
Timeframe for Parliamentary Elections in Lebanon 2018
اإلطار الزمني لإلنتخابات النيابية في لبنان 2018

تشكيل هيئة اإلشراف خالل مهلة
3 أشهر من نشر القانون 

آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة
بدء تسجيل المرشحين

الحملة اإلنتخابية تبدأ مع تقديم أول 
طلب ترشيح

آخر مهلة لتقديم التقارير المالية
للمرشحين

آخر مهلة لتقديم الطعون في نتائج
اإلنتخابات

 إنتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح

حظر نشر استطالعات الرأي

بدء مرحلة إقتراع غير المقيمين

بدء فترة الصمت اإلنتخابي

خالل الـ60 يومًا التي تسبق انتهاء
والية المجلس النيابي الحالي.

آخر مهلة للعودة عن الترشيح

آخر مهلة لتوزيع أقالم اإلقتراع

Start of candidate
registration

E-Day
plus 30 days

During the 60 days preceding
the end of the mandate of

the current parliament.

اقتراع موظفي األقالم

SCE must be formed within
3 months from the publication 
of the law

Deadline to call for elections

Deadline for submission of 
candidacy applications

Deadline for withdrawal of 
nomination

Deadline for publishing polling
stations locations

Deadline for registration of 
lists of candidates

Moratorium on opinion polls

Start of non-resident voting
period

Campaign silence begins

Deadline for submission of 
candidates financial reports
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Deadline for submission of 
challenges to election results

Start of candidates registration

Electoral campaign starts with
the first nomination

30 يومًا من إعالن
النتائج الرسمية

Voting day for polling staff

آخر مهلة لتسجيل اللوائح

بدء تسجيل المرشحين

5 شباط 2018 

7 آذار 2018 

22 آذار 2018 

27 آذار 2018 

16 نيسان 2018 

27 & 29 نيسان 2018 

26 نيسان 2018 

3 أيار 2018 

5 أيار 2018 

5 February 2018

7 March 2018

22 March 2018

27 March 2018

16 April 2018

27 & 29 April 2018

26 April 2018

3 May 2018

5 May 2018

17- 6 - 2017 17- 9 - 2017 17- 6 - 2017 17- 9 - 2017 

week after the end 1بيان حسابي شهري
of each month of the whole
election campaign period

Monthly Account Statement
أسبوع من انقضاء كل
شهر من أشهر الحملة

اإلنتخابية

Election Day
6 May 2018

يوم اإلنتخابات
6 أيار 2018


