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 الجريدة الرسمية

 قرار بتحديد عدد أعضاء اجملالس البلدية 
 وتقسيم منطقة البلدية إىل دوائر انتخابية وعدد ممثلي كل دائرة يف اجمللس البلدي

 

 تحديد  0203( لسنة 00( من قانون اإلدارة المحلية رقم )31باالستناد ألحكام المادة ) تقرر

 لى دوائر انتخابية وعدد ممثلي كه  وتقسيم منطقة البلدية أعضاء المجالس البلديةعدد 

 .  دائرة في المجلس البلدي

 

 نائب رئيس الوزراء
 ووزير اإلدارة احمللية

 توفيق حممود كريشان

 

 

 بلدية اربد الكبرى .3
ن عضوا( بما فيها المقاعد ياقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بـ) تسعة وع ر

بلدية اربد الكبرى الى الدوائر  كما أقرر تقسيم منطقة المخصصة للنساء )كوتا(

 االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة الرقم

 3 البارحة  .3
 3 الهاشمية   .0
 3 الرو ة   .1
 3 المنارة  .1
 3 الن اا  .1
 3 الرابية  .6
 3 النصر  .1
 3 فوعرا + اسعره  .8
 3 + ام الجدايهحور+ تقبه  .9

 3 بيت راس   .32
 3 كفر داي   .33
 3 حكما   .30
 3 علعال  .31
 3 المغير  .31
 3 ب رى  .31
 3 حواره   .36
 3 الصريح  .31
 3 ايدون  .38
 3 الحصن  .39
 3 كتم  .02
 3 النعيمة  .03
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 3 مرو  .00
 3 سال  .01

 01 مجمول االعضاء المنتخبين  
 6 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

المقاعد المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها 

 للنساء

09 

 12 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
 

 
 بلدية غرب اربد .0

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بـ)أربعة ع ر عضوا( بما فيها المقاعد 

كما اقرر تقسيم منطقة بلدية غرب اربد الى الدوائر  المخصصة للنساء )كوتا(

 تحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي : االنتخابية التالية و

 

عدد المقاعد  اسم الدائرة الرقم 

 المنتخبة

 0 كفر يوبا  .3

 3 ناطفة  .0

 3 اام  .1

 3 دمحا  .1

 3 بيت يافا  .1

 3 زحر   .6

 3 كفر رحتا  .1

 3 سوم  .8

 3 دجين  .9

 3 دوقرا  .32

 33 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 ا(المقاعد المخصصة للنساء )كوت

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

31 

 31 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
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 بلدية الرمثا  .1
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بـ )ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد 

مثا  الى الدوائر االنتخابية المخصصة للنساء )كوتا( كما اقرر تقسيم منطقة بلدية الر

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي : 
 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة الرقم

 1 الرمثا  .3

 3 البويضة  .0

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

عد المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقا

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
 

 

 بلدية سهه حوران .1
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية سهه حوران الى الدوائر 

 عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي : االنتخابية التالية وتحديد

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 الطره  .3

 0 ال جره  .0

 3 عمراوه  .1

 3 المنيبة  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
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 بلدية سالد بن الوليد .1
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية سالد بن الوليد الى الدوائر 

 اء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :االنتخابية التالية وتحديد عدد االعض

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 ملكا   .3

 3 المنصورة   .0

 3 ام قيس  .1

 3 الحمة األردنية )المخيبة الفوقا(  .1

 3 المخيبة التحتا  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

بما فيها المقاعد المخصصة  مجمول األعضاء المنتخبين

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 بلدية اليرموك  .6
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية اليرموك  الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 حريما+ ابو اللوقس   .3

 0 سردا وال وية  .0

 0 اليرموك) الخريبة+ السيلة + القصفة(  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

ضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة مجمول األع

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
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 بلدية الكفارات  .1
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد 

دوائر االنتخابية المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الكفارات الى ال

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 حبراص  .3

 3 حرثا + برشتا  .0

 3 يبخ  .1

 3 الرفيد  .1

 3 عقربا  .1

 3 كفرسوم  .6

 6 مجمول األعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

ل األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة مجمو

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 بلدية ال علة .8
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) ستة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية ال علة الى الدوائر

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 سمر  .3

 1 سحم  .0

 1 مجمول األعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 جمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس م 
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 بلدية السرو .9
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية السرو الى الدوائر االنتخابية 

