
اللوائح اإلنتخابية

المرحلة األولى : تحديد الحاصل االنتخابي

170,637العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء

13عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

النتيجة في دائرة جبل لبنان 4 : الشوف - عاليه

170,637العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء2,683عدد األوراق الباطلة1,498عدد األوراق البيضاء173,320عدد المقترعين343,844عدد الناخبين

- المصالحة - القرار الحر198,967 - الوحدة الوطنية25,446 - ضمانة الجبل312,796 439,027

- مدنية59,987 - كلنا وطني 62,916

13,125.923



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

تم إخراج مدنية ، القرار الحر، كلنا وطني ، و الوحدة الوطنية لعدم حصولها على حاصل انتخابي

المرحلة الثالثة : إعادة احتساب الحاصل اإلنتخابي

مجموع أصوات اللوائح الملغاة = مجموع أصوات القرار الحر + مجموع أصوات الوحدة الوطنية + مجموع أصوات كلنا وطني + مجموع أصوات مدنية = 5,446 + 12,796 + 9,987 + 2,916 = 31,145

170,637 - 31,145العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء - مجموع أصوات اللوائح الملغاة

13عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

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

1 - المصالحة

98,967

2 - القرار الحر

5,446

3 - الوحدة الوطنية

12,796

4 - ضمانة الجبل

39,027

5 - كلنا وطني

9,987

6 - مدنية

2,916

10,730.154

1 - المصالحة

98,967

10,730.154
9.223

9 مقعدعدد المقاعد

0.223الكسر

9 مقاعدالمجموع

4 - ضمانة الجبل

39,027

10,730.154
3.637

3 مقعدعدد المقاعد

0.637الكسر

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

98,967المصالحة1

أكرم حسين شهيب

عاليه - درزي
14,088
51,201

x100% 27.515 =

هنري بيار الحلو

عاليه - ماروني
7,894
51,201

x100% 15.418 =

انيس وديع نصار

عاليه - روم ارثوذكس
7,872
51,201

x100% 15.375 =

تيمور وليد جنبالط

الشوف - درزي
11,478
83,712

x100% 13.711 =

محمد قاسم رشيد الحجار

الشوف - سني
10,003
83,712

x100% 11.949 =

جورج جميل عدوان

الشوف - ماروني
9,956
83,712

x100% 11.893 =

بالل أحمد عبدالّله

الشوف - سني
8,492
83,712

x100% 10.144 =

مروان محمد حماده

الشوف - درزي
7,266
83,712

x100% 8.68 =

نعمة يوسف طعمة

الشوف - روم كاثوليك
7,253
83,712

x100% 8.664 =

ناجي نبيه البستاني

الشوف - ماروني
5,245
83,712

x100% 6.266 =

غطاس سمعان الخوري

الشوف - ماروني
4,998
83,712

x100% 5.97 =

راجي نجيب السعد

عاليه - ماروني
2,129
51,201

x100% 4.158 =

39,027ضمانة الجبل4

سيزار ريمون ابي خليل

عاليه - ماروني
8,124
51,201

x100% 15.867 =

االمير طالل االمير مجيد ارسالن

عاليه - درزي
7,887
51,201

x100% 15.404 =

ماريو عزيز عون

الشوف - ماروني
5,124
83,712

x100% 6.121 =

الياس شديد حنا

عاليه - روم ارثوذكس
2,750
51,201

x100% 5.371 =

غسان امال عطاهللا

الشوف - روم كاثوليك
4,113
83,712

x100% 4.913 =

علي صالح الدين الحاج

الشوف - سني
3,374
83,712

x100% 4.03 =

فريد جورج فيليب البستاني

الشوف - ماروني
2,657
83,712

x100% 3.174 =

طارق محمد الخطيب

الشوف - سني
2,382
83,712

x100% 2.845 =

سمير يوسف عون

الشوف - ماروني
770

83,712
x100% 0.92 =

عماد مارون الحاج الملقب بالمعلم

