نظام التقسيمات االدارية وتعديالته رقم  64لسنة 0222
صادر بموجب المادة  39المادة  002من الدستور االردني وتعديالته لسنة 0390
المادة 0
يسمى هذا النظام ( نظام التقسيمات االدارية لسنة  ) 0222ويعمل به اعتبارا من تاريخ /0 /0
. 0220
المادة 0
تقسم المملكة اداريا الى المحافظات االتية :
 .0محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان .
 .0محافظة اربد ومركزها مدينة اربد .
 .9محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط .
 .6محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك .
 .9محافظة معان ومركزها مدينة معان .
 .4محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء .
 .7محافظة المفرق ومركزها مدينة المفرق .
 .8محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلة .
 .3محافظة مادبا ومركزها مدينة مادبا .
 .02محافظة جرش ومركزها مدينة جرش .
 .00محافظة عجلون ومركزها مدينة عجلون .
 .00محافظة العقبة ومركزها مدينة العقبة .
المادة 9
تتالف المحافظة من الوية واقضية وفقا لما هو منصوص عليه في النظام .
لمادة 6
تتالف محافظة العاصمة من االلوية واالقضية التالية :
أ  .لواء قصبة عمان ومركزه العبدلي ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية :
 .0منطقة العبدلي

 .0منطقة راس العين
 .9منطقة المدينة
 .6منطقة زهران
 .9منطقة اليرموك
 .4منطقة بدر
ب  .لواء ماركا ومركزه ماركا ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية :
 .0منطقة ماركا
 .0منطقة النصر
 .9منطقة طارق
 .6منطقة بسمان
ج  .لواء القويسمة ومركزه الجويدة ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى التالية :
 .0منطقة القويسمة والجويدة وابو علندا والرجيب
 .0منطقة خريبة السوق وجاوا واليادودة
 .9منطقة ام قصير والمقابلين
د  .لواء الجامعة ومركزه الجبيهة ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى واالحواض وقطع االراضي
واجزاء القطع التالية :
 .0منطقة الجبيهة
 .0منطقة صويلح
 .9منطقة تالع العلي وخلدا وام السماق
 .6منطقة ابو نصير
 .9منطقة شفا بدران
 .4الكمالية .
 .7االحواض وقطع االراضي واجزاء القطع التالية :
 -حوض رقم ( )00راس الجندي

كامال

 -حوض رقم ( )09ابو ركبة

كامال

 -حوض رقم ( )8ام رجم

جزءا من القطع ( ، 006 ، 82 ، 09 ، 08

. ) 009
 حوض رقم ( )02حصلون الشرقي .جزء من القطع ( ) 39 ، 30 ، 4 ، 8 ، 3والقطع التالية :

099
096
090
099
090
002
00
7
098
093

009
006
003
029
06
026
09
08
002

020

020
029
37
من القطعة ( )000الى القطعة ( )000والقطع التالية :
022
33
72
43
023
96
028
60
90
70

90
007
004
006
46
49
08

96
94
97
42
69
67
000
30
32
83
87
92
99
93
62
008
68
003
34
 حوض رقم ( )00حصلون الغربي :جزءا من القطعة ( )48وجزءا من القطعة ( )39والقطع التالية :
08
04 03
00

09
0
0
9
9
4
7
38
02
00
00
09
06
09
07

80
86 89
89
 اي قطع افرزت من القطع المشار اليها في هذا البند .هـ .لواء وادي السير ومركزه وادي السير ويشمل مناطق امانة عمان الكبرى والمدن والقرى التالية :
 .0منطقة وادي السير
 .0منطقة بدر الجديدة
 .9مرج الحمام

 .6البصة
 .9عراق االمير
 .4ابو السوس
 .7البحاث
 .8االلمانية والقصبات
 .3الرجاحة
 .02الثغرة
 .00الحامدية
 .00وادي الشتاء
 .09الطبقة
 .06الدبة
 .09ام نجاصة
و .لواء سحاب ومركزه سحاب ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0سحاب
 .0العبدلية
 .9زملة العليا
 .6الخشافية الشمالية
 .9الخشافية الجنوبية
 .4المناخر
 .7قعفور
ز )0( .لواء الجيزة ومركزه الجيزه ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الجيزة
 .0ام العمد
 .9نتل

 .6اللبن
 .9القسطل
 .4منجا
 .7ام الوليد
 .8حواره
 .3ارينبه الغربية
 .02العامرية
 .00جلول
 .00الطنيب
 .09المناره
 .06الخضراء
 .09الزيتونة
 .04ارينبه الشرقية
 .07الزعفران
 .08صوفه
 .03زويزيا
 .02ام قصير
 .00ضبعه
 .00زينب
 .09الدليله
 .06ام رمانة
 .09الهربج
 .04القنيطرة
 .07العرين

