
       

 

 

 

 
 19:30: ر وقت صدور التقري 368تقرير رقم:  2021 آذار 22واالثنين  21 األحد التاريخ:

 

 
 

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

 
 

 في مختلف المحافظات حسب المستشفيات:   19-على كافة تفاصيل توّزع األسّرة المتوافرة لمرضى كوفيد يوميا  لالطالع 

 PC-HospitalsOccupancy-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@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 
غرفة العمليات الوطنية إلدارة 

 الكوارث 
 COVID-19تقرير يومي حول 

 

 

 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  42الـ توزع الحاالت حسب البلدات خالل   
 بيروت  301 بعبدا  513 المتن  276 الشوف  230 عكار  99 كسروان 140

 عين المريسة  10 الشياح  30 برج حّمود 16 الدامور  2 حلبا 8 صربا 3

 رأس بيروت 2 الجناح  15 النبعه  3 السعديات 1 حكر الشيخ طابا 1 كسليك 5

 المنارة  5 االوزاعي  12 سن الفيل  13 الناعمه 7 منيارة  1 ذوق مكايل 32

 قريطم  2 بير حسن  12 جسر الباشا 1 شحيم 20 مشحا  2 حارة المير   2

 الروشه 6 المدينة الرياضية  3 جديدة المتن  4 مزبود 2 عرقا 1 غدير  1

 الحمرا  14 محطة صفير  1 راس الجديدة  2 داريا   3 سويسة عكار 2 ذوق مصبح 21

 المصيطبة  12 الغبيري  34 البوشرية 4 كترمايا 6 برج العرب  1 أدونيس 7

 مار الياس  6 عين الرمانة  11 الدورة  10 عانوت 1 تكريت 1 حارة صخر  3

 االونيسكو  1 فرن الشباك  5 الروضة  3 سبلين  5 بيت مالت  1 ساحل علما 4

 تلة الخياط  3 حارة حريك  102 سد البوشرية  4 برجين  2 عيات  1 كفر ياسين  2

 دارالفتوى 2 الليلكي  12 السبتيه  9 برجا 16 بزبينا 2 طبرجا 4

 تلة الدروز  3 برج البراجنة 84 دير مار روكز 1 بعاصير  4 عكار العتيقه  9 أدما والدفنه 1

 الصنائع 4 المريجة  29 الدكوانة 33 الدبية  2 الكوشا  1 الصفرا  2

 الظريف  10 رمل العالي  1 أنطلياس  12 الجية  4 شيخ عيَاش  1 البوار  5

 مينا الحصن  1 تحويطة الغدير  4 جل الديب  5 جدرا  1 سمونيه  1 العقيبة  1

 المزرعة  30 بعبدا 25 النقاش  5 وادي الزينة  13 تل حميرا  1 عجلتون  4

 برج أبي حيدر  17 الحازمية  8 الزلقا 8 الرميلة  2 حكر الضاهري 1 بلونة 3

 البسطا الفوقا 7 الفياضية  1 بياقوت  6 الوردانيه  2 ببنين  2 السهيلة 12

 العاملية  1 مار تقال  2 الضبية  5 جون 6 نهر البارد  4 عين الريحانة  2

 الطريق الجديدة  53 الريحانية 1 مزرعة دير عوكر 3 المغيرية  7 العبدة  2 جعيتا 4

 رأس النبع  13 الحدث  76 المنصورية  25 الزعرورية  4 برقايل  5 غزير  2

 الباشورة  4 الجمهور  1 الديشونية 5 بسابا  1 دنبو 2 برج الفتوح   2

 البسطا التحتا 8 كفر شيما  3 الفنار  3 السمقانية  7 قبعيت 1 الكفور  1

 الرميل  8 وادي شحرور العليا 1 عين سعادة 5 بشتفين  2 حرار  2 حريصا  1

 األشرفية  22 بسابا  6 عين نجم  1 دير كوشه  3 الخريبة  1 النمورة  1

 العدلية  1 بعلشميه  1 روميه 2 كفر فاقود 1 مشمش  1 عشقوت  1

 قيد التحقق  56 عين موفق 1 بقنايا 4 كفر حيم 7 فنيدق  3 فيطرون  2

 زحلة  388 العبادية  2 بصاليم 11 دميت  3 رحبه  8 رعشين  1

 الميدان   6 قبيع 2 المطيلب  5 فوارة جعفر  4 منجز  2 كفرذبيان  1

 الراسية  3 القصيبة 1 الرابيه  3 بريح  2 البيرة  1 حراجل  2

 البربارة  1 عاريا 1 بيت الككو  2 الورهانية  5 خربة داوود   1 فاريا 8

 المعلقة  8 العربانية  1 قرنة شهوان 1 فريديس   1 عين الزيت 1 صور  440

 كرك نوح   12 صليما   2 الربوة  3 بعقلين  7 مشتى حمود  1 صور 64

 معلقة أراضي  1 رويسات صليما  1 بيت الشعّار 4 دير دوريت 3 شدرا 2 البصَ  7

 حوش االمراء أراضي  2 حمانا 2 ديك المحدي 1 الجاهلية 6 نورا الفوقا 1 جل البحر الشمالي  1

