منطقة
المدينة المنورة

الفئة :تخدم كافة أفراد المجتمع

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

المدينة المنورة

جمعية البر الخيرية بجيدة

4454545050

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4055500400

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

Gmaihgedh0541@hotmail.com

Ber-jayida.com

نوع النشاط
أعمال خيرية لكافة أفراد المجتمع ( مشروع سقيا ،مشروع
أرامل ،مشروع أيتام)

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :خدمات اغاثية لجميع المحتاجين
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

المدينة المنورة

جمعية البر الخيرية بالجديدة

4450042144

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
Albr-aljadeedah@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
خدمات اغاثية لجميع المحتاجين

الفئة :تخدم كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

المدينة المنورة

جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة

4441400444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

405242140

4052421444

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
biralmdina@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
(كفالة ايتام ،مساعدات شهرية ،ابن السبيل ،طارئة ،صحية،
شتوية ،عينية ،العطاء المدرسي ،روضة االطفال ،صدقة
جارية)

خيرية

الفئة :كافة أفراد المجتمع.

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

المدينة المنورة

جمعية التنمية االسرية (أسرتي).

404444444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4052140000

الموقع اإللكتروني
www.osraty.org.sa

البريد اإللكتروني
info@osraty.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
استشارات أسرية ،برامج أسرية ،التعريف بين الراغبين في
الزواج.

خيرية

الفئة :كافة أفراد المجتمع

المنطقة
الرايس  -بدر  -منطقة المدينة
المنورة

اسم المؤسسة
جمعية البر الخيرية بالرايس بمحافظة
بدر

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم الهاتف
4054455505

رقم فاكس إضافي

4054454044

البريد اإللكتروني
Ber-ALrayis@hotmail.com

الموقع اإللكتروني
Ber-ALrayis.com

نوع النشاط
تعليم ،تأهيل ،مساعدات عينية ،مساعدات مادية

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة أفراد المجتمع

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

المدينة المنورة

الجمعية الخيرية للخدمات اإلجتماعية

404402121

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4052014144

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.mcsss.org.sa

info@mcsss.org.sa

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم ،تأهل ،مساعدات عينية ،مساعدات مادية

الفئة :كافة أفراد المجتمع.
المنطقة
المدينة المنورة

رقم هاتف إضافي

اسم المؤسسة
جمعية البر والخدمات االجتماعية بينبع
النخل
رقم الفاكس

رقم الهاتف
4054450040

رقم فاكس إضافي

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
g-b-y-n@hotmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
خدمة المجتمع  ،إعانات اقتصادية  ،مساعدات عينية ،
مساعدات مادية.

خيرية

الفئة :كافة أفراد المجتمع
المنطقة
المدينة المنورة

رقم هاتف إضافي

اسم المؤسسة
لجنة التنمية االجتماعية األهلية
بالمسيجد

رقم الفاكس

رقم الهاتف
4052455241

رقم فاكس إضافي

4052455241

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
atanmiaha@hotmail.com

نوع المؤسسة
أهلية

نوع النشاط
تنفيذ برامج ومشاريع خيرية.

الفئة :كافة أفراد المجتمع.
المنطقة
المدينة المنورة – محافظة خيبر
الشمالية
رقم هاتف إضافي

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

جمعية البر الخيرية

4052200444

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4052200044

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
welkhayber@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
تقديم المساعدات النقدية والعينية لكافة أفراد المجتمع من
فقراء ومساكين وأيتام وأرامل ومطلقات وأسرة السجين
وغيرها

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
اسم المؤسسة
وحدة الحماية االجتماعية بينبع و مركز التأهيل الشامل
للمعاقين

المنطقة
منطقة المدينة المنورة (ينبع )

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

405 4402254

ال يوجد

405 4402044

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

ال يوجد

نوع المؤسسة

نوع النشاط

حكومية

االستشارات  ،تحقيق األمن االجتماعي

الفئة :كافة المجتمع
اسم المؤسسة
وحدة الحماية االجتماعية بينبع و مركز التأهيل الشامل
للمعاقين

المنطقة
منطقة المدينة المنورة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

405 4402254

ال يوجد

405 4402044

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

ال يوجد

نوع المؤسسة

نوع النشاط

حكومية

االستشارات  ،تحقيق األمن االجتماعي

منطقة القصيم

الفئة :تخدم كافة أفراد المجتمع

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

القصيم

جمعية البدائع الخيرية

4444404444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4014400404

الموقع اإللكتروني
www.badayakhair.com

البريد اإللكتروني
Gam4yat.bur.baday4@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
تقديم المساعدات العينية والنقدية لالسر المحتاجة
ومساعدات منكوبي الحوادث  ،المساهمة في رعاية المرافق
العامة والمشروعات الموسمية المختلفة ،إنشاء المشروعات
الخيرية المختلفة.

خيرية

الفئة :كافة أفراد المجتمع.
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

القصيم

الجمعية الخيرية الصالحية في عنيزة

4014154445

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4014100004

الموقع اإللكتروني
www.salhia.org.sa

نوع المؤسسة
خيرية

البريد اإللكتروني
Norah.salhia@hotmail.com
norah@salhia.org.sa

نوع النشاط
تسويق منتجات األسرة ،تعليم ،تأهيل ،تدريب.

الفئة :كافة أفراد المجتمع.
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

القصيم

جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور

4010544414

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4010544440

الموقع اإللكتروني
Aqlabir.com

البريد اإللكتروني
aqlabir@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم ،تأهيل ،مساعدات عينية ،مساعدات مادية

الفئة :تخدم كافة أفراد المجتمع .
المنطقة
القصيم -مدينة بريدة

اسم المؤسسة
الجمعية التعاونية النسائية متعددة
األغراض بمنطقة القصيم  -حرفة

رقم الهاتف
4014004140

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس
4014004140

رقم فاكس إضافي

الموقع اإللكتروني
www.herfah.org.sa

البريد اإللكتروني
secretary.herfah@gmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
دعم األسر المنتجة

الفئة :كافة أفراد المجتمع في نطاقها الجغرافي
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

القصيم

جمعية البر بمحافظة الشماسية

4014540104

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4014540044

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

:https://brshmasia.org.sa

:br-shmasia@hotmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
مساعدات عينية ،مساعدات مادية ،كسوتي العيد والشتاء،
السلة الغذائية ،ترميم المساجد والمنازل ،الحقيبة المدرسية
ومساعدات االيجار.

