
       

 

 
 

 19:30ر: وقت صدور التقري 318تقرير رقم:  2021 الثانيكانون  30 السبت التاريخ:
 

 

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

 
 

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

 PC-upancyHospitalsOcc-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/


 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات
 بيروت  268 بعبدا  333 المتن  316 الشوف  94 عاليه  144 كسروان 109
شويفات العمروسية    7 صربا 15  عين المريسة  3 الشياح  33 برج حّمود 23 الدامور  2 

كسليك ال 2 حي السلم   17  ة النبع 2 شحيم 10  روتراس بي 9 الجناح  12   

غدير الشويفات   1 ذوق مكايل 11  المنارة  1 االوزاعي  12 سن الفيل  9 دلهون 2 

شويفات القبة    2 غدير  2 ر حسن ئب 9 جديدة المتن  7 داريا   3   قريطم  3 

خلدة   14 ذوق مصبح 10 ةالروش 6 المدينة الرياضية  1 راس الجديدة  4 كترمايا 3   

شويفات االمراء    19 أدونيس  11 ين سبل 1   الحمرا  25 الغبيري  25 البوشرية 8 

دير قوبل   2 حارة صخر  3  عين التينة  9 عين الرمانة  12 الدورة  11 برجين  1 

 المصيطبة  14 فرن الشباك  4 الروضة  2 برجا 17   عرمون   21 ساحل علما 1

سرحمول    1 طبرجا 2  مارالياس  10 حارة حريك  44 سد البوشرية  3 بعاصير  1 

ةالدفنأدما و 2 بشامون    23  ة السبتي 11 الدبية  1   األونيسكو  1 الليلكي  9 

عين عنوب    2 الصفرا  3  تلة الخياط  9 برج البراجنة 40 الدكوانة 15 الجية  4 

بدادون    4 البوار  1 الفتوى  دار 7 المريجة  20 أنطلياس  14 جدرا  1   

بسوس    1 العقيبة  9 لغدير تحويطة ا 8 منقلة مزهر 1 وادي الزينة  1   الظريف  11 

عاليه   14 عجلتون  6  مينا الحصن  1 بعبدا 10 جل الديب  14 الرميلة   3 

الكحالة   2 بلونة 3 ة الورداني 1   القنطاري  1 الحازمية  5 النقاش  5 

 المزرعة  18 مار تقال  1 الزلقا 8 المغيرية  4 القماطية   2 السهيلة  2

كيفون    1 داريا   1 حيدر  يبرج أب 8 اليرزة  1 بياقوت  5 الزعرورية  1   

كفر عميه    1 جعيتا 4 الفوقا ةالبسط 6 الحدث  51 الضبية  17 دير القمر  1   

 الطريق الجديدة  36 بطشاي 2 مزرعة دير عوكر 3 السمقانية  1   بيصور   1 عينطورة  1

عيناب   1 غزير  3  راس النبع  9 اللويزة   1 المنصورية  7 مجدل المعوش 4 

عين كسور    1 كفر حباب  1  الباشورة  1 كفر شيما  8 الديشونية 1 كفر نيس 1 

بحمدون الضيعة    1 برج الفتوح   1 التحتا ةالبسط 11 وادي شحرور العليا 1 الفنار  4  ةالمغير 1   

