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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات 

 106 طرابلس  52 كسروان  69 الشوف  198 المتن  177 بعبدا 135 بيروت 

 13 الزيتون  1 كسليكال 2 الدامور  10 برج حّمود 13 الشياح  1 عين المريسة
 5 التل  3 ذوق مكايل  1 السعديات  1 ة النبع 5 الجناح  2 راس بيروت 

 25 القبة  3 الكلب ر نه 2 ةالناعم 11 سن الفيل 3 االوزاعي  3 المنارة 

 3 الزاهرية  2 جونيه غدير 7 شحيم 2 جسر الباشا  2 ر حسنئب 3 يطمرق
 3 التبانة  4 ذوق مصبح 1 مزبود  9 جديدة المتن 9 الغبيري  1 ة الروش

 5 1طرابلس  ءمينا 2 أدونيس  3 كترمايا  4 البوشرية  10 عين الرمانة  13 الحمرا 
 9 القلمون 3 حارة صخر  1 عانوت  3 الدورة   6 فرن الشباك 2 عين التينة 

 4 البداوي  3 ساحل علما  9 برجا  4 ضة  الرو 40 حارة حريك  1 المصيطبة 

 39 قيد التحقق 4 ة أدما والدفن 1 الجية 5 سد البوشرية 5 الليلكي  9 مارالياس 

 22 الكورة  3 الصفرا   6 جدرا 2 ة السبتي 14 برج البراجنة  3 تلة الخياط

 2 أميون 3 البوار  1 تعمير  20 الدكوانة 8 المريجة  2 الفتوى  دار

 1 كفر عقا  1 عقيبة لا 2 المغيرية   6 أنطلياس  2 تحويطة الغدير  1 تلة الدروز 
 1 حزير كفر 2 السهيلة  3 السمقانية  4 جل الديب  4 بعبدا 2 الظريف 

 1 بحبوش  3 جعيتا  1 فقود كفر 6 النقاش  4 الحازمية   5 المزرعة 

 1 عابا  1 غزير  1 كفر حيم 1 الجديدة 27 الحدث 5 حيدر  يبرج أب
 1 فيع 1 كفر حباب  1 دميت  3 الزلقا  3 كفر شيما  7 الطريق الجديدة

 1 كفر حاتا   1 الكفور   1 البيرة  4 بياقوت  1 لىوادي شحرور السف 1 الحرش 

 1 بدنايل   1 الغينة  1 فريديس  5 الضبية  1 وادي شحرور العليا  3 راس النبع  
 1 قلحات  1 نهر الدهب  3 بعقلين  2 مزرعة دير عوكر  1 حارة الست  1 ا التحت ةالبسط

 1 كفريا   3 عشقوت  1 الجاهلية  11 المنصورية  2 بسابا   1 الجميزة 

 3 أنفه  1 فيطرون 1 المختارة  5 ار فنال 2 العبادية  2 مار مخايل النهر 
 4 ضهر العين  1 فقرا  1 بطمة 2 فنار الجديدة 1 قرية  3 الرميل 

 2 برسا  2 حراجل  3 الجديدة  2 عين سعادة 5 راس المتن 23 ية األشرف

 2 قيد التحقق 2 فاريا  9 بقعاتا  2 روميه  1 قبيع 1 العدلية

 31 زغرتا  1 قيد التحقق 1 عين وزين 1 بقنايا  2 دير الحرف  40 قيد التحقق

 17 زغرتا  23 جبيل 1 جباع  1 مجذوب 1 الجمهور  105 عكار

 2 كفر دالقوس 1 جبيل  1 تر اب 6 بصاليم  1 حمانا  6 حلبا 
 1 رشعين 2 مستيتا  4 قيد التحقق 2 نابيه  1 القلعة  3 شيخ محمد ال

 1 كفر حاتا   2 بالط  85 عاليه  2 المطيلب  3 قيد التحقق 1 عدبل

 2 أرده  5 عمشيت 10 شويفات العمروسية   1 ة الرابي 128 زحلة  3 شيخ طابا
 2 مجدليّا  2 حاالت  7 حي السلم    6 قرنة شهوان 2 البربارة  3 منيارة 