 .08الناصرية
 .03ضبيعه
 .92الزميله
 .90المبروكة
 .90الشهباء
 .99الخالديه
 .96الخريم
 .99المشتى
 .94الغبية
 .97منشية الجيزة
 .98السيفيه
 .93الباسليه
 .62الراشدية
 .60الثمد
 .60الصالحية
( )0قضاء ام الرصاص ومركزه ام الرصاص ويشمل القرى التالية :
 .0ام الرصاص
 .0الرامه
 .9الرميل
 .6طور الحشاش
 .9سالية
 .4سواقه
 .7الدامخي
 .8الياهون

 .3عليان
 .02رجم عقاب
 .00جميل
 .00الثريا
 .09المشيرفه
 .06رجم فهيد
 .09ابو الحصانيا
 .04ابو حليليفه
 .07الندوة
 .08المصيطبة
 .03النهضة
 .02الفيصلية
ح )0( .لواء الموقر ومركزه الموقر ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الموقر
 .0النقيرة
 .9الفيصلية
 .6مغاير مهنا
 .9الذهيبة الشرقية
 .4المشاش
 .7المنشية
 .8ام بطمة
 .3الحاتمية
 .02غزالة
 .00السومرية

 .00روضة الحسين
 .09الحنيفية
 .06الفالج
 .09الزميالت
 .04المطبة
( . )0قضاء رجم الشامي ومركزه ( رجم الشامي الغربي ) ويشمل القرى التالية :
 .0رجم الشامي الغربي
 .0سالم
 .9الهاشمية
 .6رجم الشامي الشرقي
 .9الذهيبة الغربية
 .4الباسلية
 .7الكتيفة
 .8اللسين
 .3الماجدية
 .02الرابية
ط  )0( .لواء ناعور ومركزه ناعور ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0ناعور
 .0العدسية
 .9المنشية وام القطين
 .6قرة تركي
 .9ادبيان
 .4المنصورة
 .7البنيات

 .8ام السماق
 .3بصة ناعور
 .02سيل حسبان
 .00العامرية
 .00العالية
 .09بلعاس
 .06زبود
 .09ابو نقله
( .)0قضاء ام البساتين ومركزه ام البساتين ويشمل القرى التالية :
 .0ام البساتين
 .0السامك
 .9اما العساكر
 .6ام الكندم
 .9ام البرك
 .4ماسوح
( .)9قضاء حسبان ومركزه حسبان ويشمل القرى التالية :
 .0حسبان
 .0المشقر
 .9الروضة
 .6العال

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم  70لسنة  0229وتم تعديل الفقرة(د) (لواء الجامعة ) باضافة البند ( )4بالنص الحالي اليها بموجب النظام المعدل رقم  69لسنة
. 0220

المادة 9
تتالف محافظة اربد من االلوية التالية :
أ  .لواء قصبة اربد ومركزه مدينة اربد ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0اربد
 .0حواره
 .9كفر يوبا
 .6بيت راس
 .9بشرى
 .4المغير
 .7علعال
 .8سال
 .3حكما
 .02سوم
 .00زحر
 .00بيت يافا
 .09فوعره
 .06دوقره
 .09ججين
 .04كفر جايز
 .07مرو
 .08تقبل
 .03كفر رحتا
 .02اسعره
 .00جمحه

 .00ناطفه
 .09هام
 .06ام الجدايل
 .09حور
 .04الوصفية
ب  .لواء الرمثا ومركزه الرمثا ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الرمثا
 .0الطرة
 .9الشجرة
 .6عمراوة
 .9البويضة
 .4الذنيبه
ج  .لواء الكورة ومركزه دير ابي سعيد ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0دير ابي سعيد
 .0جديتا
 .9كفر الماء
 .6االشرفية
 .9كفر عوان
 .4كفر ابيل
 .7سموع
 .8تبنه
 .3بين ايدس
 .02كفر راكب
 .00جفين

 .00جنين الصفا
 .09زمال
 .06كفر كيفيا
 .09ابو القين
 .04الرقه
 .07الصوان
 .08دير العسل
 .03الرهوة
 .02خربة الحاوي
 .00ارخيم
 .00اسكايين
د .لواء بني كنانة ومركزه سما الروسان ويشمل المدن والقرى التالية:
 .0سما الروسان
 .0كفر سوم
 .9حاتم
 .6سحم
 .9ملكا
 .4حرثا
 .7خرجا
 .8ام قيس
 .3سمر
 .02حريما
 .00يبال
 .00الرفيد