 كه دائرة كما يلي :التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن 

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 سما الروسان  .3

 0 حاتم  .0

 3 ابدر  .1

 3 ع ريت  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 فا اليهم الرئيس مجمول اعضاء المجلس البلدي مضا 

 

 

 بلدية معاذ بن دبه  .32
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية معاذ بن دبه الى الدوائر 

 : االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 ال ونة ال مالية  .3

 3 العدسية/ الباقورة  .0

 3 المن ية  .1

 3 وقاص  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مضافا اليهم الرئيس مجمول اعضاء المجلس البلدي  
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 بلدية طبقة فحه .33
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ستة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية طبقة فحه الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 ال يخ حسين  .3

 1 الم ارل  .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
 

 

  حسنة بلدية شرحبيه بن .30
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ستة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية شرحبيه بن حسنة الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عد المنتخبةعدد المقا اسم الدائرة  الرقم

 1 كريمة  .3

 0 وادي الريان  .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
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 بلدية الم ار  .31
بلدي بــ)  احد ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس ال

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الم ار  الى الدوائر االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا(

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 الم ار ال مالي   .3

 3 صمد  .0

 3 حوفا الم ار  .1

 3 عنبا  .1

 3 دير يوسف   .1

 3 دحفية  .6

 3 حبكا  .1

 3 ارحابا  .8

 3 زوبيا  .9

 9 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

33 

 30 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 
  دية الطيبةبل .31

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ع رة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الطيبة  الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 د المنتخبةعدد المقاع اسم الدائرة  الرقم

 0 الطيبة  .3

 3 دير السعنا  .0

 0 صما  .1

 3 مخربا  .1
 3 زبدة الوسطية  .1
 3 مندح  .6

 8 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

32 

 33 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
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 بلدية الوسطية .31
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  اربعة ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الوسطية الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 المقاعد المنتخبة عدد اسم الدائرة  الرقم

 1 كفر اسد  .3

 0 قميم  .0

 0 حوفا الوسطية  .1

 3 كفرعان  .1
 3 صيدور  .1
 3 قم  .6
 3 الخرا   .1

 33 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

31 

 31 م الرئيس مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليه 

 
  بلدية دير ابي سعيد .36

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  احد ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية دير ابي سعيد الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 دير أبي سعيد   .3

 0 كفر الماء  .0

 0 االشرفية  .1

 3 دفين  .1
 3 تبنا  .1

 9 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

33 

 30 افا اليهم الرئيس مجمول اعضاء المجلس البلدي مض 
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 بلدية رابية الكورة  .31
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ستة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية رابية الكورة الى الدوائر 

 يلي :االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما 

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 زمال  .3

 0 سمول  .0

 3 دنين الصفا  .1

 3 كفر كيفيا  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 لرئيس مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم ا 

 

 

 بلدية برقش .38
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  برقش الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 بيت ايدس  .3

 3 كفر راكب  .0

 3 كفر عوان  .1

 3 كفر ابيه   .1
 0 دديتا  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

 8 مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة للنساء

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
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 بلدية درش الكبرى .39
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  درش الكبرى الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة  اسم الدائرة الرقم

 1 درش  .3

 0 سوف  .0

 3 الكفير  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 
 بلدية المعراض .02

اعضاء المجلس البلدي بــ)  ستة أعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  المعراض الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 ريمون  .3

 3 نحلا  .0

 3 الكتا  .1

 3 ساكب  .1
 3 الحدادة  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2616 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية باب عمان .03
ي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلد

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  باب عمان الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 مرصع  .3

 0 المصطبة  .0

 0 دبة  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية النسيم .00

 اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  النسيم  الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 قفقفا  .3

 3 الربوه  .0

 0 كفر سه  .1

 0 بليخ  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2615 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية برما .01
 

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ستة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

قرر تقسيم منطقة بلدية   برما الى الدوائر االنتخابية المخصصة للنساء )كوتا( كما أ

 التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 برما   .3

 3 الج ازة  .0

 3 المنصورة  .1
 3 مجدل  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 تا(المقاعد المخصصة للنساء )كو

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 بلدية عجلون الكبرى .01
 

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  احد ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد 

ية  عجلون الكبرى الى الدوائر المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلد

 االنتخابية التالية وتحديد عدد االعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 عجلون   .3

 1 عنجرة  .0

 0 عين دنا  .1

 3 الروابي  .1
 3 الصفا  .1

 9 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 ا(المقاعد المخصصة للنساء )كوت

