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 حسب األقضية النشطة توّزع الحاالت 
 

   
 
 

 

 حالة قيد التحقق  16726 :مالحظة
 

 الجديد في التقرير:
 14/11/2020اإلغالق الكامل اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت في برئيس مجلس الوزراء  والسيدالجمهورية قرار السيد رئيس -

 .30/11/2020الخامسة من صباح يوم اإلثنين في  لغاية الساعة
 .10/11/2020ورونا خالل اجتماعها بتاريخ لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كالتوصيات الصادرة عن -
 سبوع. ما تبقى من هذا األتعلّم عن بعد خالل متابعة الية والتعليم العالي حول ربر عن وزارة التبيان صاد-

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :لمرجعا
 

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


 
 

 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات
 53 طرابلس  33 كسروان  62 الشوف  147 المتن  189 بعبدا 118 بيروت 

 5 الزيتون 3 صربا 5 ة الناعم 15 برج حّمود  14 الشياح  3 عين المريسة 

 1 الحدادين  1 كسليك ال 1 ةحارة الناعم 1 ةالنبع 6 الجناح 6 راس بيروت 

 2 التل 1 ذوق مكايل 8 شحيم 4 سن الفيل  3 االوزاعي 1 ة الروش

 13 القبة  1 جونيه غدير 1 داريا   1 جسر الباشا  6 ر حسنئب 8 الحمرا  

 1 الزاهرية  2 ذوق مصبح 1 كترمايا  3 يدة المتن دج  16 الغبيري 6 المصيطبة

 3 بساتين طرابلس  5 أدونيس   1 سبلين 14 البوشرية  4 عين الرمانة  1 وطى المصيطبة 

 6 1طرابلس   ءمينا 3 كفر ياسين  1 برجين  2 الدورة   3 فرن الشباك 2 مارالياس

 1 مينا لبساتين ا 2 طبرجا 6 برجا 1 الروضة   27 حارة حريك 2 تلة الخياط

 2 قلمون لا 1 ةأدما والدفن 1 بعاصير 3 سد البوشرية  4 الليلكي 1 الفتوى   دار

 6 بداوي ال 1 الصفرا   2 الدبية 3 ةالسبتي 33 برج البراجنة 2 الظريف 

 4 مدينة الجديدة ال 1 الخربة )البوار(  3 الجية 4 دير مار روكز  4 المريجة  6 المزرعة  

