
#REF!#REF!

العنـــــــــــــواناسم املستشفىتسلسل
01/61540001/615300شارع اديب اسحق– االشرفية مستشفى اوتيل ديو1
128701/441000الرميل- شارع مستشفى الروم – االشرفية مستشفى القديس جاورجيوس اجلامعي2

3
- املركز الطيب اجلامعة اللبنانية االمريكية

ل.م.مستشفى رزق ش
01/20080001/328800شارع الزهار– االشرفية 

01/58114101/581140شارع ابو الروس– اجلميزة – بريوت مستشفى حداد لراهبات الوردية4

5
مستشفى بريوت التخصصي للعني و االنف 

.ل.م.واالذن و احلنجرة ش
01/423111(املتحف)شارع مستشفى سعيد – االشرفية 

01/85340801/851774مقابل املاريوت– اجلناح – بريوت مستشفى الزهراء6
01/63674801/636000طريق اجلديدة– بريوت مستشفى مجعية املقاصد اخلريية االسالمية7
01/83000001/858215شارع املدينة الرايضية– الشياح مستشفى بريوت احلكومي اجلامعي8

9
- الكرنتينا– مستشفى بريوت احلكومي 
للموقوفني

01/44210801/442111الكرنتينا- بريوت 

01/850236رملة البيضاء– بئر حسن للموقوفني- (نوفل)مستشفى بريوت 10
01/590000شارع القديس جاورجيوس– االشرفية (للحروق)مستشفى اللبناين اجلعيتاوي 11
01/83838301/826826بولفار األوزاعي الشارع العام- األوزاعيمؤسسات الدكتور حممد خالد األجتماعية12
01/742140احلمرا شارع عبد العزيزمستشفى فؤاد خوري و شركاه ش م ل13
01/340626شارع معماري-راس بريوت(.م.م.جنار ش)املؤسسة العامة للمستشفيات 14

العنـــــــــــــواناسم املستشفىتسلسل
09/54001709/946177الشارع العام– جبيل ل.م.شركة مستشفى سيدة مارتني ش1
04/98400904/983770الشارع العام– ضهر الصوان مركز حبنس الطيب2
09/94425509/940400الشارع العام– جبيل جبيل-  مستشفى سيدة املعوانت 3
04/71441104/710224شارع دير الصليب– جل الديب مستشفى الصليب لالمراض العقلية والنفسية4
05/50167805/500877الشارع العام– السمقانية مركز العرفان الطيب5
04/71600004/716618شارع مستشفى ابو جودة– جل الديب ل.م.شركة مستشفى ابو جودة ش6

7
م .م.شركة الســــــــــــــــــــــــاحل للعناية الصحية ش

(مستشفى الساحل)
01/85833301/858334قرب جسر املطار– شارع درغام – حارة حريك 

حمافظة جبل لبنان

املستشفيات 
2020املتعاقدة للعام 

حمافظة بريوت
هاتف

هاتف

اجلمهوريــــــــــة اللبنانيــــــــــــــــــــــة 
وزارة الداخلية والبلدايت 
املديرية العامة لألمن العام 



01/55955501/544000شارع دكاش– حارة حريك مستشفى هبمن- مجعية املربات اخلريية 8
05/453500طريق الشام– احلازمية مستشفى قلب يسوع بعبدا9

05/46310005/463101قرب بلدية احلدث– احلدث مستشفى القديسة تريزاي10
04/405050الرابية.ل.م.شركة مستشفى الدكتور مسري سرحال ش11
04/71160604/712111الشارع العام– مزهر – بصاليم ل.م.مركز الشرق االوسط الصحي ش12
01/501500الشارع العام– سن الفيل ل.م.مستشفى املشرق املؤسسة الطبية ش13
07/97077707/813666الشارع الرئيسي– مزبود م.م.مؤسسة االقليم الصحية ش14
01/546200شارع مستشفى احلياة– الشياح مستشفى احلياة15
MTV04/52113904/521130شارع ال – ضبية ل.م.مستشفى العني واالذن الدويل ش16
01/45645601/452720الرمل العايل– طريق املطار (ص)مؤسسة الشهيد مستشفى الرسول االعظم 17
09/23420109/234202عجلتون- كسروان عجلتون- مستشفى سان جورج 18
05/509001الشوفعني وزين-املؤسسة الصحية للطائفة الدرزية19
01/87677101/876772الشارع الرئيسي– الزلقا .ل.م.مستشفى االرز ش20

21
-مجعية راهبات القلبني االقدســــــــــــــــــــــــــني 

مستشفى سان شارل
05/45513105/451100الشارع العام– الرحيانية – الفياضية 

05/95544405/957000بولفار كميل مشعون– احلازمية مركز غاريوس الطيب– مستشفى جبل لبنان 22
09/85730076/046777غزير الطريق العامل.م.مركز كسروان الطيب ش23
07/97172307/971722الطريق العام– سبلني مؤسسة عامة- مستشفى سبلني احلكومي24

