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كلمة املشرف العام 
على إدارة خدمة املجتمع

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رحمًة للعاملني .. وبعد ،،
في إطار جهود إدارة خدمة املجتمع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لبناء جسور تواصل بني 
توفير  وكذلك  اخليري،  والعمل  اإلجتماعي  بالنشاط  املعنية  واجلهات  واملؤسسات  األعمال  قطاع 

املعلومات عن قطاع العمل اخليري واإلنساني باململكة وكيفية مساندة رسالته.

أسماء  يتضمن   ،" اإلنسانية  اخلدمات  "دليل  بعنوان  الدليل  هذا  اإلدارة  أصدرت  اإلطار  هذا  في 
وأرقام  وبرامجها،  نشاطاتها  يشمل  الرياض،  واخليرية مبنطقة  اإلجتماعية  واملؤسسات  اجلمعيات 

حساباتها، هذا إلى جانب معلومات موجزة عن اجلمعيات اخليرية بباقي مناطق اململكة.
 

أبواب جديدة  الباحثني عن  املزدوجة سواًء ألهل اخلير  الفائدة  الدليل  يحقق هذا  أن  إلى  ونتطلع 
يطرقونها، أو ملؤسسات العمل اخليري التي تسعى للوصول إلى الداعمني عبر املعلومة املوثقة.

والله تعالى ولي التوفيق ،،

                                                عبدالله بن سليمان املقيرن
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1420/11/24هـ ــ ترخيص رقم 166 تاريخ التأسيس:

حي الروابي ــ الطريق الدائري الشرقي ــ مخرج 15
ص . ب 102111 الرياض 11675 

هاتف  4966666 ــ فاكس 4920184 
www.aytam. Org : املوقع على اإلنترنت

العنـــــــوان            :

األهداف العامة : 
عقل  في  السليمة  والعقيدة  اإلسالمي  الدين  مبادئ  غرس   .1
    اليتيم ووجدانه حتى ينشأ قوي العقدية راسخ اإلميان سليم 

     التفكير.
2. توفير أوجه الرعاية املعنوية واملادية لليتيم أو من في حكمه 
     من ذوي الظروف اخلاصة منذ مولده وحتى إستكمال تعليمه 

    أو تدريبه مهنياً.
اإليوائية     واملراكز  واملشروعات  البرامج  إنشاء  على  العمل   .3

    وإدارتها إدارة عملية سليمة مبا يتفق وأهداف اجلمعية.

فئة املستفيدين من خدماتها:
•   األيتام يتيم طبيعي ومن في حكمهم من ذوي الظروف اخلاصة 

    من السعوديني

أهم برامج اجلمعية وخدماتها: 
•   كفالة اليتيم ومن في حكمة من ذوي الظروف اخلاصة.

•   تقدمي رعاية التوجيه واإلرشاد.
•   توظيف وتدريب األيتام من اجلنسني.

•   البرامج الترويحية والتعليمية التثقيفية.
•   الرعاية التعليمية.

•   تقدمي املساعدات املالية والغذائية.
•   تأهيل وبناء القدرات.

•  املساعدات املوسمية ) كسوة العيد، احلقيبة املدرسية، 
   األضاحي، هدية الصيف، هدية الشتاء، زكاة الفطر(.

•   إفطار يتيم.
•   الهدية الثقافية.

•   املساهمة في تزويج األيتام وتأمني صاالت األفراح مجاناً.
•   تقدمي اخلدمات الصحية والنفسية.

•   برنامج دمج اليتيم في املجتمع.
•   برنامج اخلدمات املؤقتة والطارئة.

•   جائزة األيتام املتفوقني 

اجلمعية اخليرية لرعاية األيتام
 مبنطقة الرياض )إنسان(
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أرقام احلسابات 

نوعهرقم احلساباسم البنك

مصرف الراجحي
164608010000190

1640000190
164608010000208

1640000208

حساب التبرعات
ATM

حساب الزكاة
ATM

22319000000200البنك األهلي التجاري
22319000000505

حساب التبرعات
حساب الزكاة

حساب التبرعات9907004758سامبا

حساب التبرعات2011693049901بنك الرياض 

حساب عام77964000163البنك السعودي الفرنسي

حساب عام033178100005البنك السعودي الهولندي

حساب عام020099990472ساب

حساب عام01008117400000البنك العربي الوطني

حساب عام999333311110005بنك البالد

   ــ  في حالة التبرع للجمعية بالتحويل عن طريق الصراف اآللي ــ  رقم فاكس اجلمعية 01/4920184
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تاريخ التأسيس:  19جمادى اآلخر لعام 1412 هـ

ص . ب 66557 الرياض 11586
هاتف نساء 4884211 ــ رجال 4828904
فاكس نساء 4801725 ــ رجال 4884177

العنـــــــوان            :

أهداف املركز:
  يهدف املركز إلى تقدمي اخلدمات املوضحة أدناه داخل اململكة    
الربح  على  احلصول  أهدافه  من  وليس  السعودية  العربية    

املادي 

واخلدمات هي: 
1.  إحداث التنمية األسرية عن طريق تقدمي اخلدمات اإلجتماعية 

الوقائية والعالجية للمشكالت األسرية.
2.  وقاية أفراد املجتمع من املشكالت اإلجتماعية التي قد ينتج    
وذلك  تعقيداً،  أكثر  ملشكالت  وتطورها  تفاقمها  تركها  عن 
عن طريق مساعدتهم في إيجاد احللول لها من خالل جهاز 

املركز.
في          املثلى  األساليب  إلى  وتوجيههم  املجتمع  أفراد  إرشاد   .3
التعامل مع ما يواجههم من صعوبات ومشكالت إجتماعية.

للمشكالت  اإلستشارية  اإلجتماعية  اخلدمات  تقدمي   .4
اإلجتماعية التي قد يعاني منها أفراد املجتمع إما باملقابلة 

الشخصية وإما عن طريق الهاتف.
5. متكني أفراد املجتمع من اإلستفادة من مصادر املجتمع املتاحة 
طريق  عن  إجتماعية  مشكالت  من  يواجههم  ما  حلل  لهم 
لإلستفادة  وتوجيههم  املختلفة  املؤسسات  إلى  حتويلهم  

السليمة منها.
6.  تطوير املعرفة العلمية عن طريق إجراء البحوث والدراسات 
حجمها،    اإلجتماعية،  املشكالت   ( املركز  مبجال  املرتبطة 

إنتشارها، طرق مواجهتها، سبل الوقاية منها .. الخ (.
مبجال  الصلة  ذات  والتثقيفية  التعليمية  اخلدمات  تقدمي    .7
املركز إلى أفراد املجتمع، إما عن طريق املركز نفسه أو عن 

طريق اجلمعيات واملؤسسات املجتمعية األخرى.

أرقام احلسابات

2007002361سامبا

 01008507409100البنك العربي الوطني 

املركز اخليري لإلرشاد اإلجتماعي 
واإلستشارات األسرية
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مشروع األمير سلمان 
لإلسكان اخليري

تاريخ التأسيس: عام 1419 هـ 

طريق امللك عبدالله ــ حي احملمدية
ص . ب 230008 الرياض 11321

هاتف 4708330 / 4708329 
فاكس 4708328

العنـــــــوان            :

أهداف املشروع:
1.  إنشاء مجمعات سكنية مهيأة إلحتضان احملتاجني ومساعدتهم 

على تنمية قدراتهم الذاتية للخروج من دائرة الفقر.
2.  تقدمي برامج تنموية لساكني وحدات املشروع السكنية من أجل 
تأهيلهم ومساعدتهم على التحول من معتمدين إلى منتجني.

املناسب  املسكن  بتوفير  الفقيرة  األسر  إستقرار  على  العمل   .3
لها.

أوساط  في  املنتشرة  السلبية  السلوكية  املظاهر  من  احلد   .4
الفقراء والتي تشجع على اإلستمرار في حالة الفقر.

يعتري  ما  يعتريه  ال  دائم  مؤسسي  وقف  إيجاد  على  العمل   .5
ملفهوم  وإندثار جتسيداً  قصور  من  املؤسسية  غير  األوقاف 

الصدقة اجلارية.
6. اإلسهام في مكافحة الفقر ضمن اجلهود التي تبذلها الدولة 

وتشارك فيها مؤسسات املجتمع.
وعمرانياً  وإجتماعياً  املتكاملة إقتصادياً  التنمية  7. املشاركة في 

من خالل تقدمي منظوم متكاملة من البرامج التنموية.

أرقام احلسابات

164444/9 فرع امللز 126مصرف الراجحي

832999 فرع املتنبيالبنك العربي الوطني

1907581سامبا
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تاريخ التأسيس: 16ذي احلجة لعام 1421 هـ

أبراج   )اخلزان(  تركي  بن  فيصل  اإلمام  شارع 
اخلالدية ــ البرج التجاري الشمالي ــ الطابق  14 

ص . ب 22 الرياض 11333
 هاتف 2675933 ــ  فاكس 2675947

info@kkf.org.sa : بريد إليكتروني

العنـــــــوان            :

 
أهداف املؤسسة: 

للمبادئ  النبيلة  الغايات  حتقيق  إلى  املؤسسة  تهدف 
واملثل والقيم التي سعي إليها جاللة امللك خالد ــ رحمه 
الله، من أجل خدمة الفرد واملجتمع، والرفع من مستواه 

اإلجتماعي والتعليمي والثقافي واملهني.
وحتقيقًا لألهداف آنفة الذكر .. يجوز للمؤسسة أن تقوم 

مبا يلي: 
1.  إنشاء املراكز املهنية والتقنية والتعليمية واإلجتماعية.

2.  إقامة املشاريع التي ترفع من املستوى املعيشي لألفراد.
3.  تقدمي خدمات اإلغاثة في حاالت الطوارئ.

4.  تقدمي املنح الدراسية للطالب.
إلعداد  واملؤسسات  لألفراد  والعينية  املالية  املنح  تقدمي    .5
األنشطة  وإقامة  والثقافية  واإلجتماعية  العلمية  البحوث 

التجارية والصناعية.

والتحقيقات  والدراسات  األبحاث  ونشر  وتطوير  إعداد    .6
املتعلقة بأهداف املؤسسة، وتنفيذ ما تراه منها، وتقدمي املنح 

للقائمني عليها.
7.  إقامة الدورات الدراسية التي تدعم أغراض املؤسسة.

وتبادلها  ونشرها  املؤسسة  بأغراض  املتعلقة  املعلومات  8. جمع 
مع الهيئات األخرى.

املجاني  والتوزيع  واإلصدار  والنشر  والطباعة  الكتب  تأمني   .9
وغير  والتراجم  واملذكرات  والدوريات  للكتب  املجاني  وغير 
أهداف  تعزز  التي  واألشرطة  واألفالم  الوثائق  من  ذلك 

املؤسسة.
10. التنسيق مع جميع املؤسسات في القطاع العام واخلاص         

      لتحقيق أهداف املؤسسة.
11. القيام بجميع التصرفات القانونية الضرورية لتحقيق أهداف 

املؤسسة.
12. اإلتصال باملنظمات والهيئات األكادميية والدولية التي تعنى 
باخلدمات اإلنسانية، وكذلك اجلامعات واملعاهد املتخصصة  

وذلك بغية تبادل املعلومات واخلبرات واخلدمات.
13. إقامة الندوات واملؤمترات وإيفاد من تراه من املختصني من 
لدراسة   تعقد  التي  واملؤمترات  الندوات  منسوبيها حلضور 
وذلك  اإلنسانية،  باخلدمات  املتصلة  املوضوعات  ومناقشة 

وفقاً ملا تنظمه اللوائح الداخلية للمؤسسة.

مؤسسة امللك خالداخليرية
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1417/05/03 هـ  املوافق 1996/09/15 م تاريخ التأسيس:

ص . ب 64399 الرياض 11536
هاتف 5620000 ــ فاكس 5620236

بريد إليكتروني  :
www.humanitariancity .org.sa

العنـــــــوان            :

رؤية املدينة:
أن تكون صرحاً خيرياً رائداً وأن تساهم بشكل فاعل ومؤثر   
في خدمة املجتمع مبنظر إنساني ومبا يليق مؤسس وراعي 

هذا الصرح.

اخلدمات التي تقدمها املدينة تقدم املدينة خدماتها من 
خالل مجالني رئيسيني:

خدمات التأهيل وتشمل: 
برنامج تأهيل اإلصابات الدماغية.  .1

برنامج تأهيل إصابات العمود الفقري.  .2
برنامج تأهيل اجللطات الدماغية.  .3

برنامج تأهيل األطفال والتدخل املبكر  .4
برنامج تأهيل مبتوري األطراف.  .5

وأقسام  خارجية  عيادات  عبر  اخلدمات  هذه  تقدمي  ويتم 
التنومي الداخلي.

