الشبكة الطبية لشركة السالمة للتأمين

لمزيد من اإلستفسار الرجاء اإلتصال
على أرقام خدمات المشتركين خلف البطاقة

العنوان

األسم

VIP
الخرطوم – بري
015655150
015655151

رويال كير

مقابالت فقط

مستشفي الساحه

B
مستشفي الزيتونةALZAYTONA

مستشفي عزالدين
مستشفي دريم التخصصي للنساء والتوليد
مركز حواء للخصوبة

شارع السيد علي عبدالرحمن
Alsayed Abd Alrhman St.
شرق النيل
المنشية
شارع عبيد ختم

B
مستشفى اإلنجاز

جبره الرئيسي  -غرب مول اليحي

مستشفى القمة

العمارات ش 51

مستشفى الطبيب

العمارات شارع 59

مستوصف هبيوس

جنوب رويال كير

مستشفى الراقي الجامعي

بالقرب من جامعة الوطنية
الحي الراقي

مستشفى بست كير

الالماب

مركز السودان العيون

شمال المغتربين
إمتداد شارع محمد نجيب

مجمع عيادات الحكمة

الخرطوم-شرق مالعب الكمبوني

مستشفى الفؤاد التخصصي
ALFOAD HOSPITAL

السوق المحلي المربع الذهبي
ALSOG ALMAHAL

مستشفى األمل
Alamal Hospital

الخرطوم -امتداد ناصر مربع 3
Emtidad Nasir - Block 3

مجمع االختيار

الصحافة -جنوب محطة الغالي

مستشفي الدوحة

غر ب االمغتربين

مستشفى الدكتور خالد حميده لالطفال

السوق المحلي –غرب كبري السوق
المركزي

B
مركز ابراهيم شمس الدين الطبي3
Ibrahim Shams Aldin3
مجمع عيادات الحكمة
Alhikma Clinics

ابو ادم مربع 4
Abo Adm Block 4
شرق مالعب مدرسة كمبونى
East Compony

مستشفى دلمون DELMON
مركز يثرب الطبي الحديث
Yathreb Complex

الخرطوم-جبره الشارقة –م13
حي يثرب الشجرة-مربع -11
Alshajara-block 11

مركز سودا هيلث الطبي

الكالكله

مركز يستبشرون الطبى

الرياض شمال منتزه الرياض العائلى
ALREYAD
الخرطوم الطائف

مجمع الرسالة

الكالكله القبة

مركز االطباء التخصصي

الكالكله

مجمع الشروق

الكالكلة شرق

مجمع إسبيد الب الطبي

أمدرمان
A+B
مستشفى النيل االزرق

الشهداء

المجمع األلماني الطبي

شارع الشنقيطي
الشهداء

مركز سواعد
مركز إبراهيم شمس الدين
الطبي1
مجمع سعد رشوان
مركز الحاجة زينب

الشهداء
دار السالم سوق ليبيا مربع 4

مستشفى النيل للعيون

عيادة التقوي الطبيه
مستشفى الخليل
مركز التقوى
مركز التهامي
مستوصف الوادي الطبي

أمدرمان أبو سعد 92
الفتيحاب
ام درمان الواحه مربع  /3ت/
0916499177
الثورة  -شارع الوادي
جوار مقابر األطفال الحتانة
شارع الوادي
الشنقيطي
شار الوادي

امبدة
ام درمان
شارع الوادي – المهداوي

مركز سيما الخيري لطب العيون
المركز االلماني
مركز المهداوي

بحري
B
مستشفى البراحة

بحري
بحري

مستشفي الرجاء للوالدة
مستشفى الريحان

الكدرو

مركز نور الهدي التخصصي

الحلفايا

مستشفى بشائر الخاص

الحاج يوسف/الفيحاء مربع 1

مركز سودا كير

السامراب

مركز نور الهدي التخصصي

الحلفايا

مركز ابراهيم شمس الدين الطبي2

شرق النيل

المجمع األردني السوداني الطبي

الجريف شرق

مجمع السالمة الطبي

شارع الحوادث
شرق النيل

مركز الطور الطبي
المركز المطور التشخيصي

بحري
شرق النيل 13

مجمع عيادات المتكامل

جبل أولياء
B
مجمع التسنيم الطبي Altasneem

جبل اولياءJabal Awlia

المعامل
B
الخرطوم  2جوار مبنى بيتزا كورنر
معامل تست

بحري شارع الزعيم األزهري جوار مركز
السكري

مختبرات سبيد الب للتحاليل الطبي

جميع الفروع
الخرطوم شارع أبو قردة مع السيد عبد الرحمن
الصحافة ظلط غرب مستشفى الجودة

