
الثابتالخليويالعنوانإسم العضوإسم المؤسسة
1Bo Yeux Optique03/57750204/917502قرنة شهوان - قرب ستوريوم صليبا - سنتر فوروم 600 - جبل لبنان الشماليالنقيب نسرين األشقر
2Bo Yeux Optiqueصربا - جونية - جبل لبنان الشماليالنقيب نسرين األشقر
3Cherri Optic03/31382001/555100حارة حريك - بئر العبد - الصنوبرة - بناية تركية - بيروتالنقيب السابق أحمد شرّي
4Cherri Optic 70901606خربة سلم - بئر السالسل - الجنوب
5University Optical03/66320901/704638شارع البستاني - مقابل الجامعة العربية - طريق الجديدة- بيروت نائب النقيب سامي البنّا
6Garo Optic03/27686801/898519الزلقا - عمارة شلهوب - ملك يوسف زينون - بيروتأمين الصندوق قره بت أزنافوريان
7Al Sayyed Optique03/947179بعبدا - شارع الكنيسة - بناية نصار - جبل لبنانعضو مكتب حمزة فهد نور الدين
8Optique Samer03/42265306/205456الميناء - شارع بور سعيد - قرب ستوديو لوروا - طرابلس - الشمالعضو مكتب سامر نعمان
9New Optic03/80128506/953582شارع قرطاج - بناية بيومي - صور - الجنوبابراهيم قاسم درويش
10Optic Cado7044818709/942031جبيل -  الشارع رقم 11 - بناية ليبان بوست - كسروان - جبل لبنانالياس شربل زياده
11Pan Optic 03/71815504/415678أنطلياس- مقابل البطريركية - بناية الرهبان - جبل لبنان الشماليإبراهيم زعرور
12Chaanine Optic03/08924904/532381مدخل زحلة - الطريق العام - مدخل المدينة الصناعية- سنتر المنارة - البقاعإسبرانس شعنين
13Optica A & A Bechir03/65225307/470062األشرفية - شارع زهرة اإلحسان - بناية ينّي  - بيروت أنطوان بشير
14Optica Khoury03/27707301/787907بنت جبيل - رميش - البركة التحتا - الجنوبأنطون الخوري
15Ivory Optic03/98491601/902322كفرياسين -دوّار طبرجا- كسروان - جبل لبنانباتريسيا بولس الحواط
16Badi Optic 7050154709/232361شارع مار جرجس -سنتر اسماعيل-قرب مدرسة الراهبات- بعلبك -البقاعبادي رعد
173D Vision7020018701/475511صيدا -  الزهراني - الصرفند - جانب مستشفى عالء الدين - الجنوبباسمه علي داود
18Best Look Optic03/24570401/553155بجانب محطة بنزين المالح سهيله - كسروان - جبل لبنانبسّام كعدي
19Ideal Vision03/414505صربا - شارع كنيسة األرمن - بناية جان عاصي - كسروان - جبل لبنانبسكال  الياس/شادي  أبي رزق
20Chaker Optical03/98658004/910406المنصورية - الطريق العام-بناية صعب - جبل لبنان الشماليبشير يوسف شاكر
21Ghosn General Optic03/24325007/345577حارة صخر - الميناء الجديدة - كسروان - جبل لبنانبول ألبير غصن
22Eye Care Optic03/84536401/898359الجديدة - شارع نيو جديدة - سنتر نيو جديدة - بيروتبيار سمير القزح
23Yamout Optical Center7099846705/601689المال - شارع اإلستقالل - قرب أزهار طقوش- ط أرضي- بيروتتالي بالل يموت
24Vos Lunette Optiqueكسروان - جبل لبنانجان فرج تازه - BLOM 03/69696101/747512جعيتا - الطريق العام - بناية لو بارادي-قرب
25Optique Bellunettes03/913502جبيل - كسروان - جبل لبنانجان كلود أبي سليمان
26Hakim Optic03/91065706/666944الشويفات - طريق صيدا القديمة - بناية عصمت صعب - جبل لبنان الجنوبيجمال محمد عصام الحكيم
27Mourad Optic7012147801/879760الشيّاح - معوّض -قرب الساعة - ملك عدنان بيضون - بيروتجميل كامل مراد