العيادات اخلارجية:
تشتمل مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية على   
التخصصات  جميع  يحوي  متكامل  كمستشفى  يعتبر  مبنى 

التالية:
عيادة تقومي وجراحة العظام.  .1
عيادة أمراض الغدد الصماء.  .2

عيادة وجراحة األسنان.  .3
عيادة الباطنية.  .4

عيادة األعصاب.    .5
عيادة الطب النفسي.  .6

عيادة األطفال.  .7
عيادة الطب التأهيلي.  .8

عيادة جراحة التجميل.  .9
10.  عيادة األمراض املعدية.

عيادة الطب العام.  .11
عيادة أمراض الشيخوخة.  .12

عيادة اجلراحة العامة.  .13
عيادة املسالك البولية.  .14

عيادة العيون وقسم الليزك.  .15

ومن البرامج أيضاً :
)برنامج فحص ما قبل الزواج وبرنامج الفحص الشامل(.

مدينة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
للخدمات االنسانية
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19 محرم لعام 1392 هـ تاريخ التأسيس:

ومدارس  النموذجي  العاصمة  معهد  شرق 
الرياض ـ شارع البيروني ــ حي النموذجية

ص . ب 4004 الرياض 11491 
ــ   094306 ــ   4050725 ــ   4056666 هاتف 

4094307 ــ  4094308 ــ 4091767 
فاكس 4050641 

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية:
1. تقدمي املساعدات النقدية والعينية واخلدمات التسهيلية إلى األسر 
شروط  عليهم  تنطبق  ممن  املواطنني  من  احملتاجني  واألفراد 

التسجيل.
الكوارث  مساعدة  في  واألهلية  احلكومية  الهيئات  مع  اإلشتراك   .2

العامة.
3. األغراض اإلجتماعية واخليرية كالعمل على رفع املستوى اإلجتماعي 
خدمات  من  املستفيدة  واألفراد  األسر  لدى  الثقافي  والوعي 

اجلمعية.
4. تدريب أبناء األسر وتأهيلهم للحرف واألعمال املهنية.

5. إعادة تأهيل األسر الفقيرة لتصبح أسر منتجة.
املنازل  أجور  في  ومساعدتهم  للمحتاجني  الرعاية  تقدمي خدمات   .6

وتسديد فواتير اخلدمات العامة.
وتوزيعها  والعينية  املالية  والتبرعات  والصدقات  الزكوات  إستقبال   .7
على الفقراء واحملتاجني بطريقة آلية كمساعدات شهرية وسنوية 

بصفة مستمرة.
على  وتوزيعها  أنواعها  بجميع  والعينية  الغذائية  املواد  إستقبال   .8

احملتاجني.

9.   إعانة لغير القادرين من الشباب على حتمل تبعات الزواج املادية.
تشجيع الشباب والشابات على الزواج وحتصينهم.  .10

حتقيق التكافل اإلجتماعي بني أبناء املجتمع.  .11
توعية الشباب بأهمية الزواج والعفة في أموره وترشيد    .12

       نفقاته.
العمل على إستقرار األسر الضعيفة واحملتاجة بتوفير    .13
       املسكن املناسب لها دعماً إلستقرار املجتمع وترابطه.

املشاركة في التنمية املتكاملة إقتصادياً وإجتماعياً   .14
       وعمرانياً.

إنشاء مجمعات سكنية مهيأة إلحتضان احملتاجني ومساعدتهم على   .15
تنمية قدراتهم الذاتية للخروج من دائرة الفقر.

تقدمي برامج تنموية لساكني وحدات املشروعات السكنية من أجل   .16
تأهيلهم ومساعدتهم على التحول من معتمدين إلى منتجني.

الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  ضمن  الفقر  مكافحة  في  اإلسهام   .17
وتشارك فيها مؤسسات املجتمع.

أرقام احلسابات 

مصرف الراجحي 
131/24000/2  حساب عام

131/32000/2  حساب زكاة

البنك األهلي التجاري
عام201/10267000102 حساب   
زكاة201/10267000505 حساب 

البنك العربي الوطني
8021862700  حساب عام 

1031000    حساب زكاة

جمعية البر بالرياض
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تاريخ التأسيس:  25ذي احلجة لعام 1397 هـ

شارع العروبة حي الورود مبنى رقم 29. ص . 
ب 8973 الرياض 11492

ــ   4608005 ــ   4608083 ــ   4604688 هاتف 
فاكس 4608105

info@wco.org.sa: بريد إليكتروني

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية:
في  واملساعدة  مراحلها  في جميع  واألمومة  الطفولة  رعاية   
رفع مستوى األسرة السعودية من الناحية الثقافية والدينية 
والصحية واإلقتصادية، تقدمي املساعدات، وإنشاء املؤسسات 
اإلجتماعية، إقامة املعارض واألسواق لتقدمي خدمة احلصول 

على الربح املادي.

حساب اجلمعية

099661/001/97البنك السعودي الفرنسي

1008/0044766/00البنك العربي الوطني

032/141/386/389البنك السعودي الهولندي

2120059959901بنك الرياض 

1817019سامبا

317608010019006مصرف الراجحي

21810092000110البنك األهلي التجاري

317/1900/6مصرف الراجحي )زكاة(

جمعية الوفاء اخليرية النسائية

Helping hand 2008 new.indd   13 11/23/09   2:22:00 PM



14

تاريخ التأسيس: 12 رجب لعام 1423 هـ

 20 شوال لعام 1402 هـ
ــ تقاطع شارع العليا  ــ حي امللك فهد  الرياض 
مع طريق اإلمام  سعود بن عبدالعزيز بن محمد 

ــ مخرج )9(.
ص . ب 8557 الرياض 11492

هاتف 4543913 ــ فاكس 4543521

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية وأنشطتها: 
1. تقدمي اخلدمة املتخصصة واملتميزة للطفل املعوق سواًء أكانت 

طبية أم تعليمية أم تأهيلية.
عن  املجتمع  وتوعية  تثقيف  مهمة  في  فاعل  بدور  القيام   .2
مواقف  تكوين  بقصد  اإلعاقة  من  الوقاية  وطرق  مسببات 

إيجابية للتعامل مع اإلعاقة عالجاً ووقايًة.
3. املساهمة في إثراء البحث العلمي في مجاالت إعاقة األطفال.

أرقام احلسابات.

حسابات البنوك فرع  الرياض /  األمانة العامة:

الرئيسي1190229)سامبا(

البنك العربي 
املربع01008/0265000/00الوطني

السليمانية20360801003344/7مصرف الراجحي

البنك األهلي 
الرحمانية230/11680000/106التجاري

حسابات املراكز باملمناطق

البنك العربي 
املدينة 01008/0250350/00الوطني

املنورة

البنك العربي 
اجلوف01008/05405400/00الوطني

البنك العربي 
مكة 01008/0144999/00الوطني

املكرمة

البنك العربي 
جدة/ط. 01008/0532999/00الوطني

املدينة

البنك العربي 
حائل01008/5170121/00الوطني

جمعية األطفال املعوقني
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تاريخ التأسيس: 12 رجب لعام 1423 هـ

 عام 1999 م
حي املعذر ــ شارع األمير تركي األول.

ص . ب 15515 الرياض 11454
هاتف 4421080 ــ فاكس 4421187

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية وأنشطتها:
التعريف بحاالت متالزمة داون وإبراز قدرات هذه الفئة على   .1

العطاء واملشاركة في املجتمع.
واملهتمني  واألسر  األشخاص  بني  اجلهود  وتوحيد  تنسيق   .2

بحاالت متالزمة داون.
اإلتصال وتكوين العالقات املطلوبة باجلهات الرسمية واملعنية   .3

واحمللية ذات العالقة.
واألسر  لألشخاص  احليوية  واملعلومات  اخلدمات  تقدمي   .4

واملهتمني بحاالت متالزمة داون.
العمل على تهيئة الفرص واملوارد لتفي بإحتياجات األشخاص   .5

ذوي حاالت متالزمة داون وأسرهم.
بهذه  املتعلقة  والدراسات  البحوث  عمل  على  التشجيع   .6

احلاالت.

إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل ورعاية حاالت ذوي متالزمة   .7
داون.

تعليم وتدريب األطفال ذوي حاالت متالزمة داون منذ مرحلة   .8
" التدخل املبكر ".

من  األطفال  وتعليم  لتدريب  احمللية  الكوادر  وإعداد  تدريب   .9
ذوي متالزمة داون.

أرقام احلسابات

البنك السعودي. الفرنسي
65542300152 ) تبرعات (

البنك السعودي الفرنسي 
65542300249) زكاة (

22347225000100البنك األهلي )تبرعات(

22347225000209البنك األهلي )زكاة(

اجلمعية السعودية اخليرية للتربية والتأهيل 
متالزمة داون )دسكا(
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جمعية اإلمام محمد بن سعود 
اخليرية بالدرعية

تاريخ التأسيس: 22ربيع األول لعام 1421 هـ

محافظة  الدرعية ـ ـ شارع اإلمام تركي بن عبدالله 
ص . ب : 70040 الرمز البريدي 11567

هاتف : 4841020  ــ 4862600  ــ  4861046
الفاكس : 4860865

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية :
تهدف اجلمعية إلى العمل على تقدمي اخلدمة اإلجتماعية التي 

أنشأت من أجلها.
أنشطة اجلمعية : 

الفقيرة احملتاجة  األسر  تخدم  التي  املشاريع اخليرية  إقامة    •
إلى تقدمي املساعدات املادية والعينية واإلرشادات األسرية   

اإلجتماعية لكل األسر.
املستفيدون من خدمات اجلمعية.

ومعلقات    ومطلقات  وأرامل  أيتام  من  واحملتاجني  الفقراء    •
ومعاقني وذوي احلاالت اخلاصة.

أرقام احلسابات 
مصرف الراجحي

فرع الدرعية
5999/6 زكاة

4999/7 التبرع العام

البنك األهلي التجاري
فرع الدرعية

102/19000 الزكاة
200/19000 التبرع العام

مركز األمير سلمان 
ألبحا ث اإلعاقة

تاريخ التأسيس: 24 محرم لعام 1412 هـ 

حي السفارات ــ الرياض
ص . ب 94682 الرياض 11614 

هاتف 4884401 ــ فاكس 4826164 
info@pscdr .org.sa بريد إليكتروني

العنـــــــوان            :

أهداف املركز: 
مجاالت  مختلف  في  وتشجيعها  العلمية  باألبحاث  العناية     •

اإلعاقة وتقنية املعلومات وتطويرها خلدمة املعوقني.

املستفيدون من خدمات املركز:
الباحثون، الهيئات واملؤسسات ذات العالقة، مراكز األبحاث    •
والتخطيط، املعوقني و أسرهم، وكل من له عالقة بقضايا 
ويقوم  نفذها  التي  األبحاث  من  لإلستفادة  وذلك  اإلعاقة، 

املركز بتنفيذها.

ر قم احلساب 
01008086555500البنك العربي الوطني 
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املؤسسة اخليرية الوطنية
 للرعاية الصحية املنزلية

عام 1418 هـ تاريخ التأسيس:

شارع جبل سلمى ــ السليمانية.
ص . ب 340 الرياض 11321

هاتف 4624051 ــ 
فاكس 2173200 ــ 2932368 

العنـــــــوان            :

أهداف املؤسسة:
العمل على رعاية املرضى في منازلهم  إلى  تهدف املؤسسة   
وأجهزة  التعويضية  األجهزة  تقدمي  خالل  من  ذويهم  وبني 

التنفس.

رقم احلساب 
البنك السعودي الفرنسي 

فرع العليا 
65592800583

 

جمعية األمير فهد بن سلمان اخليرية 
لرعاية مرضى الفشل الكلوي

11ربيع األول لعام 1422 هـ تاريخ التأسيس:

مدينة الرياض ــ  حي السفارات ــ  ساحة الكندي.
ص . ب 94703 الرياض 11614

هاتف 4815555 ــ فاكس 4810555
                 www.fahad-kella.comبريد إليكتروني

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية: 
1.  مساعدة مرضى الفشل الكلوي احملتاجني.

2.  اإلسهام في تأمني األجهزة واألدوية واملستلزمات الطبية وما 
في حكمها اخلاصة بالفشل الكلوي.

3.  تشجيع ودعم البحث العلمي وبرامج الوقاية والتوعية اخلاصة 
بأمراض الكلى وزراعتها.

بالوسائل  دماغياً  املتوفني  من  باألعضاء  التبرع  برامج  دعم   .4
املمكنة.

أرقام احلسابات
البنك األهلي التجاري فرع 

التخصصي 246
 24648921000101
)حساب رئيسي جاري(

ساب 
فرع العليا العام

 011097037001
)حساب رئيسي جاري (
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اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان

1425/1/18هـ تاريخ التأسيس:

الله  امللك عبد  تقاطع طريق  امللك فهد  طريق 
غرب وزارة الشؤون البلدية والقروية

ص . ب 1881 الرياض 11321 
ــ   2102162 ــ   2102210 ــ   2102223 هاتف 

  2102588
فاكس -2102201 2102202 

www.nshrsa.org : بريد إلكتروني

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية:
للحكم  االساسي  للنظام  وفقاً  االنسان  على حماية  العمل     .1
 ، املرعية  لألنظمة  ووفقاً  والسنة  الكتاب  مصدره  الذي 
اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  واملواثيق  اإلعالنات  في  ورد  وما 
الصادرة عن اجلامعة العربية ، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي 
، واألمم املتحدة ووكاالتها وجلانها املختصة ومبا ال يخالف 

الشريعة اإلسالمية .
2.  التعاون مع املنظمات الدولية العاملة في هذا املجال .

