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 بيان المجلس االعلى للدفاع 

11-1-2021 

رئيس  فخامة  برئاسة  استثنائيًا  اجتماًعا  للدفاع  االعلى  المجلس  عقد 

الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 

االجهزة وقادة  المعنيين  الوزراء  من  وعدد  دياب  و  حسان  االمنية العسكرية 

التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعدد من  والمدعي العام  

 .نقباء المهن الصحية والصليب االحمر اللبناني 

الصحي    الوضع  بالحديث عن خطورة  االجتماع  الرئيس  استهل فخامة 

الذي نتج عن انتشار وباء "كورونا" ، الفتًا الى أن المستشفيات لم تعد تتسع  

وقال:"رأينا   المصابين  المستشفيات  الستقبال  امام  لمواطنين  فاجعة  مشاهد 

ليحّل   يفرغ سرير  ينتظر حتى  ، ومنهم من كان  او سرير  يبحثون عن مقعد 

 ."فيه

على    السكوت  يمكن  ال  الواقع  هذا  حيال  الرئيس:"  فخامة  واضاف 

المآسي التي نراها امام المستشفيات ويجب اتخاذ اجراءات جذرية حتى نتمكن 

الكارث  التبعات  الى اعالن  من تخفيف  لتفشي وباء "كورونا". ودعا فخامته  ية 

 .حالة طوارئ صحية لمواجهة هذا الواقع الخطير

ثم تحدث دولة الرئيس دياب فقال:" بكل أسف، نحن أمام واقع صّحي مخيف.  

وباء كورونا أَْفلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمّردهم على 

ا لحماية  اتخذناها  التي  لنعترف  اإلجراءات  الوباء.لكن  للبنانيين من خطر هذا 
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ايضاً أن فرض تطبيق اإلجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر. ما رأيناه في 

لم يكن   بدء قرار اإلقفال،  الخميس، أي منذ  يوم  منذ  الماضية، وتحديداً  األيام 

يوحي أن الدولة موجودة وتفرض هيبتها: أسواق فاتحة وعجقة ناس، ومناطق  

  .معنية بقرار اإلقفال بكاملها غير

المناطق   بعض  وفي  مفقوداً،  كان  الدولة  مظهر  إن  الرئيس:"  دولة  اضاف 

حصل تحّدٍّ علني لقرار الدولة باإلقفال، والدولة وأجهزتها كلها تفّرجت على  

 ".كسر قرارها وخسارة هيبتها

والعسكرية  اإلدارية  وأجهزتها  الدولة  مقبول.  غير  حصل  ما  أن   " وأكد 

ال يجب أن تستقيل من مسؤولية حماية مواطنيها، أو أن تترّدد بأداء  واألمنية  

بين مواطن ومواطن.   بين منطقة ومنطقة، وال  يميّز  لن  فـ"كورونا"  واجبها. 

تطبيق   بفرض  الماضية  األيام  خالل  رأيناه  الذي  التراخي  استمرار  وإن 

وأقربا  أهلنا  سنخسر  واجتماعية.  إنسانية  بكارثة  سيتسبّب  ءنا  اإلجراءات 

 " .وأنفسنا، والوضع ال يحتمل أي تساهل

والخطرة،   الحساسة  بالحاالت  امتألت  المستشفيات  إن  دياب":  الرئيس  وقال 

لوباء   لبناني  نموذج  أمام  وسنكون  المستشفيات،  أبواب  على  الناس  وستقف 

هكذا   يتحّمل  من  المطلوب؟!  هذا  اإليطالي.هل  النموذج  من  أسوأ  كورونا 

 وضع؟
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ي  الناس  أن  على صحيح  التزامهم  عدم  بسبب  أساسية  مسؤولية  تحّملون 

