
اللوائح اإلنتخابية

المرحلة األولى : تحديد الحاصل االنتخابي

148,626العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء

7عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

النتيجة في دائرة الشمال 1 : عكار

148,626العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء5,252عدد األوراق الباطلة1,509عدد األوراق البيضاء153,878عدد المقترعين317,416عدد الناخبين

43,154 - نحو المواطنة319,334 - عكار241,848 - الئحة االعتدال الوطني113,619 - الوفاء لعكار

841,761 - عكار اوًال711,885 - النهوض لعكار614,145 - عكار التغيير51,371 - عكار-تنتفض

21,232.286



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

تم إخراج عكار-تنتفض، نحو المواطنة، النهوض لعكار، الوفاء لعكار، عكار التغيير، و عكار لعدم حصولها على حاصل انتخابي

المرحلة الثالثة : إعادة احتساب الحاصل اإلنتخابي

مجموع أصوات اللوائح الملغاة = مجموع أصوات الوفاء لعكار + مجموع أصوات عكار + مجموع أصوات نحو المواطنة + مجموع أصوات عكار-تنتفض + مجموع أصوات عكار التغيير + مجموع أصوات النهوض لعكار =
63,508 = 11,885 + 14,145 + 1,371 + 3,154 + 19,334 + 13,619

148,626 - 63,508العدد 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 - الوفاء لعكار

13,619

2 - الئحة االعتدال الوطني

41,848

3 - عكار

19,334

4 - نحو المواطنة

3,154

5 - عكار-تنتفض

1,371

6 - عكار التغيير

14,145

7 - النهوض لعكار

11,885

8 - عكار اوًال

41,761

12,159.714

2 - الئحة االعتدال الوطني

41,848

12,159.714
3.442

3 مقعدعدد المقاعد

0.442الكسر

4 مقاعدالمجموع

8 - عكار اوًال

41,761

12,159.714
3.434

3 مقعدعدد المقاعد

0.434الكسر

3 مقاعدالمجموع



ال يوجد تعادل في نسب األصوات

المرحلة الخامسة : تحديد الالئحة الحاصلة على المقعد اإلضافي



مجموع األصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدوائر الصغرى

( 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

81,497عكار

41,848الئحة االعتدال الوطني2

محمد مصطفى سليمان

عكار - سني
11,340
81,497

x100% 13.915 =

وليد وجيه البعريني

عكار - سني
11,099
81,497

x100% 13.619 =

هادي فوزي حبيش

عكار - ماروني
7,546
81,497

x100% 9.259 =

ابراهيم عبدهللا المصومعي

عكار - سني
7,370
81,497

x100% 9.043 =

سجيع مخايل عطيه

عكار - روم ارثوذكس
1,948
81,497

x100% 2.39 =

جولي الياس حنا

عكار - روم ارثوذكس
1,264
81,497

x100% 1.551 =

احمد محمد رستم

عكار - علوي
324

81,497
x100% 0.398 =

41,761عكار اوًال8

محمد يحيه يحيه

عكار - سني
15,142
81,497

x100% 18.58 =

جيمي جورج جبور

عكار - ماروني
8,986
81,497

x100% 11.026 =

اسعد رامز درغام

عكار - روم ارثوذكس
5,754
81,497

x100% 7.06 =

حيدر زهر الدين عيسى

عكار - علوي
3,948
81,497

x100% 4.844 =

شكيب نعيم عبود

عكار - روم ارثوذكس
3,384
81,497

x100% 4.152 =

حاتم خضر سعد الدين

عكار - سني
1,864
81,497

x100% 2.287 =

كرم احمد الضاهر

عكار - سني
1,528
81,497

x100% 1.875 =



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 عكار اوًالسني - عكار18.58 % محمد يحيه يحيه

نعم الئحة االعتدال الوطنيسني - عكار13.915 % محمد مصطفى سليمان

نعم الئحة االعتدال الوطنيسني - عكار13.619 % وليد وجيه البعريني

نعم عكار اوًالماروني - عكار11.026 % جيمي جورج جبور

إكتمال حصة المذهبكال الئحة االعتدال الوطنيماروني - عكار9.259 % هادي فوزي حبيش

إكتمال حصة المذهبكال الئحة االعتدال الوطنيسني - عكار9.043 % ابراهيم عبدهللا المصومعي

نعم عكار اوًالروم ارثوذكس - عكار7.06 % اسعد رامز درغام

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال عكار اوًالعلوي - عكار4.844 % حيدر زهر الدين عيسى

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال عكار اوًالروم ارثوذكس - عكار4.152 % شكيب نعيم عبود

نعم الئحة االعتدال الوطنيروم ارثوذكس - عكار2.39 % سجيع مخايل عطيه

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال عكار اوًالسني - عكار2.287 % حاتم خضر سعد الدين

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال عكار اوًالسني - عكار1.875 % كرم احمد الضاهر

إكتمال حصة المذهبكال الئحة االعتدال الوطنيروم ارثوذكس - عكار1.551 % جولي الياس حنا

نعم الئحة االعتدال الوطنيعلوي - عكار0.398 % احمد محمد رستم



المرحلة الثامنة : النتائج النهائية - الفائزين

اسم الالئحةالمقعدالمرشح

عكار اوًالسني - عكار محمد يحيه يحيه

الئحة االعتدال الوطنيسني - عكار محمد مصطفى سليمان

الئحة االعتدال الوطنيسني - عكار وليد وجيه البعريني

عكار اوًالماروني - عكار جيمي جورج جبور

عكار اوًالروم ارثوذكس - عكار اسعد رامز درغام

الئحة االعتدال الوطنيروم ارثوذكس - عكار سجيع مخايل عطيه

الئحة االعتدال الوطنيعلوي - عكار احمد محمد رستم

رئيس اللجنةعضوعضوعضو


