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غرفة العمليات الوطنية إلدارة 
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 توّزع الحاالت اليومية حسب البلدات  
 178 زحلة  256 صيدا  170 بعبلك  119 عكار  109 طرابلس  319 كسروان 157 الشوف  772 المتن  668 بعبدا  551 بيروت 

 3 الميدان  1 الوسطاني  35 بعلبك 8 حلبا 9 الزيتون 8 صربا 5 الدامور 29 برج حّمود 33 الشياح 15 عين المريسة

 1 مار مخايل 33 صيدا القديمة 2 عين بورضاي 1 شيخ محمد  1 باب الرمل  2 كسليك 2 الناعمه 1 النبعه 30 الجناح 10 رأس بيروت

 6 الراسية 1 المسالخية 6 دورس 2 عدبل 4 التل 23 ذوق مكايل 1 بعل الناعمه 27 سن الفيل 8 االوزاعي 4 المنارة 

 4 البربارة  1 السرايا 2 إيعات 1 شيخ طابا 8 القبة 1 نهر الكلب 1 حارة الناعمه 3 حرش تابت 12 بير حسن 14 قريطم

 7 المعلقة  7 هاللية   1 مقنة 1 جديدة الجومه 4 الزاهرية 4 حارة المير 1 المشرف 4 جسر الباشا 1 المدينة الرياضية 9 الروشه

 6 كرك نوح    17 حارة صيدا 2 كفر دان 1 منيارة 6 التبانة 17 غدير 11 يمشح  30 جديدة المتن 24 الغبيري 33 الحمرا 

 7 حوش االمراء 3 مية ومية  2 حدث بعلبك 3 بقرزال 6 بساتين طرابلس 26 ذوق مصبح 1 مزبود 16 البوشرية 43 عين الرمانة  4 عين التينة 

 2 زحلة أراضي 4 عين الحلوة 6 لسهلراس بعلبك ا 1 دير دلوم 18 1طرابلس  ءنا يم 26 أدونيس 2 دلهون 19 الدورة  24 فرن الشباك 14 المصيطبة

 4 مار الياس 1 صالحية 2 فاكهة 1 ضهر ليسينه 7 القلمون 2 حارة صخر 1 الشميس  18 الروضة  1 تحويطة النهر 4 وطى المصيطبة

 11 فرزل  7 مجدليون 3 جديدة الفاكهة 2 مزرعة بلده 5 يبداولا 10 ساحل علما 4 داريا  5 سد البوشرية  134 حارة حريك 27 مار الياس

 4 نبي ايال 8 عبرا  4 العين 1 تكريت 3 مدينة الجديدة 1 كفر ياسين 2 عانوت 10 السبتيه 8 الليلكي 1 االونيسكو 

 6 حلبأ 8 قرية  1 نبي عثمان 1 عيات 1 كرم المهر 9 طبرجا 3 برجين  60 الدكوانة 54 برج البراجنة 12 تلة الخياط

 16 كسارا 6 بقسطا  1 راس بعلبك الشرقي 2 عكار العتيقه 37 قيد التحقق 13 أدما والدفنه 28 برجا 31 أنطلياس 16 المريجة 10 دارالفتوى

 1 وادي العرايش 1 بستان الشيخ 2 عرسال 1 الكويخات 219 صور  9 الصفرا  3 بعاصير 3 منقلة مزهر 1 رمل العالي 1 وزتلة الدر

 2 شتورا 18 ةغازي 1 خربة يونين 1 تل معيان 71 صور 1 دقارين 4 الدبية 58 جل الديب 5 ويطة الغديرح ت 3 الصنائع

 1 مكسة  5 مغدوشة  5 اللبوة 1 قعبرين 3 البص   10 البوار 1 عقلين 10 النقاش 57 بعبدا 15 الظريف

 9 تعلبايا 2 درب السيم 2 توفيقيه 1 كيمل كفر 1 راس العين  11 العقيبة 10 الجية 25 الزلقا 41 الحازمية  4 مينا الحصن

 2 جديتا 5 زغدرايا 3 زبود 1 تل حميرا 4 الرشيدية 15 عجلتون 3 جدرا 10 بياقوت 2 الفياضية 11 المزرعة 

 1 لسعدناي 1 مطرية الشومر 8 قاع بعلبك 1 جانين 14 برج الشمالي 22 بلونة 2 وادي الزينة 27 الضبية 1 مار تقال  11 برج أبي حيدر

 7 قب الياس 2 أرزي 1 حربتا 1 العريضة  1 باتوليه 15 السهيلة  4 علمان  9 مزرعة دير عوكر 1 الريحانية  2 البسطا الفوقا

 5 مريجات  5 خرايب  2 نبحا القدام 2 ببنين 1 دير قانون العين 1 داريا 3 الرميلة  42 المنصورية  2 اليرزة 2 الملعب البلدي

 6 بر الياس 1 مزرعة كوثرية الرز 1 شعت  4 ردالبانهر  5 سماعية 3 عين الريحانة 4 الوردانيه 1 الديشونية 67 ثحدال 41 الطريق الجديدة

 3 عنجر  2 زرارية 1 يونين 4 العبدة 16 جويا 8 جعيتا 10 جون 25 الفنار 1 الوروار 11 راس النبع