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

33 

 30 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2611 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية كفرنجة  .01
 

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) تسعة اعضاء( بما فيها المقاعد 

جة الى الدوائر االنتخابية المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية كفرن

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 كفرنجة  .3

 3 رادب  .0

 3 السفينة  .1

 3 بخص  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

ن بما فيها المقاعد المخصصة مجمول األعضاء المنتخبي

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 بلدية الجنيد .06
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الجنيد الى الدوائر االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا(

 لتالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :ا

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 صخرة  .3

 1 عبين وعبلين  .0

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  مجمول 
 



2614 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية ال فا .01
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية ال فا الى الدوائر االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا(

 دائرة كما يلي :التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه 

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 الهاشمية    .3

 0 حخوة  .0

 0 الواادنة  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 الرئيس مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم  

 

 

 بلدية العيون  .08
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  سمسة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية العيون الى الدوائر االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا(

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة رة اسم الدائ الرقم

 3 باعون  .3

 3 راسون  .0

 3 اوصرة  .1

 3 عردان  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

1 

 6 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2612 
 

 الجريدة الرسمية

 رىبلدية المفرق الكب .09
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثخثة ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية المفرق الكبرى الى الدوائر  المخصصة للنساء )كوتا(

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عد المنتخبةعدد المقا اسم الدائرة  الرقم

 1 المفرق   .3

 3 ام النعام ال رقية  .0

 3 ايدون بني حسن  .1

 3 ثغرة الجب  .1
 3 ام النعام الغربية   .1
 3 الغدير االبيض  .6

 32 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

31 

 31 المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس مجمول اعضاء  

 

 

 
 بلدية من ية بني حسن  .12

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) تسعة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية   من ية بني حسن الى الدوائر  المخصصة للنساء )كوتا(

 خبون عن كه دائرة كما يلي :االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينت

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 من ية بني حسن   .3

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2611 
 

 الجريدة الرسمية

  بلدية رحاب .13
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ع رة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  رحاب الى الدوائر االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا(

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 مقاعد المنتخبةعدد ال اسم الدائرة  الرقم

 1 رحاب بني حسن   .3

 0 الددنية  .0

حمامة  ،المنطقة الغربية) حمامة العليمات   .1

 ،المدور  ،نادرة  ،الدقمسة  ،اوي ان  ،العموش 

ابو  ،حميد والكرم  ،سطلة  ،دحه  ،ام ابطيمة 

 ام سروبة السحري ( ،السوس وأم رمانة 

1 

 8 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 صة للنساء )كوتا(المقاعد المخص

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

32 

 33 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 
 بلدية بلعما  .10

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

منطقة بلدية    بلعما   الى الدوائر االنتخابية كما أقرر تقسيم  المخصصة للنساء )كوتا(

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 بلعما   .3

 3 حيان الرويبض  .0

 3 ال نية  .1

 3 الم رعة  .1
 3  احية االمير محمد  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 قاعد المخصصة للنساء )كوتا(الم

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 



2615 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية ال عتري والمن ية .11
اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد  اقرر تحديد عدد

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية ال عترى والمن ية  الى  المخصصة للنساء )كوتا(

 الدوائر االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 عتريال   .3

 1 من ية السلطة  .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية حوشا   .11

عة اعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تس

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  حوشا  الى الدوائر االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا(

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 حوشا  .3

 1 الحمراء  .0

 0 المنصورة  .1

 1 ضاء المنتخبين  مجمول االع

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
 

 



2615 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية الباسلية .11
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدية بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الباسلية الى الدوائر االنتخابية  مخصصة للنساء )كوتا(ال

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الحرش  .3

 1 فال  .0

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 وتا(المقاعد المخصصة للنساء )ك

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية السرحان .16

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

السرحان الى الدوائر االنتخابية كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  المخصصة للنساء )كوتا(

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 سما السرحان   .3

 0 مغير السرحان  .0

 3 دابر السرحان  .1

 3 روابي السرحان  .1
 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 )كوتا( المقاعد المخصصة للنساء

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2611 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية الخالدية .11
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ع رة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

الخالدية  الى الدوائر االنتخابية  كما أقرر تقسيم منطقة بلدية تا(المخصصة للنساء )كو

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 8 الخالدية   .3

 8 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد 

 للنساء

32 

 33 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 

 بلدية االمير الحسين بن عبدهللا .18
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

