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

 
 

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

 PC-alsOccupancyHospit-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@ئل التواصل االجتماعي ر وساأو عب

 

 

 

 الجديد في التقرير:

حول تمديد اإلغالق الكامل لغاية صباح  21/2/2021/م ص تاريخ 46رقم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء قرار -

 .8/1/2021يوم اإلثنين الموافق فيه 

 .20/1/2021خ ها بتارياجهة كورونا الصادرة عن اجتماعتوصيات لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمو-

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  387 بعبدا  571 المتن  769 الشوف 223 عاليه  183 كسروان 423
شويفات العمروسية    18 صربا 22  عين المريسة  3 الشياح  43 برج حّمود  49 الدامور  3 
كسليك ال 5 حي السلم    9  ة النبع 3 السعديات 1  روتراس بي 4 الجناح  25   
غدير الشويفات   2 ذوق مكايل 57 ةالناعم 5   المنارة   2 االوزاعي  11 سن الفيل  56 
خلدة    7 نهر الكلب  1 ةحارة الناعم 5  ر حسن ئب 6 حرش تابت  4   قريطم  4 
شويفات االمراء   19 حارة المير   6 ةالروش 4 الغبيري  18 جديدة المتن  19 المشرف 1   
دير قوبل    4 غدير  16  الحمرا   14 عين الرمانة  42 البوشرية 16 شحيم 14 
 عين التينة   2 فرن الشباك  20 الدورة   15 مزبود 1  عرمون   18 ذوق مصبح 33
بعورته   1 أدونيس   25  المصيطبة  14 تحويطة النهر  3 الروضة   14 داريا   2 
بشامون   15 حارة صخر  30 ك حري  حارة 35 سد البوشرية 12 كترمايا 2   مارالياس  12 
عين عنوب    1 ساحل علما 17 ة السبتي 19 سبلين  1  ونيسكو األ 3 الليلكي  17   
بليبل    10 كفر ياسين  5  تلة الخياط  4 برج البراجنة  43 دير مار روكز  2 برجا 14 
حومال    1 طبرجا 7 الفتوى  دار 2 المريجة   16 الدكوانة  59 بعاصير  3   
ةأدما والدفن 17 بدادون   5  رمل العالي ال 2 المكلس  1 الدبية  1   الظريف  4 
بسوس   2 الصفرا   7  مينا الحصن  2 تحويطة الغدير  10 أنطلياس  36 ضهر عين الحور  1 
عاليه    30 البوار  7  المزرعة  21 بعبدا 40 جل الديب  22 الجية  2 
الكحالة   6 العقيبة   5  برج أبو حيدر  9 الحازمية  21 النقاش  16 وادي الزينة 1 
رب  الغ سوق   2 عجلتون  15 الفوقا ةالبسط 8 الفياضية  3 الزلقا 15 علمان   2   
كيفون   1 بلونة  9  الطريق الجديدة  29 الريحانية   1 بياقوت  9 الرميلة   1 
شمالن    2 السهيلة  11 ة الورداني 2   راس النبع  20 الحدث  80 الضبية  30 
الريحانة عين  3 عوكر  مزرعة دير 17 جون  3   بيصور   3  نيهسب 1  شورة با ال 1   
التحتا ةالبسط 10 بطشاي  4 المنصورية   37 المغيرية  2   مجدلّيا   1 جعيتا 4  
دفون   1 غزير  13  البطركية  2 مرداشة  1 الديشونية  2 القريعة  2 
معاملتين ال 1 بنيه   1   المرفأ  2 اللويزة   3 الفنار  42 الزعرورية  1 
عين كسور   1 كفر حباب  7 قمر ال دير 102  ة الزعيتري 1   النجمة  3 الجمهور   12 
كفر متى   2 برج الفتوح   2  الجميزة  1 كفر شيما  13 عين سعادة 12 السمقانية  2 
بحمدون الضيعة   2 شننعير 3  مار نقوال 1 وادي شحرور السفلى  5 روميه 7 بشتفين  2 
بطّلون    2 غوسطا  12 فقودكفر  1   الجعيتاوي 1 بسابا   8 بقنايا 3 
بتالد 1 مجدل بعنا    1   مار مخايل النهر  2 بعلشميه  2 بصاليم 20 وادي الدير  1 
صوفر    3 بطحا 1  الرميل  6 العبادية  1 نابيه  8 الورهانية  1 
شارون   3 عرمون  1  األشرفية  102 عاريا 6 المطيلب  4 بعقلين  5 
