
  

  

 الصناعية والتجارية فتح وإقفال المؤسسات مواقيت تعديل الموضوع: 

 24/4/2020تاريخ  6296المرسوم رقم : المرجع

 27/4/2020اعتبارًا من  :ولىالمرحلة ال 

  :المادة األولى

 مالحظات / تفاصيل
 التوقيت

 الفئة النوع
 من إلى

مناوبات بحسب يتم تحديد مواقيت العمل على اساس 
 ي:طبيعة العمل على ان يتم التقّيد بما يل

  توقيت الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات -
 الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة العامة -
 النظافة الشخصية -
  عدم اإلكتظاظ -
 المحافظة على المسافات الكافية بين األشخاص -
 تعقيم بصورة دائمةال -

 المصانع انعالمصكافة انواع  ساعة 24

 تكليف الشرطة البلدية: 
 التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة  -
ضبط حركة الدخول والخروج عبر مدخلين على  -

 األكثر 
 تفادي اإلكتظاظ -

17:00 3:00 
 الخضار / الفواكه

اسواق  السمك / اللحوم / الدواجن
 الجملة

 التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة.  -
 .تفادي اإلكتظاظ -

 توزيع األدوية والمعدات الطبية مستودعات  ساعة 24
 مستودعات المواد الغذائية 5:00 17:00

  

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة الداخلية والبلديات

 الوزيـــر
 عدد:
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 التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة  -
تفادي اإلكتظاظ في الداخل تنظيم ادوار الزبائن ل -

 .رجوالخا
ائن داخل بعلى مسافات كافية بين الز المحافظة  -

 المحل وعلى صناديق الدفع

21:00 5:00 

 السوبر ماركت والميني ماركت
 محالت األلبان واألجبان

 الخضار و الفواكه
 ملحمة / مسمكة / دواجن

محالت بيع 
 التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة  - المفرق 

البقتتاع علتتى و  ،المحتتا الزبتتائن ختتارج وبيتتع استتتابا   -
 مقفلةالصالت 

 يسمح بخدمة التوصيل المجاني ) دليفري ( فقط -

21:00 5:00 

 –الكرواسان  -باتيسري  –الحلويات 
المحامص والمطاحن  -فول –المعجنات 

مطاعم ومحالت  ،بيع  مياه -)بهارات ...(
 بيع المأكوالت الجاهزة  والوجبات السريعة

 المكتبات 8:00 14:00 اإلكتظاظتنظيم االدوار لتفادي  -
 .تنظيم ادوار الزبائن -
 تفادي اإلكتظاظ في الداخل والخارج  -
 المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن -

 بحسب قرار
 نقابة الصيادلة

 صيدلية

 المؤسسات

 العيادات و المختبرات الطبية 7:00 17:00
 التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة -

 العامة
تقليص عدد الموظفين إلى الحد األدنى لتسيير العمل  -

  Remotelyمع مراعاة العمل من المنزل 
  المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن -
 بصورة دائمة التعقيم -

17:00 8:00 

 محالت الصيرفة وتحويل األموال / 
Liban Post   وشركات البريد السريع/ 

الحيوانات مصبغة / محالت بيع علف 
 واألسمدة الزراعية /

 محالت فحص النظر والسمع
 شركات الشحن وتخليص البضائع

 شركات اإلنترنت ومولدات الكهرباء الخاصة
 التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة  -
 شركات االنتاج التلفزيوني والسينمائي 8:00 17:00 التعقيم الدوري. -

 .جمعية المصارفحسب قرار  -
 .تنظيم ادوار الزبائن لتفادي اإلكتظاظ -

 المصارف 

 المؤسسات المالية .حسب تعميم مصرف لبنان -
ساعة على ان يتم التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية  24 -

  .والسالمة
 شركات األمن / والحراسة

 التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة العامة  -
 التعقيم الدوري. -

 الفنادق والشقق المفروشة

المحافظة على مع  ،تنظيم االدوار لتفادي اإلكتظاظ في الداخل والخارج -   شركات ومكاتب التأمين



- 3 - 
 

 مسافات كافية بين الزبائن
 

المؤسسات 
 )تابع(

 محطات المحروقات 
 ساعة 24

نطبق شروط فتح الميني ماركت على الميني ت -
 الملحق بمحطات المحروقاتماركت 

 محطات وشركات تعبئة وتوزيع الغاز
5:00 17:00 

 التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة  -
 المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن -

فرق صيانة المولدات الكهربائية 
 واإلنترنت

نتقال العامة وشروط اإلالتقّيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسالمة 
 باآلليات والدراجات النارية

 سبوع ما عدا االحدألايام اطيلة  - 21:00 5:00 السيارات طارات إتصليح  الحرةالمهن 
 المهن الحرة 
األثنين و 

الثلثاع 
من  والربعاع
 كل اسبوع

 :على سبيل المثال ال الحصر
نجار، حداد، سنكري، خياط، مخرطة، 

 زجاج، كهرباء وميكانيك السيارات،
 ..... بالط ،منازلكهرباء 
الخرضوات و  بيع قطع السياراتمحالت 

 الكهريائية وااللكترونية

8:00 17:00 

الوقاية والسالمة التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات  -
 العامة

تقليص عدد الموظفين إلى الحد األدنى لتسيير  -
 العمل

 المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن -
 التعقيم بصورة دائمة -
التي تزيد   تبقى مراكز البيع التجارية الكبرى  -

مقفلة  (Mall - Outlet) 2م100مساحتها عن 
  المرحلة الرابعة حتى

والسوبر  المواد الغذائيةبيع محالت  ستثنى ت -
 ....ماركت

 التجار 
و خميس ال
 جمعةال
من  سبتوال

  كل اسبوع

 الحصر:على سبيل المثال ال 
االلبسة واألحذية، المفروشات، األدوات 

األلعاب، الصاغة، المنزلية والكهربائية، 
 األزهار...المشاتل ومحالت بيع 

8:00 17:00 
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 المادة الثانية: تعليمات مشتركة 

