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 الجريدة الرسمية

 

 مملكة االردنيـة الهاشمية نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك ال

 ـــورـــــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 13بمقتضـــى المــــادة ) 

 31/33/0203 وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الوزراء بتاريـخ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 

 0203( لسنة 321نظام رقم )

 نظام الدوائر االنتخابية لمجالس المحافظات

 ( من قانون اإلدارة المحلية 1( من الفقرة )أ( من المادة )3در بمقتضى البند )صا

 0203( لسنة 00رقم )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يساااامى اااااما النظااااام )نظااااام الاااادوائر االنتخابيااااة لمجااااالس     -3المااااادة 

( ويعماااه باااا مااان تااااريخ ن اااره  0203ة المحافظاااات لسااان

 في الجريدة الرسمية.

 
تكاااون الااادوائر االنتخابياااة لمجاااالس المحافظاااات والمقاعاااد - 0الماااادة 

 -المخصصة لكه منها على النحو التالي:

 
 عدد االعضاء الدائرة االنتخابية المحافظة

 3 الدائرة االولى منطقة المدينة/ أمانة عمان الكبرى العاصمة
 3 رة الثانية منطقة بسمان/ أمانة عمان الكبرىالدائ

 3 الدائرة الثالثة منطقة ماركا/ أمانة عمان الكبرى
 3 الدائرة الرابعة منطقة النصر/ أمانة عمان الكبرى

 3 الدائرة الخامسة منطقة اليرموك/ أمانة عمان الكبرى
 3 الدائرة السادسة منطقة راس العين/ أمانة عمان الكبرى

 3 الدائرة السابعة منطقة بدر/ أمانة عمان الكبرى
 3 الدائرة الثامنة منطقة زاران/ أمانة عمان الكبرى
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 3 الدائرة التاسعة منطقة العبدلي/ أمانة عمان الكبرى
 3 الدائرة العاشرة منطقة طارق/ أمانة عمان الكبرى

ة، الاادائرة الحاديااة ع اارة منطقااة القويساامة، أبوعلناادا، الجويااد

 الرقيم/ أمانة عمان الكبرى
3 

 الاادائرة الثانيااة ع اارة منطقااة سريبااة السااوق، داااوا، اليااادودة

 أمانة عمان الكبرى
3 

الدائرة الثالثة ع رة منطقة أم القصير، المقابلين، البنيات/ أماناة 

 عمان الكبرى
3 

 3 الدائرة الرابعة ع رة منطقة وادي السير/ أمانة عمان الكبرى
 3 رة الخامسة ع رة منطقة بدر الجديدة/ أمانة عمان الكبرىالدائ

 3 الدائرة السادسة ع رة منطقة صويلح/ أمانة عمان الكبرى
 الاادائرة السااابعة ع اارة منطقااة تااخل العلااي، سلاادا، ام السااماق 

 أمانة عمان الكبرى
3 

 3 الدائرة الثامنة ع رة منطقة الجبيهة /أمانة عمان الكبرى
 3 التاسعة ع رة منطقة شفا بدران/ أمانة عمان الكبرى الدائرة

 3 الدائرة الع رون منطقة أبو نصير/ أمانة عمان الكبرى
 3 الدائرة الحادية والع رون منطقة أحد/ أمانة عمان الكبرى

الااادائرة الثانياااة والع ااارون منطقاااة مااار  الحماااام/ أماناااة عماااان 

 الكبرى
3 

 0 نطقة بلدية سحابالدائرة الثالثة والع رون م

الاااادائرة الرابعااااة والع اااارون منطقااااة بلديااااة الجياااا ة باسااااتثناء 

 التجمعات السكانية في منطقة الطالبية
3 

منطقااة  التجمعااات السااكنية فااي   الاادائرة الخامسااة والع اارون

 منطقة الطالبية من بلدية الجي ة
3 

 3 الدائرة السادسة والع رون منطقة بلدية العامرية

 3 رة السابعة والع رون منطقة بلدية ام الرصاصالدائ

 تايالدائرة الثامنة والع رون منطقة بلدية الماوقر باساتثناء منطق

 ردم ال امي ال رقي وردم ال امي الغربي
0 

الدائرة التاساعة والع ارون منااطج ردام ال اامي ال ارقي، ردام 

 ال امي الغربي ، قرية سالم من بلدية الموقر

 

3 
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 0 الثخثون منطقة بلدية ناعورالدائرة 