ى كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  االمير الحسين بن عبدهللا  ال المخصصة للنساء )كوتا(

 الدوائر االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :
 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 ام السرب   .3

 0 الباع   .0

 3 النهضة  .1

 3 تجمعات سكانية ) ال بيدية, حويجة (  .1
 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 ا(المقاعد المخصصة للنساء )كوت

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2522 
 

 الجريدة الرسمية

  بلدية أم الجمال .19
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدية بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

أم الجمال الى الدوائر  كما أقرر تقسيم منطقة بلدية المخصصة للنساء )كوتا(

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 ام الجمال   .3

 3 الكوم االحمر ورسم الحصان  .0

 0 رو ة االميرة بسمة   .1

 3 عمرة وعميرة  .1
 3 السعيدية والعاقب  .1

 6 المنتخبين   مجمول االعضاء

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 بلدية صبحا والدفيانا .12
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية   صبحا والدفيانة الى الدوائر  لمخصصة للنساء )كوتا(ا

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 صبحا وصبحية  .3

 0 الدفيانة  .0

 3 تجمع سكاني كوم الرف  .1

 6 ضاء المنتخبين  مجمول االع

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2526 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية أم القطين والمكيفتا .13
عد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)تسعة أعضاء  ( بما فيها المقا

ام القطين والمكيفتا الى  كما أقرر تقسيم منطقة بلدية المخصصة للنساء )كوتا(

 الدوائر االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 ام القطين  .3

 1 المكيفتا  .0

 3 س ال سليتين والحسينية  .1
 1 ول االعضاء المنتخبين  مجم

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 
 بلدية دير الكهف  .10

عد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقا

المخصصة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية   دير الكهف  الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 دير الكهف  .3

 0 دير القن  .0

 0 قاسم  .1

ات ، ام حسين عيالتجمعات السكانية )الرفا  .1

 ة النعيمات(نب، حي بريك ، اري

3 

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2525 
 

 الجريدة الرسمية

 الصالحية ونايفة .11
المجلس البلدي بــ)  تسعة أعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء 

المخصصة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الصالحية ونايفة الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الصالحية   .3

 1 نايفة  .0

 3 الحميدية والبستانة  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 بلدية بني ااشم  .11
لدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس الب

المخصصة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية بني ااشم  الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 بني ااشم )حمراء السحيم(  .3

 0 الب رية  .0

 0 رو ة االمير حم ه بن الحسين  .1
 3 الهاشمية ال رقية وعاليا ال ويعر  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2521 
 

 الجريدة الرسمية

 ة الصفاويبلدي .11
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الصفاوي الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 د المنتخبةعدد المقاع اسم الدائرة  الرقم

 6 الصفاوي  .3

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية الروي د  .16

انية اعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثم

المخصصة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الروي د الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الروي د  )كافة التجمعات السكانية(  .3

 0 ن ية الغياثم  .0

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2524 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية ال رقاء .11
( بما فيها المقاعد  اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  سمسة ع ر عضوا

المخصصة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  ال رقاء الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 الدائرة األولى   .3

 0 الدائرة الثانية  .0

 0 لثالثةالدائرة ا  .1
 0 الدائرة الرابعة  .1
 0 الدائرة الخامسة  .1
 0 الدائرة السادسة  .6

 30 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

31 

 36 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 صيفةبلدية الر .18

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)ثخثة ع ر عضوا( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الرصيفة  الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 منتخبةعدد المقاعد ال اسم الدائرة  الرقم

 0 حطين  .3

 0 العامرية  .0

 0 اليرموك   .1
 0 القادسية  .1
 0 الرشيد  .1

 32 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

31 

 31 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2522 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية بيرين  .19
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية  أعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء  )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  بيرين  الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 خبةعدد المقاعد المنت اسم الدائرة  الرقم

 3 بيرين   .3

 3 ام رمانا  .0

 3 العالوك والمسرات  .1
 3 الكم ة  .1
 3 صروت  .1
 3 ردم ال وف)ردم ال وك(  .6

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 لرئيس مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم ا 

 

 

 

 بلدية الهاشمية  .12
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الهاشمية  الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة م الدائرة اس الرقم

 1 الهاشمية + اسكان الهاشمية +  بعان  .3

 3 ام الصليح وغريسا  .0

 3 قرى بني ااشم  .1
 0 السخنة  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس مجمول اعضاء ال 