عين داره    2 الكفور   6 رين تع 1  ةالرابي 11   اوتيل ديو 1 الجمهور   1 
ق  قيد التحق 8 غدراس  4  العدلية  4 صليما   1 بيت الككو 1 الغريفة  1 
 قيد التحقق  90 حمانا 3 قرنة شهوان 9 الجاهلية 3 طرابلس 127 قطين   1
 جبيل  112 الخريبة  1 اليسار   4 بطمة 2 الزيتون 16 حريصا  8
 جبيل  18 بتخنيه  3 الربوة  6 الجديدة   3 باب الرمل   2 النمورة   1
ة الغين 1 شّعار بيت ال 10 بقعاتا   3 التل  5   مستيتا  6 قرنايل  1 
ن عين وزي 2 القبة  9 درعون  2 رصون أ 2 ديك المحدي  12   قرطبون  1 
 بالط  10 كفر سلوان  1 ذوق الخراب 1 بعدران  2 الزاهرية 3 حياطة  1
 إده  1 قيد التحقق  66 مار يوسف  1 الخريبة  1 التبانة  8 شحتول  5
رابلس ين طبسات 20 المعيصرة   1 رون بتال 52 عين عار  2 عّماطور  4   عمشيت  13 
1طرابلس   ءمينا  15 غبالة   2  حاالت  10 شَكا  15 مزرعة يشوع  6 الكحلونية  2 
نبرخ كفر  1 القلمون  2 بزحل  2  فيدار  1 شَكا العتيقة 14 زكريت 3 
يمرست 1 البداوي  5 يحشوش 4  الريحانة   1 شبطين  2 بكفيا 24 
لجديدة مدينة اال 5 زيتون  1 اتمراح الزي  1 بيت شباب 11 بتلون  3     جدايل  1 
 نهر ابراهيم  6 جران البترون  1 بحرصاف  5 باتر  2 قيد التحقق  37 القليعات  8
 المنصف  2 إده  2 ساقية المسك  4 قيد التحقق  8 الكورة 54 عشقوت 6
 إهمج  2 بجدرفل  1 عين الخروبة  4 بنت جبيل  56 أميون  1 فيطرون  4
عقار كف 4 رعشين  3  علمات الشمالية  1 عبرين  3 حماليا 3 بنت جبيل  1 
صارون  كفر  4 كفر دبيان  1 ة الفريك 2 عيناتا   1   مشمش   1 بقسميا  1 
 عين الدلبة  1 حامات  1 شرين 1 مارون الراس  1 بشمزين 1 بالط  1
ا الحمر قرنة  11 عين إبل  1 بطرام  3 فقرا  2  عَنايا 6 دوما  2 
 حصون  1 حردين  1 برمانا   14 عيترون  3 بزيزا  2 عيون السيمان  1
 أدونيس   1 تنورين الفوقا 1 جوانيه 1 رميش 11 بصرما 2 عين الدلبة  1
 حاقل  1 قيد التحقق   2 بعبدات 13 عيتا الشعب 1 دار بعشتار  1 حراجل  4
 بريج   1 البقاع الغربي  63 بيت مري  4 رامية  5 بحبوش   1 فاريا 7
 راموط 2 مشغرة  6 المنتفردي  5 تبنين  5 كوسبا  3 قيد التحقق   3
 حبالين  2 صغبين  3 ضهر الصوان   2 سلطانية  1 بدبا 1 جزين 38
 حبوب 7 لوسيا 1 عين الصفصاف   1 صفد البطيخ  1 المجدل   1 جزين  6
قنفار خربة  1 المروج 1 جميجمة 2 كفر حاتا   1 عين مجدلين  2  معاد 1 
 فغال  3 كفريا  1 مرجبا 1 شقرا  5 اجدعبرين  1 قيتولي  5
طيونة  ال 1    قرطبا  2 عانا 2 زرعون  1 خربة سلم 1 كفريا  1 
   ةالمغير  1 جب جنين  18 الخنشارة  4 حاريص  1 دده 1 عازور  1
 قيد التحقق  9 الال 3 عينطورة   7 كفر دونين  1 أنفه 6 عين المير   1
 الهرمل  23 كامد اللوز  2 رقايق  1 كونين 2 راس مسقا  1 بيصور   2
هرملال 20 بعلول   3 ضهور الشوير  5 كفرا  4 بحصاص  1 لبعا 2  
منصورة  ال 2 غزة  2 بتغرين  2 فرون  2 ضهر العين  2 وادي الليمون  2  
طان يعقوب لسال 1 دوار   2 ياطر  3 برسا  1 صفاريه  2  مراح بيت عالو 1 
قرعون ال 3 شويا  3 دبل  1 النخلة  1 وادي بعنقودين  3  راشّيا 14 
 راشّيا الوادي   2 مناره )حماّرة(  3 زغرين   2 بيت ليف  3 زغرتا المتاولة 2 كفر جرة  3
 راشّيا الفوقا 2 حوش الحريمة 1 مار موسى الدوار  1 بشري  6 قيد التحقق   12 مليخ  1
ريحان ال 6  ضهر االحمر  2 سحمر 2 زبوغا 1 طورزا  2   
ة حدث الجب 1   قيد التحقق  1  كفر قوق 1 لبايا 2 بسكنتا  6 
مرج  ال 5 قيد التحقق  11 مغر االحول 1      خربة روحا 1 
 ينطا 1 روضة  1   حصرون  1    
 عيتا الفخار  1 قيد التحقق  3   بزعون  1    
 قيد التحقق  4          