 .09المنصورة
 .06المخيبة التحتا
 .09عقربا
 .04حبراص
 .07الحمة االردنية
 .08اليرموك الجديدة
 .03عزريت
 .02ابو اللوقس
 .00المزيريب
 .00العشة
 .09المنارة
 .06برشتا
 .09القصيرين
 .04بلد الشيخ
 .07اليرموك
 .08الخريبة
 .03ابدر
 .92القصفة
 .90السيلة
 .90سيفين
 .99دار الباشا
 .96الزوية
 .99البرز
هـ  .لواء االغوار الشمالية ومركزه الشونة الشمالية ويشمل المدن والقرى التالية :

 .0الشونة الشمالية
 .0المشارع
 .9كريمة
 .6وادي الريان
 .9الشيخ حسين
 .4المنشية
 .7وقاص
 .8العدسية
 .3طبقة فحل
 .02معاذ
 .00الباقورة
 .00وادي العرب
 .09ابو سيدو
 .06سليخات
 .09ابو هابيل
 .04تل االربعين
 .07قليعات
 .08الزمالية
 .03العزية
 .02الحراوية
 .00المرزة
 .00ابو زياد
 .09الشيخ محمد
 .06جسر المجامع

 .09عراق الرشدان
 .04ماجد
 .07الساخنة
 .08القرن
 .03بصيله
 .92كركمه
 .90المدراج
 .90الفقير
 .99المدرسة
 .96سبيره
 .99الجرم
 .94العوجا الشمالية
 .97العوجا الجنوبية
 .98الراسية
و  .لواء بني عبيد ومركزه الحصن ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الحصن
 .0النعيمة
 .9الصريح
 .6ايدون
 .9كتم
 .4شطنا
 .7عالية
ز  .لواء المزار الشمالي ومركزه المزار الشمالي ويشمل المدن والقرى التالية .
 .0المزار الشمالي

 .0دير يوسف
 .9ارحابا
 .6عنبه
 .9حبكا
 .4جحفيه
 .7زوبيا
 .8صمد
 .3حوفا المزار
 .02الزعترة
 .00سراس
 .00االبراهيمية
 .09الرحمة
ح .لواء الطيبة ومركزه الطيبة ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الطيبة
 .0صما
 .9دير السعنه
 .6مخربا
 .9مندح
 .4زبده الوسطيه
 .7ابسر ابو علي
ط .لواء الوسطية ومركزه كفر اسد ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0كفر اسد
 .0قميم
 .9حوفا الوسطية

 .6قم
 .9كفر عان
 .4الخراج
 .7صيدور
المادة 4
تتالف محافظة البلقاء من االلوية واالقضية التالية :
أ  )0( .لواء قصبة السلط ومركزه مدينة السلط ويشمل المدن والقرى التالية:
 .0السلط
 .0المضري
 .9اليزيدية
 .6الزعتري
 .9الحديب
 .4بطنا
 .7ام زيتونة
 .8كفر هودا
 .3وادي الناقة
 .02البشيري
 .00ام خروبة
 .00السرو
 .09البطين
 .06السيح
 .09الطرازين
 .04المغاريب
 .07النبي يوشع

 .08حزير
( . )0قضاء العارضة ومركزه الصبيحي ويشمل القرى التالية :
 .0الصبيحي
 .0بيوضه الشرقية
 .9سيحان
 .6عليقون
 .9بيوضة الغربية
 .4بيوضة الشمالية
 .7خشفة
 .8جريش
 .3العزب
 .02قصيب
 .00البويب
 .00الحقاوة
 .09ميسرا
 .06المنصورة
 .09الضريسات
 .04عرقوب الراشد
( .)9قضاء زي ومركزه عالن ويشمل القرى التالية :
 .0عالن
 .0زي
 .9الرميمين
 .6ام جوزه
 .9ام العمد

 .4دعم
 .7سلعوف
 .8جلعد
 .3الوسيه
 .02سوميا
 .00المشيرفه
 .00طباعه
 .09الديرة الشرقية
 .06الديرة الغربية
 .09الزهراء
 .04ام الوعال
 .07الريشوني
( .)6قضاء عيرا ويرقا ومركزه يرقا ويشمل القرى التالية :
 .0يرقا
 .0عيرا
 .9وادي شعيب
 .6حمرة عيرا ويرقا
 .9مجدال
 .4جملى
ب  .لواء الشونة الجنوبية ومركزه الشونة الجنوبية ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الشونة الجنوبية
 .0الشونة الجديدة
 .9الكرامة
 .6الروضه