28Sara Optique7085268001/271813التل - بناية الغندور - طرابلس - الشمالجميل ناصر افيوني
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29See V Optic03/48527709/624266عمشيت - األوتوستراد - بناية جهاد نوفل - كسروان - جبل لبنانجوزف صالح نوفل
30Nacouzi Optic03/41657701/314075سد البوشرية - قرب كنيسة مار تقال - سنتر عبد المسيح - بيروتجيلبار ناكوزي
31Hassan Optical03/43566307/260618العاقبية - الجنوبحسن علي سهيل
32Alameh Optic03/61062404/716728برج البراجنة - ساحة عين السكة - الرويس - مقابل محفوظ ستورز- بيروتحسين عالمة
33Hakam Optic03/34156805/432020صور -طلعة مصرف لبنان- البوابة - فوق صيدلية حيدر - الجنوبحكم إسماعيل
34Hanna Optic03/75354907/411960زغرتا - الشارع العام - الشمالحنّا بو ديب
35C Well Optic7125085308/811522القصيبة -النبطيه - الشارع العام - مقابل صيدلية جفّال - الجنوبحياة مالك علّيق
36Khoulud Optic 7111933871497497صور - شارع البرج الشمالي- الطريق العام-مقابل محطة توتال- الجنوبخلود حويال
37Coup d'Oeil03/56197004/711747شارع جميل عدرا - طرابلسدانية محمد تحسين حبّوشي
38Plaza Optic7067688509/957722صيدا - بولفار نزيه البزري - بناية دندشلي بالزا - الجنوبرامي أحمد خالد
39Sharafeddine Optique7689776408/951744عاليه - بناية الريس مول - جبل لبنانربيع شرف الدين شهيب
40Optical Chehabeddine7698259504/710115قرنيش القناة 7 -مقابل الحديقة - سنتر الكعكي - بيروتروال مفيد شهاب الدين
41Optic Kassouf03/97724104/521368البوشرية - شارع مار تقال - جبل لبنان الشماليريتا قاصوف
42Pearl’s Eye03/92468307/730674المصيطبة -شارع ينتر سبينس- بناية سبينس-ط أرضي - بيروتريتشار أنطوان المدور
43Sbaity Optic7023252325/550572بعبدا - شارع الجاموس - بناية النخيل - جبل لبنانرئيف محمد سبيتي
44Zahabi Optic03/15507808/376312الحمراء - شارع الفرد نوبل -نزلة البريستول - بناية عيتاني ودبّوس - بيروتزهير الذهبي
45Optic Spec House8170389670/746653العباسيه - الشارع العام - سنترحماده - الجنوبزينب حسين قعيق
46Sara Optic7024818206/627788مفرق قب الياس - زبدل - مقابل كونسروه شتورا  - الشارع العام - البقاعساره مهدي الحاج حسن
47Rizk Optic03/19343509/541386دوار عشقوت- بناية مسعد - كسروان - جبل لبنان سامي نجيب أبي رزق
48Mimassi Optiqueالبقاعساندرا ميالد نعيمي -BSL 7186446401/277082زحلة - البولفار - مقابل بنك
49Rahal Optic03/01903001/550356عين الرمانة - مستشفى الحياة - بيروتسفيتالنا غلوب رحال
50Kassouf Optic03/68886901/200557المنصورية - المتن - الشارع العام - ملك كرم - جبل لبنان الشماليسليم قاصوف
51Yamout Optical Center03/50807001/377436الدامور - الشارع الرئيسي الداخلي - قرب مركز دامور الطبي - بيروتسمر شاهين يموت
52Best Optic03/23474927/540031الشياح- معوض- الضاحية - بيروت سهام محمد قرّي
53Cherri Optic (Opti Look )03/78714809/942031شارع مار الياس -قرب سنتر المقاصد - بيروتسوسن الشرقاوي
54Ovu Optique7094011301/826124شارع كاردينال صايغ-بناية توتنجي-جسر الباشا- بيروتشربل برادعي
55Vision Plus  03/02569909/550950الشياح -عين الرمانه - شارع لمع لمع-  بيروتشربل ج. غانم