عاليه - ماروني
457

51,201
x100% 0.893 =

مروان سلمان الصابري حالوي

الشوف - درزي
495

83,712
x100% 0.591 =

مازن عصمت بو درغم

الشوف - درزي
106

83,712
x100% 0.127 =



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

% أكرم حسين شهيب نعم المصالحةدرزي - عاليه27.515

% سيزار ريمون ابي خليل نعم ضمانة الجبلماروني - عاليه15.867

% هنري بيار الحلو نعم المصالحةماروني - عاليه15.418

نعم ضمانة الجبلدرزي - عاليه15.404 % االمير طالل االمير مجيد ارسالن

% انيس وديع نصار نعم المصالحةروم ارثوذكس - عاليه15.375

% تيمور وليد جنبالط نعم المصالحةدرزي - الشوف13.711

% محمد قاسم رشيد الحجار نعم المصالحةسني - الشوف11.949

% جورج جميل عدوان نعم المصالحةماروني - الشوف11.893

% بالل أحمد عبدالّله نعم المصالحةسني - الشوف10.144

% مروان محمد حماده نعم المصالحةدرزي - الشوف8.68

% نعمة يوسف طعمة نعم المصالحةروم كاثوليك - الشوف8.664

% ناجي نبيه البستاني الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال المصالحةماروني - الشوف6.266

% ماريو عزيز عون نعم ضمانة الجبلماروني - الشوف6.121

% غطاس سمعان الخوري الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال المصالحةماروني - الشوف5.97



السببفائز (نعم / كال)اسم الالئحةالمقعدالنسبةالمرشح

% الياس شديد حنا اكتمال حصة الدائرة الصغرىكال ضمانة الجبلروم ارثوذكس - عاليه5.371

% غسان امال عطاهللا إكتمال حصة المذهبكال ضمانة الجبلروم كاثوليك - الشوف4.913

% راجي نجيب السعد الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال المصالحةماروني - عاليه4.158

% علي صالح الدين الحاج إكتمال حصة المذهبكال ضمانة الجبلسني - الشوف4.03

نعم ضمانة الجبلماروني - الشوف3.174 % فريد جورج فيليب البستاني

% طارق محمد الخطيب الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال ضمانة الجبلسني - الشوف2.845

% سمير يوسف عون الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال ضمانة الجبلماروني - الشوف0.92

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال ضمانة الجبلماروني - عاليه0.893 % عماد مارون الحاج الملقب بالمعلم

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال ضمانة الجبلدرزي - الشوف0.591 % مروان سلمان الصابري حالوي

% مازن عصمت بو درغم الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال ضمانة الجبلدرزي - الشوف0.127



دائرة جبل لبنان الرابعة: الشوف -(عالیھ) النتائج النهائية  الفائزين
اسم الالئحةالمقعدالمرشح

المصالحةدرزي - عاليه أكرم حسين شهيب

ضمانة الجبلماروني - عاليه سيزار ريمون ابي خليل

المصالحةماروني - عاليه هنري بيار الحلو

ضمانة الجبلدرزي - عاليه االمير طالل االمير مجيد ارسالن

المصالحةروم ارثوذكس - عاليه انيس وديع نصار

المصالحةدرزي - الشوف تيمور وليد جنبالط

المصالحةسني - الشوف محمد قاسم رشيد الحجار

المصالحةماروني - الشوف جورج جميل عدوان

المصالحةسني - الشوف بالل أحمد عبدالّله

المصالحةدرزي - الشوف مروان محمد حماده

المصالحةروم كاثوليك - الشوف نعمة يوسف طعمة

ضمانة الجبلماروني - الشوف ماريو عزيز عون

ضمانة الجبلماروني - الشوف فريد جورج فيليب البستاني

مجموع االصوات التفضیلیة

14088

8124

7894

7887

7872

11478

10003

9956

8492

7266

7253

5124

2657