خيرية

الفئة :كافة أفراد المجتمع.
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

القصيم

جمعية البر الخيرية بالبطين

4014444044

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4014444044

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
g-albutain@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
مساعدة عينية ،مساعدة مادية ،كفالة أيتام و دعم األنشطة.

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

القصيم

جمعية مودة

404400540

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

0404041541

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

ال يوجد

info@mawaddah.org.sa

نوع النشاط
حماية االسرة و المطلقات بشكل عام

نوع المؤسسة
حكومية

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
النسائية ببريدة

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

القصيم

رقم الهاتف
4014204050

رقم فاكس إضافي

4014202020

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
Kawc.4oon@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
المساعدات النقدية  ،المساعدات العينية  ،مسعدات افطار
صائم ،الحقيبة المدرسية  ،االضاحي وكسوة الشتاء والعيد ..
الخ

خيرية

المنطقة

اسم المؤسسة
وحدة الحماية االجتماعية بمنطقة
القصيم

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

القصيم

رقم الهاتف
4014044444

رقم فاكس إضافي

4014044121

البريد اإللكتروني
Sbu_qa@mlsd.gov.sa

الفئة
أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

القصيم

وحدة الحماية االجتماعية بالقصيم

4014041541

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-

0404041541

-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

ال يوجد

نوع المؤسسة

نوع النشاط
حماية مجتمعية للمسنين فوق  14سنة – األطفال الى سن
 – 02المراة – المعاقين

حكومية

المنطقة

اسم المؤسسة
وحدة الحماية االجتماعية بمنطقة
القصيم

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

القصيم

رقم الهاتف
4014044444

رقم فاكس إضافي

4014044121

الفئة
أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.

البريد اإللكتروني
Sbu_qa@mlsd.gov.sa

المنطقة

اسم المؤسسة
الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل
التطوعي (تطوير)

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-

4014244244

-

القصيم

رقم الهاتف
401 424 4224

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.tatweer.org.sa

info@tatweer.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
نشر ثقافة العمل التطوعي  ،تقديم مشاريع التدريب
والتطوير في مجال العمل التطوعي

خيرية/أهلية

منطقة حائل

تصنيف الجمعية :األرامل و المطلقات
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة حائل

جمعية أجاء الخيرية النسائية

رقم الهاتف
401 4424444
401 4424000

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4444114444

401 4424555

ال يوجد

البريد اإللكتروني
ajaaorg.@gmail.com
info@ajaa.sa

الموقع اإللكتروني
twitter: @ajaaorg

نوع النشاط
تنموي وتوعوي ,تعليم ,تأهيل ,تدريب

نوع المؤسسة
خيرية

تصنيف الجمعية :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة حائل

جمعية البر الخيرية بعمائر بن صنعاء

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

401 0444444

4444042444

401 0444444

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

gamaitalamair@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
إعانات اقتصادية ,مساعدة عينية ,مساعدة مادية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
اسم المؤسسة
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات االجتماعية
(مجتمع)

المنطقة
منطقة حائل

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

401 4544444

4444454240

401 4401040

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.kacs.org.sa
twitter: @kacs012
نوع المؤسسة

البريد اإللكتروني
info@kacs.org.sa

نوع النشاط
إعانات اقتصادية ,تعليم ,تأهيل ,تدريب ,اصالح ذات البين,
مساعدة عينية ,مساعدة مالية ,مراكز أحياء

خيرية

المنطقة

اسم المؤسسة
وحدة الحماية االجتماعية بمنطقة حائل
القسم النسائي

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4014540441

4014540424

حائل

الفئة
أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.

رقم الهاتف
4014445444

رقم فاكس إضافي

البريد اإللكتروني
F.S.ALOTAIBI444@MLSD.GOV.SA

المنطقة

اسم المؤسسة
وحدة الحماية االجتماعية بمنطقة حائل
القسم النسائي

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4014540441

4014540424

حائل

الفئة

رقم فاكس إضافي

المنطقة

اسم المؤسسة
الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
)هدكا(

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس
-

رقم الهاتف
4014504555

رقم فاكس إضافي

4014504555

الموقع اإللكتروني

4014445444

البريد اإللكتروني
F.S.ALOTAIBI444@MLSD.GOV.SA

أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.

حائل

رقم الهاتف

-

البريد اإللكتروني
haildca@hotmail.com
-

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

info@haildca.org

نوع النشاط
تقويم وتشخيص حاالت االشخاص ذوي االعاقة ورسم
الخطوات التأهيلية والعالجية والتربوية لهم  ،بمشاركة
المتخصصين في الجمعية والجهات ذات العالقة طبيا وتربويا
واجتماعيا واسريا

منطقة
الحدود الشمالية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الحدود الشمالية

جمعية ساعد الخيرية بعرعر

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

405 1100000

4444445444

4051101442

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.saed.org.sa
twitter: @saed__0500
نوع المؤسسة
خيرية

البريد اإللكتروني
info@saed.org.sa

نوع النشاط
مساعدة مادية ,مساعدة عينية ,مساعدات طارئة

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الحدود الشمالية

الجمعية الخيرية بالعويقيلة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

405 1140441

4444000404

ال يوجد

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

twitter: @awqilh

Haa4054@hotmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
مساعدة مادية ,مساعدة عينية ,مساعدات طارئة ,تعليم,
تأهيل ,تدريب ,توظيف ,بحث عن فرص عمل

خيرية

المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الحدود الشمالية

وحدة الحماية االجتماعية بالحدود الشمالية

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4441414044

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

f.t.alanzi@mlsd.gov.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط

حكومية

االستشارات  ،تحقيق األمن االجتماعي

المنطقة
الحدود الشمالية

رقم هاتف إضافي

اسم المؤسسة
لجنة الحماية االجتماعية بمنطقة
الحدود الشمالية

رقم الفاكس

رقم الهاتف
4441414044
رقم مدير اللجنة أ.فايز

رقم فاكس إضافي
-

-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

-

-

نوع المؤسسة
حكومية

نوع النشاط
حماية الطفل تحت سن  02و المرأة المعنفين باي شكل من
أشكال العنف

الفئة :كافة شرائح االسر وافرادها.

