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واملستوصفات املعتمدة
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مرحبًا بأعضاء
سابك
مركز خدمة العمالء اخلاص بـ (سابك)
ى مدار الساعة يف حال احتياجكم لـ ( متابعة
مركز خدمات العمالء يف بوبا العربية يسعد بخدمتكم عل 
املوافقات أو املطالبات النقدية أو أي مالحظات أو استفسارات اخرى( يرجى االتصال على الرقم
اجملاين أدناه اخملصصة ألعضاء (سابك).
الرقم اجملاين داخل اململكة  800 4 4 00 3 3 3 :
خارج اململكة+ 9 6 6 9 2 002 3 00 9 :
اإلخالء الطبي الدويل الطارئ خارج اململكة
+ 9 7 1 4 60 1 87 7 7
مرجع بوبا رقمSB89993347 :

نتكونالشغلالشاغللن اجميعًا.
بأ 
الصحةيج 
ةاألمورالتيتريدهايف حياتك (من حياة 
ىمتابع 
ةجيدة وقادر ًاعل 
يفصح 
ألنكعندماتكون 
مهنية ناجحة ،أسرة سعيدة )...،أو ببساطة ،األشياء التي جتعلك وجميع من حولك سعداء.
برنامج)سابك(الصحياخلاصبكيوفرلكالفوائدالتيتضمنراحةالباللكوجلميعأفراد
عائلتك ،داعمنيهذاالغطاءاملميزمبجموعةمناخلدمات واخلرباتعامليةاملستوى
واحلصرية.
بلضماناحلصولعلىأقصىاستفادةمناملنافع
نحننشجعكعلى قراء ةهذاالكتي 
اخلاصةبكوللتعرف علىقنواتاالتصالاخملتلفةبنا.
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خدمات شريك الرعاية الصحية

خدمات الرعاية الصحية لدينافريدة من نوعها وتوفر لكمستوى غري مسبوق منالرعاية ،لتستفيد حقاًمنهذه اخلدمات ،نحن
نشجعك علىاالستفادةمناخلدمات التي نقدمهاعرب شبكة اإلنرتنت ،bupa.com.saوعلى االشرتاك يف خدمة الرسائل
اجملانية .برجاء إرسال رقم العضوية إىل الرقم 0 5 50 2 2 2 700:

طبيب على الهاتف
ميكنك الوصول إىل طبيب مؤهل من خالل رقمنا اجملاين اخملصص لذلك .800 440 4040 :هذه
سواء أعضاء بوبا أوغريهم .لدينا فريق من األطباء على استعداد  7/24للرد
اخلدمة متاحة للجميع،
ً
فورًا على األسئلة اخلاصة بك وإرشادك إىل أفضل نصيحة للتعامل مع احلالة ،أو إىل التخصص الطبي
األمثل إذا لزم األمر الستشارة متقدمة وماذا ميكنك أن تتوقع عندما تذهب إىل العيادة املتخصصة.
ساعات العمل7/24 :

طبيب على اإلنرتنت
ميكن ألعضاء بوبا العريبةاحلصول على نصائح طبية على اإلنرتنت من خالل خدمة "طبيب على
اإلنرتنت" ،خدمة جديدة تتيح لك طرح األسئلة وطلب املشورة الطبية عن طريق حاسبك اآليل
أو هاتفك الذكي .تواصلوا مع أطباء بوبا بسرية تامة نضمنها لكم على bupa.com.sa
ساعات العمل7/24 :

متابعة احلمل و الوالدة
يوفر أطباء بوبا العربية نصائح ألمهات احلاضر وأمهات املستقبل يف كيفية إدارة تقلبات احلمل
قبل الوالدة وما بعدها .يتطلب من العضو التسجيل يف اخلدمات اإللكرتونية لالستفادة من هذه
اخلدمة.
مساء
ساعات العمل :من السبت إىل اخلميس ،من  9صباحًا حتى 7
ً
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خدمات شريك الرعاية الصحية

إعادة صرف أدويةاألمراض املزمنة
ميكن ألعضاء بوبا العربية املصابني بأمراض مزمنة احلصول على أدويتهم بطريقة أسهل وذلك
من خالل أكرث من  600فرع التابعة جملموعة صيدليات النهدي ،صيدليات السديس ،صيدليات
السعودية ،صيدليات دان وجمموعة صيدليات الدواء يف جميع أنحاء اململكة .متنح هذه االتفاقية
أعضاء بوبا العربية إمكانية طلب أدويتهم الشهرية من أقرب صيدلية لهم .ال داعي للذهاب بنفسك
فمن املمكن إرسال من ينوب عنك الستالم األدوية.

متابعة األمراض املزمنة
متابعة مرضك املزمن ليس باملهمة السهلة .أصبح بإمكانك اآلن تلقي املساعدة من أطباء بوبا،
فهم اآلن يتابعون حالتك ويوفرون النصيحة واملشورة الطبية املتخصصة يف مواضيع خمتلقة
مثل الغذاء الصحي والتغريات املفيدة يف منط احلياة .إذا كنت مصابًا مبرض السكري أو بارتفاع يف
ضغط الدم أو بأي من أمراض القلب أو حساسية الصدر ،فسوف يقوم أطباء بوبا باالتصال بك والرد
على جميع أسئلتك واستفساراتك.

تطعيمات األطفال
إحم أطفالك مدى احلياة والتزم بجدول التطعيمات األساسية .سوف يقوم أطباء بوبا باالتصال بك
وتذكريك مبواعيد التطعيمات مع إعطائك بعض النصائح حول كيفية تفادي بعض املضاعفات
الطفيفه التي قد تظهر مع التطعيم.
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املؤهلون للتغطية الطبية

.1

1املوظف/املوظفة

.2

2املعالني شرعًا
•األبناء الذكور للموظف/للموظفة السعودي :يستمر العالج من تاريخ الوالدة حتى حصولهم
على عمل أو بلوغهم سن ( )24سنة.
• األبناء اإلناث للموظف/للموظفة السعودي :يستمر العالج من تاريخ الوالدة وحتى زواجهن أو
حصولهن على عمل أيهما أقرب.
•أبناء املوظفني غري السعوديني :تشمل التغطية أربعة أبناء فقط ،وأن ال يكونوا قد أمتوا
عمر  18سنة ،وبشرط تواجدهم يف اململكة حسب نظام شركة سابك وأن ال يكونوا
ملتحقني بعمل.

.3

4

3املعالني شرعًا كالوالدين :يجب احضار صك إعالة صادر من حمكمة شرعية.

.4

4األطفال حديثي الوالدة :يتم تغطيتهم حتت بطاقة األم خالل أول  60يوم ،على أن تتم اإلضافة خالل هذه الفرتة (  60يوم).

.5

5متتد التغطية الطبية للمعالني شرعًا للموظف السعودي املتوفى أو املصاب بالعجز الكُ لِّي حسب سياسة شركة سابك.

جدول املنافع و اخلدمات

وصف املنفعة  /الفئة
حدود التغطية اجلغرافية

التغطية
VIP
داخل وخارج اململكة (حسب الشبكة )7

خدمات التنومي
شبكة املستشفيات واملستوصفات املعتمدة
نسبة حتمل العضو
درجة اإلقامة

شبكة ( 7حسب القائمة املرفقة)
ال يوجد
غرفة خاصة

كافة خدمات املستشفى (مثل العمليات اجلراحية ،غرفة العمليات ،غرفة
النقاهة ،وحدة العناية املركزة ،وحدة العناية بالقلب ،احملضن لألطفال
اخلدج ،وحدة العناية املركزة للمواليد ،التخدير ،الصيدلية ،اخملترب ،األشعة،

مغطى

الدم ومشتقات الدم وغسيل الكلى ،إىل آخره)...
األمراض اخللقية والوراثية

مغطى

املرافق لألطفال الذكور حتى ُعمر  12سنة ولإلناث حتى ُعمر  18سنة
ويسمح بوجود مرافقني لباقي األعمار إذا قرر الطبيب ذلك كضرورة طبية

مغطى

رعاية التنومي لليوم الواحد وتشمل اجلراحات والتشخيص والعالج ...،إىل آخره

مغطى

زراعة األعضاء

مغطى

خدمة النقل باإلسعاف داخل حدود املدينة وخارجها

مغطى

خدمات العيادات اخلارجية (داخل الشبكة املعتمدة يف اململكة)
مساهمة العضو يف الزيارة

ال يوجد

كافة احلاالت واألمراض املزمنة واملستعصية

مغطى

يشمل الفحص الطبي العام ،الفحص الطبي الصناعي ،الفحص الطبي ما
قبل الدخول للمدرسة ،الفحص الطبي ما قبل الزواج ،فحص ما قبل التوظيف
مرة واحدة خالل السنة وفحص إصدار اإلقامة وجتديدها ملرة واحدة يف

مغطى

السنة ،أما الفحص الطبي ما قبل رحلة عمل فتقيم حسب متطلبات (شركة
سابك)
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جدول املنافع و اخلدمات

التطعيمات األساسية لألطفال حسب توصيات وزارة الصحة و للبالغني،
ويضاف إليها التطعيمات التالية:
•

•التطعيم من أجل أداء فريضة احلج

•

•التطعيم ضد اإلنفلونزا

العالج الطبيعي
التجهيزات الطبية مثل (عكازات ،جوارب للدواىل ،ساق اصطناعية ،طوق طبي
،طوق رقبة) إذا اقتضت الضرورة الطبية
الكرسي الطبي املتحرك عند احلاجة الطبية

مغطى

مغطى
مغطى
بحد  600ريال

مشايات (مساعدات سري للمريض)

مغطى

عالج األمراض اجللدية مبا يف ذلك البهاق والثآليل

مغطى

عالج حب الشباب

مغطى

العالج النفسي و/أو اختالل عصبي عقلي

مغطى

عالج احلساسية مبا يف ذلك اختبارات احلساسية

مغطى

التأهيل بغرض استعادة القدرة الوظيفية

مغطى

حتليل الكرومزومات عند احلاجة الطبية

مغطى

غسيل الكلى

مغطى

عالج التخاطب لألطفال حتى ُعمر  7سنوات (وتستمر التغطية سنة واحدة
الكمال العالج طبقًا للدواعي الطبية للحاالت السابقة) ويغطى أيضا للدواعي
الطبية بعد إجراء جراحة تؤثر على النطق أو بعد جلطة أو نزيف مخ ()CVA

مغطى

أثناء تنومي املريض باملستشفى لتلقى العالج
أطراف اصطناعية (مرة واحدة فقط لكل طرف يف السنة)

مغطى

األجهزة املساعدة والوسائل التكميلية لألمراض السمعية

بحد أقصى  6000ريال لكل مؤمن سنويًا

األمراض املرتبطة بالشيخوخة ويستثنى من ذلك العناية بشخص مصاب
بتلك االمراض
صيدليات معتمدة يف شبكة مزودي اخلدمات

مغطى
مغطى

مكمالت غذائية مثل ) (Glucocernaيف حاالت حمددة وللمساعدة أثناء
العالج من أمراض حمددة نشأت خالل فرتة اإلقامة باملستشفى
ويف احلاالت التي مينع فيها املريض من تناول اي شيء بالفم
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مغطى

جدول املنافع و اخلدمات

خدمات العيادات اخلارجية (خارج الشبكة املعتمدة يف اململكة أو خارجها)
عالج احلاالت الطارئة خارج اململكة العربية السعودية
عالج احلاالت غري الطارئة خارج اململكة العربية السعودية
عالج احلاالت الطارئة خارج الشبكة املعتمدة يف السعودية
عالج احلاالت غري الطارئة خارج الشبكة املعتمدة يف السعودية

مغطى
 ٪ 8 0حسب األسعار املعتمدة داخل السعودية
مغطى
 % 8 0من األسعار املعتمدة للخدمات
(  % 1 00لألدوية)

عالج وخدمات األسنان
تشمل كشف األسنان ،التشخيص باألشعة (وتشمل البانوراما) خلع أسنان
بسيط أو جراحي ،حشوات األملغم والكومبزيت املركب ،عالج قناة اجلذر،
عالج اللثة ،العالج حتت التخدير العام ،العالج باملُ ضادات احليويةُ ،مسكّ نات

مغطى

اآلالم وغسول الفم
تنظيف وتلميع األسنان :مغطى مرتني يف السنة (يشرتط املوافقة
املسبقة)
العمر
تخدير عام لعملية أسنان طبقًا لتوصية طبيب بصرف النظر عن ُ

مغطى
مغطى

خدامات البصريات
نظارات طبية وعدسات طبية الصقة (بدون أي حد لعدد النظارات ضمن
حدود التغطية للعيون)

 1 000ريال يف السنة عند احلاجة الطبية

عالج العيون
تشخيص وفحص وعالج أمراض العيون مبا يف ذلك كافة اجلراحات واألدوية
املعتمدة
زراعة القرنية (جزئيًا اوكام ًال) حلاالت معينة ،إذا مل يتوفر أو تعرث تقدمي عالجات
أخرى حلفظ البصر سوى هذه الطريقة

مغطى
مغطى

عالج القرنية اخملروطية ) ،(keratoconusللحاالت احلادة التى مل تتجاوب
مع عالجات أخرى (حلقة القرنية وزراعة القرنية) ،إذا مل يتوفر أو تعرث تقدمي

مغطى

عالجات أخرى حلفظ البصر سوى هذه الطريقة
زرع العدسة داخل العني لعالج ضعف اإلبصار الشديد الناجت عن عيوب
االنعكاس  ،IOL implantationإذا مل يتوفر أو تعرث تقدمي عالجات أخرى

مغطى

حلفظ البصر سوى هذه الطريقة
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جدول املنافع و اخلدمات

خدمات النساء والوالدة
فرتة االنتظار

ال يوجد

احلمل/الوالدة (بصرف النظرعن طريقة احلمل واإلجهاض)

مغطى

املتابعة خالل فرتة احلمل بتقدمي كافة الفحوصات الضرورية وخدمات
التنومي ،الوالدة (وتشمل التخدير والتخدير النصفي "فوق اجلافية"
Epiduralعند احلاجة الطبية) والوالدة القيصرية بكل متطلباتها وخدمات

مغطى

حضانات األطفال
املولود من اليوم األول للوالدة وما تتطلبها من فحوصاتّ ،
اخلدج
مضاعفات احلمل و الوالدة واإلجهاض القانوين والشرعي

مغطى

عالج األطفال اخلدج

مغطى

ختان الذكور وتخرمي آذان اإلناث

مغطى

عالج األطفال حديثي الوالدة مبوجب بطاقة األم حتى  60يوم من تاريخ الوالدة

مغطى

مالحظة  :احلمل والوالدة مغطاة ألم املوظف مبا يف ذلك الرعاية والوالدة ،ويستثنى من التغطية الطفل املولود.
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العالج الطبي للحاالت الطارئة

يف احلاالت الطارئة والتي تتطلب معاجلة فورية كالنوبات القلبية أو أي مرض آخر يتطلب تدخل أو مساعدة طبية  ،فإن على املوظف/
املوظفة واملعالني مراجعة أقرب مرفق طبي لهم  .وتقوم الشركة بالتعويض عن جميع املستحقات الطبية واألدوية املستخدمة
وذلك بعد تزويدنا باملستندات الالزمة كالتقرير الطبي والوصفات الطبية والفواتري  .وسيتم تعريف حاالت الطوارئ كحالة صحية (غري
الوالدة) ،ويرتافق مع احلالة أمل شديد و  /أو ارتفاع حاد يف درجة احلرارة وحيث أن غياب العالج الفوري من املرجح أن يؤدي إىل وفاة أو
فقدان أحد الوظائف اجلسدية .

شروط التغطية وتعويض النفقات الطبية

“بوبا العربية” ستغطي اململكة العربية السعودية ومتتد التغطية لتشمل جميع أنحاء العامل وذلك للحاالت الطارئة خالل رحالت العمل
أو اإلجازات للموظفني/للموظفات ومعاليهم.
أ.

حاالت الطوارئ داخل اململكة العربية السعودية تغطى بنسبة  ٪ 1 00من التكلفة الفعلية.

ب.

تعويض احلاالت الطارئة خارج اململكة  ٪ 1 00من التكلفة الفعلية للمطالبة.

ج.

تعويض املطالبات للحاالت غري الطارئة خارج اململكة  .٪ 8 0كما ينبغى على املوظف/املوظفة تقدمي طلب للحصول على
موافقة شركة بوبا العربية .ويجب إرفاق املستندات املؤيدة حيث تتضمن على تقرير طبي يبني احلاجة الطبية إلجراء املقصود
 ،وكذلك تفاصيل البلد واملريض.

د.