 3 ة مرياط 2 نهر ابراهيم 3 ة  لدخ  2 اليسار   3 زحلة المعلقة  2 كرم عصفور 

 3 قيد التحقق 1 المنصف  7 شويفات االمراء    3 الربوة  4 كرك نوح  2 مشحا

 16 البترون  1 أدونيس  12   عرمون   2 بيت الشعّار  1 معلقة أراضي  1 حيزوق 

 9 البترون  1 كفون 4 بعورته   2 ديك المحدي 6 حوش االمراء 1 برج العرب 
 3 كفر عبيدا 2 حبوب  10 بشامون   1 زكريت  1 زحلة أراضي  1 جبرايل 

 1 شَكا 1 قرطبا  2 بليبل    3 بكفيا  3 فرزل  ال 1 تكريت 

 1 جندي 3 قيد التحقق 7 عاليه    3 بيت شباب  1 نبي ايال ال 1 عيات 

 2 عبرين 162 بعلبك 1  فونكي  3 المياسة  2 حزرتا  3 ة عكار العتيق

 72 صيدا  33 بعلبك  2  بيصور   2 عين الخروبة 6 أبلح 1 تل عباس الشرقي 

 1 القديمةصيدا  2 عين بورضاي  1 بنيه   3 حماليا  2 كسارا  1 الكويخات 

 1 هاللية ال 3 دورس 3 كفر متى   2 قرنة الحمرا 3 شتورا  1 الكوشا 

 2 حارة صيدا  1 إيعات  1 الضيعة  بحمدون   3 برمانا  8 تعلبايا  1 تل حميرا 
 1 عين الحلوة 1 عدّوس  3  شانيه  1 جورة البلوط  2 جديتا 2 القليعات 

