خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز
ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ولي ِّ
ُّ

8

ينطلق العمل الخيرى فى المملكة العربية السعودية من مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمى الحنيف،
ويحظى بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها مما نتج عن ذلك تزايد الجمعيات الخيرية وانتشارها فى
كافة المحافظات والمراكز فى جميع مناطق المملكة ،وتقدم خدمات إجتماعية منوعة مما جعل
للعمل الخيرى مكانته فى خطط التنمية ،وقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية حالياً ( )648جمعية
خيرية منها ( )40جمعية خيرية نسائية إضافة إلى وجود لجان نسائية فى بقية الجمعيات الخيرية،
وعدد ( )121مؤسسة خيرية خاصة.
وخالل السنوات الماضية قامت الوزارة بتشجيع مبادرة المواطنين بتأسيس الجمعيات الخيرية
المتخصصة فى مجاالت معينة مثل جمعيات متخصصة فى مكافحة المخدرات ومكافحة التدخين ،والجمعيات الصحية
المتخصصة مثل جمعيات السكرى ،وجمعيات السرطان ،وجمعيات الكلى ،وأنواع معينة من اإلعاقة مثل جمعية متالزمة
داون وجمعيات المكفوفين وجمعية التوحد وجمعية البيئة وجمعية حماية األسرة من العنف األسرى وجمعيات الزهايمر واإليدز
والكبد ،وغيرها من الجمعيات المتخصصة.
وحرصا من الوزارة لتوثيق بيانات هذه الجمعيات الخيرية فقد تم إعداد هذا الدليل الذى يحوى البيانات األساسية للجمعيات
الخيرية وتوزيعها حسب مناطق المملكة المختلفة وعناوينها لتسهيل الوصول إلى هذه الجمعيات من المحتاجين ومن قبل
الداعمين الذين يرغبون التبرع لهذه الجمعيات.
وختاماً أقدم شكرى وأمتنانى بإسم الجمعيات والمؤسسات الخيرية لقيادتنا الرشيدة لسيدى خادم الحرمين الشريفين الملك
عبداهلل بن عبدالعزيز ،وسمو ولى العهد األمين وسمو ولي ولي العهد – حفطهم اهلل – اللذين يولون اهتماماً خاصاً للعمل
الخيرى ،وللزمالء والزميالت فى الوزارة ،والشكر موصول ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية وكل من ساهم فى
دعمها بالمال والوقت والجهد ،وأتمنى من هذه الجمعيات أن تعمل بكل إخالص وتفان بما يتناسب مع الطموحات واآلمال
المعقودة عليها واألمانة الملقاة على عاتقها.
وزير الشئون االجتماعية
يوسف بن أحمد العثيمين
9

لمحة موجزة عن الجمعيات الخيرية
تقوم الجمعيات الخيرية  -الموضحة بياناتها في هذا الدليل والبالغ عددها حتى نهاية شهر رمضان 1435هـ ( )648جمعية
 بتنفيذ العديد من األنشطة والبرامج المختلفة مثل:•تقديم المساعدات النقدية والعينية لألسر المحتاجة.
•تنفيذ برامج التعليم والتدريب والتأهيل لتحويل األفراد من متلقين لإلعانات إلى أعضاء فاعلين في المجتمع من خالل
إلحاقهم بدورات تدريبية يحتاجها سوق العمل.
•تنفيذ برامج الرعاية الصحية.
•دعم برامج األسر المنتجة.
•تنفيذ برامج اإلرشاد األسري وإصالح ذات البين.
•دعم الشباب راغبي الزواج وتأهيلهم للحياة الزوجية.
•دعم أسر السجناء وعائالتهم.
•رعاية المعوقين وكبار السن.
•برامج التوعية الصحية واإلجتماعية والثقافية.
•برامج الحماية االجتماعيه والحد من ظاهرة العنف األسري.
هناك جمعيات تختص بتقديم المساعدات النقدية وأعمال البر ،كما يوجد جمعيات تختص بالتوعية والتأهيل االجتماعي،
وجمعيات تهتم بالمجال الصحي والتوعية الصحية ،واأليتام والمعوقين وغيرها من الجمعيات ذات األنشطة والتخصصات.

10

توزيع أعداد الجمعيات الخيرية حسب نشاطها وتخصصها حتى شهر رمضان 1435هـ
نشاط الجمعية وتخصصها

العدد

جمعيات البر

485

توعوية

14

بيئية

1

الزواج والتنمية األسرية

29

معوقين

32

إسكان

3

صحية

45

إيواء

11

المسنين

2

هندسية

1

مراكز إجتماعية

3

أيتام

14

أسر منتجة

3

تراثية

1

أمومة وطفولة

4

اإلجمالي

648

11

12

الفهرس
أرقام الصفحات

الرقم

المنطقة

1

الرياض

93-15

2

مكة المكرمة

161-95

3

المدينة المنورة

189-163

4

القصيم

223-191

5

المنطقة الشرقية

265-225

6

عسير

301-267

7

تبوك

317-303

8

حائل

345-319

9

الحدود الشمالية

355-347

10

جازان

373-357

11

نجران

381-375

12

الباحة

397-383

13

الجوف

407-399

من ــــــــــ إلى

13

14

جهات اإلشراف على الجمعيات في

منطقة الرياض

 -مركز التنمية االجتماعية بمنطقة الرياض.

 -مركز التنمية االجتماعية بالقويعية.

 -مركز التنمية االجتماعية بالدرعية.

 -مركز التنمية االجتماعية بعفيف.

 -مركز التنمية االجتماعية بروضة سدير.

 -مركز التنمية االجتماعية باإلفالج.

 -مركز التنمية االجتماعية بوادي الدواسر.

 -مركز التنمية االجتماعية بشقراء.

 -مركز التنمية االجتماعية بالدلم.

جمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض
العنوان

 8ممر العبيلة  -حي السليمانية

تاريخ التأسيس

1383هـ

الصندوق البريدي

7

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11411

عدد األعضاء العاملين

133

رقم الهاتف

0114650029

عدد األعضاء المنتسبين

336

رقم الفاكس

0114659132

عدد الموظفين بالجمعية

258

البريد اإللكتروني

alnahda@alnahda-ksa.org

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

2

تاريخ التسجيل

1383هـ

النشاط
عرض منتجات خريجات الدورات لألسر المنتجة

العشاء الخيري

السكن الخيري واألسر

شراء منازل

السحور الخيري

تسديد ديون

مساعدات مقطوعة

مراكز تدريب ألبناء األسر المحتاجة

مراكز تأهيل وتدريب أبناء األسر

رواتب أرامل

مساعدة أجهزة طبية

إيجارات المنازل

مساعدات سجينات

ترميم وتأثيث منازل

مساعدة نزالء المستشفيات
األنشطة المقدمة لطالب مدارس النهضة لمتالزمة داون
رقم الحساب

16

SA5210000020523303000200

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بالرياض
العنوان

شرق معهد العاصمة النموذجي – حي
النموذجية

عام 1392هـ

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

4004

اسم المحافظة

مدينة الرياض

الرمز البريدي

11491

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

21

رقم الهاتف

0114056666

عدد األعضاء العاملين

51

رقم الفاكس

0114050641

عدد األعضاء المنتسبين

13

البريد اإللكتروني

info@albr.org

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  178غير سعودي  117+ 13عامل
تحميل وتنزيل

الموقع االلكتروني

www.albr.org

جوال يمكن االتصال به

0503253833

رقم التسجيل

14

تاريخ التسجيل

 1392هـ

النشاط
استقبال الزكوات والصدقات والتبرعات المالية والعينية
وتوزيعها علي الفقراء والمحتاجين كمساعدات شهرية
وسنوية بصفة مستمرة.

تنظيم افطار للصائمين في رمضان باعداد كبيرة بجهود
وتنظيم فروع الجمعية واقامة مراكز كثيرة لالفطار في
المساجد والساحات وغيرها سنوياً.

توزيع الحقائب واالدوات المدرسية علي أبناء وبنات
االسر المسجلة (مشروع الحقيبة المدرسية الموحد).

استقبال وتوزيع المواد الغذائية بجميع انواعها علي الفقراء
والمحتاجين والمساكين.

استقبال وتوزيع زكاة الفطر علي الفقراء والمحتاجين.

توزيع كسوة العيدين علي أبناء وبنات األسر المسجلة
(مشروع كسوة العيدين).

تقديم خدمات ورعاية للمحتاجين ومساعدتهم في أجور
المنازل وتسديد فواتير الخدمات العامة.

استقبال وتوزيع لحوم االضاحي.