تعويض احلاالت غري الطارئة خارج الشبكة الطبية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية بنسبة  ٪ 1 00لألدوية و  ٪ 8 0لكافة
اخلدمات األخرى .أما تعويض املوظف/املوظفة للحاالت غري الطارئة يف الشبكة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية
وذلك بنسبة  ٪ 1 00من تكاليف العالج حسب التسعرية املتعاقد بها فقط مع هذا املرفق الطبي.
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حتويل احلاالت الطبية

سيتم تقييم حاالت التحويل الطبية بواسطة فريق التحويل الطبي على النحو التايل :
.1

1التحويل الطبي إىل املستشفيات املتخصصة داخل اململكة
اذا تطلبت حالة املريض عالج طبي متخصص ال يقدمه املراكز اخملصصة بالشركة ،ميكن حتويل املريض اىل أحد
املستشفيات املتخصصة يف اململكة.

.2

2التحويل الطبي خارج اململكة ستتحمل الشركة العالج خارج اململكة
سيتطلب ذلك تقدمي تقارير طبية من اثنني من املراكز الطبية املعتمدة بالشركة تبني أن املرض ال ميكن معاجلته يف
السعودية أو أن العالج غري متوفر .وينبغي أن يتضمن التقرير الطبي ما يلي:
•نوع املرض
•أسباب عجز العالج داخل اململكة
•ضرورة وجود مرافق مع املريض
•فرتة العالج املتوقعة
•أية معلومات أخرى ضرورية
•املوافقة على العالج خارج اململكة (العالج الطبي خارج اململكة يتطلب موافقة مسبقة من
فريق اإلحالة الطبية و بوبا العربية)
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اخلدمات الطبية التى حتتاج موافقة مسبقة من بوبا العربية قبل احلصول على اخلدمة

التنومي
جميع حاالت التنومي غري الطارئة ،وحاالت تنومي اليوم الواحد والتي تتطلب العالج الطبي أو اجلراحي.
العيادات اخلارجية
.1

1األشعة املقطعية ،التصوير بالرنني املغناطيسي ،املناظري ،اختبار اجلهد للقلب ،تصوير األوعية الدموية ،العالج الكيميائي،
العالج اإلشعاعي و أدوية األمراض املزمنة ألكرث من ثالثة أشهر.

.2

2العالج الطبيعي :اجللسة األوىل للعالج الطبيعي ال حتتاج إىل موافقة مسبقة ولكن اجللسات الالحقة تتطلب موافقة مسبقة.

.3

3الفحص الطبي السنوي الشامل.

.4

4النظارة الطبية.

.5

5إجراء عالج األسنان حتت التخدير العام.

.6

6سيارة اإلسعاف خارج حدود املدينة.

.7

7خدمات العيادات اخلارحية التي تتجاوز  3 000ريال سعودي.

.8

8الكراسي الطبية (تغطى إىل  600ريال سعودي).

.9

9أجهزة البخار.

1010جهاز قياس السكر.
1111تنظيف وتلميع األسنان.
1212أشعة املوجات فوق الصوتية ثالثية ورباعية األبعاد.
ملحوظة  :صالحية املوافقة املمنوحة تصبح الغيه بعد (  30يوم ) من تاريخ املوافقة.

11

االستثناءات الغري مغطاة

.1

1حماوالت االنتحار .

.2

املهدئات أو بفعل تعاطي املواد الكحولية
2األمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض األدوية أو املنشطات أو
ِّ
أو اخملدرات أو ما شابه ذلك.

.3

3جراحة التجميل إال يف حاالت ما بعد احلوادث أو التي حتتاج إىل جراحات تعويضية.

.4

4التطعيمات الغري معتمدة يف قائمة وزارة الصحة أو الغري مشار لها يف جدول املنافع.

.5

5الفحص الطبي ألكرث من مرة واحدة يف السنة أو اخلارج عن القائمة املعتمدة يف جدول املنافع.

.6

6مركّ بات األلبان ،واألغذية التكميلية (إال خالل فرتة اإلقامة يف املستشفى فهي مغطاة) .

.7

7أي عالج يقدم أو أي خدمات طبية تعطى من قبل جهات غري مرخصة يف وزارة الصحة (مثل  :الراحة لالستشفاء ،سبا ،إىل
آخره.)...

.8

8التأهيل والرعاية التمريضية طويلة األجل للعجز كما يف حالة العمى ،واحلوادث واملرضى من كبار السن ،بعد الشفاء
من املرض الذي ال يتطلب اإلقامة يف املستشفى وفقًا لرأي الطبيب املعالج (يحتاج فقط لرعاية التمريض) .جميع أنواع
أجهزة التأهيل املساعدة.

.9

9رعاية العجز والعناية املنزلية.

1010اإلصابات املهنية وإصابات العمل (ستغطى عن طريق التأمينات االجتماعية).
1111تكلفة عالج فريوس نقص املناعة ( HIVبعد التشخيص) أو أي مرض يتصل بفريوس نقص املناعة ومشتقاته أو بدائله
أو أشكال أخرى.
1212األسنان :اجلسور والتيجان وأطقم األسنان الصناعية (مؤقتة أو دائمة – جزئية أو كاملة) و زرع و تقومي و تبييض األسنان
والفلورايد والصق الشق و فرشاة و معجون األسنان و خيط األسنان.
1313طب العيون :تصحيح عيوب النظر بالليزر أو الليزك ،عمليات احلَ َول عدا لألطفال حتى سن سبع ( )7سنوات وذلك الستعادة
وظيفة العني وليس لغرض التجميل.
 1414النظارات الشمسية و نظارات السالمة والعدسات الالصقة لغرض جتميلي.
1515األمراض اجللدية :عالج الصلع وتساقط الشعر ،العناية بالبشرة ،الشعر املستعار و زرع الشعر ،عالج كثافة الشعر
يف األماكن الغري مرغوب بها ،وكذلك الصابون ،والشامبو حتى لو كانت مربرة طبيًا ،كرميات التعرض ألشعة الشمس
واملرطبات واملستحضرات املرطبة ،جميع مستحضرات التجميل.
1616فحوصات وعالج العقم والضعف اجلنسي وجميع وسائل منع احلمل وتنظيم النسل والتلقيح الصناعي وأطفال
األنابيب وجميع الوسائل األخرى ملساعدة احلمل .كما تستثنى أيضًا األشعة الصوتية على احلمل ثالثية ورباعية األبعاد
(إال يف احلاالت املعقدة وحتتاج إىل موافقة مسبقة) ،العالج الطبيعي للزوجة بعد الوالدة ،احلفاظات واملناديل ،كرميات
ومستحضرات األطفال.
َ
والش َره املرضي وفقدان الوزن (مامل يكن مرتبطًا مبرض أو حالة مرضية) وبرامج التخسيس والسمنة.
1717عالج السمنة
1818أي خدمات إضافية وخدمات الضيوف مثل تكاليف الكافترييا والتليفون والفاكس والربيد اإللكرتوين والربيد.
1919العالج باإلبر الصينية والتنومي املغناطيسي  ،والعالج باألعشاب  ،والعالج التجريبي واملعاجلة اليدوية لتقومي العمود الفقري
ومرض االعتالل العظمي (أما التصحيح اجلراحي يف مرض االعتالل العظمي فهو مغطى).
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االستثناءات الغري مغطاة

2020أي من املنتجات الصيدالنية  ،والتي ال تعترب عالج حمدد ملرض معني أو أى أدوية غري مرخصة من قبل وزارة الصحة.
أما
2121األجهزة واألجهزة املساعدة واإلضافية (ما عدا املغطاة يف جدول املنافع) مامل تكن ضرورية للعمليات اجلراحيةّ .
األجهزة الطبية مثل زراعة عدسة بالعني أو منظم ضربات القلب واملفاصل االصطناعية ملفصل الورك أو الركبة ،أو آي
ِ
واألس ّرة
آجهزة و مستلزمات أخرى مطلوبة فهي مغطاة يف حال كانت جزء من العملية اجلراحية) .وكذلك األحذية الطبية
الطبية.
2222برامج اإلقالع عن التدخني.
2323العالج بهرمون النمو بغرض زيادة الطول أو الوزن أو قصر القامة (ويغطى فقط يف احلاالت املرضية واملرتبطة بنقص
الهرمون).
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قائمة املستشفيات
واملستوصفات
املعتمدة

املنطقة الشرقية
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

اجلبيل
الهيئه امللكية للجبيل و ينبع
اجلبيل
مستشفى املانع العام
اجلبيل
مستوصف اللؤلؤ
اجلبيل
جممع املانع الطبي  -اجلبيل
اجلبيل
مستشفى املواساة
اجلبيل
مستوصف اجلبيل الوطني
اجلبيل
جممع عيادات وادي رام لطب االسنان
اجلبيل
مستوصف اخلنيني للخدمات الطبية
اجلبيل
مستوصف النباء للخدمات الطبية باجلبيل
اجلبيل
املركز الطبي التخصصي  3 -اجلبيل
اجلبيل
مركز شفاء اجلبيل الطبي
جممع عيادات شركة شمس املدن  -اجلبيل اجلبيل
اجلبيل
مستوصف دينا للخدمات الطبية
اجلبيل
مركز اخلليج االسيوي الطبي  -اجلبيل
اخلرب
جممع شركة االلفية لطب االسنان
اخلرب
مستشفى املانع العام
اخلرب
عيادة أرتال لألسنان
اخلرب
جممع عيادات النخبة التخصصيه
جممع املركز السعودي السويسري االستشاري باخلرب
اخلرب
اخلرب
مركز األسنان احلديث
جممع شركة العناية باجلمال لطب وتقومي االسنان واجللدية اخلرب
عيادات املركز اخلليجي االمريكي لطب االسنان  -اخلرب
اخلرب
اخلرب
مستشفى الرعاية التخصصية باخلرب
اخلرب
مستشفى أسطون
اخلرب
مستشفى الدكتور فخري والراجحي
مركز مغربي للعيون واألذن و األسنان  -اخلرب اخلرب
اخلرب
مستوصف دار احلكمة
جممع عيادات شام لطب األسنان و تقومي األسنان  -باخلرب اخلرب
اخلرب
صيدلية الهالل
اخلرب
مستوصف اجلزيرة
اخلرب
مستشفى السالمة
اخلرب
مركز الفارابي الطبي  -اخلرب
اخلرب
املستوصف األكادميي لألسنان
اخلرب
مستشفى حممد الدوسري
جممع عيادات رام لطب األسنان باخلرب اخلرب
اخلرب
جممع اوزون لطب األسنان  -اخلرب
جممع عيادات جود السالم للخدمات الطبية اخلرب
شركة جممع العطاء الطبية احملدودة  -باخلرب اخلرب
اخلرب
مستشفى اليوسف
اخلرب
مستوصف شفا اخلرب
اخلرب
مستوصف اخلرب الوطني
اخلرب
مستوصف اخلرب التعاوين
اخلرب
مستوصف الدكتورة ليلى العنيزي
اخلرب
مستوصف الدوحة األهلي بالظهران
اخلرب
جممع عيادات رفاء الطبي باخلرب

العنوان

الهاتف

مدينة اجلبيل الصناعية
املنطقة الصناعية ،حي احلويالت
مدينة اجلبيل الصناعية
حي الديف  /حملة الفيحاء
تقاطع شارع األندلس مع شارع 14
شارع األمري سلطان
حي الواجة البحرية،اجلبيل الصناعية
املدينة الصناعية
حي الفناتري شارع اللؤلؤ
طريق املنصور
شارع عينان
حي اجلنوبية ،شارع األمري فيصل الغربي
شارع األمري نايف
حي الصفا ،شارع امللك فهد
اخلرب الشمالية ،شارع امللك فيصل بن عبد العزيز
شارع األمري طالل
شارع األمري فيصل بن فهد
شارع االمري تركي  ،طريق الكورنيش
حي املغربيه ،شارع امللك عبداهلل
طريق امللك فهد ،مقابل جمموعة املعجل
حي الراكه ،شارع عبدالرحمن الداخل
حي العليا ،شارع امللك سعود
حي العليا ،خمطط 345 /2
طريق الدمام
شارع األمري بندر
اخلرب
حي عبداهلل فؤاد ،الشارع األول
حي احلزام األخضر ،شارع األمري فيصل
اخلرب الشماليه ،شارع امللك عبداهلل
الثقبة  -طريق الرياض
شارع األمري منصور
شارع أنس بن مالك ،الظهران
شارع األمري حمود
شارع الظهران
شارع األمري حمود ،حي العقربية
شارع األمري تركي .حي اخلرب الشمالية
حي احلزام األخضر ،شارع األمري فيصل
حي اجلسر ،شارع األربعني
الثقبه ،شارع املربز تقاطع شارع 28/27
شارع الصبيخة
منطقة البايونية  -شارع سيهات
الشارع 22
شارع امللك عبدالعزيز
حي الدوحة ،شارع عبداهلل ابن عباس
حي الصبيخه ،شارع الظهران

01 3 3464000
01 3 3412000
01 3 3485555
01 3 3412000
01 3 3490000
01 3 3620385
01 3 34723 23
01 3 34101 10
01 3 345 1 1 1 1
01 3 363 1888
01 3 361 1777
01 3 3620039
01 3 361 1 993
01 3 363 145 1
01 384 50400
01 38987000
01 38879946
01 38940004
01 38898714
01 38671828
01 3845 1 371
01 38010053
01 38955 900
01 385 90024
01 38641 960
01 38817777
01 38264749
01 38878676
01 38641 55 1
01 38640079
01 3864123 2
01 3891 61 63
01 38960888
01 38945524
01 38648181
01 388725 12
01 38820007
01 389083 3 3
01 3864275 1
01 38944984
01 3895 1 588
01 38640141
01 38574040
01 3891 3 1 1 1
01 38974777
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املنطقة الشرقية
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

اخلرب
مستوصف الهالل الفضي باخلرب
اخلرب
جممع عيادات مركز ود لطب األسنان
مستشفى االمام عبد الرحمن الفيصل (احلرس الوطني)  -الدمام الدمام
الدمام
مستشفى املانع العام
املركز السعودي األوروبي لطب األسنان الدمام
الدمام
مركز األسنان احلديث
الدمام
مركز أشعة الدمام
جممع مركز عامل القلب والطب التخصصي بالدمام
الدمام
الدمام
مستشفى املواساة
الدمام
جممع الكحال الطبي
الدمام
نظارات الكحال بالدمام
الدمام
جممع جمال األسرة لطب األسنان
الدمام
مركز سعود البابطني لطب وجراحة القلب
الدمام
مركز مغربي للعيون واألذن  -الدمام
جممع عيادات عبداهلل املزهر لطب األسنان بالدمام الدمام
الدمام
جممع عيادات بسمات لطب األسنان
جممع مركز جتميل األسنان  /جممع مركز جتميل األسنان (يف الدمام)
الدمام
جممع سر االبتسامة لطب و تقومي األسنان بالدمام
الدمام
جممع عيادات رام لطب وتقومي األسنان ( )2بالدمام الدمام
مؤسسة درة العني للبصريات بالدمام الدمام
الدمام
مركز التميز يف العالج الطبيعي
الدمام
مستوصف الروضة
الدمام
مستوصف الفارابي  -املنطقة الصناعية األوىل
الدمام
مستوصف الفارابي  -الدمام
جممع مركز املاس لطب و تقومي االسنان الدمام
جممع املركز الكندي الطبي العام-بالدمام الدمام
الدمام
مركز ابن سينا لطب األسنان
شركة اجملد الراقي للعناية الطبية و اخلدمات الصحية احملدودة (دايافريم) الدمام
الدمام
مستوصف املانع الطبي
الدمام
مستوصف بدر الربيع
الدمام
مستوصف الدمام األهلي
الدمام
مستوصف دار الصحة
الدمام
مستوصف الرأي
الدمام
مستوصف الصحة واحلياة
جممع عيادات شركة صفاء الدمام الطبية الدمام
الدمام
جممع عيادات أجياد الطبي
الدمام
الوزان للبصريات
الدمام
مستوصف الذكري بالدمام
الدمام
جممع عيادات الطب الدويل بالدمام
الدمام
جممع عيادات التقوى الطبي العام بالدمام
الدمام
جممع فجر الدمام الطبي بالدمام
الدمام
مستوصف السالم بالدمام
الدمام
مستوصف األحمدي الطبي
الدمام
جممع عيادات د /عبد العزيز الوهيبي بالدمام
الدمام
مستشفى الروضة العام
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العنوان