مجدل بعنا    2 ريحان  1  النجمة  2 بسابا  3 عين سعادة 6 بعقلين  6 

شمليخ    1 غوسطا  1  مار مخايل النهر  3 قتالة   1 بقنايا 2 الغريفة  1 

بتاتر    1 بطحا 1  الرميل  2 راس المتن  2 بصاليم 9 الجاهلية 2 

العّزونيه   1 بزمار  1  األشرفية  24 شويت  1 نابيه  7 عين قني  1 

 العدلية  7 قبيع 1 المطيلب  2 الجديدة   1 قيد التحقق  1 القليعات  1

ة الرابي 2 بقعاتا   2 بعلبك  123 عشقوت  2 هر كورنيش الن 8 عاريا 4   

 قيد التحقق  41 القلعة  1 بيت الككو  2 نيحا   2 بعلبك  31 كفر دبيان  1

سدور 3 بالط  1  طرابلس  59 الخلوات  1 قرنة شهوان 5 عين وزين  1 

 الزيتون 2 فالوغا 2 اليسار   1 عّماطور  2 طيبة  1 ميروبا 2

 باب الرمل   1 قرنايل  1 الربوة  1 الكحلونية   1 مجدلون 4 حراجل  1

رصون أ 1 بيت الشعّار 9 بتلون  2 حوش بردى 1 فاريا 3  القبة  11 

 الزاهرية 1 كفر سلوان 1 ديك المحدي 6 قيد التحقق  9 كفر دان 1 جبيل  54

 التبانة  2 قيد التحقق  5 عين عار  1 زحلة  145 راس بعلبك السهل  1 جبيل  2

 بساتين طرابلس  6 عكار  26 مزرعة يشوع 1 الميدان   2 عين  5 مستيتا  3

ن بعلبك يع 2 بالط  1 1طرابلس  ءمينا  5 منيارة  1 دير طاميش  1 حوش الزراعنة  1   

ة عكار العتيق 1 زكريت 2 مار مخايل  1 بجاجة 1 عمشيت  4  القلمون  2 

نبي عثمان ال 1 حاالت  6  البداوي  6 الكوشا  1 بكفيا 4 الراسية  5 

ق قيد التحق 23 سعدين 1 عين الريحانة  1 البربارة  3 عرسال  1 نهر ابراهيم  3  

لبوة ال 4 البربارة  1  الكورة  26 ببنين  1 بيت شباب  5 المعلقة  12 

 كفر عقا 3 العبدة  2 ساقية المسك 1 كرك نوح   7 توفيقيه 1 إهمج 1

حزير كفر 1 برقايل  2 المياسة 1 حوش االمراء 3 زبود 1 مشمش   1  

 بحبوش  1 دنبو 1 حماليا 2 أراضي  3 نبحا الدمدوم 1 حجوال  1

اس مار الي  1 يونين  1 لحفد  1  كوسبا  3 حرار  1 عين علق  5 

فرزل  ال 3 دير االحمر  3 أدونيس  2  المجدل   1 الحميرة  1 العطشانة 1 

نبي ايال ال 1 كنيسة   1 راس اسطا 1  كفر حاتا   1 مشمش   1 قرنة الحمرا  6 

 دده 3 الريحانية  1 برمانا  5 حزرتا 1 بشوات  1 بشلّلي  2

 أنفه 3 أكروم  1 الرويسة  1 أبلح  3  بدنايل  12 عبيدات  1

حقق قيد الت 11 جورة البلوط  1 قاع الريم  4 قصرنبا 2 ميفوق 1  راس مسقا  1 

 ضهر العين  2 بشري 4 قنابة برمانا 1 نيحا   1 تمنين الفوقا 7 كفون 1

 برسا 1 بشري 2 بعبدات 12 كسارا  3 بيت شاما  2 حبوب 3

يمر بيت 3 وادي العرايش  1 حوش الرافقة 2 غرفين  1  النخلة  4 حدشيت 1 

 قيد التحقق  2 بقاع كفرا  1 الزاهرية  1 شتورا 2 تمنين التحتا 1 معاد 5

ة الضني ةالمني 14 المتين  3 جالال  2 شمسطار 7 فغال  1  زغرتا  76 

 زغرتا 22 النبي يوشع  1 وطى المروج 1 تعلبايا 5 سرعين التحتا 1 العاقورة  1

وج المر 2 جديتا 8 سرعين الفوقا 2 ترتج  1 ة المني 3   كفر دالقوس 3 

 رشعين 5 سير الضنية  1 الخنشارة  2 تعنايل  2 طليا 1 قيد التحقق  10

661  أرده  18 بطرماز  1 عينطورة  5 سعدنايل 3 خضر   1 صيدا  

القديمة صيدا  16 نبي شيت ال 3  حبو كفر 3 العفص  1 قب الياس  5   مجدليّا   10 

لشويرضهور ا 6 مريجات  1 حور تعال 1 صيدا الدكرمان  1  حارة الفوار  1 بخعون 5 

 علما 2 صور  207 بتغرين  1 بر الياس  3 بريتال  9 برامية  1

هاللية ال 2  كفر زينا 1 صور 59 دوار  3 مجدل عنجر  6 بوداي 1 

 مزرعة الفراديس  1 صور البص   1 بسكنتا  6 رياق  7 شليفا 1 قياعة  1

ن  العيراس  1 قيد التحقق  5 حوش حاال  1 قيد التحقق  5 حارة صيدا  8  أيطو 3 

مية ومية ال 2  مزيارة  1 جل البحر الشمالي  3 النبطية  148 علي النهري  8 الهرمل  2 