 



2521 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية الظليه .13
اعضاء ( بما فيها المقاعد  ثمانيةاقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الظليه الى الدوائر االنتخابية 

 كما يلي :التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة 

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 6 الظليه  .3

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 
  

 بلدية الحخبات .10
تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد المخصصة  اقرر

للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الحخبات الى الدوائر االنتخابية التالية وتحديد 

 عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 6 الحخبات  .3

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
 



2525 
 

 الجريدة الرسمية

  بلدية االزرق .11
ا فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بم

المخصصة للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  االزرق  الى الدوائراالنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 االزرق ال مالي  .3

 1 االزرق الجنوبي  .0

 1 نتخبين  مجمول االعضاء الم

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 بلدية السلط الكبرى .11
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  سمسة ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد 

ة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  السلط الكبرى الى الدوائر المخصص

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 السلط  .3

 3 يرقا  .0

 3 عيرا  .1
 3 زي  .1
 3 عخن  .1
 3 الرميمين  .6
 3 ام دوزة  .1
 3 ادي الحورو  .8
 3 الي يدية  .9

 30 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

31 

 36 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

  



2525 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية ال ونة الوسطى .11
دي بــ)  ع رة اعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البل

المخصصة للنساء   )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية ال ونة الوسطى الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :
 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 ال ونة الجنوبية  .3

 3  ونة الجديدةال  .0

 3 الكرامة  .1
 3 الرامة  .1
 3 الجوفة  .1
 3 الكفرين  .6
 3 الرو ة  .1
 3 النهضة   .8

 8 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

32 

 33 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
  بلدية عين الباشا .16

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء  )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  عين الباشا  الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :
 

 عدد المقاعد المنتخبة م الدائرة اس الرقم

 1 عين الباشا  .3

 0 صافوط  .0

 0 ابو نصير  .1
 3 ام الدنانير  .1
 3 سلحوب   .1
 3 ام انجاصة  .6
 3 الرمان  .1
 3 موبص  .8
 3 السليحي  .9

 31 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

39 

 02 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  



2521 
 

 الجريدة الرسمية

  بلدية العار ة .11
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ستة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية العار ة الى الدوائر االنتخابية 

 مين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :التالية وتحديد عدد األعضاء ال

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 الصبيحي  .3

 0 سالد بن الوليد  .0

 3 بيو ا  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 س البلدي مضافا اليهم الرئيس مجمول اعضاء المجل 

 

 

 
 بلدية دير عخ  .18

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدية بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية دير عخ  الى الدوائر 

 كما يلي : االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 دير عخ  .3

 3  رار  .0

 3 س ما  .1
 3 ابوعبيدة والبخونة  .1
 3 الطوال ال مالي  .1
 3 الطوال الجنوبي  .6
 3 الرويحة  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

عد المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقا

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2562 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية معدي  .19
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية معدي  الى الدوائر االنتخابية 

 األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي : التالية وتحديد عدد

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 معدي  .3

 0 مثلث العار ة  .0

 3 داميا  .1
 3 أهرة الرمه  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية سويمة .62

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ستة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  سويمة الى الدوائر االنتخابية 

 ون عن كه دائرة كما يلي :التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخب

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 سويمة  .3

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2566 
 

 الجريدة الرسمية

 الفحيصبلدية  .63
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الفحيص الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 منتخبةعدد المقاعد ال اسم الدائرة  الرقم

 1 الفحيص  .3

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 
  بلدية ماحص .60

ضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدية بــ)  تسعة اع

المخصصة للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  ماحص الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 ماحص  .3

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 خصصة للنساء )كوتا(المقاعد الم

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 



2565 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية لواء الموقر  .61
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) ستة ع رة عضوا ( بما فيها المقاعد 

ر تقسيم منطقة بلدية لواء الموقر الى الدوائر المخصصة للنساء )كوتا (كما أقر

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

الرو ة) اسكان  ،الماددية ،الموقر ) الحنيفيا   .3

 المغتربين (

3 

 3 الحاتمية  .0
 3 المن ية )من ية القضاة (  .1
 3 مغاير مهنا  .1
 3 البويضة( ،النقيره) ال ميخت  .1
 3 أم بطما  .6
 3 الفيصلية  .1
 3 المايبة الغربية  .8
 3 المايبة ال رقية  .9