3.  الوقوف ضد الظلم ، والتعسف ، والعنف ، والتعذيب . 

اجلمعية السعودية
لإلعاقة السمعية

تاريخ التأسيس: 12 رجب لعام 1423 هـ

حي السليمانيةـ ـ تقاطع شارع األمير عبدالعزيز 
بن مساعد بن جلوي مع شارع األمير سلطان 

بن عبدالعزيز ــ شارع العمارية املبنى رقم 16.
ص . ب 7533 الرياض 11472

فاكس  خطوط(  )أربع   2195551 هاتف 
2195553

info@saudi-hi-org بريد إليكتروني
www.saudi-hi.org املوقع على الشبكة

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية: 
1. تعريف املجتمع وتوعيته بحاالت هذه الفئة وقدراتها وحقوقها.

2. العمل على إستصدار األنظمة واللوائح ملساعدة ذوي اإلعاقات 
السمعية وتنظيم التعامل معهم.

3. إنشاء مراكز تأهيلية وتعليمية حلاالت اإلعاقات السمعية لدمجهم 
في املجتمع.

السمعية  اإلعاقة  مواضيع  في  البحوث  تشجيع  في  اإلسهام   .4
ومتويلها.

5. إيجاد قاعدة معلومات خلدمة إحتياجات ذوي اإلعاقة السمعية.

رقم احلساب
4/55 فرع 362مصرف الراجحي
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اجلمعية اخليرية
ملكافحة التدخني

تاريخ التأسيس: عام 1406 هـ 

بالرياض ما بني  الشرقي  الدائري  الطريق 
مخرجي 10 ، 11 بإجتاه املطار.
ص . ب 59225 الرياض 11525

هاتف 2780006 ــ فاكس 2785559

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية: 
التدخني  مضار  عن  املجتمع  فئات  جميع  لدى  الوعي  نشر   
تقدمي  مع  والشباب،  الطالب  فئة  لدى  خاصة  ومضاعفاته 

برامج توعية وقائية شاملة وبرامج لإلقالع عن التدخني.

رقم احلساب

بنك الرياض / الفرع 
2010138439901الرئيسي/ فرع الثميري

جمعية النهضة 
النسائية اخليرية

عام 1382 هـ تاريخ التأسيس:

حي السليمانية ــ 8 ممر العبيلة
ص . ب 7 الرياض 11411

هاتف 4651563 فاكس 4659132

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية:
طريق  عن  اإلجتماعية  اخلدمة  تقدمي  إلى  اجلمعية  تهدف   
الشريعة  وتعاليم  يتالئم  مبا  وتوجيهها  املرأة  قدرات  تنمية 
اإلجتماعي  اخليري  نشاطها  وتنظيم  السمحاء،  اإلسالمية 
التطوعي املتطور وذلك للمساهمة  العمل  من خالل أسلوب 

الفعالة في حتقيق أهداف خطط التنمية.
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املركز السعودي لزراعة األعضاء 
ومركز األمير سلمان اخليري ألمراض الكلى

تاريخ التأسيس: 28شعبان لعام 1418 هـ

ص . ب 27049 الرياض 11417
هاتف 4451100 ــ مجاني 8001245500 ــ 

فاكس 4453934

العنـــــــوان            :

أهداف املركز:
وضع السياسة املؤدية إلى رفع مستوى اخلدمات الصحية   
فشل  مجال  في  للمواطنني  املقدمة  والعالجية  الوقائية 
األعضاء النهائي )الكلى، الرئة، الكبد، القرنية، البنكرياس 

... الخ(،
اجلهات  مع  بالتعاون  التنفيذ  موضع  السياسة  هذه  ووضع   
املعنية بزراعة األعضاء في اململكة ومركز زراعة األعضاء.

رقم احلساب
205 ــ 2500000108 البنك األهلي التجاري

فرع الناصرية

مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز
آل إبراهيم اخليرية

الكرمي  امللكي  باألمر  1409/09/26 هـ 
رقم أ/307

تاريخ التأسيس:

بن  سلطان  األمير  شارع  ــ  العليا  حي 
عبدالعزيز ــ شمال محطة نفط.

هاتف 4629900 ــ فاكس 4629025

العنـــــــوان            :

أهداف املؤسسة: 
اململكة  داخل  للمحتاجني  العون  مديد  إلى  املؤسسة  تهدف   
املعيشي  مستواهم  رفع  في  باإلسهام  وذلك  وخارجها 

والصحي والتعليمي واإلجتماعي، من خالل :
1.  أنشطة بناء املساجد.

2.  األنشطة الصحية والطبية.
3.  األنشطة اإلجتماعية.

4.  األنشطة اإلغاثية.
5.  األنشطة التعليمية والثقافية.

6.  األنشطة املتنوعة 
        ) خدمة احلجاج، تفطير الصائمني، حفر اآلبار ...(.
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مؤسسة امللك
فيصل اخليرية

1396/05/19هـ 
مبوجب األمر امللكي رقم  أ/134

تاريخ التأسيس:

طريق امللك فهد ــ حي العليا
ص . ب 352 الرياض 11411

هاتف 4652255 ــ فاكس 4652785
e-mail:infokff@kff.com :بريد إليكتروني

العنـــــــوان            :

أهداف املؤسسة: 
•    متويل املشاريع اخليرية داخل اململكة وخارجها باإلضافة إلى 

املنح الدراسية للمتفوقني من أبناء العالم اإلسالمي.

رقم احلساب
15400011101ساب فرع الفيصلية

مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز
 الراجحي اخليرية

تاريخ التأسيس: 19جمادي اآلخر لعام 1421 هـ

ص . ب 25759 الرياض 11476
هاتف  4920033 ــ فاكس 4910242

العنـــــــوان            :

األهداف: 
1. الرعاية اإلجتماعية والصحية والتعليمية للفئات املستفيدة.

2. الدعوة اإلسالمية وفق منهج السلف الصالح الصحيح   
اجلهات  منظور  مع  يتمشى  ومبا   ) واجلماعة  السنة  أهل   (    

الشرعية في اململكة.
التعليمية  املراكز  وكذا  واألوقاف  واملساجد  اجلوامع  إنشاء   .3

والصحية والتأهيلية وفق خطة معتمدة من مجلس اإلدارة.
4.  اإلسهام في إجراء البحوث والدراسات ذات النفع العام.

واحملتاجني  واألرامل  الفقراء  بعض  حاجة  سد  في  اإلسهام   .5
والراغبني في الزواج.

6. اإلسهام في اجلهود اإلغاثية.
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أرقام احلسابات
البنك األهلي التجاري

48766000103-218)حساب جاري(

البنك األهلي التجاري
48766000201-218)حساب زكاة(

البنك العربي الوطني
01008333333300)حساب كفالة(

بنك الرياض
2450766699940)حساب جاري(

جمعية سند اخليرية
لدعم األطفال املرضى بالسرطان

24 / 3 / 1425هـ تاريخ التأسيس:

هاتف : 4809939 - 4809288 - 4808775  
فاكس : 4812332 - 4834899

www.sanad.org : املوقع اإللكتروني
info@sanad.org : البريد اإللكتروني

العنـــــــوان            :

الرؤيه :
حشد اجلهود لتقدمي املساندة والدعم الالزم للوصول ملراكز 
عالج سرطان األطفال ولكل طفل بحاجة خلدماتنا من مرضى 

السرطان للتخفيف من وطئة املرض عليه وعلى أسرته.

األهداف :
1- حشد أوجه الدعم واملساندة املادية والعينية واملعنوية ملراكز 

سرطان األطفال في اململكة.
2- تقدمي اخلدمات اإلجتماعية والنفسية والدعم املادي واملعنوي 

لألطفال املرضى وأسرهم.
3- تأمني اخلدمات املباشرة خالل فترة عالج األطفال املرضى 

السكن اإلعاشة النقل.
لألطفال التثقيفية  أو  والتوعوية  التدريبية  البرامج  تقدمي   -4

املرضى وأسرهم حول مرض السرطان وكيفية التعامل معه وفق 
الطرق املثلى طبياَ واجتماعياَ.

5- السعي لرفع درجة الوعي داخل املجتمع حول مرض السرطان 
والعوامل املرتبطة به واألهمية القصوى لإلكتشاف املبكر.
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مؤسسة الوليد بن طالل اخليرية

2008/1429م تاريخ التأسيس:

رقم الترخيص:77
ص.ب 33 الرياض 11321

اململكة العربية السعودية

العنـــــــوان            :

تعريف املؤسسة
خيرية  منظمة  هي  اخليرية«  طالل  بن  الوليد  »مؤسسة 
إنسانية، أنشأها صاحب السمو امللكي األمير الوليد بن طالل. 
وبالرغم من الروابط غير الرسمية القائمة بني شركة اململكة 
القابضة ومؤسسة الوليد بن طالل اخليرية ، إال  أن املؤسسة 
والتنظيمية  واإلدارية  املالية  الناحية  من  منفصاًل  كياناً  تعّد 

وتعمل باستقاللية تامة عن شركة اململكة القابضة.

خمس   حول  ونشاطاتها  اململكة  مؤسسة  أهداف  تتركز 
اهتمامات رئيسية:

1.     احلوار بني األديان.
2.    تنمية روح القيادة.

3.    تطوير املشاريع اخليرية في اململكة العربية السعودية.
4.     التخفيف من حدة الفقر.

5.    اإلغاثة  في  حالة الكوارث الطبيعية.
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مركز األمير سلمان
اإلجتماعي 

عام 1411 هـ تاريخ التأسيس:

حي املغرزات ــ طريق امللك عبدالله.
ص . ب 27400 الرياض 11417 

هاتف 4500808 ــ فاكس 4500909

العنـــــــوان            :

أهداف اجلمعية وأنشطتها: 
خدمة املسنني وتقدمي الرعاية النهارية لهم.  .1

تخصيص برامج متنوعة تتعلق بكبار السن واملتقاعدين تعالج   .2
قضاياهم وتالمس همومهم.

للعضو  الصحية  احلاالت  ومتابعة  الطبية  الرعاية  تقدمي   .3
وتقدمي اإلستشارات الطبية.

إقامة األنشطة اإلجتماعية والثقافية من ملتقيات ورحالت   .4
ومحاضرات.

رقم احلساب 
9907003689سامبا

جلنة أصدقاء الهالل
األحمر بالرياض

1421/06/29 هـ مبوجب خطاب صاحب 
ــ  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير  امللكي  السمو 

أمير منطقة الرياض رقم 6/4767/3/101 

تاريخ التأسيس:

شارع  ــ  بالرياض  الصناعية  التجارية  الغرفة 
األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 

ص . ب 596 الرياض 11421
فاكس  ــ   613 حتويلة   4040044 هاتف 

4093317

العنـــــــوان            :

أهداف اللجنة: 
1.   مؤازرة جمعية الهالل األحمر السعودي في نشر الوعي الصحي 

والقيام بتدريب أبناء املجتمع على اإلسعافات األولية. 
2.  تنمية روح التطوع في أنشطة اجلمعية من خالل مجال اإلسعاف 

واإلغاثة وكيفية التعامل مع الكوارث. 
على  والعمل  اإلنسانية  اجلمعية  برسالة  املجتمع  أفراد  توعية    .3

نشرها. 
4.  تنمية موارد اجلمعية املالية من خالل العمل على حتفيز أهالي 

املجتمع بالتبرع.  

رقم احلساب لدى البنك
البنك األهلي التجاري ـــ 

شارع اجلامعة
22349470000103
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1422/1/1هـ  تاريخ التأسيس:

ص . ب 28245 الرياض 11437 
هاتف 4765050 ــ فاكس 4772293

العنـــــــوان            :

أهداف اللجنة:
1- اتخاذ الوسائل املمكنة لرعاية السجناء ونزالء اإلصالحيات 

وأسرهم خالل فترة محكوميتهم.
املجتمع  في  اندماجهم  يضمن  مبا  عنهم  املفرج  رعاية   -2
ومساعدتهم على عدم العودة لهاوية االنحراف والبعد عن 
عالم اجلرمية،مثل مساعدتهم على إحلاقهم بدورات تدريبية 
التكسب الشريف،والعمل  إلتقان حرف مناسبة تضمن لهم 

املنتج  واستقرار أوضاعهم املادية واالجتماعية. 
فترة  خالل  السجناء  ألسر  واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي   -3
مواصلة  على  أبنائهم  مساعدة  في  وخاصة  محكوميتهم، 
التعليم والعمل ،وتوفير الرعاية الصحية لألسرة ومعاونتها 

في تعزيز العمل املنتج خالل فترة غياب عائلها السجني. 
لرعاية  املعدة  البرامج  وحتسني  تطوير  جهود  في  املشاركة   -4
الظروف  ومتابعة  واإلصالحيات،  السجون  داخل  السجناء 

النفسية واإلنسانية واالجتماعية.