هرمل ال 2 عين الحلوة  5 نبطية التحتاال 3 رعيت  1  ة مرياط 2 الرشيدية  1   

صالحية ال 1 نبطية الفوقاال 2 عين كفر زبد  4 البقاع الغربي  64   بوسيط 1 معشوق  4 

 قيد التحقق  6 برج الشمالي  16 كفر رمان  5 كفر زبد 4 مشغرة 16 عبرا   15

 البترون  18 باتوليه  2 شوكين  1 فاعور  1 عين التينة  3 بقسطا  1

غازيةال 9  البترون 2 سماعية 3 حبوش  3 قيد التحقق  27 حوش عميق 1 

زهراني ال 2  كفر عبيدا  1 جويا 1 كفر تبنيت 2 بنت جبيل  70 الال 2 

ل بنت جبي 6 كامد اللوز 3 مغدوشة  2  شك ا  3 دبعال  1 كفور   3 

 كفيفان  1 مجادل  3 حومين الفوقا 2 عيناتا  7 بعلول  1 درب السيم 3

م صاليعرب 9 عين إبل  4 غزة  1 قناريت 1  جران البترون  3 عيتيت  5 

طان يعقوب لسال 1 مطرية الشومر 1  إده  1 ديرعامص  2 رومين 1 عيترون  4 

ريش ا ب 1 عزه  1 يارون  10 حوش الحريمة 1 أرزي  2  راشِكدّه 1 

صويري ال 1 خرايب   4  راس نحاش  1 قانا 1 زفتا 2 عيتا الشعب 1 

زراريةال 4  حامات  2 معركة  13 شرقية 5 رامية  1 سحمر 16 

 كفر حلدا  1 معروب  1 تول 9 تبنين  4 لبايا 3 عدلون 2

نصارية أ 1 مرج  ال 4  نميرية ال 4 صفد البطيخ  1   قيد التحقق  2 صديقين  2 

نايمزرعة سي 1  راشيّا  10 عين بعال  8 حاروف   7 جميجمة 2 يحمر  6 

بازورية ال 4 دوير  13 برعشيت 2 قاليا 1 لوبية 3  راشيّا الفوقا 1 

 خربة روحا 1 حناوي  1 جبشيت 17 شقرا  2 قيد التحقق  4 بابلية  1

 عين عطا 1 دير كيفا 2 ميفدون 2 حداثا 3 مرجعيون  26 خرطوم  1

خيام ال 5 صرفند  20 لمخربة س 3  دبّهطير  4 عدشيت الشقيف 5   عيتا الفخار  1 

ان بني حي  2 بيسارية  2  قيد التحقق  6 شهابية   9 عب ا 6 حاريص  1 

 جزين  29 أرزون  4 إنصار  3 كفر دونين 3 كفر كال 4 كوثرية السياد 1

 جزين  6 رمادية 3 زوطر الغربية  3 كفرا  3 مركبا 4 تفاحتا 3

سكسكية ال 2  بنواتي   1 دير قانون النهر  2 زوطر الشرقية  1 غندورية  1 ميس الجبل  1 

مروانية ال 1 حونةركف 2 صريفا 4 قصيبة  8 ياطر  1 قبريخا 2   

نجاريةال 1  حرف   1 طير فلسيه 1 قعقعية الجسر  2 دبل  6  قنطرة  1 

عدّوسية ال 2  عازور  1 بدياس  2 كفر صير  4 بيت ليف  4 مجدل سلم 3 

عباسية ال 6 يحمر  3  لتحقققيد ا 1 صوانة  2 مزرعة المصيلح  1  عين المير   2 

 لبعا 1 شعيتية 3 صير الغربية 7   تولين  2 مزرعة الحسينية  1

 وادي الليمون 3 جبال البطم  2 قيد التحقق  15     اركي  1

طب اياعرب  1 ال  7 حاصبيّا  15       صفاريه 1 برج رح 

 كفر جرة  2 قليلة   7 حاصبيّا 3     عنقون  14

زهيريةال 1 خلوات البياضة  2     كفر حت ا  2  أنان  3 

 روم 3 جبين  1 راشيّا الفخار  1     قيد التحقق  24

هبّاريةال 1     قضاء قيد التحقق  67  سني ا  1 منصوري  3 

ريحان ال 1 مجدل زون 1 شويّا   1        

 قيد التحقق  1 بياضة  2 عين قنيا 4      

ناقورة ال 5 كفير الزيت  3          

   قيد التحقق  5        

 
 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع

 