معمل المختبر

بحري شارع المعونة جوار إسكريم دريم
أمدرمان بيت المال جوار كبري شمبات
أمبدة الجميعابي تقاطع الثورة الحارة 21
الكالكلة سوق اللفة

معمل إستار كير

الخرطوم شارع محمد نجيب
– تقاطع ش/الحوادث مع ش /المك نمر

مجمع ألترا الب الطبي

الكالكلة اللفه
امدرمان شارع الدكاترة

مراكز السمع
المركز
المركز السوداني للسمع

العنوان
الخرطوم شارع السيد عبد الرحمن
غرب صينية القندول

الهاتف

البصريات
العنوان

اإلسم

VIP
الرياض-شارع مكة-
محمد نور للبصريات

شارع السيد عبد الرحمن

B
بصريات الجزيرة

الخرطوم -اركويت جنوب مستشفى القلب ونور
العيون العسكري
العمارات شارع 3
العمارات شارع 15
الرياض – شارع النص

مستشفى مكة

الكالكلة

مركز نور الحياه للبصريات

األزهري – إمتداد شارع المطار

مارتا للبصريات

شارع القصر امام كمونى
الخرطوم  2شارع المفتي جوار النادي السوري
الالماب-حي الفاطمية-ش.بست كير
الرياض – شارع المشتل
الخرطوم
الحاج يوسف
الخرطوم

مستشفى الحكمة
توب للبصريات

بصريات ميالنو
بصريات توسما
بصريات ايالف
بصريات بشائر
مركز أي زوون للبصريات
مركز أي ماكس للبصريات
مركز عين للبصريات

شارع المشتل شارع 117
شارع المعونه +كوبر الواحه

مركز أتراكتيف للبصريات

مركز الحبيب للبصريات

شارع المعونة  +شارع المشتل

مقابل البوابه جنوب مستشفي شرق النيل
 0118838013ت0903781662

أمدرمان
B
حال للبصريات

أمدرمان

مستشفى مكة

أمدرمان -ودنوباوي
الشهداء

مستشفى النيل للعيون
المني للبصريات

أمدرمان شارع الوادي –غرب مستشفي الروضة

مركز نبراس للبصريات

جنوب إستوب مكي بالقرب من مستشفى تقى

بصريات الملكة

ام درمان

بحري
B
بصريات المنى

الخرطوم  -بحري -شمبات -شارع المعونه شمال

مسجد الشبخ البشير
بحري -ش المؤسسة
بصريات أواب

ش المعونة جوار مسرح خضر بشير

البصريات
الحديثة

بحري -شارع السيد ميرغني -عمارة كامل أمين حي
االمالك

بصريات مايا

بحري -شارع المعونة

بصريات

الحاج

بشائر

يوسف

مركز ماجيك
للبصريات

بحري غرب عزيز كافوري +أمدرمان المهندسين
الخرطوم جبرة غرب محطة ماثيو غرب مكتب زين
للبترول

الصيدليات

الخرطوم
الرياض شارع اوماك
اركويت الفردوس
الخرطوم-3مركز علياء التخصصي
مركز السودان للقلب
مركز القيادة العامة
الرياض-شارع مستشفى مكة
مدينة االمل جبل اولياء
السوق المركزي

مجموعة صيدليات علياء

شارع الستين-المنشية
المدرعات الشجرة
مجمع النصر السكني
نهاية شارع محمد نجيب
سوق جبل اولياء
ادارة الصيدلة االتحادية
الكالكلة القبة(شمال)-شارع الكالكلة الرئيسي
جوار مركز النيلين التخصصي
مستشفى الشعب التعليمي

اركويت البالبل
شارع المشتل
الرياض جوار مستشفى يستبشرون
شارع الستين لفة جوبا
غرب اوزون -خرطوم 2

مجموعة صيدليات ابو المقداد

الدخينات جنوب االحتياطي المركزي
االزهري شرق محطة بشاير للوقود
جبرة  15غرب مسجد بالل
الخرطوم ابو حمامة
جوار مستشفى بشائر -السلمة
االزهري شارع السلمة

الصيدلية
الخرطوم

جميع الفروع
مجموعة صيدليات مكة

***
ش /الشرقي

ابراهيم شمس الدين

الكالكلة شرق -شارع يثرب بالنص

صيدلية الوسيلة

الكالكلة

الصيدليات أمدرمان
امدرمان الثورة الحارة  9تقاطع حميدان
مجموعة صيدليات ابو المقداد