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس
-

رقم فاكس إضافي
-

-

الموقع اإللكتروني
http://www.rfd.sa/

البريد اإللكتروني
info@rfd.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
االصالح االسري واالستشارات والتدريب والتوجيه واالرشاد
و تأهيل المقبلين على الزواج من الجنسين.

خيرية

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة
الحدود الشمالية

اسم المؤسسة
جمعية طريف الخيرية

رقم الهاتف
4051440505

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

المنطقة

اسم المؤسسة
جمعية التنمية األسرية بمحافظة رفحاء
(مالذ).

رقم الهاتف

الحدود الشمالية
4444424024

الموقع اإللكتروني
تويتر:
@aljameyah
نوع المؤسسة
خيرية

4051414444

4051404244

البريد اإللكتروني
al.Jameyah@hotmail.com

نوع النشاط

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

الحدود الشمالية

جمعية رفحاء الخيرية

4051410444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4051414144

الموقع اإللكتروني
تويتر :
@rafha0444

نوع المؤسسة
خيرية

-

-

البريد اإللكتروني
bir.0444@gmail.com

نوع النشاط

منطقة
مكة المكرمة

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية اكتفاء الخيرية النسائية بجدة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1000410

4444010404

400 1004440

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.ektefaa.org
twitter: @ektefaa.sa
نوع المؤسسة

ektefaa@ektefaa.org

نوع النشاط
تأسيس مشاريع ,تسويق منتجات األسرة ,تعليم ,تأهيل,
تدريب ,توظيف ,بحث عن فرص عمل ,سلف ,قرض ,قروض
صغيرة ,مساعدة عينية ,مساعدة مادية ,مسح ميداني
للمناطق العشوائية

خيرية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية األبرار الخيرية بالطائف

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4444515

4445542545

400 4444515

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.al_abraar.com
twitter: @abraaraltaif
نوع المؤسسة
خيرية

البريد اإللكتروني
info@al_abraar.com

نوع النشاط
مساعدة عينية ,مساعدة مادية ,تعليم ,رعاية الطفولة

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية االيادي الحرفية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

404444545

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
www.hrafia.org
twitter: @herafia

info@hrafia.com

نوع النشاط
تسويق منتجات األسرة ,تعليم ,تأهيل ,تدريب

نوع المؤسسة
خيرية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية البر بجدة

رقم الهاتف
400 1440044
تحويلة القسم )(100
النسائي

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4444104400
واتس أب 4440205500

400 1404445

ال يوجد

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
www.albir.org.sa
twitter: @albirjeddah

info@albir.org.sa

نوع النشاط
إعانات اقتصادية ,تأسيس مشاريع ,تسويق منتجات األسرة,
كفالة األيتام واألسر ,الدور اإليوائية ,مراكز غسيل الكلى,
مستودع البر ,األوقاف ,تفريج كربة

نوع المؤسسة
خيرية

تصنيف الجمعية  :المرأة
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية الشقائق الخيرية بجدة

رقم الهاتف
400 1444400

رقم هاتف إضافي
مركز االستشارات
400 1404444

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1444424

ال يوجد

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
www.shaqaiq.org.sa
twitter: @shaqaiq

info@shaqaiq.org.sa

نوع النشاط
إعانات اقتصادية ,مساعدة عينية ,مساعدة مادية ,استشارات
هاتفية ,تأهيل وتدريب المطلقات ,االرشاد الوقائي ,التأهيل
المهني

نوع المؤسسة
خيرية

تصنيف الجمعية  :المرأة واألسرة
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف

رقم الهاتف
400 4410042
400 4444442
400 4444151

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4445014542
واتس أب 4444120044

400 4410255

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

Twitter: @htyakaza

Yakaza.ht@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم ,تأهيل ,تدريب
تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع

المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية حماية بجدة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 0124454

4440042204

400 0124401

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.himayah-jd.org
twitter: @himayah
نوع المؤسسة

البريد اإللكتروني
himayah.news@hotmail.com

نوع النشاط
تعليم ,تأهيل ,تدريب ,حماية األسرة والطفل والمرأة من
ظاهرة العنف األسري

خيرية

تصنيف الجمعية  :المرأة واأليتام والمحتاجين
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4544001

4444445424

400 4544245

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.thaqeef.net
twitter: @thaqeeftaif
نوع المؤسسة

البريد اإللكتروني
f.thaqeef@gmail.com

نوع النشاط
تسويق منتجات األسرة ,تعليم ,تأهيل ,تدريب ,مساعدة
عينية ,مساعدة مادية ,رعاية األيتام واألسر المحتاجة

خيرية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية االجتماعية

رقم هاتف إضافي

رقم الهاتف
400 1410444

الموقع اإللكتروني

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1414400

ال يوجد

البريد اإللكتروني

www.majidsociety.org

info@majidsociety.org

نوع المؤسسة

نوع النشاط
تسويق منتجات األسرة ,تعليم ,تأهيل ,تدريب ,توظيف ,بحث
عن فرص عمل ,تنمية مشاريع

خيرية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية البر بمكة المكرمة

رقم هاتف إضافي
4444044424
4444044444

رقم الهاتف
400 4450444

الموقع اإللكتروني
www.alber-makkah.com
twitter: @alber_makkah
نوع المؤسسة

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4445155

ال يوجد

البريد اإللكتروني
alber_makkah@hotmail.com

نوع النشاط
برنامج األسر المنتجة ,برنامج سقيا الماء ,مساعدات لتحفيظ
القرآن ,إعانة طالب علم ,برنامج المساعدات الطبية ,توزيع
زكاة الفطر ,برنامج السلة الغذائية ,مساعدة الشباب على
الزواج

خيرية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية البر لقرى جنوب مكة (جوار)