25
مؤسسة كمال جنبالط االجتماعية يف املنت 

(مستشفى اجلبل)-االعلى 
05/360555قرانيل الطريق العام

09/91279009/912970شارع التلفريك– حارة صخر -جونيه مستشفى سان لويس26
07/996014طريق صيدا القدمية– اجلية (منذر احلاج)م .م.ابو شقره بروبريتيز ش 27

28
م .م. شركة سانسري ميديكال سريفيسيز ش

مستشفى الربج
01/474716برج الرباجنة

03/82333205/270970الشارع الرئيسي– بشامون ل.م.مستشفى بشامون التخصصي ش29

30
مستشفى اتبع جلمعية - سان جورج احلدث

مؤسسة الشهيد اخلريية االجتماعية
03/53002105/462020احلدث

31
ل   املستشفى .م.مؤسسة اخلدمات الصحية ش
الوطين عاليه

05/55788003/606313عاليه الطريق العام

01/897300الزلقامستشفى هارون32
05/43252503/218081الشويفات شارع امليدان.م.م. ش2000مديكال 33
09/54072809/946422حبوب-  جبيل دارالعناية- دير سيدة النجاة 34
09/644644الشري- جونيه ل.م.شركة مستشفى سيدة لبنان ش35



هاتفالعنـــــــــــــواناسم املستشفىتسلسل
07/74034307/740198جل البحر– العباسية – صور ل.م.مستشفى جبل عامل ش1
07/72102107/723111شارع غسان محود– حي الدكرمان – صيدا .ل.م.مركز طيب جامعي ش- مستشفى محود 2

07/724088شارع سهل الصباغ– حي الدكرمان – صيدا مستشفى دالعة3
07/72370007/723900الشارع العام– اهلاللية – صيدا مستشفى قصب4
07/723444شارع ايو ظهر– حي الدكرمان – صيدا ل.م.مركز لبيب الطيب ش5
07/222023الغازية- صيدا .ل.م.مستشفى الراعي ش6

7
           مستشفى اللبناين االيطايل             

(مكرم السيد يوسف جعفر)         
07/344423طريق عام الناقورة– عني بعال – صور 

8
شركة حريام للتجارة العامــة ش م ل مستشفى 

حريام
07/34371507/343700جل البحر– العباسية – صور 

07/443344الشارع العام– الصرفند – صيدا م.م.مستشفى خرويب العام الصرفند ش9
07/72255507/724900شارع معروف سعد– حي الدكرمان – صيدا (وهبة شعيب)مستشفى اجلنوب 10
03/31380107/443200الشارع العام– الصرفند مستشفى عالء الدين11
07/781406جزينمستشفى جزين احلكومي12
07/726078بوليفار معروف سعد-صيدام.م.هيلث ميديكال سنرت ش 13
07/739610صيدامستشفى صيدا احلكومي14

15
مستشفى -عبد الرحـمن النقيب . مستشفى د

النقيب
07/72120007/721721صيدا اهلاللية

العنـــــــــــــواناسم املستشفىتسلسل

1
مجعية اهلالل االمحر للجمهورية االسالمية 

(الشهيد راغب حرب)االيرانية 
07/76679907/769767شارع راغب حرب– تول – النبطية 

07/53097407/530970الشارع العام– حبوش – النبطية مستشفى النبطية- النجدة الشعبية اللبنانية2

3
املؤسسة العامة الدارة مستشفى مرجعيون 

احلكومي
07/83006607/830067مرجعيون

07/76677707/766888كفر جوز– النبطية مستشفى نبيه بري اجلامعي احلكومي يف النبطية4

07/32517207/325217الشارع العام– تبنني مستشفى تبنني احلكومي5
07/452000بنت جبيلمستشفى بنت جبيل احلكومي6
07/761590النبطية(مركز احلميد الطيب)مستشفى غندور7
07/55015907/550430حاصبيا مستشفى حاصبيا احلكومي8

حمافظة اجلنوب

حمافظة النبطية
هاتف



هاتفالعنـــــــــــــواناسم املستشفىتسلسل

08/542300الطريق العام– شتورة ل.م.شركة املياس ش1

2
ل .م.شركة املوانليزا العاملية للخدمات الطبية ش

مستشفى شتورة-
08/54402508/544022الطريق العام– شتورة 

08/90075208/900751طريق بعلبك– رايق ل.م.شركة مستشفى رايق ش3

4
الشركة العربية للخــــــــــــــــــــــــــــدمات الطبية 

(مستشفى البقاع)ل .م.ش
08/54315108/543150تعلبااي- زحلة 

5
املستشفى اللبناين الفرنسي 

(مسابقا.م.ش)ل.م.ش
08/81012108/810122حوش االمراء– زحلة 

08/80778008/823055حي الراسية– مار الياس – زحلة تل شيحا– اجلمعية اخلريية الكاثوليكية 6
08/807000شارع الكورنيش– الربابرة – زحلة ل.م.مركز االطباء ش– مستشفى خوري العام 7