استقبال فائض األطعمة من الوالئم والحفالت وتوزيعها
بطرق نظامية وصحية.

استقبال وتوزيع المواد العينية من (المالبس واآلثاث
واالجهزة وغيرها) وتوزيعها علي االسر المحتاجة من
الفقراء والمساكين.

توزيع كسوة الشتاء وبطانيات الشتاء علي االسر الفقيرة
والمحتاجة.

رقم الحساب

SA 4080000131608010335000

مصرف الراجحي

SA 7630400108050533530018

البنك العربي الوطني

17

جمعية الوفاء الخيرية النسائية
العنوان

الورود  -شارع الخرمة  -فيال 29

تاريخ التأسيس

1395هـ

الصندوق البريدي

8973

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11492

عدد األعضاء العاملين

321

رقم الهاتف

0114604688

عدد األعضاء المنتسبين

اليوجد

رقم الفاكس

0114608105

عدد الموظفين بالجمعية

114

البريد اإللكتروني

info@wco.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505479174 - 0505218691

رقم التسجيل

26

تاريخ التسجيل

1397هـ

النشاط
تدريب وتعليم عدد من الطالب والطالبات من األسر
المسجلة لدينا

االستفادة من سكن الجمعية

توجيه أبناء وبنات الحاالت لتوظيف

توزيع صدقات وزكاة من فاعلى خير عن طريق لجنة من
جمعية البر

نشاط إجتماعى لتسليف األسر المسجلة بالجمعية لشراء
بيوت

دورة التجميل المقامة في مركز الدورات بالعليا

مساعدات في إيجار منازل الحاالت

دورة الخياطة المقامة في مركز الدورات بالعليا

مساعدات مالية شهرية

المستفيدين مركز الوفاء الصحي

مساعدات كفالة يتيم

المستفيدين من زراعة األعضاء

مساعدات مقطوعة وصدقات أسبوعية لتحسين وضع األسر

المستفيدين من مركز نورة الدغيثر

رقم الحساب

18

SA7620000002120059959901

بنك الرياض

جمعية الغاط الخيرية
العنوان

الغاط

تاريخ التأسيس

 1400هـ

الرمز البريدي

11914

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

رقم الهاتف

064421113

عدد األعضاء العاملين

216

رقم الفاكس

064421450

عدد األعضاء المنتسبين

75

البريد اإللكتروني

Alghat-064421113@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

23

الموقع االلكتروني

www.alghat-alkhairyah.com

جوال يمكن االتصال به

0555125081

رقم التسجيل

48

تاريخ التسجيل

 1402هـ

النشاط
استقبال الزكواة والتبرعات والكفارات وتوزيعها علي
المحتاجين

استثمار اوقات الشباب وتأمين الكتاب المفيد عن طريق
مكتبة الجمعية

إنشاء المؤسسات االجتماعية والتعليمية مثل (رياض
االطفال ودور الحضانة)

تقديم أنشطة اجتماعية وثقافية تحقق بناء شخصية الفرد
وتضامنة مع المجتمع

رقم الحساب

SA40800002146080100012438

مصرف الراجحي (الحساب العام)

SA4080000214608010027201

مصرف الراجحي (إعانة الزواج)

SA4080000214608010027771

مصرف الراجحي (كفالة اليتيم)

SA4080000214608010065607

مصرف الراجحي (الوقف)

SA4080000214608010025601

مصرف الراجحي (الزكاة)

SA4080000214608010057109

مصرف الراجحي (افطار صائم)

SA4080000214608010065581

مصرف الراجحي (صدقة الصباح)

SA4080000214608010065573

مصرف الراجحي (كفارة اليمين)

19

جمعية األطفال المعوقين
العنوان

طريق االمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد

تاريخ التأسيس

 1402هـ

الصندوق البريدي

8557

اسم المحافظة

الرياض

الرمز البريدي

11492

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

15

رقم الهاتف

0114543913

عدد األعضاء العاملين

4188

رقم الفاكس

0114543521

عدد األعضاء المنتسبين

184

البريد اإللكتروني

Pr.dca.org.sa

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  – 449غير سعودي 191

الموقع االلكتروني

www.dca.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505412170

رقم التسجيل

49

تاريخ التسجيل

1402هـ

النشاط
برنامج اليوم العالمي لإلعاقة

برنامج تسهيل

برنامج بطاقات التهاني

برنامج مبادرتي

برنامج دع الباقي لهم
برنامج التبرع ببواقي الهلل
برنامج االبتعاث الداخلي
برنامج توظيف المعوقين
برنامج جرب الكرسي

مسابقة االمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم

برنامج التطوع
برنامج يعطيك خير
برنامج التدخل المبكر
جائزة الجمعية

برنامج الدمج
برنامج البدلة الفضائية
برنامج أجر كل شهر
برنامد الصدقة االلكترونية

برنامج اقامة وعطاء
رقم الحساب

20

SA4530400108002650000011

البنك العربى الوطني

الجمعية الخيرية بالدلم
العنوان

الدلم  /محافظة الخرج

تاريخ التأسيس

 1401هـ

الصندوق البريدي

1024

اسم المحافظة

الخرج

الرمز البريدي

11992

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

رقم الهاتف

0115410973

عدد األعضاء العاملين

79

رقم الفاكس

0115414111 / 0115410447

عدد األعضاء المنتسبين

45

البريد اإللكتروني

j.Dilam@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 18سعودي  7 /غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.jameah.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0555106850

رقم التسجيل

64

تاريخ التسجيل

 1404هـ

النشاط
المساعدات النقدية والعينية

القيام ببرامج تربوية وتعليمية

القيام ببرامج ملتقي االسر والحرف اليدوية

القيام بالمشروعات االجتماعية وتفطير الصائمين

رقم الحساب

المشاركة في المناسبات العامة كأسابيع التوعية

SA4280000233608010044005

الراجحي تبرعات

SA4880000233608010035458

الراجحي زكاة

SA7180000233608010094505

الراجحي الرقابي

2910073769901

بنك الرياض

999300002360007

بنك البالد

21

جمعية الحلوة الخيرية
العنوان

جمعية الحلوة الخيرية

تاريخ التأسيس

 1403هـ

الصندوق البريدي

1002

اسم المحافظة

محافظة حوطة بني تميم

الرمز البريدي

11941

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0115554833

عدد األعضاء العاملين

33

رقم الفاكس

 0115554833تحويلة ()103

عدد األعضاء المنتسبين

البريد اإللكتروني

Jameia-hlwa@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  4غير سعودي 1

الموقع االلكتروني

موقع الخير الشامل

جوال يمكن االتصال به

0506213479

رقم التسجيل

77

تاريخ التسجيل

 1403هـ

النشاط
روضة األطفال
مساعدات دائمة

مساعدات سداد ديون

مساعدات معونة الشتاء

مساعدات زواج

مساعدات طالبية

مساعدات العينية وارد التبرع

مساعدات صحية

مساعدات معاقين

مغسلة الموتى

مشروع برادات المياة

برامج التوعية

رقم الحساب

22

مساعدات مقطوعة

مساعدات زكاة الفطر

SA 4880000144608010098884

مصرف الراجحي (عام)

SA 7380000144608010044987

مصرف الراجحي (زكاة)

SA5780000144608010021704

مصرف الراجحي (تبرعات)

SA4430400108001900850017

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بضرماء
العنوان

محافظة ضرماء

تاريخ التأسيس

1405هـ

الصندوق البريدي

92

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11923

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0115221297

عدد األعضاء المنتسبين

72

رقم الفاكس

0115221179

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505930005

رقم التسجيل

84

تاريخ التسجيل

1406 / 10 / 14هـ

النشاط
مساعدات محتاجين

مساعدات أرامل

مساعدات أيتام

مساعدات معاقين

رقم الحساب

مساعدات مطلقات

بنك الرياض

SA562000000219000026990

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)
العنوان

الرياض – الدائري الشرقي – بين مخرج 11
و 10

1404هـ

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

59225

اسم المحافظة

مدينة الرياض

الرمز البريدي

11525

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0112780006

عدد األعضاء العاملين

35

رقم الفاكس

0112785559

عدد األعضاء المنتسبين

117

البريد اإللكتروني

info@naqa.org.sa

عدد الموظفين بالجمعية

سعوديين  – 17غير السعودين 21

الموقع االلكتروني

www.naqa.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0552780006

رقم التسجيل

86

تاريخ التسجيل

 1406هـ

النشاط
توعية

رقم الحساب

عالج

(وقائية) اليجاد بيئة خالية من التدخين

AS6780000344608010000854

مصرف الراجحي

SA1510000020157580000108

البنك األهلي

AS2515000999300001650004

بنك البالد

23

جمعية البر الخيرية بالخرج
العنوان

طريق الملك فهد

تاريخ التأسيس

 1406هـ

الصندوق البريدي

66

اسم المحافظة

محافظة الخرج

الرمز البريدي

11942

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

10

رقم الهاتف

0115442802

عدد األعضاء العاملين

100

رقم الفاكس

0115486005

عدد األعضاء المنتسبين

9

البريد اإللكتروني

Bir-alkharj@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  89غير سعودي 17