 
 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت

 ة توزع الحاالت اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 ية يوم الماضية حسب األقض 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
 

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


 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نلسكتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة ا

 
 

 الوفاة حسب الفئة العمرية توزع حاالت 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 

 http://drm.pcm.gov.lbوكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الرابط:  مكن االطالع على التقريري
 DRM_Lebanon@ماعي أو عبر وسائل التواصل االجت

 

صحة العامة ارة الالمعلومات الصادرة عن وز   :المرجع
 صحة العامة    

 

 

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


 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التراكمية حسب األقضية توّزع حاالت الشفاء 

 

 يوم المنصرمة حسب األقضية  14عدد حاالت الشفاء خالل الـ  

 

 
 
 
 

 http://drm.pcm.gov.lbابط: وكافة التعاميم الرسمية الصادرة على الر  مكن االطالع على التقريري
 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

صحة العامة المعلومات الصادرة عن وزارة ال  :المرجع
 صحة العامة    

 

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


 
 لدى وزارة الداخلية والبلديات  IMPACTمتابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات عبر منصة 

 

  
 

 ثناءات اإلغالق العام: المشمولين باستطلب إذن انتقال األشخاص غير  - 2021/ 1/ 11تاريخ /م ص 26القرار رقم 
 1120أو إرسال رسالة نصية على  COVID.PCM.GOV.LBعبر الموقع االلكتروني 

 
 

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

 

 
 
 
 

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

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 طلب اذن االنتقال لألشخاص غير المستثنين من اإلغالق العام 

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


 
 اليومية المنحنى الوبائي حسب عدد الحاالت 

 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
 

 
 
 

 ت المصابة بفيروس كورونانسبة إشغال مراكز العزل للحاال 
 

 
 

 . IsolationCentersProfiles-http://bit.ly/DRMللمزيد من المعلومات حول توّزع مراكز العزل ونسبة إشغالها، الدخول على الرابط التالي: 
 

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

 

 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   :لمرجعا
 

 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://drm.pcm.gov.lb/


 
 30/01/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 

 العامة الصحةة وزار
مع البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الحكومية تحت وطأة التفشي الواسع للوباء    إلى االتفاقأطلق وزير الصحة العامة المرحلة الجديدة التي تمت إضافتها   -

خالل ثالثة أسابيع كحد    ا  سرير  95م وخالل عشرة أيا   ا  سرير  22فائقة لمرضى كورونا، على أن يتم تجهيز  العناية  لل  ا  سرير  117  تجهيز  والتي تتضمن

 سريرا .   379في المستشفيات الحكومية إلى   ألسّرة العناية الفائقةأقصى ما يرفع العدد اإلجمالي  
رفضهما استقبال مريضين في  قبرشمون الحكومي على النيابة العامة التمييزية بسبب  مستشفى  مستشفى سانت تيريز وكل من  أحال وزير الصحة العامة   -

  .الالزمة لهما حال حرجة وتقديم اإلسعافات
وزارة من صحة الشكاوى التي  ال  الصحيين فيالمراقبين  د  تأكّ   بعد أنبيروت    -في منطقة المزرعة    خاصا    طبيا    مختبرا  قرر وزير الصحة العامة إقفال   -

-Drive إقفال مركز جمع العينات قرر ، كما ات الطبية ا يخالف آداب مهنة المختبرمخالفة لألصول الطبية مم PCR وردت حول إصدار نتائج فحوصات

Thru/PCR الخاص بالمختبر نهائيا وسحب اإلذن الخاص بذلك، ومنع إجراء فحصPCR -Covid في المختبر. 
 .  covax.moph.gov.lbأطلقت وزارة الصحة العامة استمارة التسجيل ألخذ اللقاح المضاد لقيروس كورونا على الموقع اإللكتروني  -

 
 
 

 لصليب األحمر اللبناني ا

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

17,104 
 تحاال 209)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

64,257 
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

241,165 

عدد المستفيدين  
  من حلقات 
 التوعية 

143,046 
مستفيدا   67)

