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 المنتجات الخالية من الجلوتين برنامج تأميـن

 السيلياك(لمرضى حساسية القمح ) 
 

 ما تم إنجازه في البرنامج:   
 ات األساسية اخلالية هـ واملتضمن بتأمني املنتج21/7/1437وتاريخ  35395 صدر األمر السامي الكرمي برقم

 )جماناً(. من اجللوتني
 هـ16/4/1439بتاريخ  والرتسية على موردصفات وطرحها كمنافسة مت إعداد كراسة الشروط واملوا. 

  مستشفى يف مجيع  31 هـ عن طريق27/8/1439مت البدء بتوزيع املنتجات الغذائية اخلالية من اجللوتني يف تاريخ

 مناطق اململكة.

 مواقع المستشفيات التي يتم فيها صرف المنتجات من خالل أقسام التغذية: 

 ،ناطقاملمستشفى كمرحلة أوىل موزعة على مجيع  31املنتجات اخلالية من اجللوتني من خالل عدد عتماد صرف امت 

 :املرفقوميكن معرفة املستشفيات اليت يتم من خالهلا صرف املنتجات من خالل اجلدول 

 الموزعة على المرضى:األساسية المواد الغذائية المنزوعة الجلوتين 

 الجلوتين )األساسيــة(بنود المنتجات الخالية من 

 مكرونة شوربة كورن فلوكس خبز توست ستخدامدقيق متعدد اال
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 :المواد الغذائية المنزوعة الجلوتين اإلختياريــة الموزعة على المرضى 

 ختياريــة()اال بنود المنتجات الخالية من الجلوتين

 من اجللوتني  دقيق خال  
)اخلبز األفرجني/ العريب 

البيتزا/ الفطائر/  املسطح/ 
كيك/ البسكويت/ 

 البسبوسة(

 من جلي طبيعي خال  
اجللوتني واجليالتني 
 واأللوان الصناعية

جلي متعدد 
من  ستخدام خال  اال

 اجللوتني

خبز صامويل 
 (عبوة)صغري 

 شرائحخبز توست 
من اجللوتني  خال  

 (عبوة)

أنواع خمتلفة من كورن فلكس 
 (ةعبو )خالية من اجللوتني 

أنواع خمتلفة من املكرونة 
خالية من اجللوتني 

 (عبوة)

أنوع خمتلفة من 
البسكويت خالية 

 (وةعب)من اجللوتني 

أنواع خمتلفة 
 من الشوربة

 دقيق ذرة

رز أدقيق  رز أبيضأدقيق  دقيق نشا تابيوكا دقيق بطاطس
 غروي

 دقيق ذرة
)صفراء/ بيضاء/  

 محراء(
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 اإللكترونيالبريد  اسم المستشفى المنطقة م
1 

 الرياض
مدينة الملك سعود 

 الطبية
falhaddar@ksmc.med.sa 

2 
 الرياض

مستشفى الملك 
 سلمان

-KSH-RUH
NATRITIONS@moh.gov.sa 

3 
 الرياض

مستشفى الملك 
 خالد بالخرج

MbinFulayyih@moh.gov.sa 

4 
 الرياض

مستشفى الدوادمي 
 العام

 Halmogarry@moh.gov.saا

5 
 الرياض

مستشفى األمير 
 محمد بن عبدالعزيز

dept@pmah.med.sa-CN 

6 
 اليمامــةمستشفى  الرياض

-AH-Ruh
Medicaldo@moh.gov.sa 

7 
 الرياض

مستشفى اإليمان 
 العام

- 

8 
 الرياض

مستشفى اإلمام 
 عبدالرحمن الفيصل

- 

9 
 مكة المكرمة

مستشفى الوالدة 
 واألطفال بمكة

hanoufha@moh.gov.sa 

10 
 جدة

مستشفى الملك 
 فهد

Aalzahrani322@moh.gov.sa 

11 
 جدة

مستشفى الملك 
 عبدالعزيز

Aalzahrani270@moh.gov.sa 

mailto:RUH-KSH-NATRITIONS@moh.gov.sa
mailto:RUH-KSH-NATRITIONS@moh.gov.sa
mailto:MbinFulayyih@moh.gov.sa
mailto:اHalmogarry@moh.gov.sa
mailto:hanoufha@moh.gov.sa
mailto:Aalzahrani322@moh.gov.sa
mailto:Aalzahrani270@moh.gov.sa
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12 
 الطائف

