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 ساعة المنصرمة(  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 

 

 

 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 الجديد في التقرير:

 حول آلية التعليم خالل اإلغالق التام.  5/1/2021بتاريخ  2/2021قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي رقم -
حول اإلجراءات المتعلّقة  6/1/2021بتاريخ  1/2تعميم صادر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل رقم -

 . 11/1/2021ان ابتداء من بالركاب القادمين إلى لبن

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  
 274 زحلة  97 صيدا  132 بعبلك  64 عكار  116 طرابلس  291 كسروان 107 الشوف  696 المتن  549 بعبدا  387 بيروت 

 4 زحلة  8 صيدا  22 بعلبك  6 حلبا 2 الزيتون 7 صربا 2 الدامور  17 برج حّمود 27 الشياح  12 عين المريسة 

 7 الميدان   9 صيدا القديمة  3 دورس 5 منيارة  1 اب الرمل  ب 9 كسليك ال 1 الغندورية  33 سن الفيل  23 الجناح  1 الجامعة االميركية

 8 حوش الزراعنة  1 صيدا الزويتيني  2 تإيعا  1 القنطرة  4 التل  15 ذوق مكايل 2 ةالناعم 4 حرش تابت  12 االوزاعي  8 راس بيروت

 1 مار جرجس  2 هاللية ال 1 تل صفيةحوش  1 إيالت 17 القبة  6 حارة المير   1 ةحارة الناعم 1 جسر الباشا 9 ر حسن ئب 4 المنارة 

 1 مار مخايل  3 حارة صيدا  1 نحله  4 بقرزال  1 الزاهرية 18 جونيه غدير  1 المشرف  21 جديدة المتن  1 المدينة الرياضية  4 قريطم 

 11 الراسية  1 مية ومية ال 1 كفر دان 1 جبرايل  1 التبانة  10 ذوق مصبح 3 شحيم 1 راس الجديدة  19 الغبيري  6 ةالروش

 7 البربارة  1 عين الحلوة  1 حدث  3 ة العتيقعكار  8 بساتين طرابلس  12 أدونيس  3 دلهون 14 البوشرية 6 عين الرمانة  23 الحمرا 

 16 المعلقة  4 مجدليون  5 راس بعلبك السهل  3 الشرقي تل عباس  29 1طرابلس  ءمينا  13 حارة صخر  4 كترمايا 4 الدورة  11 فرن الشباك  1 ة الصنوبر 

 8 كرك نوح   7 عبرا   2 جديدة الفاكهة  1 الحيصا 1 ءبساتين المينا  20 ساحل علما 1 برجين  10 الروضة  160 حارة حريك  4 عين التينة 

 3 معلقة أراضي  1 قرية  5 عين  1 شيخ عيَاش ال 3 القلمون  2 كفر ياسين  10 برجا 12 سد البوشرية  6 الليلكي  16 المصيطبة 

 7 حوش االمراء 3 بقسطا  1 بعلبك الشرقي راس  1 تل حميرا  3 البداوي  5 طبرجا 1 بعاصير  9 ة السبتي 42 برج البراجنة 8 مارالياس 

 4 أراضي  1 عين الدلب  2 لبوة 1 القليعات  1 مخيم البداوي 17 ةأدما والدفن 1 الدبية  4 دير مار روكز 13 المريجة  1 األونيسكو 

 2 مار الياس  8 غازية  8 قاع بعلبك  1 جانين  45 قيد التحقق  11 الصفرا  1 ضهر عين الحور  52 الدكوانة 4 تحويطة الغدير  5 تلة الخياط 

 13 فرزل  ال 2 مغدوشة  1 شعت  1 ببنين  105 الكورة  1 الصفرا عين  4 الجية  1 المكلس  13 بعبدا 2 الصنائع

 1 نبي ايال ال 1 قناريت 12 دير االحمر  1 المحمرة   7 أميون 13 البوار  4 جدرا  61 أنطلياس  32 الحازمية  10 الظريف 

 11 أبلح  1 مطرية الشومر 2 بصيلة الفوقا 1 العبدة  13 عقاكفر  1 العقيبة  2 الرميلة   17 جل الديب  2 الفياضية  2 مينا الحصن 