441 بعلبك  151 زحلة 222 عكار  102 ة بطيالن   صيدا  190 صور  213 
 صيدا الوسطاني  3 صور  58 السراي  1 بعلبك  30 الميدان   2 حلبا 8
شيخ محمدال 3 ة حوش الزراعن 2  نبطية الفوقاال 2 دورس 3  القديمةصيدا  30 جل البحر الشمالي  1   
 صيدا الكشك  1 صور الرشيدية  1 مزرعة كفر جوز  7 إيعات 3 مار مخايل  1 عدبل  4
شيخ طاباال 1 سية الرا 3   صيدا السرايا 1 برج الشمالي  26 زبدين  1 حوش تل صفية  2 
رمان كفر  9 راس بعلبك السهل 8 البربارة   2 منيارة  3 برامية ال 1 سماعية 1   
فاكهةال 2 المعلقة  13 عرقا 3 هاللية  ال 5 جويا 4 شوكين 4   
 قياعة 1 عيتيت  1 حبوش   2 عين   2 كرك نوح  6 بقرزال  2
ء المراحوش ا 8 دير دلوم  1  حارة صيدا  22 يانوح   6 كفر تبنيت  1 عين بعلبك حارة الشمالية   2 
ا  صرب 13 عرسال  1 أراضي  5 برج العرب  1 مية وميةال 1 بافليه 1   
لبوة ال 5 مار الياس  3 تكريت 1  عين الحلوة  3 باريش  2 حومين الفوقا 1 
فرزل  ال 18 بيت مالت  1 صاليم عرب 1 توفيقيه 4   صالحية  1 قانا 4 
ةعكار العتيق 1 نبي ايال ال 4   كفريا  1 معركة  8 زفتا 5 قاع بعلبك  5 
 مجدليون  1 معروب  5 دير الزهراني  3 شعت  1 حزرتا 2 الحيصا 1
 عبرا   12 صديقين  4 شرقية  1 قرحا   2 أبلح  9 تل حميرا  2
 قرية  2 عين بعال  4 تول  1 دير االحمر  16 قاع الريم  4 القليعات  1
نميرية ال 1 كنيسة   2   نيحا  1 العبودية  1  بقسطا  3 جوار النخل  3 
برغلية ال 2 حاروف   13 عيناتا   1 كسارا 12 ببنين  3 يخ بستان الش 1   
يمونة ال 1 شتورا 2 العبدة  3 بازورية ال 7 دوير  7   عين الدلب 4 
 غازية  5 طير دّبه 3 جبشيت 10   بدنايل  11 جالال  4 برقايل  1
 مغدوشة  1 شهابية  2 عَبا 3 قصرنبا 1 مكسة  2 بزال  2
 درب السيم 1 أرزون  1 إنصار  8 تمنين الفوقا 2 تعلبايا 9 شان 1
ما بيت شا  3 جديتا 7 قبعيت  5  ضهور درب السيم 1 رمادية 3 زوطر الغربية  7 
 زيتا 2 طورا  10 زوطر الشرقية 5 حوش الرافقة  2 سعدنايل 6 القريات 1
 طنبوريت 3 دير قانون النهر  3 قصيبة   4 تمنين التحتا 1 قب الياس  11 قرقف  1
 مطرية الشومر 1 صريفا 2 قعقعية الجسر  4 شمسطار 13 مريجات  2 مشمش   1
 خرايب   6 بدياس  3 بريقع 1 حوش سنيد 1 بوارج  2 فنيدق  1
زرارية ال 5 عباسية  12 كفر صير  2 طاريا 2 بر الياس  8 مجدال 1  
نصاريةأ 5 شبريحا 3 يحمر   2 سرعين التحتا 1 وقف   1 رحبه 2  
 لوبية  1 شعيتية 11 صير الغربية 5 سرعين الفوقا 1 مصنع  1 سنديانة المجدل  1
 بابلية  4 مالكية الساحل  1 قيد التحقق  20 طليا 1 رياق  9 شدرا 4
ة الضني ةالمني 34 حزين  2 علي النهري  5 شربيال 1  غسانية 1 جبال البطم  1 
َحال برج ر  2 دير عمار  2 خضر   2 دير الغزال  1 الريحانية   2  صرفند  10 
نبي شيتال 5 رعيت 2 القبيات  3 ة المني 10   بيسارية 1 شيحين  1 
يتال ر ب 6 تربل   6 وادي خالد  1  كوثرية السياد  3 قليلة   3 الحازمية  6 
زهيرية ال 1 طاران  1 بوداي  1 عين كفر زبد  4 أكروم  3 نجارية ال 1   
عّدوسيةال 3 جبين  1 بكورا 1 فالوي 1 كفر زبد 9 قيد التحقق   31  
 معمارية 1 مجدل زون  1 بيت الفقس  1 شليفا 1 قيد التحقق   36  
ع مش 3 السفيرة  1 قيد التحقق  4      اركي  1 
حبو كفر 4        عنقون  7 بياضة  1 
 كفر حتَا  6 علما الشعب 1 جرجور  1      
 كفر ملكي   6 قيد التحقق  6 بخعون 7      
 قيد التحقق  22 حاصبّيا  16 قضاء قيد التحقق  293      
 زغرتا  93 حاصبيّا 9        
 زغرتا 18 فرديس  2        
هبّاريةال 1          كفر دالقوس  1 
 رشعين 2   كوكبا  3        
وزاني ال 1          كفر حاتا   1 
 أرده 2 مرجعيون  35        
 حرف   2 مرجعيون 1        
 مجدلّيا   11 دبين  1        
 علما 4 إبل السقي  2        
 الخالدية  2 قليعة 1        
خيام ال 1          كفر ياشيت 1 
عديسة  ال 1          مزرعة التفاح  1 
 أيطو 12 كفر كال 6        
طيبة ال 1          مزيارة  11 
 الحرف   1 حوال 4        
 سرعل 1 طلوسة  1        
ةمرياط 4 ميس الجبل  7          