 3 ة والثخثون منطقة بلدية حسبانيداالدائرة الح

 3 الدائرة الثانية والثخثون منطقة بلدية ام البساتين

)كتم، نعيماة( مان بلدياة ارباد ، ا اافة  لاى  االدائرة االولى منطقت اربد

 المفتي يمنطقة  ع م

3 

 3 ية اربد الدائرة الثانية منطقة الصريح من بلد
 3 الدائرة الثالثة منطقة  الحصن من بلدية اربد
 3 الدائرة الرابعة منطقة ايدون من بلدية اربد

الدائرة الخامسة مناطج )علعال، مرو، حكما، بيت راس، فوعرا، 

 .اسعره، تقبه، حور، أم  الجدايه، كفرداي ( من بلدية اربد

3 

 3 لدية اربدالدائرة السادسة منطقة البارحة من ب
 3 الدائرة السابعة منطقة النصر من بلدية اربد
 3 الدائرة الثامنة منطقة الن اة من بلدية اربد
 3 الدائرة التاسعة منطقة المنارة من بلدية اربد
 3 الدائرة العاشرة منطقة الرو ة من بلدية اربد

 3 الدائرة الحادية ع رة منطقة الرابية من بلدية اربد
 3 لدائرة الثانية ع رة منطقة الهاشمية  من بلدية اربد ا

الدائرة الثالثة ع رة منااطج )حاوارة المغيار، ساال، ب ارى( مان 

 بلدية اربد 
3 

 3 الدائرة الرابعة ع رة منطقة بلدية الم ار الجديدة 
 3 الدائرة الخامسة ع رة منطقة بلدية غرب اربد

 0 ية الرمثا الجديدةالدائرة السادسة ع رة منطقة بلد
 3 الدائرة السابعة ع رة منطقة بلدية سهه الحوران
 3 الدائرة الثامنة ع رة منطقة بلدية سالد بن الوليد

 3 الدائرة التاسعة ع رة منطقة بلدية اليرموك
 3 الدائرة الع رون منطقة بلدية الكفارات

 3 الدائرة الحادية والع رون منطقة بلدية ال علة
 3 الدائرة الثانية والع رون منطقة بلدية السرو

 3 الدائرة الثالثة والع رون منطقة بلدية الطيبة الجديدة
 3 الدائرة الرابعة والع رون منطقة بلدية الوسطية

 3 الدائرة الخامسة والع رون منطقة بلدية دير أبي سعيد
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 3 الدائرة السادسة والع رون منطقة بلدية رابية الكورة
 3 الدائرة السابعة والع رون منطقة بلدية برقش

 3 دبه والع رون منطقة بلدية معاذ بن الدائرة الثامنة
 3 الدائرة التاسعة والع رون منطقة بلدية شرحبيه بن حسنة

 3 الدائرة الثخثون منطقة بلدية طبقة فحه

حور، أم دوزة، الدائرة االولى مناطج )السلط ، الي يدية، وادي ال البلقاء

 الرميمين، عخن، زي( من بلدية السلط الكبرى 

1 

 3 الدائرة الثانية منطقة عيرا من بلدية السلط الكبرى
 3 الدائرة الثالثة منطقة يرقا من بلدية السلط الكبرى

 3 الدائرة الرابعة منطقة بلدية العار ة
 3 الدائرة الخامسة منطقة بلدية ال ونة الوسطى

 3 ائرة السادسة منطقة بلدية دير عخالد
 3    الدائرة السابعة منطقة بلدية عين الباشا

الاادائرة الثامنااة التجمعااات السااكانية الواقعااة سااار  حاادود بلديااة 

 عين الباشا و من حدود اللواء

3 

 3 الدائرة التاسعة منطقة بلدية معدي
 3 الدائرة العاشرة منطقة بلدية سويمة

 3 منطقة بلدية الفحيصع رة لحادية الدائرة ا
 3 الدائرة الثانية ع رة منطقة بلدية ماحص

 1 الدائرة االولى منطقة قصبة مادبا من بلدية مادبا الكبرى مادبا
الادائرة الثانيااة مناااطج )ماااعين، المريجمااات، الحويااة( ماان بلديااة 

 مادبا الكبرى
0 

يناة ال اوابكة( مان الدائرة الثالثة مناطج )غرناطة والعريش، در

 بلدية مادبا الكبرى
3 

 3 الدائرة الرابعة منطقة الفيصلية من بلدية مادبا الكبرى
 0 الدائرة الخامسة منطقة بلدية لب ومليح