 2 مخيم البداوي  1 بلونة 3 جدرا  17 الدكوانة  3 تحويطة الغدير  6 برج أبو حيدر 

 7 قيد التحقق  1 السهيلة   2 وادي الزينة  6 أنطلياس 3 بعبدا 1 الفوقا ةالبسط

 15 الكورة  4 غزير 2 الرميلة   10 جل الديب  4 الحازمية  2 الملعب البلدي 

 2 كفر حاتا  1 كفر حباب 1 جون 9 الزلقا  3 الفياضية  12 الطريق الجديدة 

 3 دده  3 عشقوت  2 المغيرية  4 بياقوت 27 الحدث  4 نبع ال راس

 2 راس مسقا  1 حراجل 1 السمقانية 2 الضبية 1 اللويزة  2 التحتا ةالبسط

 5 ضهر العين  1 قيد التحقق  1 كفر قطره  3 مزرعة دير عوكر  4 كفر شيما 1 المرفأ  

 3 قق التح د قي 183 بعلبك 1 دميت 4 المنصورية   2 حارة الست  1 المجيدية 

 11 زغرتا  35 بعلبك  1 الورهانية 1 الديشونية  1 بسابا  2 الجميزة

 3 زغرتا 1 شراونة ال 1 بعقلين 4 الفنار  1 الهاللية  6 مار مخايل النهر

 3 علما 1 عين بورضاي  2 الغريفة  4 عين سعادة  1 القصيبة   12 األشرفية  

 1 ر حورا فك 5 دورس  6 الجاهلية 6 بصاليم 1 صليما  1 العدلية 

 1 عربة قزحيا 3 طيبة  1 حصروت  2 ةالرابي 2 حمانا  30 قيد التحقق 

 3 قيد التحقق  10 نحله  2 بقعاتا   1 قرنة شهوان  1 مديرج ال 69 عكار  

 68 صيدا  1 مجدلون 1 عين وزين 2 بيت الشعّار  1 الخريبة  1 حلبا 

 14 قديمةلاصيدا   1 مقنة 1 نبرخ كفر 1 مار يوسف  1 كفر سلوان  1 شيخ طابا

 3 براميةال 1 حدث   1 بتلون 2 مزرعة يشوع  13 قيد التحقق  1 ر عصفو كرم 

 2 هاللية ال 1 وادي االسود  3 قيد التحقق  1 بكفيا  109 زحلة  1 تكريت

 1 مية وميةال 5 راس بعلبك السهل  82 عاليه  1 بيت شباب  1 حوش الزراعنة  3 بزبينا 

 9 عين الحلوة  2 فاكهة  7 شويفات العمروسية   1 العطشانة 2 زحلة الراسية  4 ةعكار العتيق

 4 مجدليون 2 جديدة الفاكهة 14 حي السلم    3 برمانا   1 زحلة البربارة   1 كوشا

 4 عبرا   2 عين  4 خلدة    1 بعبدات 1 زحلة المعلقة   1 عبودية

 1 قرية   1 عين بعلبك  12 شويفات االمراء    2 بيت مري  3 كرك نوح   1 قبة شمرا 

 4 بقسطا  2 نبي عثمان  9   عرمون   1 المروج  1 ضي زحلة معلقة أرا 3 ن نيبب

 1 عين الدلب  4 عرسال  2     ةمونسال  1 البالوع 5 حوش االمراء  1 محمرة 

 1 غازيةال 1 لبوة 1 سرحمول    1 بتغرين  2 زحلة أراضي  3 نهر البارد 

 1 مغدوشة  4 دير االحمر  1 بعورته  2 دوار   1 فرزل  ال 2 عبدة

 1 خرايب   1 بشوات  4 بشامون    1 ا بسكنت 1 أبلح 8 قايلرب

 1 نصاريةأ 3 يمونةال 1 بليبل   3 قيد التحقق  2 قاع الريم  1 حويش

 1 مزرعة سيناي  4  بدنايل  5 عاليه   49 البقاع الغربي  5 شتورا  4 قرقف 

 1 خرطوم  1 قصرنبا 2 الكحالة   3 ميدون 1 مكسة 3 مشمش  

 3 صرفند ال 7 فوقان التمني 3 القماطية   4 جنين بج  6 تعلبايا  6 فنيدق

 1 مروانيةال 1 بيت شاما 1 بمكين   10 الال  2 سعدنايل 1 مجدال

 2 عقتنيت 2 حوش الرافقة  1 عيتات   6 كامد اللوز  2 قب الياس  1 وادي الجاموس 

 1 كفر حتَا  5 تمنين التحتا  1 عيناب   4 غزة  2 مريجات  1 بربارة 

 12 قيد التحقق  5 شمسطار  1 رشميا    2 قرعون ال 8 ياس بر ال 1 شدرا 

 70 صور  1 حوش سنيد  1    بساتين   3 مناره )حماّرة(  2 عنجر  1 وادي خالد 

 16 صور  2 طاريا 3 بنيه   3 حوش الحريمة 20 مجدل عنجر 2 أكروم  

 1 صور البصَ  8 سرعين التحتا 1 عبيه   3 صويري ال 1 ناصرية  17 قيد التحقق 

 2 صور الرشيدية  9 ن الفوقا عيسر 1 بحمدون الضيعة    4 سحمر 8 رياق 19 لضنية ية ا المن