 قيد التحقق   19 قبريخا 3        
   مجدل سلم 3        

   تولين  2        

   قيد التحقق  1        
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 ةوّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطت
 ة توزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توّزع الحاالت النشطة 

 توّزع الحاالت التراكمية حسب األقضية 

 
 
 

 يوم الماضية حسب األقضية  14الحاالت اإليجابية خالل الـ   عدد
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 نتوّزع حاالت الوفاة حسب المستشفيات ومنطقة السك

 
 

 وفاة حسب الفئة العمرية لاتوزع حاالت 

 

 حسب األقضية  يوم المنصرمة 14الل الـ نسبة الوفيات خ
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 توّزع حاالت الشفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسب األقضية التراكمية  توّزع حاالت الشفاء 

 

 حسب األقضية يوم المنصرمة   14  عدد حاالت الشفاء خالل الـ
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صحة العامة مات الصادرة عن وزارة الالمعلو   :المرجع
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 DRM_Lebanon@أو عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 لدى وزارة الداخلية والبلديات  IMPACTة متابعة طلبات تنقل المواطنين خالل فترة اإلغالق الكامل وفق آلية طلب األذونات عبر منص

 

  
 

 ثناءات اإلغالق العام: المشمولين باستطلب إذن انتقال األشخاص غير  - 2021/ 1/ 11/م ص تاريخ 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 
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 طلب اذن االنتقال لألشخاص غير المستثنين من اإلغالق العام 
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 الحاالت اليومية المنحنى الوبائي حسب عدد 
 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
 

 
 
 

 راكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كوروناشغال م نسبة إ
 

 
 

 . 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.ليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لب اإلنمائي، منظمة الصحة العالمية، منظمة ا
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 21/1/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 العامة الصحة وزارة

عن أعداد اإلصابات في مختلف المناطق اللبنانية تستند إلى ما تتلقاه المعلومات اليومية التي تصدر عن الوزارة  أن    أوضحت وزارة الصحة العامة  -
ت مكان العمل وليس مكان  تردها من المختبرات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تبين أن هذه المختبرات تعتمد في بعض الحاال الوزارة من نتائج  

