
العنوان المنطقة الهاتف رقم االســــــــم

24997236 الكويت,  الرقعي منطقة , 2 قطعة,  الرابع الدائري طريق  الرقعي ( سابقا االمومة ) سدرة  مستشفي

1886886 السالمية الكويت,  الساليمة , 10 قطعة,  عمان شارع الراشد مستشفي

1830003 القار بنيد الكويت,  القار بنيد , 1 قطعة,   بورسعيد شارع الدولي السالم مستشفي

1881 122 السالمية الكويت,  السالمية , 6 قطعة,  البالجات شارع السيف مستشفي

22272000 المهبولة الكويت,  المهبولة , 1 قطعة , 135 شارع الدولي عالية مستشفي

22052555 الجهراء الكويت,  الجهراء , 4 قطعة العرف مستشفي

1828282 الجابرية الكويت,  الجابرية,  ( 30 ) الفحاحيل طريق , 8 قطعة كلينيك الهادى

1883883 الفنطاس الكويت,  الفنطاس , 157 رقم مبني , 1 قطعة , 1 شارع لندن مستشفي

1802555 حولي الكويت,  حولي , 9 قطعة,  بيروت شارع,  المطافي مقابل الجديدة الشفاء دار مستشفي

25726666 السالمية الكويت,  السالمية , 2 قطعة,  حمود بن يوسف شارع الجديدة المواساة مستشفى

 التأمين خدمات إلدارة ميد واب لشركة المعتمدة الطبية والمراكز المستشفيات



25360000 الجابرية الكويت,  الجابرية,  الرابع الدائري طريق,  ا 3 قطعة

 بالتأمين مشمولة غير عيادات ) حياة رويال مستشفي

 المخ&  التغذيه&  الطبيعي العالج&  األسنان

&  االطفال جراحة&  االلم عالج عيادة&  واالعصاب

 أمراض&  األورام&  السمنة جراحة&  التنفسي الجهاز

التجميل&  الجلدية&  العيون&  باألشعه التدخل&  الدم

1808088 السالم صباح الكويت,  السالم صباح , 3 قطعة , 3 شارع طيبة مستشفي

1888001 الكويت السالم صباح , 1 قطعة,   طاحوس محمد شارع السالم صباح واره مستشفي

25650666 السالمية الكويت,  السالمية , 12 قطعة,  الغفاري ذر ابو شارع الطبي االنصاري مركز

22212888 حولي
,  حولي , 6 قطعة , 7 رقم مبني,  الرابع الدائري مع الفحاحيل طريق تقاطع

الكويت
الطبي الحياة مركز

24347090 الشويخ جليب الكويت,  الشيوخ جليب , 4 قطعة,  الشهاب عقاب خالد شارع الطبي الدولي النهيل مركز

22247999 حولي ميدان الكويت,  السالمية,  حولي ميدان , 11 قطعة,  الرابع الدائري طريق الطبي االمريكي الصفاة مركز

22996522 الكويت الكويت,  القبلة , 13 قطعة,  الرابع الطابق , 1 رقم مدخل,  الصالحية مجمع الصالحية مركز

23910104 46 مبني , 23 قطعة,  الفحاحيل الفحاحيل االهلي الصباح مستوصف

1848382 الفحاحيل الكويت,  المنقف,  البحري الفحاحيل نادي مقابل,  الساحلي الطريق الصايغ مركز

23916224 7210 قسيمه,   الدبوس شارع , 7 قطعة,  الفحيحل الفحاحيل  االهلي الفحاحيل مستوصف

24711585 الفروانية الكويت,  الفراونية , 3 قطعة,  المناور مجمع,  مناور حبيب شارع
 مشمولة غير عيادات ) الطبي التخصصي الثريا مركز

( والمختبر الجلدية  بالتأمين

24759250 الفروانية الكويت,  الفراونيه حديقة بجوار 39 شارع , 4 قطعة,  الفراونيه  الطبي السماء بدر مركز

 الطبية المراكز



23732200 السالمية الكويت,  المهبولة,  السريع الفحاحيل طريق , 1 قطعة , 115 شارع , 1 منطقة  الطبي مايروكا مركز

22204097 سليمان برج,  العربي الخليج شارع , 9 قطعة,  السالمية السالمية  كلينك فيال مركز

1888877 السالمية الكويت,  السالمية , 11 قطعة,  بغداد شارع التخصصي شهري بو مركز

23713100 المنقف الكويت,  المنقف,  البحري الفحاحيل نادي بجانب,  السريع االحمدي طريق الطبي البريطاني المركز

22967756 الكويت الكويت,  شرق , 3 قطعة,  االميري المستشفي خلف ( فقط تاتش دنتل ) الكندي الطبي المركز

23915592 الفحاحيل الكويت,  الفحاحيل , 7 قطعة,  ماركت سوبر واي هاي مقابل,  الدبوس شارع كلينك المدينه

25359027 الجابرية الكويت,  الجابربة , A 1 قطعة,  الرابع الدائري طريق,  مزايا بجوار الطبي البراء دار مركز

24333354 الشويخ جليب الكويت,  الشيوخ جليب , 4 قطعة , 200 شارع , 61 بناية , 24 منطقة الطبي الصحة دار مركز

25666999 حولي الكويت,  حولي ميدان , 11 قطعة,  القاهرة شارع الطبي الشفاء دار مركز

22573883 الدعية
,  الثالث الدائري الطريق , 5 قطعة , A بناية ( بيبي ) الكاظمي شارع مجمع

الكويت,  الدعية
( سابقا التخصصي فيصل) التخصصي ون ميديكال مستوصف

25720338 السالمية الكويت,  السالمية , 9 قطعة,  بغداد شارع,  امايا مجمع  والتاهيل الطبيعي للعالج السلطان فوزية

22085555 89 بناية,  الساحلي الطريق ,  4 قطعة,  المنقف المنقف الطبي الكوت مركز

22599100 القار بنيد الكويت,  القار بنيد , 1 قطعة,  بورسعيد شارع,  السالم مستشفي بجوار الطبي جلوبال مركز