مستشفى الملك 
 فيصل

nu@moh.gov.sa-KFH-Taif 

13 
 الشرقية

مجمع الدمام الطبي 
 ومركز القلب

Nutr@moh.gov.sa-dmc-Er 

14 
 الشرقية

مستشفى القطيف 
 المركزي

- 

15 
 حساءاأل

مستشفى الملك 
 فهد بالهفوف

Aaljaber@moh.gov.sa 

16 
 المدينة المنورة

مستشفى الملك 
 فهد

MQurban@moh.gov.sa 

17 
 عسير

مستشفى عسير 
 المركزي

-ACH-ASEER
NUTRITION@moh.gov.sa 

18 
 جازان

مستشفى الملك 
 فهد المركزي

DT@moh.gov.sa-KFH-GIZ 

19 
 القصيم

مستشفى الملك 
 فهد التخصصي

-KFSH-ELQ
DIETIAN@moh.gov.sa 

 - مستشفى الرس العام القصيم 20
 - مستشفى بريدة العام القصيم 21
22 

 القصيم
مستشفى الملك 

 ةسعود بعنيز 
- 

23 
 حائل

مستشفى الملك 
 خالد 

MEHAlshammary@moh.gov.sa 

24 
 القريات

مستشفى القريات 
 العام

anazi@moh.gov.sa-Hal 

25 
 نجران

الملك مستشفى 
 خالد

-KKH-Eam
NUTRITION@moh.gov.sa 

mailto:Taif-KFH-nu@moh.gov.sa
mailto:Er-dmc-Nutr@moh.gov.sa
mailto:Aaljaber@moh.gov.sa
mailto:MQurban@moh.gov.sa
mailto:ASEER-ACH-NUTRITION@moh.gov.sa
mailto:ASEER-ACH-NUTRITION@moh.gov.sa
mailto:GIZ-KFH-DT@moh.gov.sa
mailto:ELQ-KFSH-DIETIAN@moh.gov.sa
mailto:ELQ-KFSH-DIETIAN@moh.gov.sa
mailto:MEHAlshammary@moh.gov.sa
mailto:Hal-anazi@moh.gov.sa
mailto:Eam-KKH-NUTRITION@moh.gov.sa
mailto:Eam-KKH-NUTRITION@moh.gov.sa
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26 
 الباحة

مستشفى الملك 
 فهد

NUT@moh.gov.sa-KFH-ABT 

27 
 الجوف

مستشفى األمير 
 متعب بن عبدالعزيز

Malmutairi179@moh.gov.sa 

28 
 عرعر

مستشفى عرعر 
 المركزي

AmmAlenezi@moh.gov.sa 

29 
 حفر الباطن

مستشفى الملك 
 خالد

NAlharbi19@moh.gov.sa 

30 
 تبوك 

مستشفى الملك 
 خالد

Aymobarki@moh.gov.sa 

31 
 القنفذة

مستشفى القنفذة 
 العام

MaaAlhindi@moh.gov.sa 

 

دارة العامة إلالبريد اإللكتروني لبداء المالحظات واالقتراحات من خالل إكما يمكن التواصل لالستفسارات العامة و 
 .للتغذية

 

mailto:ABT-KFH-NUT@moh.gov.sa
mailto:Malmutairi179@moh.gov.sa
mailto:AmmAlenezi@moh.gov.sa
mailto:NAlharbi19@moh.gov.sa
mailto:Aymobarki@moh.gov.sa
mailto:MaaAlhindi@moh.gov.sa
mailto:%20%20Nutrition@moh.gov.sa
mailto:%20%20Nutrition@moh.gov.sa