 1 نيحا   2 أرزي  1 عيناتا  1 برقايل  3 كفرصارون  11 عجلتون  1 ة الورداني 15 النقاش  2 مار تقال  20 المزرعة 

 14 كسارا  6 خرايب   9 بدنايل   1 حرار  5 بشمزين 11 بلونة 1 جون 1 عمارة شلهوب  1 اليرزة  4 حيدر  يبرج أب

 3 شتورا 4 عدلون 5 قصرنبا 1 الخريبة  2 بزيزا  5 السهيلة  3 بسابا  20 الزلقا 62 الحدث  3 الفوقا ةالبسط

 2 جالال  3 مزرعة سيناي 1 الفوقاتمنين  1 القريات  4 كفرحزير  1 داريا   1 دير القمر  6 بياقوت  2 بطشاي 20 الطريق الجديدة 

 14 تعلبايا 1 بابلية ال 3 بيت شاما  1 جديدة القيطع  1 بصرما 6 عين الريحانة  6 السمقانية  18 الضبية  1 مرداشة 13 راس النبع 

 6 جديتا 1 خرطوم  1 الرافقةحوش  1 فنيدق  1 دار شمزين 6 جعيتا 1 بشتفين  16 مزرعة دير عوكر 1 اللويزة   4 الباشورة 

 2 تعنايل  6 صرفند ال 5 التحتاتمنين  2 مجدال 6 دار بعشتار  14 غزير  1 دير كوشه  25 المنصورية  2 الجمهور  5 التحتا ةالبسط

 2 سعدنايل 2 بيسارية ال 8 شمسطار 1 رحبه  1 عين عكرين  5 كفر حباب  1 مزرعة الدوير  29 الفنار  18 كفر شيما  1 الجميزة 

 5 قب الياس  1 سكسكية ال 5 طاريا 2 سنديانة زيدان  7 كوسبا  3 برج الفتوح   1 فقودكفر 1 الجديدة فنار  3 وادي شحرور السفلى 5 مار مخايل النهر 

 1 مريجات ال 4 مروانية ال 1 سرعين التحتا 1 سنديانة المجدل  2 رشدبين  5 غوسطا  2 كفر حيم 16 عين سعادة 1 وادي شحرور العليا 33 الرميل 

 4 بر الياس  1 معمرية الخراب  2 طليا 1 مشتى حمود  1 كفتون 1 دلبتا 1 الخريبة  7 روميه 1 حارة الست 77 األشرفية 

 10 مجدل عنجر  2 نجاريةال 2 نبي شيت ال 1 بيالشر 1 بتعبورة 1 بطحا 1 شوريت   1 سجن الجديد  5 بسابا  4 العدلية 

 1 ناصرية  1 وسية عدّ ال 3 حور تعال 1 عيدمون 1 كفر حاتا   1 عرمون  1 عين زحلتا 3 بقنايا 1 بعلشميه  1 السيوفي 

 22 رياق  1 اركي  5 بريتال  1 القبيات  2 كفر قاهل 3 غدراس  9 بعقلين  38 بصاليم 3 عين موفق 90 قيد التحقق 

 14 علي النهري  3 كفر حتَا  2 خريبة   1 عندقت 6 دده 1 قطين  1 عينبال  3 نابيه  3 رويسة البلوط 6 جزين 

 5 دير الغزال  2 كفر ملكي   5 بوداي 1 وادي خالد 15 أنفه 1 حريصا  1 رين تع 7 المطيلب  1 حارة حمزة  1 لبعا

 1 قوسايا 4 قيد التحقق  5 التحقق قيد  1 أكروم  4 راس مسقا  3 النمورة  1 الغريفة  17 ة الرابي 4 العبادية  1 حسانية 

 4 رعيت  177 صور  18 مل الهر 13 قيد التحقق  1 بحصاص  3 درعون  2 الجاهلية 13 قرنة شهوان 7 راس المتن  1 وادي بعنقودين 

 1 حارة الفيكاني  8 صور 11 هرمل ال 229 جبيل  8 ضهر العين  3 ة الزعيتر 1 حصروت  2 اليسار   4 قبيع 2 جنسنايا