25313081 الجبرية الكويت,  الجابرية , A 1 قطعة,  الرابع الدائري طريق,  مزايا بناية الطبي ميديكل جلوبال مركز



1846242 السالمية الكويت,  السالمية,  السالمية مخفر مقابل , 5 قطعة , 1 شارع

 المشمولة العيادات ) الطبي االلماني عناية مركز

,  طبيعي عالج عظام-  ووالدة نساء- اطفال بالتأمين

مشمولة غير العيادات باقي فقط ( األسنان

1886677 السالمية الكويت,  السالمية , 4 قطعة,  المبارك حمد شارع الطبي انترناشونال مركز

22644888 حولي الكويت,   حولي , 4 قطعة,  المعتصم شارع االلمانى التخصصى هللا الجار مركز

22211000 البحري الشعب الكويت,  البحري الشعب , 8 قطعة , 80 شارع للعيون التخصصى الكويت مركز

24568857 الجهراء الكويت,  الجهراء,  الجوازات بجوار , 4 قطعة الطبي اكسير مركز

25616172 24 رقم بناية,  القطامي عيسي شارع , 10 قطعة السالمية  الجديد الطبي مترو مركز

24731888 الفروانية الكويت,  الفراونية , 108 شالرع , 3 قطعة الطبي مترو مركز

23930075 الفحاحيل الكويت,  المنقف , 4 قطعة,  الخضير محمد عوض شارع الجديدة المواساة عيادات

24340122 الشويخ جليب الكويت,  الشيوخ جليب , 4 قطعة , 13 شارع , 4 مبني كلينك المدينه رويال

1886060 البحري الشعب الكويت,  البحري الشعب,  ( 30 ) الفحاحيل طريق , 8 قطعة الطبي الشعب مركز

24734000 الفروانية الكويت,  الفراونية , 3 قطعة , 58 شارع,  الفراونية مخفر مقابل الجزيرة شفاء مركز

22052222 خيطان 34 بناية,  المطار طريق , 8 قطعة,  خيطان الطبي النخبة مركز

23919020 الفحاحيل الكويت,  الفحاحيل , 10 قطعة,  الحياة برج,  مكة شارع الجزيرة شفاء مركز

94907000 الهاشل برج,  السالمية , 12 قطعة,  الغفاري ذر ابو شارع السالميه  كلينك الخياط عيادة



23729581 المنقف الكويت,  المنقف , 4 قطعة,  الخضير محمد عوض شارع , 18 مبني االلماني التخصصي المركز

22211900 السالمية , 15217 مبني , 6 قطعه,  البحرين شارع السالمية ( AMC ) الطبي الصياد مركز

2565 0040 الهاشل برج,  السالمية , 12 قطعة,  الغفاري ذر ابو شارع السالميه ( SENT CLICIN ) التركي عبدالمحسن الدكتور عيادة

1805262 11 الطابق,  حولي,  الثالث الدائري,  البرومينادا مجمع حولي  كانا عيادة

22275900 السالمية الكويت,  الساليمة , 10 قطعة,  عمان شارع الطبي ابولو ياكو مركز

22257448 السالمية الثاني الطابق,  سما برج,  العوازم شارع و 6 قطعة,  السالمية  كلينك ارت فيس مستوصف

1800851 الثالث الطابق , 103 طريق 250 شارع,  مول العربية , 5 قطعة العقيله، العقيلة  كلينك العربية مستوصف

24563400 الجهراء 91 بناية , 3 شارع , 4 قطعه,  الجهراء ( CMC ) اإلستشاري الطبي المستوصف

24804040 117 قسيمة,  القديم المحاكم مجمع بجوار , 2 شارع , 2 قطعة,  الرقعي الرقعي  كلينك مني مستوصف

 1803232 الفحاحيل الكويت,  المنقف , 4 قطعة,  الخضير محمد عوض شارع , 18 مبنى  االسنان لطب 32

 1803232 البحري الشعب الكويت,  البحري الشعب , 8 قطعة,  العرادة محمد شارع,  فيو سي برج االسنان لطب 32

22085666 المبارك سالم شارع,  النور برج  , 63 قطعة,  السالمية السالمية األسنان لطب سكاي

22089700 المبارك سالم شارع,  ليلي برج,  السالمية السالمية األسنان لطب سمايل دكتور

23733606 167 بناية , 1 قطعه,  المهبوله المهبوله األسنان لطب سمايل تو مركز

22255155 شرق الثامن الدور,   الطبي أوتاد برج,  مسباح بن شارع , 2 قطعة,  شرق  االسنان لطب اكنان

                              االسنان مراكز



25351162 الجابرية الكويت,  الجابرية , A 1 قطعة,  حولي مرور مقابل,  االول الطابق  , 55 مبني االسنان لطب اللؤلؤة

23900710 الفنطاس الكويت,  الفنطاس , 1 قطعة , 7 شارع , 12 مبني االسنان لطب اللؤلؤة

24801050  الرقعي
,  الرقعي , 2 قطعة,  االمومة مستشفي بجوار,  الثاني الطابق , 110 مبني

الكويت
االسنان لطب المهلب

23731155 المنقف الكويت,  المنقف , 3 قطعة , 15 شارع,  الجري خالد مبني,  االول الطابق االسنان لطب التخصصي الثريا مركز

22206990 المهبولة .  االول الدور,  البحر عروس مجمع,  الساحلي الشريط,  المهبولة االسنان لطب البحر عروس مركز

2208 5857 السالمية السالميه , 6 الطابق,  سمفوني برج 2,  المبارك سالم شارع االسنان لطب بلسم مركز

22525122 القار بنيد الكويت,  القار بنيد , 1 قطعة,  االستقالل شارع,  شاكر رويال برج 1 االسنان لطب بسمة مركز

25656010 حولي ميدان الكويت,  السالمية,  حولي ميدان , 11 قطعة , 9 مبني 2 االسنان لطب بسمة مركز 