 3 مجدل عنجر 5 عدلون 9 دير االحمر 1 سيسوق  1 عال بد 1 ةعينطور 1 المغيرية  2 فنار الجديدة 7 بطشاي 1 الباشورة

 17 رياق 5 انصارية 28 بدنايل 1 برقايل 2 عيتيت 6 غزير 1 مزمورا 11 عين سعادة 7 اللويزة 6 البسطا التحتا

 5 علي النهري 1 ة سينايرعمز 1 قصر نبا 10 قبعيت 3 وادي جيلو 2 معاملتين 1 بيت الدين 1 عين نجم 2 زميةالحا  -الجمهور  4 مار مخايل النهر

 1 قوسايا 1 لوبية 3 تمنين الفوقا 1 حرار 3 يانوح  6 كفر حباب 2 دير القمر 2 روميه 11 كفر شيما  1 الخضر 

 4 رعيت 7 بابلية 1 بيت شاما  2 فنيدق 1 ديرعامص 6 برج الفتوح  5 السمقانية 3 بقنايا 1 وادي شحرور السفلى 15 يلرمال

 1 حارة الفيكاني 13 صرفند 5 تمنين التحتا 2 مجدال 1 سلعا  5 غوسطا  1 كفر قطره 44 بصاليم 10 لعلياا شحروروادي  94 األشرفية 

 6 تربل  2 بيسارية 4 شمسطار 4 رحبه 7 قانا 1 معراب 1 دير كوشه  4 نابيه 3 بسابا  3 العدلية

 1 ماسا  2 تفاحتا 1 النبيش حو 1 منجز 3 معركة  8 الكفور 1 كفر فاقود 9 المطيلب 1 راس الحرف 1 السيوفي

 4 عين كفر زبد 9 سكسكية  1 طاريا 3 البيرة 1 نفاخية 1 حريصا  1 دميت  27 الرابيه 2 قرية  1 كورنيش النهر

 2 كفر زبد 3 مروانية 1 سرعين التحتا 2 خربة شار 1 معروب  1 النمورة 1 بريح 4 بيت الككو  3 راس المتن 167 قيد التحقق

 1 فاعور 5 نجارية 5 سرعين الفوقا 1 مشتى حمود  2 جناتا 1 الغينة 5 بعقلين 11 قرنة شهوان 1 بة القصي 198 جبيل 

 19 د التحققيق 2 معمارية 1 حزين 4 شدرا 1 صديقين 1 برايالخ 1 عينبال 1 اليسار  2 دير الحرف 41 جبيل

 173 النبطية  2 بنعفول 1 ر خض 1 مشتى حسن 3 عين بعال 4 يحشوش 1 عثرين 14 الربوة 1 عاريا 11 تا تيمس

 7 نبطية التحتا 4 كفر حت ا 6 نبي شيت 1 تليل 2 جوار النخل 2 اإلغبة 2 حصروت 11 بيت الشعّار 3 رياعا  -الجمهور  12 بالط 

 5 نبطية الفوقا 6 ملكي   كفر 3 بريتال 3 عيدمون 10 بازورية 2 ريفون 1 المختارة 7 ديك المحدي 2 زندوقة 1 إده

 9 مزرعة كفر جوز 50 قيد التحقق 3 بوداي 1 القبيات 1 دير كيفا 7 القليعات 1 البطمة 6 عين عار 1 الكنيسة  15 عمشيت 

 1 زبدين 228 عاليه  2 شليفا 1 قبيات غوايا 1 طير دبّه 6 عشقوت  4 بقعاتا 15 مزرعة يشوع 1 رويسات صليما  17 حاالت

 5 كفر رمان 18 شويفات العمروسية    2 قيد التحقق 12 عندقت 1 ة  ابيهش 3 فيطرون 2 عين وزين 2 زكريت 3 حاصبيّا  7 فيدار

 2 شوكين  25 حي السلم   29 البقاع الغربي  1 وادي خالد 2 أرزون 3 كفر ذبيان 4 عّماطور 12 بكفيا 9 حمانا 2 معيتيق

 2  وشحب 11 خلدة   1 نةعين التي 4 أكروم  4 طورا 1 بالط  5 كفر نبرخ 1 مار بطرس كرم التين 1 القلعة  2 حصرايل

 6 كفر تبنيت 5 شويفات االمراء    1 عين زبدة 21 قيد التحقق 2 دير قانون النهر 2 بقعتوتا 1 مرستى 6 بيت شباب  2 الشبانية 1 جدايل 

 1 كفور   22 عرمون    2 جب جنين 127 الكورة  1 شحور 1 ميروبا 1 بتلون 1 القنيطرة  1 الخريبة  10 نهر ابراهيم

 2 جباع  27 بشامون    2 الال 7 أميون 3 صريفا 2 حراجل 1 معاصر الشوف 2 المياسة 1 مريبم 8 فالمنص

 1 عين بوسوار 3 بليبل   1 كامد اللوز 4 كفر عقا 1 حلوسية   3 فاريا 1 الباروك 1 عين الخروبة 2 بتخنيه 8 إهمج

 3 كفر فيال 2 حومال   3 غزة 2 ن صارور فك 10 عباسية  7 قيد التحقق 6 ققالتحقيد  1 حماليا 2 قرنايل 2 مشمش 