 5 تربل   16 صور البصَ  4 دورة  51 جبيل  1 برسا 1 المعيصرة   1 المختارة  15 الربوة  1 القصيبة  1 قيد التحقق 

 1 عين كفر زبد  29 برج الشمالي  1 تل الفار  12 مستيتا  1 النخلة  3 غبالة   1 عين قني  15 بيت الشعّار 2 عاريا 160 النبطية  

 14 كفر زبد 1 باتوليه  2 قيد التحقق  2 قرطبون  12 قيد التحقق  1 ضهر غبالة  1 الجديدة   7 ديك المحدي 2 الجمهور  15 نبطية التحتاال

 38 قيد التحقق  1 دير قانون العين  17 راشيا  1 الحرف   151 زغرتا  1 بزحل  7 بقعاتا   11 مزرعة يشوع 5 صليما   3 نبطية الفوقاال

 182 عاليه  4 جويا 3 راشيّا الوادي  16 بالط  25 زغرتا 1 يحشوش 1 نيحا   3 زكريت 2 حمانا 1 مزرعة كفر جوز

 4 شويفات العمروسية    3 عيتيت  2 راشيّا الفوقا 6 إده  2 السيدة  1 زيتون  1 عين وزين  6 بكفيا 1 الخلوات  2 زبدين  

 10 حي السلم   1 يانوح  1 جب فرح  47 عمشيت  2 المعاصر  1 ريفون  1 الخريبة  1 كرم التين  1 بتخنيه  9 كفر رمان 

 1 شويفات القبة    1 بافليه 1 ضهر االحمر  11 حاالت  2 عردات  2 القليعات  1 الكحلونية   15 بيت شباب  1 فالوغا 1 شوكين 

 10 خلدة   1 ديرعامص  1 تنورة  4 ر فيدا 4 كفر دالقوس 2 عشقوت  1 المزرعة  2 بحرصاف  1 بحاال  6 حبوش 

 34 شويفات االمراء    4 قانا 1 رفيد  2 حصرايل  12 رشعين 4 فيطرون  1 زعرون  2 عين الخروبة  3 قرنايل  8 كفر تبنيت

 4 دير قوبل   1 معركة  1 ينطا 2 جدايل   2 كفر حاتا   1 رعشين  1 بتلون  1 عين علق  3 جوار الحوز  2 كفور  

 22 عرمون     1 معروب  7 التحقق قيد  2 نهر ابراهيم  10 أرده  1 كفر دبيان  1 معاصر الشوف 1 أبو ميزان  2 كفر سلوان 2 جباع  

 21 بشامون    1 جناتا 31 مرجعيون  1 يف شق 1 حرف   1 بالط  1 باتر  1 حبوس 23 قيد التحقق  1 عين بوسوار

 1 عين عنوب    1 صديقين  2 مرجعيون 3 المنصف  11 مجدليّا   4 فقرا  2 الباروك 1 الجوار  10 بنت جبيل   4 كفر فيال

 1  ةالمعروفي 2 حميري صور  1 دبين  1 كفر كده  3 علما 1 ميروبا 9 قيد التحقق  3 قرنة الحمرا  1 عيناتا  4 عين قانا

 5 بليبل   2 برغلية ال 1 قليعة 9 إهمج 2 العقبة  1 حراجل  29 الغربي البقاع   18 برمانا  1 مارون الراس  1 جرجوع 

 1 حومال   6 بازورية ال 12 خيام ال 2 طورزيا 2 الخالدية  4 فاريا 5 مشغرة 4 جورة البلوط  2 تبنين  2 صربا  

 2 بدادون    3 حناوي  2 عديسة  ال 3 مشمش   2 زيناكفر  17 قيد التحقق  1 قنفار خربة  7 بعبدات 2 شقرا  4 حومين الفوقا

 2 بسوس    5 دبّهطير  1 بني حيان  2 عنَايا 1 بسبعل 65 البترون  1 كفريا  4 بيت مري 1 حداثا 8 عربصاليم 