الموقع االلكتروني

www.bir-alkharj.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0595202080

رقم التسجيل

87

تاريخ التسجيل

 1407هـ

النشاط
المساعدات النقدية

مشروع التوفيق للزواج واالصالح األسري

كفالة األسر

الحقيبة المدرسية

مغسلة األموات

صدقة الصيف والشتاء

كسوة العيد

رقم الحساب

24

SA9280000129608010422240

مصرف الرحجي

SA1080000129608010584445

مصرف الرجحي (زكاة)

SA7580000129608010722276

مصرف الراجحي (الوقف)

SA7115000999300000730004

بنك البالد

SA0515000999300000730028

بنك البالد (زكاة)

SA4810000021011855000107

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية في الزلفي
العنوان

محافظة الزلفي طريق الملك فهد

تاريخ التأسيس

 1405هـ

الصندوق البريدي

481

اسم المحافظة

محافظة الزلفي

الرمز البريدي

11932

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

064224075

عدد األعضاء العاملين

128

رقم الفاكس

064221537

عدد األعضاء المنتسبين

120

البريد اإللكتروني

Bir.zulfi@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 15سعودي –  16غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0506234510

رقم التسجيل

88

تاريخ التسجيل

 1408هـ

النشاط
المساعدات المالية  /الشهرية – والسنوية

معايدة المرضي

كسوة الشتاء

المساعدات العينية

مساعدات االيجار

المساعدات الدراسية

رعاية االسر المنتجة

اقراض ومساعدة الشباب علي الزواج

إعانة اسر السجناء

كسوة العيد

اعانة المعاقين

المساعدات المقطوعة

تفطير الصوام

فرحة العيد

رقم الحساب

SA8280000121608010026866

مصرف الراجحي (حساب صدقة جارية)

SA7120000006190025069906

مصرف الراجحي (حساب الصدقة الجارية)

SA5880000121608010053100

مصرف الراجحي (حساب الزكاة)

SA0530400108007992260017

مصرف الراجحي (حساب الصدقة الجارية)

SA8815000993000000930003

مصرف الراجحي (حساب الصدقة الجارية)

25

جمعية البر الخيرية بالمجمعة
العنوان

المجمعة  /طريق ابو بكر الصديق

تاريخ التأسيس

 1407هـ

الصندوق البريدي

427

اسم المحافظة

المجمعة

الرمز البريدي

11952

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

064320333

عدد األعضاء العاملين

171

رقم الفاكس

064321968

عدد األعضاء المنتسبين

6

البريد اإللكتروني

Ber-majmah@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  15غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.ber-maj.net

جوال يمكن االتصال به

0553372700

رقم التسجيل

95

تاريخ التسجيل

 1410هـ

النشاط

رقم الحساب

26

برنامج اكفة مؤنته

مشروع الكسوة

برنامج اعانة زواج

برنامج تفريج كربة

برنامج اعانة حاج

برنامج السهم المدرسي

SA0980000138608010070204

مصرف الراجحي (زكاة)

SA19800001385608010206600

مصرف الراجحي (تموينية)

SA9580000138608010004054

مصرف الراجحي (عام)

SA8180000138608010226921

مصرف الراجحي (وقف)

جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
العنوان

محافظة عفيف – شارع المرور خلف مستشفي
عفيف العام

 1407هـ

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

70

اسم المحافظة

محافظة عفيف

الرمز البريدي

11921

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

0117222084

عدد األعضاء العاملين

رقم الفاكس

0117222404

عدد األعضاء المنتسبين

البريد اإللكتروني

afifalbr@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

الموقع االلكتروني

WWW.afif-ber.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

97

تاريخ التسجيل

1410هـ

النشاط
المساعدات العينية والمالية

كسوة الشتاء

مشروع فائض الوالئم

مشروع افطار صائم

تدريب وتأهيل ابناء االسر المستفيدة

مشروع افطار طالب االسر المحتاجة

مشروع زكاة الفطر
ارقام الحسابات
م

رقم الحساب

ايبان

وصف الحساب

البنك

الفرع

1

132608010051655

7080000

عام

مصرف الراجحي

132

2

132608010251982

5880000

الزكاة

مصرف الراجحي

132

3

132608010215227

6580000

غير الزكاة

مصرف الراجحي

132

4

132608010215086

3680000

الصدقة الجارية

مصرف الراجحي

132

5

132608010215086

6080000

كفالة أيتام

مصرف الراجحي

132

6

132608010215268

9380000

ارامل ومطلقات

مصرف الراجحي

132

7

132608010215250

9480000

اسر فقيرة

مصرف الراجحي

132

8

132608010215219

5880000

مساعدة الشباب علي الزواج

مصرف الراجحي

132

9

132608010215243

8980000

المشروعات

مصرف الراجحي

132

10

132608010215235

1480000

مشروع افطار صائم

مصرف الراجحي

132

11

132608010279991

2750000

مشروع تهيئة المساجد

مصرف الراجحي

132

12

39611824000105

16100000

الزكاة

البنك األهلي

396

13

39611823000103

23100000

غير الزكاة

البنك األهلي

396

27

الجمعية الخيرية بالقويعية
العنوان

الرياض – القويعية

تاريخ التأسيس

1409هـ

الصندوق البريدي

42

اسم المحافظة

محافظة القويعية

الرمز البريدي

11971

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

رقم الهاتف

0116555558

عدد األعضاء العاملين

309

رقم الفاكس

0116520721

عدد األعضاء المنتسبين

312

البريد اإللكتروني

k-q-100@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 23سعودي –  5غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.k-q-100.org

جوال يمكن االتصال به

الرئيس 0505111931 :
المدير 050511132 :
جوال عام 0552558500 :

رقم التسجيل

100

تاريخ التسجيل

 1410هـ

النشاط
الصدقة الجارية

مشروع السقيا الخيري

المساعدات الصحية

توزيع االدوات الكهربائية المنزلية

صيانة وترميم وبناء مساكن الفقراء

استقبال وتوزيع االثاث المستعمل

كفالة االسر

مساعدات تسديد فواتير كهرباء منازل االسر

توزيع المواد الغذائية

مساعدات لتسديد ايجار منازل االسرة الفقيرة

استقبال وتوزيع فائض الوالئم

كفالة األيتام

تدريب وتأهيل أبناء االسر الفقيرة

مساعدة الشباب علي الزواج

تفطير االسر في رمضان

كسوة الشتاء

كسوة العيدين

مساعدات نقدية لألسر

مشروع استقبال وتوزيع زكاة الفطر

الحقيبة المدرسية

مشروع الهدي واألضاحي

استقبال وتوزيع المالبس المستعملة

رقم الحساب

28

SA1980000147608010036303

حساب التبرعات للجمعية بمصرف الراجحي

SA4480000147608010193963

حساب التبرعات لفرع الحصاة بمصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بروضة سدير
العنوان

روضة سدير

تاريخ التأسيس

 1409هـ

الصندوق البريدي

10

اسم المحافظة

المجمعة

الرمز البريدي

11982

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

064433395

عدد األعضاء العاملين

106

رقم الفاكس

064433660

عدد األعضاء المنتسبين

16

البريد اإللكتروني

Khairiya-rs@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 4سعودي  1 -غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505125346

رقم التسجيل

104

تاريخ التسجيل

 1412هـ

النشاط
تقديم المساعدات النقدية والعينية لألسر واألفراد المحتاجين

المساهمة في تحسين ورعاية الخدمات والمرافق العامة

المساهمة في األعمال الخيرية ذات االغراض االجتماعية

مشاركة الهيئات االهلية والحكومية في تقديم المعونات
لمنكوبين الكوارث

رقم الحساب

المساهمة في اقامة برامج التعليم والتأهيل والتدريب

SA2580000160608010023808

مصرف الراجحي (العام)

SA7180000160608010026181

مصرف الراجحي (الزكاة)

SA7080000160608010055008

مصرف الراجحي (قرض الزواج)

SA9180000160608010056667

مصرف الراجحي (إفطار صائم)

29

جمعية حريمالء الخيرية
العنوان

حريمالء – حي الروضة شارع االمير نايف

تاريخ التأسيس

 1410هـ

الصندوق البريدي

85

اسم المحافظة

حريمالء

الرمز البريدي

حريمالء 11962

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0115260426

عدد األعضاء العاملين

105

رقم الفاكس

0115261312

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

Hurimela.org@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 5سعودي  3غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.hurimela.com

جوال يمكن االتصال به

0505475013

رقم التسجيل

106

تاريخ التسجيل

 1412هـ

النشاط
العناية بطالب المحافظة
 نقل طالب الجامعين الي الرياض يومياً. الحقيبة المدرسية للطالب. -تأمين وجبة افطار للطالب المحتاجين.

