االنتخابات املـحلية  -املرحلة الثانية
استناد ًا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم ( )10لسنة 2005م وتعديالته ولقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2021/09/27
والقاضي بتكليف جلنة االنتخابات املركزية بتنفيذ االنتخابات احمللية  -املرحلة الثانية يوم السبت املوافق  2022/03/26مرفق اجلدول

الزمني لتنفيذ انتخابات املرحلة الثانية.

املدة
القانونية

احلدث االنتخابي

التاريخ
من

إلى

التسجيل والنشر واالعتراض

تسجيل الناخبني

مرحلة التسجيل والنشر واالعتراض

5

السبت 2022/01/08

األربعاء 2022/01/12

تبليغ املعترض على ورود اسمه يف سجل الناخبني والرد على االعتراض

1

األربعاء 2022/01/12

األربعاء 2022/01/12

بت اللجنة يف االعتراضات املقدمة على السجل االبتدائي

5

اخلميس 2022/01/13

األثنني 2022/01/17

استئناف قرارات اللجنة بخصوص التسجيل أمام احملكمة

5

األثنني 2022/01/17

األحد 2022/01/23

بت احملكمة يف االستئناف املقدم على قرار اللجنة

5

األثنني 2022/01/24

األحد 2022/01/30

الترشح

تقدمي طلبات
الترشح

الطعن برفض طلب
الترشح

كشف املرشحني
النهائي

فتح باب الترشح

10

الثالثاء 2022/02/08

اخلميس 2022/02/17

آخر يوم النسحاب مرشحي القوائم قبل يوم من نهاية فترة الترشح

1

األربعاء 2022/02/16

األربعاء 2022/02/16

آخر يوم لتقدمي طلبات الترشح

1

اخلميس 2022/02/17

اخلميس 2022/02/17

نشر القائمة األولية بأسماء القوائم و املرشحني

3

األحد 2022/02/20

الثالثاء 2022/02/22

االعتراض أمام اللجنة على أسماء القوائم و املرشحني

3

األحد 2022/02/20

الثالثاء 2022/02/22

بت اللجنة يف االعتراضات املقدمة على الكشف األولي للقوائم واملرشحني

3

الثالثاء 2022/02/22

اخلميس 2022/02/24

استئناف قرارات اللجنة بخصوص االعتراضات على الترشح أمام احملكمة

3

اخلميس 2022/02/24

األحد 2022/02/27

بت احملكمة يف االستئناف املقدم على طلبات الترشح

5

األثنني 2022/02/28

األحد 2022/03/06

اليوم األخير النسحاب القوائم املترشحة

1

اجلمعة 2022/03/11

اجلمعة 2022/03/11

نشر القوائم النهائية بأسماء القوائم وأسماء مرشحيها

1

السبت 2022/03/12

السبت 2022/03/12

الدعاية االنتخابية

الدعاية
االنتخابية

بدء الدعاية االنتخابية

13

السبت 2022/03/12

اخلميس 2022/03/24

التوقف عن الدعاية االنتخابية

1

اجلمعة 2022/03/25

اجلمعة 2022/03/25

االقتراع والفرز

االقتراع
النتائج
الطعن أمام احملكمة
بالنتائج

يوم االقتراع

1

السبت 2022/03/26

السبت 2022/03/26

إعالن نتائج االنتخابات

1

األحد 2022/03/27

األحد 2022/03/27

نشر النتائج األولية خالل  72ساعة من انتهاء عملية الفرز
تقدمي الطعون بالنتائج األولية لدى محكمة االنتخابات خالل أسبوع
البت يف الطعون من قبل احملكمة خالل خمسة أيام من تاريخ تقدمي الطعن