 0 الدائرة السادسة منطقة بلدية ذيبان 
 3 الدائرة السابعة منطقة بلدية دبه بني حميدة

 0 رة االولى من بلدية ال رقاء الدائرة االولى منطقة الدائ ال رقاء

 0 الدائرة الثانية منطقة الدائرة الثانية من بلدية ال رقاء

 0 الدائرة الثالثة منطقة الدائرة الثالثة من بلدية ال رقاء
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 0 الدائرة الرابعة منطقة الدائرة الرابعة من بلدية ال رقاء

 0 ال رقاءالدائرة الخامسة منطقة الدائرة الخامسة من بلدية 

 0 الدائرة السادسة منطقة الدائرة السادسة من بلدية ال رقاء

 0 الدائرة السابعة منطقة بلدية بيرين

 0 الدائرة الثامنة منطقة بلدية الضليه

الدائرة التاسعة مناطج الرشيد ودريبة والقادسية واليرماوك مان 

 بلدية الرصيفة 
0 

عامريااة ماان بلديااة الرصاايفة حطااين وال االاادائرة العاشاارة منطقتاا

التجمعات السكانية داساه حادود اللاواء وساار  حادود   لى   افة

 البلدية

0 

 0 الدائرة الحادية ع رة منطقة بلدية الهاشمية

 3 الدائرة الثانية ع رة منطقة بلدية الحخبات

 0 الدائرة الثالثة ع رة منطقة بلدية االزرق

 1 لدية المفرق الكبرىالدائرة األولى منطقة ب المفرق

 0 الدائرة الثانية منطقة بلدية رحاب الجديدة

 0 الدائرة الثالثة منطقة بلدية بلعما الجديدة

 0 الدائرة الرابعة منطقة بلدية حوشا الجديدة

 0 الدائرة الخامسة منطقة بلدية السرحان

 3 الدائرة السادسة منطقة بلدية الروي د الجديدة

 0 لسابعة منطقة بلدية الخالديةالدائرة ا

 0 الدائرة الثامنة منطقة بلدية من ية بني حسن

 3 الدائرة التاسعة منطقة بلدية صبحا والدفيانا

 0 الدائرة العاشرة منطقة بلدية ام الجمال

 3 منطقة بلدية دير الكهف  ةالدائرة الحادية ع ر

 3 نمنطقة بلدية ام القطي ةالدائرة الثانية ع ر

 3 منطقة بلدية ال عتري ةالدائرة الثالثة ع ر

 3 منطقة بلدية األمير حسين ةالدائرة الرابعة ع ر

 3 منطقة بلدية الباسلية ةالدائرة الخامسة ع ر

 0 ةمنطقة بلدية الصالحية ونايف ةالدائرة السادسة ع ر

 3 منطقة بلدية بني ااشم رةالدائرة السابعة ع 

 0 منطقة بلدية الصفاوي ةامنة ع رالدائرة الث
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 0 الدائرة األولى منطقة قصبة عجلون من بلدية عجلون الكبرى عجلون

 1 )عنجرة، الصفا( من بلدية عجلون الكبرى االدائرة الثانية منطقت

)عااين دنااا، الروابااي( ماان بلديااة عجلااون  االاادائرة الثالثااة منطقتاا

 الكبرى

0 

 0 كفرنجة الجديدة الدائرة الرابعة منطقة بلدية

 0 الدائرة الخامسة منطقة بلدية الجنيد

 0 الدائرة السادسة منطقة بلدية ال فا

 3 الدائرة السابعة منطقة بلدية العيون

 1 )درش، الكفير( من بلدية درش الكبرى اولى منطقتالدائرة األ درش

 3 الدائرة الثانية منطقة سوف من بلدية درش الكبرى

الثالثااة التجمعااات السااكانية  اامن قصاابة داارش الواقعااة  الاادائرة

 سار  حدود بلدية درش 

3 

 1 الدائرة الرابعة منطقة بلدية المعراض

 0 الدائرة الخامسة منطقة بلدية باب عمان

 0 الدائرة السادسة منطقة بلدية النسيم

 0 الدائرة السابعة منطقة بلدية برما

 0 بلدية مؤاب الجديدةالدائرة األولى منطقة  الكرك

 1 الدائرة الثانية منطقة بلدية األغوار الجنوبية

 3 الدائرة الثالثة منطقة بلدية القطرانة

 3 الدائرة الرابعة منطقة بلدية السلطاني

 3 الدائرة الخامسة منطقة بلدية شيحان

 3 الدائرة السادسة منطقة بلدية عبدهللا بن رواحة

 1 منطقة بلدية الكرك الكبرى الدائرة السابعة

 3 الدائرة الثامنة منطقة بلدية طخل

 3 الدائرة التاسعة منطقة بلدية عي

 الدائرة العاشرة منطقة بلدية مؤتة والم ار

 