  مكان سكن أن تقوم المختبرات باإلفادة عن  بناء عليه، تم التأكيد من خالل التواصل مع نقابة أصحاب المختبرات على    .لدى تسجيل المعلومات  السكن
 . مكان العملوليس   الفحص من يجرون

الجامعي أو المدينة الرياضية، على أن تقوم جامعة البلمند بتشغيل  المستشفى الميداني القطري من صور إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي    نقل -
وفرقهالم العامة  الصحة  وزارة  من  مباشرة  بمواكبة  األحمر  والصليب  الجامعية  والمستشفيات  الطب  وكليات  المعنية  النقابات  مع  بالتعاون    استشفى 

كيب المستشفيين الميدانيين القطريين في القريب العاجل ونقل األجهزة  المتخصصة. في الوقت نفسه، تستمر األعمال في سير الضنية وطرابلس لتر

 .الموجودة في المدينة الرياضية إليهما

 
 

 لصليب األحمر اللبناني ا

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

15,193 
حالة  213)

 جديدة( 

عدد مراكز  
اإلسعاف التي  

 تستجيب
48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

إلى  نقلها 
 المختبرات 

62,984 
(164 

فحصاً 
 جديداً(
 
 

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

241,165 

عدد المستفيدين  
من حلقات  

 التوعية 

142,490 
 مستفيداً  65)

 (جديداً 
 

المتدربين  عدد 
على إعداد خطط  

 استجابة محلية 
8,907 

عدد المسعفين  
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين  

ين على نقل  المدرب
 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  
 عقيمها التي تّم ت

1,207 
 

عدد الملصقات  
والمنشورات التي  

 تم توزيعها 
1,274,023 

عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

270,335 
 

عدد المستفيدين من 
المنصات  
 االلكترونية 

4,965 
 مستفيداً  36)

 (جديداً 
 
 
 

 األجهزة األمنية والعسكرية
 المهام الجهة

 الجيش 

 
 

 
 

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

 . CIMICالتعاون العسكري المدني 
 مؤازرة األجهزة األمنية في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.   -
 ائية.  تفريق التجمعات وتوجيه المواطنين لضرورة االلتزام بالتدابير الوق -

المديرية العامة  
لقوى األمن  

 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 ساعة المنصرمة  24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
مجموع المحاضر منذ 

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

 43206 بيروت  381 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي...(

 50878 جبل لبنان 56 وضع كمامة  محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار

 454 المجموع 
 19803 البقاع

 17515 الشمال 

 17156 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت 

   148558 المجموع 93 73 50 186 52

المديرية العامة  
 لألمن العام

 
 

  ة والحاالت في الحجر المنزلي الحاالت اإليجابية الجديدة في مختلف المحافظات واألقضي 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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قرارات اإلغالق  ذ  ة تنفي لمتابعثابتة ومتحركة  وإقامة نقاط مراقبة  تسيير دوريات في مختلف المحافظات   -
 . العام بالتعاون مع البلديات

 اإلفادة عن عدد الوافدين المحجورين في الفنادق.   -
بيع  اإلفادة عن تجمع مطلبي   - إقفال محالت  الميناء في طرابلس احتجاجاً على  السمك في محلة  لصيادي 

   األسماك.  
 نادق والمغادرة إلى أماكن إقامتهم. اإلفادة عن عدم التزام بعض الوافدين بالحجر اإللزامي في الف -
  24خالل الـ بقرار التعبئة العامة في المحافظات التي جاءت على النحو التالي  مالتبليغ عن نسبة االلتزا -

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

90% 90% 80% 80% 80% 85% 80% 85% 
 



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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت
 33 عدد الرحالت  32 الرحالت عدد 

  2946 عدد المغادرين  1020 عدد الوافدين 
 ساعة المنصرمة(  24المرافئ )خالل الـ  

 السفن المغادرة  السفن القادمة  المرفأ 

 الحمولة  الوجهة  العدد  الحمولة  قادمة من  العدد 

    قمح كرانيا أو  1 بيروت 

 طرابلس 

 رغةفا بور سعيد   1 شاحنات وبضائع  تركيا 1

    توعبات مس  بيروت  1

    أخشاب  رومانيا  1

    غاز طائرات  مرسين 1 جونيه 

  1 5 المجموع 
 

 قرارات / إجراءات عامة 
استناداً إلى توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير    21/2/2021/م ص تاريخ  46قم  ار رالقرصدر عن رئاسة مجلس الوزراء   -