الهاتف

حي الثقبه ،شارع بدر العال
حي العقربية ،طريق خادم احلرمني الشريفني
طريق امللك سعود
حي عبداهلل فؤاد ،شارع اإلمام علي
شارع عبداهلل فؤاد
شارع امللك عبد العزيز ،مقابل الربج الفضي
شارع األمري حممد بن فهد
حي اجلوهرة ،طريق الكورنيش
خمطط 71
حي املباركية
حي احلمراء ،شارع الكورنيش
حي احد ،طريق امللك فهد
شارع امللك خالد
خمطط 71
حي النزهة ،شارع عثمان بن العفان
حي الراكة،شارع حملي
حي عبداهلل فؤاد (الشفاء) شارع ابن سينا
حي الفيصلية ،شارع عمر بن اخلطاب
شارع عثمان بن عفان حي املريكبات
حي النخيل ،شارع امللك سعود
حي اجللويه ،شارع  42االمري نايف
الطبيشي  -الشارع االول مقابل اجلميح السيارات
املنطقة الصناعية
تقاطع شارع  42مع شارع امللك فهد
حي الفيصلية ،شارع عمر بن اخلطاب
حي أحد،شارع عمر بن اخلطاب
حي العمامرة ،شارع امللك عبدالعزيز
حي الفيصليه ،شارع امللك فهد بن عبدالعزيز
املدينة الصناعية الثانية
شارع امللك سعود
منطقة اجللوية
سوق امللك الدويل
شارع بن خلدون
خمطط 91
حي العدمله ،شارع اخلامس عشر
حي الطبيشي ،شارع امللك فيصل
حي الدواسر ،شارع الظهران
حي بن خلدون ،شارع 17
حي مدينة العمال ،الشارع األول
حي الزهور ،شارع احلادي عشر
خمطط  ،75شارع امللك خالد
حي صالح اسالم اجلديد ،شارع املزارع
طريق امللك عبدالعزيز
حي اجلوهرة الشارع الرابع
حي الطبيشي  ،الشارع االول

01 38650005
01 38900893
01 38581 1 1 1
01 38985382
01 38267660
01 384122 10
01 38301718
01 38050101
01 38200000
01 38097777
01 38097777
01 38436667
01 381 55 685
01 38180000
01 38418707
01 38029006
01 38253050
01 381 17250
01 38648181
01 383 34488
01 381 541 1 9
01 38346555
01 38474070
01 38420909
01 381 17979
01 381883 20
01 383 38640
01 6261 3 3 3 3
01 38122 1 69
01 38340903
01 38434090
01 38177899
01 382 1 1 91 1
01 38222222
01 383 3 3663
01 3805 6444
01 3852 405 6
01 38427461
01 38277445
01 38096464
01 381 52555
01 383 39525
01 38201 1 1 1
01 38099814
01 38346555

املنطقة الشرقية
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

الدمام
جممع الما الطبي بالدمام
الدمام
مستوصف العناية الشاملة
الدمام
مستشفى تداوي العام
الدمام
صيدليات احلياة
الدمام
مركز اضواء احلكمة لطب وتقومي االسنان
جممع عيادات رام لطب االسنان بالدمام الدمام
الدمام
جممع عيادات العالج التخصصي لالسنان
الدمام
مؤسسة بادغيش للبصريات
الدمام
جممع دار الصحة لالسنان بالدمام
جممع عيادات املدار لطب األسنان  -الدمام الدمام
الدمام
مستوصف الدمام الطبي
مستشفى امللك عبدالعزيز  -االحساء االحساء
االحساء
مستشفى املوسى
االحساء
مركز مغربي للعيون  -األحساء
االحساء
جممع عيادات مركز عالج األحساء الطبي
جممع عيادات رام لطب األسنان للدكتور صالح الزغيبي االحساء
جممع عيادات اسنان شركة مركز االبتسامه املشرقه
االحساء
االحساء
نظارات احلداد
مستوصف االسرة لطب األسنان  /حماسن االحساء
االحساء
مستوصف فيصل الطبي
االحساء
مستشفى األحساء
االحساء
مستوصف املغلوث الطبي
االحساء
مستوصف منرب الهدى
االحساء
مستوصف جمعية الطرف اخلرييه باألحساء
االحساء
مستوصف زمزم الطبي
االحساء
مستوصف النعيم
االحساء
مستشفى حسني العلي
االحساء
مستوصف العطيش
االحساء
مستوصف املشايف
االحساء
مستوصف حسني العلي
جممع عيادات املدار لطب األسنان  -االحساء االحساء
االحساء
مستشفى املانع العام
االحساء
مستوصف الرضا  -األحساء
االحساء
جممع عيادات ناس  2لطلب األسنان
مستشفى عبيد التخصصي باألحساء االحساء
االحساء
مستوصف املواساة
االحساء
مستوصف املرضية احلوراء
االحساء
مستوصف هجر
االحساء
مستوصف الدكتور جميل خطاب
االحساء
املستوصف النسائي  -باألحساء
االحساء
مستوصف عزيز الطبي
االحساء
جممع دار الفؤاد الطبي
االحساء
مستوصف الهفوف الوطني
االحساء
مستوصف داهم
اخلفجي
جممع عيادات املنار الطبية باخلفجي

العنوان

الهاتف

حي الفيصليه  ،شارع ابو بكر الصديق
شارع عثمان بن عفان
الشارع األول ،خلف فندق الشرتون
الدمام
حي النخيل  ،شارع امللك خالد
حي احلمراء ،طريق اخلليج
حي الطبيشي ،شارع امللك فيصل
حي اخلرب الشمالية ،شارع امللك فهد
حي املزوعيه ،شارع امللك سعود
حي اجللويه ،شارع 42
مدينة االمل
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية
شارع الظهران  -االحساء
شارع األمري سلطان
حي الشروفيه،شارع الظهران
حي اليحيى ،شارع الظهران
حي السليمانيه ،شارع االمري فواز
حي الفيصلية
املربز ،حي حماسن
حي حماسن ،شارع 100
شارع االمري طالل بن عبدالعزيز
شارع مكة  -األحساء
حي احملمدية
حي القديح ،الشارع العام
حي الرفعه الشمالية ،ميدان اخلميس
حي العسليه ،شارع عمر بن اخلطاب
حي الفيصليه ،شارع امللك فهد
حي املعيزل ،الشارع العام
املربز ،شارع الرثيات
حي امللك فيصل
حي الشروفيه ،شارع الظهران
الهفوف
مدينة العمران
برج امللحم شارع الرثيات باملربز
حي املنح ،شارع الظهران
املربز ،حي الراشدية
شارع التعاون قرب الدفاع املدين
شارع اجلامعة
منطقة الفيصلية  -بجوار ساكيكو للكهرباء
شارع النجاح
شارع االمري فهد بن جلوي
حي منيفه مبنى أحمد حممد احلسن
حي الطالعيه شارع الطالعيه
حي الرقيقه ،شارع حرض
حي الياسمني ،شارع الستني

01 381 1 5 1 3 1
01 38467777
01 38346777
01 38414773
01 383 201 30
01 381 542 14
01 38344428
01 38950577
01 38177127
1038467393
01 38271 3 29
01 35 910000
01 35307000
01 35858888
01 353 12000
01 38648181
01 3593 3 3 37
01 3530663 1
01 35 920277
01 35 930344
01 35844000
01 353 1 3 3 3 3
01 35750500
01 385585 1 3
01 35303 377
01 358793 12
01 35827777
01 353 30072
01 35865 900
01 35864061
01 353 18555
01 35887000
01 35 960540
01 35841444
01 35303 3 3 3
01 35360000
01 35879585
01 35804677
01 35850999
01 35863638
01 35827963
01 35873779
01 35873989
01 35700099
01 376665 65
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املنطقة الشرقية
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

اخلفجي
املركز التخصصي الطبي 2
اخلفجي
جممع الرحمة الطبي
اخلفجي
مستشفى اخلفجي األهلي
القطيف
مستشفى املواساة
القطيف
مستشفى الزهراء العام  -بالقطيف
القطيف
جممع عيادات نور املدار بالقطيف
القطيف
شركة جممع عنك الطبي العام بعنك
القطيف
مستوصف آل بطي
القطيف
جمعية مضر اخلريية
القطيف
جممع عيادات بدر اجلزيرة بالقطيف
القطيف
مركز زهري الشويخات للبصريات
شركة عادل عبدالكرمي أبة السعود وشركاه  -التجارية
القطيف
أبقيق
مستوصف الشفاء
أبقيق
مستوصف منار الصحة
مستوصف عبداهلل الدوسري األهلي ببقيق أبقيق
النعريية
مستوصف النعريية األهلي
املستوصف السعودي االيطايل لطب االسنان بالنعريية
النعريية
حفر الباطن
جممع العودة الطبي
حفر الباطن
مستشفى الدكتور نور حممد خان
حفر الباطن
مستوصف العبالن
مستوصف احلجيالن الطبي  -حفر الباطن حفر الباطن
حفر الباطن
مستوصف الدكتور نور حممد خان
تاروت
مستوصف طب الهادي للخدمات الطبية
مستوصف دار التعايف للخدمات الطبية راس تنورة
راس تنورة
مستوصف رحيمة األهلي  -برحيمة
راس تنورة
مستوصف شفاء رحيمة الطبي
صفوى
جممع العيادات التخصصية  -بصفوى
صفوى
مستوصف جمعية الصفا اخلريية اإلجتماعية
صفوى
مستوصف سالمتك  -صفوى
سيهات
مستوصف املدلوح
سيهات
مستشفى الصادق
سيهات
جممع الربان الطبي  -سيهات
سيهات
صيدلية اشراقة الصباح بسيهات

العنوان

الهاتف

حي احملمدية ،شارع البلدية
حي الفيحاء ،شارع امللك عبداهلل
حي احلمرة ،املثلث
شارع املطار
حي التوبي ،شارع امللك فيصل
حي اجمليدية ،شارع القدس
عنك ،شارع القسمة
خمطط  ،19طريق تروت العام
قدي
حي القطيف شارع البدر
حي الديرة ،شارع عمر بن عبد العزيز
شارع القدس ،بحوار مستوصف حسن الربيكي
طريق الطائف
شارع زهران  -حي املطار
حي املدينة ،شارع مكة
شارع األمري تركي بن عبدالعزيز
حي الفيصلية ،شارع امللك فهد بن عبد العزيز
حي البلدية ،شارع قتيبة بن مسلم بجانب حمكمة حفر الباطن
حي العقارية  ،طريق الرياض
حي الفيصلية ،أبو قعر
حي العزيزيه  ،خلف البنك االهلي
شارع امللك عبدالعزيز
حي السنابس ،شارع الكورنيش
شارع املك خالد
حي املقاولني
حي الشمالية ،شارع األمري نايف
شارع بالل ابن رباح ،حي احلزم
حي األفراح ،شارع امللك خالد
صفوى
حي الفردوس
شارع أبو موسى األنصاري
حي الفردوس ،شارع احمللي
حي النور ،سيهات شارع امللك فيصل

01 37663555
01 37664499
01 37670660
01 385 12222
01 385553 3 3
01 38464877
01 38423 1 63
01 3823 3 35 9
01 38541869
01 383 26000
01 38394200
01 385462 1 6
01 35 663444
01 35 6601 63
01 35 661455
01 3 373 1284
01 3 373 3577
01 37248800
01 37225550
01 372 1 3853
01 37225266
01 37220701
01 382303 3 3
01 36680069
01 36674490
01 36672525
01 366441 1 6
01 36641 637
01 3663095 9
01 385 60204
01 385001 60
01 385 63 3 3 1
01 38502724

منطقة الرياض
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

الرياض
مركز الدكتور سليمان احلبيب الطبي
مركز الدكتور سليمان احلبيب الطبي  -الريان الرياض
مركز الدكتور سليمان احلبيب الطبي  -التخصصي الرياض
الرياض
مستشفى دلة
الرياض
مستوصف مركز الرضوان لطب األسنان
الرياض
جممع اآلفاق لطب األسنان
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العنوان

الهاتف

العليا  -شارع امللك فهد
شارع الريان
التخصصي
حي النخيل
حي امللز ،شارع الستني
شارع امللك عبداهلل

01 14622224
01 14909999
01 1283 3 3 3 3
01 12995555
01 1474 3441
01 12252000

منطقة الرياض
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

الرياض
مستشفى احلرس الوطني
مستوصف الدكتور غسان جنيب فرعون (اسنان ) الرياض
الرياض
العيادات اإلستشارية (عالج خارجي)
الرياض
مستشفى رعاية الرياض
الرياض
مستشفى السعودي األملاين
الرياض
مستشفى اململكة
الرياض
مستشفى السعودي الربيطاين
الرياض
جممع عيادات اطباؤكم الطبي
الرياض
املستوصف العربي لطب االسنان
الرياض
مستشفى احلمادي
الرياض
مستشفى الدكتور عبدالرحمن املشاري
الرياض
مستشفى املركز التخصصي الطبي
الرياض
مركز دميه لألسنان
الرياض
عيادات جويل  -الرياض
الرياض
مستوصف دار األسنان
الرياض
مستشفى الدكتور أحمد أبامني
الرياض
مركز البدري الطبي
الرياض
املستوصف الطبي احلديث
الرياض
مستوصف الكسائي
الرياض
جممع عيادات دار العرب الطبية
الرياض
مستوصف العامل الطبي
جممع عيادات العناية باألسنان لطب األسنان ( )1الرياض
الرياض
مركز الرثوية التخصصي
جممع عيادات املدار الطبي لطب األسنان الرياض
الرياض
جممع عيادات املدار الطبي لطب األسنان ()5
جممع عيادات شركة دوائك الطبية ( )1الرياض
الرياض
مركز كيمس الطبي الرياض
الرياض
مركز الرياض الطبي
الرياض
مستشفى الرياض الوطني
الرياض
مركز العليا الطبي
الرياض
مستوصف األسرة الطبي
الرياض
جمموعة آباس الطبية
مركز مغربي للعيون واألذن و األسنان  -الرياض الرياض
مستشفى احلياة الوطني (شركة اإلمناء للخدمات الطبية  -مستشفى جند ) الرياض
الرياض
مركز الورود الطبي
جممع عيادات شركة ماجد القحطاين مبشاركة د/صالح الزغبي الرياض
الرياض
مستوصف الريان الوطني
الرياض
مركز املايز الطبي
الرياض
صيدلية شركة خالد احلزميي لألدوية
الرياض
مستوصف األسرة الطبي 2
الرياض
مركز املشفى الطبي
الرياض
عيادات اجملتمع
مستوصف مركز فهد لطب االسنان ( )1الرياض
الرياض
مستوصف مركز فهد لطب االسنان ()2
الرياض
نظارات الربكات

العنوان

الهاتف

طريق اخلريص
العزيزية  -شارع مكة
حي العليا
شارع الريان
حي الصحافة  -خمرج 4
حي الربيع
حي العليا ،طريق امللك فهد
حي العليا ،شارع االمري حممد بن عبد العزيز
حي العليا ،شارع العليا العام
شارع العقارية
حي العليا
شارع التخصصي
العليا  -شارع التحلية
شارع التخصصي ،قبل ساكو
حي اخلليج ،شارع االمري بندر بن عبدالعزيز
حي احلمراء ،شارع االمام عبداهلل بن سعود
حي املصيف ،شارع االمام سعود بن عبدالعزيز
حي الربوة
حي الريان ،شارع األمري ماجد بن عبد العزيز
العليا ،شارع عبدالعزيز بن مساعد
منطقة امللز ،شارع جرير
حي العليا ،طريق امللك فهد
حي العليا ،شارع العروبه
حي الروضه ،الطريق الدائري
حي البدر ،شارع اخلليل بن احمد
حي الفيحاء ،شارع هارون بن الرشيد
حي امللز ،شارع جرير
شارع العروبة
شارع الستني
منطقة العليا
حي ظهرة البديعة
شارع األمري عبداهلل  -خمرج 10
حي الربوة
منطقة الربوة  -خمرج 14
حي الورود
القويعية ،حي الزهور
حي الريان ،شارع أحمد بن حنبل
شارع العليا ،موسى بن نصري
حي امللز ،شارع األربعني
تقاطع شارع البطحاء مع شارع الستني
الروضة ،خمرج 12
شارع فاطمة الزهراء
طريق احلجاز
طريق امللك فهد
حي امللز ،تقاطع شارع صالح الدين األيوبي مع شارع جرير

01 1801 1 1 1 1
01 1464522 1
01 1465 9100
01 1493 3000
01 14873000
01 12571 1 1 1
01 1463 6666
01 12071 1 3 3
01 1279 1 3 30
01 14622000
01 14657700
01 141 64000
01 14661200
01 14883424
01 12465 642
01 12407778
01 14509000
01 14918003
01 1493 1762
01 141 6001 1
01 1473 1 3 1 3
01 12 1 96000
01 141 63 3 22
01 12086177
01 14546403
01 12446677
01 14777471
01 14653060
01 147612 1 1
01 14645501
01 14260737
01 14557000
01 1445 5049
01 14455555
01 14703 355
01 1 652 1888
01 1493 1785
01 12 1 69999
01 14387668
01 1426223 3
01 12088585
01 63422 1 17
01 14612424
01 145 97123
01 14722677
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منطقة الرياض
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

