اجلمهوريـ ـ ـ ـ ــة اللبنانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وزارة الداخلية والبلدايت

املديرية العامة لألمن العام

املؤسسات الطبية

املتعاقدة للعام 2020

اسم املؤسسة
مركز ميوت للسمع ش.م.م.
 Elimedلصاحبها انطوان ايليا مشاعة
عامل النظر والسمع لصاحبها حممد عبد احلسن شري
مركز البستاين للسمع

تسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8

شركة ميوت اوبتيكال سنرت ش.م.م
شركة هيلث الين شوب قاسم شحوري و شركاه
مؤسسة مارس للوازم التاهيل الطيب

9

بو مغلبيه للمعدات الطبية والتجهيزات

شول شركة التجارة و اخلدمات الصحية و التجميلية ش.م.ل

حمافظة بريوت

االختصاص
ختطيط مسع+أتمني مساعات

صنع االطراف االصطناعية واملستلزمات الطبية

أتمني مساعات طبية وختطيط مسع
ختطيط مسع وأتمني مساعات طبية
أحذية طبية وضبان طيب
عيون اصطناعية و عدسات لتقوس العني
أتمني مستلزمات طبية
أتمني مستلزمات طبية

أتمني مستلزمات طبية -أحذية طبية وضبان طيب -
تركيب اطراف اصطناعية -و اجهزة تقوميية

العنوان
بريوت – الرببري-احلمراCMC-
االشرفية – شارع الفرد نقاش
زقاق البالط-قرب جممع الزهراء
كورنيش املزرعة
األشرفية-بدارو-فردان
الرببري و زقاق البالط
السوديكو الشارع العام
بريوت قصقص بناية افريقيا ط1
بريوت-احلمرا

هاتف
03/644603 01/662360
01/320380 03/394843
03/735359 01/378459
76/313131 01/308867
01/386730 01/386731
01/377238 03/215140
01/351333 01/801477
01/650621
03/855752

01/756752

حمافظة جبل لبنان

تسلسل
1
2
3
4
5
6
7

اسم املؤسسة
مركز حريقة للمعدات الطبية ش.م.ل
اليزر فيزيون ش.م.م
مركز البستاين للسمع
بريوت اليزك سنرت ش.م.م
شركة ميوت اوبتيكال سنرت ش.م.م
زاهر امساعيل رمال
مؤسسة ساتر انرتانسيوانل (ابراهيم عبدو عبدالساتر)

االختصاص
أتمني مستلزمات طبية
تشخيص وعالج امراض العيون
ختطيط مسع وأتمني مساعات طبية
تشخيص وعالج أمراض العيون
عيون اصطناعية و عدسات لتقوس العني
أتمني مستلزمات طبية
أتمني مستلزمات طبية -أحذية و ضبان طيب
ختطيط للنوم  -والتنفس –تشخيص الربو-

العنوان
بعبدا – الطريق العام
احلازمية -جسر الباشا
اجلديدة  -قرب شركة اوجريو-جونيه-صراب
بئر حسن -شارع حافظ األسد
الدامور و بعقلني و بقعاات
الطيونة قرب فياض سبور
طريق املطار قرب صيدلية املطار

8

( DAY & NIGHT CLINICد.نبيل خوري)

االختبار اجللدي حلساسية اجلهار التنفسي-

ضبيه – مقابل LE MALL

9

قياس االوكسيجني و التنفس اثناء النوم
 BMC BEIRUT MEDICAL CENTERأتمني مستلزمات  -احذية طبية  -ختطيط للنوم

هاتف
05/923308 03/310655
05/455162 03/303300
01/892065 03/755345
01/848222 70/301011
03/215140
01/382078 71/353076
01/451548 01/451245
04/524506

03/286586

حارة حريك

01/547432

03/661097

03/954957
01/456677
05/301776

01/502922
03/274848
03/644603
01/386730
03/248247
03/735359

10
11
12

(حسني انور اهلق)
شركة ساوند اند فيزيون ش.م.م
مؤسسة إبراهيم عاصي
مركز ميوت للسمع ش.م.م

 والتنفس و اجهرة للتنفسأتمني مساعات طبية وختطيط مسع
أحذية طبية و مستلزمات طبية
ختطيط مسع+أتمني مساعات

الدكوانة – كالريي مىت
برج الرباجنة
بعقلني

13

شول شركة التجارة و اخلدمات الصحية و التجميلية ش.م.ل

أحذية طبية وضبان طيب

ضبية

04/417252

14
15

 Espace visionاملركز الطيب للعيون ش.م.م
عامل النظر والسمع لصاحبها حممد عبد احلسن شري

عيون اصطناعية و اجهزة لالعاقة البصرية
أتمني مساعات طبية وختطيط مسع
أتمني مستلزمات طبية -أحذية طبية وضبان

