روزنامة االنتخابات التشريعية والرئاسية 2019
تسجيل الناخبني
التاريخ

االنتخابات التشريعية

 10أفريل

توسيع عملية التسجيل

 22ماي

غلق باب التسجيل لالنتخابات
التشريعية

 29و30
و 31ماي

وضع قائمات الناخبني لالنتخابات
التشريعية على ذمة العموم

 1و 2و3
جوان

تقديم االعتراضات على قائمات
الناخبني لالنتخابات التشريعية

 27جوان

آخر أجل لضبط القائمات النهائية
للناخبني لالنتخابات التشريعية

االنتخابات التشريعية

االنتخابات الرئاسية

تمتــد فتــرة الطعــون علــى قــرارات
الهيئــة لفتــرة أقصاهــا  18يومــ ًا
تشــمل العطــل

 8و 9و10
جويلية

 22جويلية
 29جويلية

غلق باب الترشحات لالنتخابات
التشريعية

 6أوت

آخر أجل لإلعالن عن القائمات
املقبولة (أ ّوليا) لالنتخابات
التشريعية

 20أوت

1

يغلــق بــاب التســجيل شــهران قبــل
انطــاق قبــول الترشــحات (الفصــل
 24مــن قــرار التســجيل)

غلق باب التسجيل لالنتخابات
الرئاسية

تقديم االعتراضات على قائمات
الناخبني لالنتخابات الرئاسية

فتح باب الترشحات لالنتخابات
التشريعية

تحيــن قائمــة مكاتــب التســجيل
تمكــن الناخبــن مــن التســجيل عــن
ُبعــد للدوائــر االنتخابيــة بالخــارج

تبــت الهيئــة فــي مطالــب االعتــراض
وتعلــم األطــراف املعنيــة بقراراتهــا
فــي أجــل أقصــاه  5أيــام

 5و 6و7
جويلية

 16جويلية

مالحظات

يغلــق بــاب التســجيل شــهران قبــل
انطــاق قبــول الترشــحات (الفصــل
 24مــن قــرار التســجيل)

وضع قائمات الناخبني لالنتخابات
الرئاسية على ذمة العموم

انطالق الفترة االنتخابية
لالنتخابات التشريعية

االنتخابات في الخارج

االنتخابات الرئاسية

تبــت الهيئــة فــي مطالــب االعتــراض
وتعلــم األطــراف املعنيــة بقراراتهــا
فــي أجــل أقصــاه  5أيــام
تمتــد فتــرة الطعــون علــى قــرارات
الهيئــة لفتــرة أقصاهــا  21يومــ ًا
تشــمل العطــل
تنطلق الفترة االنتخاب ّية للقائمات
ّ
املترشحة عن الدوائر االنتخاب ّية
بالخارج يوم  14جويلية

شهران قبل الحملة االنتخابية
تمتد فترة تقديم الترشحات
لالنتخابات التشريعية لثمانية أيام

تمتد فترة الطعون على الترشحات
لالنتخابات التشريعية لفترة
أقصاها  22يوم ًا تشمل العطل

آخر أجل لضبط القائمات النهائية
للناخبني لالنتخابات الرئاسية
انطالق الفترة االنتخابية
لالنتخابات الرئاسية

تنطلق الفترة االنتخاب ّية بالخارج
يوم  18أوت

شهران قبل الحملة االنتخابية
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تسجيل الناخبني
التاريخ

االنتخابات التشريعية

 27أوت

 29أوت

آخر أجل النسحاب املترشحني من
االنتخابات التشريعية

 30أوت

آخر أجل لإلعالن عن القائمات
املقبولة نهائ ّي ًا لالنتخابات
التشريعية

االنتخابات التشريعية

االنتخابات الرئاسية

فتح باب الترشحات لالنتخابات
الرئاسية

االنتخابات في الخارج

االنتخابات الرئاسية
مالحظات

تمتــد فتــرة تقديــم الترشــحات
لالنتخابــات الرئاســية لثمانيــة أيــام

يمكــن ســحب الترشــحات فــي
ّ
آخر أجل النسحاب
املترشحني أجــل أقصــاه  15يومـ ًا قبــل انطــاق
ّ
الدوائر
عن
حة
املترش
من القائمات
الحملــة االنتخابيــة
االنتخاب ّية بالخارج يوم  27أوت
يرتبــط هــذا األجــل باملــدة الفعليــة
التــي تســتغرقها الطعــون وال
يتجــاوز األجــل املذكــور

 3سبتمبر

غلق باب الترشحات لالنتخابات
الرئاسية

ّ
الترشــح
تبــت الهيئــة فــي مطالــب
فــي أجــل أقصــاه  4أيــام .ويتــم
تعويــض املزكــن فــي أجــل ال
يتجــاوز  48ســاعة .وتعلــم الهيئــة
املترشــحني بقراراتهــا فــي أجــل
أقصــاه  24ســاعة