 14 عاليه   2 شهابية   3 كفر كال 1 حصون  1 مرح كفرصغاب 22 البترون 5 عانا 4 المنتفردي  1 دبل  1 حومين التحتا

 3 الكحالة   2 دير قانون النهر  1 دير سريان  2 لحفد  2 بنشعي 2 كفر عبيدا  1 منصورة  ال 2 ضهر الصوان   1 قوزح  1 بفروة 

 2 القماطية   2 شحور 1 طيبة ال 1 هابيل  4 كفر فو 7 شَكا  2 ميدون 2 المتين  1 قيد التحقق  2 زفتا

 3  عين الرمانة   9 صريفا 1 حوال 1 كفر شبوح  3 إهدن 1 دريا  3 جب جنين  3 المروج  11 حاصبيّا  6 دير الزهراني 

 1 بمكين    1 طير فلسيه 2 مركبا 1 حاقل  1 عينطورين  1 عبدللي  3 كامد اللوز 2 مرجبا 6 حاصبيّا 2 شرقية

 1 بخشتيه    1 بدياس  3 قنطرة   6 ميفوق 1 كفرصغاب 2 دوق 3 قرعونال 2 زرعون  1 فرديس  4 تول

 1 بحوارة   13 عباسية ال 1 مجدل سلم 2 فتري  1 توال الجبة  1 شبطين  1 صويري ال 2 قعقور ال 1 راشيّا الفخار  3 نميرية ال

 1 سوق الغرب    2 شبريحا 16 بشري 1 كفون 32 مزيارة  8 جران البترون  1 مرج  ال 3 الخنشارة  1 هبّاريةال 5 حاروف  

 4 بيصور     5 جبال البطم  4 بشري 1 حبالين  1 سبعل   1 سمار جبيل  3 قيد التحقق  2 عينطورة  1 كوكبا   7 دوير 

 2 عيناب   6 برج رَحال  1 برحليون  4 حبوب 4 عشاش 1 زان    1 شوير ال 1 قيد التحقق  3 ميفدون

 1 دفون    1 قليلة   4 بلوزا  5 غرفين  3 مرياطا 4 عبرين    2 ضهور الشوير 39 ة الضني ةالمني 3 عدشيت الشقيف

 1 بساتين      1 زهيريةال 3 الديمان  1 معاد 17 قيد التحقق  1 جبال    8 بتغرين  1 دير عمار  5 عبَا

 3 بنيه    2 منصوري  1 حصرون  3 فغال    2 راس نحاش    3 دوار  2 النبي يوشع  4 إنصار 

 5 كفر متى    1 مجدل زون 3 حدشيت 2 قرطبا    3 حامات    1 زغرين  17 ة منيال 4 زوطر الشرقية 

 2 بحمدون الضيعة    1 بياضة    1 قرطبا لقلوق   1 دوما    1 مار موسى الدوار 2 بحنين   5 قصيبة 

 1   شانيه  2 يارين    1 العاقورة    2 حدتون   30 بسكنتا  1 كرم المهر 2 قعقعية الجسر 

 3 صوفر   2 ناقورة ال   1 جاج    6 التحقق قيد    12 قيد التحقق  3 الحوارة  1 كفر صير 

 3 بتاتر    33 قيد التحقق    4 ترتج          1 كفرحبو  2 يحمر 

 1 الرملية       14 قيد التحقق          1 عيمر  1 صير الغربية

 2 عين داره                 3 مركبتا 26 قيد التحقق 

 10 قيد التحقق                6 بخعون  

 207 قيد التحقق                2 قيد التحقق   



       

 

 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 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
 

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


 وزع حاالت الوفاة ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حسب األقضية التراكمية توّزع حاالت الوفاة 

 
 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 

 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
 

 

 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 الوفيات حسب الفئة العمريةعدد 

 

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


 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسب األقضية التراكمية  توّزع حاالت الشفاء 

 

 حسب األقضية يوم المنصرمة   14  عدد حاالت الشفاء خالل الـ

 

 
 
 

 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
 

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


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

 
 
 

 توّزع الحاالت حسب الجنس  توّزع الحاالت حسب مستوى المرض 
 

 

 

 
 
 

 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 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 

 الحاالت اليومية المنحنى الوبائي حسب عدد 
 

 

 االلتزامتوّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظات ونسبة 
 

 

 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا
 
 

 
 

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

IsolationCentersProfiles . 
 