 2 قرية  2 مجدلون 2 مجدل بعنا   1 بعبدات  2 تعنايل  1 شيخ زنادال

 1 عين الدلب 3 فاكهة ال 1 إغميد    1 ي المونتيفرد 4 سعدنايل  4 ببنين 

 14 غازية ال 2 عين   9 قيد التحقق 4 المتين 5 قب الياس  7 نهر البارد

 2 قناريت  1 نبي عثمان ال 45 صور  1 بولونيا  1 بوارج  2 العبدة 

 2 زغدرايا  3 زبود  11 صور  6 المروج  11 بر الياس  3 برقايل 

 1 زرارية ال 1 حربتا  1 صور البصَ  5 البالوع  1 دير زنون  1 دنبو

 6 عدلون  1 نبحا القدام 1 صور الرشيدية 4 ضهور الشوير  3 مجدل عنجر 1 بيت يونس 

 1 لوبية  6 شعت  1 صور معشوق  1 بتغرين  1 ناصرية ال 1 قرقف

 8 صرفند ال 3 يونين  3 برج الشمالي  2 قيد التحقق 11 رياق  5 جديدة القيطع

 3 بيسارية ال 2 دير االحمر 1 باتوليه  42 ة الضني ة المني 7 علي النهري  3 مشمش  

 3 كوثرية السياد  6   نايل دب 2 دبعال  1 دير عمار  1 رعيت  1 فنيدق

 1 تفاحتا  5 قصرنبا  3 قانا  23 ة المني 1 حارة الفيكاني  1 مجدال 

 1 سكسكيةال 3 تمنين الفوقا  2 معركة 1 بحنين  3 تربل  2 رحبه 

 1 مروانية ال 8 حوش الرافقة 2 جناتا  2 سير الضنية  1 ماسا  2 خربة داوود 

 1 نجارية ال 1 ن التحتا نيتم 2 برغليه  1 عاصون 6 كفر زبد  1 عين الزيت 

 3 اركي  1 كفر دبش 1 شهابية ال 1 بيت جيدا  26 قيد التحقق 2 مشتى حمود

 5 عنقون 2 شمسطار  1 شحور  1 بقرصونة  18 راشيا  1 دوير عدويه

 12 قيد التحقق 9 طاريا  1 عباسية ال 1 السفيرة  1 راشيّا الوادي   2 وادي خالد

 33 النبطية  2 سرعين الفوقا 1 يتية عش 2 قرصيتا  1 راشيّا الفوقا  2 أكروم 

 5 نبطية التحتا ال 1 طليا  1 برج رَحال  1 إيزال  1 عقبة راشيّا  29 قيد التحقق

 2 زبدين  2 حزين 3 قليلة   1 ج امراح السر 1 عين حرشة   بشري 

 7 كفر رمان  6 خضر  1 يارين  1 دير نبوح  2 خربة روحا  1 قنات 

 2 كفر تبنيت  4 نبي شيت ال 7 حقققيد الت 2 مركبتا  1 رفيد ال 4 الديمان

 1 عين قانا 4 بريتال  15 بنت جبيل  3 بخعون 7 عيتا الفخار  1 قيد التحقق

 1 حومين الفوقا 6 بوداي 3 بنت جبيل  1 قيد التحقق 4 قيد التحقق 60 البقاع الغربي 

 1 حومين التحتا  4 فالوي 1 عين إبل 6 مرجعيون 16 حاصبيا  5 مشغرة 

 1 عزه  34 قيد التحقق 1 رميش  1 قليعة 4 حاصبيّا  2 صغبين 

 2 زفتا   جزين 1 رامية  1 خيام ال 2 خلوات البياضة  2 عانا 

 1 تول  1 جزين 2 شقرا  1 عين عرب  1 عين جرفا 3 كامد اللوز 

 1 جبشيت  1 عين المير  1 خربة سلم 1 عديسة  ال 3 شويّا  1 بعلول  

 1 أرنون  1 لبعا  2 كونين 2 كفر كال 1 شبعا  4 غزة 

 1 قعقعية الجسر 1 وادي بعنقودين 1 طيري   الهرمل  1 ماري ال 2 ماّرة(  ه )حمنار 

 2 صير الغربية  1 قيد التحقق 1 برج قلويه 8 هرمل ال 1  خلوات ال 1 سحمر

 5 قيد التحقق   1 ياطر  6 قيد التحقق 3 قيد التحقق 5 مرج ال

 137 حقق يد التق   1 دبل      1 قاليا

           34 قيد التحقق
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 حسب األقضية التراكمية  توّزع الحاالت 
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 حسب األقضية التراكمية توّزع حاالت الوفاة 

 
 

 األقضية  حسب يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 
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 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 لفئة العمريةعدد الوفيات حسب ا

 

 مات الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلو   :المرجع
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 نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومية خال ل الـ 14 يوم الماضية  

 

 
 
 

 الجنس  بسح توّزع الحاالت  مستوى المرض  حسبتوّزع الحاالت 
 

 

 

 

 
 

 العمر حسبتوزع الحاالت 
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 ت اليومية حسب عدد الحاال الوبائيالمنحنى 
 

 
 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 

 
 

 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا  
 
 

 
 

إش ونسبة  العزل  مراكز  توّزع  حول  المعلومات  من  التالي:  للمزيد  الرابط  على  الدخول  http://bit.ly/DRM-غالها، 

filesIsolationCentersPro . 
 