الدولة  أجهزة  على  تقع  مسؤولية  هناك  أيضاً  لكن  الشخصي،   المستوى 

 ".اإلدارية والعسكرية بسبب عدم تطبيق اإللتزام على المستوى المجتمعي

بمستوى   الماضية  األيام  خالل  التدابير  تكن  لم  الرئيس:"لماذا  دولة  وتساءل 

االس إن  يأخذ الخطر.؟  سوف  العام  اإلقفال  تطبيق  في  التراخي  بحالة  تمرار 

الى أن هذا األسبوع سوف يكون أصعب   الكارثة. والتوقعات تشير  إلى  البلد 

بالنسبة لإلصابات الخطرة بالوباء، والتوقّعات الطبية تقول أن المشاهد المؤلمة  

 " .السوف تتكّرر في كل المناطق، بسبب عدم التزام الناس وعدم فرض االقف

كورونا   وباء  لمواجهة  الوزارية  اللجنة  اجتماع  في  انه:"  الى  دولته  واشار 

األيام   في  رأيناها  التي  النافرة  المشاهد  حول  كثيرة  أسئلة  هناك  كانت  اليوم، 

إجماع  الوضع.هناك  بضبط  واألمنية  العسكرية  القوى  دور  وعن  الماضية، 

تزام بكل المناطق.  على أنه يجب أن يكون هناك صرامة وحزم في فرض االل

على   فقط  ليست  التدابير  إن  تساهل.  فيها  مناطق  هناك  يكون  أن  يجب  ال 

كل   في  مفروضة  تكون  أن  يجب  بل   المدن،  مداخل  وعلى  األوتوسترادات 

يكفي.  ال  الناس  وعي  على  واالعتماد  بلدة،  كل  وفي  شارع  كل  وفي  منطقة 

ا السلطة  اللبنانيين.  بحماية  معني  والكل  مسؤول.  اتخذت الكل  لسياسية 

غير   من  اإلجراءات.  هذه  تطبيق  يالحق  أن  الكل  وواجب  اإلجراءات، 

حياة  لحماية  القرارات  تبقى  أن  المسموح  غير  ومن  تساهل،  أي  المسموح 

 ".الناس حبراً على ورق أو مجّرد نظريات قابلة للنقاش أو لتدوير الزوايا
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فيها   جديدة  تدابير  اليوم  اتخذنا  دياب:"  الرئيس  أكثر واضاف  تشديد 

باإلجراءات، والمطلوب من األجهزة العسكرية واألمنية التشّدد بتطبيقها، ألن  

أنكم  أكيد  وأنا  سمح هللا،  ال  شامل  انهيار صحي  يعني حصول  تطبيقها  عدم 

حريصون على أهلكم اللبنانيين وسوف تقومون بدوركم وتسهرون وتضّحون  

 ".لحمايتهم، وهذا ليس جديداً عليكم

الرئيس الى ان الجيش سيواصل توزيع المساعدات المالية المحددة  ولفت دولة  

  280الف ليرة لبنانية خالل االيام القليلة المقبلة بحيث تغطي حوالي    400بـ

 الف عائلة وتشمل المناطق اللبنانية كافة. 

اللجنة و عن  الصادرة  التوصيات  على  للدفاع  االعلى  المجلس  اطلع 

انعقدت   التي  فيه  الوزارية  الواقع  اليوم  دولة   11/1/2021صباح  برئاسة 

اجرى  ان  بعد  للدفاع  االعلى  المجلس  عليها  ووافق  الوزراء،  مجلس  رئيس 

فخامة  قبل  من  االستثنائية  الموافقة  تعطى  ان  على  عليها  التعديالت  بعض 

 الرئيس ودولة الرئيس وتعرض الحقاً على مجلس الوزراء.

رقم تاريخ    7315لصادرة بموجب المرسوم  وفي اطار اعالن التعبئة العامة ا

المتعلق بتمديد اعالن التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس    31/12/2020

لغاية   وتتخذ    31/3/2021كورونا  الصحية  الطوارئ  حالة  تعلن  ضمناً، 

 االجراءات اآلتية :

اديس والقاهرة  اوالً:  الزام الوافدين من المدن التالية: بغداد، اسطنبول، اضنا،  

تُشكل   والتي  من  85ابابا  الوافدين  من  االصابات  حاالت  عدد  من   %
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حوالي   نفقتهم    500اصل  على  باالقامة  شهرياً،  وافدة  في   7حالة  أيام 