56OptiLens03/33608271/262839زغرتا - العبي - بناية قبالن المكاري - الشمالشربل سركيس
57Optical Vision03/74365406/663773أميون - الكورة - الشارع العام - بناية خزامي - طرابلس - الشمالطاني خزامي
58Sakr Optic 03/20925408/660061اوتوستراد سهيلة-الطريق العام-بناية خوخجي - كسروان - جبل لبنانعزيز صقر
59Maladan Optic03/81171308/800189رياق - علي النهري - البقاععلي أحمد ملدان
60El Sayed Optic03/63406901/895532العبدة - الدوار - عكارعلي أنور السيّد
61Abdel Sater Optic7653313606/443822الحدث - أوتوستراد السيد هادي - بناية األرز - بيروتعلي عبد الساتر



62Star Optic7087805101/388385بيت شاما -الفرزل - الطريق العام -مقابل أوركا- بملكه - البقاععلي فرحات
63Halabi Optic7069733207/750916صيدا - عبرا - الطريق العام - بناية محطة الدندشلي - الجنوبعلي محمد سليم الحلبي
64Crystal Clear Vision03/25360901/737949الزلقا - شارع ماري خير - بيروتعماد عساف بو عماد
65Halabi Optic03/68105205/240431الباروك - الطريق العام - ملك الحلبي - جبل لبنان الجنوبيغازي شفيق الحلبي
66Samaha Optic 03/367253بكفيا - جبل لبنان الشماليفادي انطوان سماحه
67Diana Optic - Banna03/46659901/556115شارع االستقالل - المال - مقابل باتيسيري رشاد - بيروتفاروق عبد الحفيظ البنا
68Chidiac Optic03/91117301/281625 بكفيا-الطريق العام- بناية فرحات-قرب مخفر الدرك-المتن- جبل لبنان الشماليفرنسيس الشدياق
69Krystal Optical70142635عمشيت - المدخل الشمالي - لينور سنتر-كسروان - جبل لبنانكريستيل جوزف زغيب
70La Maison Des Lunette70857391الدورة - شارع مستشفى مار يوسف - بناية السنكري- بيروتكريستيل منير باسيل
71Rou ’ya Optique 03/54138609/232208جبيل - كسروان - جبل لبنانكريستين صوما
72AMY Vision جبل لبنان الشماليكلودين حنا - pit stop-7192415501/633629المتن - بصاليم - الشارع العام-بناية بشارة
73Chaker Optical03/50755701/899617اليسار - سنتر أو كاريفور - جبل لبنان الشماليكميل شاكر
74Optic Cado7048800807/761274جبيل - الشارع رقم 11 - بناية ليبان بوست - كسروان - جبل لبنانلمى شربل زياده
75Karam Optic03/25267501/293366سد البوشرية -شارع الصاغة- ملك شلّيطا-قرب صيدلية سد البوشرية - بيروتمادونا كرم
76Karam Optic04/401807عين الرمانة - الصنوبرة - بيروت مادونا كرم
77Optical Shop7178655006/950218جل الديب - سنتر مالح -مقابل كافي لينا - بيروتمارون نخلة
78Oculaire Optic03/39735501/705182غادير - جونية - كسروان - جبل لبنانماري روز فيليب غسطين
79Baalbaki Optic7138157703/964866بربور - قرب الخلية السعودية- بيروتمايا أسامه بعلبكي
80Agha Bassam Visual Center03/230226الضم والفرز - مقابل مستشفى النيني- تحت مختبرات البير عازار-طرابلس محمد بسّام خضر آغا
81Agha Bassam Visual Center06/443822نديم الجسر - مفرق الشاطر حسن - طرابلس - الشمال محمد بسّام خضر آغا
82Yamout Optical Center03/21514001/551123زقاق البالط - بناية العريفي - بيروتمحمد بالل يموت
83Optivue7136501401/510809بر الياس -  الطريق العام - البقاعمحمد خالد أبو ياسين
84Optic Soufan7155784770/746653بئر العبد -الشارع العام - قرب دار الحوراء - بناية مهنا - بيروتمحمد سليم صوفان