23824000 السالمية الكويت,  السالمية , 4 قطعة,  المبارك سالم شارع,  جاليري ليلي برج االسنان لطب بيان مركز

23824000 الكويت الكويت,  الكويت مدينة , 14 قطعة,  الخرافي برج االسنان لطب بيان مركز

23824000 العقيلة الكويت,  العقيلة , 5 قطعة,  البيرق مجمع االسنان لطب بيان مركز

23824000 الجهراء
,  الجهراء , 4 قطعة,  االول الدور,  الحجرف ومبارك الفالح مجمع , 29 مبني

الكويت
االسنان لطب بيان مركز

1888855 حولي مول البرومينادا,  العثمان شارع,  الثالث الدائري,  حولي ( سابقا لالسنان برايت مركز ) البويته عيادة

22968444 المرقاب الكويت,  المرقاب , 3 قطعة , 11 الدور,  التجاريه برج,  السور شارع االسنان لطب دسمان مركز

1827626 حولي الكويت,  حولي,  تونس شارع,  البحر مجمع  لالسنان 8 دنتل مركز



23721104  المهبولة
,   المهبولة,  مارينا مبني,  االول الدور , 21 بناية  , 4 قطعة,  الساحلي الطريق

الكويت
 لالسنان ارت عيادة

22525888 الدعية
,  الثالث الدائري الطريق , 5 قطعة , A بناية ( بيبي ) الكاظمي شارع مجمع

الكويت,  الدعية الحزامي عصام دكتور مركز

25620010 السالمية الكويت,  السالمية , 12 قطعة , 12 شارع,  ابتسامة مبني االسنان لطب ابتسامة مركز

23710887 الثاني الدور و 12 بناية , 16 شارع , 3 قطعة,  المنقف المنقف  المنقف ابتسامة مركز

25620010 الفروانية الكويت,  الفراونية,  الثاني الدور , 11 مبني , 119 شارع , 5 قطعة  الفراونية ابتسامة مركز

25630002 السالمية
,  السالمية , 9 قطعة,  الرشيد هارون مع بغداد شارع تقاطع,  التجارية مبني

الكويت
متطورة أسنان طب خدمات الخليج عيادة مركز

90998511 السالم صباح
,  بالتينيوم ونادي ماكدونالدز خلف,  اليوسفي برج , 114 شارع,  السالم صباح

 ,447 بناية
متطورة أسنان طب خدمات الخليج عيادة مركز

22256555  حولي
 الطابق,  مول البرومينادا,  العثمان شارع,  الثالث الدائري ,  3 قطعة,  حولي

10
االسنان لطب الكويتي المركز

1883322 حولي الكويت,  حولي,  بيروت شارع , 3 قطعة,  الثالث الطابق,  بيروت مجمع  االسنان لطب الميدان مركز

1883322 شرق الكويت,  الشرق,  الجابر احمد شارع,  الرائد مبني,  الميزانين  االسنان لطب الميدان مركز

1883322 الفحاحيل الكويت,  الفحاحيل,  السنان شارع,  مول اجيال , 3 الطابق , 57 شارع  االسنان لطب الميدان مركز

1883322 الفروانية الكويت,  الفراونية,  مناور حبيب شارع,  مول الحمرا,  االول الطابق  االسنان لطب الميدان مركز

1883322 الجهراء
,  الجهراء,  المتعب مرزوق شارع,  مول الحرمين,  االول الدور , 23 مجمع

الكويت
 االسنان لطب الميدان مركز

1883322 السالم صباح
 بالتنيوم نادي بجوار,   األول الدور , 83 بناية ,  1  قطعة,  السالم صباح

الصحي
 االسنان لطب الميدان مركز

1883322 السالمية
,  السالمية , 18 الطابق,  مول سيمفوني بجوار,  فيو برج,  الخليج شارع

الكويت
 االسنان لطب الميدان مركز



25710333 السالمية
,  السالمية , 6 قطعة,  البالجات شارع من متفرع العاص بن عمرو شارع

الكويت
 سبا دنتل سمايل نيو

22525234 الدعية
 الطريق , 5 قطعة,  االول الطابق , A بناية ( بيبي ) الكاظمي شارع مجمع

الكويت,  الدعية,  الثالث الدائري
االسنان لطب سما مركز

1877778 الفروانية مترو سينما مجمع,  مناور حبيب شارع , 4 قطعة,  الفراونية األسنان لطب التخصصي الحكمة مركز

1877778 حولي األول الدور,  البالزا مجمع,  العثمان شارع , 200 قطعة,  حولي األسنان لطب التخصصي الحكمة مركز

1877778 األول الدور,  سابلية حلويات فوق,  السهلي شارع , 11 قطعة,  الفحاحيل الفحاحيل األسنان لطب التخصصي الحكمة مركز

1877778 األول الدور,  جاسم برج السور شارع,  المرقاب المرقاب األسنان لطب التخصصي الحكمة مركز

1850505 األخضر البرج,  الدبوس شارع , 7 قطعة,  الفحاحيل الفحاحيل  األسنان لطب الدانه مركز

22210222 النمران مجمع,  مناور حبيب شارع , 4 قطعة,  الفراونية الفراونية األسنان لطب إيزي مركز

22210222 18 الدور,  يال مجمع , 63 شارع , 11 قطعه,   الفحاحيل الفحاحيل  الفحاحيل فرع-  األسنان لطب إيزي مركز

24913333 المهبولة
 , 1 قطعة,  هيل بوكس جامعة امام,  الهاشل مجمع,  االول الدور , 821 مبني

الكويت,  المهبولة
 االسنان لطب شاين

22251515 الفروانية الكويت,  الفراونية,  الفراونية مخفر بجوار,  الملتقي برج االسنان لطب تيجان مركز

22251515 السالمية
,  السالمية,  العاص بن عمرو شارع , 3 قطعة,  اكنان برج,  الخامس الطابق