لفحص   والخضوع  الفنادق  وصولهم    PCRاحد  عند  االول  اليوم  في 

. وفي المقابل، تقليص حركة وفحص ثانٍّ في اليوم السادس من وصولهم

الدولي اعتباراً من تاريخه لتصبح  المسافرين في   الحريري  مطار رفيق 

القادمين في  20 المسافرين  اعداد  الثاني% مقارنة مع  كانون  من   شهر 

في    PCR)، على ان يخضع القادمون الى فحص فوري )2020العام  

آخر بعد اسبوع من وصولهم، ويمضي خالله المسافرين وفحص    المطار

ساعة لحين   72د الفنادق لمدة اقصاها  القادمين فترة حجر الزامي في أح 

صدور نتائج فحص المطار ويتابعون الحجر بعدها في مكان اقامتهم اذا  

وزارة  تعليمات  يُتّبع  المعاكسة  الحالة  وفي  سلبية،  الفحص  نتيجة  كانت 

من الحجر الدبلوماسيون الصحة العامة بهذا الخصوص، على ان يُستثنى  

رسمية وضباط وعناصر االمم المتحدة  وعائالتهم والرسميون والوفود ال

الخاص   اللقاح  تلقوا  الذين  االشخاص  الحجر  من  ايضاً  ويُستثنى  كما 

للفحص   فقط  حينها  ويخضعون  طبي  سجل  او  تقرير  بموجب  بكورونا 

 ( في المطار على سبيل االحتياط. PCRالفوري )

 

البرية   الحدودية  المعابر  عبر  القادمين  المسافرين  حركة  منع  ـــ 

العابرين   باستثناء  بتاريخ    Transitوالبحرية.  سفر  لتذاكر  الحاملين 

 العبور.
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المخصصة   اإلستمارة  تعبئة  وجوب  لبنان  الى  القادمين  على  التأكيد  ـــ 

معا_ضد_الكورونا   #( اإللكتروني  التطبيق  خالل  من  للوافدين 

Ma3an App المعّد من قبل وزارة الصحة العامة، على أن تتولى )

فحص   لنتيجة  متنها  على  المسافر  حيازة  من  التأكد  الطيران  شركات 

((PCR   الى بالصعود  له  السماح  قبل  اإلستمارة  لهذه  وتعبئته  سلبية، 

 الطائرة القادمة الى لبنان. 

االقتضاء االجراء عند  تطبيق هذا  دقائق  تُحدد  لتقييم كما ويخ  ،ـــ  ضع 

والصحة  والبلديات  الداخلية  وزراء  من  مؤلفة  لجنة  قبل  من  دوري، 

 العامة والسياحة واالشغال العامة والنقل.

 

القانون  ثانياً:   يُتيحها  التي  االجراءات  تشديد  المعنيين  الوزراء  الى  الطلب 

الخاصة   المستشفيات  إلزام  سبيل  في  الُمعلنة  العامة  التعبئة  وحالة 

أسرّ  تحت استحداث  كورونا  مرضى  لمعالجة  ُمخصصة  فائقة  عناية  ة 

من  الطلب  السيما  والقضائية،  واالدارية  القانونية  المالحقة  طائلة 

باستقبال   تقوم  ال  التي  المستشفيات  مع  العمل  وقف  الضامنة  الهيئات 

حاالت كورونا، وعلى أالّ يقل عدد اسّرة العناية الفائقة المطلوب تأمينها  

 اصة على النحو التالي: من المستشفيات الخ

 T3أسّرة للمستشفيات المصنفة  4 ▪

 T2أسرة للمستشفيات المصنفة  8الى  6 ▪

 T1سريراً للمستشفيات المصنفة  12الى  8 ▪
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 .سريراً وما فوق للمستشفيات الجامعية 12 ▪

 

تطبيق   في  التشّدد  القضائية  والجهات  االمنية  األجهزة  من  الطلب  ثالثاً: 

المستشفيات عند عدم استقبال الحاالت الطارئة بما  القوانين التي تعاقب  

المادة   )وفق  الكورونا  حاالت  كما   567فيها  العقوبات(  قانون  من 

العامة  والسالمة  الوقاية  وتدابير  باجراءات  االلتزام  عدم  عن  وتعاقب 

التدابير   تلك  يخالف  من  بحق  الالزمة  المخالفات  محاضر  وتسطير 

)وفق وبائي  انتشار  الى  للمادة  المؤدية  العقوبات(    775اً  قانون  من 

رقم   للنموذج  وفقاً  المخالفات  تنظيم محاضر  من    401السيما  المعتمد 

عدلية   تحقيق  محاضر  تنظيم  التكرار  حال  وفي  الداخلي،  االمن  قوى 

( للنموذج  وفقاً  المخالفين  للمحافظين  302بحق  التعليمات  واعطاء   )