8
شركة نظيمة وحممد وزايد فرحات وشركاهم 

(حامد فرحات)
08/96010108/663500الطريق العام– كامد اللوز – جب جنني 

08/34062471/469695دورس بعلبك الطريق العاممستشفى دار االمل اجلامعي9
08/91234303/399829متنني التحتام.م.مستشفى متنني العام ش10
08/37788103/377880الطريق العام-دورس– بعلبك مستشفى املرتضى اخوان11

12
-مجعية االمام اخلـــــــــــميين اخلريية االسالمية 

(دار احلكمة)
08/379136شارع محص- تل االبيض – بعلبك 

08/37218208/373682الشارع العام– بعلبك مستشفى الراين13
08/56310208/563101الشارع العام– املنارة مستشفى االطباء املنارة14
08/59150408/591503الطريق العام– العقبة – راشيا العقبة- مستشفى راشيا احلكومي15
03/86166808/340892راس بعلبكمستشفى يونيفرسال-شركة امون لالستشفاء 16

03/20119608/591108ضهر االمحر-راشيام.م.شركة مستشفى الدكتور حبمد و الفقيه ش 17
08/371811تل االبيض- بعلبكم.م.مستشفى ابن سينا ش18
08/54510076/638294تعنايل الشارع العام.م.م.شركة مستشفى تعنايل العام ش19
08/64591708/645916البقاع الغريب خربة قانفارمستشفى خربة قنافار احلكومي20
08/82560108/825600الشارع العام– املعلقة – زحلة مستشفى الرئيس الياس اهلراوي احلكومي21
08/20023808/200313الشارع العام- اهلرمل مستشفى العاصي22

23
مجعية اهليئة الصحية اإلسالميـة مستشفى البقاع 

سحمر- الغريب
08/635741سحمر

حمافظة البقاع



العنـــــــــــــواناسم املستشفىتسلسل

06/742971قرب مصلحة الكهرابء– الغالييين – البرتون مستشفى البرتون1
06/690455الطريق العام– حلبا مركز اليوسف االستشفائي ش م م2
06/66057506/660576زغراتزغرات- مستشفى السيدة 3
06/43140003/211388املعرض- طرابلسل.م.مستشفى النيين ش 4
06/60011206/207000بساتني طرابلس– طرابلس ل.م.مستشفى املنال ش5
06/41002606/410025شارع البساتني– طرابلس ل.م.شركة مستشفى املظلوم اجلديدة ش6
06/20587606/205875شارع عزمي– طرابلس املستشفى االسالمي اخلريي بطرابلس7
06/55523106/555230الشارع العام– اجلديدة – زغرات ل.م.مركز الشمال االستشفائي ش8
06/930981الشارع العام– الكورة ل.م.مستشفى الكورة ش9

06/95015006/950530اميون- الكورة اميون- مستشفى الربجي 10
06/44034806/429595شارع املنار– طرابلس مستشفى دار الشفاء11
06/61491706/411111راس مسقا– الكورة ل.م.مستشفى البري هيكل ش12
06/663111جمدليا- زغرات FMCل .م.مركز العائلة الطيب ش 13
06/671357حي مار يوحنا– بشري مستشفى بشري احلكومي14

15
مستشفى سيدة السالم القبيات للراهبات 

االنطونيات
06/35167106/351670شويتا- القبيات 

06/44777606/200526شارع يزبك– التل – طرابلس (احلنان اخلريي)وقف بيت الزكاة واخلريات 16
06/52055503/676069تنورين التحتامستشفى تنورين احلكومي17
06/43036506/430355شارع املدارس– طرابلس مستشفى الدكتور عبدهللا البيسار18

19
شركة ميديكال الين – مستشفى خلف احلبتور 
ل.م.ش

06/865065عني البياض–حرار – عكار 

06/41170006/411706البحصاص- طرابلسشركة استثمار مستشفى السالم20
06/40626671/718466برتومني- الكورة مستشفى الدكتور راشد سامل السكري21

22
مستشفى الرمحة - مجعية الشباب االسالمي 
اخلريي

06/44832406/448325ايب مسراء-طرابلس 

06/385300القبة- طرابلسمستشفى طرابلس احلكومي23

هاتف

حمافظة الشمال