 

 

 

 

0 
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 1 الدائرة األولى منطقة بلدية معان الكبرى معان

 3 الدائرة الثانية منطقة بلدية الحسينية

 3 منطقة بلدية ايهالثالثة  ةالدائر

 3 الدائرة الرابعة منطقة بلدية األشعري

 3 الدائرة الخامسة منطقة بلدية ال وبك

الدائرة السادسة وتضم )وادي موساى، الطيباة، الحاي، المادير ، 

 عين أمون( من اقليم البتراء

3 

، ةالاادائرة السااابعة وتضاام )البيضااا، ام صاايحون، الاامروة، دالغاا

 م البتراءالرادف( من اقلي

3 

 0 الدائرة الثامنة منطقة بلدية الجفر

 0 الدائرة التاسعة منطقة بلدية ال راه

)العااايص، الطفيلاااة( مااان بلدياااة الطفيلاااة  امنطقتااا األولاااىالااادائرة  الطفيلة

 الكبرى

1 

)العين البيضا، الحسين( مان بلدياة الطفيلاة  االدائرة الثانية منطقت

 الكبرى

0 

 3 نطقة عيمة من بلدية الطفيلة الكبرىالدائرة الثالثة م

 3 الدائرة الرابعة منطقة بصيرا من بلدية بصيرا

 3 الدائرة الخامسة منطقة غرندل من بلدية بصيرا

 0 الدائرة السادسة منطقة بلدية القادسية 

 0 الدائرة السابعة منطقة بلدية الحسا

 1 الدائرة االولى منطقة لواء قصبة العقبة العقبة

 3 الدائرة الثانية منطقة بلدية وادي عربة

 3 الدائرة الثالثة منطقة بلدية قريقرة وفينان

 3 الدائرة الرابعة منطقة بلدية قطر ورحمة

 0 الدائرة الخامسة منطقة بلدية القويرة

 0 ةالدائرة السادسة منطقة بلدية الديس
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فااي كااه محافظااة علااى  يكااون عاادد المقاعااد المخصصااة للنساااء - 1المااادة 

 -النحو التالي:

 
 

 

 عدد المقاعد المحافظة

 9 العاصمة

 8 اربد

 1 البلقاء

 1 مادبا

 6 ال رقاء

 8 المفرق

 1 عجلون

 1 درش

 1 الكرك

 1 معان

 1 الطفيلة

 1 العقبة
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 يلغااااااى نظااااااام الاااااادوائر االنتخابيااااااة لمجااااااالس المحافظااااااات  -1المااااااادة 
 . 0236لسنة ( 311)رقم 

 

31/33/0203 

 

 

 

 وزير 
 المياه والري 

 محمد جميل موسى النجار

 الشؤون السياسية والبرلمانية  وزير
 بالوكالة الخارجية وشؤون المغتربين ووزير

 المهندس موسى حابس موسى المعايطة
 بالوكالة ووزير الدفاع رئيس الوزراء

 نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة المحلية

 ين كريشانتوفيق محمود حس

 

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

     المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
 

 وزير التربية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس

 وزير
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان حمزة الشريدة
 

 وزير
 العدل 

 الزيادات  الدكتور احمد نوري محمد
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف حميدي محمد الفايز
 

 وزير  
 النقل  

 المهندس وجيه طيب عبدهللا عزايزه

 وزير 
 المالية

 الدكتور محمد محمود حسين العسعس

 وزير     
 الطاقة والثروة المعدنية 

 الدكتور صالح علي حامد الخرابشة
 

 وزير
 الزراعة  

   ة الحنيفاتالمهندس خالد موسى شحاد

  دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي وزير
 بالوكالة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراءو

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أيمن رياض سعيد المفلح 
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

 لم الخاليلةالدكتور محمد احمد مس

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبدهللا هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 احمد قاسم ذيب الهناندة
 

 وزير 
 الشباب 

 "محمد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 لشمالييوسف محمود علي ا

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى

 وزير 
 الثقافة

  هيفاء يوسف فضل حجار النجار
 وزير العمل  

 بالوكالة وزير االستثمارو

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
  البيئة

 لردايدةالدكتور معاوية خالد محمد ا


