
       

 

 

 

 

  
 19:00وقت صدور التقرير:  379تقرير رقم:  2021 نيسان 3 السبت التاريخ:

 

 
 

 المنصرمة( ساعة  24عدد األسّرة المتوافرة للمصابين بفيروس كورونا ونسبة اإلشغال )خالل الـ 
 

 
 
 

 افظات حسب المستشفيات: في مختلف المح  19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  الطالع ل

 PC-ncyHospitalsOccupa-https://bit.ly/DRMعبر الكومبيوتر: 

 Mobile-HospitalsOccupancy-https://bit.ly/DRM :عبر الهاتف

 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@بر وسائل التواصل االجتماعي ع أو

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-HospitalsOccupancy-PC&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7C2b4fae1fa3bc48ff35a808d865128401%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637370477480870999&sdata=qm%2BlN1g5CifpAEHIJ0kiFz41OaHsWSW2hh0GN6kTKQc%3D&reserved=0
https://bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile
http://drm.pcm.gov.lb/


 ساعة المنصرمة  24توّزع الحاالت حسب البلدات خالل الـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  التقرير طالع على يمكن اال
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 67 كسروان 128 صيدا  58 عكار  170 المتن  343 بعبدا  188 بيروت 

 8 صربا 20 لقديمة اصيدا  5 حلبا 1 برج حّمود 22 الشياح  4 عين المريسة 

 2 كسليك ال 1 مان صيدا الدكر 3 اباشيخ طال 2 ة النبع 16 الجناح  2 المنارة 

 15 ذوق مكايل 1 برامية  1 ةجديدة الجوم 8 سن الفيل  7 االوزاعي  2 قريطم 

 2 غدير  3 هاللية ال 4 منيارة  4 جسر الباشا 19 ر حسن ئب 3 ةالروش

 7 ذوق مصبح 6 حارة صيدا  1 برج العرب  9 جديدة المتن  16 الغبيري  21 الحمرا 

 3 حارة صخر  1 عين الحلوة  1 جبرايل  6 البوشرية 7 مانة عين الر 3 عين التينة 

 3 ساحل علما 2 مجدليون  1 عيون  1 الدورة  2 فرن الشباك  5 المصيطبة 

 1 كفر ياسين  3 عبرا   1 عيات  2 الروضة  69 حارة حريك  13 مارالياس 

 3 طبرجا 2 قرية  2 عين يعقوب 1 لبوشرية ا سد 9 الليلكي  1 األونيسكو 

 3 ةأدما والدفن 9 بقسطا  1 بزبينا 4 ة السبتي 39 برج البراجنة 3 تلة الخياط 

 1 البوار  1 عين الدلب  2 ة عكار العتيق 14 الدكوانة 10 المريجة  1 الفتوى  دار

 3 بلونة 9 غازية  1 عباس الغربي  لت 6 أنطلياس  1 رمل العالي ال 1 الصنائع

 3 جعيتا 2 تقناري 1 تل بيره  3 جل الديب  8 تحويطة الغدير  8 الظريف 

 1 عينطورة  1 زيتا 1 العبودية 5 النقاش  11 بعبدا 3 الحصن  ءا مين

 1 معاملتين  2 مزرعة العيتانية  2 ببنين  11 الزلقا 5 الحازمية  5 المزرعة 

 1 كفر حباب  1 خرايب   7 نهر البارد  3 بياقوت  1 اليرزة  7 حيدر  يبرج أب

 1 ور الكف 15 زراريةال 1 سيسوق  8 الضبية  60 الحدث  6 الفوقا ةالبسط

 1 درعون  1 عدلون 3 برقايل  3 مزرعة دير عوكر 1 اللويزة   15 طريق الجديدة 

 1 القليعات  1 بابلية  1 مشمش   9 المنصورية  3 كفر شيما  2 الحرش 

 2 فيطرون  8 صرفند ال 1 فنيدق  1 الديشونية 1 وادي شحرور العليا 13 راس النبع 

 5 حراجل  2 نوبر ة الصقعقعي 1 مجدال 5 الفنار  4 بسابا  1 الباشورة 

 21 جبيل  2 بيسارية  1 تاشع 3 عين سعادة 2 بعلشميه  5 التحتا ةالبسط

 8 جبيل  1 مزرعة العاقبية  3 رحبه  2 روميه 1 الهاللية  1 الجميزة 

 3 عمشيت  1 يادكوثرية الس 1 وادي الجاموس 4 بصاليم 1 قرية  ال 1 مار مخايل النهر 

 1 فيدار  1 تفاحتا 1 ة البير 1 نابيه  1 تن راس الم 4 الرميل 

 4 يس ونأد 2 سكسكية ال 1 عين تنتا   4 المطيلب  1 شويت  17 األشرفية 

 1 حبوب 8 مروانية ال 2 شدرا 2 ة الرابي 2 قبيع 4 العدلية 

 1 قرطبا  3 نجاريةال 2 عيدمون 2 الربوة  1 قرطاضة 37 قيد التحقق 

 2 سا ال 2 عنقون  1 أكروم  2 بيت الشعّار 1 دير الحرف  89 الشوف  

 1 قيد التحقق  1 كفر حتَا  5 قيد التحقق  1 لمحديديك ا 3 عاريا 1 السعديات

 201 النبطية  16 قيد التحقق  17 ة الضني ةالمني 6 مزرعة يشوع 3 حمانا 9 ةالناعم

 28 نبطية التحتاال 147 صور  2 دير عمار  1 زكريت 1 الخلوات  1 ةحارة الناعم

 3 نبطية الفوقاال 22 صور 1 اليهوديةبرج  5 بكفيا 3 يه بتخن 5 شحيم