رقم هاتف إضافي
رقم الهاتف
4444444510
4444404244
400 4425455
واتس أب 4440441101

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4414404

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.qoramakkah.org
twitter: @ber_qora_makkah
نوع المؤسسة

البريد اإللكتروني
qoramakkah4@gmail.com

نوع النشاط
تقديم الدعم المالي والعيني ,ايجاد فرص عمل ,مشاريع
إغاثية وتنموية

خيرية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية اإلحسان والتكافل االجتماعي (المستودع الخيري)

رقم هاتف إضافي
4444154444
4444444420
4444154444

رقم الهاتف
400 4111111

الموقع اإللكتروني
www.ehssan.org.sa
twitter: @esanmakkah
نوع المؤسسة

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4111111
تحويلة044044

ال يوجد

البريد اإللكتروني
g.alehsan@gmail.com

نوع النشاط
مساعدات مالية وعينية ,رعاية األرامل والمطلقات وكبار
السن

خيري

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع

المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة لسقيا الماء

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 04500444

4444014444

400 04504200

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

Twitter: @towaaorg

towaaorg@gmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
األسر المحتاجة ,مرضى الفشل الكلوي ,الفقراء

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

الجمعية الخيرية لرعاية األسر المنتجة بجدة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1545414

4444144420

400 1455045

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

Twitter: @monteja00

osar@monteja.org.sa

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم ،تأهيل  ،تدريب

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1444444

ال يوجد

400 1444445

400 1405024

الموقع اإللكتروني
www.alfaisalya.org

البريد اإللكتروني
info@alfaisalya.org

نوع المؤسسة

نوع النشاط

خيرية

تعليم  ،تأهيل  ،تدريب  ،مساعدات عينية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

الجمعية النسائية الخيرية األولى

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1414240

400 1414454

400 1415424

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

http://firstwelfaresociety.org.sa

info@oula.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
تسويق منتجات األسرة ،تعليم ،تأهيل  ،تدريب  ،توظيف،
بحث عن فرص عمل ،مساعدات عينية

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية أم القرى الخيرية النسائية

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4144404

400 4144404

400 4140544

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.umalqura.org.sa

البريد اإللكتروني
info@umalqura.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط

خيرية

تعليم ،تأهيل  ،تدريب ،مساعدات عينية  ،مساعدات مادية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

لجنة التنمية االجتماعية األهلية ببني سحار

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4445554444

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

Vipman.0540@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم  ،تأهيل ،تدريب

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4500205

تحويلة 004

400 4501150

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.jkmm.org.sa

Charity-m@hotmail.com
info@jkmm.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط

خيرية

اعانات اقتصادية ،مساعدات عينية ،مساعدات مادية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

404440454

4444454140

400 1054010

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.asdiqa.org.sa

friendscc0454@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
دعم وتطوير األعمال الخيرية والتطوعية  ،دعم األيتام  ،و
كفالة األرامل و المطلقات  ،مساعدة المحتاجين للخدمات
الطبية.

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية التوعية و التأهيل االجتماعي (واعي)

رقم الهاتف
4444414444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.wa4i.sa

Waei.makka@gmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم  ،تأهيل ،تدريب

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة مكة المكرمة

جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1004545

4441441422

400 1041444

ال يوجد

القسم النسائي :
400 1042122

400 1044244

400 1041444

ال يوجد

البريد اإللكتروني
info@nafa.org.sa
nafa.0545@hotmail.com

الموقع اإللكتروني
https://nafa.org.sa/

نوع النشاط
تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة ،مساعدة
من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهدم البيوت  ،تقديم
اإلعانات الالزمة كإعانات الزواج والخدمات  ،تقديم الدورات
و البرامج  ،افطار الصائمين .

نوع المؤسسة
خيرية

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

الطايف

دار الرعاية االجتماعية بالطايف

 4004404444ذكور

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4004404155نساء

0404404444

-

الموقع اإللكتروني
المنطقة
مكة المكرمة

البريد اإللكتروني
اسم المؤسسة
جمعية المودة للتنمية األسرية بمنطقة
مكة المكرمة

رقم الهاتف
404440501

Swh_ts@mlsd.gov.sa

ال يوجد

نوع المؤسسة

نوع النشاط
حماية مجتمعية للمسنين و المسنات

حكومية

الفئة :كافة شرائح االسر.

رقم هاتف إضافي

رقم فاكس إضافي

رقم الفاكس

الموقع اإللكتروني
http://almawaddah.org.sa

البريد اإللكتروني
info@almawaddah.org.sa

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم وتدريب وإرشاد وإصالح وتوعية األسرة

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة
مكة المكرمة

اسم المؤسسة
جمعية البر بمحافظة خليص

رقم الهاتف
4000044524

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4440044504

4000044544

4000224200

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.brkhulais.org.sa

info@brkhulais.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
المشاريع التنموية واالجتماعية
المساعدات النقدية  ،المساعدات العينية

خيرية

اسم المؤسسة
الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان

المنطقة
مكة المكرمة

رقم الفاكس

رقم هاتف إضافي

رقم الهاتف
404444440

رقم فاكس إضافي
-

-

الموقع اإللكتروني
http://saudicancer.org/

نوع المؤسسة

البريد اإللكتروني

نوع النشاط
دعم مرضى السرطان في المجتمع

حكومية

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

مكة المكرمة

جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير

4004444424

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4004444424

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

Chrity-miqat@hotmail.com

نوع النشاط
تقديم الخدمات والمساعدات لأليتام واألرامل والمطلقات

نوع المؤسسة
خيرية/أهليه

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

مكة المكرمة

جمعية كرم الخيرية

4001410444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-

-

-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.karam.org.sa

Karamorg145@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
دعم األسر المحتاج اجتماعيا و صحيا وأكاديميا وكذلك
اقتصادي

خيرية/أهليه
*مالحظة :رقم الهاتف ال يعمل حاليا

منطقة عسير

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

عسير

جمعية بللحمر الخيرية

4040254404

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-4040254404تحويلة 041

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.balhamronline.net

ALBER5ALL@gmail.co

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

عسير

جمعية البر الخيرية بالربوعة

4040404005

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4040404005

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.rbr.sa

Ber404@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

عسير

جمعية البر الخيرية بسراة عبيده

4040444444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-4040444444تحويلة4042