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

 العمل االجتماعي. االختصاصيين في  
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 12/0202/ 10اإلجراءات قيد التنفيذ       
 العامةوزارة الصحة 

حيث تم االتفاق مع رئيس مجلس الوزراء    12/12/2020  بتاريخ " سيوقع  بفايزر" شركة  النهائي مع    العقد  أعلن وزير الصحة العامة بأن -

ليون دوالر  لبنان سيدفع ثمانية عشر مماليين دوالر كدفعة أولى من ثمن اللقاح علماً بأن  4وزير المالية وحاكم مصرف لبنان على تأمين و
. كما أعلن بأن من الخزينة وعشرين مليون دوالر ثمن اللقاح الذي تم حجزه عبر منصة كوفاكس من قرض البنك الدولي  " بفايزر" لقاح  ثمن  

ت  على أن تكون اللوائح اإلسمية للفئافي المحافظات واألقضية بالمعدات المطلوبة إلعطاء اللقاح    مراكز الوزارة تعمل حالياً على تجهيز  
زة لدى وصول اللقاح الذي سيستهدف بشكل أولي الفئات العمرية المتقدمة ومختلف الفئات العمرية التي تعاني من أمراض  المستهدفة جاه

، مع  الكوادر الطبية والصحية والمهنيين الذين هم في تماس دائم مع المجتمع وقد يشكلون مصدر عدوىباإلضافة إلى    مزمنة ومستعصية
 . وبقرار حكومي سيكون مجانا العتباره من روزنامة التحصين الشاملاح لقال التأكيد بأن 

 
،  INFLUVAC-TETRA( لقاح إضافي من لقاح اإلنفلونزا الموسمي300000وصول ثالثمائة ألف )  عن  علنت وزارة الصحة العامةأ -

  رقم مستهدفة وفقا لمذكرة وزير الصحة العامة  بهدف تغطية الطلب اإلضافي على هذا اللقاح تزامنا مع جائحة كورونا، ال سيما للفئات ال

 للقاح.   (ليرة لبنانية 26230سيتم توزيع هذه الكمية بسعر ستة وعشرين ألفًا ومائتين وثالثين ليرة لبنانية )، حيث 149/1
 
 

 

 الصليب األحمر اللبناني    

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

9,934 
حالة  74)

 جديدة( 

اكز  عدد مر
سعاف التي  اإل

 تستجيب
48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

59,810 
(151 

حالة  
 جديدة( 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

240,171 
 

المستفيدين  عدد 
من حلقات  

 التوعية 

114,262 
 اً مستفيد 85)

 (اً جديد

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  

 استجابة محلية 

8,878 
 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8,836 

عدد متطوعي  
االحمر  الصليب  

المدربين على  
 التوعية 

550 
عدد المدربين 

إقامة   على
 توعية حمالت

310 

عدد المتطوعين  
الجامعيين المدربين 

راءات  على اج
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,009 
مرافق   9)

 جديدة( 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,261,982 

المعدات  عدد 
 التي تم توزيعها

263,876 
 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4,781 
مستفيدين   4)

 جدد(
 

 
 
 

 كريةاألجهزة األمنية والعس
 المهام الجهة
 الجيش 

 
 
 

عبر مكتب التعاون   اللبنانية  المناطقفي كافة  ومساعدات غذائية  ألف ليرة لبنانية(    400مساعدات اجتماعية )  توزيع  -

 .CIMICالعسكري المدني 
   ة. نيوتفريق التجمعات ومساندة األجهزة األم  تنبيه وتوجيه المواطنين والسائقين لتطبيق قرارات التعبئة العامة -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ظرفية   - حواجز  وإقامة  دوريات  مراقبة  تسيير  مختلف  ونقاط  المخالفين في  بحق  محاضر ضبط  وتسطير  المناطق 
 . التعبئة العامة اتلقرار

لنحو  صرمة على اساعة المن  24وّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة خالل الـ ت -
 التالي: 

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

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

 36636 بيروت  89 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي...(

 40724 جبل لبنان 117 رار وضع كمامة محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لق 

 206 المجموع 
 16205 البقاع

 13436 الشمال 

 13068 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   120069 المجموع 16 0 0 53 137

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 

 

 قضية والحاالت في الحجر المنزلي.  الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واأل عدد اإلفادة عن  -
 متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار وعلى المعابر الحدودية.  -
 اإلفادة عن حالة وفاة في مستشفى عين وزين بسبب فيروس كورونا.   -
 ظرة بفيروس كورونا.  ل المدرسة األكاديمية في بلدة تول بسبب إصابة النا اإلفادة عن إقفا -

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 

 
 
 
 
 
 
 

 

لاللتزام  وتنبيه المواطنين   التعبئة العامة لمتابعة تنفيذ قرار  وإقامة نقاط مراقبة  تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
 بالتدابير الوقائية. 