 .9الرامه
 .4الكفرين
 .7جوفه الكفرين
 .8سويمه
 .3النهضه
 .02الجواسره
 .00نمرين الغربي
 .00نمرين الشمالي
ج .لواء دير عال ومركزه دير عال ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0دير عال
 .0الطوال الجنوبي
 .9معدي
 .6ضرار
 .9مثلث العارضة
 .4داميا
 .7الطوال الشمالي
 .8خزمه
 .3الدباب
 .02الرويحه
 .00ابو الزيغان
 .00ظهرة الرمل
 .09البالونه
 .06ابو عبيدة
 .09الباقولي

 .04غور كبد
د .لواء عين الباشا ومركزه عين الباشا ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0عين الباشا
 .0صافوط
 .9ام الدنانير
 .6قرية ابو نصير
 .9موبص
 .4الشويحي الغربي
 .7السليحي
 .8سلحوب
 .3ام انجاصة
 .02السحلولية
 .00الرمان
 .00ابو حامد
 .09باب عمان
 .06المضمار
 .09المضالت
 .04الجعيدية
 .07البقعة
هـ .لواء ماحص والفحيص ومركزه الفحيص ويشمل القرى التالية :
 .0الفحيص باستثناء االحواض وقطع االراضي واجزاء القطع المشار اليها في البند ( )7من الفقرة
(د) من المادة  6من هذا النظام .
 .0ماحص
 .9الميدة
 .6عين االزرق

المادة 7
تتالف محافظة الكرك من االلوية واالقضية التالية :
أ  .لواء قصبة الكرك ومركزه مدينة الكرك ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الكرك
 .0ادر
 .9الشهابية
 .6منشية ابو حمور
 .9الجديدة
 .4راكين
 .7العدنانية
 .8الثنية
 .3بتير
 .02الغوير
 .00مدين
 .00سمرا
 .09مرود
 .06بذان وبردى
 .09البقيع
 .04زحوم
 .07المشيرفه
 .08عينون
 .03موميا
 .02وادي ابن حماد
 .00سكا

 .00الراشديه
 .09الوسيه
 .06المامونية
 .09الصالحي
 .04المحمودية
 .07ام رمانة
 .08العزيزية
 .03العباسية
 .92العبدلية
 .90اللجون
 .90قريفله
 .99الحويه
 .96كمنه
 .99المريغه
 .94الزغرية
ب )0( .لواء المزار الجنوبي ومركزه المزار الجنوبي ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0المزار الجنوبي
 .0مؤتة
 .9الطيبة
 .6ذات راس
 .9محي
 .4العراق
 .7مجرا
 .8سول

 .3الهاشمية الجنوبية
 .02العمقه
 .00العينا
 .00شقيرا الغربية
 .09شقيرا الشرقية
 .06الشريفه
 .09الدبه
 .04الحارثيه
 .07اصراره
 .08اجحرا
 .03بقيع اصراره
 .02ام الينابيع
 .00الحامديه
 .00ام الخنازير
 .09خوخا
 .06الجوزة
 .09الحدبه
 .04العيسوية
 .07ام الغزالن
 .08جوير
 .03منشية المزار
 .92الدباكه
( .)0قضاء مؤاب ومركزه الحسينية ويشمل القرى التالية :
 .0الحسينية

 .0ام حماط
 .9العمرية
 .6الخالدية
 .9الفيصلية
ج . )0( .لواء القصر ومركزه القصر ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0القصر
 .0الربة
 .9السماكية
 .6الياروت
 .9دمنه
 .4حمود
 .7شيحان
 .8الروضه
 .3الرشايده
( . )0قضاء الموجب ومركزه المغير ويشمل القرى التالية :
 .0مغير
 .0ريحا
 .9مسعر
 .6ابو ترابه
 .9الجدعا
 .4الموجب
 .7العالية
د )0( .لواء االغوار الجنوبية ومركزه غور الصافي ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0غور الصافي

 .0غور فيفا
 .9غور نميره
 .6غور خنيزير
 .9المعمورة
 .4السلماني
 .7الغويبة .
( . )0قضاء غور المزرعة ومركزه غور المزرعة ويشمل القرى التالية :
 .0غور المزرعة
 .0غور الحديثة
 .9غور الذراع
 .6غور عسال
 .9البليده
 .4غور الحناوة
هـ .لواء عي ومركزه عي ويشمل القرى التالية:
 .0عي
 .0كثربا
 .9جوزا
 .6العميان
و  .لواء فقوع ومركزه فقوع ويشمل القرى التالية :
 .0فقوع
 .0صرفا
 .9امرع
 .6الزهراء
 .9شحتور

 .4مجدولين
ز .لواء القطرانة ومركزه القطرانة ويشمل القرى التالية :
 .0القطرانة
 .0سد السلطاني
 .9الوادي االبيض
 .6قصور بشير