 5 عين قانا 3 بدادون    10 قرعون 2 بشمزين 2 شبريحا 83 البترون  60 المنيه الضنيه  1 عين علق 4 كفر سلوان 2 عين الدلبة

 1 وعجرج  1 بسوس    2 حوش الحريمة 3 بطرام 3 شعيتية 23 البترون 4 دير عمار 2 العطشانة 19 قيد التحقق 1 حجوال

 1 صربا  38 عاليه   1 صويري 8 بزيزا 2 جبال البطم 4 تحوم 21 المنيه 1 الفريكه 126 زغرتا  2 لحفد

ال 2 كفر عبيدا 1 بحنين  2 نة الحمرارق 36 زغرتا 1 راس اسطا  3 حومين الفوقا 16 الكحالة   2 سحمر 2 كفر حزير 3 برج رح 

 1 عرب صاليم 2 القماطية  2 مرج  2 بصرما 6 ة يلقل 18 شك ا  3 يةسير الضن 22 برمانا  1 عردات 1 كلش

 1 رومين 1 بمكين    2 حقققيد الت 1 عفصديق 2 زهيرية 1 توال  1 بقاع صفرين 2 جورة البلوط 3 كفر دالقوس 3 بريج 

 4 ازفت 4 كيفون    44 بنت جبيل  2 دار بعشتار 1 حنية 1 جران البترون 1 بيت الفقس 1 قنابة برمانا 7 رشعين 1 راموط

 4 دير الزهراني 5 بيصور  1 بنت جبيل 1 بحبوش  1 منصوري  1 سمار جبيل 8 كفر حبو 16 بعبدات 3 بيادر رشعين 1 فتري

 10 شرقية 1 دفون    1 عيترون 1 عين عكرين 1 مجدل زون 2 كور 2 زغرتغرين 3 بيت مري 2 كفر حاتا  1 كفون

 4 تول 1 رشميا    4 رميش 17 كوسبا  5 بياضة  1 نعبري 4 كف  الملول 3 فرديالمونت 9 أرده 1 بنتاعل

 2 نميرية 2 بساتين   1 عيتا الشعب 1 رشدبين 2 مروحين 3 راشكيدا 1 دير نبوح 2 ضهر الصوان  1 أصنون 1 بجه

 12 حاروف  2 بنيه    1 رامية  2 عابا 1 علما الشعب 2 راس نحاش 4 مركبتا 1 المتين 17 يّا دلمج  3 غلبون

 6 دوير  4 عبيه    4 تبنين 1 بدبا 1 بطيشية 3 حامات 5 بخعون 1 مار مخايل بنابيل 3 لجديدةة احار 10 حبوب

 7 جبشيت 3 كفر متى    1 خربة سلم 1 فيع 6 قيد التحقق 1 دوما  5 قيد التحقق 5 بولونيا 1 علما 1 حصارات 

 3 ميفدون 5 بحمدون الضيعة    8 صحاري 1 كفتون 26 جزين  1 كفر حلدا 31 بشري 1 المروج 1 العقبة 3 كفر مسحون 

 4 قيفعدشيت الش 1 شاناي   1 كونين 3 كفر حاتا  8 جزين 3 حدتون 19 بشري 1 مرجبا 1 بنشعي 1 غرفين

 5 عب ا 3 مجدل بعنا    4 هبرج قلوي 3 بترومين 1 قيتولي 1 دير بل ال 1 بلوزا 1 زرعون 1 داريا  4 غرزوز

 8 انصار 3 صوفر   1 صربين 6 بتوراتيج 1 بكاسين 2 وقان الفتنوري 1 انالديم 2 الخنشارة 1 كفر فو 2 شيخان

 1 زوطر الغربية 1 مشقيتي    1 غندورية  1 كفريا  2 عازور 14 قيد التحقق 1 حصرون 1 الطبشة 1 راس كيفا 1 الرميلة 

 1 الشرقية طرزو 2 شارون    2 ياطر 9 دده 2 لبعا 12 راشيّا  6 حدشيت 9 عينطورة  3 كرم سده  4 اللقلوق

 3 قصيبة  6 بتاتر   2 دبل  13 أنفه 1 حسانية 5 راشيّا الوادي  2 بزعون 1 القصيفية 1 إهدن 2 جاج

 2 أرنون 1 إغميد    6 بيت ليف 7 راس مسقا  2 وادي بعنقودين  1 لكواسبةا 1 بقرقاشا 2 ضهور الشوير 1 كفر صغاب 15 قيد التحقق

 3 قعقعية الجسر 3 عين داره   6 قيد التحقق 5 نالعيضهر  1 جنسنايا 2 ضهر االحمر 20 الهرمل  4 بتغرين 1 مزرعة التفاح 45 مرجعيون 

 10 كفر صير 1 البمهريه    4 برسا 4 كفر جرة 1 عين عطا 15 هرمل 4 مار موسى الدوار 1 عقبة سبعل 3 مرجعيون

 2 يحمر  6 قيد التحقق   1 جديدة برقاشا 2 أنان 1 مجدل بلهيص 1 حوش السيد علي 6 بسكنتا  15 مزيارة 2 إبل السقي