 حوش االمراء 11 فالوغا 2 عين عار  2 الجديدة   2 الريحانية  1 الرشيدية  11

 زحلة أراضي  19 قرنايل  3 مزرعة يشوع 3 بقعاتا 14 القبيات  2 معشوق  2

 مار الياس  2 بزبدين  4 بكفيا 8 عين وزين  2 وادي خالد 3 برج الشمالي  40

 فرزل  3 قيد التحقق  11 بيت شباب  3 بعدران  3 أكروم  2 باتوليه  1

 نبي ايال  1 بعلبك  409 حماليا 1 الكحلونية  11 قيد التحقق  16 دير قانون العين  1

 حزرتا 8 بعلبك  155 العطشانة 1 حارة جندل  1 عاليه  229 سماعية 2

العمروسية    19 جويا 15  أبلح  6 عين بورضاي  5 الفريكه  1 المزرعة  2 

حي السلم   40 دبعال  8  قاع الريم  2 دورس 15 برمانا  7 كفر نبرخ  5 

القبة   8 مجادل  6  نيحا   1 إيعات 3 ضهر برمانا 2 بتلون  4 

خلدة   16 عيتيت  5  كسارا  2 عدّوس 1 قنابة برمانا 1 معاصر الشوف 2 

االمراء   22 ديرعامص  7  شتورا 21 طيبة  2 بعبدات 4 باتر  3 

دير قوبل   3 باريش  4  جالال  6 نحله  3 بيت مري 3 الباروك 2 

عرمون  28 سلعا  2  مكسة  5 حوش بردى 1 ضهر الصوان  1 قيد التحقق  17 

بعورته    1 قانا 22  تعلبايا 11 مقنة 1 المتين  2 النبطية  257 

بشامون    17 معركة  22  جديتا 6 سعيدي  2 بولونيا 1 نبطية التحتا 24 

بليبل   1 معروب  9  تعنايل  2 حدث بعلبك 3 المروج  3 البياضة  2 

بسوس    1 رشكنانيه  3  سعدنايل 7 راس بعلبك السهل  7 الخنشارة  2 نبطية الفوقا 2 

عاليه   16 دردغايا 2  قب الياس  11 فاكهة 10 بتغرين  3 مزرعة كفر جوز 6 

الكحالة   1 صديقين  8  مريجات  2 عين  14 دوار  2 زبدين   11 

 بوارج  3 نبي عثمان  2 شويا   1 كفر رمان  11 القماطية   4 عين بعال  9

عين الرمانة   11 حميري صور  1  بر الياس  54 عرسال  13 زغرين  1 شوكين  2 

عيتات   2 برغلية 8  دير زنون  1 اللبوة  23 بسكنتا  1 حبوش  16 

سوق الغرب    3 بازورية  20  عنجر   3 توفيقيه 1 قيد التحقق  1 كفر تبنيت 7 

كيفون    2 حناوي  7  مجدل عنجر  14 زبود 1 صيدا  249 كفور 2 

بيصور  4 دير كيفا 2  مصنع   5 حلبتا 1 صيدا  القديمة 21 جباع   1 

رشميا    1 طير دبّه 22  ناصرية 10 حربتا 7 برامية  1 عين بوسوار 3 

قبر شمون    4 شهابية   6  رياق  26 شعت  3 هاللية 4 عين قانا 2 

بحمدون المحطة    2 أرزون  1  حوش حاال  5 رسم الحدث 2 حارة صيدا  7 جرجوع  4 

بحمدون الضيعة    4 طورا 17  علي النهري  38 يونين  5 مية ومية  5 حومين الفوقا 1 

صوفر   5 دير قانون النهر  6  دير الغزال  1 دير االحمر  16 عين الحلوة  50 عرب صاليم  11 