مستوصف أضواء العاملي لطب األسنان  -الرياض الرياض
جممع عيادات الدكتور  /سليمان الذكري التخصصية 1
الرياض
الرياض
جممع عيادات سنايا الطبية ()1
جممع عيادات مركز األبتسامة اجلميلة لطب األسنان الرياض
الرياض
جممع عيادات روضة األقصى
جممع عيادات املئوية األستشارية ( )1الرياض
مستوصف مركز رامه لطب و زراعة األسنان الرياض
الرياض
د /سعود نقشبندي لطب االسنان 2
الرياض
د /سعود نقشبندي لطب االسنان 3
الرياض
مركز األستشاريون لطب العيون
الرياض
األستشاريون للبصريات
الرياض
ضئ رمياس للبصريات
الرياض
مستشفى مغربي
الرياض
مستوصف حطني الطبي
الرياض
جممع عيادات دمياس الطبي
الرياض
املستوصف العاملي الطبي
الرياض
مستوصف أم احلمام
الرياض
مركز العلم الطبي
الرياض
مستشفى الفالح الدويل
الرياض
مستوصف بدر الدين  -البطحا
الرياض
مستوصف الراجحي الدويل (الرياض)
جممع عيادات ساعد سعد احلارثي ( )1الرياض
الرياض
جممع عيادات بسمة الفارابي لطب األسنان ()19
الرياض
مستوصف األمل األهلي 1
جممع الدكتور علي اللهبي الطبي ألمراض و غسيل الكلى ( )1الرياض
الرياض
مستوصف دار الشرق الطبي
الرياض
مستشفى اجلافل الدويل
الرياض
مستوصف النزهه األهلي
الرياض
مركز فهد لطب االسنان الثالث
الرياض
جممع عيادات تداوي الرياض الطبي
الرياض
جممع طريق العالج الطبي ()1
الرياض
مركز الرواد التخصصي الطبي
الرياض
مستوصف االميان الطبي
الرياض
مستشفى األسرة الدويل
الرياض
مركز النخبة الطبي اجلراحي
الرياض
عيادات البديعة اإلستشارية
الرياض
العيادات اإلستشارية الطبية
الرياض
مستوصف الدكتور املعجل
الرياض
عيادات الرياض اإلستشارية
الرياض
مستوصف الوطن
الرياض
مركز الوطن الطبي
مستوصف احلياة األهلي ( 3فرع النفل)
الرياض
الرياض
مستوصف ابن سيناء الطبي
الرياض
البشاوري للبصريات  -الرياض
جممع عيادات شركة نون الطبية ( )2مبشاركة د/خالد الهاجري الرياض
20

العنوان

الهاتف

شارع العزيزية الرئيسي
حي الروابي ،شارع عبداهلل بن عباس
حي الرحمانية ،شارع التخصصي
حي الوادي ،شارع ابو بكر الصديق
حي الروضه ،شارع احلسن بن علي
حي النسيم شارع احمد ابن حنبل
حي املعذر ،شارع التخصصي
حي الريان شارع أحمد بن حنبل
حي السويدي شارع كعب بن زهري
حي الرحمانية ،شارع التخصصي
حي العليا  ،شارع التخصصي
الفوطه،شارع اليطحاء
احملمديه ،طريق امللك فهد
حي حطني،شارع اخلري
حي الربيع ،طريق امللك عبدالعزيز
حي العزيزية
شارع األمري نواف بن عبدالعزيز
شارع خالد بن الوليد  -إنكاس
شارع عمار بن ياسر ،غريبة
شارع البطحا مقابل مركز جمال
حي البطحاء
حي الصحافة ،شارع حممد بن عبدالعزيز الدغيرث
حي البديعه ،طريق الدائري الغربي
حي املنفوحه ،شارع العشرين
حي التخصصي
حي اخلليج ،شارع عبدالعزيز بن بشر
اخلط الدائري الغربي ،خمرج 28
حي النزهه ،طريق عثمان بن عفان
حي العليا  ،شارع التخصصي
حي الشهداء شارع خالد بن الوليد
حي العليا ،شارع امللك فهد
العزيزية العامه تفاطع عبد القادر اجلزائري
حي منفوحه اجلديد ،شارع منفوحه
حي العريجان
شارع العليا
حي البديعة
شارع امللك فهد
املنطقة الصناعية
حي املروج
حي املنفوحة ،شرق سوق عتيقة
الربوة ،خمرج 14 ،شارع عنيزة
شارع أبو بكر
حي العمل ،دوار الصناعية
شارع البطحاء
حي أم احلمام ،شارع أم احلمام العام

01 1495 6444
01 14962424
01 12 174888
01 12243 3 3 3
01 1493891 9
01 12304349
01 1480093 3
01 1491 6885
01 1493 3 1 35
01 1461 61 61
01 1461 61 61
01 14067001
01 14705 65 6
01 14855 1 1 1
920023008
01 149545 63
01 14806348
01 12783 3 30
01 14463737
01 14025501
01 14036555
01 14897666
01 12086185
01 1 3723880
01 1281 1205
01 12272228
01 143 22222
01 1450981 1
01 12014354
01253 3999
01 1461 3 1 3 1
01 12 1 3001 1
01 14582070
01 143 1 1 1 1 1
01 1461 6777
01 123 20000
01 123 20000
01 14477065
01 14507000
01 14588444
01 14964455
01 12741820
01 14480248
01 141 35 12 1
01 14834022

منطقة الرياض
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مستوصف الصرح الطبي
مستوصف البيان الطبي
مستوصف مركز الربكات الطبي
مركز النظارات الراقيه
مستوصف االخالص الطبي
جممع عيادات سند اجلزيره
مستوصف دار العالج األهلي
جممع عيادات دار املعافاة الطبي
جممع منارات الطب
مركز أجيال الطبي
مستشفى املبارك
مستوصف اخلزان الطبي
مستوصف اخلالدية
مستوصف البستان
مستشفى الهالل األخضر
مستشفى عبيد التخصصي
مستوصف دار احلكمة
مستوصف احلرمني
مستوصف امللز احلديث
مستوصف املصانع
مستوصف الرياض
مركز الطائف الطبي
مركز شعاع الطبي
مستوصف خالد الطبي
مستوصف صفا مكة
مستوصف مكة
املستوصف النموذجي الطبي
مستوصف حراء الطبي
مستوصف الدكتور عبد الفتاح املطلق
مركز الصبحي التخصصي
جممع عيادات احملمدية الطبي
مستوصف دار الشفا
مستوصف احلياة األهلي
مركز عمر العجاجي الطبي
مركز عمر العجاجي الطبي  -الصناعية 2
مركز سالمتك الطبي
جممع عيادات التداوي الطبي
مستوصف مركز املروج التشخيصي العالجي
جممع عيادات شفاء اجلزيرة
مستوصف د /عبدالفتاح الهوراين
جممع الطب الشمويل
مستوصف العليا الدويل
مركز العزيزية الطبي األهلي

الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض

حي الربوة ،طريق النهضه
حي منفوحه ،شارع ستني ،طريق األمري حممد بن عبدالرحمن
حي امللز ،شارع الستني
حي العزيزية ،شارع العزيزية العام
حي احلمراء ،شارع احلسن ابن احلسني
العريجاء شارع خديجه بنت خويلد
حي السويدي  ،شارع عائشه بنت ابي بكر
حي الرائد ،طريق امللك عبداهلل
حي اخلالدية ،شارع االنوار
حي امللك فهد ،شارع هشام بن عبدامللك
منطقة املربع
شارع اخلزان
حي اخلالدية
شارع احلجاز
منطقة العليا
امللز  -شارع الفرزدق
حي الصاحلية
شارع حامت الطائي
شارع مصعب بن عمري
طريق اخلرج القدمي
امللز  -حي اجلرير
شارع التخصصي
الورود
حي النسيم
شارع البطحا
حي الوزارات
حي النموذجية
طريق امللك فهد  -السويدي
حي الوزارات  -شارع الشيخ عبد الرحمن بن حسن ،حي املربع
حي األندلس
منطقة احملمدية ،شارع رياض التخصصي
طريق اخلرج القدمي
خمرج  ،15هارون الرشيد
امللز  -شارع الستني
شارع أرامكو  -بجوار شرطة الصناعية
طريق خريص
حي احلمرا ،طريق امللك عبداهلل
حي املروج ،شارع تركي بن عبدالعزيز
طريق البطحا العام ،مقابل ملركز جمال
شارع األمري ممدوح بن عد العزيز حي السليمانيه
خمرج 5
طريق العليا العام
طريق اخلرج
طريق امللك فهد
حي السويدي الغربي ،شارع حمزة بن عبد املطلب

01 1492 1 643
01 145 10944
01 14761 346
01 1472 183 1
01 12492 129
05 61 1 1 1276
01 1425893 3
920003 3 14
01 1495 6000
014543 104
01 1401 5282
01 14355252
01 14481448
01 14582 140
01 14644434
01 14767222
01 14787070
01 123 23666
01 14771 5 1 5
01 12652 1 30
01 14787070
01 14881 1 3 3
01 145 63777
01 12365000
01 140261 1 1
01 14765548
01 12454444
01 14390040
01 1405 9787
01 123 35000
01 12 10 1 3 1 3
01 14989220
01 124441 1 1
01 14741 122
01 12655525
01 1226973 3
01 127802 1 1
01 12634887
01 14093465
01 1465 1868
01 14543 23 2
01 129301 35
01 1495 6127
01 14612266
01 14182228

شركة مركز اإلستشاريون لألشعة التشخيصية

مستوصف اسرة اجملد الطبي
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منطقة الرياض
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

الرياض
عيادة الدكتور فواز عزت الطباع
الرياض
مستوصف الفيحاء الطبي
الرياض
مستشفى رابية الطبي
املستوصف اخلليجي الطبي /الشفاء الرياض
الرياض
مستوصف ومركز اإلبداع الطبي
مستوصف األمني (حي الشفاء  -شارع ديراب) الرياض
الرياض
مستشفى األزهار الطبي
الرياض
عيادة العبري  -البطحاء
الرياض
عيادة العبري  -الشميسي
شركة الريان الدولية للخدمات ذات مسئولية حمدودة الرياض
الرياض
مستوصف الراية الطبي
الرياض
األخصائيون للعالج الطبيعي
جممع عيادات شركة اللوتس الطبية ( )1الرياض
الرياض
مستوصف اكسري الدويل
جممع عيادات صحة الدرعية الطبية ( )1الرياض
الرياض
جممع عيادات راف الطبي ()1
الرياض
مستوصف شذا الطبي
الرياض
مستشفى اجلزيرة
الرياض
مستوصف الشمائل الطبي
الرياض
مستوصف املرسالت الطبي
شركة صيدلية و مستوصف سنمار الطبي الرياض
الرياض
مستوصف سلطان عبداهلل الفرائضي الطبي
مستوصف قصر الرائد الطبي الشامل الرياض
الرياض
مستوصف املصيف الطبي الشامل
الرياض
جممع درة غرناطه الطبي
الرياض
مركز املستقبل الطبي
جممع عيادات طب الشروق الطبي ( )1الرياض
الرياض
مستوصف الرباك الطبي
الرياض
جممع عيادات الصحه للكل ()2
الرياض
مستوصف الربيع الطبي
الرياض
مركز روعة املها للبصريات
الرياض
مستوصف زهرة األمل الطبي ()2
الرياض
مستوصف زهرة األمل الطبي ()1
الرياض
مستشفى دار الشفاء األهلي
الرياض
جممع عيادات مركز دوفن الطبي
الرياض
مستوصف ال مرتك الطبي  /املزاحمية
جممع عيادات مرتك القحطاين مبشاركة د /عوض العمري ( )1الرياض
الرياض
مستوصف ال مرتك الطبي التاين
مستوصف ال مرتك الطبي الثالث  /احلائر الرياض
الرياض
جممع عيادات احلياة األهلي ()1
جممع عيادات املئوية االستشاريه ( )6الرياض
الرياض
جممع عيادات شركة بالد الطب 2
الرياض
مستوصف حي الشفا الطبي
الرياض
مستوصف العروبه الطبي الثاين
الرياض
مستوصف العروبه الطبي
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العنوان

الهاتف

شارع العروبة ،مقابل البنك السعودي لالستثمار ،بجوار مغاسل اجلرب
01 14608808
01 123 28888
شارع اإلمام أحمد بن حنبل
01 14999000
حي اإلسكان ،طريق اخلرج القدمي
920002462
حي الشفاء ،شارع املثنى بن حارثه
01 14463800
حي النهضة ،شارع سلمان الفارسي
01 142 1 5 65 6
حي الشفا ،شارع ديراب
01 12366788
حي النسيم ،شارع ابن هريرة
01 14091064
شارع بطحة الرئيسي
01 141 3 3 103
دوار ام سليم
01 1401 3429
حي الفارابي ،شارع أسد بن الفرات
01 12289090
حي امللك فيصل ،شارع أبي سعيد اخلدري
حي العليا ،شارع األمري عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 01 12930010
01 12496068
حي الريموك ،طريق األمام حممد بن سعود
01 14067001
حي البطحاء ،شارع البطحاء
01 12920091
طريق امللك عبدالعزيز
01 14473407
حي املنصورة ،شارع الفرج
0145 1 1089
حي الروابي ،شارع العدل
01 12388888
حي النسيم ،شارع حسان بن ثابت
01 14253001
حي السويدي ،شارع عائشة بنت ابي بكر
01 14541 3 37
حي النزهه ،شارع أبوبكر
01 1235 63 20
حي النسيم ،شارع أسامه ابن زيد
01 12305 91 6
حي التعاون ،طريق ابوبكر الصديق
01 12690606
حي امللك فهد ،شارع األمري نايف بن عبدالعزيز
01 12255000
حي املصيف ،شارع ابن سينا
01 12771 1 62
حي غرناطه ،شارع خالد ابن الوليد
01 12803 105
حي الواحه ،شارع األمري عبداهلل بن عبدالعزيز
01 123 39494
حي اخلليج ،شارع ابن الهيثم
01 12620407
حي طويق ،شارع خديجه بنت خويلد
01 14082990
البطحاء ،شارع الغرابي العام
01 12281242
حي امللك فيصل ،شارع حسن بن علي
01 12352945
حي الروضه ،شارع احلسن بن علي
01 143 1801 9
حي العريجاء ،شارع بالل بن رباح
01 143 18343
حي البديعه ،شارع املدينه املنورة
01 14012029
حي اخلزان ،شارع اخلزان
01 14034366
حي الشميسي ،شارع االمام فيصل بن تركي
01 142 1 3638
حي املزاحمية ،الشارع العام
01 14589504
حي سلطانه
01 1461 1447
حي لنب ،شارع نادي الرياض
01 14902662
حي احلائر ،الشارع العام
01 124441 1 1
حي اشبيليه ،شرع احلسن ابن احلسني
01 123 1 3853
حي املعذر ،شارع األمري عبدالعزيز بن مساعد
01 123 38844
حي اخلليج ،شارع حسن بن حسني بن علي
01 142 1001 5
حي الشفاء ،طريق ديراب
01 142 1 5704
حي الشفاء ،شارع اخلليل ابن احمد
01 142 1 5709
حي الشفاء ،شارع الرتمذي