 3 صير الغربية     2 النخلة 1 ريحان  1 مدوخا  1 مراح بيت عالو 17 قيد التحقق 2 مرياطا 1 بالط 

 23 قيد التحقق     15 قيد التحقق 1 قيد التحقق 1 قيد التحقق 1 قريتي   14 قيد التحقق 5 قليعة

             2 قيد التحقق     10 خيام



                 24 حاصبيا  3 دير ميماس

                 12 حاصبيّا 8 كفر كال

                 1 ةخلوات البياض 3 طيبة

                 1 عين جرفا 4 ميس الجبل

                 1 فرديس  1 قبريخا

                 1 راشيّا الفخار 3 قنطرة 

                 1 ياعين قن 1 مجدل سلم

                 1 ميمس 1 قيد التحقق

                 1 شبعا   

                 1 كوكبا    

                 1 كفر شوبا   

                 2 كفير الزيت  

                 1 عين فجور 452 قيد التحقق 

                    

                    

                    



      

 

 وّزع الحاالت اإليجابية والحاالت النشطةت
 ةتوزع الحاالت اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حاالت النشطةع التوزّ 

 قضيةتوّزع الحاالت التراكمية حسب األ

 
 
 

 قضيةيوم الماضية حسب األ 14الحاالت اإليجابية خالل الـ  عدد
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

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


 ت الوفاةوزع حاالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حسب األقضيةية التراكمتوّزع حاالت الوفاة 

 
 

 حسب األقضية يوم المنصرمة 14نسبة الوفيات خالل الـ 

 
 
 

 m.gov.lbhttp://drm.pcوكافة 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

 
 عمريةالوفيات حسب الفئة العدد 

 

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


 ت الشفاءتوّزع حاال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسب األقضيةالتراكمية توّزع حاالت الشفاء 

 

 حسب األقضيةمة يوم المنصر 14 عدد حاالت الشفاء خالل الـ

 

 
 

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

 

 رة الصحة العامة المعلومات الصادرة عن وزا  :المرجع
 

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


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

 
 
 

 حاالت حسب الجنس ع التوزّ  توّزع الحاالت حسب مستوى المرض 
 

 

 

 
 
 

 توزع الحاالت حسب العمر
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 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة العامة   :المرجع
 

 امة لصادرة عن وزارة الصحة العالمعلومات ا  :المرجع
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 الحاالت اليومية ب عدد المنحنى الوبائي حس
 

 

 االلتزامت ونسبة توّزع حاالت العزل المنزلي في المحافظا
 

 

 نسبة إشغال مراكز العزل للحاالت المصابة بفيروس كورونا
 

 
 

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

IsolationCentersProfiles . 
 

ديات، : تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير واإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظين والبلمالحظة
قابة نان، نالعالمية، منظمة اليونسيف، وزارة الصحة العامة، نقابة الممرضات والممرضين في لببرنامج 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 
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 14/1/2021اإلجراءات قيد التنفيذ 
 امةلعا صحةلاوزارة 

 أعلنت وزارة الصحة العامة عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا. -

  11و  9لرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ  PCR استكمال فحوصعن  وزارة الصحة العامةأفادت  -

 : تاليةالت الموزعة على الرح ( حالة إيجابية 23)   وجود ثالث وعشرينوأظهرت النتائج   ،كانون الثاني الجاري
 

 عدد الحاالت  رقم الرحلة  الشركة  رحلة قادمة من 

09/01/2021 

 MEA 572 5 الغوس 

 MEA 1572 1 الغوس 

11/01/2021 

 2 957 اإلماراتية دبي
 MEA 266 1 اسطنبول 

 2 824 التركية اسطنبول 

 MEA 437 1 الدوحة 
 SR 416 1 دوسلدورف 

 2 953 اإلماراتية دبي
 SR 110 1 برلين

 1 711 المصرية  رةالقاه
 FZ 159 1 دبي

 MEA 268 1 اسطنبول 
 MEA 1423 1 الرياض

 Air France 566 1 باريس

 MEA 307 1 القاهرة
 MEA 429 1 دبي

 23  المجموع 
 

 

 الصليب األحمر اللبناني

عدد الحاالت  
التي تم نقلها  

إلى  
 المستشفيات 

13,637 
حالة  201)

 جديدة(

عدد مراكز  
التي    اإلسعاف

 تستجيب
48 

عدد فحوصات 
PCR  التي تم

نقلها إلى  
 المختبرات 

62,283 
(298 

فحصاً 
 جديداً(

عدد المستفيدين من 
حمالت متابعة 
 إجراءات الوقاية

241,165 

المستفيدين عدد 
من حلقات  

 التوعية

141,999 
مستفيداً  108)

 جديداً(

عدد المتدربين 
على إعداد خطط  

 استجابة محلية 
8,907 

ن  يلمسعفعدد ا
 المدّربين

1498 
عدد المتطوعين 

المدربين على نقل  
 PCRفحوصات 

166 

عدد المتدربين 
على إدارة  

مراكز الحجر  
 الصحي 

8,879 

عدد متطوعي 
االحمر  الصليب  

المدربين على  
 التوعية

550 
عدد المدربين 

إقامة   على
 توعية حمالت

321 

عدد المتطوعين 
الجامعيين المدربين 

على اجراءات  
 الشركات  اية فيالوق

1025 

عدد المرافق  
 التي تّم تعقيمها 

1,187 
عدد الملصقات  

والمنشورات التي  
 توزيعهاتم 

1,274,023 
عدد المعدات  
 التي تم توزيعها

270,171 
عدد المستفيدين من 

المنصات  
 االلكترونية

4,894 
 اً مستفيد 37)

