
اللوائح اإلنتخابية

المرحلة األولى : تحديد الحاصل االنتخابي

61,290العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء

5عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

النتيجة في دائرة الجنوب 1 : صيدا - جزين

61,290العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء2,076عدد األوراق الباطلة623عدد األوراق البيضاء63,366عدد المقترعين135,877عدد الناخبين

413,948 - وحدتنا في صيدا وجزين34,919 - نحن التغيير218,783 - ننتخب للتغيير111,719 - االعتدال قوتنا

79,846 - معًا لصيدا و جزين61,128 - قادرين5324 - صوت التغيير

12,258



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

تم إخراج صوت التغيير، قادرين، نحن التغيير، معًا لصيدا و جزين، و االعتدال قوتنا لعدم حصولها على حاصل انتخابي

المرحلة الثالثة : إعادة احتساب الحاصل اإلنتخابي

مجموع أصوات اللوائح الملغاة = مجموع أصوات االعتدال قوتنا + مجموع أصوات نحن التغيير + مجموع أصوات صوت التغيير + مجموع أصوات قادرين + مجموع أصوات معًا لصيدا و جزين = 11,719 + 4,919 + 324 +
27,936 = 9,846 + 1,128

61,290 - 27,936العدد المعول عليه مع األوراق البيضاء - مجموع أصوات اللوائح الملغاة

5عدد المقاعد في الدائرة الكبرى

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

1 - االعتدال قوتنا

11,719

2 - ننتخب للتغيير

18,783

3 - نحن التغيير

4,919

4 - وحدتنا في صيدا وجزين

13,948

5 - صوت التغيير

324

6 - قادرين

1,128

7 - معًا لصيدا و جزين

9,846

6,670.8

2 - ننتخب للتغيير

18,783

6,670.8
2.816

2 مقعدعدد المقاعد

0.816الكسر

3 مقاعدالمجموع

4 - وحدتنا في صيدا وجزين

13,948

6,670.8
2.091

2 مقعدعدد المقاعد

0.091الكسر

2 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

11,324جزين20,247صيدا

18,783ننتخب للتغيير2

عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري

صيدا - سني
8,526
20,247

x100% 42.11 =

اسامه معروف سعد المصري

صيدا - سني
7,341
20,247

x100% 36.257 =

شربل مارون مسعد

جزين - ماروني
984

11,324
x100% 8.69 =

كميل فريد سرحال

جزين - ماروني
795

11,324
x100% 7.02 =

جميل اسكندر داغر

جزين - روم كاثوليك
382

11,324
x100% 3.373 =

13,948وحدتنا في صيدا وجزين4

غادة خليل ايوب

جزين - روم كاثوليك
7,953
11,324

x100% 70.231 =

يوسف محمد النقيب

صيدا - سني
4,380
20,247

x100% 21.633 =

سعيد سليمان االسمر

جزين - ماروني
1,102
11,324

x100% 9.732 =

وسام يوسف الطويل

جزين - ماروني
108

11,324
x100% 0.954 =



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 وحدتنا في صيدا وجزينروم كاثوليك - جزين70.231 % غادة خليل ايوب

نعم ننتخب للتغييرسني - صيدا42.11 % عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري

نعم ننتخب للتغييرسني - صيدا36.257 % اسامه معروف سعد المصري

اكتمال حصة الدائرة الصغرىكال وحدتنا في صيدا وجزينسني - صيدا21.633 % يوسف محمد النقيب

نعم وحدتنا في صيدا وجزينماروني - جزين9.732 % سعيد سليمان االسمر

نعم ننتخب للتغييرماروني - جزين8.69 % شربل مارون مسعد

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال ننتخب للتغييرماروني - جزين7.02 % كميل فريد سرحال

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال ننتخب للتغييرروم كاثوليك - جزين3.373 % جميل اسكندر داغر

الالئحة استوفت حصتها من المقاعدكال وحدتنا في صيدا وجزينماروني - جزين0.954 % وسام يوسف الطويل



المرحلة الثامنة : النتائج النهائية - الفائزين

اسم الالئحةالمقعدالمرشح

وحدتنا في صيدا وجزينروم كاثوليك - جزين غادة خليل ايوب

ننتخب للتغييرسني - صيدا عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري

ننتخب للتغييرسني - صيدا اسامه معروف سعد المصري

وحدتنا في صيدا وجزينماروني - جزين سعيد سليمان االسمر

ننتخب للتغييرماروني - جزين شربل مارون مسعد

رئيس اللجنةعضوعضوعضو