الكويت
االسنان لطب تيجان مركز

22251515 الفحاحيل الكويت,  الفحاحيل,  مول اجيال خلف,  حور مجمع,  الخامس الطابق االسنان لطب تيجان مركز

22251515 82 قسيمة , 2 قطعة,  السالم صباح السالم صباح االسنان لطب تيجان مركز

22251515 الجهراء الكويت.  الجهراء , 4 قطعه,   االول الطابق , 2 سنتر التجاري مبارك , 15شارع االسنان لطب تيجان مركز



22970111/2 الثامن الدور,  كريستال برج,  الجابر أحمد شارع , 1 قطعة,  شرق الكويت األسنان لطب كريستال مركز

22274949 12 & 11 الدور,  أكنان برج,  العاص بن عمرو شارع , 12 قطعة,  السالمية السالميه األسنان لطب  سمايل هوليود مركز

22210010 5537 بناية ,4 قطعة,  المنقف المنقف األسنان لطب تيث دكتور عيادة

22968450 المرقاب 34 الدور,  التجارية مبني,  السور شارع , 3 قطعة,  المرقاب األسنان لطب الهزيم نائل الدكتور مركز

22207033 السالمية عيسي برج,  العربي الخليج شارع ,  2 قطعة, السالمية األسنان لطب بوبيان مركز

25628676 السالمية الكويت,  السالمية,  عمان شارع , 12 قطعة , B فاطمة برج,  االول الطابق االسنان لطب فيرتس

22572881 القار بنيد 168 عماره,  بورسعيد شارع,  القار بنيد  األسنان لطب تقي يعقوب الدكتور عيادة

22205333 شرق لالعمال الحمرا برج , 8 قطعة,  شرق  سنتر دنتل كلينكا

25616558 السالمية 11 الدور,  سبائك عمارة,  الرابع الدائري ,  11 قطعة,  حولي ميدان األسنان لطب كوالك عيادة

22322223 شرق الكويت,  الشرق,  الجابر احمد شارع,  العوضي دار برج االسنان لطب وايت

22322223 19 الدور,  يال مجمع , 63 شارع , 11 قطعه,   الفحاحيل الفحاحيل  الفحاحيل فرع-  االسنان لطب وايت

22053270 فيو ذا برج,  العربي الخليج شارع ,  2 قطعة, السالمية السالمية  األسنان لطب دازل مركز

22066666 القار بنيد 203 بناية , 83 شارع , 1 قطعة,  القار بنيد  لألسنان سمارت مركز

25733313 61 قسيمة,  العربي الخليج شارع , 1 قطعة,  السالمية السالمية أألسنان لطب التخصصي أكروف احمد.د مركز

69997320 البحري الشعب 21 بناية,  الكندي شارع , 8 قطعة,  البحري الشعب األسنان لطب أفنيو سمايل مركز



22633246 حولي األول الدور,  المهلب مجمع,  بيروت شارع,  حولي  األسنان لطب الفوزان مركز

25633133 الخامس الطابق,  الهاشل برج,  السالمية , 12 قطعة,  الغفاري ذر ابو شارع السالمية ( السالمية فرع-  األسنان بيت )  األسنان لطب هاوس دنتل مركز

22200090 الثاني الطابق,  الناصر مجمع , 102 شارع , 4 قطعة,  خيطان خيطان (خيطان فرع-  األسنان بيت )  األسنان لطب هاوس دنتل مركز

22451244 شرق الكويت,  الشرق , 3 قطعة,  الطبي اوتاد برج  األسنان لطب وان مركز

22020057   السالمية األول الدور,   لين مجمع,  بغداد شارع ,  9 قطعة,  السالمية األسنان لطب إمباير مركز

22060400 الخامس الطابق , 8مول,  المبارك سالم شارع,  السالمية السالمية لألسنان بوسطن مجموعة

22660004 حولي الثاني الدور , 3 قسيمه,  المعاقين نادي بجانب,  السريع المغرب شارع,  حولي األسنان لطب سمايل برفيكت مركز

1800851 الثالث الطابق , 103 طريق 250 شارع,  مول العربية , 5 قطعة العقيله، العقيلة  ( العقيلة ) األسنان لطب  سمايل هوليود مركز

22257448 السالمية الثاني الطابق,  سما برج,  العوازم شارع و 6 قطعة,  السالمية األسنان لطب ابي مركز

65097010 10 الدور الطبي مارينا مركز,  الخنساء شارع ,  89 قطعة,   السالمية السالمية  األسنان لطب كمال محمد الدكتور عيادة

22250005 29 الطابق,  كيبكو برج,  الوليد ابن خالد شارع,  شرق شرق  األسنان لطب كراون مركز

22623456 الدورالرابع,  الطبي النخبة مجمع,  المعتصم شارع , 5 قطعة,  حولي حولي األسنان لطب ديزاين دنتل مركز

 1844 445 حولي  األسنان لطب استوديو دنتل مركز .11 ش,  المعتصم شارع ,  4 قطعة,  حولي

24804040 القديم المحاكم مجمع بجوار , 2 شارع , 2 قطعة,  الرقعي الرقعي  األسنان لطب دايموند مركز

22622266 حولي بهباني هاشم مجمع,  بيروت شارع,  حولي  األسنان لطب التخصصي الشرق عيادة مركز

https://www.google.com/search?q=dental+studio+kuwait&rlz=1C1GCEU_enKW819KW819&oq=Dental+Studio+ku&aqs=chrome.1.69i57j0l5.3474j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


90998898 الثالث الدور , 89 مول , 5 قطعة,  العقيلة العقيله  األسنان لطب دروازة مركز

22219991 السالم صباح الثاني الدور , 132 بنايه,  الماس برج , 101 شارع , 1 قطعة,  السالم صباح  األسنان لطب مركزاسنانك

55414555 األول الدور , 33 مبني , A 41 قطعة,  الجهراء الجهراء األسنان لطب أركان مركز

25616102 مرووش مطعم مقابل , 7 بنايه  , 35 قطعه,  عمان شارع- السالميه السالمية  رويال صيدلية