 جديدا (

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  
 استجابة محلية 

8,907 
عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  
المدربين على نقل  

 PCRفحوصات 
166 

عدد المتدربين  
على إدارة  
مراكز الحجر  

 الصحي 

8,879 

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 

1,249 
مرافق   8)

 جديدة( 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,274,023 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

270,987 

من  ستفيدينعدد الم
المنصات  
 االلكترونية 

5,667 
ين  مستفيد 9)

 (جدد
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة

 الجيش 
 

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

 . CIMICالمدني 
 عن مجلس الوزراء.   ي تطبيق القرارات الصادرةمؤازرة األجهزة األمنية ف -
 ائية. تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق -

المديرية العامة  
 لقوى األمن الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ق المخالفين في مختلف المناطق وتسطير محاضر ضبط بحثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية  -

 . محاضر  17,122لتاريخه  14/01/2021منذ  حيث بلغ عددها التعبئة العامة  اتلقرار

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

محاضر منذ ع المجمو ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

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

 44655 بيروت  250 بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي...(محاضر خطية 

 54795 جبل لبنان 42 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 315 المجموع 
 21424 البقاع

 18970 الشمال 

 18676 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

 158520 المجموع 38 17 25 164 71
  

المديرية العامة  
 لألمن العام

 

وحاالت    الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضية والحاالت في الحجر المنزليعدد  اإلفادة عن   -
 الوفاة. 

 وعلى الحدود البرية.   التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار متابعة اإلجراءات -
 

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اإلغالق العام بالتعاون    قرارلمتابعة تنفيذ  ثابتة ومتحركة  وإقامة نقاط مراقبة  تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
 . مع البلديات

 . عدد الحاالت االيجابية والوفيات في مختلف المناطقاالفادة عن  -
، حاصبيا وصيدا تضامنا  مع األحداث التي  الشوف، بيروت ،  طرابلسفي  ومسيرات راجلة    تجمعات مطلبيةاإلفادة عن   -

 . تشهدها طرابلس
 بلديات الضاحية.لعاب تسلية وانترنت في محلة حارة حريك بالتعاون مع شرطة اتحاد  أمحل    وإقفالاإلفادة عن مداهمة   -
ال  م التبليغ عن نسبة االلتزا - العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  بقرار  ساعة    24تعبئة 

 المنصرمة: 

 جبل لبنان بعلبك الهرمل  النبطية  البقاع  عكار  الشمال  الجنوب  بيروت

72% 75% 60% 60% 65% 70% 60% 75% 
 

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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت
 34 عدد الرحالت  36 عدد الرحالت 

  3605 عدد المغادرين  2020 عدد الوافدين 



 
 

 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  ة الحمول  قادمة من  العدد 

    مستوعبات  ليماسول  1 بيروت 

 مستوعبات  تركيا 1 سيارات  بيروت  1 طرابلس 

 شاحنات وبضائع  تاسوكو  1 مازوت تركيا 1 

 سيارات  مرسين 1 خشب  الالذقية  1 

 3 4 المجموع 
  
 
 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
 : يتعلق بالحجر الفندقي للوافدين. وأبرز ما جاء فيه والذي   24/1/2021تاريخ   2/ 6صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم  -

 . 2021/ 01/ 27حتى تاريخ   01/2021/ 18تاريخ  5/2و 01/2021/ 12تاريخ  2/ 4استمرار العمل بالتعميمين رقم  ▪
ويستعاض    2021/ 27/01األربعاء في  من نهار    اعتبارا الركاب القادمين عبر مطار رفيق الحريري الدوليالحجر الفندقي لجميع    يُلغى ▪

وذلك عبر تطبيق الكتروني سيعلن عنه فور  بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة  و   اتالبلدي  الذي ستتم مراقبته من قبلبالحجر المنزلي    عنه
 . 27/01/2021انجازه قبل  

  
ة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير  إلى توصي  استنادا    21/2/2021/م ص تاريخ  46القرار رقم  صدر عن رئاسة مجلس الوزراء   -

، حيث قرر السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء إعطاء  1/2021/ 21واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا في اجتماعها بتاريخ  
رقم   اإلغالق  بقرار  العمل  لتمديد  استثنائية  بتاريخ  26موافقة  الساعةلغا  1/2021/ 11/م ص  فيه    ية  الموافق  اإلثنين  يوم  من  صباحا   الخامسة 