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.albr-sa.net

albr.sa@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

نوع النشاط
مساعدة عينية ومادية

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

عسير

جمعية البر الخيرية بمحايل عسير

4040241412

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-4040241412تحويلة044

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

نوع المؤسسة

نوع النشاط

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

عسير

جمعية البر الخيرية بوادي بن هشبل

4040150044

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4040150440

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.albr-wh.org

albr-wh@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

عسير

جمعية البر بأبهاء

4040404444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4040010000

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.birabha.com

albirabha@gmail.com

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

نوع النشاط

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

عسير

جمعية الجنوب النسائية الخيرية بأبها

4040040404

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4040014444

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

southsociety@hotmail.com

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدة عينية/مساعدة مادية/تأسيس
مشاريع

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

عسير

لجنة التنمية االجتماعية األهلية

4040240242

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4040240242

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
Tanihnamas0@gmail.com

نوع المؤسسة
أهلية

نوع النشاط
تعليم/تدريب/تسويق أسر منتجات/

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة
الجمعية الخيرية بالبرك

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4444444445

4040500422

عسير

رقم الهاتف
4040504000

رقم فاكس إضافي
-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.albirk.org.sa

bir@albirk.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
مشروع افطار صائم ،الحقيبة المدرسية  ،االضاحي وكسوة
الشتاء والعيد  ..الخ

خيرية

المنطقة

رقم الهاتف
4040445544

اسم المؤسسة
عسير

جمعية البر الخيرية بمركز حسوة

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4444444444

-

-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

-

j.heswah@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
تأهيل األسر المنتجة
و تقديم أوجه الرعاية الممكنة للفئات المحتاجة

خيرية/أهلية

المنطقة الشرقية

المنطقة
الشرقية

رقم هاتف إضافي

اسم المؤسسة
جمعية التنمية األسرية باألحساء

رقم الهاتف
4044440404

رقم الفاكس
4044442141

رقم فاكس إضافي

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
www.osarya.com

info@osarya.org.sa

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

المنطقة

اسم المؤسسة
جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر
الباطن

الشرقية

رقم هاتف إضافي

رقم الهاتف
4044000004

رقم فاكس إضافي

رقم الفاكس
4044000004

الموقع اإللكتروني
www.birhafer.org.sa
نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

البريد اإللكتروني
Birr40440@gmail.com

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية

المنطقة

اسم المؤسسة
جمعية البطالية الخيرية للخدمات
االجتماعية

الشرقية

رقم هاتف إضافي

رقم الهاتف
4044444441

رقم الفاكس
4044444441

الموقع اإللكتروني

رقم فاكس إضافي
4044444444

البريد اإللكتروني
info@jambattliyah.org

www.jambattliyah.org.sa

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

الشرقية

اسم المؤسسة
جمعية الفضول الخيرية للخدمات
االجتماعية

المنطقة

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم الهاتف
4044444441

رقم فاكس إضافي

4044444404

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
www.fs.org.sa

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

fudoolsociety@gmail.com

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية

المنطقة

اسم المؤسسة

الشرقية

رقم الهاتف

جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام

رقم الفاكس

رقم هاتف إضافي

الموقع اإللكتروني

4042504024

رقم فاكس إضافي

البريد اإللكتروني
info@joud.org.sa

www.joud.org.sa

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

اسم المؤسسة
جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية
األسرية

المنطقة
الشرقية

رقم الفاكس

رقم هاتف إضافي

رقم الهاتف
4042154444

رقم فاكس إضافي

4042154444

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
www.wud.org.sa
نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

wud@wudinfo.com

نوع النشاط
تعليم/تأهيل/تدريب/مساعدات عينية ومادية/توظيف/تسويق
منتجات أسر

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الشرقية

جمعية التوعية و التأهيل االجتماعي (واعي)

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

404 2400054

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني
east@wa4i.sa
wa4i.east@hotmail.com
albuali.a@hotmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط

خيرية

تعليم  ،تأهيل ،تدريب

www.wa4i.sa

المنطقة

اسم المؤسسة

الشرقية

وحدة الحماية االجتماعية بمنطقة الدمام 4042444104

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4042444105

044

الفئة
أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.

رقم الهاتف

رقم فاكس إضافي

البريد اإللكتروني
Sbu_dm@mlsd.gov.sa

المنطقة
الشرقية ( الدمام )

رقم هاتف إضافي

رقم الهاتف

اسم المؤسسة
وحدة الحماية االجتماعية بمنطقة الدمام
رقم الفاكس

4042444104

رقم فاكس إضافي
-

-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

ال يوجد

نوع المؤسسة

نوع النشاط
حماية اجتماعية للمراة و الطفل تحت سن  02المعنفين باي
شكل من أشكال العنف

حكومية

المنطقة

اسم المؤسسة

الشرقية

وحدة الحماية االجتماعية بمنطقة الدمام 4042444104

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4042444105

044

الفئة
أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.

رقم الهاتف

رقم فاكس إضافي

البريد اإللكتروني
Sbu_dm@mlsd.gov.sa

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

المنطقة
األحساء

وحدة الحماية االجتماعية باألحساء

4044224444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-

4044224401

-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

-

-

نوع المؤسسة

نوع النشاط
حماية مجتمعية للمسنين فوق  14سنة – األطفال الى سن
 – 02المراة – المعاقين

حكومية

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة
الشرقية

اسم المؤسسة
جمعية البر بالخفجي

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4044110404

4044144501

رقم الهاتف
4044114414

رقم فاكس إضافي

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

http://berkfj.org

alber_kfj0@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
-

المنطقة
الشرقية ( الدمام )

رقم هاتف إضافي
4444442240
4042445404

اسم المؤسسة
جمعية اسر التوحد

رقم الفاكس

رقم الهاتف
404404424

رقم فاكس إضافي

4042444415

-

الموقع اإللكتروني
www.Familiesautism.org

البريد اإللكتروني
Info@failiesautisi.org
Osr.dmm0404@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
رعاية مقدمة لمرضى التوحد و ذويهم

حكومية

الفئة :كافة شرائح االسر.
اسم المؤسسة
جمعية التنمية األسرية بالمنطقة
الشرقية (وئام)

المنطقة
الشرقية

رقم الفاكس

رقم هاتف إضافي
-

رقم الهاتف
4042004504

رقم فاكس إضافي

4042004504

-

الموقع اإللكتروني
http://weaam.org.sa/

البريد اإللكتروني

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
التوفيق و االصالح االسري واالستشارات والتدريب

info@weaam.org.sa

والتوجيه واالرشاد.

