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 م 2014 لسنة( 1) رقم قانون

 م2014 لسنة( 10) رقم القانون تعديلب

 النواب مجلس انتخاب شأن في

 

  النواب مجلس

  :االطالع بعد

 وتعديالته م2011/أغسطس/3 في الصادر المؤقت الدستوري اإلعالن على.  

 االنتقالية المرحلة في النواب مجلس انتخاب شأن في م2014 لسنة( 10) رقم القانون وعلى.  

 لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية إنشاء شأن في م2013 لسنة( 8) رقم القانون وعلى.  

 تسمية بشأن م2014 لسنة( 107) رقم لالنتخابات العليا الوطنية المفوضية مجلس قرار وعلى 

  .النواب مجلس بمقاعد الفائزين

 إلعداد مؤقتة لجنة بتشكيل م2014 لسنة( 2) رقم النواب مجلس قرار من الثانية المادة نص وعلى 

  .للمجلس الداخلي النظام مشروع

 لالنتخابات العليا المفوضية عرضته ما وعلى.  

 بتاريخ األربعاء يوم المنعقد والعشرين الحادي العادي اجتماعه في النواب مجلس إليه خلص ما وعلى 

  .م2014/9/3

 

 اآلتي القانون صدر

 

 ( 1) مادة

  - :اآلتي النحو على وذلك ثانويتين دائرتين إلى درنة الفرعية الدائرة تقسم

الدائرة 

 الفرعية 

 التنافس نوع  المقاعد المحالت  الثانوية الدائرة 

 الجبيلة  ،البالد المدينةدرنة  درنة 

بو  ،المغار

الساحل منصور،

 الشرقي 

 عام  2

 )نساء(خاص 

 رتوبة م ،كرسة الضواحيدرنة 

، أم األثرون

 عام  2
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بو أالزرم، 

بة، البمالفرانس، 

 العزيات، ميمي،لتا

 بشارة باسس، 

 

 ( 2) مادة

 .الرسمية الجريدة في وينشر يخالفه حكم كل ويلغى صدوره تاريخ من القانون هذا بأحكام يعمل

 

 النوابمجلس 

 في مدينة طبرق ر صد

 هـ  19/11/1435 :بتاريخ 

 م 19/09/2014: الموافق 
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