شارون    2 صريفا 17  حارة الفيكاني  4 بتدعي  1 مجدليون  1 رومين 1 

بتاتر    1 كنيسة   2  تربل   5 بدنايل  4 عبرا   4 حومين التحتا 1 

 ماسا  1 تمنين الفوقا 8 قرية  1 عزه  1 المشرفه  1 بدياس  3

المريجات  1 عباسية  19  عين كفر زبد  1 بيت شاما  3 بقسطا  8 زفتا 4 

 دلهميه 1 تمنين التحتا 16 عين الدلب  3 دير الزهراني  7 قيد التحقق  9 شبريحا 8

 كفر زبد 1 شمسطار 11 غازية  11 شرقية 14 جبيل  52 شعيتية 3

 فاعور  1 حوش النبي  1 مغدوشة  2 تول 9 جبيل  10 مالكية الساحل  1

 قيد التحقق  55 طاريا 2 قناريت 2 نميرية  4 مستيتا  5 برج رَحال  5

 البقاع الغربي  156 سرعين التحتا 5 خرايب   10 حاروف  19 بالط  2 شيحين  1

 مشغرة 4 سرعين الفوقا 4 زرارية  6 دوير  11 إده  1 قليلة   7

 صغبين  3 حزين  8 مزرعة دير تقال  1 جبشيت 12 عمشيت  4 قاسمية 3

 لوسيا  1 خضر   3 عدلون 5 ميفدون 7 حاالت  11 جبين  1

 خربة قنافار  1 سفري 1 انصارية  2 عدشيت الشقيف 8 حصرايل  2 منصوري  10

 كفريا  4 نبي شيت 18 لوبية 1 عبَا 3 نهر ابراهيم  1 مجدل زون 2

 عانا 4 حور تعال 2 بابلية  5 انصار  9 إهمج 1 يارين  3

 منصورة  3 بريتال  3 غسانية 1 زوطر الغربية  1 شخنايا 1 علما الشعب 4

 جب جنين  28 بوداي 6 صرفند  14 زوطر الشرقية  4 أدونيس 1 بستان  2

 الال 7 قيد التحقق  17 بيسارية  8 قصيبة  7 بريج  1 ظهيرة  1

 كامد اللوز 7 المنيه الضنيه  36 مزرعة العاقبية  1 أرنون  1 العوينات  1 قيد التحقق  7

 تل زنوب 1 دير عمار  1 تفاحتا 5 قعقعية الجسر  8 بيت حبّاق  1 بنت جبيل  103

 بعلول  2 النبي يوشع  1 سكسكية  1 كفر صير  6 حبالين  1 بنت جبيل  7

 غزة  9 المنيه  2 مروانية 8 يحمر  1 حبوب 3 عيناتا  5

 سطان يعقوب   10 سير الضنية  4 نجارية  2 صير الغربية 1 حصارات  1 عين إبل  3

 سلطان يعقوب التحتا 1 عاصون  1 مزرعة المصيلح  1 قيد التحقق  13 الرويس  1 عيترون  6

 خيارة  4 بقاع صفرين  1 بنعفول 1 طرابلس  187 ترتج  1 رميش 7

الزيتون   24 قيد التحقق  3 عيتا الشعب 4  قرعون  8 الحازمية  2 عرب  طبَايا 3 

 مناره  4 طاران  1 برتي  3 الحدادين  1 زغرتا  48 تبنين  6

 حوش الحريمة 6 نمرين  1 عنقون  2 باب الرمل   7 زغرتا 12 سلطانية  4

 صويري 10 بيت الفقس  3 كفر حتَا  1 التل  7 عردات  1 صفد البطيخ  2

 سحمر 12 إيزال  1 كفر ملكي   1 القبة  11 حرف أرده  1 جميجمة 1

 لبايا 1 بيت حسنه 1 قيد التحقق  47 الزاهرية 6 مجدليّا 8 شقرا  2

 مرج 22 عزقي  3 راشيّا  15 التبانة  9 حارة الفوار  2 حداثا 3

 يحمر  1 كفر شالن 2 عيحا 1 بساتين طرابلس  3 علما 2 خربة سلم 1

1ميناء طرابلس  23 صخرا  1 حاريص  5  قاليا 1 مركبتا 3 ضهر االحمر  1 

2ميناء طرابلس  1 بنشعي 1 ديرنطار  2  روضة  2 بخعون 4 خربة روحا 4 

 بشري 10 قيد التحقق  5 رفيد  1 بساتين الميناء 3 مزرعة النهر   1 كفر دونين 2

 بشري 4 الهرمل  34 بيرة  1 القلمون  6 مزرعة التفاح  1 كفرا  5

 عبدين  1 هرمل 21 مجدل بلهيص 2 البداوي  13 مزيارة  2 قلويه 1

 بلوزا  1 كواخ 1 مدوخا  2 مدينة الجديدة  1 سرعل  1 غندورية  1

 حصرون  1 قصر   9 ينطا 2 قيد التحقق  72 سبعل   1 فرون  2

 حدشيت 1 شربين الهرمل  1 قيد التحقق  1   عشاش 3 ياطر  6

 بزعون  1 كنيسة  1     مرياطا 5 دبل  5

 بقاع كفرا  1 قيد التحقق  1     حيالن  1 بيت ليف  9

         مزرعة حريقص  3 قيد التحقق  14

         قيد التحقق  2  



 

 مرجعيون  41 الكورة  50 البترون  35 جزين  22 حاصبيّا  16  
 مرجعيون 2 أميون 5 البترون 3 جزين  8 حاصبيّا 4  

