
اللوائح اإلنتخابية

المرحلة األولى : تحديد الحاصل االنتخابي

133,412العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء

7عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

النتيجة في دائرة الشمال 1 : عكار

133,412العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء3,535عدد األوراق الباطلة838عدد األوراق البيضاء136,947عدد المقترعين293,071عدد الناخبين

- لبنان السيادة1498 - نساء عكار - قرار عكار24,713 - القرار لعكار32,032 414,449

634,430 - عكار القوية576,452 - المستقبل لعكار

19,058.857



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

تم إخراج نساء عكار، قرار عكار ، لبنان السيادة ، و القرار لعكار لعدم حصولها على حاصل انتخابي

المرحلة الثالثة : إعادة احتساب الحاصل اإلنتخابي

مجموع أصوات اللوائح الملغاة = مجموع أصوات نساء عكار + مجموع أصوات لبنان السيادة + مجموع أصوات قرار عكار + مجموع أصوات القرار لعكار = 498 + 4,713 + 2,032 + 14,449 = 21,692

133,412 - 21,692العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء - مجموع أصوات اللوائح الملغاة

7عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

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

1 - نساء عكار

498

2 - لبنان السيادة

4,713

3 - قرار عكار

2,032

4 - القرار لعكار

14,449

5 - المستقبل لعكار

76,452

6 - عكار القوية

34,430

15,960

5 - المستقبل لعكار

76,452

15,960
4.79

4 مقعدعدد المقاعد
0.79الكسر

5 مقاعدالمجموع

6 - عكار القوية

34,430

15,960
2.157

2 مقعدعدد المقاعد
0.157الكسر

2 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

76,452المستقبل لعكار5

وليد وجيه البعريني
عكار - سني

20,426
108,576

x100% 18.813 =

محمد مصطفى سليمان
عكار - سني

14,911
108,576

x100% 13.733 =

محمد طارق طالل المرعبي
عكار - سني

14,145
108,576

x100% 13.028 =

هادي فوزي حبيش
عكار - ماروني

13,055
108,576

x100% 12.024 =

وهبي خليل خليل قاطيشه
عكار - روم ارثوذكس

7,911
108,576

x100% 7.286 =

جان نقوال موسى
عكار - روم ارثوذكس

3,759
108,576

x100% 3.462 =

خضر منيف حبيب
عكار - علوي

561
108,576

x100% 0.517 =

34,430عكار القوية6

جيمي جورج جبور
عكار - ماروني

8,667
108,576

x100% 7.982 =

محمد يحيه يحيه
عكار - سني

8,144
108,576

x100% 7.501 =

أسعد رامز درغام
عكار - روم ارثوذكس

7,435
108,576

x100% 6.848 =

محمد عبد الفتاح شديد
عكار - سني

5,277
108,576

x100% 4.86 =

محمود خضر حداره
عكار - سني

1,628
108,576

x100% 1.499 =

مصطفى علي حسين
عكار - علوي

1,353
108,576

x100% 1.246 =

رياض نقوال رحال
عكار - روم ارثوذكس

1,304
108,576

x100% 1.201 =



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 المستقبل لعكارسني - عكار18.813 % وليد وجيه البعريني

نعم المستقبل لعكارسني - عكار13.733 % محمد مصطفى سليمان

نعم المستقبل لعكارسني - عكار13.028 % محمد طارق طالل المرعبي

نعم المستقبل لعكارماروني - عكار12.024 % هادي فوزي حبيش

% جيمي جورج جبور إكتمال حصة المذهبكال عكار القويةماروني - عكار7.982

% محمد يحيه يحيه إكتمال حصة المذهبكال عكار القويةسني - عكار7.501

نعم المستقبل لعكارروم ارثوذكس - عكار7.286 % وهبي خليل خليل قاطيشه

% أسعد رامز درغام نعم عكار القويةروم ارثوذكس - عكار6.848

إكتمال حصة المذهبكال عكار القويةسني - عكار4.86 % محمد عبد الفتاح شديد

% جان نقوال موسى الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال المستقبل لعكارروم ارثوذكس - عكار3.462

% محمود خضر حداره إكتمال حصة المذهبكال عكار القويةسني - عكار1.499

نعم عكار القويةعلوي - عكار1.246 % مصطفى علي حسين

% رياض نقوال رحال الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال عكار القويةروم ارثوذكس - عكار1.201

% خضر منيف حبيب الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال المستقبل لعكارعلوي - عكار0.517



دائرة الشمال األولى: (عكار) النتائج النهائية  الفائزين
اسم الالئحةالمقعدالمرشح

المستقبل لعكارسني - عكار وليد وجيه البعريني

المستقبل لعكارسني - عكار محمد مصطفى سليمان

المستقبل لعكارسني - عكار محمد طارق طالل المرعبي

المستقبل لعكارماروني - عكار هادي فوزي حبيش

المستقبل لعكارروم ارثوذكس - عكار وهبي خليل خليل قاطيشه

عكار القويةروم ارثوذكس - عكار أسعد رامز درغام

عكار القويةعلوي - عكار مصطفى علي حسين

مجموع االصوات التفضیلیة

20426

14911

14145

13055

7911

7435

1353