رقم احلساب لدى البنوك

مصرف 
الراجحي 
فرع 500

)حساب عام(500608014444447

)حساب زكاة(500608014444454

أو اإلتصال على هاتف 4765050

بنك البالد
صدقات999300000040016

حساب الزكاة999300000040024

جلنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأسرهم
مبنطقة الرياض

Helping hand 2008 new.indd   25 11/23/09   2:22:08 PM



26

السامي  األمر  مبوجب  هـ   1405/08/24
رقم 9902

تاريخ التأسيس:

شارع  ــ  بالرياض  الصناعية  التجارية  الغرفة 
األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 

ص . ب 596 الرياض 11421
فاكس  ــ   605 حتويلة   4040044 هاتف 

4093317

العنـــــــوان            :

أهداف اللجنة: 
وأبحاث  طبية  تقارير  على  بناًء  مباشرة  مالية  مساعدات   .1
اجتماعية ترد من أقسام اخلدمة االجتماعية باملستشفيات.   
الطبية،  األسرة  التعويضية،  األجهزة  مثل  عينية  مساعدات   .2
)التنفس(، سماعات  األوكسجني  أجهزة  املتحركة،  الكراسي 

.. الخ.
3.    تأمني سكن للمرضى احملتاجني القادمني من خارج مدينة 
وذلك  وإعاشتهم  ملرافقيهم،  وكذلك  العالج،  بهدف  الرياض 

بسكن اللجنة بالدرعية. 
4. تأمني تذاكر سفر ذهاب وعودة للمرضى احملتاجني من خارج 
إلى  املرضى  سكن  من  ومرافقيهم  نقلهم  وكذلك  الرياض، 

املستشفيات للعالج أو املراجعة ثم العودة. 

عنهم،  والتخفيف  أحوالهم،  لتفقد  املنومني  املرضى  زيارة    .5
معهم،  املجتمع  بتعاطف  وإشعارهم  احتياجاتهم،  ومعرفة 

خاصة الذين يفتقدون لزيارات ذويهم. 
املنومني  للمرضى  صحية  توعوية  وأنشطة  برامج  تنفيذ    .6

واملراجعني.
7.  تأمني أجهزة طبية حتتاج إليها بعض املستشفيات احلكومية 
املراجعني  قبل  من  عليها  الضغط  تخفيف  في  لإلسهام 

وتقليص فترات االنتظار.

رقم احلساب لدى البنك

البنك األهلي التجاري 
ــ فرع شارع اجلامعة ــ 

الرياض

عام  104 00000 182 223

زكاة  202 00000 182 223

أو بشيك يسلم إلى: جلنة أصدقاء املرضى بالرياض
مبقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

 جلنة أصدقاء املرضى
مبنطقة الرياض
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84650029ممر العبيلة-حي السليمانية ص ب 7الرمز 11411جمعية النهضة النسائية اخليرية
46493044659132

ب جمعية البر بالرياض www.albr.org ص  الرياض  العاصمةومدارس  معهد  شرق 
4004 الرياض 11491

4056666
40330634050641

46046884608105الرياض  ـ حي الورود ص ب 8973 الرياض 11492جمعية الوفاء اخليرية النسائية بالرياض

06/442111306/4421450الغاط شارع خادم  احلرمني الشريفني ص ب 74 الرمز 11952جمعية الغاط اخليرية

mangment@dca.org.sa  جمعية األطفال املعوقني  االكتروني  البريد  الــريــاض     
01/454391301/4543521ص ب 8557 الرمز11492

01/5410973الدلم – شارع اجلنوب العام ص ب 1024 الرمز 11992اجلمعية اخليرية بالدلم 
01/541151901/5410447

01/555483301/5554833محافظة حوطة بني متيم ص ب 1002 الرمز 11941جمعية احللوة اخليرية

01/5221297اململكة العربية السعودية-ضرماء ص ب 92 الرمز 11923اجلمعية اخليرية بضر ماء
01/522202101/5221179

27800062785559الرياض www.sas-s.org ص ب 59225 الرمز 11525جمعية مكافحة التدخني اخليرية بالرياض

54428025486005اخلرج ص ب 66 الرمز 1942جمعية البراخليرية مبحافظة اخلرج

06/422407506/4221537محافظة الزلفي ص ب 481 الرمز 11932جمعية البر اخليرية بالزلفي

06/4320257محافظة املجمعة ص ب 427 الرمز 11952جمعية البراخليرية باملجمعة
06/431118606/4321968

72220847222404محافظة عفيف ص ب 70 الرمز11921جمعية البر اخليرية بعفيف

01/652070401/6520721محافظة القويعية ص ب 42اجلمعية اخليرية بالقويعية

06/443339506/4433660روضة سدير ص ب 10 الرمز 11982اجلمعية اخليرية بروضة سدير

5264201/5261312محافظة حرميالء ص ب 85 الرمز 11962جمعية حرميالء اخليرية

06/623147401/6231374مرات الشارع العام ص ب 28 الرمز 11933اجلمعية اخليرية مبرات
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01/62400066240007/01منطقة الرياض – ثرمداء ص ب 6044 الرمز 11933جمعية ثرمداء اخليرية

01/627102201/6271456الوشم – أشيقر ص ب 6008 الرمز 11961جمعية أشيقر اخليرية

45008084500909الرياض ص ب 27400 الرمز 11417مركز األمير سلمان االجتماعي

55108555510580اخلرج – الهياثم ص ب 1016 اخلرج 11942  جمعية الهياثم اخليرية

01/629196201/6291025القصب ص ب 7023 الرمز 11961اجلمعية اخليرية بالقصب

ب اجلمعية اخليرية بشقراء ص   Alkiryh@maktoob.com العام  الشارع  شقراء 
46501/622117801/6220125 الرمز 11961

68261536821341االفالج – ليلى ص ب 380 الرمز 11912جمعية االفالج اخليرية

78442157844215وادي الدواسر – الطريق العام ص ب 250  الرمز11991جمعية محافظة وادي الدواسر اخليرية

الرمز جمعية البر اخليرية مبحافظة السليل   50 العام ص ب  –املخطط  الشمالي  الثالثني  شــارع   – السليل 
1191301/782405801/7825502

06/443127806/4450022حوطة سدير ص ب 134 الرمز11982جمعية البر اخليرية بحوطة سدير

01/5230449الرياض محافظة املزاحمية ص ب 90 الرمز 11927اجلمعية اخليرية باملزاحمية
01/523265501/5230449

06/443931106/4439311بلدة رغبة ص ب 97 الرمز 11953اجلمعية اخليرية برغبة

01/642410801/6430673الدوادمي ص ب 787 الرمز11911جمعية البر اخليرية مبحافظة الدوادمي 

محافظة بني متيم – بجوار مدارس احلوطة االولى ص ب 218 الرمز جمعية البر اخليرية مبحافظة حوطة بني متيم
1194101/555136601/5551366

06/443966306/4439663مدينة ثادق ص ب 136 الرمز 11953اجلمعية اخليرية بثادق

01/537081201/5370348الرياض – احلريق ص ب 60 الرمز 11941جمعية احلريق اخليرية
ل��رع��اي��ة األي���ت���ام مبنطقة  اجل��م��ع��ي��ة اخل��ي��ري��ة 

49666664920184الرياض – حي الروابي ص ب 102111 الرمز  11675 الرياض 

06/4436667املنطقة الوسطى – محافظة املجمعه  متير ص ب 51  الرمز 11943جمعية البر اخليرية بتمير 
05526112606/4437997
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01/552081001/5520840رماح – شارع االربعني – مقابل احملكمة ص ب 113 الرمز 11981اجلمعية اخليرية برماح
اخليرية   س���ع���ود  ب����ن  م��ح��م��د  االم�������ام  ج��م��ع��ي��ة 

01/484102001/4860865الرياض - محافظة الدرعية ص ب 70040 الرمز 11567بالدرعية

الرياض – القويعية – الفويلق بجوار املركز الصحي ص ب 388 الرمز جمعية البر اخليرية بالفويلق
11971

01/6533394
01/653339201/6533393

4421060الرياض ص ب 15515 الرمز  11454 اجلمعية اخليرية ملتالزمة داون )دسكا(
44120294421187

43615244360563مدينة االرطاوية ص ب 57 الرمز 11952اجلمعية اخليرية باالرطاوية

06/443504706/4435603محافظة جالجل ص ب 68 الرمز 11982اجلمعية اخليرية بجالجل 

hi.org info@saudi-21955512195553 ص ب7533 الرمز11472اجلمعية السعودية لالعاقة السمعية
لرعاية  اخليرية  سلمان  بن  فهد  األمير  جمعية 

44511004451100الرياض – حي الربوة ص ب 27049 الرمز 11417مرضى الفشل الكلوي

450 جمعية البر اخليرية بساجر albrsajer@hotmail.com ص ب  محافظة ساجر 
الرمز 11591

01/6323700
01/632370101/6323701

01/639008901/6390086الفيضه بالسر ص ب 5039 الرمز 11951جمعية البر اخليرية بالفيضه � السر

01/659153701/6591537محافظة الرين ص ب 81 الرمز 11971جمعية البر اخليرية بالرين

01/654075701/6540757محافظة القويعية – اجللة ص ب 133 الرمز 11972جمعية البر اخليرية بتبراك واجلله

01/634009601/6341385البجادية – محافظة الدوادمي ص ب 99 الرمز11931جمعية البراخليرية بالبجادية

06/4434351محافظة املجمعية – التومي ص ب 6006 الرمز 11982جمعية البر اخليرية بالتومي
05411833606/4434314

01/634404201/6344042محافطة الدوادمي ص ب 7003 الرمز11911جمعية البر اخليرية باجلمش

4661505مدينة الرياض ص ب 69296 الرمز 11547اجلمعية السعودية اخليرية للتوحد
46614654661496

01/683036601/6830366محافظة األفالج - مدينة الرياض  ص ب 1052 الرمز 11912جمعية البر اخليرية مبركز البديع 
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66962 جمعية سند اخليرية  ب  ص  ــريــاض  ال مدينة   WWW.SAND.ORG
الرياض 11586

4660656
4645588

4610404
4660959

4671165مدينة الرياض ص ب 57685 الرمز 11584اجلمعية السعودية اخليرية لوهن العظام
46711504672397

في  السعودية  االس��ر  لرعاية  اخليرية  اجلمعية 
920004949920005959الرياض ص ب 90560 الرمز11623اخلارج

4434776الرياض ص ب 9428 الرمز 11413اجلمعية السعودية اخليرية ملكافحة السرطان
44348034424767

مركز رويضة العرض -القويعية ص ب 1175 الرويضه11989جمعية البر اخليرية برويضة العرض

06/445211106/4452110مركز عشيرة- املجمعة الرمز11982جمعية البر اخليرية بعشيرة سدير

01/6342568الرياض-محافظة الدوادمي-نفي حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بنفي

6840150مركز االحمر – محافظة االفالج ص ب 2090 الرمز 11927جمعية البر اخليرية مبركز األحمر

طريق امللك فهد مركز الفرسان للسفر دور 4 ص ب 42550 الرياض اجلمعية اخليرية للخدمات الهندسية
 1151121657572167576

01/644313201/6443135مغيب السر  - منطقة الرياض ص ب 206الرمز 11951جمعية البر اخليرية مبغيب السر 

22924242292821منطقة الرياض ص ب 92738 الرياض 11663  اجلمعية الوطنية اخليرية للوقاية من املخدرات

مركز عرجاء محافظة الدوادمي  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بعرجاء

مركز عسيلة منطقة الرياض حديثة التأسيساجلمعية اخليرية بعسيلة
في  للمتقاعدين  اخل��ي��ري��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية 

اململكة
محافظة الدوادمي حديثة التأسيسجمعية عروى اخليرية

مدينة الهدى حديثة التأسيساجلمعية اخليرية بالهدار

49766664972020مدينة الرياض ص ب 260747 الرياض11342جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي

مدينة الرياض ص ب 100311 الرياض11635اجلمعية اخليرية للتوعية الصحية بالرياض

Helping hand 2008 new.indd   31 11/23/09   2:22:16 PM



32

فاكسهاتفالعنواناإلسم

ــة املرضى  ــرعــاي ــة الــصــحــيــة ل ــري اجلــمــعــيــة اخلــي
)عناية(

الرياض – حي احملمدية – مجمع السالم –الدور الثاني  كتب 204 ص 
ب 75895 الرياض11588

4706364
47083844707337

منطقة الرياضجمعية األمراض الوراثية بالرياض

44245844427858منطقة الرياضجمعية زهرة لسرطان الثدي 

منطقة الرياضجمعية اإلعاقة احلركية للكبار

محافظة الدوادمي- منطقة الرياضجمعية البر اخليرية مبركز خف
مرضى  ملــســاعــدة  الــســعــوديــة  اخلــيــريــة  اجلمعية 