 جديدة مرجعيون  1 كفر صارون  1 تحوم 1 بكاسين 1 هبّارية  1  

 بالط  2 بشمزين 3 كفر عبيدا  1 خرخيا 1 شويّا   1  

 خيام   4 بطرام  1 كبَا  1 عين المير   1 عين قنيا 3  

 عديسة   4 كفر حزير  5 سلعاتا 2 مراح الحباس  2 شبعا  3  

 بني حيان  1 بصرما 1 شَكا  5 كفر جرة  1 ماري  1  

 كفر كال 6 عفصديق  1 توال  2 روم 3 خلوات 3  

 طيبة 1 كوسبا  1 عبدللي  1 عرمتى  2    

 حوال 5 كفتون 1 جران البترون  1 مليخ  2    

 طلوسة  1 بترومين  1 كور 1 لويزة  1    

 مركبا 1 بتوراتيج  1 إجدبرا  1      

 ميس الجبل  1 كفريا  1 راشكيدا 7      

 قبريخا 2 دده 4 كفر حلدا  1      

 قنطرة   2 أنفه 5 شاتين  1      

 مجدل سلم 4 راس مسقا  5 دير بلاَل  2      

 صوانة  1 ضهر العين  8 تنورين الفوقا 1      

 تولين  1 النخلة  1 قيد التحقق  4      

 بليدا  2 قيد التحقق  5     قيد التحقق  103  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة  :المرجع
  

 صحة العامة  
 



 اإليجابية والحاالت النشطةوّزع الحاالت ت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد

 
 

 
 

 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  :المرجع
  

 صحة العامة  
 

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


 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 

 
 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 توزع حاالت الوفاة حسب الفئة العمرية 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 
 
 
 

صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :المرجع
 صحة العامة    

 

 



 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 توّزع حاالت الشفاء التراكمية حسب األقضية 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

 
 

 
 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   يمكن االطالع على التقرير

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :المرجع
 صحة العامة    

 

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


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

  

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

 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 
 

 المنّصة االلكترونية لتسجيل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا  

 
 

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

        
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:   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 
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر 
 

 
 

 
 
 

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

 الصادرة عن وزارة الصحة العامة المعلومات    :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا                    
 

 
 توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: للمزيد من المعلومات حول 

 IsolationCentersProfiles-t.ly/DRMhttp://bi . 
 

ديات، برنامج األمم : تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، نقابة االختصاصيين في العمل  المتحدة اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسيف، وزارة 

 االجتماعي. 
 

   21/03/2021 اإلجراءات قيد التنفيذ
 العامة الصحةوزارة 

بناًء على ضرورة إصدار وثيقة رسمية تثبت تلقيح األشخاص من خارج المنصة الوطنية االلكترونية، تضّمن اإلجراءات    1/ 381صدر عن وزارة الصحة العامة القرار رقم   -
بهدف وذلك من اللقاح خارج لبنان وأحضروا معهم الجرعة الثانية، أو ممن تلقّوا اللقاح من خالل مبادرات خاصة  األولىالواجب اتخاذها من قبل األشخاص الذين تلقوا الجرعة 

 ضمهم إلى المنصة الوطنية للتقليح، وهي على الشكل التالي:  

 تمد على األراضي اللبنانية أو خارجها تثبت نتيجة هذا الفحص. الجرعة الثانية من اللقاح والحصول على وثيقة رسمية من مختبر معمن استكمال    أسبوعينبعد    IgGإجراء فحص   ▪
 إبراز تقرير طبي على وصفة طبية موّحدة موقعة وممهورة بختم طبيب مسجل في إحدى نقابتي األطباء في لبنان. ▪
 فة المستندات والتدقيق فيها.تصدر مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة وثيقة رسمية تصادق على تلقيح الشخص المعني بعد تقديم كا ▪

 بغية تخفيف العبء المالي.  1787و 1214أعلنت وزارة الصحة العامة عن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على طلبها بإعفاء المواطنين من كلفة االتصال على الخطين الساخنين  -

 ، توّزعت على الشكل التالي: 2021آذار   19و 18على الرحالت القادمة إلى لبنان بتاريخي  ( إيجابية53ثالثة وخمسين حالة )عن وجود  وزارة الصحة العامة أفادت -

18/3/2021  19/2/2021 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة شركة الطيران  قادمة من   عدد الحاالت  رقم الرحلة شركة الطيران  قادمة من 

 EY 535 2 أبو ظبي  2 824 التركية  اسطنبول

 MEA 305 1 القاهرة  MEA 266 3 اسطنبول

 MEA 218 2 فرانكفورت   MEA 427 5 دبي 

 1 953 اإلماراتية دبي   AJ 7836 2 أضنا 

 1 711 المصرية  القاهرة  MEA 323 1 بغداد

 MEA 212 2 باريس  MEA 333 2 البصرة

 MEA 572 4 الغوس  MEA 325 1 أربيل

 1 826 التركية  اسطنبول  MEA 327 4 النجف 

 MEA 268 5 اسطنبول  MEA 268 2 اسطنبول

 Air France 566 2 باريس  MEA  307 2 القاهرة

 MEA 307 1 القاهرة  RB 181 2 دمشق 

 Pegasus 863 1 اسطنبول  MEA 429 1 دبي 

 SR 150 2 برلين  1 661 اإليرانية طهران

 25  المجموع  28  المجموع

 
 