المنطقة

اسم المؤسسة

األحساء

الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم
الوراثية باألحساء

رقم الفاكس
4044445445

رقم هاتف إضافي

رقم الهاتف
4044445445
4444400442
رقم فاكس إضافي

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

-

Hasa.werathy@gmail.com

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

نوع النشاط
تقديم برامج لتعزيز الوقاية من أمراض الدم الوراثية
والوصول لتقديم الحلول من مخارطها

منطقة الرياض

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

الجمعية الخيرية بالدلم

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4505050

4441155441

400 4504554

ال يوجد

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
twitter: @ijaldilam

نوع المؤسسة

j.dilam@hotmail.com

نوع النشاط
تأسيس مشاريع  ,تفطير صائم  ,تأهيل المقبلين على الزواج
 ,تدريب  ,مساعدات عينية  ,مساعدات مادية

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية التنمية األسرية في محافظة األفالج

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1200144

4444414144

400 1204404

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

http://osariyahaflaj.com/

Osariyahaflaj@gmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
تعليم  ،تأهيل  ,مساعدات مادية  ،برنامج المقبلين على
الزواج  ،برنامج اإلصالح األسري  ،الزكاة

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية األفالج الخيرية

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1201044

4444144140

400 1200450

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

http://aflajcharity.com

aflajcharity@hotmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
إعانات اقتصادية ،توظيف  ،بحث عن فرص عمل ،
مساعدات عينية  ،مساعدات مادية

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية البر الخيرية بالجلة وتبراك

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1454444

4444541044

400 1454444

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.aljellah.org

Aljellah.org@gmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
اعانات اقتصادية  ،تعليم  ،تأهيل  ،تدريب

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية البر الخيرية بالرياض

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 5441111

ال يوجد

400 5444150

400 5445442

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.albr.org

info@albr.org

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم  ،تأهيل  ،تدريب  ،مساعدة عينية  ،مساعدة مادية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية البر الخيرية بالزلفي

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

401 5005444

4441045404

401 5000444

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
Twitter: @bir_zulfi

نوع المؤسسة

البريد اإللكتروني
Bir.zulfi@hotmail.com

نوع النشاط

اعانات اقتصادية  ،تسويق منتجات األسرة  ،مساعدات مادية
 ،دورات تدريبية  ،قروض زواج

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية البر الخيرية برويضة العرض

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1444420

ال يوجد

400 1444440

ال يوجد

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

Jmat.ber@gmail.com

نوع النشاط
مساعدات عينية ،مساعدات مادية ،مساعدة الفقراء و
المحتاجين من المسجلين بالجمعية ومنهم النساء األرامل و
المطلقات و أسر السجناء و السجينات.

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي (واعي)

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 5441111

ال يوجد

400 5440404

ال يوجد

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
www.wa4i.sa

gs@wa4i.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط

خيرية

تعليم  ،تأهيل ،تدريب.

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية الحريق الخيرية

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 4444200

4444444400

ال يوجد

ال يوجد

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

Hariq0541@gmail.com

نوع النشاط
إعانات اقتصادية ،مساعدة األرامل و المطلقات ،مساعدة
المعاقين و المرضى ،تحسين وترميم مساكن المحتاجين.

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية النهضة النسائية الخيرية

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 5144404

ال يوجد

400 5144040

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.alnahda-ksa.org

البريد اإللكتروني
alnahda@alnahda.org

نوع النشاط
تعليم ،تأهيل  ،تدريب  ،توظيف  ،بحث عن فرص عمل ،
مساعدة عينية  ،مساعدة مادية

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية الوفاء الخيرية النسائية

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 5142444

ال يوجد

400 5142044

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.wco.org.sa

info@wco.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
اعانات اقتصادية  ،تأسيس مشاريع  ،تسويق منتجات األسرة
 ،تعليم  ،تأهيل  ،تدريب  ،توظيف  ،بحث عن فرص عمل ،
سلفة  ،قرض  ،قروض صغيرة  ،مساعدات عينية ،
مساعدات مادية  ،مساعدة األرامل و المطلقات.

شبكة حكومية

الفئة :المرأة و أسرتها
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية األسرية

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 5454124

4444442154

400 5454120

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
http://bunyan.org.sa

البريد اإللكتروني
info@bunyan.org.sa

نوع النشاط
تأسيس مشاريع  ،تسويق منتجات األسرة ،تعليم  ،تأهيل
تدريب  ،توظيف  ،بحث عن فرص عمل ،سلفة ،قرض،
قروض صغيرة ،مساعدات مادية  ،مساعدات عينية

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :األسرة والمطلقات و المعلقات و المنفصالت
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية مودة الخيرية النسائية للحد من الطالق و آثاره

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

404400540

400 5450440

400 5445110

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.almawaddah.org.sa

info@almawaddah.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
تقديم مساعدات اجتماعية عن طريق جلسات عالجية  ،تقديم
استشارات قانونية.

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

لجنة التنمية االجتماعية االهلية بحي البديعة

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 5022024

واتس اب 4442121441

ال يوجد

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
Twitter: albadea00

البريد اإللكتروني
Al.badea@hotmail.com

نوع النشاط
تعليم  ،تأهيل  ،تدريب  ،تسويق منتجات اسرة  ،خدمات
ثقافية و اجتماعية و ترفيهية .

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

مكتب الضمان االجتماعي الرئيسي

رقم الهاتف
400 5442222
تحويلة0054-0012 :
2440000444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 0000415

400 0000440

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

https://mlsd.gov.sa

info@mlsd.gov.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
اعانات اقتصادية  ،تأسيس مشاريع  ،مساعدات عينية ،
مساعدات مادية.