منطقة الرياض الصرع

منطقة الرياضجمعية السكري السعودية اخليرية

منطقة الرياضجمعية املكفوفني اخليرية

محافظة الغطغط - الرياضجمعية املجد النسائية اخليرية بالغطغط

مركز النبوان – منطقة الرياضجمعية البر اخليرية مبركز النبوان

مركز جو – محافظة ضرماء – منطقة الرياضجمعية البر اخليرية مبركز جو
االنتباه  ونــقــص  لــالضــطــراب  اخلــيــريــة  اجلمعية 

منطقة الرياضوفرط احلركه
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ولجان أصدقاء المرضى بالمملكة
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املركز اخليري لإلرشاد اإلجتماعي واإلستشارات 

48289044828904الرياض أم احلمام ص.ب 66557 الرياض 11586األسرية
لــلــرعــايــة الصحية  املــؤســســة اخلــيــريــة الــوطــنــيــة 

2801081 - الرياض السليمانية 14 شارع جبل سلمىاملنزلية
4624051

40420484771579ص . ب 26525 الرياض 11496مؤسسة محمد العلي الصانع اخليرية 

38000223800111القصيم البكيرية ص . ب 215مؤسسة محمد العلي السويلم اخليرية 
املؤسسة اخليرية لوالدة األمير ثامر بن عبدالعزيز 

6241522 - جدة حي الروابي ص . ب 11613آل سعود
6201050

66563646503036ص . ب 6083 جدة 21442مؤسسة أبو داود اخليرية 

49102424920033الرياض الربوة ص . ب 51220 الرياض 11543مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخليرية

4650129ص . ب 10022 الرياض 11433مؤسسة آل عمران اخليرية 

20837622083761ص . ب 331550 الرياض 11373مؤسسة عبدالعزيز بن باز اخليرية 
العثيمني  بـــن صـــالـــح  مــحــمــد  الــشــيــخ  مــؤســســة 

3642107ص . ب 1929 عنيزة 81888 منطقة القصيماخليرية

4604664 - ص . ب 137 الرياض 11411مؤسسة الشيخ حمد اجلاسر اخليرية 
4621223

6654012 - ص . ب 359 جدة 21411مؤسسة حسن عباس شربتلي اخليرية 
66518336654627

وأعمال  للثقافة  الصالح اخليرية  مؤسسة عثمان 
4163025 - ص . ب 53833 الرياض 11593اخلير

4652571
48705134871426ص . ب 93927 الرياض 11683مركز سعود البابطني اخليري للتراث والثقافة

82214058282339ص . ب 84 املدينة املنورة بجوار مسجد قباء من جهة الغربمؤسسة سنابل املدينة املنورة لألعمال اخليرية 

46331334656049ص . ب 52660 الرياض 11573مؤسسة التكافل اإلجتماعي اخليرية

4915440ص . ب 41980 الرياض 11531مؤسسة محمد إبراهيم اخلضير اخليرية

22596552259660ص . ب 5101 الرياض 11422صندوق بر اخليري ) شركة سابك (
السبيعي  ــم  ــراهــي إب وعــبــدالــلــه  مــحــمــد  مــؤســســة 

21774952177490ص . ب 295948 الرياض 11351اخليرية
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84716058615594ص . ب 5555 املدينة املنورةمؤسسة جائزة املدينة املنورة اخليرية 

73224657333464ص . ب 1705 الطائفمؤسسة األبرار اخليرية 

6519818ص . ب 9075 جدة 21413مؤسسة حسن طاهر اخليرية

05561237ث . ب 1055 مكة املكرمة مؤسسة الشيخ صقر العريفي اخليرية 
الراجحي  صالح  بن  عبدالعزيز  محمد  مؤسسة 

44803534487214ص . ب 59861 الرياض 11535اخليرية 

67000006398830ص . ب 4928 جدة 21412مؤسسة علي الثنيان وإخوانه اخليرية 

063371913391165ص . ب 1043 الرسمركز رؤية للدراسات اإلجتماعية 

6750502 - ص . ب 4100 جدة 21491مؤسسة كندة اخليرية 
6740402

47888114774038ص . ب 132 الرياض 11411مؤسسة آل جميح اخليرية 

2637455 - ص . ب 8821 الرياض 11492 حي التعاونيةمؤسسة صالح بن غامن السدالن اخليرية
2637456

 - 4509341
4509407

4557272ص . ب 1034004 الرياض 11695املؤسسة اخليرية لرعاية األيتام 

0503381470 ص . ب 398 احلدود الشمالية العويقيلةمؤسسة مبرة السالم اخليرية 
046692000 -

 - 6690060
6690040

44245564424557ص . ب 89728 الرياض 11692مؤسسة التواصل النسائية اخليرية 

06511648ص . ب 9075 جدة 21413مؤسسة صالح بن حمزة الصيرفي اخليرية

48284314834895ص . ب 65050 الرياض 11556صندوق الوئام اخليري
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الفاكسالهاتفجلنة أصدقاء املرضى بــــ :

04/667034204/6624581احلدود الشمالية 

02/545101802/5365122مكة املكرمة 

07/522411607/5224861جنران 

04/836059604/8360596املدينة املنورة 

07/224652007/2246240أبها

07/322178607/3221666جازان

04/642317204/6423172القريات

02/642317202/7363140الطائف

06/381979606/3814528القصيم

02/6611755جدة

04/624712404/6240108اجلوف

04/422533304/4229056تبوك

03/857572603/5870607املنطقة الشرقية 

02/322425802/3224257ينبع

03/5875421اإلحساء

01/430226801/4322655املجمعة

مديريات الشؤون الصحية مبناطق اململكة
فاكسهاتفمديرية الشؤون الصحية مبنطقة :

45072554507255الرياض 

02/6670006جدة

5422696-02/545777402مكة املكرمة 

7363140-02/736620002الطائف

8360596-04/837060004املدينة املنورة

8433987-03/843222203املنطقة الشرقية 

5757510-03/575000003اإلحساء

7225805-03/722058503حفر الباطن

06/323171806/3231718القصيم

2246240-07/224624207عسير

5224058-07/522433407جنران

07/3170164جازان

7250652-07/725188807الباحة

04/422533304/4225333تبوك

6227300-04/624910004اجلوف

6425644-04/642194004القريات

6224050-07/622661107بيشة

07/223360007/2233600خميس مشيط

6620036-04/662003604عرعر

Helping hand 2008 new.indd   36 11/23/09   2:22:25 PM



1422/1/1هـ  تاريخ التأسيس:

ص . ب 28245 الرياض 11437 
هاتف 4765050 ــ فاكس 4772293

العنـــــــوان            :

أهداف اللجنة:
1- اتخاذ الوسائل املمكنة لرعاية السجناء ونزالء اإلصالحيات وأسرهم خالل فترة محكوميتهم.

2- رعاية املفرج عنهم مبا يضمن اندماجهم في املجتمع ومساعدتهم على عدم العودة لهاوية االنحراف والبعد عن عالم اجلرمية،مثل 
مساعدتهم على إحلاقهم بدورات تدريبية إلتقان حرف مناسبة تضمن لهم التكسب الشريف،والعمل املنتج  واستقرار أوضاعهم 

املادية واالجتماعية. 
3- تقدمي الدعم املادي واملعنوي ألسر السجناء خالل فترة محكوميتهم، وخاصة في مساعدة أبنائهم على مواصلة التعليم والعمل ،وتوفير 

الرعاية الصحية لألسرة ومعاونتها في تعزيز العمل املنتج خالل فترة غياب عائلها السجني. 
4- املشاركة في جهود تطوير وحتسني البرامج املعدة لرعاية السجناء  داخل السجون واإلصالحيات،ومتابعة الظروف النفسية واإلنسانية 

واالجتماعية.

أسماء وعناوين الجمعيات الخيرية

مكة المكرمة 
المدينة المنورة
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فاكسهاتفالعنواناإلسم

حي النزلة – خلف مبنى التلفزيون jamaiyah@tri.net.saاجلمعية اخليرية النسائية بجدة
ص ب 8320  الرمز21482

6369652
63698916364083

02/7323423الطائف-حي املثناة   شارع محمد بن عبدالوهاب  -جمعية اليقظة النسائية اخليرية
 02/736229802/7360464

02/6535000جدة – الرويس شارع مفتاح السعد   ص ب 10011  الرمز 21433اجلمعية الفيصلية اخليرية النسوية 
02/651850402/6514283

5600937مكة املكرمة  ص ب 9012جمعية ام القرى اخليرية النسائية مبكة
54804545602475

5451531مكة املكرمة – شارع الشيخ عبدالله اخلليفي  ص ب 2060اجلمعية اخليرية مبكة املكرمة
54515385426641

جمعية االميان للخدمات اخليرية لرعاية مرضى 
السرطان

شارع االندلس-جنوب البنك السعودي االمريكي-حي الرويس جدة
ص ب 18565  الرمز21425

02/6511373
02/652750102/6505048

5341730مكة املكرمة –دوار كدي  مخطط باخطمة  ص ب 1099جمعية البر مبكة املكرمة
53759405374644

جدة حي الزهراء – شارع جمعية البر  info@albir.orgجمعية البر بجده
ص ب 6055  الرمز 21442

6391100
6913774تسعة خطوط

74621537466468الطائف حي ام العراد شارع الستني  ص ب 1817جمعية البر اخليرية بالطائف

02/822180402/8220737الطائف – تربة البقوم   ص ب 28اجلمعية اخليرية بتربة

74551167493874شارع الشفا – فيال رقم 29  ص ب 237جمعية فتاة ثقيف اخليرية النسائية

6658384جدة – خلف محطة التحلية  ص ب10178  الرمز 21433جمعية أصدقاء القلب اخليرية بجدة
66448576648273

02/842039302/8421620منطقة رنيه  ص ب 99جمعية البر اخليرية برنيه
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7323800القنفذة  ص ب 1118  الرمز21912جمعية البر اخليرية بالقنفذة
73201657320165

02/8322523منطقة مكة املكرمة – اخلرمة  ص ب 118 جمعية البر اخليرية مبحافظة اخلرمة
02/832252302/8321286

مكة املكرمة – ام اجلود   www.makkah-yateem.orgاجلمعية اخليرية لرعاية االيتام مبكة املكرمة
ص ب 10001

02/5601151
02/560115202/5601130

02/524451302/5245427مكة املكرمة  ص ب 2264جمعية وادي نخلة اليمانية اخليرية

2131480خليص  ص ب 56  الرمز 21921جمعية البر اخليرية مبحافظة خليص
21314362131479

رابغ –حي الفريسينية الشرقية  www.khayma.com/albr جمعية البر اخليرية مبحافظة رابغ
ص ب 248  الرمز 21911

4223014
42302114223588

055610019مكة املكرمة – وادي قديد  ص ب 39  الرمز21933اجلمعية اخليرية بوادي قديد
055352917

واخلدامات  للتنمية  عبدالعزيز  بن  ماجد  جمعية 
االجتماعية مبكة املكرمة

جدة – حي الشاطئ  makkah@tri.net.sa  ص ب 4656
02/606295902/6066746الرمز 21412

055644407القنفذة – املظيلف  ص ب 9  الرمز 21962جمعية البر اخليرية باملظيلف
05554493107/7321643

055824838منطقة مكة املكرمة – محافظة القنفذة   ص ب 47  الرمز 21982جمعية البر اخليرية بالعرضيه اجلنوبية
055796277-

02/5950414مكة املكرمة – محافظة اجلموم  ص ب 235جمعية وادي فاطمة اخليرية
02/595041502/5950413

02/742299202/4722992محافظة تثليث  ص ب 114  الليث21961جمعية البر اخليرية مبحافظة الليث

0506783159الليث - أضم  -جمعية البر اخليرية بأضم
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052573235مركز ظلم  جمعية البر اخليرية بظلم
055722127-

07/735000607/7350006القنفذة – وادي حلي  ص ب   الرمز 21972جمعية البر اخليرية بوادي حلي

05471891602/7241381محافظة الطائف – وادي قيا  ص ب 6580اجلمعية اخليرية بوادي قيا

02/75100200555547705ميسان – جنوب الطائف  ص ب 19جمعية البر اخليرية مبيسان

0504522738وادي يبه  ص ب 1576   الرمز21922جمعية البر اخليرية بوادي يبه
050454612907/7333008

75122277515445الطائف – وادي ليه  ص ب 3056جمعية البر اخليرية بوادي ليه

05047004070505703118الطائف – عشيرة – الشارع العام  ص ب عشيرة  الرمز14888جمعية البر اخليرية بعشيرة

69050086622240جدة  ص ب2550  جدة21461اجلمعية الوطنية اخليرية للدم

مستورة طريق املدينة القدمي   Bir_mustorah@hotmail.com جمعية البر اخليرية مبستورة
ص ب 20  الرمز 21953

02/4222893
02/423154002/4222893

055698473محافظة خليص – مكة املكرمة  ص ب 34  الرمز 21933اجلمعية اخليرية بقرى وادي ستارة
0556845790504615856

055313425محافظة رابغ - مكة املكرمة  ص ب 25  الرمز21953جمعية البر اخليرية باألبواء 
0533479564230241