 لصليب األحمر اللبناني ا 
الحاالت  عدد 

التي تم نقلها إلى  
 المستشفيات 

24,055 
 ةحال 138)

 جديدة( 

عدد مراكز اإلسعاف 
 التي تستجيب 

48 
عدد فحوصات 

PCR  التي تم
 نقلها  

83,443 
فحصاً   540)

 جديداً(

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

241,227 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

146,976 
 

المتدربين على  عدد 
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

 توعية حمالت
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

317,476 
معدات   1968)

 جديدة(

المستفيدين من عدد 
 المنصات االلكترونية 

 
6,174 

)مستفيدان 
 جديدان( 

 

 

 

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


 األجهزة األمنية والعسكرية 
 ساعة المنصرمة   24اإلجراءات التي تم التبليغ عنها خالل الـ  الجهة 

 . CIMICألف ليرة لبنانية( ومساعدات غذائية في كافة المناطق اللبنانية عبر مكتب التعاون العسكري المدني   400توزيع مساعدات اجتماعية )  - الجيش 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -

  ائية.تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق  -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .  1/2021/ 14بحق المخالفين لقرارات اإلغالق منذ   محضراً  42،899تسطير   -

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

 ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
 8/3/2020مجموع المحاضر منذ 

 0 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة 

 52103 بيروت  0 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي(

 65121 جبل لبنان 17 األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق  

 17 المجموع
 25772 البقاع

 20811 الشمال 

 20644 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 184451 المجموع 0 9 8 0 0
 

المديرية العامة  
 لألمن العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات والحاالت في الحجر المنزلي. اإلفادة عن عدد الحاالت   -
وتوصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات    21/3/2020استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ  انه    أعلنت المديرية العامة لألمن العام -

 وفق األلية التالية:  وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، السماح بالدخول إلى لبنان 17/03/2021الوقائية لفيروس كورونا تاريخ 

 المصنع والعبودية الحدوديين فتح معبري

من الساعة    من كل أسبوع اعتباراً   اإلثنين والجمعةيومي  
/ شخص  300بمعدل /  16.00صباحا ولغاية الساعة    9.00

 :لكل من  عبر كل مركز حدودي
 .)أزواجهم وأوالدهم( اللبنانيين وأفراد عائالتهم حصراً  -
لبنان وأفراد عائالتهم )زوج،  - الالجئين في  الفلسطينيين 

 .زوجة، ابن، ابنة(
 
التي تجريها فرق وزارة     PCRعلى أن يخضعوا لفحوصات  *  

 . الصحة العامة في المراكز الحدودية

 لكل من:  16،00ولغاية الساعة  9.00من الساعة  اً من كل أسبوع اعتبار األربعاءيوم 
الحائزين على   - الحائزين على إقامات مؤقتة إالسوريين  لبنان والسوريين  قامات صالحة في 

/ شخص عبر كل مركز  100/ أشهر عدة سفرات )سمات خروج وعودة( بمعدل /6لمدة /
 حدودي.

وأفراد عائالتهم وفقا للتعليمات المرعية االجراء بمعدل العرب واألجانب القادمين إلى لبنان   -
 / شخص عبر كل مركز حدودي.50/

 
نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة   PCRعلى أن يكون بحوزتهم جميعا فحص  *  

ج  / ساعة من تاريخ وصولهم وبوليصة تأمين صحي تغطي كلفة العال96الصحة السورية مدته ال تزيد عن /
لهم على المركز الحدودي   PCRأن يعاد إجراء فحص  و  في لبنان.  اإلقامةمن فيروس كورونا طيلة مدة  

التي PCRبالحجر المنزلي لحين صدور نتيجة فحوصات    وااللتزام عند الوصول من قبل فرق وزارة الصحة  
 اجريت لهم. 

 عبر كافة المراكز الحدودية البرية طيلة أيام األسبوع

لمراجعة السفارات األجنبية والعربية العاملة في لبنان على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة    ونالقادم  السوريون -
مين لمراجعة  / ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى. أما فيما خص القاد24/ ساعة ومنحهم / 96نتيجته سلبية ال تتعدى مدته /  PCRالمنوي مراجعتها وفحص  

 المتعاقدة مع السفارة التركية.  "Visa for the globe "VPGالسفارة التركية، فيجب أن تكون المستندات صادرة عن شركة 
للعالج الطبي وبرفقتهم شخصين على األكثر وحصرا باألصول أو الفروع ألصحاب العالقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب شرط    ونالقادم  السوريون -

 / ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.48/ ساعة ومنحهم /96نتيجته سلبية ال تتعدى مدته /  PCRحيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص 
ساعة كحد أقصى من موعد   12زيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل  بالمرور تران  الراغبون -

 / ساعة من تاريخ السفر. 96نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية مدته ال تزيد عن / PCRالطائرة وفحص 
نتيجته سلبية، العودة بنفس هذا المستند ضمن مهلة ال   (PCRقد غادروا لبنان إلى سوريا بموجب فحص كورونا )  يمكن السماح لألشخاص الذين كانوا -

في سوريا والتي تجريها فرق وزارة الصحة اللبنانية في المراكز   PCRساعة من تاريخ صدور نتيجته، دون الخضوع مجددا ألي فحص    72تتجاوز  
 . الحدودية البرية

 

المديرية العامة  
 ألمن الدولة 

 
 
 
 
 

 

ن بالتعاون مع  تسيير دوريات في مختلف المحافظات وإقامة نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة تنفيذ قرار اإلغالق العام وتحرير مخالفات بحق المخالفي -
 البلديات وتنبيه المواطنين لاللتزام بالتدابير الوقائية.  