المستودع الخيري

المساهمة مع اللجان التي تكون في المحافظة لجمع
التبرعات للمتضررين

معهد الجمعية للتدريب

السلة الرمضانية

المساهمة في توزيع هدية خادم الحرمين السنوية من التمور

اسثمار وحدات سكنية

تعليم الكبيرات
استقبال زكاة التمور وتوزيعها سنوياً

مساعدة الشباب علي الزواج

مشروع تنمية موارد الجمعية المالية والبشرية

استثمار محطة المحروقات

دار ضيافة (االيواء)

تفطير الصائمين

توزيع المساعدات النقدية والعينية

القسم النسوي

قاعة المحاضرات الكبري

رقم الحساب

30

SA 42800022668010010211

مصرف الراجحي (الحساب الرئيسي)

SA 2480000226608010067765

مصرف الراجحي (الحساب الفرعي للمستودع الخيري)

الجمعية الخيرية بمرات
العنوان

محافظة مرات – الشارع العام

تاريخ التأسيس

 1411هـ

الصندوق البريدي

28

اسم المحافظة

مرات

الرمز البريدي

11933

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116231474

عدد األعضاء العاملين

116

رقم الفاكس

0116231374

عدد األعضاء المنتسبين

29

البريد اإللكتروني

gamiamarat@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 11سعودي –  4غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0555279518

رقم التسجيل

107

تاريخ التسجيل

 1412هـ

النشاط
تقديم مساعدات الزواج والمساعدات الطارئة

تنفيذ مشروعات وبرامج لتفطير الصائم

تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين

تقديم المساعدات المالية واالجتماعية لأليتام

تنفيذ مشروعات وبرامج لتوعية الجاليات

تنفيذ مشروع االسر المنتجة بالفرع النسائي

القيام بصيام المساجد وخدمات المرافق العامة

رقم الحساب

SA6780000217608010015740

مصرف الراجحي (الزكاة)

SA5380000217608010019775

مصرف الراجحي (الوقف الخيري)

SA75800000217608010019767

مصرف الراجحي (تفطير صائم)

SA8980000217608010015732

مصرف الراجحي (التبرعات واالشتراكات)

SA08800002170608010019809

مصرف الراجحي (المستودع الخيري)

31

جمعية ثرمداء الخيرية
العنوان

ثرمداء

تاريخ التأسيس

 1413هـ

الصندوق البريدي

6044

اسم المحافظة

شقراء

الرمز البريدي

11983

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116240006

عدد األعضاء العاملين

74

رقم الفاكس

0116240007

عدد األعضاء المنتسبين

40

البريد اإللكتروني

Tharmada-gm@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 5سعودي  3 -غير سعودي

جوال يمكن االتصال به

0504235314

تاريخ التسجيل

 1414هـ

الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

112
النشاط

مساعدات دائمة لألسر (الفقراء  ،مطلقات  ،أرامل ،
معاقين)

مساعدات زواج

إقامة مبني وقف خيري

مساعدات نقدية وعينية لأليتام

مساعدات الفسحة المدرسية والحقيبة المدرسية

تفطير صائم

مساعدات طارئة ديون  ،صحية

جمع فائض األوراق والمالبس

توعية جاليات

مساعدات عينية

خدمات ومرافق عامة

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

سالل غذائية للمحتاجين

رقم الحساب

32

مركز خدمات وتصوير ورقي
SA9680000217608010017449

مصرف الراجحي بمرات (التبرعات واالشتراكات)

SA0480000217608010017456

مصرف الراجحي بمرات (الزكاة)

SA9780000217608010033727

مصرف الراجحي بمرات (التبرعات المشروطة)

SA7580000217608010033735

مصرف الراجحي بمرات (مبنى الجمعية)

SA6680000217608010017407

مصرف الراجحي بمرات (الوقف الخيري)

جمعية أشيقر الخيرية
العنوان

منطقة الرياض – مركز اشيقر

تاريخ التأسيس

 1413هـ

الصندوق البريدي

6008

عدد أعضاء الجمعية

9

رقم الهاتف

0116271022

عدد االعضاء العاملين

73

رقم الفاكس

0116271456

عدد االعضاء المنتسبين

228

البريد االلكتروني

Gm-ushaqar@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

4

الموقع االلكتروني

www.jm3ihushiqer.com

جول يمكن االتصال به

0504271725

رقم التسجيل

115

تاريخ التسجيل

 1414هـ

النشاط
المساعدات العينية

رقم الحساب

األوقاف الخيرية

االعانات المدرسية

تفطير الصائمين

مساعدات األسر الفقيرة

االعانات الطارئة

التدريب والتأهيل

مساعدة الشباب علي الزواج

رعاية المعوقين

SA5380000297608010008888

مصرف الراجحي (الزكاة)

SA2180000297608010008300

مصرف الراجحي (التبرعات والصدقات)

SA9680000297608010014613

مصرف الراجحي (تحفيظ القرآن الكريم)

SA9880000297608010013607

مصرف الراجحي (تفطير الصائم)

SA9780000297608010017886

مصرف الراجحي (الوقف الخيري)

SA1180000297608010024000

مصرف الراجحي (مساعدة الشباب علي الزواج)

SA2680000297608010026252

مصرف الراجحي (كفالة اليتيم)

33

جمعية مركز األمير سلمان االجتماعي
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

 1412هـ

الصندوق البريدي

27400

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11417

عدد األعضاء العاملين

2500

رقم الهاتف

0114500808

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0114500909

عدد الموظفين بالجمعية

105

البريد اإللكتروني

Asadhabib@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505447091

رقم التسجيل

116

تاريخ التسجيل

1414هـ

النشاط
األنشطة الرياضية

النشاط الصحي

األنشطة الثقافية

األنشطة االجتماعية
رقم الحساب

البنك السعودي األمريكي

SA6240000000009907003689

جمعية الهياثم الخيرية
تاريخ التأسيس

1413هـ

العنوان

الرياض -الخرج -مدينة الهياثم

9
56

الصندوق البريدي

1016

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

11942

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0115510855

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0115510580

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

albrhathem@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504793926

رقم التسجيل

118

تاريخ التسجيل

1415هـ

النشاط

رقم الحساب

34

مساعدات نقدية

مرافق وخدمات عامة

الحقيبة المدرسية

مشروع كافل اليتيم

مساعدات عينية

مريول الطالبة

إفطار صائم

مساعدات زواج

مسابقات ثقافية

ثوب الطالب

روضة األطفال
SA6180000129608010444418

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بالقصب
العنوان

محافظة حريمالء – الشارع العام

تاريخ التأسيس

1414هـ

الصندوق البريدي

23

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11993

عدد األعضاء العاملين

61

رقم الهاتف

0116291962

عدد األعضاء المنتسبين

37

رقم الفاكس

0116291045

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

h-khiriya@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0505495217

رقم التسجيل

121

تاريخ التسجيل

1415هـ

النشاط
المساعدات النقدية

مشروع كفالة اليتيم

دورات تأهيلية للشباب والفتيات

المساعدات العينية

األنشطة الثقافية

مساعدات الشباب على الزواج

مشروع تفطير الصائمين

توعية الجاليات

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3780000363608010004324

الجمعية الخيرية في شقراء
العنوان

شقراء

تاريخ التأسيس

1416هـ

الصندوق البريدي

465

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11961

عدد األعضاء العاملين

6

رقم الهاتف

0116221178

عدد األعضاء المنتسبين

230

رقم الفاكس

0116220125

عدد الموظفين بالجمعية

15

جوال يمكن االتصال به

0505126311

تاريخ التسجيل

1416هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

125
النشاط

رقم الحساب

دعم أسر محتاجة

دعم معاقين

دعم أيتام

دعم أرامل

دعم مطلقات

دعم أيتام قصر

SA1480000145608010149595

مصرف الراجحي

35

جمعية األفالج الخيرية
العنوان

األفالج (ليلى)