07/73805250555547082محافظة القنفذة - مكة املكرمة  ص ب 99جمعية البر اخليرية بالعرضية الشمالية 

055477839054706665الطائف - مكة املكرمة  ص ب 7288اجلمعية اخليرية بأبو راكه 

75701237570123الطائف-طريق اجلنوب-شقصان  ص ب7418  الرمز21944جمعية البر اخليرية بشقصان
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مرضى  اخلــيــريــة الصــدقــاء  الــســعــوديــة  اجلمعية 
6952889جدة – مكة املكرمة  ص ب 80215  الرمز 21589الثالسيميا واألنيمياء املنخلية 

6401000
6408184
6952925

53031115303222جدة – مكة املكرمة  ص ب17660مراكز االحياء اخليرية

محافظة اجلمجوم – مكة املكرمة  -جمعية البر اخليرية بعسفان

28310002832265محافظة جدة – منطقة مكة املكرمة  ص ب4573  جدة21412جمعية ابصار اخليرية 

0505559002محافظة الليث- مكة املكرمة  ص ب 17  الرمز 21971جمعية البر اخليرية باملرقبان 
05056257680505311341

هاتف وفاكس0505510255محافظة الطائف – مكة املكرمة  ص ب22  الرمز 21994جمعية البر اخليرية باحملاني
02/7408107

53766485376648مركز دفاق / مكة املكرمة   ص ب 13980جمعية البر اخليرية بدفاق 

مركزحجر-محافظة رابغ  -جمعية البر اخليرية بوادي حجر

بـــإضـــرار التدخني  لــلــتــوعــيــة  اجلــمــعــيــة اخلــيــريــة 
02/630223302/6321111محافظة جده- مكة املكرمة  ص ب 33441  21448واملخدرات مبحافظة جدة

02/759145502/7591455محافظة الطائف مكة املكرمة  حداد بني مالك  ص ب 17اجلمعية اخليرية بحداد بني مالك

74102000505705134محافظة الطائف- بني سعد   -اجلمعية اخليرية ببني سعد

055546429050477577محافظة الكامل-مكة املكرمة  ص ب 12  الرمز 10705اجلمعية اخليرية مبحافظة الكامل

055776810055775979محافظة الليث – مكة املكرمة  ص ب 9  الرمز 21981جمعية البر اخليرية مبركز اجلائزة

التطوعية  الــصــحــيــة  لــلــخــدمــات  زمــــزم  جــمــعــيــة 
02/629110002/6290106جدة-حي السليمانيه شارع ولي العهد  ص ب 80301  الرمز21589اخليرية
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74551167493874محافظة الطائف-مكة املكرمة   ص ب 237جمعية الطائف اخليرية لرعاية املرضى النفسيني

الزواج  على  الشباب  ملساعدة  اخليرية  اجلمعية 
5563596مكة املكرمة – العزيزية – خلف مسجد اخلليفي  5423والرعاية االسرية مبكة املكرمة

5571782
5563840
5571824

محافظة الطائف- منطقة مكة   حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بالقريع – بني مالك

6408012محافظة جدة – منطقة مكة   ص ب 2141  الرمز 21371جمعية أصدقاء مرضى السكر اخليرية 
66863576686347

5377007مدينة مكة املكرمة  ص ب 19781جمعية البر لقرى جنوب مكة 
53707705400926

69199996985362محافظة جده  ص ب 10487  الرمز 21433جمعية أصدقاء املجتمع اخليرية 

69000116900011محافظة جده   ص ب 21391  الرمز 117011جمعية الشقائق اخليرية

مركز العرقني-محافظة الطائف  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية مبركز العرقني

مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البيئة السعودية

02/7411741محافظة الطائف  ص ب 70جمعية البر مبركز ثقيف
050510771802/7411742

0505660579مكة املكرمة  ص ب 27022اجلمعية اخليرية ببحرة 

05043929300500363133مركز دوقة – مكة املكرمة  ص ب 100  الرمز21912جمعية البر اخليرية بدوقة

02/763338502/7633384محافظة الطائف  ص ب 1715جمعية البر اخليرية بالسديرة بالطائف

محافظة الطائف  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية باحلويه 
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02/5941341محافظة اجلموم  ص ب 32  الرمز 21946جمعية البر اخليرية مبركز رهاط

محافظة القنفذة-مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بثول 

02/694890102/6948889مكة املكرمة  ص ب 2236  جدة 21451اجلمعية اخليرية لتعزيز الصحة

اجلمعية اخليرية للمساعدة على الزواج والرعاية 
74606227427170محافظة الطائف- الشفا – شارع الستني  ص ب 3898األسرية مبحافظة الطائف

الزواج  على  الشباب  ملساعدة  اخليرية  اجلمعية 
02/681116802/6881396جدة النزلة الشرقية   ص ب 31128  الرمز جدة 21497   والرعاية االسرية بجدة

0555645553محافظة الطائف– مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية قرى العوالي اخليرية بالطائف

0555516133محافظة الليث– مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بيلملم مبحافظة الليث

0504263642محافظة الطائف– مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية باملويه

محافظة الليث – مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية عفف اخليرية مبحافظة الليث

محافظة الليث – مكة املكرمة  حديثة التأسيساجلمعية اخليرية بربوع العني 

0505626705محافظة الكامل- مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بالغريف

0503405361محافظة رنيه- مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية مبركز األملح

0503561265محافظة الليث – مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بالوسقة 

محافظة الطائف- مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية امليقات اخليرية بالسيل
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باالمراض  املــصــابــني  لــرعــايــة  اخلــيــريــة  اجلمعية 
مكة املكرمة  حديثة التأسيساملزمنة بالعاصمة املقدسة

محافظة القنفذة-مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بعجالن وضواحيها

5211818محافظة الليث – مكة املكرمة  ص ب 20831اجلمعية اخليرية مبركز اجلذم مبحافظة الليث

02/729319302/7293193الطائف رحاب امام املكيرش بالقرب من شركة احلناكي حديثة التأسيسجمعية البر بوادي محرم والهدا اخليرية

محافظة الطائف– مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية باحلفائر مبحافظة الطائف

محافظة جدة – مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية سبيل اخليرية ملساعدة املرضى

محافظة جدة – مكة املكرمة  حديثة التأسيساجلمعية اخليرية لرعاية األسر املنتجة بجدة

محافظة الطائف- مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بأم الدوم

مركز حقال– مكة املكرمة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية مبركز حقال

اجلمعية اخليرية النسائية حلماية األسر

اجلمعية السعودية اخليرية ملرضى األيدز

جمعية الوداد اخليرية 

جمعية أصدقاء مرضى الزهامير اخليرية بجدة 

جمعية البر اخليرية ببني يزيد
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8386961املدينة املنورة ص ب 782جمعية البر اخليرية باملدينة املنورة
83900388386955

Taibah women@hotmail.com8484256  ص ب 1998جمعية طيبة اخليرية النسائية باملدينة املنورة
84843748484486

جمعية البر واخلدمات االجتماعية اخليرية بينبع 
البحر

 www.biryanbu.com عبدالوهاب  بن  محمد  شارع  البحر  ينبع 
ص ب 62

3223209
39138583228876

-3227128مدينة ينبع البحر ص ب 737جمعية رضوى اخليرية  النسائية 

04/332100904/3321009املدينة املنورة ص ب 62اجلمعية اخليرية مبحافظة بدر
باملدينة  االجتماعية  للخدمات  اخليرية  اجلمعية 

82691708269561املدينة املنورة ص ب 4747املنورة

04/8821845املدينة املنورة – خيبر ص ب 662جمعية خيبر النسائية اخليرية
04/882284504/8822334

04/8840597محافظة العال-حي الصخيرات-شارع التعاون ص ب 191جمعية البراخلرية بالعال
04/884547704/8845477

مبحافظة  االجتماعية  واخلــدمــات  الــبــر  جمعية 
86811598680076محافظة املهد ص ب 41املهد

8821959املدينة النبوية- محافظة خيبر ص ب 658جمعية البر اخليرية في محافظة خيبر
88201168822177

04/862137604/8621376محافظة احلناكية – الشارع العام   طريق املدينة – القصيم  اجلمعية اخليرية مبحافظة احلناكية

04/324002904/3240960منطقة املدينة املنورة – العيص ص ب 73جمعية البر اخليرية بالعيص

04/8403310املدينة املنورة ص ب 15566جمعية الرعاية الصحية اخليرية باملدينة املنورة
04/840326904/8403265

04/8540875املدينة املنورة _ مركز الفريش  خلف مركز االمارة  ص ب الفريشاجلمعية اخليرية بالفريش
05330966904/8540876

04/8560140املدينة املنورة – الصويدرة ص ب 1جمعية البر اخليرية بالصويدرة
04/856000104/8560140
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04/8630050مركز طالل املدينة املنورة -احلناكية جمعية البر اخليرية مبركز طالل باحلناكية
0505178161

مركز وادي الفرع – املدينة املنورة جمعية البر اخليرية بوادي الفرع 
اجلمعية اخليرية ملكافحة التدخني مبنطقة املدينة 

82713848223011منطقة املدينة املنورة ص ب 7542املنورة

04/8544140مركز اليتمة منطقة املدينة جمعية البر اخليرية مبركز اليتمه
05033263770506632110

باملدينة  األســرة  ورعاية  للزواج  اخليرية  اجلمعية 
82242008223121املدينة املنورة ص ب 25750املنورة

محافظة العال حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بوادي اجلزل

محافظة العال حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية باجلديده

محافظة احلناكية حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية باحلسو

مركز املليليح- املدينة املنورة حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية مبركز املليليح
املدينة  مبنطقة  اخلــيــريــة  الــســعــادة  دار  جمعية 

84896888489655املدينة املنورة باب العوالي ص ب 42044املنورة

04/854050004/8540501املدينة املنورة – طريق املدينة ينبع ص ب 73جمعية البر اخليرية بالواسطة

04/8644604اخلالدية – االسكان – املدينة املنورةجمعية أطباء طيبة الطبية اخليرية
056920332104/8489476

04/354110104/3540262محافظة ينبع النخل– منطقة املدينة املنورةجمعية البر اخليرية بينبع النخل

جبل رخو – املدينة املنورة حديثة التأسيسجمعية وادي رخو اخليرية

مركز العمق – املدينة املنورة حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية للخدمات االجتماعية بالعمق

مركز الرايس– املدينة املنورة حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية مبركز الرايس

رية جيدة – املدينة املنورة حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بجيدة
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06/364341406/3647955القصيم – عنيزة ص ب 998جمعية البر اخليرية  في محافظة عنيزة

بريدة حي األمن شمال مركز املعلومات www.kac-woman.com  جمعية امللك عبدالعزيز اخليرية النسائية 
ص ب 931 الرمز81999

3818161
38191413818281

06/3320735القصيم – البدائع ص ب 24جمعية البدائع اخليرية
06/332066706/3322017

J_kairy@hotmail.com  www.albber.cjb.net  جمعية البر اخليرية ببريدة
ص ب 450

06/3243388
3250817اربعة خطوط

Salihcenter@Naseej.com06/364755406/3612223  ص ب 623اجلمعية اخليرية الصاحلية بعنيزة

06/3350435البكيرية ص ب 132جمعية البر اخليرية مبحافظة البكيرية
06/335200006/3358025

06/333441106/3332933الرس – شارع علي بن ابي طالب ص ب 99جمعية البراخليرية في محافظة الرس

06/342199006/3421225القصيم – املذنب ص ب 12جمعية البر اخليرية باملذنب

06/334191106/3341668القصيم – محافظة رياض اخلبراء ص ب 122اجلمعية اخليرية في محافظة رياض اخلبراء 

06/355197806/3551000القصيم – اخلبراء ص ب 79اجلمعية اخليرية في اخلبراء والسحابني

06/391152806/3911509القصيم – عيون اجلواء ص ب 26جمعية البر اخليرية مبحافظة عيون اجلواء

06/340161506/3401190القصيم – الشماسية ص ب 10جمعية البر اخليرية مبحافظة الشماسية

06/3451482القصيم – االسياح – عني بن فهيد ص ب   8 اجلمعية اخليرية باألسياح

37800463780046القوارة ص ب 40جمعية البر اخليرية في القوارة 

القصيم النبهانية .www.nbhabir.org ص ب 33جمعية النبهانية اخليرية
06/2410016
06/241051606/2410416

06/351000106/3510212القصيم-قصر ابن عقيل ص ب 323اجلمعية اخليرية في قصر بن عقيل 

06/242093106/2420670الرس – ضرية ص ب 10جمعية البر اخليرية في ضرية
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واخلدمات  لــلــتــنــمــيــة  اخلــيــريــة  ــيــزة  عــن جــمــعــيــة 
3653312محافظة عنيزة ص ب 494 الرمز81888اإلنسانية 

36533133653133

06/3470446القصيم – قبه ص ب 35جمعية البراخليرية في قبه
06/347044506/3470445

06/243036006/2430072القصيم-عقلة الصقور ص ب35جمعية البر اخليرية بعقلة الصقور

06/235030406/2350304الهمجة – منطقة القصيم ص ب 16جمعية البر اخليرية بالهمجه
اجلــمــعــيــة اخلــيــريــة لــرعــايــة املــعــوقــني مبحافظة 