منطقة الرياض
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

الرياض
مستوصف مركز حممد مسفر القويفل الطبي
الرياض
مستوصف املمتاز الطبي
الرياض
مركز بصريات ريناد  -فئه أ  -البديعه
الرياض
مركز بصريات ريناد فئه أ  -الروضه
مستوصف أضواء درة العاملي الطبي الرياض
الرياض
مركز بصريات ريناد  -حي الشفاء
الرياض
مستوصف مركز عيادات العليا
الرياض
درة املها للبصريات فئه(ج)  -امللز
الرياض
درة املها للبصريات  -السويدي
درة املها للبصريات  -فرع الشميسي الرياض
الرياض
مستوصف صحتك الطبي
الرياض
مستوصف الروضه االهلي
الرياض
مستوصف الكرامه األهلي
الرياض
األزهار للبصريات
الرياض
مستوصف الصناعية األهلي
الرياض
مستوصف املتحد الطبي
شركة جممع عيادات الريموك الطبي  1الرياض
الرياض
جممع عيادات صفا مكه 2
الرياض
جممع عيادات صفا مكه ()3
الرياض
جممع عيادات روضة األقصى 2
الرياض
نظارات املدينة
جممع اخلليجي الطبي  -فرع املنطقه الصناعية الرياض
الرياض
شركة جممع شفاء احلياة الطبي
الرياض
جممع اخلليجي الطبي  -فرع املعذر
الرياض
جممع اخلليجي الطبي  -فرع شربا
الرياض
مستوصف الوشم الطبي
الرياض
شركة مركز العدسات
الرياض
مركز االيوان الطبي
الرياض
مستوصف بسمة اللؤلو الطبي
الرياض
مستوصف بسمة اللؤلو الطبي 2
الرياض
مستوصف درة النموذجي الطبي
الرياض
مستوصف ابتسامة العائلة
الرياض
مستوصف مركز أباد الطبي
مركز الدكتور عبدالعزيز العجاحي لطب االسنان الرياض
الرياض
مستوصف جاما لطب األسنان
الرياض
جممع دار مريال لطب األسنان ()1
مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية الرياض
الرياض
مستوصف مركز صفد لطب األسنان
الرياض
مؤسسة زرقاء اليمامة
جممع مركز احلنان الطبي االستشاري الرياض
الرياض
جممع عيادات درة ملار الطبية
الرياض
مستوصف النهضة الطبي
جممع عيادات اخلزان احلديث لطب االسنان الرياض
الرياض
مستوصف اخلزان الطبي الثاين
الرياض
مستوصف مركز نواجذ لطب االسنان

العنوان

الهاتف

حي البديعه ،شارع املدينه املنورة
امللز ،شارع جرير
حي البديعه ،شارع الشيخ عبدالعزيز بن حممد
حي الروضه ،شارع خالد بن الوليد
حي الروضه ،شارع خالد بن الوليد
حي الشفاء ،شارع الرتمذي
حي العليا ،شارع األمري سلطان
حي امللز ،شارع صالح الدين
حي السويدي ،شارع السويدي العام
حي الشميسي ،شارع األمام عبدالعزيز بن حممد
حي النهضه ،شارع سلمان الفارس
حي الروضه شارع خالد بن الوليد
حي النسيم ،شارع الثالثني
حي النسيم ،شارع ابو هريرة
حي الصناعية ،حلة العنوز
حي النظيم ،شارع الثالثني
حي الريموك ،شارع النسار
البطحاء ،شارع اخلزان مقابل السوق البنغالديشيه
حي املربع ،شارع األمري عبدالرحمن بن عبدالعزيز\
حي النزهه ،شارع عثمان ابن عفان
حي امللز  ،شارع صالح الدين
حي املناخ ،املنطقه الصناعية الثانية
حي العقيق ،شارع السليمانية
حي املعذر ،شارع التخصصي
حي شربا ،شارع شربا العام
حي امللك فيصل ،تقاطع شارع الوزير مع الوشم
حي العليا،شارع االمري سلطان
حي السليمانيه  ،شارع التحلية خلف جممع حدائق الضباب
حي العليا ،امام بنده شارع االمري سلطان بن عبد العزيز

01 14268888
01 14786807
01 120 68080
01 12307876
01 14493896
01 145 69492
01 1463 2691
01 14778710
01 14778718
01 14778718
01 12275848
01 123 1 1 104
01 123 1 5480
01 1235892 1
01 12392618
01 12454 3 34
01 12490484
01 14012 128
01 14012 128
01 14536060
01 1291 6090
01 14987039
01 148941 35
01 1281 1284
01 14260861
01 14036673
01 14614841
01 1463 1 606
01 14660707
01 14646 3 34
01 12462627
01 14548612
01 14043454
01 14774700
01 14542929
01 14620444
01 1 5 620000
01 141 1 5001
01 1461 6294
01 14287796
01 14955866
01 145 671 61
01 14040446
01 14204472
01 1465 653 1

حي السليمانيه ،خلف صيدلية السقاف شارع االمري ممدوح بن عبد العزيز

حي اجلنادرية ،شارع الثالثني
حي املصيف ،شارع امللك عبد العزيز
حي الوزارات ،شارع الشيخ عبدالرحمن بن حسن
حي امللز
طريق امللك عبدالعزيز ،مركز صالح الدين ،الدور الثاين
حي العليا ،شارع التحلية
خمرج رقم 6
شارع امللك فيصل
حي السليمانيه ،شارع االمري سلطان بن عبد العزيز
حي البديعة ،شارع عائشه بنت ابي بكر
حي العزيزيه ،شارع حممد رشيد رضا
حي امللك فهد ،شارع االمري نايف بن عبد العزيز
حي الوشم ،شارع عمرو بن العالء
حي املروه،طريق ديراب شارع املعارض
حي العليا ،طريق امللك فهد
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العنوان

مركز فوتون لألشعة
نظارات السلمان
مستوصف أعمال العناية الطبية
مركز عامل االبتسامة التخصصي لطب االسنان
مستوصف نهج التقوى لألسنان
مستوصف الثويني االهلي
جممع عيادات وهج زين الطبي
جممع عيادات شركة تويا الطبية
جممع عيادات قمة النخيل لطب االسنان 1
ممجمع عيادات قمة النخيل لطب االسنان 2
مستوصف االبراج لطب االسنان
جممع عيادات املئوية االستشارية 5
مستوصف االندلس لطب االسنان
مستوصف احلكيم لطب االسنان

الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض

01 14660000
حي السليمانيه ،امام مدينة امللك فهد الطبيه
01 141 3 3 105
حي جربه ،شارع االعشى
01 1405 9434
حي الوزارات ،شارع عبد الرحمن بن عبد العزيز
01 12488872
حي غرناطه ،شارع خالد بن الوليد
01 12498882
حي الروضه،شارع عبدالرحمن الغافقي
01 123 17744
حي النسيم الغربي،شارع اسامه بن زيد
01 12094341
حي النسيم ،شارع عبداهلل بن عمر
01 14625354
حي العليا،طريق مكه
01 14181 178
حي السويدي ،شارع النخيل
01 14852295
حي العقيق ،شارع امللك فهد
01 14246101
حي السويدي ،شارع عائشه بنت ابي بكر
حي ظهرة البديعه ،شارع الشيخ صالح بن عبدالعزيز 01 143 18254
01 143 18077
حي العريجاء ،شارع االمري مساعد بن عبدالرحمن
01 14365530
حي طويق ،شارع بالل بن رباح
01 14255 987
حي ظهرة البديعة ،شارع املدينه املنوره
01 12253440
حي التعاون ،شارع االمام سعود بن عبدالعزيز
01 14305007
حي طويق ،شارع اسماء بنت ابي بكر
01 141 1 3 289
حي الشميسي ،شارع عسري
01 12885444
حي السلمانيه ،شارع امللك عبدالعزيز
01 14488960
حي منفوحه ،شارع منفوحه تقاطع شارع البطحاء
01 123 29905
حي النسيم ،شارع اسامه بن زيد
01 12098183
حي النسيم الغربي،شارع حسان بن ثابت
01 14509444
حي املروج ،شارع ابن سينا
01 123 5 61 1 1
حي النسيم شارع سعد بن ابي وقاص
01 123 5 61 1 1
حي اخلليج ،شارع ابي سعيد اخلدري
01 14553041
حي التعاون ،شارع االمام سعود بن عبدالعزيز
01 1466665 1
حي السليمانيه ،طريق مكه
01 146402 1 6
حي العليا ،شارع عبدالرحمن احلمدان
01 12275 626
حي اخلليج  ،شارع الشيخ عبدالعزيز بن بشر
01 14068885
حي البطحاء ،شارع عمر اخملتار
01 14802229
حي املزار شما ًال  ،شارع التخصصي
01 12755500
حي الوادي شارع البحر االحمر
01 12771 666
حي البديعة ،شارع حمزه بن عبداملطلب
01 12070498
حي املرسالت طريق امللك عبداهلل
01 1241 3475
حي السعاده ،السلي
01 1293 1 1 90
حي العليا،شارع االمري سلطان
01 14537777
حي املروج  ،شارع امللك عبد العزيز
01 120 60230
حي امللز ،شارع االحساء اما مصنع البيبسي
01 12 1 68888
حي العليا ،شارع العليا العام
01 12222223
حي الشفاء،شارع الرتمذي
01 12741 1 37
حي الغدير،شارع امللك عبدالعزيز
01 14780000
حي امللز ،شارع صالح الدين
01 14860040
منطقة الدرعية ،شارع الثالثني
01 12495 604
حي القدس ،شارع خالد بن الوليد
01 12055050
حي املروج،شارع االمام سعود بن عبد العزيز

مستوصف الفارابي لطب االسنان االهلي  -ظهرة البديعة

مستوصف فداد التخصصي لطب االسنان
مستوصف خالد العجاجي الطبي
مستوصف السالمه
مستشفى الصفوة
جممع عيادات درة العالج الطبي
مستوصف ابتسامتك لطب االسنان
جممع عيادات بسمة الفرابي وتقومي االسنان 18
جممع عيادات هاو الطبي  -املروج
جممع عيادات هاو الطبي  -النسيم
جممع عيادات شركة احلديث العايل
مستوصف عالج الرياض الطبي
جممع فوتون الطبي
جممع شركة البسمة الدائمة لالسنان
جممع عيادات شركة تركي البقمي وشريكه لطب االسنان
جممع عيادات شركة شمس املدن الطبي
جممع عيادات املركز الطبي لألنف واألذن واحلنجرة
جممع عيادات وروف الطبي
جممع شركة واحة التشايف للخدمات الطبيه احملدوده
جممع عيادات اثنان وثالثون لطب االسنان
مستوصف املنصور الطبي
مركز غرائب النظارات
جممع عيادات ركن املئوية االستشارية
مركز كدون لطب االسنان 1
مركز كدون الطبي الثاين
جممع عيادات أضواء العالج لطب االسنان ()1
جممع االفاق لطب االسنان 3
مستوصف نورانا الطبي
مستوصف الدرعية الطبي االهلي
جممع عيادات بيت سماء لطب وتقومي االسنان
سمايل لطب وجتميل االسنان
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الرياض
جممع عيادات االعتماد الطبي
الرياض
مركز دنيا النور للبصريات
الرياض
جممع الشفاء الطبي
الرياض
مستوصف مركز الربوة لطب االسنان
الرياض
جممع عيادات ملسة الشفاء
الرياض
مستوصف بسمة امللتقى لطب االسنان
الرياض
مستوصف األنفال
الرياض
عيونك للنظارات
الرياض
مستوصف العارض
الرياض
جممع أضواء العالج لطب االسنان
الرياض
مستوصف مرياد الطبي
الرياض
جممع شركة براقة الطبية
الرياض
مستوصف بريق االبتسامه لطب االسنان
الرياض
جممع عيادات د /مها عبد الرزاق احلاج لطب االسنان
الرياض
جممع أرام الطبي
شركة جممع عيادات السفري لطب األسنان الرياض
الرياض
جممع واحة املاس الطبي لألسنان
مستوصف ومركز رهيف لطب األسنان الرياض
الرياض
مركز املدينة للسمعيات
الرياض
جممع مركز سيماي الطبي
الرياض
مستوصف مركز الطب العايل
جممع عيادات مركز خرباء البسمة لطب االسنان الرياض
جممع عيادات املركز الوطني المراض الدم واالورام الرياض
الرياض
بصريات رؤى العيون
الرياض
مستوصف أسعد لطب االسنان
الرياض
مستوصف اخلزامى الطبي
الرياض
مستوصف أشبيليا الطبي
الرياض
عيون جريئه للبصريات
الرياض
جممع عيادات د /عمر فريد السليم
الرياض
مستوصف حي اخلليج الطبي
جممع عيادات رام لطب وتقومي االسنان  12الرياض
الرياض
جممع عيادات رام لطب االسنان 13
الرياض
جممع عيادات مدار الشفا لطب االسنان 2
الرياض
جممع عيادات قمة النخيل لطب االسنان 3
الرياض
مستوصف احلكيم الطبي
الرياض
مركز مقلة للبصريات  -الروضة 1
الرياض
جممع عيادات شركة جمايل الطبية
جممع عيادات شركة مالني الطبية لطب االسنان الرياض
جممع عيادات د /مساعد عبدالعزيز الزالل الطبي الرياض
جممع عيادات د /مساعد عبدالعزيز الزالل لطب االسنان واجللدية والتجميل
الرياض
جممع عيادات د  /مساعد عبدالعزيز الزالل الطبي  2الرياض
الرياض
مستوصف الرحمه الطبي وخمترب التحاليل الطبية
الرياض
مستوصف حي السالم
الرياض
مستوصف الرازي االهلي
املركز املتحالف لألشعه التشخيصية الرياض

العنوان

الهاتف

حي احلمراء ،طريق امللك عبداهلل
حي العليا ،شارع االمري سلطان بن عبدالعزيز
احلي اجلنوبي  ،الشارع العام
حي الربوة ،شارع عمر بن عبدالعزيز
حي الروضه ،شارع خالد بن الوليد
حي املنصورة ،شارع االمري حممد بن تركي بن عبد العزيز
شارع األربعني  -حي الشقرا
حي املعذر ،شارع التخصصي
حي البديعة ،شارع سطام بن عبدالعزيز
حي السالم،شارع االمام الشافعي
حي النسيم ،شارع ابي هريرة
حي احلمراء،شارع البحار
حي النسيم،شارع ابو االسود الدؤيل
حي العليا ،شارع االمري سلطان بن عبدالعزيز
حي الريان،شارع االمام احمد بن حنبل
حي العليا ،شارع العليا العام
حي احلمراء ،شارع امللك عبداهلل
أم احلمام  ،بجانب صيدلية االمني
حي العليا ،طريق خريص
حي الفالح ،عثمان بن عفان
حي السويدي،شارع عبد امللك بن هشام
حي البديعة،الدائري الغربي
حي السليمانية،شارع العروبة
حي السويدي  ،شارع حمزة بن عبد املطلب
حي صالح الدين ،شارع امللك عبد العزيز
حي النزهة ،شارع االمام سعود
حي اشبيليا ،طريق امللك عبداهلل
حي امللز ،شارع جرير
حي البطحاء ،شارع البطحاء العام مقابل جممع بن سليمان
حي اخلليج ،شارع االمري بندر بن عبدالعزيز
حي العزيزية ،شارع النصر
حي الوادي شارع البحر االحمر
حي الدرعية ،شارع امللك عبدالعزيز
حي املنصوره ،طريق اخلرج
حي العريجاء ،شارع االمري مساعد بن عبدالرحمن
حي الروضة ،شارع خالد بن الوليد  ،مركز السدحان
حي السويدي ،شارع سدير
حي الرحمانيه  ،شارع امللك عبداهلل تقاطع التخصصي
حي املرسالت طريق امللك عبداهلل
حي العليا  ،التحليه شارع االمري حممد بن عبدالعزيز
حي البديعه،شارع املدينه املنورة
حي النهضة ،شارع سليمان الفارسي
حي السالم،شارع االمام الشافعي
ام احلمام  ،شارع االربعني
حي صالح الدين ،شارع امللك عبد العزيز

01 12496070
01 12 177008
01 1722 1777
01 1493443 3
01 12288888
01 14460668
01 1 6223434
01 1482272 1
01 1435 9460
01 14963960
01 123 28426
01 12488188
01 123 38010
01 12 1 91 922
01 12081 1 1 1
01 12050810
01 12487888
01 14822718
01 14788809
01 120053 3 3
01 1 545 1 1 1 1
01 12754941
01 12881 1 55
01 14244585
01 14549943
01 1450001 1
01 12400555
01 14747170
01 128773 29
01 12269967
01 1495 9485
01 12 105017
01 14546403
01 1448445 6
01 143 18461
01 12222299
01 12671 1 17
01 12055577
01 1453 3666
01 14660222
01 14367777
01 12260600
01 14923030
01 14824370
01 12771 100
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العنوان

الهاتف

مركز كنتال لطب االسنان ()2
مستوصف شربا الطبي
مستوصف مركز صفد لطب األسنان 2 -

الرياض
الرياض
الرياض

حي النزهة ،شارع ابو بكر الصديق
حي السويدي،شارع سدير
حي الورود  ،طريق امللك عبداهلل