 4 نبطية الفوقا المنزلة  3 صور البصَ  6 ة المني 2 عين الخروبة  3 قرنايل  2 مزبود

 3 رعة كفر جوزمز 2 جل البحر الشمالي  2 سير الضنية  1 حماليا 2 بزبدين  1 داريا  

 4 زبدين   2 الرشيدية  1 السفيرة  2 عين علق  7 قيد التحقق  2 كترمايا

 8 كفر رمان  1 معشوق  4 بخعون 1 قرنة الحمرا  88 طرابلس  2 برجين 

 1 شوكين  13 برج الشمالي  1 قيد التحقق  6 برمانا  5 الزيتون 10 برجا

 16 حبوش  1 دير قانون العين  35 البقاع الغربي  1 بعبدات 2 الحدادين  7 الجية 

 7 كفر تبنيت 1 ةسماعي 3 مشغرة 3 بيت مري 3 باب الرمل   1 جدرا 

 3 كفور   6 جويا 2 صغبين  2 المتين  1 جسرين لا 5 وادي الزينة 

 1 عين بوسوار 2 دبعال  5 كفريا  2 بولونيا 10 القبة  1 ة الورداني

 1 جرجوع  5 عيتيت  1 منصورة  لا 3 عينطورة  1 الزاهرية 1 المغيرية 

 1 حومين الفوقا 1 وادي جيلو 3 جب جنين  3 ضهور الشوير 2 التبانة  1 الزعرورية 

 6 صاليم عرب 4 بافليه 4 كامد اللوز 1 بتغرين  12 1طرابلس  ءنا يم 4 السمقانية 

 2 رومين 8 قانا 4 غزة  4 قيد التحقق  3 ءبساتين المينا  1 فقودكفر

 1 عزه  3 معركة  2 سلطان يعقوب التحتاال 138 زحلة  11 البداوي  1 دميت 

 3 دير الزهراني  2 معروب  2 قرعونال 4   الميدان 1 مدينة الجديدة ال 1 عين زحلتا

 6 شرقية 2 دردغايا 1 مناره )حماّرة(  1 مار مخايل  37 قيد التحقق  2 بعقلين 

 9 تول 5 صديقين  3 سحمر 5 الراسية  30 الكورة  1 الجديدة  

 2 نميرية ال 3 عين بعال  3 مرج  ال 2 البربارة  1 أميون 6 بقعاتا  

 10 حاروف   1 برغلية ال 2 روضة  6 المعلقة  2 كفر عقا 2 الخريبة 

 4 دوير  3 بازورية ال 110 ك بعلب 7 كرك نوح   1 حزير كفر 1 ور عّماط

 20 جبشيت 1 حناوي  27 بعلبك  1 مار أنطونيوس 3 كوسبا  1 الكحلونية  

 1 فدونمي 3 دير كيفا 6 دورس 6 حوش االمراء 2 رشدبين  1 حارة جندل 

 8 عدشيت الشقيف 3 دبّهر طي 2 نحله  2 أراضي  1 بتعبورة 1 بتلون 

 6 عبَا 3 شهابية ال 1 مقنة 2 مار الياس  5 أنفه 1 الباروك

 4 نصار أ 1 رمادية 1 حدث  1 فرزل  ال 1 راس مسقا  17 قيد التحقق 

 5 زوطر الشرقية  1 طورا 1 راس بعلبك السهل  2 نبي ايال ال 3 ضهر العين  168 عاليه 

 3 قصيبة  1 دير قانون النهر  1 فاكهةال 1 حزرتا 1 برسا 16 شويفات العمروسية   

 3 قعقعية الجسر  3 شحور 1 نبي عثمان ال 3 أبلح  1 بكفتين  20 لم حي الس 

 1 بريقع  2 صريفا 1 عرسال  2 قاع الريم  1 النخلة  1 شويفات القبة   

 2 كفر صير  1 بدياس  1 لبوة 3 نيحا   1 زغرتا المتاولة  6 خلدة  

 4 يحمر  8 عباسية ال 1 قاع بعلبك  6 كسارا  7  قيد التحقق 18 شويفات االمراء   

 1 صير الغربية 3 شبريحا 2 يونين  8 وادي العرايش  41 زغرتا  22   عرمون  

 20 قيد التحقق  2 شعيتية 15 دير االحمر  6 شتورا 9 زغرتا 2 بعورته   

 44 بنت جبيل  3 مالكية الساحل  1 يمونةال 1 جالال  3 أرده  18 بشامون   

 4 يل بنت جب 1 جبال البطم  1  بدنايل  1 مكسة  4 دليّا  ج م 21 عاليه  

 1 عين إبل  4 برج رَحال  1 قصرنبا 6 تعلبايا 4 علما 1 الكحالة  

 1 رميش 1 قليلة   1 بيت شاما  5 جديتا 1 صغابمرح كفر 2 القماطية  

 4 عيتا الشعب 2 قاسمية 1 حوش الرافقة 2 تعنايل  2 إهدن 1 كيفون   

 4 رامية  1 طير حرفا 1 كفر دبش 6 سعدنايل 2 النهر  مزرعة  7   بيصور  

 1 جميجمة 8 منصوري  6 شمسطار 3 قب الياس  1 أيطو 1 شمون  قبر 

 1 برعشيت 1 مجدل زون 2 طاريا 4 مريجات ال 5 مزيارة  2 عبيه   

 6 شقرا  2 بياضة  1 اسرعين التحت 7 بر الياس  1 سبعل   1 بحمدون المحطة   

 3 احداث 1 ناقورة ال 4 سرعين الفوقا 11 رياق  1 ة مرياط 3 بحمدون الضيعة   

 1 حاريص  1 قيد التحقق  1 خضر   4 علي النهري  8 قيد التحقق  1   شانيه 

 4 كونين 12 حاصبيّا  4 نبي شيت ال 1 رعيت  27 مرجعيون  1 مجدل بعنا   

 1 طيري  1 حاصبيّا 10 بريتال  2 حارة الفيكاني  1 دبين  1 صوفر  

 1 غندورية  1 عين جرفا 3 بوداي 5 تربل   2 ط بال 1 بدغان   

 1 فرون  1 كفر حمام 1 شليفا 1 ماسا  14 خيام ال 3 بتاتر   

 4 بيت ليف  1 هبّاريةال 12 قيد التحقق  1 عين كفر زبد  1 سردةمزرعة  1 ة المشرف

 7 قيد التحقق  2 شبعا  6 راشيّا  1 دلهميه   1 عديسة  ال 18 قيد التحقق 