الثورة تقاطع الرومي
أم درمان الهجرة
أم درمان الشهداء-مقابل مستشفى آسيا

صيدلية علياء

مستشفى وادي سيدنا العسكري
السالح الطبي-ام درمان (علياء المستوصف التأهيلي)
السالح الطبي-أم درمان(علياء الطوارئ واإلصابات)
سوق صايرين-الثورة

صيدلية االحرار
صيدلية االنفال

شارع السيسي
*شارع الوادي شمال اشارة االبراج
**شارع النص بنك الخرطوم تقاطع السابعة
سوق صابرين

صيدلية مكه

***
ش /المهندسين

محمد سعيد

فرع محطة سراج

صيدلية نهي

شارع الوادي

إبراهيم شمس الدين

الثورةالحارة  23شارع الصناعات
الثورة الحارة  29ش 60متر
دار السالم سوق ليبيا مربع 4

مدينة الفتح -الريف الشمالي

الصيدليات
بحري
اركويت البالبل
شارع المشتل
مجموعة صيدليات ابو المقداد

الرياض جوار مستشفى يستبشرون
شارع الستين لفة جوبا
غرب اوزون -خرطوم 2
عمر المختار جوار مستشفى األمل الوطني

القادسية جوار مستشفى شرق النيل
مجموعة صيدليات علياء

بحري شارع المعونة
داخل مستشفى بحري
مستشفى بحري شارع الميرغنية
العيلفون العسكري

صيدلية االحالم

كوبر

العالج الطبيعي

الخرطوم
vip
السالمة للعالج الطبيعي
سافانا

يثرب العامرية مربع 7
شارع مكة

B
سمير فرانسيس

السوق العربي الخرطوم

مركز الصفا اللعالج الطبيعي

الطائف – شرق شركة كنانة – الخرطوم

مستوصف الحكمة

العمارات ش 15

مستشفي هواشا

العمارات شارع 41

عياده البركه للعالج الطبيعي

حي النزهه –سوق العشره

المركز األفريقي الهولندي

المطار جوار جامعة المستقبل

B

B
مركز ابراهيم عثمان

المهندسين

يستبشرون الوادي

شارع الوادي

BBBBB
مستشفى البراحة
سافانا

مستشفى شرق النيل

B

األسنان
الخرطوم
)) VIP
عيادة ماجيك
عيادة كرستال

العيادات التخصصية
spcialized Alryad
centre
عيادة ميركل
مركز بابوجي
مركز عناية

برج النخبة – شارع الستين

جنوب مستشفى جرش

B
امتداد ناصر  -جوار االنفال
ش  60مقابل مسجد سيدة
سنهوري
شارع السيد عبدالرحمن –
تقاطع شارع القصر جنوب
مدارس االتحاد
الرياض شارع 117

عيادة مراد

إمتداد ناصر

العيادات التخصصية

إمتداد ناصر جوار االنفال

مركز الرائد

شارع اوماك جنوب كافي
أماسي الخرطوم
جوار كلية كمبوني

عيادة محرم لالسنان

مركز طب األسنان الحديث

شارع البلدية

المركز الهندي لطب االسنان

الالماب جوار مستشفى
بست كير
المشتل في برج االحالم

مستوصف الحكمة

الكالكلة

مركز إبراهيم شمس الدين

أبو آدم – مربع 4

برايت سمايل

الديم تقاطع باشدار

عيادة رويال

أمدرمان
B
مركز دنتاستك
عيادة د/محمد يوسف
مركز الصربي

المالزمين جوار السجل المدنى غرب مستشفى
المناطق الحاره
المهندسين لفة الخليج

-

مركز سعد رشوان

الفتيحاب أب سعد مربع92

عيادة التقوى

أمدرمان الحتانة ت0916499177ٍ/

الحاجة زينب

الفتيحاب

عيادة األبراج

تقاطع شارع الوادي مع األبراج

مركز ابو العزم

شارع الهجرة

مركز النيلين لطب األسنان

الشهداء

مركز دلة لطب األسنان

أمدرمان حي الروضة

بحرى
VIP + A
مركز الحياة

تقاطع شارع أحمد قاسم مع المعونة

B
مركز إبراهيم شمس الدين

المركز الهندي لطب االسنان
نور الهدى
برايت سمايل
عيادة النوبي

شرق النيل  -القادسية
بعد النزول من كبري المك نمر
بحري الحلفايا
الحاج يوسف شارع  1محطة حاج موسى
مقابل سعد قشرة