 (اً ديجد
 
 

 والعسكرية ألمنيةاألجهزة ا
 المهام الجهة

 الجيش 

 
 

 

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

 . CIMICالتعاون العسكري المدني 
جهزة  وتفريق التجمعات ومساندة األ 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   24ل الـ امة خال وّزعت المحاضر التي تم تسطيرها بحق المخالفين لقرارات التعبئة العت  -
 حو التالي: على الن 

 ساعة المنصرمة 24عدد محاضر الضبط خالل الـ 
مجموع المحاضر منذ 

8/3/2020 
 1375 محاضر خطية بحق مؤسسات مخالفة لقرار التعبئة العامة 

 5427 محاضر خطية بحق أشخاص مخالفين )منع تجول، تباعد اجتماعي...(

 42237 وتبير 4697 (مفرد / مزدوجمخالفة ) لا ارات محاضر خطية بالسي

 48413 جبل لبنان 2614 محاضر خطية بحق األشخاص المخالفين لقرار وضع كمامة 

 14113 المجموع 
 18786 البقاع

 16306 الشمال 

 15944 الجنوب الجنوب الشمال  البقاع جبل لبنان بيروت

   141686 المجموع 2296 2552 2234 4731 2012

العامة   يريةالمد
 لألمن العام

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

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



العامة  المديرية 
 ة لدولألمن ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ة  التعبئة العاملمتابعة تنفيذ قرار ثابتة ومتحركة وإقامة نقاط مراقبة ت مختلف المحافظا  تسيير دوريات في -
واإلجراءات  بالتدابير  من اإلغالق  والتأكد من إقفال المحالت التجارية والصناعية والتزام المحالت المستثناة  

 حجر الوافدين.  لفنادق للتاكد من اجراءاتعلى ا ، إضافة إلى دورياتالوقائية
 ة في عدد من المناطق اللبنانية. اعتصامات محدوداالفادة عن  -

  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

93% 93% 90% 85% 96% 96% 95% 97% 
 

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

 الرحالت المغادرة  القادمة   الرحالت
 36 عدد الرحالت 38 عدد الرحالت

  4522 عدد المغادرين 1508 عدد الوافدين
 

 ساعة المنصرمة( 24المرافئ )خالل الـ 

 رةالمغادالسفن  ةالسفن القادم المرفأ

 الحمولة الوجهة العدد الحمولة قادمة من العدد

 - - - مستوعبات ليماصول 1 بيروت

  - 1 المجموع
 

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

 اإلغالقغير المشمولين باستثناءات قرار المشمولين ولشخاص الل وذلك 25/01/2021لغاية  14/01/2021ج في ظل اإلقفال العام من للخرو
، القضاء، الثالثي  اإلسمتتضمن    1120على    رسال رسالة نصيةو  أ  covid.pcm.gov.lbلكتروني  ملء االستمارة عبر الموقع اإلمن خالل    الكامل

 الالئحة المحددةضمن ورقم الخيار من 
ووزارتي الدفاع والقضاة  ويستثنى من ذلك موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، واألمانة العامة لرئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء  

مم المتحدة ووسائل سلك الدبلوماسي وعناصر األحي والصيدالني والعاملون في الالقطاعين الصن وموظفو والوطني والداخلية والبلديات والعسكري
 نواالعالم واإلعالمي

 http://drm.pcm.gov.lbعلى الرابط:  الدليل كامالا مكن االطالع على  ي   
 

برئاسة  ورونا في اجتماعهاجراءات الوقائية لفيروس كالمكلّفة متابعة التدابير واإل اللجنة الوزارية اتعلى توصيبعد اطالع المجلس األعلى للدفاع  -

صدر عن ووإجراء بعض التعديالت عليها بموافقة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، ، 11/1/2021صباح  رئيس مجلس الوزراء

ولغاية  14/1/2020يوم الخميس الموافق فيه  لكامل للبالد اعتباراً من صباحباإلغالق اقراراً يتعلق  11/1/2021بتاريخ  اسة مجلس الوزراءرئ

 :. أبرز ما جاء في القرار25/1/2021صباح يوم اإلثنين الموافق فيه 
 ات محددة ا بإجراءالزام الوافدين من بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واديس اباب ▪
 لترانزيتمنع حركة المسافرين عبر الحدود البرية باستثناء ا ▪
 كتروني )#معا_ضد_الكورونا( لجميع الوافدين المخصصة على التطبيق االل وجوب تعبئة االستمارة ▪
 النقلاجراء تقييم دوري من قبل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات والصحة العامة والسياحة واألشغال العامة و ▪
 عامة الُمعلنةحالة التعبئة الو يحها القانونالتي يُت اإلجراءاتالطلب الى الوزراء المعنيين تشديد  ▪
  ت الكوروناالالطارئة بما فيها حا الحاالتتطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال التّشدد في  ▪

ولغاية الساعة   14/1/2021الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه    الساعة  منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من ▪