 بيروت، النبطية حلبا والعبدة. ومسيرات راجلة وسيارة في صور، المتن، عن تجمعات مطلبية اإلفادة  -

 عيادات ميدانية لمعالجة مرضى كورونا مقابل وتحت إدارة جامعة بيروت العربية 4االفادة عن افتتاح  -
 االفادة عن مؤازرة دورية من مكتب بيروت االولى لعملية نقل لقاحات من مستشفى رفيق الحريري إلى مستشفى رزق  -

 ساعة المنصرمة:  24تعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ بقرار ال مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

 جبل لبنان بعلبك الهرمل النبطية  البقاع عكار الشمال  الجنوب بيروت 

25 % 25 % 20 % 15 % 15 % 20 % 10 % 20 % 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل
 ساعة المنصرمة(  48مطار رفيق الحريري الدولي )خالل الـ  

 الرحالت المغادرة  القادمة  الرحالت 

 75 عدد الرحالت  76 عدد الرحالت 

 7168 المغادرين عدد  7160 عدد الوافدين 

 ساعة المنصرمة(  48المرافئ )خالل الـ  

 المرفأ
 السفن المغادرة السفن القادمة 

 الحمولة الوجهة العدد  الحمولة قادمة من  العدد 

    مستوعبات  االسكندرون 1 بيروت

    حديد  االسكندرون 1 

    مستوعبات  طرابلس  1 

    فارغة  السودان   1 طرابلس 

 فارغة  رومانيا  1 خضار اإلسكندرية  1 

 حديد  االسكندرون 1 بضائع مختلفة/خطرة  بور سعيد 1 

    شعير  أوكرانيا 1 

 فارغة  ليماسول 1    الجية 

    بيتومين  اليونان  1 شكا

  3 8 المجموع
 
 



 قرارات / إجراءات عامة 
والمتعلق باالجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان حيث لم يعد مطلوباً    2021/ 03/ 22تاريخ    14/2صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم   -

 . 23/03/2021لبنان ملء االستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة والتي كانت متوفرة الكترونياً. وذلك ابتداًء من من الركاب القادمين إلى 
  

بتاريخ   - الكوارث  إلدارة  الوطنية  العمليات  غرفة  عن  رقم  2021/ 19/3صدر  للقرار  التنفيذية  للبيانات  إلحاقاً  تاريخ  96،  بتحديث    6/2/2021/م ص  المتعلّق 
، البيان  3/2021/ 22ّررة بتاريخ  استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق سيما لجهة بدء المرحلة الرابعة من إعادة الفتح المق

 التالي:  
 .  5:00ولغاية الساعة  20:00يبقى تدبير حظر الخروج والولوج معموالً به اعتباراً من الساعة   ▪
ساعة حيث يسمح لهم بالتنقل ضمن توقيت حظر التجول وفقاً لدوام    24يستثنى من أحكام البند األول أعاله العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل   ▪

ع القرار، كما يستثنى  عملهم بحسب ما هو وارد في الجداول المعتمدة التي تبيّن القطاعات المشمولة بالفتح ودوامات العمل واألذونات المطلوبة المرفقة م
 .  IMPACTاألشخاص المستفيدين من خدماتها الذين يتنقلون بموجب إذن من المنصة 

 .  19:00يمتد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة المحدد في التعاميم السابقة لغاية الساعة  ▪
لجهة إجراء فحوصات  تتقيد كافة القطاعات غير المذكورة في البيان الحالي با  ▪ واالستحصال على    PCRإلجراءات والشروط الوقائية المعممة سابقاً 

 المنصة.   أذونات من
من خارج المنصة للمنظمات غير الحكومية والوكاالت التابعة لألمم    PCRبحيث يلغى شرط إجراء فحوصات    2/2/2021يعّدل التعميم الصادر بتاريخ   ▪

 صال على إذن من وزارة الداخلية والبلديات ساري المفعول.  المتحدة على أن يبقى طلب االستح

 . https://bit/3duFQ8f  يتوجب على كافة المؤسسات المؤهلة للفتح ضمن هذه المرحلة، االمتثال لجميع التدابير اإللزامية المدرجة على الرابط  ▪

