
الدورة البرلمانية الثانية أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة حركة نداء تونس

تركيبة الكتلة

رئيس الكتلة السابق

محمد الفاضل بن عمران  

رئيس الكتلة

سفيان طوبال

نائب رئيس الكتلة

محمد سعيدان

 
معلومات عامة

تاريخ اإلحداث  

05 فيفري 2015

عدد األعظاء  

67

الجنس  

25
إناث

 

42
ذكور

أقل من 35 سنة  35

5
إناث

إكرام موالهي جيهان عويشي صبرين الغبنتني

نوال طياش سناء الصالحي

2
ذكور

عماد أوالد جبريل

شكيب باني



الحضور
الغياب المبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

+ األكثر مشاركة

محمد سعيدان

- األقل مشاركة

رضا شرف الدين

+ األكثر حضورا

هدى تقية

- األقل حضورا

محمد كمال حمزاوي

أنس الحطاب

لطفي علي

+ األكثر حضورا

سالم حامدي

- األقل حضورا

كمال ذوادي

100

9%

 

9%

 

80%

في الجلسات العامة

32%

 

15%

 

51%

في اللجان

50%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

8 

عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
الجنسية والحالة الشخصية

1
الفالحة والصيد البحري واألمن

الغذائي

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

1
الصناعة والطاقة والمناجم

2
النظام الداخلي والحصانة

1
الثروات الطبيعية

1
الضرائب والجباية المحلية والوطنية

عدد المداخالت 

المتعلقة بالتعديالت
 

41 رأي مساند  

67 رأي مضاد  

259 

عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة

األداء الرقابي

األسئلة الشفاهية  10  

األسئلة الكتابية  1  
206

عدد المداخالت في 
جلسات منح الثقة

 

71
عدد المداخالت في 
جلسة التحوير الوزاري

 

172
عدد المداخالت 

في جلسات الحوار

121

مقبولة

9

مرفوضة

129

مسحوبة

351257



الدورة البرلمانية الثانية أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة حركة النهضة

تركيبة الكتلة

رئيس الكتلة

نور الدين البحيري

نائب رئيس الكتلة

بدر الدين عبدالكافي

 
معلومات عامة

تاريخ اإلحداث  

05 فيفري 2015

عدد األعظاء  

69

الجنس  

27
إناث

 

42
ذكور

أقل من 35 سنة  35

8
إناث

زينب براهمي راضيه التومي أمل سويد

هاجر بوزمي سناء مرسني إيمان بن محمد

كريمة التقاز حياة عمري

1
ذكور

أسامة الصغير



الحضور
الغياب المبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

+ األكثر مشاركة

محمود قويعه

- األقل مشاركة

ماهر المذيوب

+ األكثر حضورا

نوفل الجمالي

بدر الدين عبدالكافي

- األقل حضورا

أحمد مشرڤي

+ األكثر حضورا

كريمة التقاز

بدر الدين عبدالكافي

الهادي بن ابراهم

نور الدين البحيري

- األقل حضورا

ماهر المذيوب

100

2%

 

11%

 

85%

في الجلسات العامة

13%

 

15%

 

71%

في اللجان

65%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

4 

عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
التنظيم العام لإلدارة

2
النظام الداخلي والحصانة

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

عدد المداخالت 

المتعلقة بالتعديالت
 

38 رأي مساند  

41 رأي مضاد  

223 

عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة

األداء الرقابي

األسئلة الشفاهية  20  

األسئلة الكتابية  2  
206

عدد المداخالت في 
جلسات منح الثقة

 

71
عدد المداخالت في 
جلسة التحوير الوزاري

 

172
عدد المداخالت 

في جلسات الحوار

126

مقبولة

8

مرفوضة

89

مسحوبة

532756



الدورة البرلمانية الثانية أداء الكتل البرلمانية

أداء الكتلة الحّرة

تركيبة الكتلة

رئيس الكتلة

عبد الرؤوف الشريف

نائب رئيس الكتلة

هاجر العروسي

 
معلومات عامة

تاريخ اإلحداث  

26 جانفي 2016

عدد األعظاء  

25

الجنس  

10
إناث

 