01 145 67070
01 14253030
01 12050185

جممع مركز كنتال لطب االسنان ()1

الرياض

حي املربع  ،شارع عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

01 14080414

حي العليا ،شارع االمري حممد بن عبدالعزيز
الرياض
مركز عامل العيون للبصريات
اخلرج
اخلرج
جمموعة القناص الطبية
شارع الثمامة
جممع العيادات املتقدمة اإلستشارية ( )2اخلرج
حي الشعبة ،شارع طريق العيون
اخلرج
مستوصف دار الشعبة الطبي
شارع امللك سعود
اخلرج
مستوصف التعاون
حي الريان ،امتداد شارع الستني
اخلرج
مستوصف اخلرج األهلي
حي العزيزيه ،شارع امللك فيصل
اخلرج
مستوصف الدوسري الطبي
شارع األمري فهد
اخلرج
مستوصف دار السالم الطبي
طريق امللك فهد  ،حي السالم
اخلرج
مستوصف العميد الطبي
حي ابن تركي  ،طريق امللك فهد بجانب جيان
اخلرج
جممع عيادات الشفاء لطب االسنان  - 9اخلرج
حي النهضة ،شارع االمري عبداهلل بن عبد العزيز
اخلرج
مستوصف ابراهيم عبدالرحمن الصخيرب
الشارع العام
عفيف
مستوصف حممد برجس مبارك احلربي األهلي
حي امللك عبد العزيز ،شارع امللك خالد
اجملمعة
جممع عيادات عالج سدير الطبي
اجملمعة
اجملمعة
مستوصف احلبيب الطبي
الزلفي ،شارع امللك عبداهلل ابن عبدالعزيز
جممع عيادات كدون لطب األسنان ( )3الزلفي
شارع االربعني
الزلفي
مستوصف الزلفي الطبي
حي  ، 16شارع الثالثني
الزلفي
مستوصف نبض الوتني  -الزلفي
شارع شقراء العام ،حي الصفراء
جممع شركة ماجد مرتك القحطاين مبشاركة د /عدي الغامن شقراء
وادي الدواسر حي النويعمة  -شارع احملكمة
مستوصف النويعمة الوطني
مستوصف اخلماسني االهلي وادي الدواسر وادي الدواسر حي اخلماسني ،اللدام الشارع العام
وادي الدواسر حي اللدام ،الشارع العام
مستوصف املعاوده
الدوادمي ،احلي الشمايل ،الشارع العام
الدوادمي
مستوصف ابو زيد الطبي
حي النخيل ،الشنانه
الرس
مستوصف اجلناح الطبي  -الرس
شارع الربيد ،حي الرويش
األرطاوية
جممع عيادات الفيحاء الطبي  -األرطاوية
السليل
سليل
مستوصف السليل الوطني
حي غرناطة  ،شارع امللك فيصل
جممع عيادات اسناين املتميزة لطب االسنان املزاحمية
القويعية،طريق امللك عبدالعزيز
القويعية
جممع عيادات الطيار

01 12 1 63999
01 1 5475555
01 1 5495 63 2
01 1 5472080
01 1 5440408
01 1 54473 3 2
01 1 54481 67
01 1 5448663
01 1 5443 377
01 14643903
01 1 5488882
01 17222971
920003014
01 643 2393 1
01 64222245
01 642255 66
01 64222777
01 1 6281 12 1
01 17861495
01 17820992
01 1784455 9
01 1 6423 3 38
01 63 3 35500
01 643603 3 3
01 17820877
01 1 523 2929
01 1 6520808

منطقةمكةاملكرمة
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

املركز الطبي الدويل
عيادة د /طارق حسن بغدادي
املركز الدويل للعناية بالكلى
البدر للبصريات
مركز اندلسيه لطب االسنان  -لو شاتو

جدة
جدة
جدة
جدة
جده
جده
جده
جدة
جدة

شارع حائل
حي الفيصلية ،شارع الستني ،مبنى العبد اللطيف بالزا
حي الزهراء ،شارع األمري سلطان
حي احلمراء ،شارع األمري حممد بن عبدالعزيز
التحلية ،مركز لو شاتو
حي االندلس  ،شارع حممد البكري

0126509000
01263985 65
01261 65 924
0126688500
012261 1 1 1 1
0126063637
0122346666
0126240000
0126394000

جممع شركة سالم املتميزة للخدمات الطبية احملدودة

جممع املرجع الطبي
مستشفى امللك خالد  -احلرس الوطني
املستشفى السعودي األملاين  -جدة
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حي الشاطئ ،مركز زمردة الشاطي شارع امللك عبدالعزيز

طريق جدة  -مكة
حي الزهراء

منطقةمكةاملكرمة
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مستشفى الدكتور سليمان فقيه
مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام
عيادات دنتاليا
ادات إبتسامات النجوم
شركة الدقة الطبية احملدودة
مركز د /راشد قعوان الطبي (مدكس)
عيادات النورس املتخصصة لطب األسنان
جممع عيادات األوىل احلديثه
سوزان دنتل سنرت
شركة احلاسة األوىل للبصريات احملدودة
مستشفى األطباء املتحدون
مستشفى بقشان العام
مركز االندلسيه لطب االسنان 1-
مغربي للنظارات
مركز الدكتور منري هرساين لألسنان
املستوصف السعودي األمريكي
مستوصف داليا
مركز الربكة الطبي ( دله لالسنان سابقا)
عيادات تالة الطبية
مركز الؤلؤة لطب األسنان
مستوصف الشروق لطب األسنان
مركز الراقون املميز للخدمات الطبية
جممع ابتسامات النجوم
جممع سابا كلينيك رقم ()6
مستوصف احلمراء لطب األسنان

جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جده
جده
جدة
جده
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جده
جدة
جده
جده
جده
جده
جده
جدة
جده
جدة
جدة
جده
جده
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة

شارع فلسطني
حي الفيصلية  -شارع الستني
شارع التحلية
شارع فلسطني ،قرب سوفيتل احلمراء
حي الزهراء ،طريق امللك
تقاطع شارع اجلفايل مع شارع التحلية
حي الروضه ،شارع صاري
حي الزهراء
حي الروضه ،شارع التحلية

0126655000
0126038888
0122840444
0126645554
0126922298
0126100040
0126068182
920029090
92001 1 663
01 1 660095 1
012653 3 3 3 3
0126691222
0126702777
01265 10655
01266965 64
0126605050
0126607068
0126030788
0126391818
0126073030
0126910343
0126143630
012655423 2
0126655746
0126655588
0126729829
0126577234
0126654477
012663 1877
01265 10666
0126675000
0126823 200
0126929393
012625 6666
01263 1 3 1 3 1
0126365000
0126368100
01265 10652
0126612 1 65
0126655009
0126655009
0126655200
0126742653
012677222 1
0126875255

عيادات د /سامية فلمبان للطب وطب األسنان  -جده

شركة النهدي الطبية
عيادات باقدو الطبية
عيادات حممد خليل فقية التخصصية اجملمعة

مستشفى الدكتور عبدالرحمن بخش
مستشفى جده الوطني اجلديد
مستشفى الدكتور غسان جنيب فرعون العام
فينري لطب األسنان
مستشفى الظافر
مستشفى جده الوطني القدمي
مركز مغربي للعيون واألذن  -جدة
مستشفى اجلدعاين اجلديد
مستشفى أبو زنادة
مستشفى احلمراء
مستوصف سابا ( 3مستوصف السليمانية سابقا)

مستوصف سابا ( 4مستوصف حراء سابقا)
مستشفى مغربي للعيون و األذن واألسنان  -جدة

مستوصف مشرفة الطبي
مستشفى اجلدعاين  -الصفا
مستشفى املستقبل

التحلية ،شارع االمري حممد بن عبدالعزيز ،امام مركز التحلية التجاري

الكورنيش
شارع التحلية
شارع املكرونة
طريق املدينة
مركز النخيل  -طريق املدينة
الكورنيش ،مقابل قصر احلمراء
مركز النخيل  -طريق املدينة
حي الزهراء ،شارع أحمد العطاس ،بجوار جمعية الرب
شارع البرتجي ،خلف تشاينا تاون
حي البوادي ،تقاطع شارع حراء مع البوادي
حي الفيصلية ،أمام ستاد املعارف
حي الشرفية ،طريق املدينة الطالع ،أمام حمافظة جدة
حي النعيم ،شارع األمري سلطان
حي السامر ،شارع األربعني
حي احلمراء  ،مركز احلمراء التجاري الدور الثالث
حي مشرفة شارع املكرونه
حي الرويس  ،مبنى الفارسي شارع امللك عبداهلل
حي الروضة ،شارع النهضة ( جمري السيل )
حي االندلس ،شارع االمري حممد بن عبدالعزيز
حي الشرفية  -شارع الستني
حي احلمرا ،طريق املدينه
حي الزهراء
حي الربوة ،شارع صاري ،امام دوار الفلك
حي األمري فواز طريق مكة  -جدة السريع غرب بلدية اجلنوب

الكندره ،شارع املطار القدمي
كيلو  - 3شارع خزام
حي الغليل  -شارع احملجر
شارع حائل
حي احلمراء
حي السليمانية (بجوار مركز السليمانية التجاري)
شارع حراء
طريق املدينة
شارع املكرونة
حي الصفا
شارع باخشب
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حمافظة

العنوان

الهاتف

مستوصف هالة عيسى بن الدن
مركز الربكة الطبي
عيادات وجراحات الدكتورة نهاد إسالم
مركز طبابة جدة

جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جده
جده
جدة
جده
جده
جده
جده
جدة
جدة
جده
جده
جده
جده
جده
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جده
جده
جده

حي املشرفة  -شارع املكرونة
حي مشرفة  ،شارع البازي
تقاطع طريق امللك مع شارع حراء
شارع احمد زينل
شارع األمري سلطان -مركز السالمة الطبي -الربج 3
حي احلمراء ،شارع إبراهيم أدهم
حي الروضة ،سوق جدة الدويل
حي املروة ،شارع األمري ماجد ،خمطط الورش
حي النهضة ،شارع حراء
حي الصفا ،شارع ام القرى
حي النعيم ،شارع حراء
حي الفيصلية ،شارع األمري فهد
حي الروضة ،شارع التحليه
حي بني مالك ،شارع فلسطني

01267223 1 5
0126175300
0126077700
0126829522
01261 65500
012665 6461
0126658665
0126541418
920022293
012272 1 1 1 1
0126989912
0126398858
012263 2099
0122873677
0126736908
012661771 3
01263 3 3 1 18
01266861 61
0126573001
0126785888
0126970224
01263555 66
01264291 54
0126748794
0126030717
920003 392
0126360900
0126655009
0126700768
0126200129
0126542022
01263 18900
0126896009
0126438395
0126441 108
01267102 1 6
0126739827
0126541 638
012669065 6
0126701071
0126283 3 3 3
0126754555
0126555222
0126397171
0122710777

مركز مغربي للعيون بشمال جدة ( مركز السالمة)

مستشفى هالة عيسى بن الدن
حسام للنظارات الطبية
مستوصف فلسطني
العني للعني للبصريات
جممع عيادات رياده
جمال العيون للنظارات
جممع عيادات عيد كلينيك و جراحة اليوم الواحد
مركز الدكتور عبدالرحيم توران قاري
جممع الكمال الطبي
ابان للنظارات
مركز د /أحمد بطل املتخصص لطب و جراحة العيون

عيني عينك للنظارات
جممع مركز األستشاريون لطب العيون
نظارات شركة العبري العاملية
جممع شفاء الدويل الطبي
مستوصف القدس الطبي
مستشفى كلية ابن سيناء للعلوم الطبية
وطني للنظارات
مركز جدة املثايل للنظارات
عيادات احلياة
شركة عيادات أسناين التخصصية لطب األسنان احملدوده

مستوصف االمل
مستوصف قويزة االهلي
مستوصف بني مالك
مستوصف سابا ( 2مستوصف الصفا سابقا)
مستوصف سابا ( 1مستوصف بوادي جدة سابقا)

مستوصف الفيصل
مستوصف بدر الدين  -اإلسكان
مستوصف بدر الدين  -الشرفية
مستوصف بدر الدين  -باب مكة
مستوصف بدر الدين  -الستني
مستوصف بدر الدين  -بني مالك
مستوصف بدر الدين  -البوادي
مستوصف الشرق 2
مستوصف العزيزية بجدة
عيادات السامرية
مستوصف الثمريي
عيادات د /عدنان ابراهيم غالم اجملمعه
جممع البسمه الطبي
مركز بندر الطبي
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حي مشرفة ،شارع املكرونه امام مسجد ابو بكر و بنك الراجحي

حي احلمرا ،طريق املدينة
حي الثغر ،بيت املقدس طريق مكه القدمي
حي الروضه ،شارع النهضه احلديثه
الشرفيه ،شارع خالد بن الوليد
حي الصفاء ،شارع ام القرى
الفيصلية  ،6شارع املكرونة
حي الشفاء  ،شارع احملجر
حي البغدادية ،شارع حممد بن عبد الوهاب
حي العزيزيه ،شارع املكرونه
حي البوادي،شارع صاري
حي السالمة ،شارع األمري سلطان
حي الشعلة ،شارع ام القرى بجانب وطني
حي فويزه ،خمطط املساعد
حي بني مالك الشارع العام
شارع فلسطني/عمارة نوره-الدرو الثالث-شقة 36
شارع الستني
حي الكندرة
شارع اإلسكان
شارع الشرفية
مقابل مسجد بن حمفوظ  -باب مكة
شارع الستني ،جانب البنك األهلي
بني مالك
شارع الستني ،البوادي
شارع حمزة نور
حي العزيزية ،شارع غرناطة
حي السامر ،الشارع العام بجوار حمطة السامر
حي الرحاب ،شارع التحلية تقاطع األربعني
حي النزهه ،شارع سلطان بن سلمان
حي السالمه ،شارع اليمامه
حي الصفا ،شارع عبداهلل الشربتلي

منطقةمكةاملكرمة
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مستشفى نسيم جده
مستوصف االقصى
مستوصف السالم الطبي

جده
جده
جده
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جده
جدة
جده
جده
جده
جده
جده
جدة
جده
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة

حي بني مالك ،شارع بني مالك امام مكتب رئاسة الطريان املدين

0126742 1 1 1
0126541229
01269893 1 5
0126080495
0126710040
0126974463
0126500065
0122870607
01267171 1 1
012622 1 663
0126939222
0126443866
0126583 386
0126682255
0126817777
0126041 905
0126440081
0126625 908
0126720679
01263 10671
012635571 5
0126370707
0126423555
0126573001
0126744370
01260803 26
0126244091
0126174545
0122722222
0126823 3 3 1
01223 1 1206
0126500089
01266363 3 3
01264055 65
0122894583
0126360346
01263 27100
0126871077
0126203 1 92
012623 2020
0126827205
012653 3636
0126452695
0126395444
01262 1 6040
0126305555

مستوصف سابا ( 5مستوصف سيسكو سابقا)

مستشفى جدة األهلي
اجملمع الطبي العام  -صاري
جممع سدرة الطبي اجلديد
عيادات املنارات اجملمعة
مستوصف الزقزوق الطبي
فنون العيون للبصريات
مركز دكتور طالل قطب الطبي
مستوصف باب مكه
مستوصف السهلي الطبي
مركز اخمللص للسمعيات
مستوصف ربيع اململكه الطبي
جممع عيادات شركة صالح عثمان مرتضى الطبية املتخصصه

عيون اخلليج للنظارات رقم  2فئه ج
جممع شفاء البوادي الطبي
مستوصف شار الطبي
مستوصف الريان
مستوصف التاج
مستشفى احلياة
مستشفى الدكتور خالد إدريس
مستوصف العبري  -الشرفية
مستوصف سمرية
مستوصف العبري  -املنطقة الصناعية
مستوصف الياسمني
مستوصف العبري الطبي (العزيزية)
جممع خالد الطبي 2 -
مستشفى الزهراء
مستوصف السالمة اجلديد
عيادات الهبة الطبية
مستشفى الدكتور حسان غزاوي
مستوصف الظافر الطبي
جممع عيادات الرحيلي
جممع عيادات غليل اجلديد
مستوصف بلغصون
مستوصف اسالم الطبي
مستوصف خالد الطبي 1
جممع هبة آسيا الطبي
البشاوري للبصريات  -جدة
جممع عيادات شفاء جدة الطبي
جممع عيادات بدر التمام
مستوصف العبري  -البوادي
مركز الهجرة الطبي
جممع عيادات النور  -جدة