 مع االحمر. لتنفيذ ختم المؤسسات المخالفة ادارياً بالش

 

الساعة  يُمنع  رابعاً:   من  اعتباراً  والطرقات  الشوارع  الى  والولوج  الخروج 

الم الخميس  يوم  صباح  من  فيه  الخامسة  ولغاية    14/1/2021وافق 

 . 25/1/2021الساعة الخامسة من صباح يوم االثنين الموافق فيه 

في        المحّددون  واألشخاص  والمؤسسات  الجهات  ذلك  من  متن   يُستثنى 

هذا القرار والجدول المرفق به والذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ منه على أن  

العامة الصادرة عن وزارة الصحة  السالمة  تدابير  يلتزم هؤالء بجميع 

العامة وبشكل خاص االلتزام بوضع الكمامة وتأمين التباعد االجتماعي  

   وعدم االكتظاظ وفقاً للضوابط والشروط واالستثناءات التالية:



 

8 
 

 

وتلك   − والنقل  العامة  االشغال  لوزارة  التابعة  الفنية  الفرق  استثناء 

الثلوج على ان   المياه وازالة  الطرقات وفتح مجاري  المكلفة بصيانة 

 يصدر وزير االشغال العامة والنقل الترخيص الالزم لهذه الغاية.

المستقلّة  − والمصالح  العامة  والمؤسسات  االدارات  جميع  إقفال 

والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختالفها  

البحري( والمالعب  البحرية )الكورنيش  العامة واالرصفة  والحدائق 

لبنان.   وكازينو  منها  والخارجية  الداخلية  والخاصة  العامة  الرياضية 

ضرورة  تقتضيه  الذي  االدنى  الحد  تحديد  للوزراء  يترك  ان  على 

الطارئ االمور  الخاضعة تسيير  العامة  والمؤسسات  وزاراتهم  في  ة 

% من مجموع الموظفين والمستخدمين 10لوصايتهم بما ال يتجاوز  

 % في وزارة المالية.50باستثناء وزارة المالية ليصبح هذا الحد 

الداخلية  − ووزارة  الوطني  الدفاع  وزارة  لدى  الرئيسية  المؤسسات 

ا العامة المن  المديرية  الى  اضافة  االحمر والبلديات  لدولة والصليب 

 اللبناني والدفاع المدني وافواج االطفاء على اختالفها. 

والمستشفيات   − والتطوعية  الميدانية  وفرقها  العامة  الصحة  وزارة 

والمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية االجتماعية وكل ما يرتبط  

والمخبرية   والصيدالنية  االستشفائية  المجاالت  في  الصحي  بالقطاع 

 دوية على النحو المعروض في الجدول المرفق. واال

لتعاونية   − العامة  والمديرية  االجتماعي  للضمان  العامة  المديرية 

التأمين  وشركات  الضامنة  التعاضد  وصناديق  الدولة  موظفي 
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والـ   والمدققون  الصحيون  يرتبط  TPAوالمراقبون  بما  وذلك   ،

 رية.بالموافقات االستشفائية والصحية والصيدالنية والمخب

وإدارة   − كما  بإدارته  يرتبط  ما  وكل  الدولي  الحريري  رفيق  مطار 

 جميع المرافىء البحرية والبرية.

مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين   −

ما  بكل  وذلك  اللبنانية  المناطق  جميع  في  الكهربائي  التيار  وتوزيع 

 الطارئة.  يرتبط باالنتاج والتغذية والتوزيع والصيانة

المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط،  −

وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها 

تتولى  التي  والمؤسسات  والشركات  المحروقات  محطات  فيها  بما 

 استيراد وتخزين وتوزيع الغاز. 

للموارد   − العامة  المياه المديرية  ومؤسسات  والكهربائية  المائية 

والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة لالستثمار، وذلك  

والمؤسسات   المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات  بتأمين  يرتبط  بما 

 الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه. 