المادة 8
تتالف محافظة معان من االلوية واالقضية التالية :
أ  .0 .لواء قصبة معان ومركزه مدينة معان ويشمل المدن والقرى التالية:
 .0معان
 .0المحطة
 .9دبة الكرم
 .6عقيقه
 .9الطاحونه
 .4العوينة
 .7البريكة
 .8المبروكة
 .3حطيه
 .02محطة الجرذانه
( .)0قضاء ايل ومركزه ايل ويتالف من القرى التالية :
 .0ايل
 .0روضة االمير راشد
 .9بسطه

 .6الفرذخ
 .9اوهيدة
 .4بير ابو دنه
 .7الصدقة
 .8بير البيطار
 .3ابو العظام
 .02الجثة
( .)9قضاء الجفر ومركزه الجفر ويشمل القرى التالية :
 .0الجفر
 .0المدورة
 .9الشيدية
 .6باير
 .9المشاش
 .4الشهيباء
 .7كبيدة
 .8العناب
 .3كبد
 .02سهب
( .)6قضاء المريغة ومركزه المريغة ويشمل القرى التالية :
 .0المريغة
 .0النقب
 .9قرين
 .6ابو اللسن
 .9سويمره

 .4طاسان
 .7القاسميه
 .8الثغرة
 .3الفيصلية
 .02اراضي الشراه الجنوبية
 .00ضور
 .00الفرش
 .09الحياض
 .06حييض
 .09خشم البتراء
 .04الحطيه
( .)9قضاء اذرح ومركزه اذرح ويشمل القرى التالية :
 .0اذرح
 .0المنشية
 .9الجرباء الكبيرة
 .6المحمدية
 .9الطميعه
 .4الجرباء الصغيرة
 .7بير ابو العلق
 .8االشعري
 .3العرجا
 .02ملغان
ب .لواء البتراء ومركزه وادي موسى ويتالف من المدن والقرى التالية :
 .0وداي موسى

 .0الطيبة
 .9الراجف
 .6البتراء
 .9دالغة
 .4ام صيحون
 .7البيضا
 .8الحي
 .3بئر حمد
 .02المديرج
 .00عين امون
 .00خربة ام الطليان
 .09الذروة
 .06حمزة
 .09الرسيس
 .04البقعه
 .07الدلبه
 .08ام الرخم
 .03اسكان الحي الجديد
ج .لواء الشوبك ومركزه الشوبك ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الشوبك
 .0الزبيريه
 .9المثلث
 .6المنصورة
 .9المقارعيه

 .4البقعه
 .7الجهير
 .8بئر الدباغات
 .3بير خداد
 .02حواله
 .00الحداده
 .00الفيصلية
 .09الزيتونه
 .06النهضه
 .09ابو مخطوب
 .04الجايه
 .07الجنينه
 .08شماخ
 .03صيحان
 .02بير الطافي
 .00بدا
 .00االرزة
 .09الرميالت
 .06مقدس وام صوان
 .09بدبدا
 .04بئر بن جازي
 .07الهيشة
د .لواء الحسينية ومركزه الحسينيه ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الحسينية

 .0الهاشمية
 .9عنيزه
 .6الفجيج
 .9الدعجانية
 .4حديرا
 .7تل برما
المادة 3
تتالف محافظة الزرقاء من االلوية واالقضية التالية :
أ  .0 .لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الزرقاء
 .0جريبا
 .9نصار
 .6الطافح
 .9الركبان
 .0قضاء بيرين ومركزه بيرين ويشمل القرى التالية :
 .0بيرين
 .0ام رمانه
 .9الكمشه
 .6العالوك
 .9صروت
 .4مرحب
 .7الميدان
 .8الزهراء
 .3رجم الشوك

 .02الناصرية
 .00المكمان
 .00المسرة الشرقية
 .09المسرة الغربية
 .06الماخذات
 .09الخلة
 .04مقام عيسى
 .07عين صابر
 .08البيرة
 .03الرياض
 .02السحارة
 .9قضاء الضليل ومركزه الضليل ويشمل القرى التالية :
 .0الضليل
 .0قصر الحالبات الشرقي
 .9قصر الحالبات الغربي
 .6الدهيثم
 .9سايح ذياب
 .4الناصرية ( المشاقبة )
 .6قضاء االزرق ومركزه مثلث ( االزرق الشمالي واالزرق الجنوبي ) ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0االزرق الشمالي
 .0االزرق الجنوبي
 .9العمري
 .6عين البيضا
 .9المزارع