 . 14/12/2020ا وذلك لغاية صباح إقفال مالية النبطية بسبب إصابة أحد الموظفين بفيروس كوروناإلفادة عن  -
 اإلفادة عن عدم التزام عدد كبير من المؤسسات التجارية بالتدابير الوقائية.   -
   .اإلفادة عن عدم التزام المطاعم بقرار منع تقديم النرجيلة وبالعدد المسموح للزبائن -
 في األقضية.  اإليجابية  التراكمي للحاالت   اإلفادة عن العدد -
العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ    م االلتزا  التبليغ عن نسبة  - التعبئة  ساعة    24بقرار 

 المنصرمة: 
 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

60 % 55 % 45 % 45 % 50 % 45 % 35 % 50 % 
 



 والنقل العامة األشغالوزارة 
 ساعة المنصرمة(  24الـ   مطار رفيق الحريري الدولي )خالل

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت

 38 عدد الرحالت  36  عدد الرحالت 

  3092 عدد المغادرين  3964 عدد الوافدين 
 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 المغادرة السفن  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

 بيروت 

 فارغة دمياط  1 مستوعبات  روسيا 1

 مستوعبات  االسكندرية  1   

 فارغة اليونان  1   

  3 1 المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
بناء   8/12/2020تاريخ  ب   650المذكرة اإلعالمية رقم    الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في مديرية العالقات العامة صدر عن -

قامة  إعن    األجر اليومي للسريرجبها زيادة  يقتضي بمو،  2020/  12/  4تاريخ    858الجلسة عدد    1140رقم    مجلس اإلدارة  قرارعلى  
المصاب   و  200بـ  كورونا فيروسب المضمون  العادية  للغرفة  لبنانية  ليرة  بدل  400ألف  الفائقة وذلك  العناية  لغرفة  لبنانية  ليرة    ألف 

صية على أن يشمل هذا القرار كافة مرضى كورونا الذي أدخلوا أو كانوا في المستشفى منذ تاريخ  استعمال مستلزمات الحماية الشخ 
18/11/2020  . 

 
ة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء وضرورات المصلحة  بناء على توصيات لجنة متابع -

مديد العمل بمضمون  حول ت   5/12/2020بتاريخ    1524القرار رقم  الداخلية والبلديات    وزارة ومقتضيات السالمة، صدر عن  العامة  
لغاية الساعة  ، وذلك  تعديل التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة كوروناب   المتعلّق  21/11/2020الصادر بتاريخ    1459رقم  القرار  

 . 14/12/2020ثنين الواقع فيه الخامسة صباحا  من نهار يوم اإل
 

المتعلق بتعديل التدابير واإلجراءات الوقائية    29/11/2020والبلديات بتاريخ  وزارة الداخلية  الصادر عن    1495رقم    طبيق القرارت  -
 جاء فيه:   الذيلمواجهة وباء كورونا، 

 . صباح اليوم التالي  5:00لغاية الساعة  23:00الساعة   بين مواقيت الولوج والدخول إلى الشوارع تحديد  ▪
 لتنقل باآلليات الخاصة والعمومية والشاحنات.  تعليمات ا ▪
 . عات االقتصادية والتجارية في كافة المناطق اللبنانيةمواقيت فتح القطاع العام والقطا ▪
 . عليم العاليوزير التربية والت ب قرار فتح أو إقفال المؤسسات التعليمية والوحدات اإلدارية في كافة البلدات والقرى  حصر  ▪
كافة المناسبات االجتماعية، إضافة إلى التنسيق    مقفلة من دون أية استثناءات ومنعمالهي والمراقص الليلية  الحانات وال  إبقاء ▪