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

، على أن يعاد النظر باالستثناءات أو استثناء بعض الحاالت الطارئة والمستجدة بموجب قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء  8/2/2021
ات الوطنية لدى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة رسالة نصيّة قصيرة   إلى طلب يقدم إلى غرفة العمليبعد استطالع رأي الوزراء المعنيين واستناداً 

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

 التي جاء فيها:   1/2021/ 20خ ها بتاريالصادرة عن اجتماعالتوصيات اجهة كورونا  لجنة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمو صدر عن -
 .  موجباتهشدد في تنفيذ كافة مع الت ا ثالثة أسابيعالتأكيد على التوصية السابقة لجهة ضرورة استمرار االغالق الكامل لمدة أقله ▪
الدولي  وافدين عبر مطار رفيق الحريري  شغال العامة والنقل والسياحة مراجعة اإلجراءات المعتمدة بالنسبة للة العامة واألات الصحوزار ▪

 بهدف تقييم جدواها.   قجر اإللزامي في الفناد ح للجهة التدابير المتعلقة با
بالق ▪ المتعلقة  والطلبات  الحاجات  كافة  والمعالجة  المستثناة  العمطاعات  لدى رئاسة  لضرورية خالل اإلغالق من خالل غرفة  الوطنية  يات 

 مدة.  مجلس الوزراء وفقاً لأللية المعت
العامة صرف النظر عن وضع خ ▪ بالتعاون مع  وزارة الصحة  التابعة للجامطة  العلعات األالمختبرات  الجيني  ية  مكاديمية  التسلسل  لتحديد 

مة  ، على أن تقوم منظلك بسبب الكلفة المادية المرتفعة وذ،  لة الجديدة لفيروس كورونا في المجتمع اللبنانييجابية بهدف تقييم السال للحاالت اإل
 وص.  لمية في هذا الخصلمية بالتعاون مع الوزارة بتحديد ووضع المعطيات العصحة العاال

الدليل االلكتروني لتقديم طلب الحصول على    ، 2021/ 11/1/م ص تاريخ  26وبناًء على القرار رقم    ، صدر عن غرفة العمليات الوطنية  -
المشمولين باستثناءات  غير  المشمولين و  لألشخاص  وذلك   2021/ 01/ 25لغاية    14/01/2021إذن خاص للخروج في ظل اإلقفال العام من  

تتضمن    1120رسال رسالة نصية على  إأو    covid.pcm.gov.lbلكتروني  ملء االستمارة عبر الموقع اإلمن خالل    الكامل  اإلغالققرار  
رية،  موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهو، حيث استثني من هذا القرار  الالئحة المحددة ، القضاء، ورقم الخيار من ضمن  الثالثي   االسم

ن وموظفو  ووالعسكريضاة  والقواألمانة العامة لرئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات  

يمكن االطالع على  )  نو القطاعين الصحي والصيدالني والعاملون في السلك الدبلوماسي وعناصر األمم المتحدة ووسائل االعالم واإلعالمي
 (. http://drm.pcm.gov.lbكاماًل على الرابط:   الدليل

 

  اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا في اجتماعها   اتعلى توصيبعد اطالع المجلس األعلى للدفاع   -

راء بعض التعديالت عليها بموافقة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة،  وإج،  11/1/2021صباح    برئاسة رئيس مجلس الوزراء

باإلغالق الكامل للبالد اعتباراً من صباح يوم  يتعلق    /م ص الذي26القرار رقم    11/1/2021بتاريخ    سة مجلس الوزراءرئاصدر عن  

 :. أبرز ما جاء في القرار1/2021/ 25ولغاية صباح يوم اإلثنين الموافق فيه  14/1/2020الخميس الموافق فيه 
 متشددة. ا بإجراءات يس ابابالوافدين من بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واد إلزام ▪
 . منع حركة المسافرين عبر الحدود البرية باستثناء الترانزيت ▪
 لبنان.  إلى  وجوب تعبئة االستمارة المخصصة على التطبيق االلكتروني )#معا_ضد_الكورونا( لجميع الوافدين ▪
 . العامة والسياحة واألشغال العامة والنقلاجراء تقييم دوري من قبل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات والصحة  ▪
   .ت الكوروناال الطارئة بما فيها حا  الحاالت التي ال تستقبلالتّشدد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات  ▪
اية الساعة  ولغ  2021/ 14/1الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه    لطرقات اعتباراً من الساعة منع الخروج والولوج الى الشوارع وا ▪