 مع بعض االستثناءات المحددة 25/1/2021الموافق فيه  اإلثنينيوم  الخامسة من صباح
والحدائق  اختالفهاوالجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على  ةوالمؤسسات العامة والمصالح المستقل اإلداراتإقفال جميع  ▪

 بعض االستثناءات المحددة. مع جية منها وكازينو لبنانلعامة والخاصة الداخلية والخارالرياضية ا والمالعب البحرية واألرصفةالعامة 
 االحمر والصليب الدولة المن العامة المديرية الى اضافة والبلديات الداخلية ووزارة الوطني الدفاع وزارة لدى الرئيسية المؤسسات استثناء ▪

 الدولة موظفي لتعاونية العامة ريةوالمدي االجتماعي للضمان ةالعام المديرية واستثناء .فهااختال على االطفاء وافواج المدني والدفاع اللبناني

 والصحية االستشفائية بالموافقات يرتبط بما وذلك ، TPA والـ نيوالمدقق نيالصحي نيوالمراقب التأمين وشركات الضامنة التعاضد وصناديق
 ومراكز الحكومية وصفاتوالمست والمستشفيات تطوعيةوال الميدانية وفرقها العامة ةالصح وزارة ستثناءكما ا .والمخبرية والصيدالنية

 الحريري  رفيق  مطار  استثناء.  واالدوية  والمخبرية  والصيدالنية  االستشفائية  المجاالت  في  الصحي  بالقطاع  يرتبط  ما  وكل  االجتماعية  الرعاية
 التي  والشركات  مؤسساتال  وسائر  لبنان  كهرباء  سسةمؤ  استثناء، ووالبرية  البحرية  المرافىء  جميع  وإدارة  كما  بإدارته  يرتبط  ما  وكل  الدولي
، إضافة الطارئة والصيانة والتوزيع والتغذية باالنتاج يرتبط ما بكل وذلك اللبنانية المناطق جميع في الكهربائي التيار وتوزيع تأمين تتولى
 وتخزينها وتوابعها المحروقات بتأمين يرتبط ما بكل وذلك النفط،  منشآت وادارة والمياه الطاقة وزارة لدى للنفط العامة المديرية استثناءإلى 

 المائية للموارد العامة والمديرية الغاز وتوزيع وتخزين استيراد تتولى التي والمؤسسات والشركات المحروقات محطات فيها بما وتوزيعها
 وتوزيعها  وتخزينها  المياه  أمينبت  يرتبط  بما  وذلك  ستثمار، لال  العامة  والمديرية  الليطاني  لنهر  الوطنية  والمصلحة  المياه  ومؤسسات  والكهربائية
 بقطاع يرتبط ما وكل اوجيرو وهيئة االتصاالت وزارةكما تستثنى  .المياه وتوزيع تعبئة تتولى التي اصةالخ والمؤسسات والشركات
 المحاكمات  بتأمين  تبطير  بما  نيوالمحام  القضاة  ى، إضافة إلوالخليوي  الثابت  اتفاله  وشبكتي  االنترنت  خدمة  استمرار  تأمين  لناحية  االتصاالت

 السلك وأعضاء رؤساء واستثناء، المستعجلة واالمور الطارئة القضايا في والنظر كما الموقوفين سبيل اخالء بطلبات البتّ  اجل من بُعد عن
ً  الطارئة وراالم تسيير شأنه من الذي بالحد المتحدة االمم وعناصر الدولي،  االحمر والصليب الدبلوماسي  المنسق عن دريص لقرار وفقا

 عن  تصدر  الصفة  بهذه  بطاقة  على  يحوزوا  ان  على  االجتماعية  المراكز  في  بمهام  نوالمولج  الدين  رجال. كما ويستثنى  المتحدة  لالمم  الخاص
 .االغالق فترة في استعمالها ومحصور المختصة الدينية المراجع

 سيق مع المرجعيات الدينيةبالتن لدينية على اختالفهاور العبادة والغاء المناسبات ااقفال د ▪
 من قبل الوزارات المعنية للتشدد في تطبيقه الالزمةوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات  ▪

 .التوعية حمالتلتكثيف  الالزمة اإلجراءاتإتخاذ  اإلعالمالطلب إلى وزارة  ▪
لفيروس للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع التدابير واالجراءات الوقائية  ا  فعهاييم دوري ومعطيات ترالنظر في هذا القرار وفقاً لتقاعادة   ▪

  كورونا
 

 14/01/2021تعلق بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداًء من موال 12/1/2021تاريخ  4/2صدر عن المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم  -
 ز ما جاء فيه:وأبر 25/01/2021ولغاية 
 %20ت الطيران بتخفيض عدد الركاب إلى التزام شركا ▪

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


 ساعة كحد أقصى 96السلبية قبل الصعود إلى الطائرة وذلك خالل  PCRفحص الـ إحضار نتيجة ضرورة  ▪
 ضرورة تعبئة استمارة وزارة الصحة العامة قبل الركوب في الطائرة القادمة إلى لبنان ▪
 عند وصولهم إلى المطار  PCRضرورة خضوع الركاب لفحص الـ  ▪
، اسطنبول، أضنا، القاهرة، وبغداد وإعادة الفحص في اليوم اأيام في أحد الفنادق المعتمدة للقادمين من أديس أباب 7الزام الحجر لمدة  ▪

