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  2201 لسنة (14) رقم قانون

 العام الوطني المؤتمر بانتخابات الخاصة االنتخابیة الدوائر تحدید شأن في

 

 االنتقالي الوطني المجلس

  :االطالع بعد 

 .م2011 فبرایر 22 في الصادر فبرایر 17 ثورة انتصار بیان على •

 .اختصاصاتھ وتحدید المؤقت االنتقالي الوطني المجلس تشكیل قرار وعلى •

  .الداخلیة والئحتھ للمجلس األساسي النظام وعلى •

 .م03/08/2011 بتاریخ الصادر الدستوري اإلعالن وعلى •

 .لالنتخابات العلیا الوطنیة المفوضیة إنشاء بشأن 2012 لسنة (3) رقم القانون وعلى •

 .العام الوطني المؤتمر انتخاب بشأن 2012 لسنة (4) رقم القانون وعلى •

  .م2012-02-12 الموافق األحد بتاریخ المنعقد المجلس اجتماع في ورد ما وعلى •

 

 :اآلتي القانون أصدر

 

 (1)  مادة

 .ونالقان بھذا الملحقة الثالثة للجداول وفقا فرعیة وأخرى رئیسیة انتخابیة دوائر إلى البالد تقسم

 

 (2)  مادة

 .صدوره تاریخ من بھ ویعمل القانون ھذا تنفیذ لالنتخابات العلیا الوطنیة المفوضیة على

 

  االنتقالي الوطني المجلس

     لیبیا - المؤقت
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 الثالثاء یوم طرابلس في صدر

  .م2012/12/20 بتاریخ
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 الرئیسیة اإلنتخابیة الدوائر :األول الجدول

 الدوائر اإلنتخابیة  بیان المناطق التابعة لھا

 طبرق

 القبة الدائرة اإلنتخابیة األولى

 درنة

 شحات

 الدائرة اإلنتخابیة التانیة 
 البیضاء

 المرج

  قصر لیبیا

 بنغازي

 الدائرة اإلنتخابیة الثالثة

 توكرة

 األبیار

   قمینس

 سلوق

 أجدابیا

 الدائرة اإلنتخابیة الرابعة

 البریقة

  جالو و أوجلة و اجخرة

 تازربو

 الكفرة

 السدرة

 سرت الدائرة اإلنتخابیة الخامسة

  الجفرة

 سبھا

 الدائرة اإلنتخابیة السادسة
  الشاطئ - براك

  الشاطئ - القرضة

  الشاطئ - أدري

 أوباري

 غات  الدائرة اإلنتخابیة السابعة

 مرزق

 غریان
  الدائرة اإلنتخابیة الثامنة

 أالصابعة
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 ككلة + القلعة

  یقرن

 الریاینة

 الرحیبات

 الرجبان

 جادو

 الزنتان

 مزدة

 نالوت

  باطن الجبل

  كاباو

 غدامس

 تاورغاء

  الدائرة اإلنتخابیة التاسعة
  مصراتة

  بني ولید

  زلیتن

 ترھونة

  الدائرة اإلنتخابیة العاشرة

 مسالتة

  الخمس الساحل

  الخمس المدنیة

  قصر األخیار

 القره بوللي

   الدائرة اإلنتخابیة الحادي عشر

 تاجورء

  سوق الجمعة

  طرابلس المركز

  حي األندلس

  أبو سلیم

  عین زارة

 جنزور

 المایة

 الدائرة اإلنتخابیة الثاني عاشر
    

 الناصریة

 العزیزیة
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  سواني بن آدم

    قصر بن غشیر (عكارة)

  مسیحل + السائح + اسبیعة

  الزاویة

    الدائرة اإلنتخابیة الثالثة عاشر

 صرمان

 صبراتة

 العجیالت

  زوارة + زلطن

 الجمیل

 رقدالین
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  الفردي اإلنتخابي للنظام الفرعیة اإلنتخابیة الدوائر توزیع :الثاني الجدول

أرقام مناطق 
  الفردي

عدد مقاعد 
 مناطق الفردي  الفردي

عدد 
مناطق 
  الفردي

 

عدد مناطق 
  القائمة

عدد الدوائر 
(األنتخابیة) 
  الشرعیة

اسم الدائرة 
 األنتخابیة

 (الرئیسیة)

رقم الدائرة 
 األنتخابیة

   (الرئیسیة)

 طبرق 3 1

 القبة 1 2 األولي طبرق 1 1 3

 درنة 2 3

 شحات 1 4

 التانیة  البیضاء 1 1 4
 البیضاء 2 5

 المرج 2 6

  قصر لیبیا 1 7

 بنغازي 9 8

 الثالثة بنغازي 1 1 5

 توكرة 2 9

 األبیار 2 10

   قمینس 1 11

 سلوق 1 12

 أجدابیا 4 13

 الرابعة أجدابیا 1 1 5

 البریقة 1 14

  جالو و أوجلة و اجخرة 1 15

 تازربو 1 16

 الكفرة 2 17

 السدرة 1 18

 سرت 3 19 الخامسة  سرت و الجفرة 1 1 3

  الجفرة 1 20

 سبھا 4 21

 السادسة   سبھا و الشاطئ 2 2 4
  الشاطئ - براك 1 22

  الشاطئ - القرضة 1 23
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أرقام مناطق 
  الفردي