حي النزهه ،شارع املكرونه
حي الربوة ،شارع االمري ماجد
املدينة الصناعية ،املرحلة الثالثة
شارع املكرونة
شارع صاري
حي الشرفية
حي الرحاب ،شارع املؤلفني
حي مشرفة  8 ،شارع املراسلني
حي النهضة ،شارع حراء
حي الصفا ،شارع االمري متعب
حي السبيل ،طريق مكه كيلو 1
حي املروه ،شرق شارع السبعني
حي مشرفه ،شارع فلسطني
حي الثغر ،كيلو 3
حي البغدادية ،الشرفيه ،شارع الشعيبه
حي البلد ،شارع امللك عبدالعزيز
حي الربوة ،شارع املكرونة
حي مشرفه ،شارع االمري ماجد
حي الشرفية
حي الغليل
شارع التلفزيون
طريق املطار القدمي
شارع خالد بن الوليد  -حي املشرفة
شارع األمري ماجد
النمنطقة الصناعية
كيلو 14
شارع الصحافة  -حي العزيزية
حي السامر
حي الزهراء ،شارع األمري سلطان
شارع احملجر
شارع حائل ،حي الرويس
شارع الستني خلف سوق بن داود
السليمانية
حي الرحيلي ،طريق املدينة
شارع حسن حسنني
طريق املطار القدمي
حي اجلامعة ،شارع االمام ليث
حي الروابي ،طريق مكة
حي الروابي ،طريق مكة القدمي ،كيلو 8
حي الفيصلية ،طريق املدينة ،كيلو 10
حي الشرفية،شارع األمري خالد
حي الشرفية
حي البوادي
طريق مكة القدمي  -كيلو 11
حي الشرفية ،شارع امللك خالد
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العنوان

الهاتف

عيادات الردادي
جممع البشري الطبي
عيادات األسرة اجلديدة
جممع عيادات اجملد التخصصية
جممع عيادات الهبة الطبيه اجلديده
بقشان للبصريات
مستوصف الهدير الطبي
جممع عيادا ت ابو اخلري
جممع عيادات وطنك
مستوصف ابن سينا
جممع هبة اسيا الطبي ()2
شركة امريكان اسرتاتيجيك هلثكري ماجنمنت
مستشفى حي اجلامعه
عيادات د /رامي حسنني لطب و زراعة االسنان
مستوصف الشفاء
مستوصف يحيى الطبي
جممع شفاء املنتزه الطبي
جممع عيادات املوج التخصصية
عيادات الصفاء الرائدة

جدة
جدة
جدة
جده
جده
جده
جدة
جدة
جده
جده
جدة
جده
جده
جده
جدة
جده
جدة
جده
جده
جدة
جدة
جدة
جدة
جدة
جده
جده
جده
جده
جده
جده
جده
جدة
جدة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة

حي الشرفية ،شارع امللك فهد( ،الستني)
ثول ،الشارع العام ،بجوار الشرطة
حي الكندرة ،شارع ابها
حي الشرفيه ،شارع خالد بن الوليد
حي السامر ،الشارع العام
حي الزهراء ،طريق امللك
مدائن الفهد ،شارع كناز ابن احلسني
حي العزيزية ،شارع وادي زمزم
حي الصفا ،شارع ام القرى
حي العزيزية ،شارع األدباء
باب مكه ،شارع دار املنصور
حي االندلس ،شارع ابراهيم اجلفايل
شارع السرية العطرة  ،حي اجلامعه
حي الصفا ،ميدان الفلك

0126141412
012288465 6
01263 25554
0126308000
0126500089
0126922683
0126341 388
0126749797
0122655500
0126762027
012645 1777
0126644172
012680 6666
0126781 541
0126822900
0126658754
0126204999
0126947780
0126228600
0126770001
01266441 18
0126799747
01265 1 665 6
0122871000
0126881288
01267443 3 3
01264901 17
0122841818
0126553900
0126654646
012667603 3
0126205 940
01228755 60
0126823 200
0125454455
0125587777
0125222222
012543693 1
01255 90999
0125588080
0125204444
0125423 3 22
0125377955
01255 61 679
0125772222
0125491 1 1 1

مركز عبداللطيف جميل إلعادة التأهيل والرعاية الصحية

خمترب الربج
مستوصف الظافر الطبي
مستوصف األسكان بجده
عيادات بدر الفراج التخصصية لطب االسنان
مستوصف املدينة الطبي
عيادات بدر السماء اجملمعه
مركز مستشارك الطبي
جممع طبي املدار الراقي لطب االسنان  -احلمراء

عيادات املدار الراقي لطب االسنان  -حراء
جممع طبي املدار الراقي لطب االسنان  -التحلية

عيادات د .عادل علي اسماعيل تركي للجراحه
مستوصف النهضة االهلي
عيادات نسيم جدة
مستوصف الدكتور غسان جنيب فرعون (اسنان )
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مستشفى الرفيع
مستشفى علوي تونسي وأخوانه
مستشفى الدكتور عبد الرحمن بخش
عيادة د /جمدي نافع
مركز مغربي للعيون واألذن  -مكة
جممع الصفوة الطبي
مستشفى حممد صالح باشرحيل
عيادات اجلوده لطب و تقومي األسنان
املستوصف الطبي احلديث
روائع املميزون للنظارات
مستشفى السالم  -مكة
جممع عيادات علي الصاعدي

شرق طريق املدينة الطالع ،خلف مصنع اجلفايل للسيارات

حي الروضه  ،شارع الكيال
حي احلرمني  ،كيلو 10
حي النهضه ،شارع حراء
حي احملمدية ،شارع امنه بنت ابي وهب
حي الصفا
طريق املدينة ،مبنى اخلياط
حي الصفا
حي الشرفية  ،غرب عمائر األسكان
حي مشرفه ،شارع التضامن العربي
حي اجلامعه ،شارع السرية العطرة
حي العزيزية ،شارع األنباء
حي الصفا ،شارع الشربتلي
حي احلمراء،شارع فلسطني مركز الشميسي
حي النزهة،شارع حراء
حي االندلس ،شارع التحلية
حي احلمراء ،طريق املدينه مركز النخيل
حي املنتزهات كيلو 14
بجوا سوق املنارة ،حي العزيزية
شارع النزهة
شارع الستني
العزيزية اجلنوبية ،شارع عبداهلل اخلياط
حي العمره
حي الزاهر ،الشارع العام
شارع العزيزية
حي العزيزية ،أبراج الراجحي
كيلو  ،8طريق املدينة
حي النزهه ،الشارع العام
حي الكعكية ،الشارع العام
الشرائع ،شارع 64
حي العدل ،طريق السيل
حي العتيبيه

منطقةمكةاملكرمة
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

عيادات الطبيب زاهر قضيب البان التخصصية

مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
مكة املكرمة
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
الطائف
رابغ
رابغ
رابغ
رابغ
رابغ
اخلرمة

حي الرصيفه
حي العزيزية ،شارع عبدااله بن حميد
حي اخلنساء ،الشارع العام
حي املنصور ،شارع املنصور
الستيني  ،شارع أم القرى
العوايل،شارع حممد املانع
حي الكعكية ،الشارع العام
حى العدل-ميدان جبل النور-عمارة حممد اجلميعي
حي الزاهر
حي العتيبيه ،الشارع العام
الرصيفة
شارع الستني
حي األجياد ،أبراج البيت
حي الزاهر ،شارع احلج
حي العزيزية
العزيزية الشمالية ،جوار مسجد الفارسي
حي الربث ،الشارع العام

0125400004
0125587799
0125735201
0125369779
0125 614001
920025052
0125352648
012553 3770
0125496542
0125449763
0125376767
0125420125
0125718400
012545 9407
0125 665 65 6
012550055 1
0122653 1 1 3
0122 1 3 55 60
01255 62 177
0125479000
0125361280
012542 123 1
0125 61 3937
0125543 3 3 3
0125 973862
0125454455
01773 3 1071
0125460000
01273 27055
0127340000
0127366100
0127250600
012745 1 3 35
01773 25522
012725 1742
0127252702
0127466980
0127493892
01273 14444
0127490660
01242203 20
012422291 6
012422 1200
0124222229
012422 1 3 3 2
01283 2 1434

جممع عيادات  /د .زاهر قضيب البان رقم  2بالعزيزية

عيادات الطبيبان  /زاهر و سعاد
مستشفى الشفاء
جممع عيادات الصفوة رقم 2
شركة جممع عيادات نخبة التداوي
جممع العيساوي الطبي التخصصي بالكعكية
جممع عيادات البدر الطبية رقم( )3بالعدل
عيادات مكه الطبيه
مستوصف العيساوي الطبي
مستشفى أم القرى العام
البشاوري للبصريات  -مكة املكرمة
جممع عيادات البيت الطبي
مستوصف اخللود الطبي
جممع عيادات مركز العبري الطبي
جممع عيادات اسيا العزيزية
مستوصف عسفان الطبي
جممع عيادات البشري الطبية
املستشفى األهلي السعودي
مركز شفاء الربكة الطبي
مستوصف آسيا
مستوصف د /عبدالعزيز كردي
جممع مدار الشفا لطب االسنان  -مكه املكرمة
مركز مدار الشفا لطب االسنان رقم  2بالشوقية
حممع عيادات  /د .هالة عيسى بن الدن بالرصيفة

مستوصف مكة
جممع الزبيدي الطبي بالقنفذه
مستوصف الصاعدي
مستوصف الدكتور غسان جنيب فرعون (اسنان )

مستشفى العدواين العام
مستشفى األمني
مستشفى النهضة األهلي
مستوصف سمران األهلي
جممع عيادات اخلليل
جممع عيادات الرواد الطبي
مستوصف اخملتار األهلي
مستوصف األسره رقم ()1
مستوصف الفالح رقم ()1
جممع عيادادت ابعاد الربكة الطبي
مستوصف الوطن بشهار
األنصاري للبصريات  -رابغ
مستوصف األمل
مستوصف النخيل األهلي
مركز الدكتور خالد إدريس الطبي
جممع عام حممد البشري احلربي و د/فارس  -رابغ

مستوصف األهلي

خليص ،حي الدف ،الشارع العام ،عمارة بركة اهلل احمللبدي

حي العزيزية،شارع املستشفى الوطني
حي ساحات اسالم،شارع املنصور
شارع إبراهيم خليل
حي العتيبية ،الشارع العام
حي العزيزية ،الشارع العام مركز الراجحي
حي الشوقية ،الطريق العام بجانب عيادة الفايز
الرصيفة ،الشارع العام
حي النزهة
القنفذه ،حي الغربيه
حي الزاهر ،خمطط األمري طالل بن منصور
شارع شربا
حي الفيصلية  -قرب البنك األهلي
حي السالمة ،شارع امللك فيصل
شارع الهاوية
الشهداء الشماليه
حي اجلفيجف ،طريق امللك خالد
حي املضباع ،احلوية شارع مدينة امللك فهد الرياضيه
احلوية ،شارع مدينة امللك فهد الرياضيه
حي الشهداء الشماليه ،شارع الغزايل
شارع القمريه
حي اليمانية ،شارع وادي وج
حي شهار ،شارع الستني
رابغ ،الشارع العام
الشارع العام
الشارع العام
الشارع الرئيسي
رابغ ،شارع الكهرباء
شارع اخلرمة -حي النزهة
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منطقةمكةاملكرمة
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مستوصف العالج االهلي باخلرمه
مستوصف تهامة الطبي
مستوصف العشريي األهلي
مستوصف رنيه األهلي

اخلرمه
القنفذة
القنفذة
رنيه

حي الروضه ،شارع الروضه امام االحوال املدنيه
حي اخلالدية
حي حايل ،الشارع الرئيسي
حي العثمانية

01283 23 346
01773 22658
0177400255
0128425052

منطقةاملدينةاملنورة
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مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مستشفى املواساة
جممع عيادات األستشارية لطب األسنان
مستوصف د /سامية فلمبان  -املدينة
املستشفى السعودي األملاين  -املدينة املنورة
مستشفى الدار  -قباء
مركز مغربي للعيون واألذن  -املدينة املنورة
مستشفى املدينه الوطني
مستشفى الرحمة
مستوصف الدكتور/عبدالرحمن العقايل
جممع الفجر الطبي
مستوصف النور
مستوصف األندلس لطب األسنان  -املدينه املنورة
حمل تليسكوب للبصريات
مستشفى صفا املدينة
جممع عيادات د /صالح ناصر الزغبي
جممع العقيق الطبي
مستشفى الدار
جممع عيادات صحة الطبي
جممع عيادات د /البكاري الطبية التخصصية
مستشفى الزهراء اخلاص
مستشفى الدكتور حامد األحمدي
املستوصف الوطني السعودي
البشاوري للبصريات  -املدينة املنورة
مستوصف الوقاية
مؤسسة جديد زوم للتجارة
مستوصف واحة الشفاء الطبي
مستوصف اطباء املدينه اخلاص
جممع عيادات فرع شركة العبري العاملية الطبية احملدودة
حمل نظارات مؤسسة رأي العني للبصريات
األنصاري للبصريات  -املدينة املنورة
رؤيا للنظارات الطبية
جممع عيادات األبتسامة اجلميلة لطب األسنان
مستوصف الدكتور غسان جنيب فرعون (اسنان )
مستشفى األنصاري التخصصي
مستشفى سمري إبراهيم صعيدي العام
مستشفى ينبع الوطني
األنصاري للبصريات  -ينبع
جممع عيادات د /عبدالرحمن عيد العلوين لطب األسنان

املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينه املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينه املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينه املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينة املنورة
املدينه املنورة
املدينه املنورة
املدينه املنورة
املدينه املنورة
املدينة املنورة
املدينه املنورة
ينبع
ينبع
ينبع
ينبع
ينبع
ينبع
ينبع

طريق املطار الطالع
شارع ابو بكر الصديق ،ابراج غوث
العالية ،شارع علي بن ابي طالب
حي أبيار علي ،شارع اجلمعيات
طريق الهجرة
شارع ابن خلدون
احلزام األخضر ،شارع األمري عبداجمليد
قباء  -حي البحر
شارع قربان الطالع
شارع أبو بكر الصديق
حي بدر الشهداء ،شارع بن مهاجي
حي الكردي ،جوار البنك العربي
حي قربان  ،امام سوق الدائل قربان النازل
قباء ،حي البحر
الدوميه ،شارع االمري عبد اجمليد بن عبد العزيز
احلزام أمام مستشفى الوالدة
شارع العوايل
حي األزهري
شارع االمري عبداجمليد ،مقابل الدفاع املدين
شارع العوايل
طريق الدائري الثاين
شارع املساجد السبعة ،تقاطع السلطانة
طريق سلطانة
خمطط األمري نايف ،شارع حراء
شارع أبو بكر الصديق ،مركز الدخيل بالزا
أول طريق العيون املتفرع من سلطانه
حي ابن حارثه ،طريق املطار
حي الراية ،شارع عثمان بن عفان
الدائري الثاين العوايل
حي سلطانه ،شارع ابي بكر الصديق
حي الدائري الثاين تقاطع سيد الشهداء
حي السمريي،شارع علي بن ابي طالب
املنطقة الصناعية
حي اجلابرية
شارع األمري سلطان
مدينة ينع الصناعية
حي اجلابرية
حي احلدائق ،شارع طارق ابن زياد

01484222 1 1
0148252222
0148654377
0148406000
0148677777
01484222 1 1
0148444444
0148272777
01482505 61
0148467890
0143 3 20227
01481 5 1 3 3 3
01482255 66
0148280000
0148666640
01486455 1 1
0148365757
0148462663
0148371 3 18
0148488808
0148363 3 3 2
0148254743
0148229577
01483 1 3999
0148550607
0146571 145
0148375344
0148268664
0148660548
0148452743
0148303 293
0143 220077
0143923 222
014392 6444
014391 5000
0143962000
014392 6444
0143901 902

منطقةاملدينةاملنورة
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

حمل نظارات ماجد ناجي سلمان اجلهني
جممع عيادات الهيئة امللكية بينبع الصناعية
جممع عيادات ينبع التخصصية الطبية
مستوصف البحر األحمر
مؤسسة بصريات وسام للنظارات
املركز الطبي للهيئة امللكية بينبع  -الصناعية
جممع عيادات الصفا ينبع
مستوصف دار الشفا الطبي
األنصاري للبصريات  -ينبع البحر
مستوصف بدر الشهداء التخصصي

حي احلدائق  ،شارع ابو بكر الصديق
ينبع
ينبع
ينبع
شارع علي بن ابي طالب
ينبع
أول طريق ينبع النخل
ينبع
شارع عمر بن اخلطاب
ينبع
شارع امللك فيصل
ينبع
شارع امللك عبدالعزيز
ينبع
شارع عمر بن اخلطاب
ينبع البحر
حي (أ )8/شارع حممد بن عبدالوهاب
ينبع البحر
بدر الشهداء طريق املدينة ،شارع امللك فيصل

العنوان

الهاتف
014391 9696
0143961226
0143 2255 66
0143 22341 3
0143 22 1446
01423 1 6000
01439805 60
0143 227062
0143910708
0143 3 22400