25724216 131 مبنى , 9 قطعة,  بغداد شارع, السالميه السالمية 2السالميه رويال صيدلية

25722367  السالمية
 , 82 قطعة,  المواساة مستشفى بجوار حمود بن يوسف شارع,  السالمية

4 قسيمه
السالميه رويال صيدلية

25616105 الراشد مستشفي بجوار عمان شارع ,  12 قطعة,  السالمية السالمية (سابقا الشفاء )3السالميه رويال صيدلية

25757588 1 مبنى  , 9 قطعة,   بغداد شارع,   السالميه السالمية السالميه صيدلية

25616104  السالمية
 رقم بنايه ,  12 قطعة,  ابوللو ياكو مستشفي مقابل,    عمان شارع,  السالميه

أ238
الرجاء صيدلية

25750578 (18413) قسيمه ,  5 قطعة,  سنتر سيتي مقابل الخنساء شارع,   السالميه السالمية الفا صيدلية

25650809 الفضالة عبدهللا شارع ,  11 قطعة,   السالمية السالمية 2رويال صيدلية

25711926 البوليفارد امام قطر شارع ,  5  قطعة,   السالمية السالمية بلس رويال صيدلية

22626764  الشعب
 مقابل  ,83 رقم بنايه,  العرادي درويش محمد شارع شارع,   البحرى الشعب

اإلستقالل طريق
الحافظ صيدلية

25310214 66 مبنى ,  7 شارع ,  3 قطعة,   الجابريه الجابريه 2الجابريه رويال صيدلية

25357037 111 شارع,   اللبنانية المطحنة بجانب, 46 مبنى,   ب3 قطعة,   الجابريه الجابريه  المعالى صيدلية

رويال صيدليات مجموعة



25310349 111 شارع,    ب 3  قطعة,  الجابرية الجابريه  بلس الجابرية رويال صيدلية

22475635  المرقاب
 شارع,   الصفاة مكتب مقابل,  3 رقم محل 2 قسيمه  , 1 قطعة,   المرقاب

الشهداء
 القطان صيدلية

22431526 1 رقم محل,  39  قطعة,  المطافى مقابل الشهداء شارع,  شرق شرق دسمان صيدلية

24992054 12 شارع  , 1 قطعة,   الرقعي الرقعي الرقعي رويال صيدلية

24719790 بالزا كراون فندق بجوار,  الدبوس مجمع,   المناور حبيب شارع,   الفروانية الفراونيه  الفروانية رويال صيدلية

24724689 التعاونية الجمعية مقابل ـ 9 رقم 3ق- المناور جبيب شارع,   الفروانيه الفراونيه الرضا صيدلية

24755084 32 بنايه,   الغزالي مستوصف مقابل 105 رقم شارع ,  5 قطعة,   الفروانيه الفراونيه التعافي صيدلية

24750947 الفروانية مجمع فهد علي شارع , 1 قطعة,  الفروانية الفراونيه 2 الفروانية رويال صيدلية

24767812 8 مبني,  (73 رقم شارع )المخفر شارع , 7 قسيمه , 62قطعة,   القديمة خيطان خيطان 1خيطان رويال صيدلية

22210939 كناري مطعم مقابل  مسقط شارع , 8 قطعة,   خيطان خيطان 2خيطان رويال صيدلية

24765794 الدبوس سلمان مجمع-  زهير ابن شارع  , 8 قطعة,  القديمة خيطان خيطان 3خيطان رويال صيدلية

22210917 ستار سيتي مجمع-  العصيمي شارع  , 7 قطعة,  القديمة خيطان  خيطان 4خيطان رويال صيدلية

23841185 90 قسيمه  , 250 شارع , 5 قطعة,  النزهة مجمع,  العقيله العقيلة 1العقيله رويال صيدلية

22210945 89 مجمع خلف , 5 قطعة, العقيلة  العقيلة 2العقيله رويال صيدلية

22210948 مول العربية مجمع و شارع , 5 قطعة,    العقيلة العقيلة 3العقيله رويال صيدلية



23714943 ب4+أ4 قسيمه  , 4 قطعة,   الساحلي الطريق,    المهبوله المهبولة المهبوله رويال صيدلية

23714614 109 مبنى  , 2 قطعة,   البحر عروس بناية,   الساحلي الطريق,   المهبوله المهبولة توب صيدلية

22210925 1 قسيمه ,  4 قطعة,  الساحلي الطريق,   المنقف المنقف المنقف رويال صيدلية

23927848 3606 رقم بناية,   تميمة ابن شارع , 8 قطعة,  الفحاحيل الفحاحيل  الفحاحيل رويال صيدلية

22210937 29 مبني,  البدوية شارع ,  32 قطعة,  الفحاحيل الفحاحيل بلس فحاحيل رويال صيدلية

25456645 االخضر البرج–  الدبوس شارع ,  7 قطعة,  الفحاحيل الفحاحيل  2 الفحاحيل رويال صيدلية

25514016 52 بناية  , 207 مدخل  , 2  قطعة,   السالم صباح السالم صباح  السالم صباح رويال صيدلية

22210933 طيبة مستشفي بجوار , 301 شارع  , 3  قطعة,   السالم صباح السالم صباح 2 السالم صباح رويال صيدلية

24565700 واره مجمع سلطان دوار,   المضخه شارع ,  3 قطعة,  الجهراء  الجهراء  اثنين الجهراء رويال صيدلية

24573600 الحجرف مجمع–  ماضي بن سعد  شارع  , 4  قطعة,  الجهراء الجهراء  بلس الجهراء رويال صيدلية

2264 2012 شرحبيل شارع,  حولي حولي حولي رويال صيدلية

22575413
االرضي الدور , 125 بناية , 1 قطعة,  القار بنيد القار بنيد  أشبيلية صيدلية