 .4ام المسايل
 .7الدغيلة
 .8اسكان القاعدة
ب .لواء الرصيفة ومركزه الرصيفة ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الرصيفة
 .0ابو صياح
ج .لواء الهاشمية ومركزه الهاشمية ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الهاشمية
 .0السخنة
 .9قرى بني هاشم ( ابو الزيغان  ،دوقره  ،عين النمرة )
 .6غريسة
 .9ام صليح
 .4القنيه
 .7ضبعان
 .8طواحين العدوان
 .3السمراء
 .02الحصب
 .00حي المصفاة
 .00الرحيل
المادة 02
تتالف محافظة المفرق من االلوية واالقضية التالية :
أ  .0 .لواء قصبة المفرق ومركزه مدينة المفرق ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0المفرق
 .0ايدون

 .9ام النعام الشرقية
 .6ام النعام الغربية
 .9حيان المشرف
 .4المزه
 .7الغدير االبيض
 .8بويضة الحوامدة
 .3طيب اسم
 .02رجم سبع الشمالي
 .0قضاء بلعما ومركزه بلعما ويشمل القرى التالية :
 .0بلعما
 .0الزنيه
 .9حيان الرويبض
 .6الخربة السمراء
 .9المزرعة
 .4النزهة
 .7البستان
 .8الزيتونة
 .3خريسان
 .02منشية العليان
 .00القهوجي
 .00الفيصلية
 .09الزميله
 .06النظامية
 .09النهضة

 .04النمرة
 .07المراجم
 .08حمنانه
 .03ام صويوينه
 .02نيان
 .00ابو الظهور
 .00الربوة
 .09الظاهرية
 .06الشريفيه
 .09الطوق
 .04مداوير النزهه
 .07القادرية
 .08تل المضابع
 .03الزغيله
 .92القعره
 .90الروضه
 . 9قضاء ارحاب ومركزها ارحاب ويشمل القرى التالية :
 .0ارحاب
 .0الدجنية
 .9هويشان
 .6المعمرية
 .9بويضة العليمات
 .4البويضة الغربية
 .7حمامة العليمات

 .8حمامة العموش
 .3الدقمسه
 .02نادره
 .00المدور
 .00ام بطيمه
 .09دحل
 .06الصهاه
 .09حميد
 .04الكرم
 .07عين
 .08الزعفرانه
 .03المنيفه
 .02صعد
 .00ابو السوس
 .00السحري
 .09ام حصماصه
 .06خطله
 .09ام رمانة
 .04مداوير عين
 .07الرشاده
 .08عين النبي .
 .6قضاء المنشية ومركزه منشية بني حسن ويشمل القرى التالية :
 .0منشية بني حسن
 .0دير ورق

 .9ام اللولو
ب .0.لواء البادية الشمالية ومركزه مثلث صبحا ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الصفاوي
 .0المناره
 .9الصالحية
 .6الحميدية
 .9االشرفية
 .4البشرية
 .7بلدة بني هاشم
 .8رحبة ركاد
 .3روضة االمير حمزة
 .02نايفه
 .00زملة االمير غازي
 .00السعادة
 .09البستانه
 .06القيصومه
 .09الهاشمية الشرقية
 .04منشية الخليفة
 .07عالية الشويعر
 .0قضاء صبحا ومركزه صبحا ويشمل القرى التالية :
 .0صبحا
 .0الدفيانه
 .9سبع اصير
 .6صبحيه

 .9كوم الرف
 .4منشية القبالن
 .7الفيصلية
 .8الحرارة
 .9قضاء ام الجمال ومركزه ام الجمال ويشمل القرى التالية :
 .0ام الجمال
 .0روضه بسمه
 .9الكوم االحمر
 .6العاقب
 .9عمره وعميره
 .4السعيديه
 .7رسم الحصان
 .8منشية الجدوع
 .3النزهه
 .02الرحمات
 .00منشية الخميس
 .00منشية اللويبد
 .09الزهور
 .06حميدية المساعيد
 .09طيبة المساعيد
 .6قضاء دير الكهف ومركزه دير الكهف ويشمل القرى التالية :
 .0دير الكهف
 .0الرفاعيات
 .9روضة االمير علي بن الحسين

 .6الجبيه
 .9دير القن
 .4مثناة راجل
 .7قاسم
 .8الجدعا
 .3تل رماح
 .02ارنيبة النعيمات
 .00مدور القن
 .00الثالج
 .09خشاع القن
 .06السويلميه
 .09المنصورة
 .04التل االصفر
 .07جاوا
 .08مريجب
 .03ام حسين
 . 02المنيصه
 .9قضاء ام القطين ومركزه ام القطين ويشمل القرى التالية :
 .0ام القطين
 .0خشاع سليتين
 .9المكيتفة
 .6المعزولة
 .9منشية القنو
 .4غدير الناقة

