
اللوائح اإلنتخابية

المرحلة األولى : تحديد الحاصل االنتخابي

84,728العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء

6عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

النتيجة في دائرة جبل لبنان 3 : بعبدا

84,728العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء2,386عدد األوراق الباطلة619عدد األوراق البيضاء87,114عدد المقترعين183,797عدد الناخبين

413,201 - بعبدا التغيير35,010 - بعبدا تنتفض229,801 - بعبدا السيادة والقرار1417 - معًا نستطيع

733,962 - الئحة الوفاق الوطني6952 - قادرين5766 - نحنا التغيير

14,121.333



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

تم إخراج معًا نستطيع، نحنا التغيير، قادرين، بعبدا تنتفض، و بعبدا التغيير لعدم حصولها على حاصل انتخابي

المرحلة الثالثة : إعادة احتساب الحاصل اإلنتخابي

مجموع أصوات اللوائح الملغاة = مجموع أصوات معًا نستطيع + مجموع أصوات بعبدا تنتفض + مجموع أصوات بعبدا التغيير + مجموع أصوات نحنا التغيير + مجموع أصوات قادرين = 417 + 5,010 + 13,201 + 766 + 952 =
20,346

84,728 - 20,346العدد 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)

1 - معًا نستطيع

417

2 - بعبدا السيادة والقرار

29,801

3 - بعبدا تنتفض

5,010

4 - بعبدا التغيير

13,201

5 - نحنا التغيير

766

6 - قادرين

952

7 - الئحة الوفاق الوطني

33,962

10,730.333

2 - بعبدا السيادة والقرار

29,801

10,730.333
2.777

2 مقعدعدد المقاعد

0.777الكسر

3 مقاعدالمجموع

7 - الئحة الوفاق الوطني

33,962

10,730.333
3.165

3 مقعدعدد المقاعد

0.165الكسر

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

62,147بعبدا

29,801بعبدا السيادة والقرار2

بيار رشيد بو عاصي

بعبدا - ماروني
14,756
62,147

x100% 23.744 =

هادي محمد رفيق ابو الحسن

بعبدا - درزي
10,767
62,147

x100% 17.325 =

كميل ميشال دوري شمعون

بعبدا - ماروني
1,876
62,147

x100% 3.019 =

الكسندر طانيوس كرم

بعبدا - ماروني
1,450
62,147

x100% 2.333 =

سعد مصطفى سليم

بعبدا - شيعي
200

62,147
x100% 0.322 =

سعيد محمد عالمه

بعبدا - شيعي
81

62,147
x100% 0.13 =

33,962الئحة الوفاق الوطني7

علي فضل عمار

بعبدا - شيعي
14,852
62,147

x100% 23.898 =

اآلن جوزف عون

بعبدا - ماروني
8,457
62,147

x100% 13.608 =

فادي فخري عالمه

بعبدا - شيعي
4,862
62,147

x100% 7.823 =

شادي حبيب واكد

بعبدا - ماروني
2,036
62,147

x100% 3.276 =

فادي جوزف ابو رحال

بعبدا - ماروني
1,773
62,147

x100% 2.853 =

فاروق خليل االعور

بعبدا - درزي
1,037
62,147

x100% 1.669 =



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 الئحة الوفاق الوطنيشيعي - بعبدا23.898 % علي فضل عمار

نعم بعبدا السيادة والقرارماروني - بعبدا23.744 % بيار رشيد بو عاصي

نعم بعبدا السيادة والقراردرزي - بعبدا17.325 % هادي محمد رفيق ابو الحسن

نعم الئحة الوفاق الوطنيماروني - بعبدا13.608 % اآلن جوزف عون

نعم الئحة الوفاق الوطنيشيعي - بعبدا7.823 % فادي فخري عالمه

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال الئحة الوفاق الوطنيماروني - بعبدا3.276 % شادي حبيب واكد

نعم بعبدا السيادة والقرارماروني - بعبدا3.019 % كميل ميشال دوري شمعون

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال الئحة الوفاق الوطنيماروني - بعبدا2.853 % فادي جوزف ابو رحال

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال بعبدا السيادة والقرارماروني - بعبدا2.333 % الكسندر طانيوس كرم

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال الئحة الوفاق الوطنيدرزي - بعبدا1.669 % فاروق خليل االعور

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال بعبدا السيادة والقرارشيعي - بعبدا0.322 % سعد مصطفى سليم

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال بعبدا السيادة والقرارشيعي - بعبدا0.13 % سعيد محمد عالمه



المرحلة الثامنة : النتائج النهائية - الفائزين

اسم الالئحةالمقعدالمرشح

الئحة الوفاق الوطنيشيعي - بعبدا علي فضل عمار

بعبدا السيادة والقرارماروني - بعبدا بيار رشيد بو عاصي

بعبدا السيادة والقراردرزي - بعبدا هادي محمد رفيق ابو الحسن

الئحة الوفاق الوطنيماروني - بعبدا اآلن جوزف عون

الئحة الوفاق الوطنيشيعي - بعبدا فادي فخري عالمه

بعبدا السيادة والقرارماروني - بعبدا كميل ميشال دوري شمعون

رئيس اللجنةعضوعضوعضو