تاريخ التأسيس

1414هـ

الصندوق البريدي

380

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11912

عدد األعضاء العاملين

160

رقم الهاتف

0116826153

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0116821341

عدد الموظفين بالجمعية

32

البريد اإللكتروني

jaflaj@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555884402
0504262571

رقم التسجيل

129

تاريخ التسجيل

1416هـ

النشاط
رعاية األسر

سقيا المياه

األسر المنتجة

رعاية األرامل والمطلقات

الفسحة المدرسية

رعاية السجناء وأسرهم

توزيع الزكاة

السالت الغذائية

الدورات التدريبية

إفطار الصائمين

دفع اإليجارات

كسوة المالبس

إعانة الشباب على الزواج

الشباب والعمل

ترميم المنازل

مستقبلى فائض الوالئم

الحقيبة المدرسية

القسم النسائي

مكافحة التدخين

فرحة العيد

رقم الحساب

36

SA4780000142608010155553

مصرف الراجحي

جمعية وادى الدواسر الخيرية
العنوان

وادي الدواسر

تاريخ التأسيس

 1410هـ

الصندوق البريدي

250

اسم المحافظة

وادي الدواسر

الرمز البريدي

11991

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0117844215

عدد األعضاء العاملين

20

رقم الفاكس

0117844254

عدد األعضاء المنتسبين

38

البريد اإللكتروني

gamehaldawase@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  ، 8غير سعودي 1

الموقع االلكتروني

صفحة علي منتدي وادي الدواسر

جوال يمكن االتصال به

0509949100

رقم التسجيل

136

تاريخ التسجيل

 1417هـ

النشاط
استقبال وتوزيع المساعدات النقدية والعينية علي المستحقين

انشطة موسمية (صدقة الشتاء والصيف افطار صائم ،
كسوة العيد  ،توزيع الحقائب المدرسية)

المستودع الخيري (فائض المناسبات  ،مالبس مستعملة ،
آثاث مستعمل)

مساعدات (مقطوعة  ،طارئة  ،سداد كهرباء  ،معاقين
ومرضي  ،سقيا مياه)

رقم الحساب

SA2980000135608010105011

الزكاة بالراجحي

SA5380000423608010000551

الصدقات بالراجحي

SA8680000135608010507893

دعم المجمع السكني بالراجحي

SA8880000500608019001648

الحساب الرئيسي بالراجحي

SA2310000023810469000106

موارد أخرى باألهلي التجاري

SA1580000135608010600060

دعم مغسلة الموتي بالراجحي

37

جمعية البر الخيرية بمحافظة السليل
العنوان

محافظة السليل – السوق العام

تاريخ التأسيس

 1415هـ

الصندوق البريدي

50

اسم المحافظة

محافظة السليل

الرمز البريدي

11913

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

0117825503

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الفاكس

0117825502

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

brsulayyil@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  15غير سعودي 3

الموقع االلكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0506463675

رقم التسجيل

137

تاريخ التسجيل

 1417هـ

النشاط
تقديم المساعدات النقدية

مشروع كفالة االسر شديدي الحاجة

مشروع كفالة اليتيم

مشروع المساعدت العينية (مشروع السلة الغذائية –
الدفايات – بطانية الشتاء)

معاهد تدريب وتأهيل ابناء وبنات االسر المستفيدة من
الجمعية

مشروع تفطير الصائمين

مشروع رعاية أسر السجناء

رقم الحساب

SA 0480000345608010000342

مصرف الراجحي

SA8410000024212012000104

البنك األهلي التجاري

SA5620000005170003509940

بنك الرياض

جمعية البر الخيرية بحوطة بسدير
العنوان

حوطة سدير

تاريخ التأسيس

 1434هـ

الصندوق البريدي

134

اسم المحافظة

المجمعة

الرمز البريدي

11982

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

6

رقم الهاتف

064431278

عدد األعضاء العاملين

91

رقم الفاكس

064450022

عدد األعضاء المنتسبين

3

البريد اإللكتروني

Ber.hawtatsudair@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 8سعودي –  2غير سعودي

الموقع االلكتروني

Ber.hawtatsudair@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505200213

رقم التسجيل

139

تاريخ التسجيل

 1434هـ

النشاط
تقديم المساعدات لألسر الفقيرة

برامج مساعدة الشباب علي الزواج

تقديم مساعدات عينية للمستفيدين

الوجبة المدرسية

رقم الحساب

38

SA6680000160608010038202

دعم أنشطة اجتماعية

مصرف الراجحي (حساب التبرعات)

الجمعية الخيرية بالمزاحمية
العنوان

المزاحمية

تاريخ التأسيس

1413هـ

الصندوق البريدي

90

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11972

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0115220449

عدد األعضاء المنتسبين

12

رقم الفاكس

0115220449

عدد الموظفين بالجمعية

5

جوال يمكن االتصال به

0555110151

تاريخ التسجيل

1417هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

141
النشاط

المساعدات النقدية

الحقيبة المدرسية

تفطير الصائمين

السلة الغذائية

فائض األطعمة

كسوة العيد

رقم الحساب

بنك الرياض

SA4020000002210080559901

الجمعية الخيرية برغبة
العنوان

محافظة ثادق والمحمل – مركز رغبه

تاريخ التأسيس

 1418هـ

الصندوق البريدي

97

اسم المحافظة

محافظة ثادق والمحمل

الرمز البريدي

11953

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

رقم الهاتف

064451120

عدد األعضاء العاملين

116

رقم الفاكس

064451228

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

rghbati@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 1سعودي –  1غير سعودي

الموقع االلكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0505448570

رقم التسجيل

145

تاريخ التسجيل

 1419هـ

النشاط
تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين

اعانة الشباب الراغبين في الزواج

استقبال فائض االطعمة

رفع المستوي االجتماعي والثقافي في منطقة خدمات
الجمعية
رقم الحساب

SA9480000285608010018741

الجمعية الخيرية رغبه – عام

SA2380000285608010018758

الجمعية الخيرية برغبه – زكاة

39

جمعية البر الخيرية بالدوادمي
العنوان

محافظة الدوادمي

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

787

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11911

عدد األعضاء العاملين

409

رقم الهاتف

0116424108

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

0116420673

عدد الموظفين بالجمعية

18

البريد اإللكتروني

alberdawadmialbr@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505238429
0504444834

رقم التسجيل

146

تاريخ التسجيل

1419هـ

النشاط
توزيع فائض األطعمة

الحقيبة المدرسية

كفالة األيتام

مساعدات نقدية

رعاية الفقراء

مصهرة الشحوم

رقم الحساب

برامج توعوية

مصرف الراجحي

SA0380000115608010110650

جمعية البر الخيرية بمحافظة حوطة بني تميم
العنوان

حوطة بني تميم  -الحلة

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

218

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11941

عدد األعضاء العاملين

320

رقم الهاتف

0115551843

عدد األعضاء المنتسبين

54

رقم الفاكس

0115551366

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

j-albir-hota@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504489398

رقم التسجيل

148

تاريخ التسجيل

1419هـ

النشاط
الحقيبة المدرسية

اإلعانات المرضية الشهرية

زواج

سقيا المياة

ترميم المنازل

طارئة

اإلعانة الشتوية الغذائية

إعانات الزواج

تدريبية

كسوة الشتاء مالبس

دورات تدريب حاسب آلي

ترميم

إعانة شهرية غذائية

اإلفطار الصباحي

إيجار منازل

مقطوعة
رقم الحساب

40

SA2680000144608010098892

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بثادق
العنوان

محافظة ثادق

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

136

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11953

عدد األعضاء العاملين

148

رقم الهاتف

064439663

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

064439663

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

05044294658

رقم التسجيل

153

تاريخ التسجيل

1419هـ

النشاط
مساعدات من الزكاة

مساعدات طارئة

مساعدات شهرية لألرامل والمطلقات

مساعدات عينية

مشروع المرافق والجهات

مساعدات مدرسية

مساعدات زواج

مشروع سقيا الماء

رقم الحساب

مشروع إفطار صائم

مصرف الراجحي

SA3380000285608010111116

جمعية الحريق الخيرية
العنوان

محافظة الحريق

تاريخ التأسيس

1415هـ

الصندوق البريدي

60

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11944

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

0115370812

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0115370348

عدد الموظفين بالجمعية

6

جوال يمكن االتصال به

0504194440

تاريخ التسجيل

1420هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

156
النشاط

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدة المعاقين والمرضى

مساعدة الطالب المحتاجين

مساعدة األيتام

مساعدة أسر السجناء

تحسين وترميم مساكن المحتاجين

مساعدة األرامل والمطلقات

مساعدة الفقراء والمحتاجين

مشروع تفطير الصائمين

رقم الحساب

SA7280000309608010037628

مصرف الراجحي

41

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض (إنسان)
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