 4 عشوق صور م 1 طليا 3 صوفر    5 مرج  ال 5 علي النهري  11 ةمنيال

 4 برج الشمالي 1 حزين 3   ة المشرف 2 قيد التحقق  1 رعيت  2 سير الضنية 

 10 دبعال  1 خضر   1 قيد التحقق  28 النبطية  2 تربل  1 إيزال 

 1 بافليه  3 ري ف س 49 جبيل 1 نبطية التحتا  2 عين كفر زبد  2 بخعون 

 1 باريش 3 نبي شيت 7 جبيل  1 نبطية الفوقا  1 كفر زبد  3 قيد التحقق 

 4 سلعا   3 حور تعال 3 مستيتا  2 مزرعة كفر جوز  21 قيد التحقق  15 الهرمل 

 3 قانا  9 بريتال 5 بالط  2 كفر رمان  24 بنت جبيل  7 هرمل ال

 1 معروب 4 بوداي  1 إده   4 حبوش  1 بنت جبيل 8 قيد التحقق 

 1 صديقين  27 قيد التحقق  7 عمشيت 1 كفر تبنيت 2 عيترون 8 راشيا 

 1 عين بعال   البترون  4 حاالت 1 عين بوسوار  2 رميش 4 عيحا 

 4 بازورية ال 3 بترونال 1 حصرايل  3 صاليم عرب 10 عيتا الشعب  1 كفر قوق 

 1 رمادية 4 كفر عبيدا  3 نهر ابراهيم  1 رومين 1 ن نيتب 1 مجدل بلهيص 

 1 طورا  1 شَكا 7 منصف 1 زفتا 1 سلطانية  ال 2 قق قيد التح 

 1 شحور  1 عبرين 1 علمات  1 شرقية  1 حاريص 3 مرجعيون

 2 بدياس 1 حامات  2 عنَايا  2 تول 2 قلويه 1 كفر كال 

 3 عباسية ال 5 قيد التحقق  1 لحفد  1 حاروف   1 برج قلويه  1 ميس الجبل

 1 شعيتية   1 بجه  1 زوطر الشرقية  1 دبل   1 تولين

 1 جبين    2 وبحب 1 قصيبة   2 بيت ليف  5 حاصبيا 

 1 يارين    2 حصارات   1 كفر صير  3 جزين 2 حاصبيّا 

 6 قيد التحقق    2 صورات   4 قيد التحقق  1 حونةكفر 2 شويّا  

 125 قق قضاء قيد التح       2 بيصور   1 كفر شوبا
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 ية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد حسب األقض نية لقياس مستوى المنصة االلكترو 
 

 
 فيروس كورونا: المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات، لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة المرجع

 

ً  تتيح هذه المنصة التفاعلية معرفة مستوى خطر انتشار فيروس  كورنا حسب األقضية بناء على عدد الحاالت المسّجلة يوميا
 السكان في كل قضاء. للمزيد من المعلومات بشكل يومي، يمكن الدخول على الرابط التالي:   عددو

RiskLevelInMunicipalities-https://bit.ly/DRM 

 

 

  المنصة االلكترونية لتتّبع التزام القطاعات في إجراءات التعبئة العامة   
 

  

 
بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمتابعة اإلجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا لفتح كافة القطاعات شرط 

تم إنشاء منصة الكترونية خاصة تتيح مراقبة  ، وضع الكمامة، وتعقيم اليدين(،  التعبئة العامة )المسافة اآلمنة  تااللتزام بتطبيق إجراءا
التالي:   الرابط  على  اليومية  التفصيلية  النتائج  على  االطالع  يمكن  مستمر.  بشكل  القطاعات  مختلف  قبل  من  االلتزام  نسبة  وقياس 

http://bit.ly/covidsectordata 

 

 
 
 

  http://drm.pcm.gov.lbلرابط: على اوكافة التعاميم الرسمية الصادرة  يمكن االطالع على التقرير
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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 حاالت المصابة بفيروس كورونا  للعزل النسبة إشغال مراكز 

 
 

حول المعلومات  من  ونسب  للمزيد  العزل  مراكز  التالي:  توّزع  الرابط  على  الدخول  إشغالها،  ly/DRMhttp://bit.-ة 

IsolationCentersProfiles . 
 