15
ذكور

أقل من 35 سنة  35

1
إناث

خولة بن عائشة

0
ذكور



الحضور
الغياب المبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

+ األكثر مشاركة

محمد نجيب ترجمان

- األقل مشاركة

مروان فلفال

+ األكثر حضورا

سهيل العلويني

- األقل حضورا

محمد الطرودي

+ األكثر حضورا

محمد نجيب ترجمان

حسونه ناصفي

- األقل حضورا

مروان فلفال

100

6%

 

7%

 

85%

في الجلسات العامة

22%

 

12%

 

65%

في اللجان

57%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

8 

عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
الجنسية والحالة الشخصية

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

1
القوانين البرلمانية

1
الالمركزية اإلدارية وتنظيم الجماعات

المحلية

2
النظام الداخلي والحصانة

1
القوانين المدنية والتجارية والجزائية

1
الضرائب والجباية المحلية والوطنية

عدد المداخالت 

المتعلقة بالتعديالت
 

17 رأي مساند  

15 رأي مضاد  

87 

عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة

األداء الرقابي

األسئلة الشفاهية  7  

األسئلة الكتابية  0  
206

عدد المداخالت في 
جلسات منح الثقة

 

71
عدد المداخالت في 
جلسة التحوير الوزاري

 

172
عدد المداخالت 

في جلسات الحوار

23

مقبولة

13

مرفوضة

51

مسحوبة

18227



الدورة البرلمانية الثانية أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة الجبهة الشعبية

تركيبة الكتلة

رئيس الكتلة

أحمد الصديق

نائب رئيس الكتلة

الجيالني الهمامي

 
معلومات عامة

تاريخ اإلحداث  

05 فيفري 2015

عدد األعظاء  

15

الجنس  

2
إناث

 

13
ذكور

أقل من 35 سنة  35

0
إناث

0
ذكور



الحضور
الغياب المبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

+ األكثر مشاركة

عبد المؤمن بلعانس

- األقل مشاركة

مباركة عوائنية

+ األكثر حضورا

شفيق العيادي

- األقل حضورا

نزار عمامي

+ األكثر حضورا

أيمن علوي

- األقل حضورا

مباركة عوائنية

100

8%

 

10%

 

81%

في الجلسات العامة

25%

 

19%

 

54%

في اللجان

37%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

8 

عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
الجنسية والحالة الشخصية

1
شؤون القوات الحاملة للسالح

1
القوانين االنتخابية

1
المجتمع المدني واإلعالم

1
القوانين المدنية والتجارية والجزائية

1
العالقات الخارجية والتعاون الدولي

1
الضرائب والجباية المحلية والوطنية

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

عدد المداخالت 

المتعلقة بالتعديالت
 

52 رأي مساند  

9 رأي مضاد  

202 

عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة

األداء الرقابي

األسئلة الشفاهية  9  

األسئلة الكتابية  6  
206

عدد المداخالت في 
جلسات منح الثقة

 

71
عدد المداخالت في 
جلسة التحوير الوزاري

 

172
عدد المداخالت 

في جلسات الحوار

65

مقبولة

67

مرفوضة

68

مسحوبة

241221



الدورة البرلمانية الثانية أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة اإلتحاد الوطني الحر

تركيبة الكتلة

رئيس الكتلة السابق

محسن حسن  

رئيس الكتلة

طارق فتيتي

نائب رئيس الكتلة

توفيق الجملي

 
معلومات عامة

تاريخ اإلحداث  

05 فيفري 2015

عدد األعظاء  

12

الجنس  

3
إناث

 

9
ذكور

أقل من 35 سنة  35

1
إناث

درة يعقوبي

0
ذكور



الحضور
الغياب المبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

+ األكثر مشاركة

ألفة الجويني

- األقل مشاركة

الطاهر فضيل

+ األكثر حضورا

توفيق الجملي

- األقل حضورا

عبد القادر بنضيف الله

+ األكثر حضورا

توفيق الجملي

- األقل حضورا

الطاهر فضيل

100

6%

 

7%

 

86%

في الجلسات العامة

26%

 

12%

 

60%

في اللجان

47%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

6 

عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
الثروات الطبيعية

1
الجنسية والحالة الشخصية

1
النظام الداخلي والحصانة

1
الضرائب والجباية المحلية والوطنية

1
الصناعة والطاقة والمناجم

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

عدد المداخالت 

المتعلقة بالتعديالت
 

4 رأي مساند  

3 رأي مضاد  

125 

عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة

األداء الرقابي

األسئلة الشفاهية  0  

األسئلة الكتابية  1  
206

عدد المداخالت في 
جلسات منح الثقة

 