 1419هـ

الصندوق البريدي

102111

اسم المحافظة

الرياض

الرمز البريدي

11675

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

رقم الهاتف

0114966666

عدد األعضاء العاملين

720

رقم الفاكس

0114920184

عدد األعضاء المنتسبين

252

البريد اإللكتروني

info@ensan.org.sa

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  – 346غير سعودي 28

الموقع االلكتروني

www.ensan.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0502226555

رقم التسجيل

166

تاريخ التسجيل

 1420هـ

النشاط

رعاية األيتام مادياً

تدريب وتأهيل االيتام
رعاية األيتام اجتماعياً

رعاية االيتام صحياً
رقم الحساب

رعاية االيتام تعليمياً
تقديم البرامج التربوية والترفيهية
مصرف الراجحي

SA6580000164608010000190

جمعية البر الخيرية بتمير
العنوان

نمير – حي الخالدية

تاريخ التأسيس

 1419هـ

الصندوق البريدي

51

اسم المحافظة

المجمعة

الرمز البريدي

11943

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

064436667

عدد األعضاء العاملين

520

رقم الفاكس

064437997

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

brtmair@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 5سعوديين  2 -غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.tumaer.com

جوال يمكن االتصال به

0555261126

رقم التسجيل

169

تاريخ التسجيل

 1421هـ

النشاط
اعانة االسر المحتاجة

دعم مشروع االعاشة الطالبية

اعانة الشباب علي الزواج

تفطير الصائمين

تدريب الحاسب اآللي

دعم النوادي الصيفية

رقم الحساب

42

المساعدات الطارئة

SA638000318608010044227

مصرف الراجحي (الحساب العام)

SA478000318608010022884

مصرف الراجحي (تبرعات)

SA268000318608010022777

مصرف الراجحي (افطار صائم)

SA268000318608010055660

مصرف الراجحي (زكاة)

جمعية البر الخيرية بمحافظة رماح
العنوان

رماح – شارع األربعين

تاريخ التأسيس

 1415هـ

الصندوق البريدي

113

اسم المحافظة

رماح

الرمز البريدي

11981

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0115520810

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الفاكس

0115520840

عدد األعضاء المنتسبين

48

البريد اإللكتروني

BER.RUMAH@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 4سعوديين و  3غير سعوديين

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0555017810

رقم التسجيل

171

تاريخ التسجيل

1421هـ

النشاط
كفالة االيتام

رقم الحساب

مساعدة االسر الفقيرة

مساعدة المطلقات واألرامل والمعاقين

SA 6080000278608010026008

مصرف الراجحي (حساب التبرعات)

SA6180000278608010026669

مصرف الراجحي (حساب الزكاة)

SA9280000500608019001382

مصرف الراجحي (الحساب العام)

SA1680000278608010046006

مصرف الراجحي (كفالة االيتام)

43

جمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية
العنوان

الرياض – الدرعية

تاريخ التأسيس

1420هـ

الصندوق البريدي

70040

اسم المحافظة

محافظة الدرعية

الرمز البريدي

11567

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

0114841020

عدد األعضاء العاملين

10

رقم الفاكس

0114860865

عدد األعضاء المنتسبين

69

البريد اإللكتروني

info@mscs.org.sa

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  18غير سعودي 17

الموقع االلكتروني

www.mscs.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0552286090

رقم التسجيل

172

تاريخ التسجيل

 1421هـ

النشاط
برنامج كفالة اليتيم

مشروع الحقيبة – الكسوة المدرسية

كفالة االسر المحتاجة

مشروع صدقة الصيف – الشتاء

برنامج مساعد الشباب علي الزواج

تسديد االيجار

رقم الحساب

44

SA 5080000381608010049997

مصرف الراجحي

SA 2210000021119000000200

مصرف الراجحي

SA2880000381608010059996

مصرف الراجحي

SA 05050000682884466000

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالفويلق
العنوان

محافظة القويعية – مركز الفويلق

تاريخ التأسيس

 1422هـ

الصندوق البريدي

388

اسم المحافظة

القويعية

الرمز البريدي

11971

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

رقم الهاتف

0116533077 / 0116533392

عدد األعضاء العاملين

42

رقم الفاكس

016533393

عدد األعضاء المنتسبين

6

البريد اإللكتروني

Jbkf192@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 6سعودي  4 -غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0508775411
0554188831

رقم التسجيل

192

تاريخ التسجيل

 1423هـ

النشاط
المساعدات النقدية

المساعدات العينية – الغذائية

كفالة األيتام

مساعدة الشباب علي الزواج

إفطار صائم

المساعدات الطارئة

مشروع تحلية المياه

التدريب والتأهيل

مساعدات المساكن

رقم الحساب

SA5080000500608019001168

مصرف الراجحي (الرئيسي)

SA1080000282608010000809

مصرف الراجحي (الزكاة)

SA1180000282608010000791

مصرف الراجحي (التبرعات)

SA4080000282608010421443

مصرف الراجحي (كفالة االيتام)

SA4580000282608010421450

مصرف الراجحي (مساعدات الزواج)

SA4480000282608010421468

مصرف الراجحي (المبني االستثماري)

45

الجمعية الخيرية لمتالزمة داون (دسكا)
العنوان

حى المعذر نهاية طريق األمير تركى األول خلف
مستشفي الملك فيصل التخصصى

تاريخ التأسيس

1418هـ

الصندوق البريدي

15515

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11454

عدد األعضاء العاملين

125

رقم الهاتف

0114421060

عدد األعضاء المنتسبين

92

رقم الفاكس

0114421187

عدد الموظفين بالجمعية

47

البريد اإللكتروني

dsca@dsca.org.sa

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

197

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
كفالة معاق

تدريب األمهات

التحويل والمتابعة

برامج تهيئة تعليمية

برامج منزلية

الخدمات الصحية

برنامج التثقيف والتدريب لألمهات

تدريب كوادر سعودية

برامج التعليمي الوظيفي
زيارات منزلية ودراسة حالة اجتماعية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5655000000065542300152

جمعية البر الخيرية باالرطاوية
العنوان

االرطاوية

تاريخ التأسيس

 1420هـ

الصندوق البريدي

57

اسم المحافظة

المجمعة

الرمز البريدي

11952

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

6

رقم الهاتف

064361524

عدد األعضاء العاملين

60

رقم الفاكس

064360563

عدد األعضاء المنتسبين

14

البريد اإللكتروني

Artawia_artawia@yahoo.com

عدد الموظفين بالجمعية

 3سعودي –  1غير سعودي

الموقع االلكتروني

http://www.aac.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505195140

رقم التسجيل

203

تاريخ التسجيل

 1423هـ

النشاط
المساعدات العينية

تسديد فواتير الكهرباء لألسر الفقيرة

المساعدات النقدية
تسديد االيجارات

دعم االسر المنتجة

كسوة االيتام

دعم الرسوم الدراسية والتدريب

ترميم المساكن

مساعدات العالج

رقم الحساب

46

SA4780000500608019001416

مصرف الراجحي

SA8320000006090204569941

بنك الرياض

الجمعية الخيرية بجالجل
العنوان

مدينة جالجل

تاريخ التأسيس

 1422هـ

الصندوق البريدي

68

اسم المحافظة

المجمعة

الرمز البريدي

11982

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

064435566

عدد األعضاء العاملين

72

رقم الفاكس

064435800

عدد األعضاء المنتسبين

20

البريد اإللكتروني

Gamaeh_jlajil@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 3سعودي –  3غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0500599644

رقم التسجيل

204

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
افطار صائم

مساعدات ايجار منزل

مساعدات اجتماعية نقدية

مساعدات اجتماعية عينية

مساعدة الشباب علي الزواج

اقراض الشباب لغرض الزواج

سقيا المياه

وجبة افطار مدرسية

نقل طالب المدراس

مساعدات ذوي االحتياجات الخاصة

تقرير الجمعية السنوي

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8180000397608010000959

الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية «سمعية»
العنوان

الرياض – حي النزهة طريق أبو بكر الصديق

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

7533

اسم المحافظة

-

الرمز البريدي

11472

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

011215551

عدد األعضاء العاملين

453

رقم الفاكس

011219553

عدد األعضاء المنتسبين

288

البريد اإللكتروني

Saudi-hi205@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي – 48غير سعودي1