، على أن يعاد النظر باالستثناءات أو استثناء بعض الحاالت الطارئة والمستجدة بموجب قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء  8/2/2021
اسة مجلس الوزراء بواسطة رسالة نصيّة قصيرة  ية لدى رئبعد استطالع رأي الوزراء المعنيين واستنادا  إلى طلب يقدم إلى غرفة العمليات الوطن

)يمكن االطالع على النص  أو من خالل تطبيق خاص ينشأ لهذه الغاية.   covid.pcm.gov.lbأو من خالل الموقع االلكتروني  1120على الرقم  
 (.  http://drm.pcm.gov.lbعلى الموقع:  للقرارالكامل 

 

 التي جاء فيها:   1/2021/ 20الصادرة عن اجتماعها بتاريخ التوصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة كورونا   در عنص -
 لها ثالثة أسابيع مع التشدد في تنفيذ كافة موجباته.  التأكيد على التوصية السابقة لجهة ضرورة استمرار االغالق الكامل لمدة أق ▪
العامة واألشغال العامة والنقل والسياحة مراجعة اإلجراءات المعتمدة بالنسبة للوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي    وزارات الصحة  ▪

 لجهة التدابير المتعلقة بالحجر اإللزامي في الفنادق بهدف تقييم جدواها.  
المستثناة والض ▪ بالقطاعات  المتعلقة  والطلبات  الحاجات  كافة  امعالجة  لدى رئاسة  رورية خالل  الوطنية  العمليات  إلغالق من خالل غرفة 

 مجلس الوزراء وفقا  لأللية المعتمدة.  
العلمية   ▪ للجامعات األكاديمية  التابعة  المختبرات  بالتعاون مع  العامة صرف النظر عن وضع خطة  الجيني  وزارة الصحة  التسلسل  لتحديد 

وذلك بسبب الكلفة المادية المرتفعة، على أن تقوم منظمة  كورونا في المجتمع اللبناني،  ديدة لفيروس  للحاالت اإليجابية بهدف تقييم الساللة الج
 الصحة العالمية بالتعاون مع الوزارة بتحديد ووضع المعطيات العلمية في هذا الخصوص.  

 
لتقديم طلب الحصول على إذن خاص  الدليل االلكتروني  ، 11/1/2021/م ص تاريخ 26وبناء  على القرار رقم  ، صدر عن غرفة العمليات الوطنية -

  اإلغالق غير المشمولين باستثناءات قرار  المشمولين و  لألشخاص   وذلك  25/01/2021لغاية    01/2021/ 14للخروج في ظل اإلقفال العام من  
، القضاء،  الثالثي  سماالتتضمن    1120رسال رسالة نصية على  إأو    covid.pcm.gov.lbلكتروني  إلملء االستمارة عبر الموقع امن خالل    الكامل

موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، واألمانة العامة لرئاسة مجلس النواب  ، حيث استثني من هذا القرار  الالئحة المحددة ورقم الخيار من ضمن  
حي والصيدالني والعاملون في  ن وموظفو القطاعين الصووالعسكريوالقضاة  ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات  

و االعالم  ووسائل  المتحدة  األمم  وعناصر  الدبلوماسي  الرابط:  )  نواإلعالميالسلك  على  كامال   الدليل  على  االطالع  يمكن 
http://drm.pcm.gov.lb .) 

 

 
 

 

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

 ساعة المنصرمة   24المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ  حول 

 

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

 

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

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون عدد الحاالت اإليجابية
 مكان السكن 

 27 راغب حرب  مستشف  

 24 رفيق الحريري الجامع   مستشف  

ات   INOVIE 13مختبر

ات السالم  8 مختبر

ات الكريم   7 مختبر

  وبولس
ات عقيف   6 مختبر

ق ات المشر  6 مختبر

 5 أبو جودة  مستشف  

 4 حال س  مستشف  

 3 الوردية  مستشف  

ات ف  3 ونتانا مختبر

 3 عي   وزين مستشف  

 2 رج الحدث سان جو  مستشف  

 2 مركز األطباء 

ات   PHD 2مختبر

ق ا مستشف    2 ألوسط الشر

ات سان ميشال   2 مختبر

 2 نبطية الحكوم  ال مستشف  

 2 حمود  مستشف  

ات العا  2 ئالتمختبر

 1 مركز يوسف التخصص   مستشف  
 
 