االتصاالت  − بقطاع  يرتبط  ما  اوجيرو وكل  االتصاالت وهيئة    وزارة 

الثابت   الهاتف  وشبكتي  االنترنت  خدمة  استمرار  تأمين  لناحية 

 والخليوي.

مصرف   − حاكم  يحدده  لما  وفقاً  للعمل  االدنى  بالحد  لبنان  مصرف 

 لبنان. 
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التجارية   − المصارف  وفروع  العامة  االدارات  مقّرات  جميع  تُغلق 

في   محددة  دوائر  عمل  المصارف  تُؤمن  ان  على  لبنان  في  العاملة 

امة وهي دوائر المعلوماتية، العمليات، الخزينة وذلك في االدارات الع

تأمين  او  استشفاء  بحاالت  متعلقة حصراً  ُملّحة  عمليات  تنفيذ  سبيل 

تؤمن  كما  الُملّح.  الغذائي  واألمن  الطبية  والمستلزمات  الدواء 

يقوم   انقطاع وعلى ان  دون  يومياً  المصارف عمل الصرافات اآللية 

بتأمي ن المبالغ النقدية وفقاً لالصول مع االشارة  مصرف لبنان يومياً 

نقاط  جميع  في  كالمعتاد  المصرفية  بالبطاقات  العمل  استمرار  الى 

الـ   خدمة  ايضاً  المصارف  وتؤمن  لبنان.  في  العاملة   Callالبيع 

center    او خدمة الـHotline    للمصارف التي ال يوجد لديها خدمة

تأمين الخدمات الُمشار   على مدار الساعة. وبغية   Call centerالـ  

اليها آنفاً تُصدر ادارات المصارف رخص محددة للموظفين المعنيين 

لتأمين   المعنيين  الى  باالسماء  لوائح  وتُسلّم  الخدمات  بتلك  حصراً 

 ُحسن التطبيق والمراقبة.

اجل  − من  بُعد  عن  المحاكمات  بتأمين  يرتبط  بما  والمحامون  القضاة 

وقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة  البّت بطلبات اخالء سبيل الم

 واالمور المستعجلة. 

 رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والصليب االحمر الدولي.  −

الطارئة   − االمور  تسيير  شأنه  من  الذي  بالحد  المتحدة  االمم  عناصر 

 وفقاً لقرار يصدر عن المنسق الخاص لالمم المتحدة. 
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جتماعية على ان يحوزوا  رجال الدين المولجين بمهام في المراكز اال −

المختصة   الدينية  المراجع  عن  تصدر  الصفة  بهذه  بطاقة  على 

 ومحصور استعمالها في فترة االغالق. 

 

به،   ✓ المرفق ربطاً  الجدول  القرار وفي  بإستثناء ما هو وارد في هذا 

التجارية   والمحالت  الخاصة  والمؤسسات  الشركات  العمل في  تعليق 

اختالفها   الرياضية  على  واالندية  والداخلية  الخارجية  والمالعب 

السينما  ودور  الشعبية  واالسواق  الحرة  المهن  اصحاب  ومكاتب 

االلكترونية   وااللعاب  بوكر  الفيديو  وصاالت  والمسارح  والمتاحف 

والمناسبات  والخاصة  العامة  الحفالت  اقامة  تُمنع  كما  والميسر، 

 الف انواعها. االجتماعية والسهرات والتجمعات على اخت

 

الدينية   ✓ المرجعيات  مع  التنسيق  والبلديات  الداخلية  وزارة  تكليف 

اختالفها   على  الدينية  المناسبات  والغاء  العبادة  دور  اقفال  بهدف 

 وتنوعها.  

 

 

المعنية كّل بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما   الوزارات  يُطلب من  خامساً: 

ع العمل  كافة  االمنية  االجهزة  ومن  كما  التدابير بينها  جميع  اتخاذ  لى 

واعطاء   الفوري  التنفيذ  موضع  القرار  هذا  وضع  شأنها  من  التي 

احترام   في  التشدد  الى  اضافة  تطبيقه،  في  للتشدد  الالزمة  التوجيهات 
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تقييد حركة  ذلك  في  بما  كورونا،  فيروس  من  والوقاية  السالمة  تدابير 