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

 االجتماعي. 
 

 المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت اليومية 
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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
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
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 (الثانيتشرين  10 –تشرين األول  28نسبة الحاالت اإليجابية من عدد الفحوصات اليومي )
 

 
 
 

 توزع حاالت الشفاء حسب القضاء  
 

 

  
 
 

 توّزع حاالت الوفاة حسب األقضية
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 عن وزارة الصحة العامة المعلومات الصادرة   :المرجع
 

 ارة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وز   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 
   العمريةتوزع حاالت الوفاة حسب الفئة 

 

 
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 

 وجود امراض مزمنة 
 العمر
 )سنة(

 الجنس 
 السكن 

 )القضاء(
 # المستشفى 

 1 ركيةيالجامعة األم البقاع الغربي ذكر 79 نعم

 2 ركيةيالجامعة األم المتن  انثى 81 نعم

 3 رزق  بيروت ذكر 64 نعم

 4 مظلوم  عكار انثى 55 نعم

 5 مظلوم  عكار ذكر 62 نعم

 6 ضهر الباشق الحكومي  المتن  ذكر 78 كال

 7 رياق زحلة  ذكر 69 نعم

 8 رياق زحلة  ذكر 76 نعم

 9 رياق زحلة  انثى 68 نعم

 10 البقاع  زحلة  ذكر 89 نعم

 11 سيدة المعونات  المتن  ذكر 42 نعم

 12 سان جورج الحدث  بعبدا ذكر 64 نعم

 13 سان جورج الحدث  عاليه  ذكر 73 نعم

 14 سان جورج الحدث  عاليه  ذكر 65 نعم

 15 دار الحكمة  بعلبك ذكر 71 كال

 16 جزين الحكومي  جزين ذكر 89 نعم

 17 الهراوي الحكومي  زحلة  ذكر 78 نعم

 

 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنسية
  

 
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :المرجع
 



 
 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

  
 

 الفئة العمريةتوّزع الحاالت حسب  الجنس توّزع الحاالت حسب
 

  

 

 
 

 
 11/2020/ 10اإلجراءات قيد التنفيذ       

 امةوزارة الصحة الع
 .  ينبفحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجور  المتعلقة  6/11/2020تاريخ  ب   159  صدر عن وزارة الصحة العامة المذكرة رقم  -

للمستشفيات الخاصة الستحداث أقسام الستقبال   محددة  مبالغتتواصل وزارة الصحة العامة مع مصرف لبنان بغية تحرير   -
سوف تزور كافة المستشفيات في بيروت وجبل لبنان من قبل الوزارة  ومعالجة مرضى كورونا، علماً بأن لجنة متخصصة  

 يؤثر على فتح أقسام لمرضى كورونا. يمكن الذي قد فيها اللوجستي  الوضعلالطالع على 

العامة    أفادت - الصحة  فحوصكمااستعن  وزارة  وأجري PCR اتل  بيروت  الى  وصلت  المطار  لرحالت  في   بتاريخ ت 
 ة ثماني، حيث تم تسجيل  2020/ 8/11أجريت لرحالت بتاريخ    اتإضافة الى الدفعة األولى من فحوص  7/11/2020

 توزعت على الرحالت التالية:   ( حالة إيجابية18) رعش
 ت حاالعدد ال رقم الرحلة الشركة رحلة قادمة من  التاريخ 

 MEA 266 2 إسطنبول  7/11/2020

 1 301 ية راقالع النجف

 MEA 325 2 إربيل
 MEA 268 4 إسطنبول 

 2 826 التركية إسطنبول 

 PEGASUS 863 1 إسطنبول 

 1 406 األثيوبية أديس أبابا 8/11/2020

 2 828 التركية إسطنبول 

 1 957 اإلماراتية دبي

 1 131 العراقية  بغداد

 MEA 266 1 ول إسطنب

 18  المجموع

 
  http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  لى التقريريمكن االطالع ع