 لكمامة، التباعد االجتماعي وإتباع البرتوكوالت واإلجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.  يتم التّشدد على االلتزام بارتداء ا ▪
 يبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات االجتماعية والدينية قائماً )أعراس، تقبل تعازي، الخ(. ▪
 % من عديد الموظفين والعمال.  100ترفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح   ▪
 تبقى الحانات الليلية والمالهي الليلية مقفلة حتى إشعار آخر.   ▪
ساعة شرط    24نان  وفتح كازينو لب  19:00لغاية الساعة    6:00يسمح بفتح الحضانات، المطاعم، النوادي الرياضية ومراكز ألعاب التسلية من الساعة   ▪

 االستحصال على أذونات للعاملين في هذه القطاعات من المنصة. 
والذي يشكل    3021/ 17/3بتاريخ    1/316تلتزم المطاعم ببرتوكول الفتح اآلمن الذي أعدته وزارة السياحة والصادر عن الوزير بموجب الكتاب رقم   ▪

 جزء ال يتجزأ من هذه البيان.  

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

المتعلق بتنظيم االعمال االدارية في الوزارة والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث واالنماء    2021/م/ 80أصدر وزير التربية والتعليم العالي القرار الرقم   -
حول تحديث   6/2/2021/م ص تاريخ 96رئاسة مجلس الوزراء الرقم  إلى كتاباستنادا ، وذلك 2021/ 22/3ليمية اعتبارا من صباح االثنين في والمؤسسات التع

 ي: ، جاء فيه ما يلاستراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود االغالق 
 التعليمية الخاصة والرسمية لحين صدور قرار العودة للتعليم المدمج. يستمر العمل بالتعلم عن بعد في المؤسسات  ▪
ء والخميس  يسمح لمديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والنظار والمرشد الصحي وعامل المكننة إضافة الى المستخدمين بالحضور يومي الثالثا ▪

لمصادفة عيد البشارة(، لتأمين االعمال االدارية والتحضير للعودة التدريجية للتعليم    2021/ 25/3ولحين العودة للتعليم المدمج )باستثناء الخميس في  
 المدمج الحقا. 

االعمال االدارية    إلنجازيستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من االداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بالحضور خالل الدوام الرسمي   ▪
 الالزمة. 

ا ▪ والوحدات  تتابع االعمال  المركزية  االدارات  للبحوث واالنماء في  التربوي  والمركز  العالي  والتعليم  التربية  العامة في وزارة  المديريات  في  الدارية 
 ذلك بنسبة حضور كاملة للموظفين بحسب دوامهم الرسمي.  3/2021/ 22االدارية في المحافظات، وفي الجامعة اللبنانية اعتبارا من صباح االثنين 

ة، أو معادلة  يطلب من المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لوزارة التربية في بيروت لتقديم أو استالم مصادقة جامعية، أو معادلة جامعي ▪
تيار  ، باخIMPACTمدرسية، أو شهادة رسمية أو صورة طبق االصل من دائرة االمتحانات الرسمية، ضرورة االستحصال على إذن مسبق من منصة 

ابط التالي وذلك  وزارة التربية والتعليم العالي في خانة نوع المكان المقصود، واختيار أحد الخيارات األربعة في خانة اسم المكان المقصود من خالل الر
 .urfewhttps://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/cمنعا لالكتظاظ

اجراءات الوقاية  يلتزم الموظفون وأفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين خالل فترة حضورهم في الوحدات االدارية والمؤسسات التعليمية بالتقيد بجميع   ▪
 . الالزمة من فيروس كورونا ومتطلبات السالمة العامة

 

 التوصيات التالية:  2021آذار   17فيروس كورونا بتاريخ  صدر عن اجتماع لجنة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة -
عند    PCRوزارة الصحة العامة: إعداد الئحة بالبلدان ذات نسبة اإلصابات المنخفضة دون األلف لستين يوم مضت تمهيداً إللغاء وجوب إجراء فحص   ▪

 الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي.  
المديرية العامة للطيران المدني: توحيد تسجيل بيانات الوافدين إلى لبنان عبر المطار على منصتي وزارة الصحة العامة   –وزارة األشغال العامة والنقل   ▪

 . s/OGaDnGhttps://arcg.i ووزارة الداخلية والبلديات من خالل إلغاء التعميم بإلزامية تعبئة االستمارة على الرابط االلكتروني 
المديرية العامة لألمن العام: فتح معبري العبودية والمصنع الحدوديين للبنانيين وعائالتهم نهاري اإلثنين والجمعة بمعدل    –وزارة الداخلية والبلديات   ▪

 عامة.  على الحدود فور وصولهم من قبل فرق وزارة الصحة ال PCRشخص يومياً على كل معبر، على أن يخضعوا لفحوصات   300
المديرية العامة لألمن العام: فتح معبري العبودية والمصنع الحدوديين نهار األربعاء للسوريين الحائزين على إقامة صالحة    –وزارة الداخلية والبلديات   ▪

ساعة، على    96الـ    نتيجته سلبية من سوريا ال تتجاوز مدته  PCRشخص على كل معبر شرط حيازتهم لفحص    150في لبنان وأفراد عائالتهم بمعدل  
 أن يخضعوا لفحص ثاني على الحدود فور الوصول من قبل فرق وزارة الصحة العامة.  

