
اللوائح اإلنتخابية

المرحلة األولى : تحديد الحاصل االنتخابي

78,467العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء

6عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

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

تم إخراج كلنا وطني و سوا لبعبدا لعدم حصولها على حاصل انتخابي

النتيجة في دائرة جبل لبنان 3 : بعبدا

78,467العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء1,585عدد األوراق الباطلة538عدد األوراق البيضاء80,052عدد المقترعين168,922عدد الناخبين

440,669 - الوفاق الوطني34,992 - كلنا وطني25,768 - سوا لبعبدا126,500 - وحدة وانماء بعبدا

13,077.833

1 - وحدة وانماء بعبدا

26,500

2 - سوا لبعبدا

5,768

3 - كلنا وطني

4,992

4 - الوفاق الوطني

40,669



المرحلة الثالثة : إعادة احتساب الحاصل اإلنتخابي

مجموع أصوات اللوائح الملغاة = مجموع أصوات سوا لبعبدا + مجموع أصوات كلنا وطني = 5,768 + 4,992 = 10,760

78,467 - 10,760العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء - مجموع أصوات اللوائح الملغاة

6عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

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

11,284.5

1 - وحدة وانماء بعبدا

26,500

11,284.5
2.348

2 مقعدعدد المقاعد
0.348الكسر

2 مقاعدالمجموع

4 - الوفاق الوطني

40,669

11,284.5
3.604

3 مقعدعدد المقاعد
0.604الكسر

4 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

26,500وحدة وانماء بعبدا1

بيار رشيد بو عاصي
بعبدا - ماروني

13,498
65,965

x100% 20.462 =

هادي محمد رفيق أبو الحسن
بعبدا - درزي

11,844
65,965

x100% 17.955 =

صالح محمود الحركة
بعبدا - شيعي

468
65,965

x100% 0.709 =

سينتيا احمد رياض االسمر
بعبدا - ماروني

200
65,965

x100% 0.303 =

جوزف ميشال عضيمي
بعبدا - ماروني

114
65,965

x100% 0.173 =

40,669الوفاق الوطني4

علي فضل عمار
بعبدا - شيعي

13,692
65,965

x100% 20.756 =

آالن جوزف عون
بعبدا - ماروني

10,200
65,965

x100% 15.463 =

فادي فخري عالمه
بعبدا - شيعي

6,348
65,965

x100% 9.623 =

حكمت فرج ديب
بعبدا - ماروني

4,428
65,965

x100% 6.713 =

ناجي كميل غاريوس
بعبدا - ماروني

2,916
65,965

x100% 4.421 =

سهيل أسعد األعور
بعبدا - درزي

2,257
65,965

x100% 3.422 =



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

% علي فضل عمار نعم الوفاق الوطنيشيعي - بعبدا20.756

% بيار رشيد بو عاصي نعم وحدة وانماء بعبداماروني - بعبدا20.462

نعم وحدة وانماء بعبدادرزي - بعبدا17.955 % هادي محمد رفيق أبو الحسن

% آالن جوزف عون نعم الوفاق الوطنيماروني - بعبدا15.463

% فادي فخري عالمه نعم الوفاق الوطنيشيعي - بعبدا9.623

% حكمت فرج ديب نعم الوفاق الوطنيماروني - بعبدا6.713

% ناجي كميل غاريوس الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال الوفاق الوطنيماروني - بعبدا4.421

% سهيل أسعد األعور الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال الوفاق الوطنيدرزي - بعبدا3.422

% صالح محمود الحركة الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال وحدة وانماء بعبداشيعي - بعبدا0.709

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال وحدة وانماء بعبداماروني - بعبدا0.303 % سينتيا احمد رياض االسمر

% جوزف ميشال عضيمي الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال وحدة وانماء بعبداماروني - بعبدا0.173



ددائرة جبل لبنان الثالثة:(بعبدا) النتائج النهائية  الفائزين
اسم الالئحةالمقعدالمرشح

الوفاق الوطنيشيعي - بعبدا علي فضل عمار

وحدة وانماء بعبداماروني - بعبدا بيار رشيد بو عاصي

وحدة وانماء بعبدادرزي - بعبدا هادي محمد رفيق أبو الحسن

الوفاق الوطنيماروني - بعبدا آالن جوزف عون

الوفاق الوطنيشيعي - بعبدا فادي فخري عالمه

الوفاق الوطنيماروني - بعبدا حكمت فرج ديب

مجموع االصوات التفضیلیة

13692

13498

11844

10200

6348

4428