يد، وخالل اوقات السيارات وفقاً للجدول المرفق. ُويستثنى من هذا التقي

الفعلية   واالمانة الخدمة  الجمهورية  لرئاسة  العامة  المديرية  موظفو 

العامة لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني 

والبلديات الصحي   والداخلية  القطاعين  وموظفو  والعسكريون 

االعالم  ووسائل  الدبلوماسي  السلك  في  والعاملون  والصيدالني 

العسكريين واالعال الخاصة بكل من  الُملّحة واآلليات  للحاجة  ميين وفقاً 

االحمر   والصليب  البلديات  وشرطة  واالطفاء  المدني  الدولي  والدفاع 

السلك واللبناني   واعضاء  ورؤساء  الطبي  والجهاز  واالسعاف 

لنقل   المخصصة  والرافعات  كما  المتحدة،  االمم  وعناصر  الدبلوماسي 

واآلليا السيارات  االضافية  وقطر  االحتياجات  لذوي  المخصصة  ت 

الشؤون االجتماعية والوافدين والمغادرين   ببطاقة من وزارة  المزودين 

صورة   على  حيازتهم  شرط  الدولي  الحريري  رفيق  مطار  والى  من 

تُعتمد البطاقات الوظيفيّة إلثبات تذكرة السفر كمستند الزامي، وعلى ان  

 . هم من وإلى مراكز عملهمهوية األشخاص المستثنين اثناء انتقال

 

سادساً: الطلب إلى وزارة االعالم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتكثيف حمالت 

 التوعية. 

 

دوري   تقييم  إلى  إستناداً  القرار  هذا  في  النظر  االقتضاء  عند  يُعاد  سابعاً: 

ترفعها   التدابير  ومعطيات  موضوع  متابعة  المكلّفة  الوزارية  اللجنة 
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الوقائية كورونا  واالجراءات  الداخلية    .لفيروس  وزارة  وتُكلف 

والبلديات، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، استثناء بعض الحاالت  

الطارئة والمستجدة من قرار اإلغالق والجدول المرفق به وذلك ضمن 

 ضوابط وشروط تحددها وتأتلف مع الغاية من االغالق. 

 

 جدول مرفق ربطاً  ✓
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 10/1/2021بتاريخ جدول مرفق بتوصيات لجنة كورونا 

 مالحظات التوقيت  النوع الفئة

 الى من

  ساعة  24 االدوية واألمصال واألوكسجين   المصانع

أساس   العمل على  تحديد مواقيت  يتم 

على   العمل  طبيعة  بحسب  مناوبات 

 أن يتم التقيد بما يلي : 

واجراءات   - الصحية  الشروط 

 الوقاية والسالمة العامة  

 النظافة الشخصية -

 عدم اإلكتظاظ  -

المسافات  - على  المحافظة 

 الكافية بين األشخاص  

 التعقيم بصورة دائمة  -

المستخدمين   - من  األدنى  الحد 

يتجاوز   ال  من 50بما   %

 مجموع المستخدمين  

التصنيع   - على  األمر  يقتصر 

 فقط دون التوزيع 

)البان،   االساسية  الغذائية  المنتجات 

 اجبان، حليب، مزارع الدجاج...(

5.00 

 

15.00 

 ساعة  24 المطاحن

 ساعة  24 مخابز صناعة الخبز 

 

اسواق 

 الجملة 

 حصرها فقط بالتجار  14.00 2.00 الخضار  /  الفواكه 

 حصرها فقط بالتجار  12.00 5.00 السمك / اللحوم / الدواجن 

                    17.00 5.00 توزيع األدوية والمعدات الطبية 

  17.00 5.00 مستودعات المواد الغذائية واألدوية 
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بيع   محالت 

 المفرق 

 السوبر ماركت والميني ماركت  

 محالت األلبان واألجبان، 

 الخضار والفواكه 

 ملحمة / مسمكة / دواجن

 فول  –المعجنات 

بيع   ومحالت  المأكوالت  مطاعم 

 الجاهزة والوجبات السريعة

 

 

 

5,00 – 17,00 

 

 

 

 

