
اللوائح اإلنتخابية

المرحلة األولى : تحديد الحاصل االنتخابي

65,738العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء

5عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

المرحلة الثانية : التأكد من أن جميع اللوائح حصلت على حاصل انتخابي

تم إخراج قدرة التغيير لعدم حصولها على حاصل انتخابي

النتيجة في دائرة الجنوب 1 : صيدا - جزين

65,738العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء1,608عدد األوراق الباطلة820عدد األوراق البيضاء67,346عدد المقترعين124,671عدد الناخبين

416,470 - التكامل والكرامة36,238 - قدرة التغيير220,127 - صيدا وجزين معًا122,083 - لكل الناس

13,147.6

1 - لكل الناس

22,083

2 - صيدا وجزين معًا

20,127

3 - قدرة التغيير

6,238

4 - التكامل والكرامة

16,470



المرحلة الثالثة : إعادة احتساب الحاصل اإلنتخابي

مجموع أصوات اللوائح الملغاة = مجموع أصوات قدرة التغيير = 6,238 = 6,238

65,738 - 6,238العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء - مجموع أصوات اللوائح الملغاة

5عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

المرحلة الرابعة : تحديد عدد المقاعد لكل الئحة انطالقًا من الحاصل االنتخابي (عدد أصوات الالئحة / الحاصل اإلنتخابي)

11,900

1 - لكل الناس

22,083

11,900
1.856

1 مقعدعدد المقاعد

0.856الكسر

2 مقاعدالمجموع

2 - صيدا وجزين معًا

20,127

11,900
1.691

1 مقعدعدد المقاعد

0.691الكسر

2 مقاعدالمجموع

4 - التكامل والكرامة

16,470

11,900
1.384

1 مقعدعدد المقاعد

0.384الكسر

1 مقاعدالمجموع



ال يوجد تعادل في نسب األصوات

المرحلة الخامسة : تحديد الالئحة الحاصلة على المقعد اإلضافي



( ١٠٠ x األصوات التفضيلية لكل مرشح / مجموع األصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصغرى ) المرحلة السادسة : احتساب النسبة المؤية من األصوات التفضيلية لكل مرشح

22,083لكل الناس1

ابراهيم سمير عازار

جزين - ماروني
11,663
25,805

x100% 45.197 =

اسامه معروف سعد المصري

صيدا - سني
9,880
31,394

x100% 31.471 =

يوسف حنا بشاره حنا سعد
السكاف

جزين - روم كاثوليك

31
25,805

x100% 0.12 =

عبد القادر نزيه البساط

صيدا - سني
36

31,394
x100% 0.115 =

20,127صيدا وجزين معًا2

زياد ميشال أسود

جزين - ماروني
7,270
25,805

x100% 28.173 =

امل حكمت أبو زيد

جزين - ماروني
5,016
25,805

x100% 19.438 =

عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري

صيدا - سني
3,509
31,394

x100% 11.177 =

بسام ابراهيم حمود

صيدا - سني
3,204
31,394

x100% 10.206 =

سليم انطوان خوري

جزين - روم كاثوليك
708

25,805
x100% 2.744 =

16,470التكامل والكرامة4

بهية بهاء الدين الحريري

صيدا - سني
13,739
31,394

x100% 43.763 =

حسن محمد سليم شمس الدين

صيدا - سني
1,026
31,394

x100% 3.268 =

امين ادمون رزق

جزين - ماروني
632

25,805
x100% 2.449 =

روبير الياس الخوري

جزين - روم كاثوليك
449

25,805
x100% 1.74 =

انجال بشاره الخوند

جزين - ماروني
36

25,805
x100% 0.14 =



المرحلة السابعة : ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من األعلى إلى األدنى وفقًا لما ناله كل مرشح من النسبة المؤية من األصوات التفضيلية

السببفائز (نعم / كال)اسم الالئحةالمقعدالنسبةالمرشح

نعم لكل الناسماروني - جزين45.197 % ابراهيم سمير عازار

نعم التكامل والكرامةسني - صيدا43.763 % بهية بهاء الدين الحريري

نعم لكل الناسسني - صيدا31.471 % اسامه معروف سعد المصري

نعم صيدا وجزين معًاماروني - جزين28.173 % زياد ميشال أسود

إكتمال حصة المذهبكال صيدا وجزين معًاماروني - جزين19.438 % امل حكمت أبو زيد

اكتمال حصة الدائرة الصغرىكال صيدا وجزين معًاسني - صيدا11.177 % عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري

اكتمال حصة الدائرة الصغرىكال صيدا وجزين معًاسني - صيدا10.206 % بسام ابراهيم حمود

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال التكامل والكرامةسني - صيدا3.268 % حسن محمد سليم شمس الدين

نعم صيدا وجزين معًاروم كاثوليك - جزين2.744 % سليم انطوان خوري

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال التكامل والكرامةماروني - جزين2.449 % امين ادمون رزق

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال التكامل والكرامةروم كاثوليك - جزين1.74 % روبير الياس الخوري

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال التكامل والكرامةماروني - جزين0.14 % انجال بشاره الخوند

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال لكل الناسروم كاثوليك - جزين0.12 % يوسف حنا بشاره حنا سعد السكاف

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال لكل الناسسني - صيدا0.115 % عبد القادر نزيه البساط



دائرة الجنوب األولى: (صیدا - جزین) النتائج النهائية  الفائزين
اسم الالئحةالمقعدالمرشح

لكل الناسماروني - جزين ابراهيم سمير عازار

التكامل والكرامةسني - صيدا بهية بهاء الدين الحريري

لكل الناسسني - صيدا اسامه معروف سعد المصري

صيدا وجزين معًاماروني - جزين زياد ميشال أسود

صيدا وجزين معًاروم كاثوليك - جزين سليم انطوان خوري

مجموع االصوات التفضیلیة

11663

13739

9880

7270

708