حكومية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

لجنة التنمية االجتماعية االهلية بحرمه

رقم الهاتف
401 5401140

رقم هاتف إضافي
الواتس 4440424440
اب

الموقع اإللكتروني
Twitter: @tanmiaharmah

نوع المؤسسة

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

401 5404444

ال يوجد

البريد اإللكتروني
Tanmia54@hotmail.com

نوع النشاط

اعانات اقتصادية ،تأسيس مشاريع  ،تسويق منتجات
االسرة ،تعليم ،تأهيل ،تدريب ،توظيف ،بحث عن فرص
عمل.

خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

مركز التنمية االجتماعية بالرياض

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 5514140

تحويلة 044

400 0444212

400 5524400

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

Twitter: @tanmiaruh

Sdc_ry@mlsd.gov.sa

نوع المؤسسة
حكومية

نوع النشاط
االشراف على اللجان االجتماعية بالرياض

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

جمعية البر بالرين

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 1444044

4441040505

400 1440444

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

Twitter: @birarrayn

Jamaih_al-rain@hotmail.com

نوع النشاط
مساعدة األسر الفقيرة  ،مساعدات نقدية وعينية و
المعرضين للحوادث و الكوارث

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الرياض

لجنة التنمية االجتماعية بوسط الرياض

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

400 5514044

4452144144

ال يوجد

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

Lgnh1@hotmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط

خيرية

تعليم ،تأهيل  ،تدريب ،تسويق منتجات األسرة

المنطقة
الرياض

اسم المؤسسة
الجمعية الوطنية لحقوق االنسان
بالرياض

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم الهاتف
4000040004

رقم فاكس إضافي
-

-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ryd@nshr.org.sa

-

نوع النشاط

نوع المؤسسة
حكومية

العمل على حقوق االنسان

المنطقة
الرياض

اسم المؤسسة
دار الرعاية االجتماعية بالرياض
للذكور

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4000444055

-

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف
4000444055

البريد اإللكتروني
-

نوع النشاط

نوع المؤسسة
حكومية

حماية و رعاية المسنين الذكور

المنطقة

اسم المؤسسة

الرياض

دار الرعاية االجتماعية بالرياض لالناث 4000444052

رقم هاتف إضافي

الموقع اإللكتروني
Swhe-ry@mlsb.gov.sa

رقم الهاتف

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4005444442

-

البريد اإللكتروني
ال يوجد

نوع النشاط
حماية و رعاية المسنين الذكور

نوع المؤسسة
حكومية

الفئة :أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.
المنطقة
الرياض

رقم هاتف إضافي
4014540441

الموقع االلكتروني

اسم المؤسسة
جمعية اسر التوحد

رقم الهاتف
4000444444

رقم الفاكس
4000444441

رقم فاكس إضافي

البريد اإللكتروني
F.S.ALOTAIBI444@MLSD.GOV.SA

-

نوع النشاط
-

نوع المؤسسة
-

الفئة :أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.
اسم المؤسسة
الجمعية السعودية الخرية لمرضى
الفصام

المنطقة
الرياض

رقم الفاكس
4000202224

رقم هاتف إضافي
4000200000

الموقع االلكترون
-

رقم الهاتف
4005200000

الموقع االلكتروني
www.ssca.org.sa

البريد اإللكتروني
ALFSAMORJ@GMAIL.COM

نوع المؤسسة
-

المنطقة
الرياض

رقم هاتف إضافي

نوع النشاط
-

اسم المؤسسة
جمعية كفيف

رقم الهاتف
4005444444

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-

-

الموقع اإللكتروني

-

البريد اإللكتروني
www.kafeef.org

نوع النشاط

نوع المؤسسة
حكومية

المنطقة
الرياض

رقم هاتف إضافي
-

دعم و رعاية المكفوفين

اسم المؤسسة
مؤسسة تكافل

رقم الهاتف
4005444444

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي
-

الموقع اإللكتروني
takaful.org.sa

-

البريد اإللكتروني
info@takaful.org.sa

نوع النشاط
دعم الطالب و الطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديا
و معنويا

نوع المؤسسة
حكومية

الفئة :األسرة وجميع فئات المجتمع.
المنطقة

اسم المؤسسة
جمعية التنمية األسرية في محافظة
حوطة بني تميم

الرياض

رقم هاتف إضافي

رقم الهاتف
4004444444

رقم فاكس إضافي

رقم الفاكس

4444424444

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
التويتر:
@fam_hota

fam.hota@gmail.com

نوع النشاط
برنامج تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج  ،اإلصالح
األسري و إقامة دورات تثقيفية المجتمع

نوع المؤسسة
خيرية

المنطقة

اسم المؤسسة

الرياض

جمعية فال الخيرية

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

404400402

-

-

الموقع اإللكتروني
www.faal.org.sa

رقم الهاتف
4005544411

البريد اإللكتروني
vitiligo.sa@gmail.com

info@feel.org.sa

نوع النشاط
تأهيل المصابات بالبهاق في سن الزواج عالجيا ونفسيا
والحمالت التوعوية

نوع المؤسسة
خيرية/أهلية

اسم المؤسسة
الجمعية السعودية الخيرية لرعاية
األرامل والمطلقات

رقم الهاتف
404401411

المنطقة

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-

-

-

الرياض

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.ayama.org.sa

info@Ayama.org.sa

نوع المؤسسة

نوع النشاط
االستشارات النفسية واالجتماعية لتجاوز الوضع النفسي
واالجتماعي الذي تواجهه األرملة والمطلقة ،االستشارات
التربوية التي تعين األرملة والمطلقة على إدارة بيتها وتربية
أوالدها ،االستشارات القانونية التي قد تحتاجها المطلقة
واألرملة