22624761
المهلب مجمع,  بيروت شارع,  حولي حولي  المهلب صيدليه

23713766
2& 1 بنايه,  األحمدي شارع , 57 قطعه,  المنقف المنقف  المنقف صديلية

 الهاجري ناصر محمد صيدليات مجموعة

 يـــاكــــو صيدليات مجموعة



22418914/22418915
الكويت مدينة

الكويت,  الكويت مدينة,  الجون مركز,  السالم فهد شارع  الدولية ياكو صيدلية

25641553 السالمية الكويت,  السالمية,  عمان شارع,  الطبي ياكو مركز  مونتانا صيدلية

24717898
الفروانية

الكويت,  الفراونيه,  مول الحمرا  المركزية ياكو صيدلية

24710164 الفروانية الكويت,  الفراونية,  المطافي مقابل الغانم دانة صيدلية

22664513 حولي الكويت,  حولي,  تونس شارع,  الميلم مجمع  مارينا هيلتون صيدلية

25641347/25641349
حولي ميدان

الكويت,  حولي ميدان,  الشعب حديقة مقابل ياكو ماسة صيدلية

24881201 الجهراء الكويت,  الفردوس ,3 قطعة,  التعاونية الفردوس جمعية   الفردوس جمعية صيدلية

24561881 الجهراء الطبي اكسير مركز , 17 بناية , 91 قطعة  العبير ياكو صيدلية

25711404 السالمية الكويت,  السالمية,  المبارك السالم شارع صحارى صيدليه

25658062 السالمية الكويت,  السالمية,  الخامس الدائري طريق العالمية ياكو صيدلية

25623243 السالمية الكويت,  السالمية الهاشل صيدلية

25731073
السالمية

الكويت   و جالل سيد برج,  اليخوت نادي مقابل و بهباني عيادة,  السالمية ياكو دارين صيدلية

23909967 الفنطاس الكويت,  الفنطاس,  الشاهين ابرق,  المطاعم شارع ياكو زمردة صيدلية

25717324 السالمية الكويت,  السالمية , 2 قطعة,  حمود بن يوسف شارع ياكو واحة صيدلية

23905080
 الفنطاس

العقيلة شاطئ مقابل,  الخليج شارع , 1 قطعة,  فنطاس الفنطاس ياكو صيدلية



24667150
 القيروان

القيروان جمعية  القيراون صدلية

22245377 العقيلة الكويت,  العقيلة,  مول ليوان العقيلة ياكو صيدلية

23726558  سلطان مركز مقابل,  الساحلي الطريق,  المنقف المنقف  ياكو دانة صيدلية

23901730  3 شارع , 3 قطعة,  الفنطاس الفنطاس  ياكو درة صدليه

 1803292 / 98010951
 الرقعي

الفندق شارع – 15 قطعه–  الرقعي االولى الصيدلية

 1803292 / 98010952
 الرقعي

الفندق شارع – 15 قطعه–  الرقعي دالل صيدلية

  1803292 / 98010953
 الشيوخ جليب

29 مبني –24 ق-   المخفر شارع–  الشيوخ جليب النمران صيدلية

  1803292 / 98010957
 الشيوخ جليب

مول مكة مجمع–  المجمعات–  الشيوخ جليب اشبيلية درة  صيدلية

  1803292 / 98010958
 الرابيه

التعاونية الرابية جمعية الرابية صيدلية

  1803292 / 98010916
 الفراونيه

المرشاد فهد مجمع–  ج172 مبنى – 71 ق–  وانية الفر الخليج أوكسجين  صيدلية

  1803292 / 98010918
 الفراونيه

يوريكا مقابل–  مناور حبيب شارع – 3 ق–  وانية الفر وانية الفر درة صيدلية

  1803292 / 98010922
 الشيوخ جليب

1501 مبنى -  4 قطعة–  الشيوخ جليب الوطنية أوكسجين صيدلية

  1803292 / 98010924
 الفراونيه

83 شارع – 7052 مبنى – 1 ق–  الفروانية العمرية أوكسجين صيدلية

  1803292 / 98010955
 الجهراء

البلدية مقابل–  التمويل بيت بجوار – 93 ق–  الجهراء المركزية الجهراء صيدلية

  1803292 / 98010912
 الجهراء

الرئيسي الشارع – 92 قطعة–  الجهراء المنورة المدينة صيدلية

 األحمدي صيدليات مجموعة



  1803292 / 98010915
 الجهراء

الحرمين مجمع–  المجمعات – 93 ق–   الجهراء تبارك صيدلية

  1803292 / 98010917
 كبد

الحيوانية للثروة التعاونية الجمعية–  كبد كبد صيدلية

  1803292 / 98010956
 المهبوله

الرئيسي الشارع-    المهبولة شيرين صيدلية

  1803292 / 98010920
 حليفه ابو

نايف مطعم بجوار–  الرئيسى الشارع      (6) مبنى (2) قطعه–   حليفه ابو الشروق صيدلية

  1803292 / 98010914
 الفحيحيل

12 مبنى – 8 قطعه–  االسعاف بجوار–  القديم المستوصف شارع–  الفحيحيل المتحدة أوكسجين صيدلية

  1803292 / 98010923
 المنقف

5368 مبنى – 42 شارع – 4 قطعة–  المنقف العالمية أوكسجين صيدلية

   1803292 / 98010954
 حولي

الجائع االرنب مطعم بجوار – 37 مبنى-93 ق–  الرابع الدائري طريق–  حولي الرابع الدائري صيدلية

  1803292 / 98010919
 حولي

البنزين محطة خلف–  بيروت شارع–  حولى الجون  صيدلية

  1803292 / 98010921
الكبير مبارك

2 قطعة–  الرئيسى الشارع–  السالم صباح–  الكبير مبارك أوكسجين صيدلية

24310323 /24310353 

/ 65647493 
الشويخ المخفر ع شار-   االرضى الدور–  (48-47) العقار رقم- –  (24) قطعة–  الشيوخ جليب  الجليب فارمازون صيدلية

24761068 / 69653249 - 18-17 المبنى – 10 قطعة–  الفروانية منطقة الفروانية  الفروانية فارمازون صيدلية