 خدمة التوصيل )ديليفري( فقط

  15,00 – 8,00 االفران

 خدمة التوصيل )ديليفري( فقط 17.00 5.00 بيع المياه  

نقابة   صيدلية  المؤسسات قرار  بحسب 

 الصيادلة

تنظيم أدوار الزبائن لتفادي اإلكتظاظ  

المحافظة   مع  والخارج  الداخل  في 

 على مسافات كافية بين الزبائن  
 17.00 8.00 العيادات 

 ساعة  24 المختبرات الطبية

وعيادات   وبيطرية  زراعية  صيدلية 

 بيطرية 

8.00 17.00  

مزارع المواشي والدواجن واألسماك  

 والعمل الزراعيوتربية النحل 

  ساعة  24

ومراكز بيع   والمجالت  الصحف 

 توزيعها 

5.00 12.00  

بوست   محالت    –مصبغة    –ليبان 

 فحص النظر والسمع 

  مغلق 
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بالشروط الصحية واجراءات    24 شركات األمن / والحراسة  التقيد  يتم  ساعة على أن 

 الوقاية والسالمة العامة 

التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسالمة العامة    المفروشةالفنادق والشقق 

وحصر تقديم المأكوالت والمشروبات في    التعقيم الدوري  /

الستقبال   المطاعم  و/أو  الصاالت  استعمال  وعدم  الغرف 

 الزبائن والقاطنين في الفنادق والشقق المفروشة.

  محالت الصيرفة وتحويل األموال 

 

 

8.00 

 

 

 

 

17.00 

في   اإلكتظاظ  لتفادي  األدوار  تنظيم 

مع   والخارج  على الداخل  المحافظة 

 مسافات كافية بين الزبائن 

وبرا"  )جوا"  الشحن  شركات 

 وبحرا"( وتخليص البضائع 

واجراءات  الصحية  بالشروط  التقيد 

 الوقاية والسالمة العامة 

الحد  الى  الموظفين  عدد  تقليص 

مراعاة  مع  العمل  لتسيير  األدنى 

 Remotelyالعمل من المنزل 

بين  كافية  مسافات  على  المحافظة 

 الزبائن 

 التعقيم بصورة دائمة 

 شركات ومكاتب التأمين 

 

 

 

 

معدات    شركات اإلنترنت  بيع 

الكهربائية   والهاتف  والمولدات 

 الخليوي

  مغلق 

  محطات المحروقات

5.00 

 

 

17.00 

 دون مغاسل السيارات 

ماركت  الميني  فتح  شروط  تنطبق 

على الميني ماركت الملحق بمحطات  

 المحروقات
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 مغلق والعمل عن بُعد وكاالت السفر 

السفر  تأشيرات  طلب  مراكز 

في   األجنبية  السفارات  لدى  المعتمدة 

 لبنان 

 

8.00 

 

15.00 

 

وشركات   وتوزيع  محطات  تعبئة 

 الغاز 

 

8.00 

 

17.00 

واجراءات  الصحية  بالشروط  التقيد 

المحافظة  الوقاية والسالمة العامة مع  

 على مسافات كافية بين الزبائن 

الكهربائية   المولدات  صيانة  فرق 

 واإلنترنت 

التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسالمة العامة  

 والدراجات النارية وشروط اإلنتقال باآلليات 

 

النفايات    وكنس  ونقل  جمع  شركات 

النفايات   تلك  معالجة  وشركات  ومستخدميها 

على   المشرفة  والشركات  وغبره(  )الطمر 

 عملها

 ساعة  24

 

17.0 8.00 شركات نقل األموال

0 

أشخاص باآللية ضمناً السائق )مع    4

 كمامة( 

 اإلنتقال بالسيارات العمومية

 بالسيارات الخصوصية اإلنتقال 

المطار  والى  من  المتوجهة  السيارات  باستثناء  مغلق 

السفر بطاقة  عن  صورة  الغاية  لهذه  يُبرز  أن   على 

يبرز  ان  على  الطبية  المؤسسات  والى  من  باالضافة 

 بطاقة من المؤسسة التي يعمل فيها.

 شاحنات نقل الخضار والمواشي والمواد الغذائية

 الحليب واأللبان واألجبان ـ ـ ـالشاحنات المبردة لنقل 

شاحنات نقل البضائع الزراعية وعلف الحيوانات على 

 أنواعها 

2.0

0 

14.0

0 

 

 فقط خدمة توصيل الدليفري  الدراجات النارية 
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