
 مكاتب االقرتاعأعضاء روزنامة تعيني 

 االنتخابات التشريعية

 مالحظات إلاجراءات التاريخ

 م الترشحات لدى الهيئات الفرعيةتقد   فتح باب الترشحات 4132 أوت 31

 غلق باب الترشحات 4132 سبتمبر 5
يتم استغالل كامل فترة قبول الترشحات لفرز املطالب 

 .والبت فيها حال ورودها

 4132سبتمبر  31
 آخر أجل للبت في املطالب وترتيب املترشحين

 (عند الاقتضاء واستكمالهم)

اختيار قبول املطالب التي تستوفي الشروط القانونية و يتم 

إعداد القائمة ألاولية و  هممن ضمنرؤساء مكاتب الاقتراع 

 .املترشحين فيها ترتيبو 

 لعضوية مكاتب الاقتراعنشر القائمات ألاولية للمترشحين  4132 سبتمبر 32

 :النشريتم 

 بمقرات الهيئات الفرعية،-

 .على املوقع الالكتروني للهيئة -

 انطالق قبول مطالب املراجعة 4132سبتمبر  35

يتم تقديمها أمام الهيئات الفرعية من ممثلي القائمات 

لب الترشح لالنتخابات ممثل القائمة املبين في مطا)املترشحة 

 منذاملراجعة  طلق عملية قبول مطالب، وتن(التشريعية

إلاعالن عن قائمة املترشحين املقبولين لعضوية مكاتب 

 الاقتراع،

 لقبول مطالب املراجعة آخر أجل  4132 سبتمبر 42

أجل أقصاه  تتواصل عملية قبول مطالب املراجعة إلى حدود

 ثالثة أيام من تاريخ إلاعالن 
ً
ا عن القائمات املقبولة نهائي 

 
 

 .(4132سبتمبر  42) حين لالنتخابات التشريعيةللمترش



 ألعضاء مكاتب الاقتراعآخر أجل لنشر القائمات النهائية  4132أكتوبر  31

آخر أجل لنشر القائمات  39من القرار عدد  9حدد الفصل 

ن قبل يوم الاقتراع وتم احتساب هذا ألاجل بأسبوعيالنهائية 

 42) بالخارجالتشريعية بالنظر إلى موعد إجراء الانتخابات 

 .(4132أكتوبر 

 االنتخابات الرئاسية

 مالحظات إلاجراءات التاريخ

 نفس القائمة للمراجعة للمترشحين لالنتخابات الرئاسية نشر  4132أكتوبر  31

أن تتم مراجعة  343يشترط القانون الانتخابي في فصله 

من قبل املترشحين  قائمات أعضاء مكاتب الاقتراع 

 (تخابات الرئاسيةلالن)

 انطالق قبول مطالب املراجعة 4132أكتوبر  33

يتم تقديمها أمام الهيئات الفرعية من املترشحين لالنتخابات 

 .الرئاسية

إلاعالن عن قائمة  منذاملراجعة  وتنطلق عملية قبول مطالب

 املترشحين املقبولين لعضوية مكاتب الاقتراع، 

 طالب املراجعة لقبول مآخر أجل  4132 أكتوبر 42

أجل أقصاه  تتواصل عملية قبول مطالب املراجعة إلى حدود

حين امل ةعن قائمثالثة أيام من تاريخ إلاعالن 
 

 يناملقبولترش

 لالنتخابات 
ً
ا  .(4132أكتوبر  45) الرئاسيةنهائي 

 آخر أجل لنشر القائمات النهائية ألعضاء مكاتب الاقتراع 4132 نوفمبر 12
جل بالنظر إلى موعد إجراء الانتخابات تم احتساب هذا ألا 

 .(4132نوفمبر  43) بالخارجالرئاسية 

 