الموقع االلكتروني

www.saudi-hi.net

جوال يمكن االتصال به

0502449828

رقم التسجيل

205

تاريخ التسجيل

 1423هـ

النشاط
اإلسهام في تشجيع البحوث في مواضع اإلعاقة
رقم الحساب

إنشاء مراكز تأهيلية وتعليمية

SA6680000362608010000554

تقديم إعانات الزواج
مصرف الراجحي

47

جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي (كالنا)
العنوان

الرياض – حي السفارات – ساحة الكندي –
مبنى رقم  5الدور األرضي

1422هـ

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

94703

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

11614

عدد األعضاء العاملين

23

رقم الهاتف

0114815555
800610555

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد حالياً

رقم الفاكس

0114810555

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

dsca@dsca.org.sa

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

206

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
صحي وعالجي

توعوي وتثقيف صحي

تدريبي وتوظيفي

اجتماعي

تعليمي

تأهيلي

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA8510000024648921000101

جمعية البر الخيرية بساجر
العنوان

ساجر

تاريخ التأسيس

 1422هـ

الصندوق البريدي

450

اسم المحافظة

ساجر

الرمز البريدي

11950

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116323700

عدد األعضاء العاملين

47

رقم الفاكس

0116323701

عدد األعضاء المنتسبين

15

البريد اإللكتروني

albrsajer@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 4سعودي  3 -غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

050121096

رقم التسجيل

207

تاريخ التسجيل

 1423هـ

مصرف الراحجي فرع ساجر
رقم الحساب

48

البنك االهلي التجاري فرع ساجر

SA6980000196608010079998

الراجحي – صدقات وتبرعات

37347811000206

االهلي – صدقات وتبرعات

جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر
العنوان

الفيضة – بالسر

تاريخ التأسيس

 1422هـ

الصندوق البريدي

5039

اسم المحافظة

الدوادمي

الرمز البريدي

11951

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116390089

عدد األعضاء العاملين

87

رقم الفاكس

0116390086

عدد األعضاء المنتسبين

72

البريد اإللكتروني

info@faidhahbir.org

عدد الموظفين بالجمعية

 5سعودي  3 -غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.faidhahbir.org

جوال يمكن االتصال به

0504881124

رقم التسجيل

208

تاريخ التسجيل

 1423هـ

النشاط
توزيع المواد الغذائية  4فترات خالل السنة

توزيع الزكاة  3مرات خالل السنة

اعانة زواج ألبناء المستفيدين

توزيع الحقيبة المدرسية ألبناء المستفيدين

توزيع وصيانة برادات المياه

توزيع كسوة الشتاء

دورات تدريبية البناء المستفيدين

كفالة االيتام

استقبال وتوزيع زكاة الفطر

استقبال شحوم االضاحي

مشروع افطار صائم في رمضان

استقبال فائص الوالئم

رقم الحساب

SA6880000196608010080889

مصرف الراجحي (الراجحي زكاة)

SA2480000196608010080905

مصرف الراجحي (الراجحي صدقات)

SA5280000196608010104457

مصرف الراجحي (الحساب الرئيسي)

SA4810000037347873000201

مصرف الراجحي (االهلي زكاة)

SA7510000037347873000103

مصرف الراجحي (االهلي صدقات)

49

جمعية البر الخيرية بالرين
العنوان

الرين

تاريخ التأسيس

 1423هـ

الصندوق البريدي

81

اسم المحافظة

القويعية

الرمز البريدي

11946

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

رقم الهاتف

0116590200

عدد األعضاء العاملين

119

رقم الفاكس

0116591537

عدد األعضاء المنتسبين

28

البريد اإللكتروني

Jamaih_al-rain@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 6سعودي –  6غير سعودي

الموقع االلكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0506251424
05552574252

رقم التسجيل

209

تاريخ التسجيل

 1423هـ

النشاط
المساعدات النقدية

مشروع حفظ النعمة

مشروع الكسوة السنوية وكسوة العيدين

مساعدة الشباب علي الزواج واصالح ذات البين

مشروع تفطير االسر المحتاجة

استقبال الكفارات

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع مغسلة االموات

المساعدات العينية

مشروع استقبال وتزويع لحوم الهدي واالضاحي

مشروع السقيا الخيري

استقبال االثاث المستعمل

االستفادة من التمور

كفالة اليتيم

استقبال وتوزيع زكاة الفطر

المساعدات الطارئة

استقبال المالبس المستعملة

ترميم وصيانة المساكن

رقم الحساب

50

SA8880000421608010000603

مصرف الراجحي (التبرعات)

SA6680000421608010000611

مصرف الراجحي (الزكاة)

SA6580000421608010000629

مصرف الراجحي (الصدقة الجارية)

SA4380000421608010000637

مصرف الراجحي (مساعدة الشباب علي الزواج)

SA2180000421608010000645

مصرف الراجحي (كفالة اليتيم)

SA2680000421608010000652

مصرف الراجحي (تطفير الصائمين)

SA6380000421608010050038

مصرف الراجحي (المستودع الخيري)

SA4180000421608010050046

مصرف الراجحي (مركز التدريب والتأهيل)

SA5380000421608010059336

مصرف الراجحي (مشروع مبنى المستودي الخيري)

SA3580000421608010063734

مصرف الراجحي (بناء المساجد وصيانتها)

SA1380000421608010063742

مصرف الراجحي (االستثمار)

SA0880000421608010071398

مصرف الراجحي (السقيا الخيري)

SA2080000421608010099894

مصرف الراجحي (مبني إدارة الجمعية)

SA0930400108056723580016

جمعية البر الخيرية بالرين (البنك العربي)

جمعية البر الخيرية بالجله وتبراك
العنوان

الجله

تاريخ التأسيس

 1422هـ

الصندوق البريدي

133

اسم المحافظة

محافظة القويعية

الرمز البريدي

11926

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116540757

عدد األعضاء العاملين

44

رقم الفاكس

103 / 0116540747

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

info@aljellah.com

عدد الموظفين بالجمعية

 5سعودي –  3غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.aljellah.com

جوال يمكن االتصال به

0505406105

رقم التسجيل

210

تاريخ التسجيل

 143هـ

النشاط
تقديم المساعدات النقدية والعينية لألسر المحتاجة

كفالة االيتام واالسر الفقيرة

التعليم والتدريب والتأهيل

رعاية المعاقين وكبار السن

تأهيل األسر المحتاجة لتكون اسر منتجة

أي برامج وأنشطة تحقق خدمة لألفراد والمجتمع

رقم الحساب

مساعدة االرامل والمطلقات
رعاية أسر السجناء

SA 9020000002410262619940

التبرعات – بنك الرياض

SA 1580000414608010001006

الصدقات – مصرف الراجحي

SA 598000041460801000990

الزكاة – مصرف الراجحي

51

جمعية البر الخيرية بالبجادية
العنوان

البجادية

تاريخ التأسيس

 1423هـ

الصندوق البريدي

99

اسم المحافظة

مركز البجادية

الرمز البريدي

11931

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116345114

عدد األعضاء العاملين

60

رقم الفاكس

0116345113

عدد األعضاء المنتسبين

5

البريد اإللكتروني

Sh2090@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 2سعودي  6غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد موقع

جوال يمكن االتصال به

0505559204 / 0504273020

رقم التسجيل

211

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مشروع السلة الغذائية

مشروع كفالة االسر

مشروع سقيا الماء

مشروع دعم الزواج

مشروع الفائض من الوالئم

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع جمع الورق

مشروع استقبال المالبس واالثاث المستعمل

مشروع كسوة الشتاء

مشروع تأهيل الشباب

مشروع افطار صائم

مشروع كسوة العيدين

رعاية االرامل والمطلقات

تسقيف وترميم المنازل

رعاية اسر السجناء

مشروع الصدقة الجارية

كفارة اليمين

رعاية المعوقين

استقبال زكاة الفطر وتوزيعها

رقم الحساب

52

SA9680000325608010055505

مصرف الراجحي (التبرعات العام)

SA2980000325608010055547

مصرف الراجحي (الصدقات الجارية)

SA1980000325608010057279

مصرف الراجحي (كفارة اليمين)

SA0780000325608010057204

مصرف الراجحي (الزكاة)

SA2180000325608010055885

مصرف الراجحي (كفالة األسر)

SA5980000325608010057238

مصرف الراجحي (إعانة الزواج)