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 رة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزا  :المرجع
 

https://www.moph.gov.lb/Laws/download_file/5776
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   اللبناني األحمرالصليب    

الحاالت  عدد  
نقلها إلى  التي تم 

 فياتالمستش 

7,915 
حالة   66)

 (جديدة

عدد مراكز اإلسعاف  
 التي تستجيب

48 

عدد فحوصات  
PCR   التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات

54,600 
فحصاً    38)

 جديداً(
 

عدد المستفيدين من  
حمالت متابعة  
 إجراءات الوقاية

238,946 
مستفيداً   1517)

 جديداً(

المستفيدين  عدد  
من حلقات  

 التوعية

103,016 
(2178  

 مستفيداً جديداً( 

بين على  عدد المتدر
داد خطط استجابة  إع

 محلية 
8,855 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات  

166 

عدد المتدربين  
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي

8,752 
 

عدد متطوعي الصليب  
االحمر المدربين على  

 التوعية
550 

مدربين  ال  عدد
  إقامة حمالت على

 توعية

291 
 

طوعين  المتعدد  
الجامعيين المدربين 

على اجراءات الوقاية  
 في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها

806 
(20  ً   مرفقا

 (جديداً 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي تم  

 توزيعها 
1,255,255 

المعدات التي  عدد  
 تم توزيعها

261,826 
 

يدين من  عدد المستف
 منصات االلكترونية ال

4,673 
  يدينمستف 3)

 (جدد

 
 األجهزة األمنية والعسكرية

 المهام الجهة
 الجيش 

 
 

 . CIMICتوزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون المدني العسكري  -
 وتفريق التجمعات.  البلدات إقامة حواجز ظرفية في مختلف المناطق ومساندة قوى األمن الداخلي في عزل -
 . والمدولبةدوريات الراجلة تسيير عدد من ال -

المديرية العامة  
 الداخلي لقوى األمن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لقرارات التعبئة العامة:  -
مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

 17 مخالفة    محاضر خطية بحق مؤسسات 8/3/2020

 23220 بيروت  71 اعي(ن )األراكيل والتباعد االجتممحاضر خطية بحق أشخاص مخالفي

 24981 جبل لبنان 468 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 556 المجموع 
 9766 البقاع

 8162 الشمال 

 9003 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   75132 المجموع 70 37 54 334 61

مة  المديرية العا
 م لألمن العا

 متابعة تطبيق اإلجراءات األمنية والوقائية المطلوبة في المطار وعلى المرافئ والمعابر الحدودية.   -
 التبليغ عن الحاالت المسّجلة في مختلف األقضية والحاالت في الحجر المنزلي.   -
 األقضية. اإلفادة عن حاالت الوفاة في مختلف   -

  العامةالمديرية  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 
 
 

 اإلفادة عن اإلصابات الجديدة في األقضية.   -
 حالة.    59اإليجابية    اإلجمالي للحاالت عدد  الليصبح  في المديرية العامة ألمن الدولة    جديدة  ات إصاب  عناإلفادة   -
ساعة    24ءت على النحو التالي خالل الـ  بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جا   مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

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

25 % 49 % 32 % 37 % 70 % 70 % 25 % 34 %  

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

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت

 36 ت عدد الرحال 34  عدد الرحالت 

  3401 عدد المغادرين 2650 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة السفن القادمة  المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

    غازولين  بيروتمرفأ  1 جبيل

    غاز أويل هراني مرفأ الز 1 طرابلس 

    مواد كيميائية مالطا  1 

   3 المجموع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 قرارات / إجراءات عامة 