06/333844406/3339444الرس - القصيم  ص ب1911 الرس51921الرس

06/378054206/3780542قصيباء -بريدة –  القصيم ص ب 15جمعية  البر اخليرية بقصيباء

06/248011106/2480222مركز الفوارة – منطقة القصيم ص ب 99 الرمز 51953جمعية البر اخليرية بالفوارة

05553135510555313551مركز الشبيكية – منطقة القصيم ص ب 7 الرمز51963جمعية البر اخليرية مبركز الشبيكية

06/323130006/3245386بريدة – منطقة القصيم  ص ب 30700 الرمز جدة 51487   جمعية العوق البصري اخليرية ببريدة

06/339086606/3390570محافظة الرس- منطقة القصيم حديثة التأسيسمركز التأخي لرعاية املسنني في محافظة الرس

خصيبة – منطقة القصيم حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية باخلصيبة 

مركز البدائع – منطقة القصيم حديثة التأسيسجمعية فتاة البدائع اخليرية للتنمية االجتماعية

مركز عطى – منطقة القصيم  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بعطى

منطقة القصيم حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بالبطني

القصيم حديثة التأسيساجلمعية اخليرية ملكافحة التدخني ببريدة

محافظة عنيزة – منطقة القصيم حديثة التأسيسجمعية عنيزة النسائية اخليرية 
الزواج  على  الشباب  ملساعدة  اخليرية  اجلمعية 

محافظة عنيزة – منطقة القصيم حديثة التأسيسوالرعاية االسرية مبحافظة عنيزة

مركز الفويلق – منطقة القصيم حديثة التأسيسجمعية عمر بن اخلطاب اخليرية بالفويلق
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8561062القطيف – سيهات ص ب 125 الرمز31972جمعية سيهات للخدمات االجتماعية
85611158502779

03/6640328القطيف – صفوى ص ب 140 الرمز 31921جمعية الصفا اخليرية للخدمات االجتماعية
03/664362503/6642104

8552816القطيف – القديح ص ب 578 القطيف31911جمعية مضر اخليرية للخدمات االجتماعية
85305608550031

شارع امللك www.jubailbir.com  ص ب 282 جمعية اجلبيل اخليرية اجلبيل – 
الرمز31951

36213133623110

03/855241503/8552455القطيف – العوامية ص ب 10080 الرمز 31911جمعية العوامية اخليرية للخدمات االجتماعية

82300538234006املنطقة الشرقية – تاروت ص ب 13039 الرمز 31911جمعية تاروت اخليرية للخدمات االجتماعية

8551053القطيف  ب 230  الرمز31911جمعية القطيف اخليرية للخدمات االجتماعية
85570748523661

8828080اخلبر ص ب 2260 الرمز 31952جمعية فتاة اخلليج اخليرية النسائية 
88225158823579

8363597القطيف ص ب 1730 الرمز 31911جمعية ام احلمام اخليرية للخدمات االجتماعية
8363638

8363659
8365492

53932005390323االحساء – الطرف ص ب 45005  الرمز 31982جمعية الطرف اخليرية للخدمات االجتماعية

82666668274859الدمام ص ب 2628 الرمز31961جمعية البر باملنطقة الشرقية

59659395965971االحساء ص ب 262جمعية احلليلة اخليرية للخدمات االجتماعية

jambattalia@yahoo.com59737365973735 ص ب 712 الرمز 31982جمعية البطالية اخليرية للخدمات االجتماعية
االجتماعية  للخدمات  النسائية اخليرية  اجلمعية 

8434726الدمام ص ب 6107 الرمز 31442بالدمام 
8464221

ت/8420289
8429522 فاكس

القارة  ص ب جمعية املواساة اخليرية للخدمات االجتماعية   – االحساء   muwasah@hotmail.com
35008 الرمز 31982

5965760
59662405966337

58013335805551االحساء ص ب 267 الرمز 31982جمعية البر باالحساء
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8160942القطيف – االوجام ص ب 548 الرمز31911جمعية االوجام اخليرية
81609088160006

53928275392055االحساء – اجلفر ص ب 25375 الرمز 31982جمعية اجلفر اخليرية للخدمات االجتماعية

03/5961200االحساء – العمران ص ب 1117 الرمز 40027جمعية العمران اخليرية للخدمات االجتماعية
03/596682103/5965348

8366112القطيف – اجلش ص ب 18017 الرمز 31911جمعية اجلش اخليرية
حتويلة ) 102 (8363569

5931028االحساء ص ب 1607 الرمز31982جمعية فتاة االحساء اخليرية
59304215931020

03/539057503/5394456االحساء – اجلفر ص ب 25084 جمعية اجلشة اخليرية

82313088233904املنطقة الشرقية – دارين ص ب 12015 الرمز 31911جمعية دارين اخليرية للخدمات االجتماعية

85400328553013اجلارودية ص ب 32 الرمز 31911جمعية اجلارودية اخليرية

53308565331874االحساء – املراح ص ب 2358 الرمز  31982جمعية املراح اخليرية للخدمات ااالجتماعية

59637225968464االحساء – املنصورة ص ب 1485 الرمز 31982جمعية املنصورة اخليرية للخدمات االجتماعية

76604097660409اخلفجي ص ب 486 اخلفجي 31971جمعية اخلفجي اخليرية النسائية
االجتماعية  للخدمات  النسائية  اجلمعية اخليرية 

34687163460841اجلبيل ص ب 10342 الرمز 31961باجلبيل الصناعية 

للخدمات  اخلـــيـــريـــة  الـــعـــيـــون  مـــديـــنـــة  جــمــعــيــة 
53319255331500االحساء – العيون ص ب 20170 االجتماعية

76600697670426اخلفجي ص ب 494 الرمز 31971جمعية البر اخليرية باخلفجي 

03/7221463حفر الباطن ص ب 533 الرمز 31991جمعية البر اخليرية مبحافظة حفر الباطن
03/721222603/7226133

املعوقني  وتــأهــيــل  لــرعــايــة  اخلــيــريــة  اجلــمــعــيــة 
8681306الدمام ص ب 9119 الرمز31931بالشرقية

86814508681480

59666385966623الكالبية - محافظة األحساء  ص ب 35653 الرمز 31982جمعية البر اخليرية بالكالبية 
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Bir1416@yahoo.com03/3860631 ص ب 70 الرمز 31912جمعية البر اخليرية مبحافظة قرية العليا
05595065303/3860691

اجلــمــعــيــة الــســعــوديــة اخلــيــريــة لــرعــايــة مرضى 
86475578649884اخلبر – املنطقة الشرقية  ب 31997  العقربيه 31952السرطان باملنطقة الشرقية

03/737002303/7270019مركز مليجة –املنطقة الشرقية ص ب 3056 مليجة 31981جمعية البر اخليرية مبركز مليجة

8933131مدينة الدمام - املنطقة الشرقية ص ب4933 العقربية 31952جمعية الرحمة الطبية اخليرية
89332328933838

8974921اخلبر ص ب 1498 اخلبر 31952 جمعية السكر والغدد الصماء
89749238974920

جمعية البر اخليرية بحزم أم الساهك مبحافظة 
القطيف

ام الساهك محافظة القطيف – املنطقة الشرقية ص ب 1628 الرمز 
31921

8122301
05069466098122723

03/539308803/5393088محافظة األحساء – املنطقة الشرقية ص ب26100 االحساء31982جمعية الفضول اخليرية

محافظة القطيف – املنطقة الشرقية حديثة التأسيس جمعية عنك اخليرية للخدمات االجتماعية
املخدرات  مـــن  لــلــمــتــعــافــني  اخلــيــريــة  اجلــمــعــيــة 

املنطقة الشرقية حديثة التأسيسواملؤثرات العقلية

سنابس – املنطقة الشرقية حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بسنابس
األسرة  ورعاية  الــزواج  لتيسير  اخليرية  اجلمعية 

االحساء حدية التاسيسيباإلحساء

اخلاصة  ااالحــتــيــاجــات  لــذوي  اخليرية  اجلمعية 
اجلبيل الصناعية  حديثة التأسيسباجلبيل الصناعية 

حديثة التأسيسجمعية قافلة اخلير االجتماعية 
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07/222348407/2237557خميس مشيط ص ب 60اجلمعية اخليرية بخميس مشيط

22474752262211أبها ص ب 6جمعية البر بأبها

املدنية ص جمعية اجلنوب النسائية اخليرية االحــوال  الوردتني خلف  امللك عبدالعزيز حي  ابها طريق 
22517172260555ب 295

28272712826807تنومة بني شهر – بجوار املسجد احلامع ص ب 13اجلمعية اخليرية بتنومة بني شهر

62257096222840بيشة ص ب 91جمعية البر اخليرية مبحافظة بيشة

63003846300384سبت العاليا – بالقرن ص ب 176جمعية البر واخلدمات االجتماعية بسبت العاليا

07/283015907/2832636النماص- الشارع العام ص ب 35اجلمعية اخليرية بالنماص

28122342800390منطقة عسير –  محافظة املجاردة ص ب 140 الرمز 61937جمعية البر اخليرية مبحافظة املجاردة

-2590770محافظة سراة عبيدة ص ب 170جمعية البر اخليرية مبحافظة سراة عبيدة

63086636303505محافظة بالقرن - البشائر ص ب 4اجلمعية اخليرية بالبشائر

-2610522أحد رفيده ص ب 350اجلمعية البر مبحافظة أحد رفيده

25510282551028محافظة ظهران اجلنوب ص ب 102جمعية البراخليرية مبحافظة ظهران اجلنوب

07/24101132412588بها - البرك الرمز 21932اجلمعية اخليرية بالبرك

محايل عسير asauad@hotmail.com ص ب 111 الرمز اجلمعية اخليرية مبحايل عسير
61913

07/285636807/2852224

28229722822972محايل عسير- خميس مشيط ص ب 67اجلمعية اخليرية ببللسمر

24904032490403محافظة ظهران اجلنوب – مركز احلرجة ص ب 50 الرمز61963جمعية البر اخليرية باحلرجه

07/282614807/2835435عسير – محافظة املجاردة – بارق ص ب 2041اجلمعية اخليرية ببارق

267240007/2672400محافظة احد رفيدة – مركز طريب ص ب 56اجلمعية اخليرية بطريب

07/258165702/2580015عسير – رجال املع الشعبني ص ب 129جمعية البر اخليرية مبحافظة رجال املع
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فاكسهاتفالعنواناإلسم

07/241174007/2411740عسير- بحر ابو سكينة ص ب 28 الرمز 61923جمعية البر اخليرية ببحر أبو سكينة

63086636308609محافظة بالقرن – مركز خثعم ص ب 87 الرمز61995جمعية البر للخدمات االجتماعية بخثعم

07/269292207/2692933محافظة اخلميس – مركز يعرى ص ب 8 الرمز 61981جمعية البر اخليرية بيعرى

-2671197الشارع العام – امام مبنى احملافظة ص ب 68جمعية البر اخليرية مبحافظة تثليث

07/259144407/2591444محافظة احد رفيدة – مركز العرين 14اجلمعية اخليرية بالعرين

07/296444007/2964441خميس مشيط  - مركز خيبر اجلنوب  ص ب50336جمعية البر اخليرية بخيبر اجلنوب

07/295093007/2950928مركز ثلوث املنظر- عسير ص ب 3022جمعية البر اخليرية بثلوث املنظر 

07/622885107/6207724مركز الثنية – محافظة بيشة – عسير ص ب 3 الرمز 61982جمعية البر اخليرية بالثنية

07/253220407/2531421محافظة احد رفيدة - عسير ص ب 20300جمعية البر اخليرة بالواديني

0505749323محافظة بلقرن – مركز باشوت ش العام    جمعية البر اخليرية بباشوت 

07/264191707/2760645محافظة اخلميس- مركز وادي هشبل ص ب58 الرمز 61912جمعية البر اخليرية بوادي بن هشبل

0504771304محافظة محايل عسير- البرك  ص ب 11 الرمز61959اجلمعية اخليرية مبركز السعيده

07/295042107/2950466محافظة محايل عسير- عسير ص ب 45جمعية البر اخليرية بتهامة باللسمر وباللحمر

07/269073307/2690722محافظة تثليث – مركز الصبيخة ص ب 14جمعية البر اخليرية مبركز الصبيخة 

0506731437محافظة سراة عبيدة – مركز الربوعة – بجوار املجمع  حلكومي   جمعية البر اخليرية بالربوعة

-07/2660327محافظة احد رفيدة -مركز اخلنقة   جمعية البر اخليرية مبركز اخلنقة

07/240101807/2401017مركز القحمة منطقة عسير  ص ب 200جمعية البر اخليرية بالقحمة

63005756300575مركز عفراء- محافظة بالقرن  ص ب 351جمعية البر واخلدمات االجتماعية بعفراء