 3 الكتيفة والهاشميا واللسين  .32
 3 ردم ال امي ال رقي  .33
 3 ردم ال امي الغربي  .30
 3  احية االميرة ايمان( ،قرية سالم ) قرية سالم   .31

 31 نتخبين  مجمول االعضاء الم

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

 36 مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة للنساء

 31 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
 

 بلدية ناعور .61
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ع رة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية ناعور الى الدوائر االنتخابية  )كوتا(المخصصة للنساء 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 ناعور  .3

 3 الرو ة   .0
 3 ام القطين  .1
 3 المنصورة  .1
 3 ادبيان  .1
 3 زبود وسيه حسبان  .6
 3 بني ااشم  .1

 8 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

 32 مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة للنساء

 33 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2561 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية ام البساتين .61
ا المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ) سمسة اعضاء ( بما فيه

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية أم البساتين الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 ام البساتين  .3
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 صصة للنساء )كوتا(المقاعد المخ

 1 مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة للنساء

 6 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 بلدية حسبان .66
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  سمسة أعضاء ( بما فيها المقاعد 

قة بلدية حسبان الى الدوائر االنتخابية المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منط

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 

 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 حسبان  .3
 3 العال  .0
 3 الم قر  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

 1 بين بما فيها المقاعد المخصصة للنساءمجمول األعضاء المنتخ

 6 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2564 
 

 الجريدة الرسمية

  بلدية الجي ة .61
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  احد ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد 

ة كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الجي ة الى الدوائر االنتخابي المخصصة للنساء )كوتا(

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 الجي ة  .3

 3 القسطه والم تى  .0

 3 منجا وال يتونا  .1
 3 اللبن والطنيب  .1
 3 ام العمد والخضراء  .1
 3 نته وال عفران  .6

 3 حوارة والمنارة ودلول  .1

 3 ير ام الوليد وام قص  .8
 3 ارينبة الغربية  .9

 9 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

33 

 30 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
 

 

  بلدية ام الرصاص .68
)  ستة اعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  ام الرصاص  الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 3 ام الرصاص  .3

 3 طور الح اش  .0

 3 ه وعليانالرمي  .1
 3 واليااون الرامة والم يرفة  .1
 3 ثريا ( ،الجميه  ،الفيصلية ) الدامخي   .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

 6 مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة للنساء

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2562 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية سحاب .69
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  سحاب  الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 المنتخبةعدد المقاعد  اسم الدائرة  الرقم

 1 سحاب  .3

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية العامرية  .12

عضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ستة أ

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية العامرية الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 العامرية  .3

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 اعد المخصصة للنساء )كوتا(المق

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2561 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية مادبا الكبرى .13
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثخثة ع ر عضوا   ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية مادبا الكبرى الى الدوائر  (المخصصة للنساء )كوتا

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 مادبا  .3

 3 الفيصلية  .0

 3 درينة ال وابكة  .1
 3 غرناطة والعريش  .1
 3 ماعين  .1
 3 ويةالمريجمات والح  .6

 32 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

31 

 31 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 بلدية ذيبان  .10
فيها المقاعد  اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية اعضاء ( بما

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية ذيبان الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 ذيبان  .3

 3 العالية  .0

 3 ال قيج  .1
 3 برزه  .1

 6 نتخبين  مجمول االعضاء الم

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2565 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية لب ومليح .11
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

)كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية لب ومليح الى الدوائر  المخصصة للنساء

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 مليح  .3

 1 لب  .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة مجمول 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية دبه بني حميدة .11

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية  اعضاء ( بما فيها المقاعد 

ني حميدة الى الدوائر المخصصة للنساء  )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية دبه ب

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 6 دبه بني حميدة  .3

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

د المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاع

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2565 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية الكرك الكبرى .11
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثخثة وع رون عضوا ( بما فيها 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الكرك الكبرى الى  المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

 لتالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :الدوائر االنتخابية ا

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الكرك  .3

 3 الثنية  .0

 3 من ية ابو حمور  .1
 3 العدنانية  .1
 3 وادي الكرك  .1
 3 بمان وبردى  .6
 3 ادر  .1

 3 الجديدة  .8
 3 راكين  .9

 3 زيد بن حارثة  .32
 3 بتير  .33
 3 ال هابية  .30

 3 زحوم  .31
 3 الغوير  .31
 3 الحوية   .31

 38 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

01 

 01 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

   بلدية عي .16
ـ)ثمانية اعضاء( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بـ