إلى مرسوم تمديد التعبئة العامة لغاية   - واإلجراءات  ، وبناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة التدابير  31/12/2020استناداً 
القطاع الصحي، واستناداً إلى اإلنهاء الصادر  عراض واقع انتشار الفيروس وضرورة رفع جهوزية  الوقائية لفيروس كورونا، وبعد است 
بتاريخ   للدفاع  األعلى  المجلس  الوزراء 10/11/2020عن  والسيد رئيس مجلس  الجمهورية  السيد رئيس  وافق  إعطاء موافقة    على   ، 

( من  5:00ة الساعة )لغاي   14/11/2020صباح يوم السبت الموافق فيه    ( من5:00اإلغالق الكامل اعتباراً من الساعة )قرار  لاستثنائية  
فيه   الموافق  اإلثنين  يوم  )  30/11/2020صباح  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  في  تحديدها  تم  التي  االستثناءات  مراعاة  تاريخ 1مع   )

 جهة انتشار الفيروس التي تتلخص بالتالي:  المتعلق بالتعبئة العامة لموا  15/3/2020

اداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات  ال اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحإقف •
 .  على اختالفها

البلديات واتحاداتها وفقاً آللية  الوزارات واإلدارات العامة والمؤسسات العامة و  يستثنى من ذلك ما تقتضيه ضروريات العمل في •
دى وزارة الدفاع والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمديرية  المؤسسات الرئيسية ل ،  قرار عن السلطة المختصةتصدر بموجب  

اد الشرطة البلدية  وأفر  العامة لألمن العام والمديرية العامة ألمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب األحمر اللبناني
لحكومية ومراكز الرعاية االجتماعية وكل ما يرتبط  زارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات او،  والحراس وأفواج اإلطفاء

المديرية العامة للضمان االجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد وشركات التأمين ،  بالقطاع الصحي
يرو وكل ما يرتبط بقطاع  وزارة االتصاالت وهيئة أوج،  سسة كهرباء لبنانمؤ ،  مطار رفيق الحريري الدولي،  اقبين الصحيينوالمر

المديرية العامة للموارد المائية  ،  المديرية العامة للنفط وكل ما يرتبط بقطاع النفط والمحروقات والغاز،  االتصاالت الثابتة والخلوية
يل  ة بالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات تحومصرف لبنان والمؤسسات المالي ، ح المرتبطة بهاومؤسسات المياه والصال

وزارات الصناعة والزراعة واالقتصاد والتجارة وكل ما يرتبط  ،  وتوزيع ونقل األموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد األدنى
،  ضاة والمحامونالق،  والحيوانية وجمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية  وبجمع  

ظمات غير الحكومية التي تعمل فقط في مجالي األمن الغذائي والصحة على أن تستحصل على  أعضاء السلك الدبلوماسي، المن 
 ترخيص من وزارة الداخلية والبلديات. 

الخاص  • والمؤسسات  الشركات  في  العمل  معتعليق  الحرة  المهن  أصحاب  ومكاتب  اختالفها  التجارية على  والمحالت  مراعاة    ة 
 ل. الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العم

يستثنى من ذلك المطاحن واألفران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية األساسية والمنتجات الزراعية والمواد   •
ملة في قطاع النقل البري  عم والباتيسري والمصانع بمعدل ثلث اليد العاملة، المؤسسات العاالالزمة لها وخدمات التوصيل في المطا

رة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات نقل وكنس النفايات والعاملين في القطاع اإلعالمي وذلك  والبحري والجوي، إدا
 بالحد األدنى.  