 .7الحسينية
ج .0.لواء البادية الشمالية الغربية ومركزه مثلث جامعة ال البيت ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الزعتري
 .0الباعج
 .9ام السرب
 .6المنصورة
 .9ثغرة الجب
 .4الزبيدية
 .7النهضة
 .8منشية السلطه
 .3المفردات
 .02حويجه
 .00روضة الرويعي
 .00الرابية
 .09الفحيليه
 .06المشرف
 .09روضة ابو الهيال
 .04الصوالحه
 .07الناصرية ( بني خالد )
 .08البوادي
 .0قضاء سما السرحان ومركزه سما السرحان ويشمل القرى التالية :
 .0سما السرحان
 .0مغير السرحان
 .9رباع السرحان

 .6جابر السرحان
 .9منشية الكعيبر
 .4سميا السرحان
 .7جابر ( مركز الحدود )
 .8زملة الطرقي
 .3المطلة
 .02الحرفوشية
 .9قضاء حوشا ومركزه مثلث حوشا ويشمل القرى التالية :
 .0حوشا
 .0الحمراء
 .9فاع
 .6الحرش
 .9بريقا
 .4االكيدر
 .7الخناصري
 .8السويلمه
 .3المشيرفه
 .02الدندنية
 .00الدرزية
 .6قضاء الخالدية ومركزه الخالدية ويشمل القرى التالية :
 .0الخالدية
 .0المبروكة
 .9السهل
 .6المشرفه

 .9ضاحية الحسين
 .4الحصينيات
د .لواء الرويشد ومركزه الرويشد ويشمل المدن التالية :
 .0الرويشد .
 .0منشية الغياث .
 .9صالحية النعيم .
 .6الروضة .
 .9الريشة الغربية .
 .4الرقبان .
 .7االثنى .
 .8الفيضة .
 .3الريشة الشرقية .
 .02الكرامة .
 .00المشاقيق .
 .00روضة الرويشد .
المادة 00
تتالف محافظة الطفيلة من االلوية واالقضية التالية :
أ  .لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الطفيلة
 .0العين البيضا
 .9العيص
 .6عيمه
 .9الحسين ( صنفحه اوريم  -عرفه )
 .4عابل

 .7النمته
 .8ابو بنا
 .3شيظم
 .02السلع
 .00ارحاب
 .00اضباعه
 .09مجادل
 .06صويميح
 .09عفرا
 .04عابور
 .07تلعة حسين
 .08المعطن
 .03البربيطه
 .02اللعبان
ب .لواء بصيرا ومركزه بصيرا ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0بصيرا
 .0القادسية
 .9غرندل
 .6ضانا
 .9الرشادية
 .4ام سراب
 .7سيل ريعا
 .8لحظة
 .3الضحل

ج .لواء الحسا ومركزه الحسا ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0الحسا
 .0الجرف
 .9العالية
المادة 00
تتالف محافظة مادبا من االلوية واالقضية التالية :
أ  .0 .لواء قصبة مادبا ومركزه مادبا ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0مادبا
 .0المامونية
 .9الفيحاء
 .6الواحة
 .9الفالحة
 .4حوية البالونة
 .7التيم
 .8الروابي
 .3الجبيل
 .02الهاللية
 .0قضاء جرينة ومركزه جرينة ويشمل القرى التالية :
 .0جرينة
 .0غرناطة
 .9العريش
 .6الوسية
 .9برذلة
 .4حوض ابو النمل

 .9قضاء ماعين ومركزه ماعين ويشمل القرى التالية :
 .0ماعين
 .0منشية ماعين
 .9حمامات ماعين
 .6زرقاء ماعين
 .6قضاء الفيصلية ومركزه الفيصلية ويشمل القرى التالية :
 .0الفيصلية
 .0صياغة
 .9اليسرى الجديدة
 .6اللبه
 .9عيون موسى
 .4عفنان
 .7المخيط
ب .0.لواء ذيبان ومركزه ذيبان ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0ذيبان
 .0الصفا
 .9المشرفة
 .6العالية
 .9فلحا
 .4عموريا
 .7ام شجيرة الشرقية
 .8ام شجيرة الغربية
 .3الريحانية
 .02عراعر

 .00ام شجرة
 .00الذهيبة
 .09المثلوثة
 .06الخالدية
 .09النهضة
 .04المنشية
 .07برزة
 .08القاسمية
 .03الشقيق
 .02القبيبة
 .0قضاء العريض ومركزه العريض ويشمل القرى التالية :
 .0العريض
 .0البقيع
 .9الهاشمية
 .6عطروز
 .9المحمدية
 .4الزهراء
 .7النامية
 .8القريات
 .3مكاور
 .02الزاره
 .00الدير
 .00بلوطه
 .09الجديدة

