م

طة
ي انبنا

هانن
صبور

ن عبد انل
سي

ينا

ي 
ط

سيو
ي انل

سر
ين

0

2

4

6



 حملة راقب اائب تقرير عن اداء الصواب في الصف  انول من دور اناعقاد الرابع 

خلامسا:ا اك  النائبات تفاعل داخلل الممياا.
 صللد البللاحثب ا وجللب دا قب يللا و ممللاا للنائبللات ي  هللذة اميرحلللة حمث  صللد البللاحثب ا وجللب د قللب ي
للنائبات على اميستب ى التشيع  و الرقابمة  هب  انمر الللذي ديعنللا لتخفللمص هللذا التقسللم  للعلا

عن اسماء النائبات انك  تفاعل داخلل الممياا.
النائبة شيين يراج اك  النائبات استخداما للدوات الرقابمة و التشيعمة بالممياا.
 اقطللة يممللا حلت26 جاءت النائبة شيين يراج ي  قمة تللرتمئ النائبللات داخلللل الممياا بمعللدل بلللغ 

 د جلة يمملا حلت النائبلة سلب نف د ويش21النائبة هالة ابب  السعد ي  التتمئ الثلاا  بمعلدل بللغ 
 د جة.19ي  التتمئ الثالث بمعدل بلغ 

17

الجماالاياالاناائب م
26شيايرن برااجا1
21هاالاة ابو االاسعلدا 2
19سولا دارويرشا3
15هبة هجرس4
13شاادايرة خضا5
10مربت االاكاساانا6
8الالااام االانشااودا7
8انجي مراادا بلامي 7
8دايرناا عبلدا الاعييري 7
8سيليفياا نبيلا 7
7سلايا االاحاادادا 8
7عبلة الالاواردا8
7ملاجة غاالاب8
6جواهر االاشابين9
5ايرفلي مت بطرسا10
5من جااب الاله 10
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