10
سبتمبر

آخر أجل لإلعالن عن قائمة
املترشحني املقبولني (أول ّيا)
لالنتخابات الرئاسية

تمتــد فتــرة الطعــون فــي الترشــحات
لالنتخابــات الرئاســية لفتــرة
أقصاهــا  29يومــا تشــمل العطــل

14
سبتمبر

انطالق الحملة االنتخابية
لالنتخابات التشريعية

انطالق الحملة االنتخابية
تنطلــق قبــل  22يومــ ًا مــن يــوم
لالنتخابات التشريعية بالخارج يوم
االقتــراع وتمتــد  21يومــ ًا
 12سبتمبر

 4أكتوبر

انتهاء الحملة االنتخابية
لالنتخابات التشريعية

تنتهي الحملة االنتخابية
لالنتخابات التشريعية بالخارج يوم
 2أكتوبر

 5أكتوبر

يوم الصمت االنتخابي لالنتخابات
التشريعية

يوم الصمت االنتخابي بالنسبة
لالنتخابات التشريعية في الخارج
يوم  3أكتوبر

 6أكتوبر

يوم االقتراع لالنتخابات التشريعية

االقتراع بالخارج لالنتخابات
التشريعية أيام  4و 5و 6أكتوبر

 10أكتوبر

آخر أجل لإلعالن عن النتائج
األولية لالنتخابات التشريعية

 19أكتوبر
 8نوفمبر

2

تمتــد فتــرة الطعــون علــى النتائــج
األوليــة لالنتخابــات لفتــرة أقصاهــا
 32يومــ ًا تشــمل العطــل ،وتصــ ّرح
الهيئــة بالنتائــج النهائيــة فــي أجــل
 48ســاعة

آخر أجل لإلعالن عن قائمة
املترشحني املقبولني نهائ ّي ًا
لالنتخابات الرئاسية
انطالق الحملة االنتخابية
لالنتخابات الرئاسية

يمتــد الفــرز إلــى  7أكتوبــر باعتبــار
الدوائــر بالخــارج

تنطلق أنشطة الحملة االنتخابية
لالنتخابات الرئاسية خارج
الجمهورية يوم  17أكتوبر

تنتهي الحملة االنتخابية
نهاية الحملة االنتخابية لالنتخابات
لالنتخابات الرئاسية بالخارج يوم
الرئاسية
 6نوفمبر

روزنامة االنتخابات التشريعية والرئاسية 2019
تسجيل الناخبني
التاريخ

االنتخابات التشريعية

االنتخابات التشريعية

االنتخابات الرئاسية

االنتخابات في الخارج

 9نوفمبر

يوم الصمت االنتخابي لالنتخابات
الرئاسية

يكون يوم الصمت بالنسبة
لنشاطات الحملة االنتخابية خارج
الجمهورية يوم  7نوفمبر

 10نوفمبر

يوم االقتراع لالنتخابات الرئاسية
(الدورة األولى)

االقتراع بالخارج للدورة األولى
لالنتخابات الرئاسية أيام
 8و 9و 10نوفمبر

 13نوفمبر

االنتخابات الرئاسية
مالحظات

يمتــد الفــرز إلــى  11نوفمبــر
باعتبــار الدوائــر بالخــارج
يرتبــط هــذا األجــل باملــدة الفعليــة
التــي تســتغرقها الطعــون وال
يتجــاوز األجــل املذكــور

آخر أجل للتصريح بالنتائج
النهائية لالنتخابات التشريعية

 14نوفمبر

آخر أجل لإلعالن عن النتائج
األولية للدورة األولى لالنتخابات
الرئاسية

تمتــد فتــرة الطعــون علــى النتائــج
األوليــة لالنتخابــات لفتــرة أقصاهــا
 32يوم ـ ًا تشــمل الطعــون ،وتص ـ ّرح
الهيئــة بالنتائــج النهائيــة فــي أجــل
 48ســاعة

18
ديسمبر

آخر أجل للتصريح عن بالنتائج
النهائية للدورة األولى لالنتخابات
الرئاسية

يرتبــط هــذا األجــل باملــدة الفعليــة
التــي تســتغرقها الطعــون وال
يتجــاوز األجــل املذكــور

فــي حالــة عــدم حصــول أي مــن املترشــحني علــى األغلبيــة املطلقــة مــن األصــوات املصــرح بهــا فــي الــدورة األولــى ،يتــم
تنظيــم دورة ثانيــة خــال األســبوعني التاليــن لإلعــان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة األولــى (ال يتجــاوز األحــد  29ديســمبر).

3