خيرية/أهلية

الفئة :رعاية االسر الفقيرة و تقديم االستشارات االسرية
اسم المؤسسة

المنطقة
الرياض

رقم هاتف إضافي
الموقع اإللكتروني

جمعية البر

رقم الفاكس
444115444150
البريد اإللكتروني

رقم الهاتف
44411005441111

موقع الكتروني
www.albr.org

-

-

نوع المؤسسة
-

نوع النشاط
-

منطقة جازان

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة جازان

جمعية البر الخيرية بمحافظة ضمد

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

404 4044550

4455244442

404 4044550

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.berdmd.org.sa
twitter: @berdmad
نوع المؤسسة

البريد اإللكتروني
berdmad@gmail.com

نوع النشاط
تعليم ,تأهيل ,تدريب ,قروض صغيرة ,مساعدة عينية,
مساعدة مادية

خيرية

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة جازان

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

404 4004404

4441020002

404 4005451

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.jamaiakf44.org.sa
twitter: jamaiakf440

Jamaiakf44@hotmail.com

نوع النشاط
تأسيس مشاريع ,تسويق منتجات األسرة ,تعليم ,تأهيل,
تدريب ,توظيف ,بحث عن فرص عمل ,مساعدة عينية,
مساعدة مادية ,برامج دينية و ثقافية

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :أطفال ما دون سن  02و النساء عموما.
اسم المؤسسة

المنطقة

جمعية االحسان الطبية الخيرية

جازان

رقم الفاكس
4044054441

رقم هاتف إضافي
الموقع ا؟أللكتروني
-

نوع المؤسسة
-

رقم الهاتف
4444042424

موقع الكتروني
www.es.org.sa

البريد اإللكتروني
F.S.ALOTAIBI444@MLSD.GOV.SA

نوع النشاط
-

منطقة نجران

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة نجران

الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية في نجران

رقم الهاتف
404 4000404
404 4004040

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4450540504

404 4000424

ال يوجد

الموقع اإللكتروني
www.gknajran.sa
twitter: @gknajran
نوع المؤسسة

البريد اإللكتروني
gknajran@gknajran.sa

نوع النشاط
مساعدة مادية ,مساعدة عينية ,سلف ,قرض ,تعليم ,تدريب,
تأهيل ,إغاثة

خيرية

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

منطقة نجران

وحدة الحماية االجتماعية

4044044421

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-

4044044421

-

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

ال يوجد

ال يوجد

نوع المؤسسة
حكومية

نوع النشاط
تقديم المساعدة لذوي االعاقة بشتى انواعهم

منطقة الباحة

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع

رقم الهاتف

المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الباحة

جمعية القرى للبر والخدمات االجتماعية باألطاولة

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

404 4444450
404 4444500

4444440444

404 4444454

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.alqara.org

g.vg@hotmail.com

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تعليم ,تأهيل ,تدريب ,مساعدة عينية ,مساعدة مادية

منطقة الجوف

تصنيف الجمعية  :كافة أفراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

منطقة الجوف

جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالجوف

رقم الهاتف

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

405 1014401

4444044241

405 1014404

ال يوجد

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

twitter: @skakaaljouff

wf0504@hotmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
تعليم ,تأهيل ,تدريب ,مساعدة مالية ,مساعدة عينية ,العناية
بشؤون المرأة ,تقديم المساعدة للمعوقين ورعاية المسنين,
تقديم المساعدات الخيرية في الحوادث والكوارث
للمتضررين ,العناية بالطفل

خيرية

الفئة :كبار السن من عمر  14فوق وليس لديهم عائل يقوم بخدمتهم.
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

الجوف

دار الرعاية االجتماعية بمنطقة الجوف

4051051540

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4051050242

البريد اإللكتروني
SWH-IF@MLSD.GOV.SA

الموقع اإللكتروني
موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية

نوع المؤسسة

المنطقة
الجوف

نوع النشاط

اسم المؤسسة
دار الرعاية االجتماعية بالجوف

رقم الهاتف
4051051540

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

0001044442

-

-

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

-

نوع النشاط

نوع المؤسسة
حكومية

حماية و رعاية المسنين الذكور و االناث

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة
جمعية البر الخيرية بالقريات

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4444442510

4051501455

الجوف

الموقع اإللكتروني
تويتر:
@brqryt

رقم الهاتف
4051504402

رقم فاكس إضافي

البريد اإللكتروني
br.qryt@gmail.com

نوع النشاط

نوع المؤسسة
خيرية

-

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

الجوف

جمعية البر الخيرية بالجوف

4051054040

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4440502244

4051055515

4051054424

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
تويتر:
@brjouf

www.ber-aljouf.com

نوع النشاط

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة افراد المجتمع

المنطقة

اسم المؤسسة
جمعية تواد للتنمية األسرية بالجوف
وسكاكا

4051054444

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

4444444444

4051044444

الجوف

الموقع اإللكتروني
www.Tawad.org.sa

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني
jouftawad@gmail.com

نوع النشاط
تدريب استشارات صلح اسري

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة افراد المجتمع
المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

الجوف

جمعية البر الخيرية بدومة الجندل

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4444400455

4051000400

الموقع اإللكتروني

4051000400

رقم فاكس إضافي

البريد اإللكتروني
info@alkhiria.org

www.alkhiria.org

نوع النشاط

نوع المؤسسة
خيرية

الفئة :كافة افراد المجتمع

المنطقة

اسم المؤسسة
جمعية البر بمحافظة طبرجل

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

4441020044

4051020044

الجوف

رقم الهاتف
4051020044

رقم فاكس إضافي

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

www.ber-tebarjl.com

alkiria-tebarjl@hotmail.com

نوع المؤسسة

نوع النشاط
المساعدات النقدية  ،المساعدات العينية  ،مشروع افطار
صائم ،الحقيبة المدرسية  ،االضاحي وكسوة الشتاء والعيد ..
الخ

خيرية

منطقة تبوك

الفئة :جميع افراد المجتمع

المنطقة

اسم المؤسسة

رقم الهاتف

تبوك

جمعية التنمية االسرية بتبوك

404404044

رقم هاتف إضافي

رقم الفاكس

رقم فاكس إضافي

-

-

-

الموقع اإللكتروني
http://www.osareah.org.sa/

البريد اإللكتروني
info@osareah.org.sa

نوع المؤسسة
خيرية

نوع النشاط
تدريب استشارات صلح اسري