 14 جزين  3 وزاني  1 عقبة راشيّا 9 قيد التحقق  1 كفر كال 5 البترون 

 6 جزين  1 كفر شوبا  1 عيحا 10 الهرمل  3 طيبة ال 3 شَكا 

 1 خرخيا 1 كفير الزيت  1 عين عرب  10 هرمل ال 2 حوال 2 قيد التحقق 

 3 ميدان  1 مجيدية ال 2 مجدل بلهيص   1 ميس الجبل   

 1 روم   1 قيد التحقق    1 بليدا   

 3 عرمتى           

 31 قضاء قيد التحقق           

معلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ال :المرجع
  

 صحة العامة  
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 

 والحاالت النشطةوّزع الحاالت اإليجابية ت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14عدد الحاالت اإليجابية خالل الـ  

 
 

 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbلصادرة على الرابط: يم الرسمية اوكافة التعام التقرير طالع على يمكن اال
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

  

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  
 

http://drm.pcm.gov.lb/


 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 

 
 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 الفئة العمرية الوفاة حسب توزع حاالت 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14الوفيات خالل الـ  بةنس 

 
 
 

 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

ن وزارة الصحة العامة المعلومات الصادرة ع :المرجع
صحة     

 العامة
 

 

http://drm.pcm.gov.lb/


 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

 
 

 
 

 drm.pcm.gov.lbhttp//:وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 صحة العامة   

 

http://drm.pcm.gov.lb/


 متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات  

  

 
 ت اإلغالق العام: طلب إذن انتقال األشخاص غير المشمولين باستثناءا - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 26القرار رقم 

 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBااللكتروني عبر الموقع 
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

 الحملة الوطنية للتوعية حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا )أسئلة وأجوبة(
 

   
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbعلى الرابط:  افة التعاميم الرسمية الصادرةكو  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

http://drm.pcm.gov.lb/


 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خالل الـ 14 يوم الماضية 
 

 
 
 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
 

 
 
 

حسب العمر توزع الحاالت   
 

  
 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :جعالمر 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

http://drm.pcm.gov.lb/


بفيروس كورونا ابة المصنسبة إشغال مراكز العزل للحاالت   

 
 .IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRM مات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: ن المعلوللمزيد م

 

لمتحدة  كز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلديات، برنامج األمم ا: تم تجهيز هذه المرامالحظة
 العمل االجتماعي.نان، نقابة االختصاصيين في  اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب 

 

   ساعة المنصرمة 24خالل الـ  اإلجراءات قيد التنفيذ
 العامة الصحةوزارة 

 لحصول المواطنين، الذين يعانون من حاالت مرضية خاصة، على اللقاح، يطلب منهم إتباع الخطوات االتية:  علنت وزارة الصحة العامة في بيان أنه تسهيالا أ -
 . moph.covax.gov.lbال: التسجيل عبر المنصة االلكترونية  وأ ▪

المخبرية التي تثبت الحالة )تقرير أو وصفة    اتدوية والفحوص، أو إرسال التقرير الطبي مع األ1214الخط الساخن للقاحات عبرثانيا: التواصل  ▪
 م الهاتف الذي سجل على المنصة االلكترونية الى أحد البريدين االلكترونيين: طبية قديمة(، صورة عن الهوية، رق 

covid19vacc1214@gmail.com  ، moph1214@gmail.com 
ا  ▪ رسال الوثائق  إلمطلوبة تتراوح فترة الرد بين يوم واحد وأسبوع من تاريخ وعند مطابقتها للشروط ا بدراسة الطلبات المقدمة، جنة طبية لتقوم : ثالثا