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

 االختصاصيين في العمل االجتماعي. 

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

 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 

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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 6/1/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحةوزارة 

مع البلديات وأطباء األقضية الذين يمثلون الوزارة، بهدف وقف التجاوزات  دعت وزارة الصحة العامة المواطنين إلى التعاون   -
 تعيق تطبيق قرارات التعبئة العامة للمساهمة في الحد من انتشار الوباء.  والمخالفات التي 

كورونا،  أعلن وزير الصحة العامة أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة تتجه، في ظل االرتفاع الكبير في أعداد اإلصابات ب  -
اإلقفال العام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المعطيات التي  :  هي   الوزاريةعرضها على لجنة كورونا    تملتوصيات ثالث  

الطلب من األجهزة األمنية التشدد  و،  يتم تسجيلها ميدانيا، التشديد على زيادة عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة
بحث قابلية إقفال بعض المناطق  مع    لوقاية واقتراح فرض غرامات لمن ال يلتزم الكمامة ومنع االكتظاظفي تطبيق إجراءات ا

 . إذا لم تكن هناك إمكانية إلقفال البلد كله
 

 الصليب األحمر اللبناني 

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

12,282 
حالة  119)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  
 تستجيب

48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

61,493 
(124 
 صا  فح

 (جديدا  
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

240,965 

عدد المستفيدين  
من حلقات  
 التوعية 

141,102 
مستفيدا   132)

 جديدا (

عدد المتدربين  
على إعداد خطط  
 استجابة محلية 

8,907 
المسعفين  عدد 

 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 

اجراءات  على 
 الوقاية في الشركات 

967 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,141 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,273,258 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

269,339 
 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4,846 
مستفيدين   10)

 جدد(
 

 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة

 الجيش 

 
 
 
 

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

 . CIMICالتعاون العسكري المدني 
وتفريق التجمعات ومساندة األجهزة   تنبيه وتوجيه المواطنين والسائقين لتطبيق قرارات التعبئة العامة  -

 .األمنية

المديرية العامة  
األمن  لقوى 
 الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

في مختلف المناطق وتسطير محاضر  ثابتة ومتحركة  ونقاط مراقبة تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية   -
 . التعبئة العامة اتضبط بحق المخالفين لقرار

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

مجموع المحاضر منذ  ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 

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

 40081 بيروت  3 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي...(

 43457 جبل لبنان 121 األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة محاضر خطية بحق  

 124 المجموع 
 16478 البقاع

 13719 الشمال 

 13603 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   127338 المجموع 0 0 0 80 44

المديرية العامة  
 لألمن العام

 
 

 

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

 . متابعة اإلجراءات التي تقوم بها الفرق الطبية في مراكز فحص الوافدين في المطار وعلى المعابر الحدودية  -

المديرية العامة  
 ة ألمن الدول

 
 
 
 
 

 

 التعبئة العامة لمتابعة تنفيذ قرار ثابتة ومتحركة وإقامة نقاط مراقبة تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
المواطنين   الوقائيةوتنبيه  بالتدابير  أدوار  لاللتزام  تنظيم  التجارية بضرورة  والمؤسسات  المتاجر  وتنبيه   ،

 دخول الزبائن منعا  لالكتظاظ والحفاظ على التباعد االجتماعي. 
  24بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي خالل الـ  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

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

46% 50% 40% 35% 40% 45% 35% 50% 
 

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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت
 47 عدد الرحالت  49 عدد الرحالت 

  6332 عدد المغادرين  3533 عدد الوافدين 



 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

    مستوعبات  ليماسول  1 بيروت 

    مستوعبات  االسكندرية  1 

 فارغة أبو قيمر  1    طرابلس 

  1 2 المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
، صدر عن رئاسة  4/1/2021بناء على توصية اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا في اجتماعها بتاريخ   -