 ساعة المنصرمة(  24الهاتف )خالل الـ المختبرات التي لم تحدد رقم 
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 المختبرات / المستشفيات 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 
 القضاء

 24 ع  مستشف  رفيق الحريري الجام

ات   INOVIE 10مختبر

 9 راغب حرب  مستشف  

 4 حال س  مستشف  

 3 دية الور  مستشف  

ات فونتانا   3 مختبر

 3 ة أبو جود مستشف  

 2 سان جورج الحدث  مستشف  

ات   PHD 2مختبر

ات سان ميشال   2 مختبر

 2 ات العائالتمختبر 

 المستشفيات المختبرات / 
رقم عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

ات الهادي  2 مختبر

 2 طرابلس الحكوم   مستشف  

 1 رفيق الحريري الجامع   مستشف  

 1 دار األمل  مستشف  

 1 رياق  مستشف  

 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  عالموق

 RHUH مستشفى رفيق الحريري الجامعي  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 كومي )البوار( مستشفى فتوح كسروان الح كسروان 

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي  مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي  مستشفى صيدا 

 NABIH BERRI Gov. Hospital الجامعي بّري الحكومي نبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital الحكومي  تبنينمستشفى  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 الحكومي   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

 Laboratoires Rodolphe Mérieux المتحف(  – اليسوعيةمختبرات رودولف ميريو )الجامعة   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  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 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

 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 

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

 Center Diagnostic Medical الطبية التحاليلمركز   -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 ADC (Center Diagnostic American) دياغنوستك سنتر مختبر أميريكن  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

 Molecular Biology and Cancer immunology األحياء الجزئيّة في الجامعة اللبنانية مختبر علم  الحدث 
Laboratory in LU 

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية

 Clinigene كلينيجان مختبر الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical ترانسميديكال فور اليفمختبر  المتن 

 Hopital St. Joseph )مركز ريموند وعايدة نجار ) مستشفى مار يوسف المتن 

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا 

 St. Michel Lab لتحاليل الطبيةمختبرات سان ميشال ل المتن 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) مستشفى بلفو  المنصورية

 Haykal Albert Hôpital مستشفى هيكل  الكورة 

 University of Balamand مختبر جامعة البلمند الكورة 

 Hopital El Koura مستشفى الكورة  الكورة 

 Centre Hospitalier du Nord (CHN) االستشفائي مركز الشمال   زغرتا

 Mazloum Hospital مستشفى المظلوم طرابلس 

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال  طرابلس 

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس 

 LMSE معة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتوراه، الجاوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 
Hospital 

 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 وزين  عبنمستشفى  الشوف 

 Eva Lab مختبر إيفا الب  عرمون 

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي  صيدا 

 Al Karim Medical Laboratory (KML) مختبر الكريم  صيدا 

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة  الغازية

 Hospital Harb Ragheb Sheikh مستشفى الشيخ راغب حرب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) اح مختبر الصبّ لنبطيةا

 Al Salam Laboratories مختبر السالم النبطية

 Jabal Amel Hospital مستشفى جبل عامل  صور 

 Mashrek Diagnostic Center (MDC) مختبر المشرق  صور 

 Dar Al Hikmah Hospital دار الحكمة  بعلبك

 Hospital University Dar Al Amal معي مستشفى دار األمل الجا بعلبك

 Medical Care Laboratories - Baalbek مختبرات العناية الطبية  بعلبك

 Medical Care Laboratories - Labweh مختبرات العناية الطبية  اللبوة 

 Hospital General Khoury مستشفى خوري  زحلة 

 MCC (Center Care Medical) مختبر ميديكال كير سنتر  زحلة 

 Hopital Libano-Francais اللبناني الفرنسيالمستشفى  زحلة 

 Hopital Reyak مستشفى رياق  رياق

 Hopital El Mayas مستشفى المياس  شتورة
 

 العسكرية المستشفياتمختبرات 
 Hôpital Central Militaire المستشفى العسكري المركزي في بيروت  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

 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 مختبرات البولفار  بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي  حلبا

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان 

 Lab Expert إكسبرت الب مختبر  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 مختبرات الشرق األوسط للتحاليل الطبية جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك صيدا 

 First Lab فيرست الب مختبر  العاقبية

 Riyad Medical Laboratories مختبرات الرياض الطبية  جب جنين

 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 رات العريبي الطبّيّةمختب رياق
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