  موعد التلقيح. المذكورة في البند الثاني، حيث سيتلقى المواطن رسالة على رقم الهاتف المسجل في المنصة الختيار

والصادرة   bar codeعبر الوزارة هي الشهادة اإللكترونية التي تحتوي على    عتين من اللقاحللذين تلقوا جرأوضحت وزارة الصحة العامة أن الشهادة المعتمدة   -
  من الوزارة. أو ختم   توقيعوال تحتاج إلى المنصة االلكترونية،  علىالمعني  الشخصعلى صفحة بيانات 

صة اإللكترونية الوطنية، من  للملقحين من خارج المن  ثيقة تلقيح رسميةار ودالمتعلق بإصالعامة  عن وزير الصحة  بالقرار الصادر    عامةوزارة الصحة ال  ذّكرت -
ينص  ث  ، حي بظروف فضلى، أو ممن تلقوا اللقاحات من خالل مبادرات خاصة   الذين تلقوا الجرعة األولى خارج لبنان وأحضروا معهم الجرعة الثانية من اللقاح

قاح والحصول على وثيقة رسمية من مختبر معتمد ن من استكمال الجرعة الثانية من اللسبوعيبعد أ IgGالقرار على ضرورة أن يجري هؤالء فحص المناعة  
سجل في إحدى  على األراضي اللبنانية أو خارجها تثبت نتيجة هذا الفحص، كما عليهم إبراز تقرير طبي على وصفة طبية موحدة موقعة وممهورة بختم طبيب م

 زارة الصحة العامة وثيقة رسمية تصادق على صحة تلقيح الشخص المعني.المستندات تصدر مصلحة الطب الوقائي في و نقابتي األطباء في لبنان، بناء على هذه 
تعتمد وأن الخطة  من خالل تسجيل تراجع نسبة الوفيات لدى الفئات المستهدفة،  نية  ح الوطحملة التلقيليجابية  إ مؤشرات  ظهور  دء  بة إلى  الصحة العاموزير    لفت -

ل  بحيث تصتجاه الدول التي يصنفونها من العالم الثالث،    بالتزاماتها  دالتقيّ   على نظمة الصحة العالمية ومنصة كوفاكس والشركات المنتجة للقاحات  مقدرة  على  
 .كرمبالشحنات التي حجزها لبنان في 

 ست ؛ وأظهرت النتائج وجود  2021  نيسان  1آذار و  31و  30  خبتواريلرحالت وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار   PCRأعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص   -
 ية:  حالت التال، توّزعت على الر حالة إيجابية (56)وخمسين 

30/3/2021  31/3/2021 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  كة شرال حلة قادمة من ر  عدد الحاالت  رقم الرحلة  كة شرال حلة قادمة من ر

 Q6 201 1 دمشق   1 406 األثيوبية  أديس أبابا

 1 828 التركية اسطنبول   2 131 العراقية  بغداد 

 1 957 اإلماراتية  دبي  6 824 التركية اسطنبول 

 EY 535 3 أبو ظبي  MEA 276 3 يرفان

 G9 385 2 الشارقة   MEA 266 1 اسطنبول 

 4 139 العراقية  النجف  MEA 427 1 دبي

 1 953 اإلماراتية  دبي  1 953 اإلماراتية  دبي

 1 711 المصرية  القاهرة   MEA 1423 1 الرياض 

 5 661 اإليرانية طهران   MEA 268 1 اسطنبول 

 MEA 576 3 أبيدجان   MEA 307 1 القاهرة 

 Pegasus 862 1 اسطنبول   MEA 572 1 الغوس

 BAY 202 2 كييف  2 826 التركية اسطنبول 

 25  المجموع   Pegasus 862 2 اسطنبول 

      MEA 421 1 دبي

      MEA 429 1 دبي

      25  المجموع 

         

1/4/2021      

      عدد الحاالت  رقم الرحلة  كة شرال حلة قادمة من ر

      1 406 األثيوبية  أديس أبابا

      LH 1308 1 فرانكفورت 

      MEA 311 1 عمان 

      1 131 العراقية  بغداد 

      MEA 266 1 اسطنبول 

      SV 643 1 الرياض 

      6   المجموع 

 
 

 

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FDRM-IsolationCentersProfiles&data=02%7C01%7Csawsan.bou-fakherddine%40undp.org%7Ca34067a41ce648b7c42e08d8692b5702%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637374982152143161&sdata=d7x638EWp6e3MFnbVDAgA13QBVBHYmvQ8kglsrra3II%3D&reserved=0
http://moph.covax.gov.lb/
mailto:covid19vacc1214@gmail.com
mailto:moph1214@gmail.com