الغبريي
بدارو

01/354364
01/381680

16

بو مغلبيه للمعدات الطبية و التجهيزات

طيب -تركيب اطراف اصطناعية -و اجهزة

الشبانية الطريق العام قرب الربيد

03/855752

تقوميية
17

ORTHOPHARMAش م م

أحذية طبية و مستلزمات طبية و اجهزة للتنفس

الغبريي جسر املطار

01/852250

03/675533

18
19

شركة  I C Centerش.م.م
مؤسسة جولياس سنرت ارتوميد سوبليس

20

شركة لوران

تشخيص وعالج أمراض العيون
صنع االطراف االصطناعية واملستلزمات الطبية
مش ّدات-اجهزة تقومي-عكاز-كراسي

طريق املطار الشارع العام
بعبدا-الطريق العام-مبىن سانتا ماراي

01/841206
01/614166

76/726746
78/945594

شوف-الباروك-حي النهر-م سليم كرابج ط05/507900 1

03/211153

للمعوقني...

حمافظة اجلنوب

االختصاص

تسلسل

اسم املؤسسة

1

اجلمعية اللبنانية لرعاية املعاقني

2
3

أوبتيكا جنرال
مركز ميوت للسمع ش.م.م

ختطيط مسع وأتمني مساعات طبية
ختطيط مسع+أتمني مساعات

أتمني مستلزمات طبية -أحذية طبية وضبان طيب -

العنوان

هاتف

الصرفند -جممع نبيه بري لتأهيل املعوقني

07/441010

07/441020

صيدا -شارع رايض الصلح
صيدا-قرب مستشفى محود صور

07/752582
07/731422

03/337335
03/644603

4

شول شركة التجارة و اخلدمات الصحية و التجميلية ش.م.ل

أحذية طبية وضبان طيب

صيدا

07/733945

03/707003

5
6
7
8
9

وجيه عبد القادر خليل العبد
MED LIFE
اليزر فيزيون ش.م.م
مؤسسة مارس للوازم التاهيل الطيب
مجعية رعاية اليتيم يف صيدا

10

مركز بلسمة

أتمني مستلزمات طبية
أتمني مستلزمات طبية
تشخيص وعالج امراض العيون
أتمني مستلزمات طبية
ختطيط مسع مع ختطيط عصب السمع
أتمني مستلزمات طبية-تركيب اطراف

صيدا
صور الصرفند
صيدا مشاريع السعودي
صيدا ساحة القدس
صيدا السراي احلكومي

07/734453
03/938570
07/725724
07/730165
07/720788

71/399661
07/441688

صيدا اهلاللية قرب صيدلية عسريان

07/727623

تسلسل
1
2

اسم املؤسسة
مركز ميوت للسمع ش.م.م
مؤسسة إبراهيم عاصي

تسلسل
1
2
3

اسم املؤسسة
مركز البستاين للسمع
مركز ميوت للسمع ش.م.م
شركة املتحدين – عصام املوىل و شركاه

4

بو مغلبيه للمعدات الطبية و التجهيزات

تركيب اطراف اصطناعية -و اجهزة تقوميية

اصطناعية -و اجهزة تقوميية

07/723228

حمافظة النبطية
االختصاص
ختطيط مسع+أتمني مساعات
أحذية طبية و مستلزمات طبية

حمافظة البقاع

االختصاص
ختطيط مسع وأتمني مساعات طبية
ختطيط مسع+أتمني مساعات
أحذية طبية و مستلزمات طبية

أتمني مستلزمات طبية -أحذية طبية وضبان طيب -
تركيب اطراف اصطناعية -و اجهزة تقوميية

العنوان
النبطية – سنرت فقيه
الدوير  -النبطية
العنوان
زحلة
شتورا –بناية sea sweet
زحلة –الطريق العام
البقاع الغريب  -غزة  -مجعية الرؤية

هاتف
03/040563 07/769720
03/274848 70/274848
هاتف
08/808345
08/541531
03/802048 08/813125
03/855752

حمافظة الشمال
تسلسل
1
2
3
4

اسم املؤسسة
مركز البستاين للسمع

شول شركة التجارة و اخلدمات الصحية و التجميلية ش.م.ل

اليزر فيزيون ش.م.م
 M2 CAREمايكل جوزيف موسى

االختصاص
ختطيط مسع وأتمني مساعات طبية
أحذية طبية وضبان طيب
تشخيص وعالج امراض العيون
أتمني مستلزمات طبيةوضبان طيب

العنوان
البرتون
طرابلس
طرابلس مقابل مستشفى النيين
اجلديدة زغرات -قرب CHN

هاتف
06/741717
03/707003 06/200438
06/426107
71/733575