 . % من القدرة االستيعابية(50مع المرجعيات الدينية لجهة تنظيم وتحديد أعداد المصلين في دور العبادة )
زامية  إل،  إجراءات الوقاية والسالمة العامة،  ة والخاصة المحددةبوسائل النقل العام   المتنقليند  بأعداالمتعلقة    عامةالحكام  األ ▪

التعقيم بصورة دائمة وعدم االكتظاظ مع المحافظة على المسافات  ،  النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين،  وضع الكمامة
 . تنظيم األدوار على صناديق الدفع و  بين األشخاص

الخاال ▪ )ستثناءات  التجول  ومنع  بالتنقل  الدبلوماسي العسكاصة  السلك  في  والعاملون  الصحي  القطاع  وموظفو    ريون 
المياه   ومؤسسات  وقاديشا  لبنان  كهرباء  مؤسسة  إلى  إضافة  والمطار،  البحرية  والوكاالت  المرفأ  وموظفو  واإلعالميون 

المدني واإلطفاء  آلليات العسكرية وآليات الدفاع  ا،  الخدمات لهما وعمال المطاحن وشركات كنس وجمع ونقل النفايات  وومقدم
اللبناني آليات السلك الدبلوماسي واألمم المتحدة  ،  وسيارات اإلسعاف والجهاز الطبي  وشرطة البلديات والصليب األحمر 

جات  اآلليات المخصصة لذوي االحتيا، الرافعات واآلليات المخصصة لنقل وقطر السيارات، نواإلعالميوووسائل اإلعالم 
من  ببطاقة  والمزودين  االجتماعية  الخاصة  الشؤون  المطار شرط  الوافدون  و  وزارة  وإلى  من  يقلونهم  والمغادرون ومن 

 . حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر
 في تطبيق القرار.  رؤساء البلديات  مهام  ▪
 . في تطبيق هذا القرارالمديرية العامة لألمن الداخلي  وحدات  تشّدد ▪

 

 ت التعبئة العامةمخالفات قرارا

 الحادية عشر مساء والساعة الخامسة صباحاً. ر منع التجول بين الساعة مخالفات لقرا  -
 مخالفة سائقي النقل المشترك )الباصات والفانات( للعدد المسموح من الركاب.   -
االلتزام  و  نترام المسافة اآلمنة بين الزبائ احتنظيم األدوار على صناديق الدفع وعدم  وعدم  والتجارية  اكتظاظ في محالت بيع المواد الغذائية   -

 .  الكماماتبوضع 
 وعدم مراعاة التدابير الصحية.   تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال  -
   %(.50) تقديم النرجيلة والعدد المسموح للزبائن منعمخالفة بعض المقاهي لقرار  -
 ر اإلقفال.  مخالفة بعض الحانات والمالهي الليلية لقرا -
 . ين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية عدم التزام المخالط -

 

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن  ،عند الشعور بأية عوارض
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 لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  ا

 ساعة المنصرمة  24الـ  حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل
   

   
 ساعة المنصرمة( 24مختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ ال

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

 تشفياتالمختبرات / المس
  وند عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكن تحديد 
ات   119 الفياضية  INOVIEمختبر

ات   ADC 12مختبر

 9 شفى رفيق الحريري الجامع  مست

ات الهادي حارة حريك  9 مختبر

 5 مستشفى الجعيتاوي 

 صيدا الحكوم  
 5 مستشفى

 4 مستشفى القلب األقدس 

ى وزينمستشفى   4 عي 

 2 المستشفى العسكري 

 2 مستشفى رسحال الرابية

 1 ج الحدث جور مستشفى سان  

ات فونتانا   1 مختبر

ات   MDTC 1مختبر

ات عقيق وبولس  1 مختبر

 1 بو جودة فى أمستش 

 1 النبطية الحكوم   مستشفى 

ق ات مركز المشر  1 مختبر

 1 ي هراو اس المستشفى الي
 
 

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

 
 