 مر اللبناني الصليب األح 

عدد الحاالت التي تم  
 نقلها إلى المستشفيات 

25,569 
 

عدد مراكز 
اإلسعاف التي  

 تستجيب 
48 

عدد 
فحوصات  

PCR    التي تم
 نقلها  

86,865 
ا  302)   فحصا

 ( جديداا 
 

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية 

241,227 

من   ستفيدينعدد الم
 حلقات التوعية 

147,003 
 

عدد المتدربين  
على إعداد  

خطط استجابة  
 محلية 

8,915 
عدد 

المسعفين  
 المدّربين 

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين على  
إدارة مراكز الحجر  

 الصحي 

8,920 
 

عدد متطوعي  
الصليب  
االحمر 

المدربين على  
 التوعية 

550 

عدد المدربين  
إقامة   على
  التحم

 توعية 

321 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين  

على اجراءات  
 الوقاية في الشركات 

1025 

عدد المرافق التي تّم  
 تعقيمها

1,274 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات  

التي تم  
 توزيعها

1,274,023 
 

عدد المعدات  
التي تم  
 توزيعها

318,548 
 

عدد المستفيدين من  
ات  المنص

 االلكترونية 

6,207 
  يدانمستف)

 ( جديدان

 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية 
 ساعة المنصرمة   24الل الـ م التبليغ عنها خاإلجراءات التي ت الجهة 

 . CIMICني ألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري المد  400توزيع مساعدات اجتماعية )  - الجيش 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
   ائية.نين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق وتوجيه المواط تفريق التجمعات -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــ  - ا مع عطلة عيد الفصح المجيد، وللحّد    :البـالغ التالـــــي  العامة  ــة العالقاتصــدر عـن المديرية العــــامة لقـــوى األمـن الداخـلي ـ شعبـ تزامنا
من فجر يوم    5:00إلى الشوارع والطرقات خالل الفترة الممتّدة من الساعة  من خطر انتشار وباء "كورونا"، سيتم منع الخروج والولوج  

ا عدا القطاعات المستثناة من قرار اإلغالق الصادر عن غرفة  ، م 2021-4-6من فجر يوم الثالثاء    5:00، لغاية الساعة  2021-4-3السبت 
 :األمن الداخلي بعّدة إجراءات لحسن سير تنفيذ هذا القرار، ومنهاستقوم القطعات العمالنية في قوى  و العمليات الوطنية إلدارة الكوارث.

 .ى جميع األراضي اللبنانية، لضبط المخالفاتتسيير دوريات سيّارة وراجلة وإقامة حواجز ثابتة ومتنقّلة، وتمركزات ظرفية عل ▪
 .والبلدات عند اللّزوم مساندة شرطة البلديات في المناطق  ▪
ية،  اتخاذ اإلجراءات القانونية الاّلزمة بحق المخالفين من أصحاب المؤّسسات، والشركات، والمتاجر والمجّمعات التجارية، والمالعب، واألند ▪

بإشارة القضاء المختص  كتنظيم محاضر ضبط عند المخالفة األولى، وتنظيم محضر تحقيق عدلي والعمل  وأماكن إقامة الحفالت وغيرها...  
 .في حال تكرار المخالفة

 .التشّديد على إلزامية وضع الكّمامة من قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف ▪
لمحّددة  ا للشروط ا، وفق2021-2-6/م. ص. تاريخ  96ناؤهم بموجب القرار رقم /يُحصر التجّول خالل هذه الفترة باألشخاص الذين تم استث   ▪

خالل   من  تنقل  إذن  على  حصولهم  بعد  اإلغالق  لقرار  الخاضعين  االستثناء  يشملهم  ال  الذين  ولألشخاص  متنه.  في 

 .  covid.pcm.gov.lb الرابط

/  30واإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد االجتماعي ضمن نسبة / يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع االلتزام بالتدابير    ▪
 ."IMPACT" % من قدرتها االستيعابية مع استحصال المؤمنين على إذن تنقّل من المنصة

 ة صعود إلى الطائرة....( بطاق  يسمح لألشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي باالنتقال بعد إبرازهم المستندات الالزمة )تذكرة سفر،  ▪
يهم عدم  لهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام االلتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظاا على السالمة العاّمة، وتطلب إ تُ  ▪

/ الرقم  االتصال على  يشاهدونها، وذلك من خالل  أي مخالفة  باإلبالغ عن  الط112التّرّدد  الحاالت  موثّقة  / في  إرسال شكوى  أو  ارئة، 
 .بالمخالفة )صورة أو مقطع فيديو ...(، عبر مواقع التواصل االجتماعي العائدة لها

بالمشاركة في الحد من انتشار كورونا وكشف  انطالقا من مسؤوليتها  ي في المطار،  أوقفت الضابطة اإلدارية والعدلية في قوى األمن الداخل -
 . والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص إلحدى المسافرات PCRإلقدامه على تزوير فحص   مسافراا  PCRالمزورين لفحوص  

 على النحو التالي: ساعة المنصرمة حسب المناطق  24توّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ  -

مجموع المحاضر منذ   ساعة المنصرمة   24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

8 /3/2020 
 6 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة 

 52209 بيروت 226 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي(

 65318 جبل لبنان 25 وضع كمامة األشخاص المخالفين لقرار  محاضر خطية بحق

 257 المجموع 
 25966 البقاع 

 20820 الشمال 

 20670 الجنوب  الجنوب  الشمال  البقاع  جبل لبنان بيروت

  - 184983 المجموع  22 0 78 124 33

العامة  المديرية  
 م من العالأل

 المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي. لف اإلفادة عن عدد الحاالت اإليجابية الجديدة في مخت -
 متابعة اإلجراءات المعتمدة على الحدود الجوية والبرية والبحرية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العامة.   -

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 

 

اإلغالق العام وتحرير مخالفات بحق المخالفين  مة نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفيذ قرار  تلف المحافظات وإقاتسيير دوريات في مخ  -
 بالتعاون مع البلديات وتنبيه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية.  