 

حول بدل مستلزمات الوقاية الشخصية واالوكسجين خالل عالج مرضى   2021/ 1صدر عن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تعميم خاص بالمستشفيات رقم   -
 اونية مبلغاً مقطوعاً جديداً على الشكل التالي:  ، بحيث اعتمدت التع19-كوفيد

 ألف ليرة لغرفة العناية الفائقة خالل اليوم الواحد.    500ألف ليرة لبنانية للغرفة العادية و  300مستلزمات الوقاية الشخصية:  ▪
 نانية للتدفق العالي خالل الساعة الواحدة.  آالف ليرة لب 6آالف ليرة لبنانية للتدفق العادي و  3تعرفة األوكسيجين في غرفة العناية الفائقة:  ▪

 

 
 

 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  24لمصابة خالل الـ حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت ا

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

 
 
 
 
 

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

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 مكان السكن 
 58 مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 INOVIE 27مختبرات 

 20 مختبرات المشرق 

 18 مركز األطباء 

 13 مختبرات السالم 

 8 مستشفى حمود 

 6 مستشفى راغب حرب 

 4 مستشفى بعلبك الحكومي 

 3 مستشفى رزق 

 3 نبيه بري الحكومي النبطية  مستشفى

 2 مختبرات عقيقي وبولس 

 2 مستشفى سرحال 

 2 المستشفى اللبناني الفرنسي 

 1 مستشفى الجعيتاوي 

 1 مستشفى الوردية 

 1 األشرفية  – مستشفى سان جورج 

 1 مستشفى سبلين الحكومي

 1 مختبرات واكيم 

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

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد  

 القضاء 

 58 مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 6 مختبرات العائلة الطبية 

 3 مستشفى رزق 

 3 مستشفى راغب حرب 

 2 مستشفى سرحال 

 2 مختبرات المشرق 

 1 مستشفى بعلبك الحكومي 

 1 مستشفى الجعيتاوي 

 1 مستشفى الوردية 

 1 األشرفية  – مستشفى سان جورج 

 المختبرات / المستشفيات 
الحاالت اإليجابية دون تحديد  عدد 

 رقم الهاتف 

 5 مستشفى رفيق الحريري الجامعي 

 2 الهيئة الصحية 

 2 مستشفى رياق 

 1 مستشفى صالح غندور

 1 مستشفى جزين الحكومي

 1 مستشفى الياس الهراوي الحكومي

 MCC 1 مركز العناية الطبية

 
 

 

  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

 HALBA Governmental Hospital الحكومي مستشفى حلبا  حلبا

 TRIPOLI Governmental Hospital مستشفى طرابلس الحكومي  طرابلس 

 BATROUN Governmental Hospital مستشفى البترون الحكومي  البترون

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

 BINT JBEIL Governmental Hospital الحكومي مستشفى بنت جبيل  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي  بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي  مستشفى الهرمل 

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي   الرئيس الياس الهراويمستشفى  زحلة 

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي  بعبدا
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 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

مختبرات رودولف ميريو )الجامعة   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 مستشفى رزق الجامعي  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 مختبر مركز األطباء  بيروت

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا(  بيروت

 General Security Laboratories ( العدليةمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما  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) مستشفى الساحل  الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital مستشفى الرسول األعظم برج البراجنة

 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 مستشفى السان جورج الحدث  بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

مختبر علم األحياء الجزئيّة   الحدث 
 في الجامعة اللبنانية

Molecular Biology and Cancer immunology 

Laboratory in LU 

مختبر سان ميشال للتحاليل   الضبية
 الطبية 

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 

مركز ريموند  ) مستشفى مار يوسف المتن 

 )وعايدة نجار
Hopital St. Joseph 

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

مختبر مركز الشرق األوسط الصحي   بصاليم 
 ش.م.ل

 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Saydet Zghorta University Medical Center المركز الجتمعي الطبي –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 

المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة  والبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 
 اللبنانية

LMSE 

 Islamic Charitable Hospital المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

 Dar El Chifaa Hospital مختبر مستشفى دار الشفاء طرابلس 

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

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي  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 مستشفى الشيخ راغب حرب  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) للتشخيص الطبي  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 الطبية مختبرات العناية  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 المستشفياتمختبرات 
 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  الشياح

 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 البولفار مختبرات  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  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  ذوق مصبح 

 Laboratoire Dr. Elie Taleb مختبر الدكتور إيلي طالب  جونية 

 MEMER Leb للتحاليل الطبية األوسط مختبرات الشرق  جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab الب مختبر فيرست   العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جنينجب 

 ADC مختبر مركز التشخيص الطبي  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 الطبّيّةمختبرات العريبي  رياق

  مختبر مستشفى البقاع  البقاع 
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