24763566 / 69003262 اوالدنا بيت مقابل-  التجاري المناور مجمع-  المناور حبيب شارع-  الفروانية الفروانية 2 الفروانية فارمازون صيدلية

24730307 / 69632618 االرضي الدور - 1 رقم محل- 7502 م - 43ش - 5ق-   الفروانية الفروانية اشبيليه فارمازون صيدلية

67738353 العمرية فارمازون صيدلية االردن شارع - 1ق-  الفروانية الفروانية

فارمازون صيدليات مجموعة



24715977 / 69003298  خيطان فارمازون صيدلية ( 19- 18- 17- 16) المحل–  (26) شارع–  (001617) المبنى (6) قطعة- القديمة خيطان خيطان

24734545 / 60733247 2 خيطان فارمازون صيدلية ( البنزينه شارع) العزيز عبد بن سعود ش–  ( 51) المبنى (3+2+1) قطعة- القديمة خيطان خيطان

69649706 النادى شارع–  (6) قطعة–  القديمة خيطان خيطان 3 خيطان فارمازون صيدلية

60680907 ( 101) المبنى–  (3-2-1) قطعة– القديمة خيطان خيطان شاهه تداوي صيدلية

24751138 /  

65053425
خيطان تداوي صيدلية 7ق-  خيطان خيطان

24726638 / 

24726377 / 69626971
النادى شارع–  (6) قطعة–  القديمة خيطان خيطان الجديدة الشهداء صيدلية

24715738 / 69652160 الرعاية  صيدلية الغانم خليفة الوهاب عبد أبراهيم ملك–  (1) رقم محل- (95) رقم مبنى–  النادى شارع- (2) قطعة–  خيطان خيطان

69653508 السالمية الجابرية فارمازون صيدلية االرضي المحل - 86 قسيمة - 1 شارع-  أ1ق-  الجابرية

67718116 السالمية 1 المحل - 31 قسيمة - 105 شارع - 1ق-  الجابرية 2 الجابرية فارمازون صيدلية

65031996 / 25712443 السالمية الخنساء شارع – 10401 قسيمة- 3 قطعة–  السالمية منطقة السالمية فارمازون صيدلية

69003259 / 25631600 السالمية بغداد شارع-  السالمية منطقة  الحبيب صيدلية

65653742 / 22669632 السالمية (3)قطعة–  التعاونية حولى وميدان الشعب جمعية سوق الشعب جمعية صيدلية

60620253 السالمية 014022 قسيمة -(المطاعم شارع)العاص بن عمرو شارع- 6 قطعه- السالمية البالجات فارمازون

67644593 / 25751032 السالمية المبارك حمد شارع-  السالمية منطقة سيتي السالمية صيدلية

60692911 السالمية المبارك حمد شارع-  مول السالم-  السالمية مول السالم فارمازون صيدلية



60344239 السالمية 17م - 262ق-  عمان شارع-  السالمية  عمان فارمازون صيدلية

69631257 السالمية 17 مبنى-  بغداد شارع - 5+4ق-  السالمية بغداد فارمازون صيدلية

97955531 / 22656600 السالمية الوحيد االرضي المحل - 5001 مبنى-   المثنى شارع - 7ق-  حولي  المثنى فارمازون صيدلية

60488193 السالمية  حولي فارمازون صيدلية شرحبيل شارع-     ق-  حولي

69631746 / 25638300 السالمية 41 مبنى-  شعبة بن المغيرة شارع -  12ق-  السالمية المغيرة فارمازون  صيدلية

66430622 السالمية شعبة بن المغيرة شارع -  12ق-  السالمية 2-المغيرة فارمازون  صيدلية

69916489 / 22656635 السالمية الرابع الدائري فارمازون صيدلية 9710 قسيمة-   مباشرة الرابع الدائري علي - 196 شارع - 10ق-  حولي

66980250 / 25712106 السالمية الوحيد االرضي المحل - 13850 قسيمة-  البحرين شارع - 6ق-  السالمية البحرين فارمازون صيدلية

67715930 السالمية الوحيد االرضي المحل - 821 قسيمة-  بغداد شارع - 11ق-  السالمية حولي ميدان فارمازون صيدلية

69003209 السالمية (4) ق-  التعاونية السالم جمعية-  السالم ضاحية-  السرة جنوب  السالم جمعية صيدلية

65064579 / 25223580 السالمية التعاونية حطين جمعية صيدلية التعاونية حطين جمعية-  السرة جنوب حطين منطقة

69003239 / 23847750 العاشرة المنطقة 7 رقم  محل- 84 المبنى – 5 قطعة–  العقيلة منطقة  سما فارمازون صيدلية

69003312 / 25412615 العاشرة المنطقة التعاونية والقصور العدان جمعية-  القرين منطقة القرين جمعية صيدلية 

65062985 / 23842195 العاشرة المنطقة التعاونية الظهر جمعية-  االحمدي  الظهر جمعية صيدلية

65070466 العاشرة المنطقة -الدولة أمالك–  األرضى الدور–   (5) الرقة الرقة جمعية صيدلية



69003240 العاشرة المنطقة استثمارى العقار نوع–  الدولى الكويت بنك المالك–  (32) قسيمة–  (1) قطعة–  المهبولة المنطقة المهبولة فارمازون صيدلية

69632581 العاشرة المنطقة الساحل فارمازون صيدلية السكني سارة مجمع - 2 رقم محل - 4145 رقم قسيمة-  الساحل طريق - 2ق-  المهبولة

66455345 العاشرة المنطقة 1 رقم محل- 138 قسيمة - 5ق-  المهبولة 2 المهبولة فارمازون صيدلية

69986403 / 23714655 العاشرة المنطقة 124 مبنى - 25 ش - 57 ق-  المنقف مكه فارمازون صيدلية

69003232 / 23942273 العاشرة المنطقة 58 مول - 5 ق-  العقيلة 58 فارمازون صيدلية

65611983 العاشرة المنطقة (المطافي شارع) الدبوس نايف حمد شارع - 1 ق-  المنقف "المجد تداوي" المنقف صيدلية