 في القرار.   مع بعض االستثناءات المحددة 25/1/2021الموافق فيه   اإلثنينالخامسة من صباح يوم 
والحدائق    اختالفهامية والخاصة والحضانات على  والجامعات والمدارس الرس  ةوالمؤسسات العامة والمصالح المستقل  اإلداراتإقفال جميع   ▪

 مع بعض االستثناءات المحددة.  لرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية منها وكازينو لبنانا  والمالعب البحرية واألرصفةالعامة 
 االحمر  والصليب  الدولة  ألمن  العامة  ديريةالم  الى  اضافة  والبلديات  الداخلية  ووزارة  الوطني  الدفاع  وزارة   لدى  الرئيسية  المؤسسات  استثناء ▪

  موظفي   لتعاونية   العامة  والمديرية  االجتماعي   للضمان  العامة  المديرية، باإلضافة إلى  اختالفها  على  االطفاء  وافواج  المدني   والدفاع  اللبناني

  االستشفائية  بالموافقات  يرتبط  بما  وذلك   ، TPA  والـ   نيوالمدقق  نيالصحي  نيوالمراقب  التأمين  وشركات  الضامنة  التعاضد  وصناديق   الدولة
ا  ، والمخبرية   والصيدالنية  والصحية   الحكومية   والمستوصفات  والمستشفيات  والتطوعية  الميدانية  وفرقها  العامة  الصحة  وزارة  ستثناءكما 
 مطار   استثناء، وواألدوية  يةوالمخبر  والصيدالنية  االستشفائية  المجاالت  في  الصحي  بالقطاع  يرتبط  ما  وكل  االجتماعية  الرعاية  ومراكز

  المؤسسات  وسائر  لبنان  كهرباء   مؤسسة  استثناء، و والبرية  البحرية  المرافئ  جميع  وإدارة  كما  بإدارته  يرتبط  ما  وكل  الدولي  الحريري  رفيق
  والصيانة   والتوزيع  التغذيةو  باإلنتاج  يرتبط  ما  بكل  وذلك  اللبنانية  المناطق  جميع  في  الكهربائي  التيار  وتوزيع  تأمين  تتولى  التي  والشركات

  المحروقات  بتأمين  يرتبط  ما  بكل  وذلك  النفط،   منشآت  وادارة  والمياه   الطاقة  وزارة  لدى   للنفط  العامة  المديرية  استثناء، إضافة إلى  الطارئة 
  والمديرية   الغاز  يعوتوز  وتخزين  استيراد  تتولى  التي  والمؤسسات  والشركات  المحروقات  محطات  فيها  بما  وتوزيعها  وتخزينها  وتوابعها

  بتأمين  يرتبط   بما   وذلك  لالستثمار،   العامة  والمديرية  الليطاني  لنهر  الوطنية   والمصلحة  المياه  ومؤسسات   والكهربائية   المائية   للموارد  العامة
  اوجيرو  وهيئة   التاالتصا  وزارة كما تستثنى    . المياه  وتوزيع   تعبئة   تتولى  التي   الخاصة  والمؤسسات   والشركات   وتوزيعها  وتخزينها  المياه 
  سبيل   اخالء  بطلبات  البتّ   اجل  من  بُعد  عن  المحاكمات  بتأمين  يرتبط  بما  نيوالمحام  القضاة  ، إضافة إلىاالتصاالت   بقطاع  يرتبط  ما  وكل

  ولي،الد  االحمر  والصليب  الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  رؤساء  واستثناء،  المستعجلة   واالمور  الطارئة  القضايا  في  والنظر  كما  الموقوفين
 . االجتماعية  المراكز  في بمهام  نوالمولج الدين رجال. كما ويستثنى المتحدة  االمم وعناصر

 . بالتنسيق مع المرجعيات الدينية  اختالفهااقفال دور العبادة والغاء المناسبات الدينية على  ▪
 .التوعية  حمالتلتكثيف  الالزمة  اإلجراءات اتخاذ اإلعالمالطلب إلى وزارة  ▪

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


 

 التعبئة العامةرارات مخالفات ق 

 عدم التزام عدد كبير من المحالت المستثناة من قرار اإلقفال بقرارات التعبئة العامة والتدابير الوقائية المطلوبة.   -
 عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية )وضع الكمامة والحفاظ على التباعد االجتماعي(.  -
 خرق لقرار منع التجول.    -
 

 
 594459/01أو   1214لوزارة الصحة العامة:  االتصال مباشرة على الرقم الساخن  ،ية عوارضعند الشعور بأ

 

 
 

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

 ساعة المنصرمة   24الـ  حول المعلومات المطلوب تسجيلها للحاالت المصابة خالل 

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

 