26900742690075محافظة خميس مشيط - مركز املضة    جمعية البر اخليرية باملضة

07/2542930مركز الشعف – ابها ص ب18182 الرمز 61415جمعية البر اخليرية مبركز الشعف
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07/226844407/2268555مركز طبب-أبها  ص ب 1634جمعية البر اخليرية بطبب

مــحــافــظــة الــنــمــاص -مـــركـــز الـــســـرح- مــنــطــقــة عــســيــر ص ب 429 جمعية البر اخليرية بالسرح
07/288099207/2882993الرمز61987

-0553759156محافظة بيشة – مركز ترج مكتب بريد مهر- املهامل  جمعية البر اخليرية بوادي ترج 

مركز تبالة – منطقة عسير حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بتبالة 

محافظة سراة عبيدة – منطقة عسير حديثة التأسيس جمعية عمر بن اخلطاب اخليرية بالعرقني

0504738211حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية مبركز بني عمرو

منطقة الباحة

فاكسهاتفالعنواناإلسم

07/724480407/7244892منطقة الباحة – قرن ظبي ص  ب 235جمعية قرن ظبي اخليرية للخدمات االجتماعية

07/7252964الباحة – احلاوية ص ب 230جمعية البر اخليرية مبنطقة الباحة
07/725253307/7252976

07/7501168منطقة الباحة محافظة املندق برحرح  جمعية البر واخلدمات االجتماعية ببرحرح
05458866807/7501168

االجتماعية  واخلــــدمــــات  لــلــبــر  الـــقـــرى  جــمــعــيــة 
75009417500943االطاولة – منطقة الباحة  ص ب 89باألطاولة

7226024بلجرشي  ص ب 236اجلمعية اخليرية في محافظة بلجرشي
72244647220456

07/751147307/7511473الباحة – املندق ص ب 121جمعية البر واخلدمات االجتماعية باملندق

07/7280291املخواة ص ب 146جمعية البر اخليرية باملخواة

07/731243007/7312432محافظة قلوه – الشارع العام ص ب 43جمعية البر اخليرية مبحافظة قلوه
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فاكسهاتفالعنواناإلسم

0506780284الباحة  ص ب 585جمعية البر اخليرية بوادي شري 

07/7290069محافظة العقيق- منطقة الباحة  ص ب 63جمعية البر اخليرية مبحافظة العقيق

73600067360007بني سار / الباحة  ص ب 11046جمعية البر اخليرية بالفرعة بني سار 

الباحة حديثة التأسيساجلمعية اخليرية لتيسير الزواج بالباحة

الباحة حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بالشهم 

الباحة حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية مبنطقة الزناد

الباحة حديثة التأسيسجمعية البر واخلدمات االجتماعية ببني حسن

بني كبير - الباحة  حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية ببني كبير

حديثة التأسيسجمعية بني ظبيان اخليرية

منطقة جازان

فاكسهاتفالعنواناإلسم

07/3222139مدينة جازان ص ب 445اجلمعية اخليرية بجازان
07/3220580

07/3222139
07/3220580

07/322051707/3224546جازان – حي الروضة خلف كلية التربية للبنات ص ب282جمعية امللك فهد اخليرية النسائية بجازان

منطقة جازان – محافظة صبيا Khairia_sbia@yahoo.com اجلمعية اخليرية مبحافظة صبياء
ص ب 140

07/326051007/3260811

07/3251402أبو عريش – شارع امللك عبدالعزيز ص ب 127اجلمعية اخليرية بأبي عريش
07/324130007/3251402

07/3141190جازان – فيفا ص ب 33جمعية البر اخليرية في فيفا     

07/316320007/3163200محافظة فرسان ص ب 66اجلمعية اخليرية بفرسان
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Alslili_kir@hotmail.com  ص ب 104جمعية البر اخليرية مبحافظة بيش
الرمز بيش

07/342306307/3423063

055767570جازان – محافظة الداير بني مالك ص ب 46اجلمعية اخليرية مبحافظة الداير

07/313344107/3133442جازان - محافظة ضمد  ص ب 93جمعية البر اخليرية مبحافظة ضمد

055768720محافظة العيدابي ص ب 35 الرمز عيباناجلمعية اخليرية مبحافظة العيدابي
05577159607/3268300

07/3190304احد املسارحة بجوار مبنى احملافظة ص ب 138اجلمعية اخليرية مبحافظة أحد املسارحة
07/319043807/3190304

07/325260207/3252602محافظة العارضة ص ب 31 العارضةجمعية البر اخليرية مبحافظة العارضة

055768807جازان – قرية الريان ص ب 1522اجلمعية اخليرية بالريان 
055766486057766286

07/346529307/3465293جازان – الدرب ص ب 5076جمعية البر اخليرية بالدرب
العزيز  عبد  بن  ناصر  بن  محمد  األمير  جمعية 

07/323002307/3230023مدينة جازان – منطقة جازان  ص ب 1600لإلسكان اخليري

07/3226566مدينة جازان- منطقة جازان ص ب 148اجلمعية اخليرية للتوعية بأضرار القات

07/3322662جازان- محافظة صامطه ص ب249جمعية البر اخليرية مبحافظة صامطة

0506783370مركز مقزع-محافظة الريثجمعية البر اخليرية مبركز مقزع 

محافظة الريث-محافظة جازان ص ب6023جمعية البر اخليرية مبحافظة الريث

مركز هروب حديثة التأسيساجلمعية اخليرية مبركز هروب

محافظة احلرث-جازان حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية باحلرث

0505766941مركز احلقو – منطقة جازان ص ب 7502 الرمز 45991جمعية البر اخليرية باحلقو

قرى ساحل اجلعافرة - جازان حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بساحل اجلعافرة 

حديثة التأسيسجمعية ا إلحسان الطبيه مبنطقة جازان
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منطقة نجران

فاكسهاتفالعنواناإلسم

07/522152507/5222387جنران – الفيصلية ص ب 93اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية بنجران

شرورة حي سلطانة غرب احلديقة العامه www.albirr-shw.org جمعية البر اخليرية بشروره
ص ب 52

5321492
53222825322210

اجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية مبحافظة 
07/545103807/5451038منطقة جنران – محافظة يدمة ص ب 34539يدمة

منطقة جنران حديثة التأسيسجمعية البر اخليرية بحبونا 

07/545850207/5458503منطقة جنران 39529جمعية البر اخليرية مبحافظة بدر اجلنوب
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أسماء وعناوين الجمعيات الخيرية
تبوك - حائل - الجوف

الحدود الشمالية
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منطقة تبوك

فاكسهاتفالعنواناإلسم

4221238تبوك ص ب 598جمعية امللك عبدالعزيز اخليرية مبنطقة تبوك
423753304/4237533

4234132تبوك حي العليا خلف غرناطه للرياضة ص ب 575جمعية امللك خالد اخليرية النسائية بتبوك
42308634234132

04/3822596شارع الكورنيش بأملج ص ب 72جمعية البر واخلدمات االجتماعية بأملج
حتويلة )209(04/3822547

فهد  ن سلطان اجلمعية اخليرية بتيماء األمير  منتزه  امــام  العام  الشارع  تيماء  تبوك  منطقة 
ص ب 209

04/4633878
04/4631044

04/4633878
04/4631044

04/442090004/4420900الوجه ص ب 50 جمعية ابو بكر الصديق اخليرية بالوجه

04/432270604/4322706ضباء الشمال  ص ب 163 اجلمعية اخليرية بضباء

04/424530004/4245200تبوك ص ب 3096مركز األمير فهد بن سلطان االجتماعي

04/434002704/4340027تبوك – البدع ص ب 526 الرمز 71961جمعية البدع اخليرية

04/4533411تبوك - حقل ص ب 116اجلمعية اخليرية مبحافظة حقل 

04/382637204/3826373تبوك – أملج - الشبحهجمعية البر اخليرية بالشبحة

04/444257004/44422573الوجه ص ب 106اجلمعية اخليرية مبركز بداء
مبحافظة  املنجور  مبــركــز  اخليرية  الــبــر  جمعية 

محافظة الوجه – منطقة تبوك حديثة التأسيسالوجه
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منطقة حائل

فاكسهاتفالعنواناإلسم

information@cooh.org06/5317356 ص ب 564اجلمعية اخليرية في حائل
06/531730106/5317494

06/2630996منطقة حائل – مدينة الروضة   ص ب 1جمعية الروضة اخليرية
06/263131006/2631276

5380798ائل – مدينة موقق ص ب 3جمعية الغوطة اخليرية مبوقق
53808975380805

06/263251606/2632750حائل-محافظة الغزالة-طريق املدينة املنورة ص ب 11اجلمعية اخليرية بالغزالة 

06/5412465منطقة حائل – مدينة جبه ص ب 4جمعية جبه اخليرية
06/541062906/5412465

06/527055906/5270646حائل – مدينة بقعاء –طريق حائل رفحاء ص ب 124اجلمعية اخليرية ببقعاء 

06/564080006/5640800مدينة تربة – حائل  ص ب 4جمعية الشامة اخليرية مبدينة تربة / حائل

06/239006206/2390062حائل - مدينة احلائط ص ب 96اجلمعية اخليرية مبدينة احلائط 
االجتماعية  للخدمات  عبدالعزيز  امللك  جمعية 

بحائل
طريق امللك عبدالعزيز  جلنوبي ص ب  حائل- حي األمير عبدالله – 

168606/543533006/5316291

حائل طريق العال مبسافة 180 كم غرباً املوقع على االنترنت : شبكة اجلمعية اخليرية بالشملي 
العرب ص ب 32

06/2392233
06/239307606/2393076

06/531636906/5316375حائل – حي شراف – شمال مركز طب األسنان ص ب 13377جمعية أجا اخليرية النسائية بحائل

06/527222806/5272228حائل – بلدة طابة – طريق الشنان سميراء ص ب 6137اجلمعية اخليرية بطابه

05516767806/5324728حائل – مدينة اخلطة ص ب 15جمعية البر اخليرية باخلطة 

055164982262390184حائل – مدينة السليمي- طريق حائل املدينة املنورة بريد السليميجمعية السليمى اخليرية

05515740506/5210877حائل – العظيم – طريق الشنان سميراء ص ب 1700جمعية البر اخليرية بالعظيم 

06/520097706/5200977حائل – محافظة الشنان – طريق حائل القصيم بريد محافظة الشنان اجلمعية اخليرية مبحافظة الشنان 
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06/521100606/5211009حائل- مركز سميراء ص ب 95اجلمعية اخليرية مبدينة سميراء

06/239001306/2390013حائل – مركز فيضة أثقب ص ب 156 الرمز81941جمعية البر اخيرية مبركز فيضة اثقب

05544439870555165596مركز األجفر-منطقة حائل جمعية البر اخليرية مبركز األجفر

مركز احلليفة العليامنطقة حائل ص ب 211 الرمز 81941جمعية البر اخليرية باحلليفة العليا

06/2390121مركز البعائث – منطقة حائلجمعية البر اخليرية بالبعائث

06/5650442مركز القاعد – منطقة حائلجمعية البر اخليرية بالقاعد
06/565044306/5650446

مركز احلليفة السفلى – منطقة حائلجمعية احلليفة السفلى اخليرية

حديثة تأسيسجمعية البر اخليرية مبركز فيد

منطقة الجوف

فاكسهاتفالعنواناإلسم

6249252سكاكا اجلوف – شارع امللك فهد ص ب 617جمعية البر اخليرية باجلوف
6244464

6249580
6249404

04/642071804/6426944محافظة القريات ص ب 540اجلمعية اخليرية بالقريات 

04/622560004/6220769منطقة اجلوف – محافظة دومة اجلندل ص ب 167جمعية البر اخليرية مبحافظة دومة اجلندل

04/628113704/6281137مركز طبرجل - اجلوف ص ب 88جمعية البر اخليرية بطبرجل 
جمعية امللك عبدالعزيز  النسوية اخليرية مبنطقة 

04/626091604/6260917منطقة اجلوف-ش امللك خالد ص ب 1346اجلوف

62900756290075مركز صوير - اجلوف ص ب 50جمعية البر اخليرية بالصوير

اجلوف حديثة التأسيسجمعية ابن القيم اخليرية بقارا
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منطقة  الحدود الشمالية

فاكسهاتفالعنواناإلسم

احلدود الشمالية – محافظة رفحاء Br_rafha@hotmail.com جمعية رفحاء اخليرية
ص ب 322

04/676190004/6763682

جمعية سمو األمير عبدالعزيز بن مساعد اخليرية 
04/661122104/6626338عرعر ص ب 767بعرعر

04/652089704/6521137منطقة احلدود الشمالية – طريف  ص ب 137جمعية طريف اخليرية

04/669101004/6691012منطقة احلدود الشمالية – العويقيلة ص ب 441اجلمعية اخليرية بالعويقيلة

04/678122305039466336احلدود الشمالية - رفحاء ص ب 421جمعية البر اخليرية بروضة هباس 

04/6783868رفحاء-احلدود الشماليه ص ب 16جمعية البر اخليرية بطلعة التمياط
050898109804/6784014
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