  0202/ 7/1المتعلق باإلغالق الكامل للبالد اعتبارا  من صباح يوم الخميس الموافق فيه    2021/ 1/ 5/م ص بتاريخ  3القرار رقم  مجلس الوزراء  

 . أبرز ما جاء في القرار:  1/2/2021ولغاية صباح يوم اإلثنين الموافق فيه 

%، على أن يخضع  20إلى    11/1/2021تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا  من نهار اإلثنين الموافق فيه   ▪

وري في المطار، كما يخضعون اعتبارا  من يوم االثنين  ف  PCRإلى فحص    7/1/2021القادمون اعتبارا  من نهار الخميس الموافق فيه  

فوري في المطار وفحص آخر بعد أسبوع من وصولهم إلى لبنان على أن يمضي القادمون    PCRإلى فحص    2021/ 11/1الموافق فيه  

ساعة في أحد الفنادق لحين صدور نتائج المطار ويتابعون الحجر فيما بعد في مكان إقامتهم إذا كانت النتيجة سلبية، مع    72مدة أقصاها  

 وعناصر اليونيفيل أو األشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا.   والوفود الرسمية  ينوعائالتهم والرسمي  يناستثناء الدبلوماسي

وذلك    العبودية شخص من خالل معبر   100شخصا  من حالل معبر المصنع و  150تقليص حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية لتصبح  ▪

 بمعدل مرتين في األسبوع لكل معبر.  

ا ▪ االستمارة  تعبئة  وجوب  لبنان  إلى  القادمين  على  العامة  التأكيد  الصحة  لوزارة  االلكتروني  التطبيق  خالل  من  للوافدين  لمخصصة 

 (.Ma3an)#معا_ضد_الكورونا  

الفا ▪ للعناية  استحداث أسرة  الخاصة  إلزام المستشفيات  أجل  المعلنة من  العامة  التعبئة  القانون وحالة  يتيحها  التي  أشد اإلجراءات  ئقة  اتخاذ 

منة وقف العمل مع المستشفيات التي ال تستقبل حاالت كورونا، على أن تقوم كل مستشفى لمرضى الكورونا، والطلب من الهيئات الضا

 بتجهيز عدد األسرة المحدد وفق القرار بناء على تصنيفها.  

ا فيها  الطلب من األجهزة األمنية والجهات القضائية التشدد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات التي ال تستقبل الحاالت الطارئة بم ▪

بإجراءات وتدابير الوقاية والسالمة العامة وتسطير محاضر    يلتزممن قانون العقوبات(، ومعاقبة كل من ال    567حاالت كورونا )المادة  

 من قانون العقوبات(.  604المخالفات الالزمة بحق المخالفين )المادة 

من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا  من صباح يوم الخميس الموافق فيه  منع التجّول يوميا  من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الخامسة  ▪

باستثناء الجهات والمؤسسات واألشخاص المحددين في القرار شرط االلتزام    1/2/2021يه  ف لغاية صباح يوم اإلثنين الموافق    7/1/2021

 بجميع تدابير السالمة العامة.  

لغاية الساعة الخامسة من صباح يوم اإلثنين    7/1/2021سة من صباح يوم الخميس الموافق فيه  اإلغالق الكامل اعتبارا  من الساعة الخام ▪

ويشمل القرار إقفال اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس    1/2/2021الموافق فيه  

اختالفه على  والحضانات  والخاصة  منها  والحدائق    االرسمية  الداخلية  والخاصة  العامة  الرياضية  والمالعب  البحرية  واألرصفة  العامة 

 والخارجية وكازينو لبنان.  