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية  

 القضاء دون تحديد 
ات   112 الفياضية  INOVIEمختبر

 9 شفى رفيق الحريري الجامع  مست

ات الهادي حارة حريك  8 مختبر

 2 المستشفى العسكري 

 2 مستشفى الجعيتاوي 

 2 يةمستشفى رسحال الراب

 1 مستشفى سان جورج الحدث 

ات فونتانا مخت  1 بر

 المختبرات / المستشفيات
عدد الحاالت اإليجابية دون  

 رقم الهاتف تحديد 
ات الهادي حارة حريك  3 مختبر

 2 ج الحدث جور مستشفى سان  

 بعلبك الحكوم  مس
 1 تشفى

فمستشفى سان    1 ية جوزيف األرسر

 1 مستشفى الجعيتاوي 

  
 1 مستشفى النينى

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 الصادرة عن وزارة الصحة العامة   المعلومات  :المرجع
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 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءة المؤھل الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH  مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

 HALBA مستشفى حلبا الحكومي  حلبا 

 TRIPOLI مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN مستشفى البترون الحكومي  البترون 

 KESSERWAN ي )البوار( مستشفى فتوح كسروان الحكوم روانكس

 NABIH BERRI NABATIYEH بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

 TEBNIN الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

 BINT JBEIL مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

 BAALBECK مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

 ELIAS EL HRAWI الحكومي س الهراوي اليا الرئيس  مستشفى  زحلة

 

 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 

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف( – اليسوعيةعة  مختبرات رودولف ميريو )الجام بيروت 
(Université Saint-Joseph)  

 George-Saint UMC Hospital  مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي بيروت 

 General Makassed Hospital  مستشفى المقاصد بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي ي الجعيتاومستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  )الحمرا(مختبر فونتانا  بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center   مارك مختبر السان األشرفية 

 Laboratoire HML مختبرات حداد  فرن الشباك 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة المختبرات  الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) حل  مستشفى السا الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

  مركز النقاء الطبي  بئر حسن 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  األعظممستشفى الرسول  برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company كومباني  فسسيردياغنوستك   ناشيونالمختبر  ك حارة حري
(NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح 

 Mount Lebanon Hospital  بل لبنانمستشفى ج بعبدا 

 Hadath – George-Saint Hôpital  مستشفى السان جورج الحدث بعبدا 

  Laboratory Al Hadi    مختبر الهادي بعبدا 

 Liban- INOVIE مختبر بعبدا 

 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 

  مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية  المتن 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل  المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  ستشفى هيكلم الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN)   االستشفائيمركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital  مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital  مستشفى المنال  طرابلس 

  Nini Hospital  النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةبيئة، وال مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU  مستشفى سيدة المعونات الجامعي جبيل 

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل 

  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية 



 Hospital Wzein Ain  نوزي عبنمستشفى  الشوف 

 UMC Hospital Hammoud  تشفى حمود الجامعيمس صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم   صيدا 

 Hospital Harb Ragheb Sheikh  مستشفى الشيخ راغب حرب النبطيّة 

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ  النبطية 

  Jabal Amel Hospital  املمستشفى جبل ع صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق   صور

  Hospital University Dar Al Amal  مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك 

  مختبرات العناية الطبية  بعلبك 

  مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  ختبر ميديكال كير سنترم زحلة
 

 
 العسكرية المستشفياتمختبرات 

  Hôpital Central Militaire  المستشفى العسكري المركزي في بيروت بيروت 
 
 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment سنتر )الحمراء(  تريتمانت دياغنوستكمختبر ميديكال  بيروت 

Center (MDTC)  

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

  Itani Medical Laboratories  مختبرات عيتاني بيروت 

 ABC Laboratories  مختبر أ ب سي األشرفيّة 

 Mouawad Medical Laboratory  مختبرات معّو ض الطبية الشياح 

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

  Lab Expert  مختبر إكسبرت الب المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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