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  عي الى الدوائر االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا(

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 عي  .3

 0 كثربا  .0

 3 دوزا  .1
 6 منتخبين  مجمول االعضاء ال

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  



2561 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية شيحان .11
)ثمانية اعضاء( بما فيها المقاعد  اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ

تا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  شيحان  الى الدوائر االنتخابية المخصصة للنساء )كو

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 القصر  .3

 3 الياروت  .0

 0 الربة  .1
 3 السماكية  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 للنساء )كوتا( المقاعد المخصصة

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية طخل  .18

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)ستة  اعضاء( بما فيها المقاعد المخصصة 

ية  طخل الى الدوائر االنتخابية التالية وتحديد للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلد

 عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 الجدعا  .3

 1 طخل   .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

قاعد المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها الم

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  
 



2552 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية عبد هللا بن رواحة .19
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)ثمانية اعضاء( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية عبدهللا بن رواحة  الى الدوائر  المخصصة للنساء )كوتا (

 بية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :االنتخا

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 فقول  .3
 3 امرل  .0
 0 صرفا  .1
 3 تجمع سكاني ) ال اراء (  .1

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

ا المقاعد المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيه

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 

 بلدية مؤتة والم ار .82
( بما فيها المقاعد  اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)ثخثة ع ر عضوا

المخصصة للنساء )كوتا (كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  مؤتة والم ار  الى الدوائر 

 بية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :االنتخا

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 الم ار الجنوبي  .3

 0 مؤتة  .0

 3 سول  .1
 3 العراق  .1
 3 دعفر  .1
 0 الطيبة  .6
 3 الهاشمية  .1

 32 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

ل األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة مجمو

 للنساء

31 

 31 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2556 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية مؤاب  .83
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

ئر االنتخابية المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  مؤاب الى الدوا

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 مؤاب  .3

 3 محي  .0

 0 ذات راس وشقيرا والعينا  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

ا المقاعد المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيه

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية االغوار الجنوبية  .80

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدية بــ)  ثمانية  اعضاء ( بما فيها المقاعد 

وائر المخصصة للنساء   )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية االغوار الجنوبية الى الد

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 غور الصافي   .3

 0 غور الم رعة والحديثة والمرال  .0

 3 غور فيفا)المعمورة والغويبة وغور فيفا(  .1
 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 للنساء )كوتا( المقاعد المخصصة

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2555 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية القطرانة .81
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)ستة اعضاء ( بما فيها المقاعد المخصصة 

لدية القطرانة الى الدوائر االنتخابية التالية للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة ب

 وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 القطرانة  .3

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

د المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاع

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية السلطاني .81

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  سمسة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية السلطاني الى الدوائر 

 دد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :االنتخابية التالية وتحديد ع

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 سد السلطاني  .3

 3 تجمع الوادي االبيض  .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

1 

 6 اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس مجمول  

 



2551 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية الطفيلة  الكبرى .81
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  سمسة ع ر عضوا ( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الطفيلة  الكبرى الى الدوائر  المخصصة للنساء )كوتا(

 المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي : االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الطفيلة  .3

 0 عين البيضاء  .0

 0 العيص  .1
 0 الحسين  .1
 0 عيمة  .1

 30 مجمول االعضاء المنتخبين  

 1 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

31 

 36 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية بصيرا .86

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  بصيرا  الى الدوائر االنتخابية 

 تخبون عن كه دائرة كما يلي :التالية وتحديد عدد األعضاء المين ين

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 بصيرا  .3

 1 غرندل  .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32  مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس 

 



2554 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية القادسية  .81
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية أعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية القادسية الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة ئرة اسم الدا الرقم

 6 القادسية  .3

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
 بلدية الحسا .88

بلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس ال

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية الحسا  الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الحسا  .3

 0 درف الدراويش  .0

 1 ل األعضاء المنتخبين  مجمو

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2552 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية معان الكبرى .89
قاعد اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  احد ع ر عضوا ( بما فيها الم

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  معان الكبرى الى الدوائر  المخصصة للنساء )كوتا(

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 9 معان   .3

 9 مجمول األعضاء المنتخبين  

 0 )كوتا( المقاعد المخصصة للنساء

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

33 

 30 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 

 
  بلدية الحسينية  .92

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد 

الى الدوائر االنتخابية  ة بلدية الحسينيةالمخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطق

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الحسينية  .3

 0 الهاشمية  .0

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

بما فيها المقاعد المخصصة  مجمول األعضاء المنتخبين

 للنساء

8 

 9 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2551 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية الجفر .93
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ثمانية اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  الجفر الى الدوائر االنتخابية 

 لية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :التا

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 6 الجفر  .3

 6 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

8 

 9 دي مضافا اليهم الرئيس مجمول اعضاء المجلس البل 

 

 

 
 بلدية ايه  .90

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدية بــ)  ع رة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  ايه  الى الدوائر االنتخابية 

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  رقمال

 0 رو ة االمير راشد وبئر البيطار  .3

 3 بسطة  .0

 3 ايه  .1
 3 الفرذخ  .1
 3 بئر ابو دنا  .1
 3 وايدة  .6
 3 الصدقة  .1

 8 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

32 

 33 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2555 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية ال راه .91
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  ع رة أعضاء  ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء  )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  ال راه  الى الدوائر االنتخابية 

 ينتخبون عن كه دائرة كما يلي : التالية وتحديد عدد األعضاء المين

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 المريغا  .3

 3 قرين  .0

 3 طاسان   .1
 3 ابو اللسن  .1
 3 راس النقب  .1
 3 الثغرة ،الفيصلية  ،القاسمية   .6
 3 سويمرة  .1

 8 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

نتخبين بما فيها المقاعد المخصصة مجمول األعضاء الم

 للنساء

32 

 33 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 
 بلدية االشعري  .91

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

ابية المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية األشعري الى الدوائر االنتخ

 التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 0 المن ية  .3

 0 اذرح  .0

 0 الجرباء  .1
 3 المحمدية  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

عد المخصصة مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقا

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2555 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية ال وبك  .91
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)تسعة اعضاء( بما فيها المقاعد 

كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  ال وبك الى الدوائر االنتخابية  المخصصة للنساء )كوتا(

 ألعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :التالية وتحديد عدد ا

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 ال وبك   .3

 0 حم ة  .0

 0 العبدلية  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 جلس البلدي مضافا اليهم الرئيس مجمول اعضاء الم 

 

 

 
 بلدية القويرة .96

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

الى الدوائر االنتخابية رر تقسيم منطقة بلدية  القويرة المخصصة للنساء )كوتا ( كما أق

 ة كما يلي :التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائر

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 القويرة  .3

 3 الراشدية  .0

 3 الحميما والعسيلة  .1
 3 دبة حانوت  .1
 3 ال اكرية والصالحية  .1

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 

 



2551 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية قريقرة وفينان .91
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  سمسة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا ( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية قريقرة وفينان الى الدوائر 

 عضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :االنتخابية التالية وتحديد عدد األ

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 قريقرة  .3

 3 فينان  .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

1 

 6 ا اليهم الرئيس مجمول اعضاء المجلس البلدي مضاف 

 

 

 
 بلدية حوض الديسة .98

اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  تسعة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  حوض الديسة  الى الدوائر 

 :االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي 

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الديسا  .3

 0 طويسا وطويه  .0

 0 مني ير والغال  .1
 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 0 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

9 

 32 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 



2512 
 

 الجريدة الرسمية

 بلدية قطر ورحمة .99
اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي بــ)  سمسة اعضاء ( بما فيها المقاعد 

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية  قطر ورحمة الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة رة اسم الدائ الرقم

 1 قطر ورحمة  .3

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

1 

 6 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

 
 بلدية وادي عربة  .322

البلدية بــ)  ستة اعضاء ( بما فيها المقاعد  اقرر تحديد عدد اعضاء المجلس

المخصصة للنساء )كوتا( كما أقرر تقسيم منطقة بلدية وادي عربة الى الدوائر 

 االنتخابية التالية وتحديد عدد األعضاء المين ينتخبون عن كه دائرة كما يلي :

 
 عدد المقاعد المنتخبة اسم الدائرة  الرقم

 1 الري ا  .3

 0 بئر ممكور  .0

 1 مجمول االعضاء المنتخبين  

 3 المقاعد المخصصة للنساء )كوتا(

مجمول األعضاء المنتخبين بما فيها المقاعد المخصصة 

 للنساء

6 

 1 مجمول اعضاء المجلس البلدي مضافا اليهم الرئيس  

                                       

                                                                  

 

 

 ٭٭٭٭٭٭٭
 ٭٭٭٭٭

 ٭٭