 .06الزينة
 .9قضاء مليح ومركزه مليح ويشمل القرى التالية :
 .0مليح
 .0لب
 .9دليلة الحمايدة
 .6الوالة
 .9نزهة الوالة
 .4الغدير
 .7الراشدية
 .8الحياض
 .3تجمع السن
 .02تجمع المسيعدات
المادة 09
تتالف محافظة جرش من االلوية واالقضية التالية :
أ  .0.لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0جرش
 .0سوف
 .9ساكب
 .6كفر خل
 .9الكتة
 .4ريمون
 .7بليال
 .8قفقفا
 .3نحلة

 .02الربوة
 .00دير الليات
 .00الحداده
 .09مقبله
 .06الكفير
 .09زقريط
 .04الجبارات
 .07عصفور
 .08الرشايدة
 .03ام رامح
 .02عنيبه
 .00جبا
 .00ام الزيتون
 .09النبي هود
 .06الحسينيات
 .09ام قنطرة
 .04نجدة
 .07المجر
 .08العبارة
 .03جمال
 .92قريع
 .90دبين
 .90الرياشي
 .99الحازية

 .96عمامه
 .99الشيخ مفرج
 .94السبطه
 .97دير عجلون
 .98الجنيدية
 .93المشيرفة
 .62الفيحاء
 .0قضاء المصطبة ومركزه المصطبة ويشمل القرى التالية :
 .0المصطبة
 .0مرصع
 .9جبة
 .6تلعة الرز
 .9الرحمانية
 .4الراية
 .9قضاء برما ومركزه برما ويشمل القرى التالية :
 .0برما
 .0المنصورة
 .9الجزازة
 .6المجدل
 .9عليمون
 .4همتا
 .7الفواره
 .8الهونة
المادة 06

تتالف محافظة عجلون من االلوية واالقضية التالية :
أ  .0.لواء قصبة عجلون ومركزه مدينة عجلون ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0عجلون
 .0عنجرة
 .9عين جنا
 .6الهاشمية
 .9الوهادنة
 .4حالوة
 .7دير الصمادية الشمالي
 .8خشيبة الفوقا
 .3الجبل االخضر
 .02الشكارة
 .00الفاخرة
 .00محنا
 .09اشتفينا
 .06الطيارة
 .09ام الينابيع
 .04الساخنة
 .07الحنش
 .08خربة السوق
 .03الزراعة
 .02كفر الدره
 .00الجب
 .00الحزار

 .09الزيزفونة
 .06السرابيس
 .09ام الخشب
 .04خلة سالم
 .07خلة وردة
 .08النقب
 .03عويمر
 .92الزعترة
 .90ابو الزيتون
 .90لستب
 .99الصفصافة
 .96دير الصمادية الجنوبي
 .99الصوان
 .0قضاء صخرة ومركزه صخرة ويشمل القرى التالية :
 .0صخرة
 .0عبين
 .9عبلين
 .6سامتا
 .9منيف
 .4دير البرك
 .7خربة فارة
 .9قضاء عرجان ومركزه عرجان ويشمل القرى التالية :
 .0عرجان
 .0باعون

 .9راسون
 .6اوصرة
 .9صنعار
 .4المرجم
 .7عصيم
 .8بئر الدالية
ب .لواء كفرنجة ومركزه كفرنجه ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0كفرنجة
 .0راجب
 .9بالص
 .6السفينة
 .9عين البستان
 .4الحرث
 .7دحوس
 .8ثغرة زبيد
 .3العامرية
 .02البركة
 .00ام الرمل
 .00مريمين
 .09خلة السمرة
 .06كعب الملول
 .09الشطورة
 .04المشيرفه
 .07العقدة

 .08نمر
 .03النوبة
المادة 09
تتالف محافظة العقبة من االلوية واالقضية التالية :
أ  .0 .لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0العقبة
 .0الدره
 .9المزفر
 .6تتن
 .0قضاء وادي عربة ومركزه الريشه ويشمل القرى التالية :
 .0الريشة
 .0القريقرة
 .9رحمه
 .6بئر مذكور
 .9قطر
 .4فينان
 .7غرندل
 .8المقرح
 .3طابا
ب .0.لواء القويرة ومركزه القويرة ويشمل المدن والقرى التالية :
 .0القويرة
 .0الراشدية
 .9رم
 .6الحميمة الجديدة

 .9دبة حانوت
 .4الشاكرية
 .7الصالحية
 .8العسلية
 .3عين الهوارة
 .02الحميمة
 .9قضاء الديسة ومركزه الديسة ويشمل القرى التالية :
 .0الديسة
 .0الطويسة
 .9منيشير
 .6الطويل
 .9الغال
المادة 04
لمقاصد هذا النظام تعتمد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية
للمحافظات وااللوية واالقضية .
المادة 07
يلغى نظام التقسيمات االدارية رقم  90لسنة  0339والتعديالت التي طرات عليه .