يستثنى من قرار اإلغالق لضرورات العمل الوزارات واإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفق آلية تصدر بموجب   ▪

%، المؤسسات الرئيسية لدى وزارتي الدفاع والداخلية  25على أن ال تتجاوز نسبة المناوبة    قرارات عن الوزراء أو عن السلطة المحلية

ات  والبلديات والمديرية العامة ألمن الدولة والصليب األحمر وأفواج اإلطفاء على اختالفاتها، وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصف

بط بالقطاع الصحي، المديرية العامة للضمان االجتماعي والمديرية العامة لتعاونية الموظفين  الحكومية ومراكز الرعاية االجتماعية وكل ما يرت 

لبنان وكافة   اإلدارات المرتبطة به، مؤسسة كهرباء  التأمين والتدقيق، مطار رفيق الحريري وكل  التعاضد الضامنة وشركات  وصناديق 

وكل ما يرتبط بقطاع االتصاالت، المديرية العامة للنفط وكافة المنشآت المرتبطة  المؤسسات المرتبطة بها، وزارة االتصاالت وهيئة أوجيرو  

المالية بقدرة   التجارية والمؤسسات  لبنان والمصارف  الليطاني، مصرف  المياه ومصلحة  المائية ومؤسسات  العامة للموارد  المديرية  بها، 

 السلك الدبلوماسي وعناصر األمم المتحدة.  %، القضاة والمحامون، رؤساء وأعضاء 20استيعابية ال تتجاور الـ 

ومكاتب   ▪ الرياضية  واألندية  والداخلية  الخارجية  والمالعب  اختالفها  على  التجارية  والمحالت  الخاصة  والمؤسسات  الشركات  كافة  إقفال 

السينما والمتاحف والمسارح وصاالت الفيديو واأللعاب االلكت رونية والميسر وتمنع إقامة  أصحاب المهن الحرة واألسواق الشعبية ودور 

الحفالت العامة والخاصة والمناسبات االجتماعية والسهرات والتجمعات على اختالف أنواعها. والتنسيق مع المرجعيات الدينية إلقفال دور  

 العبادة وإلغاء كافة المناسبات الدينية.  

 ات من أجل تطبيق مضمون هذا القرار. الطلب من كل الوزارة كل بحسب اختصاصها اتخاذ كافة التدابير واإلجراء ▪

 الطلب من وزارة االعالم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتكثيف حمالت التوعية.    ▪

 

حيث تم تعليق التعليم    ، المتعلّق بآلية التعليم خالل فترة اإلغالق  2021/ 1/ 5بتاريخ    2/2021القرار رقم  صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي   -

 على أن يستبدل بالتعليم عن بعد.   1/2/2021لغاية  5/1/2021ارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من تاريخ الحضوري في المد
 

حول اإلجراءات المتعلّقة بالركاب    2021/ 1/ 6بتاريخ    2/ 1التعميم رقم  صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في وزارة األشغال العامة والنقل   -

، حيث تم الطلب من كافة  5/1/2021/م ص بتاريخ  3وذلك استنادا  إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء    11/1/2021القادمين إلى لبنان ابتداء من  

لركاب القادمين إلى لبنان باستثناء  %، والطلب من جميع ا 20شركات الطيران التزام تخفيض عدد الركاب القادمين إلى لبنان يوميا  إلى ما يعادل  

ساعة كحد أقصى وأن يقوموا بتعبئة االستمارة الصادرة عن وزارة الصحة   96خالل مدة  PCRسنة أن يكونوا قد أجروا فحص  12األطفال دون  

مطار رفيق الحريري  قبل الصعود إلى الطائرة، وأن يخضعوا إلى فحص فوري لدى وصولهم إلى    MA3ANالعامة عبر التطبيق االلكتروني  

دوالر كلفة الفحص من قبل شركات الطيران، وأن يكون لدى الركاب القادمين حجز فندقي مسبق في أحد    50الدولي على أن يتم تحصيل مبلغ  

 ساعة لحين صدور نتائج الفحوصات في المطار.  84الفنادق المعتمدة والبقاء فيه لمدة 
 

 مخالفات قرارات التعبئة العامة

  احترام المسافة اآلمنة بين الزبائنتنظيم األدوار على صناديق الدفع وعدم وعدم والتجارية  اكتظاظ في محالت بيع المواد الغذائية  -
 . االلتزام بوضع الكماماتو
 وعدم مراعاة التدابير الصحية.  تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال  -
 . المخالطين لحاالت مؤكدة بإجراءات العزل المنزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية عدم التزام  -
 

 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن  ،عند الشعور بأية عوارض



 

 
 