 صرمة:ساعة المن  24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت

55% 50% 40% 30% 50% 55% 30% 50% 
 

 
 cm.gov.lbhttp://drm.pالتعاميم الرسمية الصادرة على الرابط: وكافة  يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew
http://drm.pcm.gov.lb/


 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة(  34مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ 

 درة الرحالت المغا  الرحالت القادمة  

 39 الرحالت عدد  44 عدد الرحالت 

 4039 عدد المغادرين 4557 عدد الوافدين 

 ة(ساعة المنصرم 24المرافئ )خالل الـ 

 المرفأ
 السفن المغادرة     السفن القادمة    

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

 يروتب
    مستوعبات  ول سمايل 1

    بات عمستو االسكندرون 1

 بضائع مختلفة بيروت 1    طرابلس 

    مستوعبات  تركيا 1 شكا

  1 3 المجموع
 

 

 قرارات / إجراءات عامة 
ا للبيان المعمم بتاريخ    1/4/2021صدر عن غرفة العمليات الوطنية بتاريخ   - /م ص تاريخ  487وتنفيذاا لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم    31/3/2021إلحاقا

الساعة   6/4صباحاا حتى    05:00الساعة    3/4اجهة فيروس كورونا سيما قيود اإلغالق خالل فترة عيد الفصح المجيد الممتدة من  المتعلّق بمو  2021/ 26/3
   يلي:   ام 05:00
: موظفو المصارف العاملين في خدمة الصّراف  ساعة(  24وتحديد ساعات العمل المسموح بها )  المستثناة من اإلغالقالتالية  لقطاعات  اإضافة   ▪

صة وبطاقة الهوية الشخصية، باإلضافة إلى موزعي األدوية  آللي، مركز خدمة الزبائن ومراكز المعلوماتية التابعة لها بموجب إذن عمل عبر المنا
 . الترابة الوطنية بموجب البطاقة الممنوحة من العملوشركات 

ة على إذن من وزارة الداخلية والبلديات موضوع البيان الصادر  يلغى موجب استحصال المنظمات غير الحكومية والوكاالت التابعة لألمم المتحد ▪
 .  4/2021/ 6لك اعتباراا من تاريخ وذ 2021/ 10/3بتاريخ 

ا  عن سماحة مفتي الجمهورية   صدر - بالنسبة للصائم، أكد من خالله  واللقاحات المضادة لفيروس كورونا    PCR الـ  ص حول فح الشيخ عبد اللطيف دريان حكما
لفيروس كورونا غير مفطرة سواء كانت في   ال يفسد الصوم وذلك بعد االطالع على كيفية إجراء الفحص، وإن اللقاحات المضادة  PCR الـبأن فحص  

 ا أعطيت عبر المصل.  العضل أو الوريد إال إذ
اإلغالق خالل فترة عيد الفصح المجيد   المتعلّق بمواجهة فيروس كورونا سيما قيود 2021/ 26/3/ ص تاريخ 487تنفيذاا لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم  -

ا.    0500الساعة    4/ 6صباحا حتى    0500الساعة    4/ 3الممتدة من   الئحة    2021/ 31/3بتاريخ  كبير  غرفة العمليات الوطنية في السراي ال  أصدرتصباحا
 مفصلة تبيّن القطاعات المستثناة من اإلغالق ودوام عملها مع التأكيد على النقاط التالية: 

 المخالفين. د على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق  التشدي ▪
ولغاية الساعة الخامسة    2021/ 3/4لخامسة من صباح يوم السبت الموافق في  منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتبارا من الساعة ا ▪

ص  /م  96تجول خالل هذه المدة باألشخاص الذين تّم استثناؤهم بموجب القرار  حيث يحصر ال  4/2021/ 6من صباح يوم الثالثاء الموافق في  
ا للشروط المحددة في متنه ولألشخاص الذين ال يشملهم  2021/ 6/2تاريخ   االستثناء الخاضعين لقرار اإلغالق بعد حصولهم على إذن تنقل    وفقا

الصيدلية والعيادات البيطرية، صاالت البيع    وذلك للفئات التالية: أسواق الخضار والفواكه واألسماك،   covid.pcm.gov.lbمن خالل الرابط  
الطبي العيادات  األفران،  ماركت،  داخل  الصيدليات، سوبر  المباشرة،  المستشفيات وخدماتها  بالتجزئةة،  البيع  ماركت ومحالت  )الدواجن    ميني 

 ، محطات المحروقات، المختبرات. ر والفواكه والمواد الغذائية.........( واللحوم والبيض والخضا
لفيروس كورونا والتباعد االجتماعي ضمن نسبة  بالتدابير واإلجراءات ال  زام تاالليسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع   ▪ % من  30وقائية 

 .IMPACTقدرتها االستيعابية مع استحصال المؤمنين على إذن تنقل من المنصة 
 . عد إبرازهم المستندات الالزمة )تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة، ....(يسمح لألشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي باالنتقال ب ▪
بل العاملين  التقيد بالجدول المدرج في القرار حول القطاعات المشمولة باالستثناء وتوقيت عملها وآلية االستحصال على تصاريح التجّول من ق ▪

 فيها.  
 