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

 المختبرات / المستشفيات 
تحديد   دون ت اإليجابيةعدد الحاال 

 مكان السكن 

ات   INOVIE 164مختبر

 43 جامع  لريري ارفيق الح مستشف  

ات الهادي  23 مختبر

ات   PHD 22مختبر

 17 راغب حرب  مستشف  

ات   CEAM 16مختبر

 13 كوم  هراوي الحالياس ال مستشف  

 8 الجعيتاوي  مستشف  

ات الكريمخ  8 م تبر

ق ات المشر  8 مختبر

 7 فية جوزيف األشر   سان مستشف  

فية رج اسان جو  مستشف    7 ألشر

  مم
 6 طار رفيق الحريري الدول  ركز فحوصات الوافدين ف 

 5 أوتيل ديو  مستشف  

ات فونتانا   5 مختبر

كية الجامعة األ  مستشف    4 مبر

ات العائالت  4 مختبر

 3 المركز الطبر  الحديث 

 3 كوم  النبطية الح مستشف  

 2 مركز يوسف الطبر   مستشف  

 2 الوردية  مستشف  

  
ات عقيف   2 بولس و مختبر

 المختبرات / المستشفيات 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 
 القضاء

ات   INOVIE 147مختبر

 43 لجامع  مستشف  رفيق الحريري ا

ات الهادي  23 مختبر

ات   PHD 19مختبر

ات   CEMA 10مختبر

فية جورج األ   سان مستشف    7 شر

ق ات المشر  7 مختبر

  مطار رفيق الحريري الدول  فمركز فحوصات الوا
 6 دين ف 

 4 الجعيتاوي  مستشف  

ات فونتانا   4 مختبر

 4 راغب حرب  مستشف  

ات العائالت  4 مختبر

 3 أوتيل ديو  مستشف  

 2 لوردية ا مستشف  

 1 جورج الحدث سان   مستشف  

 1 جبل لبنان  مستشف  

فية ن جو سا مستشف    1 زيف األشر

ق األوسط  مستشف    1 الشر

  طالمركز الت مستشف  
 1 رابلس خصص  ف 

 1 هراوي الحكوم  س الاالي مستشف  

  



 2 تل شيحا  مستشف  

 1 سان جورج الحدث  مستشف  

 1 نان جبل لب مستشف  

 1 شحال  مستشف  

ق األوسط  مستشف    1 الشر

  طرابلس  مستشف  
 1 المركز التخصص  ف 

  الفرنس  
 1 المستشف  اللبنان 

  

 

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

 الهاتف 

 9 رياق  مستشف  

 2 بعبدا الحكوم   مستشف  

 2 سان جورج الحدث  مستشف  

ات الهادي  1 مختبر

  
 1 طار رفيق الحريري الدول  ممركز فحوصات الوافدين ف 

 1 لبك الحكوم  بع مستشف  

   مستشف  
 1 النيب 
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 PCR المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـلمختبرات لمحّدثة لاالئحة ال

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

 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 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  علبكب

 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 إلجراءمؤھلة المختبرات الخاصة ال
 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 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  تبيرو

 Laboratoire Moderne (Modern Lab.- Berjaoui) الحديثةالمختبرات   الغبيري 

 Sahel General Hospital (SGH) الساحل مستشفى  الغبيري 

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي  الغبيري 

 Al Rassoul Al Aazam Hospital ممستشفى الرسول األعظ 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) مختبر أميريكن دياغنوستك سنتر  الجناح

 Mount Lebanon Hospital مستشفى جبل لبنان بعبدا

 Hadath – George-Saint Hôpital السان جورج الحدث مستشفى  بعبدا

 Laboratory Al Hadi مختبر الهادي  بعبدا

 INOVIE Liban- INOVIEمختبر بعبدا

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

 Sacré - Coeur Hôpital يسوع مستشفى قلب  الحازمية

 Clinigene مختبر كلينيجان الحازمية

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن 

 Life for Trans medical اليف مختبر ترانسميديكال فور المتن 

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

 Haroun Hospital هارونمستشفى  الزلقا 

 St. Michel Lab مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية المتن 

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل بصاليم 

 Bellevue Medical Center (BMC) فو مستشفى بل 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 المعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانيةوالبيئة، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس 

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري  طرابلس 

Hospital 



 Secours des Dame-Notre – CHU دة المعونات الجامعي مستشفى سي 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 - 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 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 
 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 الطبية مختبرات معّو ض  حالشيا

 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 تبر الدكتور إيلي طالب مخ 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 التشخيص الطبي   مختبر مركز 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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