71
عدد المداخالت في 
جلسة التحوير الوزاري

 

172
عدد المداخالت 

في جلسات الحوار

82

مقبولة

5

مرفوضة

38

مسحوبة

1225



الدورة البرلمانية الثانية أداء الكتل البرلمانية

أداء كتلة آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء
التونسيين بالخارج

تركيبة الكتلة

رئيس الكتلة

ريم محجوب

نائب رئيس الكتلة

كريم الهاللي

 
معلومات عامة

تاريخ اإلحداث  

05 فيفري 2015

عدد األعظاء  

10

الجنس  

4
إناث

 

6
ذكور

أقل من 35 سنة  35

0
إناث

0
ذكور



الحضور
الغياب المبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

+ األكثر مشاركة

هاجر بن الشيخ أحمد

- األقل مشاركة

محمد غنام

+ األكثر حضورا

كريم الهاللي

- األقل حضورا

محمد غنام

+ األكثر حضورا

هاجر بن الشيخ أحمد

- األقل حضورا

رياض جعيدان

100

17%

 

11%

 

71%

في الجلسات العامة

38%

 

15%

 

46%

في اللجان

40%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

9 

عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
الثروات الطبيعية

1
الجنسية والحالة الشخصية

1
القوانين االنتخابية

1
الالمركزية اإلدارية وتنظيم الجماعات

المحلية

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

1
الصناعة والطاقة والمناجم

1
الضرائب والجباية المحلية والوطنية

2
النظام الداخلي والحصانة

عدد المداخالت 

المتعلقة بالتعديالت
 

31 رأي مساند  

14 رأي مضاد  

163 

عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة

األداء الرقابي

األسئلة الشفاهية  1  

األسئلة الكتابية  3  
206

عدد المداخالت في 
جلسات منح الثقة

 

71
عدد المداخالت في 
جلسة التحوير الوزاري

 

172
عدد المداخالت 

في جلسات الحوار

71

مقبولة

40

مرفوضة

52

مسحوبة

8415



الدورة البرلمانية الثانية أداء الكتل البرلمانية

أداء الكتلة االجتماعية الديمقراطية

تركيبة الكتلة

رئيس الكتلة السابق

إياد الدهماني  

رئيس الكتلة

لطفي علي

نائب رئيس الكتلة

عدنان حاجي

 
معلومات عامة

تاريخ اإلحداث  

05 فيفري 2015

تاريخ الحل  

16 سبتمبر 2016

عدد األعظاء  

5

الجنس  

1
إناث

 

4
ذكور

أقل من 35 سنة  35

0
إناث

0
ذكور



الحضور
الغياب المبرر

الغياب غير المبرر
المشاركة و اإلنضباط

+ األكثر مشاركة

محمد حامدي

- األقل مشاركة

فيصل تبيني

+ األكثر حضورا

ريم الثايري

- األقل حضورا

فيصل تبيني

+ األكثر حضورا

محمد حامدي

- األقل حضورا

ريم الثايري

فيصل تبيني

100

7%

 

9%

 

83%

في الجلسات العامة

28%

 

14%

 

57%

في اللجان

32%

المشاركة في التصويت



األداء التشريعي

7 

عدد مقترحات القوانين الممضاة من أعضاء الكتلة

1
الحريات العامة وحقوق اإلنسان

1
شؤون القوات الحاملة للسالح

1
القوانين البرلمانية

1
النظام الداخلي والحصانة

1
القوانين المدنية والتجارية والجزائية

1
الجنسية والحالة الشخصية

1
الضرائب والجباية المحلية والوطنية

عدد المداخالت 

المتعلقة بالتعديالت
 

13 رأي مساند  

6 رأي مضاد  

107 

عدد مقترحات التعديل المقدمة في الجلسة العامة

األداء الرقابي

األسئلة الشفاهية  16  

األسئلة الكتابية  6  
206

عدد المداخالت في 
جلسات منح الثقة

 

71
عدد المداخالت في 
جلسة التحوير الوزاري

 

172
عدد المداخالت 

في جلسات الحوار

30

مقبولة

32

مرفوضة

45

مسحوبة

11410
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