منطقة عسري
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

عيادات د /سامية فلمبان للطب وطب األسنان
جممع عيادات احلرمني الطبي  -خميس مشيط
مستشفى الدكتور غسان جنيب فرعون
مستشفى مغربي للعيون واألذن و األسنان  -عسري
مستشفى احلياة الوطني
جممع عيادات واسني
فرع جممع النواجذ لألسنان
جممع عيادات األسرة الشامل
مركز وقاية احلديث الطبي
جممع اخلميس الطبي
جممع كالسيوم الطبي
جممع عيادات رعايتي الطبي
مستوصف الشفاء
مستشفى األهلي
مستوصف احلسام الطبي  -خميس مشيط
جممع عيادات شفاء اخلميس
جممع عيادات اخلالديه الطبي
مستوصف الرازي
جممع عيادات مدار الشفا لطب االسنان
شركة مركز طب االسنان التخصصي
جممع عيادات الثمال الطبية بخميس مشيط
مركز العامل لطب األسنان
مستشفى أبها اخلاص
مستوصف العائلة الصحي
جمموعة سعد الطبيه التخصصية
املستشفى التخصصي للنساء والوالدة و األطفال
مستوصف النميص الطبي
مستوصف األركان الطبي
نظارات فرزة
جممع عيادات صفا ابها الطبي

خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
أبها
أبها
أبها
ابها
أبها
أبها
أبها
أبها
ابها

طريق املدينة العسكرية ،مقابل السجن العام
حي العزيزية ،شارع امللك فهد
خميس مشيط
طريق أبها  -خميس مشيط
طريق الرياض
حي الراقي ،الشارع العام
حي الكهرباء ،شارع امللك عبداهلل
حي شباعه ،شارع الستني
طريق القاعدة اجلوية ،حي الرصراص
حي الضيافة ،طريق االمام حممد بن سعود
حي الرصراص ،شارع سعد بن ابي وقاص
حي الضباط
طريق املدينة العسكرية ،أمام البلدية
شارع األمري عبداهلل
خميس مشيط
حي الدرب
حي اخلالديه،شارع الثالثني
حي قنرب،شارع شبعه
حي عنود ،طريق امللك فهد
حي امليزاب ،الشارع العام
طريق ابها اخلميس  ،مقابل اسواق الغروي
حي الوردتني ،الشارع العام
شارع امللك خالد
حي السامر الشارع العام
حي حسام الشارع العام
حي اليمانية ،بجوار مستشفى أبها العام
حي املوظفني
حي النميص ،الشارع العام
شارع لبنان
وسط املدينه ،أمام جامع حي لبنان ،شارع الفاروق

01722 1 5374
0172220266
0172200002
0172355555
01723 34444
0172741000
01722273 3 3
01722 1 9794
0172502466
0172222012
0172604000
01722 12010
0172235790
0172350000
017235 1 1 54
0172371777
0172206688
0172220700
0172358888
017235 1 555
0172226666
01723 10012
0172292222
0172241 1 99
0172277755
0172258000
0172272 1 92
0172282727
0172239708
0172298884
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منطقة عسري
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مستوصف اياد اخلاص لطب االسنان
جممع عيادات الثمال الطبية بأبها
مستشفى الرحمة
جممع عيادات داوين
املستشفى السعودي األملاين
مستوصف األمل
مستوصف مستشاري الطبي
مستوصف السالم الطبي
مستوصف البيشة الطبي
جممع احلرمني الطبي  -أحد رفيدة
مستوصف العميس احلديث  -احد رفيده
مستشفى حمايل األهلي
مستوصف حامد التخصصي
مستوصف األهلي الطبي
مستوصف تنومه االهلي

ابها
ابها
أبها
ابها
أبها
بيشة
بيشة
بيشة
بيشة
أحد رفيدة
احد رفيده
حمايل
حمايل
ظهران اجلنوب
تنومه

حي الشرف،طريق امللك عبداهلل
مدخل السودة  ،احلزام الدائري
شارع نهران
حي النميص ،طريق امللك فهد
أبها
شمال املبنى احلكومي
ابن عمري
احلزام الشرقي
أمام إدارة تعليم البنات
أحد رفيدة
حي بن صمان  ،طريق امللك خالد
حمايل
شارع الدرس
ظهران اجلنوب  -الطريق العام
حي املثلث،الشارع العام

01723 1001 1
0172299935
0148282777
0172280505
01723 55000
0176226900
017622 1 1 1 1
0176223575
01762265 60
0172507271
017250663 3
017285 1 365
0172858444
017255 1829
0172827920

منطقة جازان
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مركز جازان الطبي
مركز مغربي للعيون واألذن و األسنان  -جازان
جممع الصفوه لطب األسنان
مستوصف شكيلي حمد العلوي
مستشفى احلياة الوطني مبدينة جازان
جممع احلرمني الطبي  -جيزان
مستوصف األمل األهلي
مستوصف الدكتور ناصر ضيف اهلل املريع
جممع عيادات شفاء جازان
مستشفى العميس األهلي
جممع جراش الطبي  -صبيا
مستوصف باعشن الطبي
جممع جراش الطبي  -أبو عريش
جممع احلكمي الطبي
مستوصف صرح التوفيق الطبي
مستوصف احلكمي الطبي
مستوصف درياق الطبي بالنماص

جازان
جازان
جازان
جازان
جازان
جازان
جازان
جازان
جازان
صبيا
صبيا
صبيا
أبو عريش
أبو عريش
بيشة
احد املسارحه
النماص

طريق امللك فهد
الروضه
حي الروضه ،شارع األمري سلطان
حي الشقيق
الكورنيش الشمايل ،الشمال
حي الروضة ،شارع األمري سلطان
حي الوسط ،مدينة األحد
شارع األمري سلطان
شارع عمر بن اخلطاب ،مقابل فندق اثيل
صبيا
الشارع الرئيسي
حي الظبية ،شارع صبيا العام
احلي الشرقي
حي اجلنوبي  ،الشارع العام
حي الشمايل ،الشارع العام
احد املسارحه ،الشارع العام
النماص

017323 3 3 3 3
0173 225555
0173 222777
017341 1 171
0173 3 1 1 1 1 1
0173 172222
0173 1 99281
0173 173725
0173 23 2266
0173 261776
0172373030
0173 274922
0173 243 100
0173 243 3 3 3
0173425014
0173 1 93 200
017283 1 181

منطقة حائل

34

مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

املستوصف األهلي بحائل
مستوصف سالمات
مستوصف التخصيص لطب الفم و جراحة األسنان

حائل
حائل
حائل

شرف أبو منر
حي اجلامعيني ،شارع الثالثني اجلنوبي
حي العزيزية ،شارع امللك فيصل

01 653 20303
01 65588888
01 1 53 20040

منطقة حائل
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف
الهاتف

جممع التخصيص الطبي
مستوصف اخلليج الطبي
مستوصف سماح
مستشفى الراشد
جممع عيادات النور  -حائل
مستوصف زمزم الطبي
مستوصف الباس الطبي
مستوصف الساهر احلديث
مستوصف ريان الشرق
جممع عيادات اللواء الطبية
مستوصف الصفا
املستوصف الوطني
مستوصف بقعاء االهلي

حائل
حائل
حائل
حائل
حائل
حائل
حائل
حائل
حائل
حائل
حائل
حائل
بقعاء

حي اجلامعيني ،شارع الثالثني
شارع األمري سلطان بن عبدالعزيز
شارع امللك عبدالعزيز
شارع امللك فيصل ،العزيزية
شارع امللك عبد العزيز
حي العزيزية ،شارع امللك فيصل
حي الوسيطي ،شارع امللك خالد
حي الشفاء ،شارع االربعني
حي املنتزهات الغربي ،شارع جدة
حي الظهرية  ،بقعاء الشارع العام
حي املنتزة  ،شارع امللك عبد العزيز
حي برزان ،شارع سماح
حي النهار ،الشارع العام

01 65434040
01 653 223 3 3
01 653 28000
01 653 3 2222
01 65344440
01 653 24984
01 1 53 39999
01 65358888
01 65388888
01 65271 122
01 654 30006
01 653 203 3 3
01 65272255

منطقة تبوك
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

تبوك
مستشفى األمري فهد بن سلطان
جممع عيادات سما أملج لطب األسنان تبوك
تبوك
مستوصف خضر حممد العرجان
تبوك
األنصاري للبصريات  -تبوك
تبوك
مستوصف تبوك الوطني
تبوك
سما الباسم للبصريات
تبوك
حمل بيت العجراوي للنظارات الطبية
تبوك
جممع منارات املروج الطبي
تبوك
جممع عيادات خليج الصحة
تبوك
مستوصف مباسم الطبي
تبوك
مستوصف اجلزيرة
تبوك
مستوصف الدخيل الطبي
تبوك
مستوصف العفاري
جممع عيادات العطفني النموذجية بتبوك تبوك
تبوك
مستوصف درة عكاظ األهلي
تبوك
مستوصف شعاع األمل
تبوك
حمل ابن حيان للنظارات الطبية
تبوك
مستوصف الشفاء الطبي بتبوك
ضباء
مستوصف ضباء لطب األسنان
ضباء
مستوصف ضباء األهلي
ضباء
عيون ضباء للنظارات الطبيه
ضباء
مستوصف أمنار اخلليج الطبي
أملج
مستوصف السالمة واحلياة الطبي

العنوان

الهاتف

حي السلطانة ،شارع املدينة
حي الشمايل ،شارع الثالثني
حي الفيصبيه اجلنوبي ،شارع امللك خالد
حي الوسطي ،طريق امللك عبدالعزيز
حي املهرجان
حي السليمانيه ،شارع األمري ممدوح
الفيصلية الشماليه ،طريق امللك عبداهلل
حي املروج  ،شارع املروج
تبوك
حي السليمانيه ،شارع األمري ممدوح
حي املنشية
طريق امللك فهد
السليمانية
حي العليا
حي املهرجان ،طريق امللك فهد
حقل
حي السليمانيه ،طريق امللك فهد
حي الصاحلية ،شارع عمر بن اخلطاب
حي املقيطع ،شارع 30
ضباء ،حي املقيطع
حي القرفاء ،الشارع العام
حي البلد
حي البطحاء شارع الريموك

0144280444
0143917993
0144430000
0143824243
0144225545
0144225585
0144240614
0144293 363
01442 1 1 1 1 3
014422 8840
0144237009
0144227607
0144222703
01442291 92
0144235 999
014453 2922
0144242222
014422 1010
01443 20950
01443 20250
01443 20405
01443 22200
0143820222
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منطقة جنران
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مستوصف الدكتور غسان جنيب فرعون (اسنان )
مستشفى الظافر
مستوصف الوطني اجلديد
جممع عيادات د .مرزوق حسني ال قناص لطب االسنان
مركز احلياة الطبي
جممع دواء اجلنوب الطبي
مستوصف الصفوة لطب األسنان
مستوصف بن عنكيص الطبي
بسملة النور لطب و تقومي األسنان
جممع مركز جتميل األسنان
 ٦/٦للبصريات
مستوصف القاضي احلديث
مستوصف القاضي الطبي
مستوصف العطفني اجلديد
مستوصف دواء السالمة الطبي
جممع زين الطبي
مستوصف اجلزيرة

جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
جنران
شرورة

حي الصفا  -جوار احملكمة القدمية
اخلالدية  -الطريق العام
الفيصلية
حي الضيافه  ،شارع اجليش
شارع مالك
حي اجلربة ،شارع االمري سلطان بن عبدالعزيز
حي الضيافة ،شارع األمري سلمان بن عبدالعزيز
حي الفيصليه ،شارع امللك فيصل
حي الفيصليه ،شارع ابو بكر الصديق
حي الضباط ،شارع امللك فهد
الفيصليه ،شارع امللك عبد العزيز
البلد ،طريق امللك عبدالعزيز
حي الفهد
الفيصلية
حي اخلالدية ،شارع امللك عبدالعزيز
حي أبو السعود ،شارع تركي املاضي
شارع األمارة

0175225 1 3 3
0175429999
0175234000
0175228899
0175290888
0175422076
0175230888
0175222 1 97
0175238888
017523 2222
0175226006
017543 1000
01752 39001
017544001 6
017522 1080
0175430303
01753 2 1 966

منطقة القصيم

36

مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مركز الدكتور سليمان احلبيب الطبي
مستوصف الدكتور غسان جنيب فرعون (اسنان )
جممع عيادات عناية املستقبل
مستوصف الفليو الطبي
مستشفى الفريح
مستوصف سالمات
جممع عيادات املدار الطبي لطب األسنان
مستوصف سالمات الطبي  2بريدة
املستوصف السعودي الشامل لطب األسنان
مستوصف بريدة لطب االسنان
مستوصف شفا بريدة
جممع عيادات املعايل بربيده
مركز الفيحاء الطبي
املستوصف السعودي الطبي
جممع عيادات النور املميز
مستوصف رشيد الطبي بربيده
مستوصف الفيحاء الطبي بربيدة 2
مستشفى القصيم الوطني
مستشفى الوفاء
مستوصف الربكة
مستوصف شركة املعايل األهلي بعنيزه
مستوصف التداوي

بريدة
بريدة
بريدة
بريدة
بريدة
يريدة
بريده
بريدة
بريدة
بريدة
بريدة
بريدة
بريدة
بريدة
بريده
بريدة
بريدة
بريده
عنيزة
عنيزة
عنيزه
البكريية

شمال بريدة ،شارع امللك عبدالعزيز
طريق املدينة
حي الفاخرية ،طريق عمر بن عبدالعزيز
حي االفق ،طريق امللك سعود
شارع اخلبيب
شارع املدينة
حي الريان ،طريق عمر بن اخلطاب
حي الصباخ ،طريق امللك عبدالعزيز
حي الصفراء،شارع ابو بكر الصديق
حي احلمراء شارع عثمان بن عفان
خبيب  -الوحدة
القصيم
بريدة
حي اإلسكان  ،2شارع عمر بن اخلطاب
حي األخضر ،طريق علي بن ابي طالب
حي املنتزه الشرقي ،الشارع العام
حي الفايزيه ،شارع الستني
القصيم ،شارع علي بن ابي طالب
طريق املدينة
شارع الرياض  -بجوار بندة
حي الفاخرية ،شارع الريان
البكريية

01 63 1 66666
01 6381 35 96
01 63 25 9900
01 6385 661 1
01 63 245501
01 6381 9966
01 63855588
01 63 267441
01 6381 9050
01 63817776
01 636943 3 2
01 63838888
01 63814020
01 6382 1 999
01 63846777
01 63814400
01 63855070
01 63836100
01 63636600
01 63612582
01 6363 3 3 39
01 63 35 1 122

منطقة الباحة
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

جممع نيس النموذجي لطب األسنان
مستوصف شامخ
مستوصف أسامة
مستشفى غدران العام
مستوصف اخملواة األهلي

الباحه
الباحة
الباحة
بلجرشي
اخملواة

حي السليمانية الشرقية
شارع العقيق
شارع العقيق
اجلنوب
حي الكدامة

0177271 1 10
0177270801
0177293000
0177220554
0177280544

منطقة اجلوف
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

مستوصف العجاج
املستوصف الوطني
جممع الدكتور بدر الطبي
جممع أماس الطبي
مستوصف الثلج الطبي
مستوصف احلمد الطبي
مستوصف اخلناين
جممع األسرة اخلليجية الطبي

القريات
القريات
القريات
اجلوف
اجلوف
سكاكا
سكاكا
طربجل  -اجلوف

الطريق الرئيسي
شارع مكة -القريات
حي الرحمانية ،شارع التخصصي
حي الشلهوب ،شارع امللك فهد
سكاكا ،طريق امللك فهد
اخملطط القدمي ،شارع التدريب املهني
حي السديرة
شارع امللك فيصل  -طربجل

014642001 1
014642 1235
014643 23 3 3
014625 65 65
01462622 10
0146246667
0146244442
0146288880

منطقة احلدود الشمالية
مقدمي اخلدمة املعتمدين

حمافظة

العنوان

الهاتف

جممع صحة أماس الطبي
مستوصف اخلناين
مستوصف النخبة الطبي
جممع رفحاء الطبي
مستوصف رفحا الشفا
مستوصف الفيحاء برفحاء
مستوصف املنى الطبي
مستوصف سارية الطبي
مستوصف طريف االهلي

عرعر
عرعر
عرعر
رفحاء
رفحاء
رفحاء
طريف
طريف
طريف

حي العزيزية
عرعر
شارع الطائف ،حي العزيزية
حي احملمديه ،شارع عمر بن اخلطاب
رفحاء العزيزية
حي النموذجية ،شارع األربعني
احلي الغربي ،شارع امللك فيصل
طريف
حي الريموك ،شارع 20

0146638383
0146627064
014662605 1
0146763880
0146761454
0146764000
0146530091
0146520528
0146520020
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