 .  يستثنى من قرار اإلغالق كافة االعمال المرتبطة بالترميم والتدعيم في المنطقة المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت  •

ختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن األجهزة األمنية كافة العمل على اتخاذ  الطلب من كافة الوزارات المعنية كل بحسب ا  •
ا القرار موضع التنفيذ الفوري وإعطاء التوجيهات الالزمة للتشدد في احترام تدابير السالمة  جميع التدابير التي من شانها وضع هذ

 الفيروس.  والوقاية من انتشار  

 اإلجراءات الالزمة لتكثيف حمالت التوعية.   الطلب من وزارة اإلعالم اتخاذ كافة  •
 

 التوصية التالية:   10/11/2020اجتماعها بتاريخ كورونا خالل   صدر عن اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس -

يريات، الدوائر، المؤسسات  ساعة الئحة بالمد  24خلية والبلديات خالل مدة  على كل الوزارات كل فيما خصه إيداع وزارة الدا  •
ية والملحة حصراً، خالل فترة اإلغالق  واألجهزة التابعة لها... والتي يقتضي استمرارها بالعمل لتقديم الخدمات األساسية الضرور

% وما دون من حضور الموظفين  25يّد بنسبة  بصورة تضمن فعاليته ونجاعته في مواجهة الواقع الوبائي الطارئ على ان تتق
 بهدف تضمين هذه الالئحة قرار وزير الداخلية والبلديات الذي سيصدر بشأن اإلغالق.   وذلك

 
العاليصدر   - والتعليم  التربية  وزارة  التع  عن  المؤسسات  تتابع  التالي:  الرسيميةلالبيان  ب ،  عن  التعلّم  والخاصة،  التعلمية  دون  من  م  عد 

وص المتعلّقة باإلقفال، قرارات تنّظم العمل والتعلّم  النصستناداً إلى  ارة الحقاً، ا، على أن تصدر الوزسبوعباقي أيام هذا األالحضوري ل
 لفترة.  خالل هذه اعن بعد 

 

 التعبئة العامةمخالفات قرارات 

 تجمعات مطلبية ومظاهرات.  -
الكمامة أو قناع الوجه، تعقيم اليدين، الحفاظ  عدم االلتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية المطلوبة في عدد من المحالت واألسواق )وضع  -

 على المسافة اآلمنة(. 
 د من المطاعم ومراكز ألعاب التسلية. % من اإلشغال في عد50عدم االلتزام بنسبة الـ  -
 تجمعات في مناسبات اجتماعية.  -
 خبرية. دم التزام المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المع -
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 المختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة  

 المنصرمة  ساعة 24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 
   

   

 ساعة المنصرمة( 24المختبرات التي لم تحدد القضاء )خالل الـ 

  

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

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية

 مكان السكن 

 69 الفياضية - INOVIEمختبرات 

 19 الحريري الجامعي ى رفيق تشفمس

 15 بهمن ىتشفمس

 15 حريكحارة  – مختبرات الهادي 

 10 سان جورج األشرفية  ىتشفمس

 ADC 5 مختبرات 

 5 بك بعل -ألمل اتشفى دار مس

 4 حرب راغب  تشفىمس

 3 عين وزين  تشفىمس

 2 ريري الدولي طار رفيق الحز فحوصات الوافدين في مك مر

 2 مختبرات عقيق وبولس 

 2 مركز المشرق 

 2 طرابلس الحكومي ىتشفمس

 2 المظلوم ىتشفمس

 1 ومي حلبا الحك ىتشفمس

 1 ك الحكومي بعلب ىتشفمس

 1 ة في بيروتكيالجامعة األمير  ىتشفمس

 1 رونالبت  -إميل بيطار  ىتشفمس

 1 الحكومي النبطية  ىتشفمس
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 المختبرات / المستشفيات 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء

 44 الفياضية - INOVIEمختبرات 

 18 ي الحريري الجامعى رفيق تشفمس

 15 حريكحارة  – مختبرات الهادي 

 13 بهمن ىتشفمس

 10 سان جورج األشرفية  ىتشفمس

 2 ريري الدولي طار رفيق الحز فحوصات الوافدين في مك مر

 2 طرابلس الحكومي ىتشفمس

 1 بعلبك الحكومي  ىتشفمس

 1 مركز المشرق 

 1 المظلوم ىتشفمس

 المستشفيات المختبرات / 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 1 سان جورج األشرفية  ىتشفمس