 منة بين جميع األشخاص.لتزام بالمسافة االاألنف واالالفم و اعتماد الكمامة المصنوعة من القماش لتغطية  -
 منة وغيرها من تدابير السالمة.يرعى شروط النظافة والمسافات اال وضع دليل للوقاية في امكان العمل -
 / عامًا مالزمة المناز  وعدم الخروج ال للضرورة القصوى.65الطلب من المواطنين الذين يتجاوزون من العمر / -

 ضمنًا السائق  ،ليةباآلحدًا أقصى أشخاص  4 - 18:00 8:00 شركات نقل األموال 

 اإلنتقال بالسيارات العمومية
 اإلنتقال بالسيارات الخصوصية

 
5:00 21:00 

السائق مع  /حدًا أقصى اشخاص ضمنًا السائق 3 -
 كمامة

للضرورات و ضمنًا السائق  ،حدًا أقصى اشخاص 3 -
 العائلية

/ لوحة فقط  شخص 14فان   المشتركليات النقل آ
 عمومية 

  
السائق مع اشخاص ضمنًا السائق حدًا أقصى/  7 -

 كمامة
 المواد الغذائيةكافة انواع و  شاحنات نقل الخضار والمواشي -
 الشاحنات المبردة لنقل الحليب وااللبان واألجبان ...... -
 على مختلف انواعها شاحنات نقل البضائع  -

 مع شخص واحد فقطالسائق  -
ليات منفصلة بحسب شروط آن بيتأمين نقل الحمال -

 نتقال بالسيارات العمومية والخصوصيةاال

 شخص واحد على الدراجة حدًا أقصى - 21:00 5:00 )باستثناء مدينة صيدا( الدراجات النارية 
 تمنع مسيرات الدراجات النارية -

 : الطرقات الفرعية ضمن القرى والبلدات
 القوى األمنية. موافقةبعد ُيكلف المحافظون اتخاذ قرار اقفال الطرقات الفرعية ضمن نطاقهم الجغرافي  -

 
 على الشكل التالي:حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية على مختلف انواعها  ُتقّيد :ثةلالمادة الثا

 مالحظات نوع اللوحة اليام المسموحة
 : التي تنتهي ارقامها برقم مفرداللوحات المفردة جمعة -أربعاء  –أثنين 

مع التقّيد بالشروط الصحية وإجراءات  -
الوقاية والعدد المسموح وجوده في 

 السيارة

:التي تنتهي ارقامها برقم مزدوج يعتبر اللوحات المزدوجة سبت -خميس –ثالثاء 
 الصفر رقمًا مزدوجاُ 

 لسيارات ذات اللوحات المفردة والمزدوجة ا األحد

 يستثنى من قرار تقيّيد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية:
طفــــاء والصــــليب األحمــــر اللبنــــاني وســــيارات األســــعاف والجهــــاز الطبــــي، آليــــات الســــلك عســــكرية، آليــــات الــــدفاع المــــدني واإلاآلليــــات ال -

واإلعالمـــين، االليـــات والمركبـــات والـــدراجات الناريـــة التـــي تقـــوم بخدمـــة التوصـــيل المرئـــي والمســـموع الدبلوماســي، آليـــات وســـائل اإلعـــالم 
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"Deliveryالمـواد الطبيـة والنفايـات، صـهاريل نقـل المحروقـات والغـازات السـائلةبكافة انواعهـا،  والزراعية "، شاحنات نقل المواد الغذائية ،
 .ليات المخصصة لنقل وقطر السياراتالرافعات واآل

االمانـة لمجلـس النيـابي و االمانـة العامـة لالمديريـة العامـة لرئاسـة الجمهوريـة و  وموظفـموظفـو القطـاع الصـحي، رجـال الـدين، ن، و العسكري -
ن لــوزارة التربيــة والتعلــيم يالتــابع االســاتذة العــاملين فــي برنــامل الــتعلم عــن بعــد فــي الســلك الدبلوماســي،ون العــامل، العامــة لمجلــس الــوزراء

ون العاملون في غرفـة عمليـات نقابـة المحامالمرفأ والمطار وأوجيرو، قتصاد و وزارة االالتابعين لمصلحة حماية المستهلك  وموظف، العالي
ـــات اخـــال ـــًا"، يء ســـبيل الســـجناء والموقـــوفالمحـــامين لمتابعـــة طلب ـــان و ، العـــاملون  القضـــاةن "الكتروني ـــاء لبن قاديشـــا ومقـــدمي مؤسســـة كهرب

 .النفاياتونقل جمع كنس و  اتشركو  المطاحن عمال الضمان االجتماعي، وموظف مياه،ات المؤسسالخدمات و 

نهار اإلثنين الواقع فيه لالطالع وإجراء المقتضى كلٌّ في ما خّصه، على أن ُيباَشر العمل في هذه المذّكرة إعتباًرا من 
27/4/2020% 

 2020/ 4/  25بيروت، في: 
 وزير الداخلية والبلديات

 محمد فهمي
 تبّلغ نسخة لجانب:

 قيادة الجيش. -وزارة الدفاع الوطني -
 المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.  -
 المديرية العامة لألحوال الشخصية.  -
 المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين.  -
 المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية.  -
 المديرية العامة للدفاع المدني.  -
 جهاز أمن المطار.  -
 أمانة سر مجلس األمن الداخلي المركزي.  -
 هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات.  -
 الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.  -
 تشية العامة لقوى األمن الداخلي. المف -
 المديرية اإلدارية المشتركة.   -

 