 السادس
 ر نتيجة فحص المطاروالزام القادمين من الدول األخرى بالحجر في أحد الفنادق المعتمدة لحين صد ▪
لى سوريا، األطفال دون سن إتهم، الرسميون، الوفود الرسمية، قوات اليونيفل، ركاب الترانزيت ذلك: الدبلوماسيون وعائال يستثنى من ▪

عادوا و، األشخاص الذين تلقوا اللقاح وفقاً لتقرير طبي رسمي على أن يخضعوا للفحص في المطار، األشخاص الذين غادروا لبنان  12الـ  
ساعة أو لحين صدور نتيجة الفحص، طواقم الطائرة القادمين إلى لبنان  72ق لمدة يتموا الحجر في أحد الفنادو أيام 7إليه ضمن فترة 

 ساعة على أن يتموا الحجر في أحد الفنادق المعتمدة 48لفترة ال تتجاوز الـ 
 

  .الصحفية لتسهيل المرورل العام على أن تعتمد البطاقة االقفاعالم من قرار استثناء اإلعن رئاسة مجلس الوزراء صدر  -
 

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

 التعبئة العامةمخالفات قرارات 

االلتزام  و احترام المسافة اآلمنة بين الزبائنار على صناديق الدفع وعدم تنظيم األدوالغذائية وعدم اكتظاظ في محالت بيع المواد  -
 . بوضع الكمامات

 . تجمعات امام ماكينات سحب األموال ومكاتب تحويل األموال اكتظاظ داخل المصارف و -
 (. مجوز -  بالسيارات )مفردمخالفات لقرار التنقل  -
 . منزلي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية ت مؤكدة بإجراءات العزل العدم التزام المخالطين لحاال  -
 

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

 
 

 

 الصحة العامة باإلجراءات المعتمدة من قبل وزارةلمختبرات التي لم تلتزم ا

 ساعة المنصرمة 24مصابة خالل الـ لمطلوب تسجيلها للحاالت الحول المعلومات ا
 

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

 

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

 المختبرات / المستشفيات 
مكان  تحديد  دون عدد الحاالت اإليجابية 
 السكن 

ات   INOVIE 326مختبر

ات الهادي   126 مختبر

ي مطار رفيق 
 6 الحريري الدولي مركز فحوصات الوافدين ف 

ق  ات المشر  9 مختبر

 42 مستشف  رفيق الحريري الجامعي 

 16 مستشفى راغب حرب 

ات   3 فونتانا مختبر

 27 المستشف  العسكري 

ي   52 مركز الكريم الطبر

 1 مستشف  حمود 

 3 مستشف  أبو جودة

ت مستشف    32 هيكل  ألبر

 13 لبنان مستشف  جبل 

ي 
 13 مستشف  النيب 

 المختبرات / المستشفيات 
دون تحديد  عدد الحاالت اإليجابية 
 القضاء 

ات   INOVIE 263مختبر

ات الهادي   113 مختبر

 24 فيق الحريري الجامعي مستشف  ر 

 4 أوتيل ديو مستشف  

 5 مستشف  جبل لبنان 

 3 مستشف  أبو جودة

 3 مستشف  الوردية

ات  ا غرةمختبر  8 جبر

ات العائلة  2  مختبر

ي مطار رفيق 
 6 الحريري الدولي مركز فحوصات الوافدين ف 

 1 هارون مستشف  

 1 مستشف  القلب األقدس 

كية   الجامعة األمبر
 1 مستشف 

 3 راغب حرب  مستشف  

 1 حدث  –سان جورج  مستشف  

ات فونتانا   1 مختبر

ق التشخيصي   1 مركز المشر
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 13 مستشف  أوتيل ديو

 3 مستشف  الوردية

 7 مستشف  طرابلس الحكومي 

 6 الحدث  –مستشف  سان جورج 

 3 وزين مستشف  عير  

 3 مستشف  رسحال 

ق األوسط   2 مستشف  الشر

 18 كية امعة األمبر الجمستشف  

فية  –سان جورج مستشف    12 األرسر

 10 دار األمل ستشف  م

 1 هارون  مستشف  

ي 
 7 مركز الشمال االستشفائ 

ات جبارة غرة   8 مختبر

ي وبولس 
ات عقيف   1 مختبر

 2 تل شيحا  مستشف  

 1 المركزي اليوسف  مستشف  

 4 النجدة الشعبية  مستشف  

 4 جبل عامل  مستشف  

 34 مركز األطباء

 13 عونات مستشف  سيدة الم

 8 مستشف  القلب األقدس 

ات دامخ  6 غر تبر

 حلبا الحكومي مس
 5 تشف 

 5 مستشف  رياق 

 2 مستشف  الرسول األعظم 

 2 مستشف  كشوان 

ات العائلة  2 مختبر

 بعلبك الحكومي 
 1 مستشف 

 1 مستشف  دار الحكمة 

ي   1 مركز كليمونصو الطبر

ي مركز ال ي الطبر
 1 تآخ 

 1 مستشف  فقيه 

 

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

 

 