 التوصية التالية:    31/3/2021لمواجهة فيروس كورونا الذي عقد بتاريخ   الوقائية صدر عن اجتماع لجنة متابعة التدابير واإلجراءات -
اح الكوفيد  للمسافرين الذين تلقوا لق  PCRاء فحص الـ  المتعلق بإلغ  3/2021/ 31/ا تاريخ  465بناءا على قرار السيد وزير الصحة العامة رقم   ▪

يوم على األقل من تاريخ تلقي الجرعة    15وذلك بعد مرور    19لقاح الكوفيد  توصي اللجنة بإعفاء المسافرين القادمين الذين تلقوا جرعتين من    19
بعد التنسيق من قبل  بحرية أو الجوية على أن يصار الى تطبيقه  عند االنتقال عبر أي من المعابر الحدودية : البرية، ال  PCRالثانية من فحص الـ 

الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل لتحديد البلدان من قبل وزارة الخارجية  وزارة الصحة العامة مع كل من وزارة الخارجية والمغتربين،  
 لقرار.  والمغتربين التي تعتمد شهادة تلقيح صادرة عنها صالحة لموجبات هذا ا

 
رئاسة   - التعمصدر عن  الوزراء  الوزارية،    القاضي   26/03/2021تاريخ    5/2021ميم رقم  جلس  اللجنة  اقتراح  االدارات    لطلببابناء على  الى جميع 

 %. 50لعمل بنسبة حضور ال تتخطى الـ باوالمؤسسات العامة  
 
 التوصيات التالية:  26/03/2021  بتاريخبرئاسة رئيس الجمهورية المجلس األعلى للدفاع اجتماع  صدر عن  -

تمديد ▪ ستة    إعادة  لمدة  العامة  التعبئة  تاريخ    اعتباراا   أشهرحالة  ا   30/9/2021ولغاية    4/2021/ 1من  واإلجراءات    مع   ضمنا التدابير  تفعيل 
 . المفروضة وتنفيذها خالل فترة تمديد التعبئة العامة

ية  تجارالسياحية والجمعيات  ال نقابات وال لمعنية وروس كورونا، استكمال التواصل مع الجهات اطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيال ▪
 . لجهة وضعها موضع التنفيذ وااللتزام باإلجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء

 . http://drm.pcm.gov.lb: يمكن االطالع على التعميم بالتفصيل على الرابط: مالحظة
 

 594459/01أو  1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن  ، عند الشعور بأية عوارض
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 ساعة المنصرمة  24خالل الـ  لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامةا
 ساعة المنصرمة(  24تحدد القضاء )خالل الـ المختبرات التي لم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ساعة المنصرمة(  24التي لم تحدد مكان السكن )خالل الـ  المختبرات

 المختبرات / المستشفيات 
 الحاالت اإليجابية دون تحديد   عدد

 مكان السكن 

ات   INOVIE 42مختبر

 21 رفيق الحريري الجامع   مستشف  

 20 مركز األطباء 

 8 ات الجامعة اللبنانية  مختبر 

 7 حمود  مستشف  

 3 الرابية -رسحال  مستشف  

ات الس  3 الممختبر

ات العائلة الطبية   3 مختبر

 1 بعبدا الحكوم   مستشف  

 1 رسحال العام  مستشف  

 1 ات الهاديمختبر 

في  مستشف    1 ة سان جوزيف األرسر

ات وا   1 كيممختبر

ات الم  قمختبر  1 شر

 
 ساعة المنصرمة(  24الـ  المختبرات التي لم تحدد رقم الهاتف )خالل 

 

 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد القضاء  المستشفيات المختبرات /  

 21 يري الجامع  مستشف  رفيق الحر 

ات العائلة الطبية   3 مختبر

 1 رسحال العام  مستشف  

ات الهادي  1 مخبر

 1 مركز األطباء 

ات واكيم  1 مختبر

 1 الرابية -حال رس  مستشف  

ق ات المشر  1 مختبر

 المختبرات / المستشفيات 
 عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 رقم الهاتف 

 2 ق الحريري الجامع  رفي مستشف  

 1 مل دار األ  مستشف  

 1 هادي مختبرات ال 

 
 
 

  PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال             
 PCR-RT لـا بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة   الحكوميةالمختبرات 

 المختبر  الموقع

 RHUH رفيق الحريري الجامعي  مستشفى بيروت

 HALBA Governmental Hospital مستشفى حلبا الحكومي  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون

 Ftouh Kesserwan Gov. Hospital فتوح كسروان الحكومي )البوار( مستشفى  كسروان 

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  ينتبنمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL Governmental Hospital مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital مي الحكو  الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمختبرات الخاصة المؤھلة  
 المختبر  الموقع

 AUBMC األميركية مستشفى الجامعة  بيروت

 Hôtel Dieu de France مستشفى أوتيل ديو الجامعي  بيروت

ولف ميريو )الجامعة  مختبرات رود بيروت
 المتحف( – اليسوعية

Laboratoires Rodolphe Mérieux (Université Saint-
Joseph) 

 George-Saint UMC Hospital مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي  بيروت

 General Makassed Hospital مستشفى المقاصد بيروت

 LAU Medical Center - Rizk Hospital ى رزق الجامعي مستشف بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي  الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center (CMC) مركز كليمونصو الطبي بيروت

 Doctors’ Center اء مختبر مركز األطب بيروت
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 Fontana Laboratories ا )الحمرا( مختبر فونتان بيروت

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA سيما مختبر  بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center مارك  مختبر السان األشرفية 

 PHD PHDمختبر  بيروت

 Saint Joseph Medical Center مختبر مركز مار يوسف الطبي بيروت

 Dar al Hawraa Medical Center مختبر دار الحوراء  بيروت

 Bey Lab – Furn El Shubbek مختبر باي الب  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) فى الساحل مستش الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم البراجنةبرج 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

دياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني سيرفس

National Diagnostic Services Company (NDSC) 

مركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 
 الطبية  التحاليل

Center Diagnostic Medical 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح

 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital الحدث  مستشفى السان جورج بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

الجزئيّة   اإلحياءمختبر علم  الحدث 
 في الجامعة اللبنانية

Molecular Biology and Cancer immunology Laboratory in 
LU 

مختبر سان ميشال للتحاليل   الضبية
 طبية ال

Saint-Michel Lab 

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف المتن 

 Hopital St. Joseph )رمركز ريموند وعايدة نجا ) تشفى مار يوسفمس المتن 

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي  بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand ندمختبر جامعة البلم الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي الشمال  مركز  زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical Center معي الطبياالمركز الج –سيدة زغرتا  زغرتا

 Family Medical Center – Zghorta المركز العائلي الطبي  زغرتا

 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE ، الجامعة اللبنانية والبيئةمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

 Dar El Chifaa Hospital مختبر مستشفى دار الشفاء طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU معونات الجامعي مستشفى سيدة ال  جبيل

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم جونية 

 Elite Medical Center مختبر إيليت الطبي جعيتا

 Hospital Wzein Ain وزين  عبنمستشفى  الشوف 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  مون عر

 UMC Hospital Hammoud ى حمود الجامعي مستشف صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا 

 Al Labib Medical Center لبيب الطبي مركز صيدا 

 Lebanese Diagnostic Centerمختبر الـ   صور 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh حرب مستشفى الشيخ راغب   النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ النبطية

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Hopital Du Secours Populaire مختبر مستشفى النجدة الشعبية النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) لتشخيص الطبيل  مختبر المشرق صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمةمستشفى  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal مستشفى دار األمل الجامعي  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Tal Chiha Hospital مستشفى تل شيحا  زحلة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais المستشفى اللبناني الفرنسي زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق

 العسكرية  المستشفيات مختبرات 
 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت  بيروت



 Drive-Thruبطريقة  "   األنفية"المسحات   عينات  ألخذالمختبرات المؤھلة 
تريتمانت سنتر  دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت

 )الحمراء( 
Medical Diagnostic Treatment Center (MDTC) 

 ALS CIC SAL Med-Lab الجفينور – لحمراء ب امختبر ميد ال بيروت

 Itani Medical Laboratories مختبرات عيتاني  بيروت

 Sakiet Al Janzir Laboratories مختبر ساقية الجنزير  بيروت

 ABC Laboratories مختبر أ ب سي  األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory مختبرات معّو ض الطبية  حالشيا

 Rihan Medical Center مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح

 United Healthcare Center مختبرات المتحدة للرعاية الصحية الشياح

 Al Naqaa Medical Center مختبر النقاء الطبي األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef االستشفائي التعليمي  مركز اليوسف حلبا

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان 

 Lab Expert مختبر إكسبرت الب  المنصوريّة

 Saint Elie Laborator مختبر سانت ايلي انطلياس 

 BMP Laboratory مختبر ب م پ  بح ذوق مص 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb ختبر الدكتور إيلي طالب م جونية 

 MEMER Leb للتحاليل الطبية األوسط مختبرات الشرق  جونية 

 Family Clinic فاميلي كلينيكمختبر  صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 ADC ز التشخيص الطبي مختبر مرك جب جنين

 LAB Life مختبر اليف الب  بعلبك

 Beqaa Medical Lab مختبر مركز البقاع الطبي زحلة 

 Laboratoires Saint George مختبرات السان جورج زحلة 

 Araibi Medical Laboratories مختبرات العريبي الطبّيّة رياق

  ختبر مستشفى البقاع م البقاع 
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