 العامة لمختبرات التي لم تلتزم باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ا

 ساعة المنصرمة  24حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل الـ 
 

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

 

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

 المختبرات / المستشفيات 
  دون  عدد الحاالت اإليجابية 

 مكان السكن تحديد 
ات   INOVIE 102مختبر

ات ا  37 اديلهمختبر

 31 راغب حرب  مستشف  

ات السل   28 ممختبر

ق ات المشر  28 مختبر

 17 رفيق الحريري الجامع   مستشف  
 17 الوردية  مستشف  

  و 
ات عقيف   13 بولسمختبر

 الجامعة األمب  
 8 كية مستشف 

 8 أوتيل ديو  مستشف  

 8 مركز األطباء 

 7 تل شيحا  مستشف  

 5 القلب المقدس مستشف  

 4 جبل لبنان  مستشف  

 3 سان جورج الحدث  مستشف  

ات   LDC 3مختبر

  الفرنس  مستشف  الال
 3 لبنان 

 2 سول األعظم الر  مستشف  

 2 النبطية الحكوم   مستشف  

 2 حمود  مستشف  

 1 كليمونصو  مستشف  

 1 رسحال  مستشف  

 

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

 المختبرات / المستشفيات 
دون  عدد الحاالت اإليجابية 

 القضاء تحديد 
ات   INOVIE 86مختبر

ات الهادي  32 مختبر

 17 لجامع  الحريري امستشف  رفيق 
 17 الوردية  مستشف  

 10 راغب حرب  مستشف  

 6 أوتيل ديو  مستشف  

 3 سان جورج الحدث  مستشف  

ات المشر   3 قمختبر

 2 ول األعظم الرس مستشف  

ات السلم  2 مختبر

  الفرنس  المستشف  ال
 2 لبنان 

 1 سمقدالقلب ال مستشف  

 1 ية  كعة األمب  الجام مستشف  

 1 كليمونصو  مستشف  

 1 رسحال  مستشف  

ق ات المشر  1 مختبر

 المختبرات / المستشفيات 
عدد الحاالت اإليجابية دون  

 رقم الهاتف تحديد 
ات الهادي  6 مختبر

 6 ديو تيل أو  مستشف  
 3 مركز النقعة الطبر  

 3 رياق  مستشف  
 1 حدث سان جورج ال مستشف  

ات الصباح  1 مختبر



 

 

 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 الحريري الجامعي مستشفى رفيق  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 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 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 الهراوي مستشفى  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  الجعيتاوي مستشفى اللبناني  بيروت 

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الوردية مستشفى  بيروت 

 Clemenceau Medical Center مركز كليمونصو الطبي  بيروت 
(CMC) 

 Doctors’ Center مركز األطباء مختبر  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 

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثة المختبرات  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 

  سيرفسدياغنوستك   ناشيونالمختبر  حارة حريك 
 كومباني 

National Diagnostic Services Company 
(NDSC) 

 Center Diagnostic Medical الطبية  التحاليلمركز  -مختبر الدكتور محمود عثمان  المريجة 

 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 

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

 Sacré - Coeur Hôpital مستشفى قلب يسوع  الحازمية 

 Clinigene مختبر كلينيجان  الحازمية 

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال  المتن 

 Life for Trans medical مختبر ترانسميديكال فور اليف  المتن 

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

 Haroun Hospital مستشفى هارون  الزلقا 

 St. Michel Lab مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية  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 النيني مستشفى  طرابلس 

 LMSE المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، 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  النبطية 

 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 مستشفى دار األمل الجامعي بعلبك 

 - Medical Care Laboratories مختبرات العناية الطبية  بعلبك 

Baalbek 

 - Medical Care Laboratories مختبرات العناية الطبية  اللبوة 
Labweh 

 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 

 Hopital El Mayas مستشفى المياس  شتورة 
 

 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 الطبية مختبرات معّو ض  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 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 مختبرات الشرق األوسط للتحاليل الطبية جونية 

 Family Clinic مختبر فاميلي كلينيك  صيدا 

 First Lab مختبر فيرست الب  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 مختبرات العريبي الطبّيّة  رياق 
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