 المختبرات / المستشفيات 
رقم  عدد الحاالت اإليجابية دون تحديد 

 الهاتف 

 3 مستشف  رفيق الحريري الجامعي 

 2 رياق  مستشف  

 1 أبو جودة مستشف  

 بعبدا الحكومي 
 1 مستشف 

 1 الحدث رج سان جو مستشف  

 4 أوتيل ديومستشف  

 2 سيدة المعونات مستشف  

 1 هارون  مستشف  

 PCR لمختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة إلجراء فحوصات الـالمحّدثة لئحة الال

 PCR-RT الـ بطريقةروس كورونا المخبري لفي 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 سروان الحكومي )البوار( مستشفى فتوح ك كسروان

 Sebline Governmental Hospital سبلين الحكومي مستشفى سبلين

 Saida Governmental Hospital صيدا الحكومي مستشفى صيدا

 NABIH BERRI Gov. Hospital بّري الحكومي الجامعينبيه مستشفى  النبطية

 TEBNIN Governmental Hospital كوميالح تبنينمستشفى  تبنين

 BINT JBEIL Governmental Hospital الحكوميمستشفى بنت جبيل  بنت جبيل

 BAALBECK Gov. Hospital مستشفى بعلبك الحكومي بعلبك

 Hermel Governmental Hospital الهرمل الحكومي مستشفى الهرمل

 ELIAS EL HRAWI Gov. Hospital الحكومي الياس الهراويالرئيس مستشفى  زحلة

 Baabda Governmental Hospital مستشفى بعبدا الحكومي بعبدا

 

 



 PCR-RT الـ بطريقةالمخبري لفيروس كورونا  التشخيص إلجراءلخاصة المؤھلة المختبرات ا
 المختبر الموقع

 AUBMC األميركيةمستشفى الجامعة  بيروت

 Hôtel Dieu de France أوتيل ديو الجامعي مستشفى 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 الجامعي مستشفى رزق بيروت

 CHU - Geitawi Libanais Hospital الجامعي الجعيتاويمستشفى اللبناني  بيروت

 Hôpital Notre-Dame du Rosaire الورديةمستشفى  بيروت

 Clemenceau Medical Center مركز كليمونصو الطبي بيروت

(CMC) 

 Doctors’ Center مختبر مركز األطباء روتبي

 Fontana Laboratories مختبر فونتانا )الحمرا( بيروت

 General Security Laboratories (يةالعدلمختبر األمن العام ) بيروت

 CEMA مختبر سيما بيروت

 Ghorra-Jabre Laboratories مختبرات جبر وغّرة األشرفية

 Saint Marc Medical & Diagnostic Center ركما 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 يالغبير

 Al Zahraa Hospital مستشفى الزهراء الجامعي الغبيري

 Al Rassoul Al Aazam Hospital ول األعظممستشفى الرس 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 ن جورج الحدثمستشفى السا 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 ميةالحاز

 Dr. Samir Serhal Hospital مستشفى سرحال المتن

 Life for Trans medical يكال فور اليفمختبر ترانسميد المتن

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

 Haroun Hospital مستشفى هارون الزلقا

 St. Michel Lab ن ميشال للتحاليل الطبيةمختبرات سا المتن

  مختبر مركز الشرق األوسط الصحي ش.م.ل بصاليم

 Bellevue Medical Center (BMC) ستشفى بلفوم 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) االستشفائيمركز الشمال  زغرتا

 Mazloum Hospital وممستشفى المظل طرابلس

 Al Mounla Hospital مستشفى المنال طرابلس

 Nini Hospital النينيمستشفى  طرابلس

 LMSE راه، الجامعة اللبنانيةالمعهد العالي للدكتويئة، والبمختبر ميكروبيولوجيا الصحة  طرابلس

 Islamic Charitable المستشفى اإلسالمي الخيري طرابلس

Hospital 

 Secours des Dame-Notre – CHU الجامعيستشفى سيدة المعونات م جبيل

 Boulos & Akiki Lab مختبر عقيقي وبولس جبيل

 Wakim Centre Médical مختبر واكيم جونية

 Hospital Wzein Ain ينوز عبنمستشفى  الشوف

 Eva Lab مختبر إيفا الب عرمون 

 UMC Hospital Hammoud مستشفى حمود الجامعي صيدا

 Al Karim Medical Laboratory (KML) الكريممختبر  صيدا

 Family Medical Laboratories مختبر العائلة الغازية



 Hospital Harb Ragheb Sheikh حربمستشفى الشيخ راغب  النبطيّة

 SDC (Center Diagnostic Sabbah) احمختبر 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 ألمل الجامعيمستشفى دار ا 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) ميديكال كير سنترمختبر  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 ألخذؤھلة المختبرات الم
 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 ات المتحدة للرعاية الصحيةمختبر الشياح

 Al Naqaa Medical Center النقاء الطبيمختبر  األوزاعي

 Laboratoire le Boulevard بولفارمختبرات ال بدارو

 CHU Al Yussef مركز اليوسف االستشفائي التعليمي حلبا

 Kesserwan Medical Center مركز كسروان الطبي كسروان

 Lab Expert البمختبر إكسبرت  المنصورّية

 Saint Elie Laborator ايليمختبر سانت  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 ينيكمختبر فاميلي كل صيدا

 First Lab مختبر فيرست الب بيةالعاق

 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
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