عدد مقاعد 
 مناطق الفردي  الفردي

عدد 
مناطق 
  الفردي

 

عدد مناطق 
  القائمة

عدد الدوائر 
(األنتخابیة) 
  الشرعیة

اسم الدائرة 
 األنتخابیة

 (الرئیسیة)

رقم الدائرة 
 األنتخابیة

   (الرئیسیة)

  الشاطئ - أدري 1 24

 أوباري 2 25

أوباري و  2 2 3
 غات 2 26 السابعة   مرزق

 مرزق 4 27

 غریان 3 28

 الثامنة غریان 1 0 14

 أالصابعة 1 29

 ككلة + القلعة 1 30

  یقرن 1 31

 الریاینة 1 32

 الرحیبات 1 33

 الرجبان 1 34

 جادو 1 35

 الزنتان 2 36

 مزدة 1 37

 نالوت 1 38

  باطن الجبل 1 39

  كاباو 1 40

 غدامس 1 41

 تاورغاء 1 42

 التاسعة  مصراتة 2 2 4
  مصراتة 4 43

  بني ولید 2 44

  زلیتن 2 45

 ترھونة 2 46

 العاشرة الخمس 1 1 5
 مسالتة 1 47

  الخمس الساحل 2 48

  الخمس المدنیة 2 49
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أرقام مناطق 
  الفردي

عدد مقاعد 
 مناطق الفردي  الفردي

عدد 
مناطق 
  الفردي

 

عدد مناطق 
  القائمة

عدد الدوائر 
(األنتخابیة) 
  الشرعیة

اسم الدائرة 
 األنتخابیة

 (الرئیسیة)

رقم الدائرة 
 األنتخابیة

   (الرئیسیة)

  قصر األخیار 1 50

 القره بوللي 1 51

 الحادیة عشر طرابلس 5 5 6

 تاجورء 2 52

  سوق الجمعة 4 53

  طرابلس المركز 0 

  حي األندلس 3 54

  أبو سلیم 2 55

  عین زارة 2 56

 جنزور 0 

 المایة 1 57

 الثانیة عاشر العزیزیة 1 1 6

 الناصریة 1 58

 العزیزیة 1 59

  سواني بن آدم 1 60

  قصر بن غشیر 1 61
 (عكارة)

مسیحل + السائح +  1 62
  اسبیعة

  الزاویة 4 63

 الثالثة عاشر  الزاویة 2 2 7

 صرمان 1 64

 صبراتة 1 65

 العجیالت 1 66

  زوارة + زلطن 1 67

 الجمیل 1 68

 رقدالین 1 69

 اإلجمالي  21 20 69  120 
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 القوائم اإلنتخابي للنظام الفرعیة اإلنتخابیة الدوائر توزیع :الثالث الجدول

  مناطق القائمة   عدد مقاعد القائمة  أرقام مناطق القائمة
 (الدوائر الفرعیة)

عدد الدوائر 
  (األنتخابیة) الفرعیة

  الدائرة األنتخابیة
  (الرئیسیة)

رقم الدائرة 
  األنتخابیة

  (الرئیسیة)

1 5 

 طبرق

 القبة 1 طبرق 1

 درنة

2 5 

 شحات

 2 البیضاء 1
 البیضاء

 المرج

  قصر لیبیا

 3 بنغازي 1 بنغازي 11 3

4 3 
 أجدابیا

 4 أجدابیا 1
 البریقة

5 4 

 السدرة

 سرت 5  سرت و الجفرة 1

  الجفرة

 2 سبھا 5 6
  

 6   سبھا و الشاطئ
 الشاطئ 4 7

 أوباري 4 8
 7 أوباري و مرزق 2

 مرزق 3 9

  مصراتة 4 10
 9 مصراتة 2

  زلیتن 3 11

12 3 

 ترھونة

 مسالتة 10 الخمر 1

  الخمس الساحل

13 3 

 القره بوللي

 11 طرابلس 5

 تاجورء

  سوق الجمعة

  طرابلس المركز 3 14

  حي األندلس 3 15
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16 4 
  أبو سلیم

  عین زارة

 جنزور 3 17

18 3 

  سواني بن آدم

 12 العزیزیة 1
 قصر بن غشیر

    (عكارة) 

مسیحل + السائح + 
  اسبیعة

  الزاویة 4 19

 13  الزاویة 2
20 3 

 صرمان

 صبراتة

 العجیالت

  زوارة + زلطن

 اإلجمالي  20  80 

 