 1 جبيل -السيدة  ىتشفمس

 1 المظلوم ىتشفمس

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لالئحة ال

 

 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءالمؤھلة  الحكوميةالمختبرات 
 المختبر الموقع 

 RHUH  مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيروت 

  ا الحكومي مستشفى حلب  حلبا 

  مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

  مستشفى البترون الحكومي  البترون 

  لبوار( مستشفى فتوح كسروان الحكومي )ا كسروان

  بّري الحكومي الجامعي نبيه  مستشفى  النبطية 

  الحكومي تبنينمستشفى  تبنين 

  مستشفى بنت جبيل الحكومي  بنت جبيل 

  مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك 

  الحكومي الرئيس الياس الهراوي مستشفى  زحلة

 

 PCR-RT الـ ةبطريقالمخبري 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( – اليسوعيةريو )الجامعة  مختبرات رودولف مي بيروت 
(Université Saint-Joseph)  

 George-Saint UMC Hospital  ورجيوس الجامعيمستشفى القديس جا بيروت 

 General Makassed Hospital  مستشفى المقاصد بيروت 

 LAU Medical Center - Rizk Hospital مستشفى رزق الجامعي  بيروت 

 CHU - Geitawi Libanais Hospital  الجامعي الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire   الورديةمستشفى  بيروت 

  Doctors’ Center  مختبر مركز األطباء بيروت 

  Fontana Laboratories  مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت 

 General Security Laboratories ( العدليةم )مختبر األمن العا  بيروت 

 Ghorra-Jabre Laboratories  مختبرات جبر وغّرة األشرفية 

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center   مارك السان مختبر األشرفية 

 Laboratoire HML مختبرات حداد  فرن الشباك 

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

 Sahel General Hospital (SGH) مستشفى الساحل   الغبيري 

  Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

  مركز النقاء الطبي  بئر حسن 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital  مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة 

 Bahman Hospital مستشفى بهمن  حارة حريك 

 National Diagnostic Services Company كومباني  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
(NDSC)  

 Center Diagnostic Medical  الطبية التحاليلمركز  -لدكتور محمود عثمان مختبر ا المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح 

 Mount Lebanon Hospital  مستشفى جبل لبنان ا بعبد

 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  متن ال

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل  المتن 

 Haroun Hospital  مستشفى هارون الزلقا 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو   المنصورية 

 Haykal Albert Hôpital  مستشفى هيكل 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 اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Secours des Dame-Notre – CHU  المعونات الجامعيمستشفى سيدة  جبيل 

 Boulos & Akiki Lab  مختبر عقيقي وبولس جبيل 

  Wakim Centre Médical  مختبر واكيم جونية 

 Hospital Wzein Ain  وزين عبنفى مستش الشوف 

 UMC Hospital Hammoud  مستشفى حمود الجامعي 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  تشفى جبل عاملمس صور

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق   صور

  Hospital University Dar Al Amal  لجامعيمستشفى دار األمل ا بعلبك 

  مختبرات العناية الطبية  بعلبك 

  مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Hospital General Khoury  مستشفى خوري زحلة

 MCC (Center Care Medical)  مختبر ميديكال كير سنتر زحلة
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
  Hôpital Central Militaire  المركزي في بيروتالمستشفى العسكري  بيروت 

 

  Drive-Thruبطريقة "  األنفية"المسحات  عينات ألخذالمختبرات المؤھلة 
 Medical Diagnostic Treatment تريتمانت سنتر )الحمراء(  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  مختبرات الشياح )د. فؤاد ريحان( الشياح 

  Lab Expert  بمختبر إكسبرت ال المنصوريّة 

 LAB Life  مختبر اليف الب بعلبك 

 Rayyak Hospital  مستشفى رياق رياق 
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