85Optic Spec House8170389601/200248العباسيه - الشارع العام - سنترحماده - الجنوبمحمد سليم صوفان
86Vision World03/73535901/378459زقاق البالط - شارع حمادة -قرب حسينية الزهراء - بناية سراي - بيروتمحمد عبد الحسن شرّي
87Hovic Optic03/88819009/635959الحمراء - شارع جان دارك - بيروتمحمد عصام شهاب الدين
88Optic Eyes03/66316809/957846شارع مدارس المصطفى-مقابل جمعية اإلمداد- بناية حسن نصرهللا-النبطيةمحمد علي محمود حماده
89Salama Optical & Hearing Center03/06550304/982525جب جنين - البقاع  محمد فضل الدسوقي
03/38363903/383639مركز الزهراء-الشارع العام- جانب صيدلية الزهراء-صور-الجنوبمحمد محمود قعفرانيأوبتيك الزهراء90
91Mahmoud Hakim Optical 03/91096708/920608الحمرا - شارع جان دارك - بيروتمحمود مصطفى الحكيم
92Dib Optic7665686306/471127حارة حريك -  الشارع الرئيسي - قرب محمصة الحلباوي - بيروتمرتضى محمود ذيب
93Iris Optique71585486حناويه - الشارع العام - قرب صيدلية هاشم-  قضاء صور - الجنوبمروى عماد وهبه
94Iris Optique7158548609/854302صديقين - الشارع العام - قرب صيدلية عبد علي - الجنوبمروى عماد وهبه



95Optimed502 7667616309/545صور - البازورية - مفرق جبل حنّين - الجنوبمالك علي عواضة
96MAG Vision81247447زغرتا-العبي-قرب كافيه الكاسيتا- الشمالمنال بطرس الدويهي
97Vita Optic Jbeil03/92324609/222030جبيل -شارع سان جورج- حي مار جرجس-مقابل موالن دور- جبل لبنانميراي جرجس مارون
98Optic M7058484603/023819ريفون-الطريق العام األوتوستراد-مقابل هاشم سوبرستور-كسروان-جبل لبنانميراي سيمون صفير
99Zeidan Optic70174278بعلبك - شارع دوار الجبلي  أو ساحة ناصر- البقاعنادر زيدان الحجيري
100Najo Optic03/68407507/348878ساحة أبو شاكر - بناية حسونه - ط أرضي - طريق الجديدة - بيروتنجاح المغربل
101Nicolas Optical 7048158209/935387أميون -الكورة -   الشارع العام -قرب البلدية - بناية غسان رزق - الشمالنقوالعيسى
102L'opticienne03/48144206/665991كسليك - بناية كيومجي - كسروان - جبل لبنان نهى يوسف لحود/مختاريان
103Lama Optic7613218204/721442صيدا - البيسارية - شارع العاقبية - بناية ريتاج - الجنوبهادي ناجي غريب
104Baalbaki Optic7007662808/371007طريق الجديدة - مفرق عصير السالم - بناية برج النور- بيروتهبة أسامة بعلبكي
105Hi Vision & Beyond03/98753201/341985شتورة - الشارع العام - مقابل حلويات الحالب - سنتر الحايك - البقاعهبة محمد ساطي
106Eye Style Optical03/88850209/935597البوشرية - شارع مار تقال - بناية فريحه - المتن - جبل لبنان هراك أوهانس كونجيان
107Nazzal Optical7027866707/351285صور - تقاطع الجعفرية - الجنوبهشام نزّال
108Claire Optique03/12062506/212410عين الرمانة - شارع عادل شهاب - بناية عفيف باز - بيروتوسيم أبو سرحال
109Hariri Optic03/42426303/987532صور العباسيه - شارع جل البحر - بناية شعالن - الجنوبوفيقه أحمد حريري
110Chaker Optical7116081904/986983البوشرية - شارع حنكش - ملك داغليان - جبل لبنانيوسف كامل شاكر
111Yamout Optical Center05/301776بئر العبد - بيروت
112Yamout Optical Center 01/749060بعقلين
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