24893220 9 رقم محل  - 200م - 6ش - 10 ق-  االندلس الجهراء االندلس فارمازون صيدلية

65070798 التعاونية والنهضة االندلس جمعية-   النهضه منطقة الجهراء النهضة جمعية صيدلية

65064878 / 24564657 العيون منطقة فرع-  التعاونية الجهراء جمعية الجهراء  التعاونية النسيم جمعية صيدلية

67612135 / 24576559 المخيال عبد حمد ملك–  (12) رقم محل–  االرضى الدور–  (18) قسيمة–  (12) قطعة–  الجهراء الجهراء القيصرية فارمازون صيدلية

65621985 / 24579124 الناصر فارمازون صيدلية (5-6) رقم محل- (43) قسيمة–  (39) قطعة–  مول الناصر مجمع-  الجهراء الجهراء

60311208 / 24566101 الجهراء مول-  الصناعية الجهراء-  السادس الدائري الجهراء مول الجهراء  فارمازون صيدلية

60302068 / 24569947 الكويتي التمويل بيت ملك - 39 مبنى - 91ق-  الجهراء الجهراء العالمية الشفاء صيدلية

69003296 / 24872985 الرئيسية الجمعية خلف - 5 قطعه-  الصليبخات الجهراء الصليبخات جمعية صيدلية

69642365 / 24558468 المتعب مرزق شارع–  (33) قطعة–  الجهراء الجهراء  تداوى صيدلية



69626958 / 24572628 الجهراء بوابة صيدلية ( 17) رقم محل–  االرضى الدور–  (80) قسيمة–  (90) قطعة–  الجهراء الجهراء

69652513 / 24567602 الديرة تداوي  صيدلية التجارى وزيد ساير مجمع االرضى الدور (27-26-22-21) رقم عقار–  وارة شارع–  (33) قطعة–  جهراء الجهراء

69003258  الجهراء سنتر ستى صيدلية 8+9 رقم محل-  الجهراء سليل مجمع-   سنتر سيتي سوق-  الجهراء الجهراء

65062983 مول صحارى فارمازون صيدلية sh 203 رقم محل - 413 قسيمة-  مول صحاري مجمع-  المتعب مرزوق ش - 3ق-  الجهراء الجهراء

24340928
الشويخ جليب الكويت,  الشيوخ جليب , 4 قطعة , 200 شارع , 61 بناية , 24 منطقة الصحة دار صيدلية

22269300 الجابرية الكويت,  الجابرية , A 1 قطعة,  الرابع الدائري طريق,  مزايا بناية Images Radiology Center 

25742292 السالمية الكويت,  السالمية,   الخنساء شارع , 6 الطابق,  كلينك االمريكي الطبيعي والعالج للتاهيل االمريكي المركز

25320503 األول الطابق , 6 بناية , 104 شارع,  أ 1 قطعه,  الجابريه الجابريه  والروماتيزم الطبيعي للعالج األوروبي المركز

22666288 حولي الثالث الدور,  الطبي النخبة مجمع,  المعتصم شارع , 5 قطعة,  حولي والتأهيل الطبيعي للطب السعيد مساعد الدكتور مركز

23906637 الفنطاس الطبي بسمة برج , 1 شارع , 1 قطعة,  الفنطاس والتأهيل الطبيعي للطب السعيد مساعد الدكتور مركز

22626711 البحري الشعب الكويت,  البحري الشعب,   ابها مجمع , 8 قطعة , 80 شارع  الطبيعي والعالج للتاهيل ثرابيا مركز

99933747 - 90081165-60634488
حولي 20 بنايه,  خلدون ابن شارع من متفرع,  المعتصم شارع ,  4 قطعة,  حولي  الطبيعي للعالج أكتف

22597925 79 & 78 مخزن,  االفنيوز,  الخامس الدائري طريق,  الري الري  االفنيوز فرع-  للبصريات مغربي

اخرى صيدليات

االشعة مراكز

الطبيعي والعالج  التأهيل مراكز

 بصريات



50578776  حولي
مول البرومينادا,  العثمان شارع,  الثالث الدائري,  حولي

 حولي فرع-  للبصريات مغربي

55576151 العقيلة
11 LG7 + 8  االرضى الطابق-  جيت ذا مجمع - 5 رقم قطعة-  العقيلة

 العقيلة فرع-  للبصريات مغربي

55252025 الميزانين,  مول الكوت,   الدبوس شارع,  الفحاحيل الفحاحيل  الفحاحيل فرع-  للبصريات مغربي

25741041 22 & 21 رقم محل,  الربيعة مجمع,  المبارك سالم شارع,  السالمية السالمية  السالمية فرع-  للبصريات مغربي

25638883 السالمية العاشر الطابق,  الهاشل برج,  السالمية , 12 قطعة,  الغفاري ذر ابو شارع المركزي ميدالب مختبر

25319908 الجابرية الكويت,  الجابرية , 104 شارع , A 3 قطعة,  االول الدور  1 مبني االنجليزية رويال مختبر

25613761
السالمية الكويت,  السالمية,   العاص بن عمرو شارع  , 3 قطعة,  اكنان مبني,  2 الطابق

الجديد الكويتي االلماني مختبر

22616144
البحري الشعب الكويت,  البحري الشعب , 8 قطعة,  العرادة محمد شارع,  فاطمة مجمع مقابل

الرازي مختبر

24568831
الجهراء

الكويت,  الجهراء,  الريان عيادات,  الغانم الكترونيات خلف  االلماني مختبر

25315456
الجابرية

الكويت,  الجابرية,  الخليج بنك مقابل , A 3 قطعة , 104 شارع الكويتي االلماني مختبر

69007557
حولي ميدان

,  السالمية,  حولي ميدان , 11 قطعة,  الرابع الدائري طريق,  السنابل برج 

الكويت المتقدم الطبي االلماني المختبر

 الطبية المخنبرات