جمعية البر الخيرية بالتويم
العنوان

الرياض – محافظة المجمعة – مركز التويم

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

6006

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11982

عدد األعضاء العاملين

257

رقم الهاتف

064434315

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

064434314

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

albertwam@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504118336

رقم التسجيل

238

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
توزيع الزكوات

ملتقى فرحة العيد

تأهيل الشباب

إفطار صائم

حفظ فائض األطعمة

األستفادة من لحوم األضاحي

الدورات التدريبية

مساعدة الشباب على الزواج

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6080000160608010061105

جمعية البر الخيرية بالجمش
العنوان

الرفايع بالجمش

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

7003

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11975

عدد األعضاء العاملين

33

رقم الهاتف

0116464042

عدد األعضاء المنتسبين

ــ

رقم الفاكس

0116460339

عدد الموظفين بالجمعية

4

جوال يمكن االتصال به

0560024323

تاريخ التسجيل

1424هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

240
النشاط

مساعدات األسر المحتاجة

أسر السجناء

تدريب أبناء المستفيدين على الحاسب اآللي

مساعدات المعاقين

مساعدات أسر األيتام

إفطار صائم

كفالة اليتيم

المطلقات واألرامل

كفارات اليمين

رقم الحساب

SA6280000310608010000995

مصرف الراجحي

53

الجمعية السعودية الخيرية للتوحد
العنوان

حي المعذر

تاريخ التأسيس

 1423هـ

الصندوق البريدي

69296

اسم المحافظة

الرياض

الرمز البريدي

11547

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

رقم الهاتف

0112120050

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الفاكس

0112121008

عدد األعضاء المنتسبين

28

البريد اإللكتروني

saudiautism@saudiautism.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  88غير سعودي 62

الموقع االلكتروني

www.saudiautism.com

جوال يمكن االتصال به

0559602204

رقم التسجيل

244

تاريخ التسجيل

 1424هـ

النشاط
مركز األمير ناصر بن عبدالعزيز للتوحد
رقم الحساب

SA9080000500608019002000

مصرف الراجحي

SA1320000002092705009950

بنك الرياض

جمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة األفالج
العنوان

البديع – الشارع العام

تاريخ التأسيس

 1425هـ

الصندوق البريدي

1052

اسم المحافظة

محافظة االفالج

الرمز البريدي

11996

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116830366

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الفاكس

0116830266

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

berbade@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  12غير سعودي 1

الموقع االلكتروني

http://www.berbade.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0565652515

رقم التسجيل

247

تاريخ التسجيل

 1425هـ

النشاط
مشروع افطار الصائم (المسافرين واالسر)

سقيا المياه

مساعدة الفقراء واألرامل والمطلقات
كفالة االيتام

تأمين مستلزمات الشتاء والصيف للمحتاجين

اصالح مساكن المحتاجين

توزيع لحوم الهدي واالضاحي

استقبال الزكوات والكفارات والصدقات

دعم االسر المنتجة

رقم الحساب

54

SA12 8000 0142 6280 1015 5504

مصرف الراجحي – فرع االفالج – الحساب العام للجمعية

الجمعية الخيرية لرعاية األسر السعوديين في الخارج (أواصر)
العنوان

الرياض – طريق عثمان بن عفان

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

90560

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

11663

عدد األعضاء العاملين

68

رقم الهاتف

920004949

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

920005959

عدد الموظفين بالجمعية

18

البريد اإللكتروني

info@awasser.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0555165803

رقم التسجيل

253

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
برنامج الدمج االجتماعي

برنامج األسر المنتجة

برنامج كفالة األسر

الدراسات الميدانية

رقم الحساب

الدراسات والبحوث

بنك الرياض

SA3420000002861425709950

جمعية سند الخيرية لدعم األطفال المرضى بالسرطان
العنوان

حي أم الحمام الغربي مقابل شرطة المعذر

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

66962

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

10

الرمز البريدي

11586

عدد األعضاء العاملين

125

رقم الهاتف

0114809939
0114821929
0114809288

عدد األعضاء المنتسبين

141

رقم الفاكس

0114812332

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

info@sanad.org

جوال يمكن االتصال به

0559911426

رقم التسجيل

255

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
برنامج لعبة ترسم بسمة

توفير أدوية وأجهزة طبية

برنامج أمر اركاب
برنامج إسكان حاالت

برنامج المساندة اإليوائية

صرف إعانات مقطوعة

برنامج تشغيل نزل الضيافة

برنامج حفالت وأنشطة

برنامج عالج طفل مقيم

برنامج تحقيق أمنية

برنامج المساعدات العينية

برنامج كفالة طفل مريض

برنامج مساندة أمهات المرضى

رقم الحساب

SA1810000021848766000103

برنامج سند التطوعى

البنك األهلي التجاري

55

الجمعية الخيرية السعودية لمكافحة السرطان
العنوان

الرياض – طريق مكة

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

9428

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11413

عدد األعضاء العاملين

109

رقم الهاتف

0114829028

عدد األعضاء المنتسبين

106

رقم الفاكس

0114829037

عدد الموظفين بالجمعية

52

البريد اإللكتروني

info@cancercocity.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0500866880

رقم التسجيل

257

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
المساعدات المادية المقطوعة

األجهزة الطبية

إركاب المرضى

نقل المرضى

إسكان المرضى

برنامج الهدايا وزيارات الدعم النفعية

رقم الحساب

المعارض التوعوية
رواتب المرضى

مصرف الراجحي

SA1180000114608010005117

جمعية البر الخيرية برويضة العرض
العنوان

مركز الرويضة

تاريخ التأسيس

 1424هـ

الصندوق البريدي

1175

اسم المحافظة

محافظة القويعية

الرمز البريدي

11989

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116553381

عدد األعضاء العاملين

70

رقم الفاكس

0116553371

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

Jmal.ber@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي 5

الموقع االلكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0553387488

رقم التسجيل

281

تاريخ التسجيل

 1425هـ

النشاط
استقبال زكاة األموال

التبرعات العامة

الصدقة الجارية

مساعدة الشباب علي الزواج

تفطير األسر

المواد الغذائية – التدريب والتأهيل

سقيا الماء

رعاية أيتام

رقم الحساب

56

SA5480000359608010094040

مصرف الراجحي (حساب التبرعات)

جمعية البر الخيرية بعشيرة سدير
العنوان

عشيرة سدير

تاريخ التأسيس

 1424هـ

الصندوق البريدي

9176

اسم المحافظة

محافظة المجمعة

الرمز البريدي

11982

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

064210886

عدد األعضاء العاملين

93

رقم الفاكس

064210199

عدد األعضاء المنتسبين

2

عدد الموظفين بالجمعية

 2سعودي –  1غير سعودي

الموقع اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0547533557 / 0555477101

رقم التسجيل

282

تاريخ التسجيل

 1425هـ

البريد اإللكتروني

النشاط
تفطير صائم

مساعدات متنوعة

مساعدة زواج

إعانة مستفيد دائمة
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8880000160608010067003

جمعية البر الخيرية بنفي
العنوان

محافظة الدوادمي – نفي – الشارع العمم

تاريخ التأسيس

 1425هـ

الصندوق البريدي

7576

اسم المحافظة

الدوادمي

الرمز البريدي

11925

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

0116346808

عدد األعضاء العاملين

39

رقم الفاكس

0116346601

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

Wafy60@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

5

الموقع االلكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0558229955

رقم التسجيل

301

تاريخ التسجيل

 1426هـ

النشاط
مساعدة المحتاجين المسجلين في الجمعية

مساعدة اسر السجناء

االشراف علي االسر التي ال عائل لها

الحقيبة المدرسية

كسوة الشتاء

كسوة العيد

افطار صائم

مساعدة الزاج

كفالة االسر

رقم الحساب

SA 0380000405608010000702

الحساب العام في مصرف الراجحي

57

جمعية البر الخيرية في مركز األحمر
العنوان

مركز االحمر

تاريخ التأسيس

 1425هـ

الصندوق البريدي

2090

اسم المحافظة

محافظة االفالج

الرمز البريدي

11912

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116840250

عدد األعضاء العاملين

52

رقم الفاكس

0116840250

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

البريد اإللكتروني

ahmarber@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

6

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0552227881

رقم التسجيل

302

تاريخ التسجيل

 1426هـ

النشاط

رقم الحساب

58

إعانة

تعليم

كفالة ايتام

مساعدة محتاجين

تدريب

SA 528000014260801016329

حساب التبرعات في مصرف الراجحي

SA 9020000002150055699941

حساب التبرعات في بنك الرياض

SA 538000014260801063011

حساب الزكاة في مصرف الراجحي

SA 9020000000215005569941

حساب الزكاة في بنك الرياض

الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية
العنوان

الرياض – حي الملك فهد تقاطع طريق الملك
عبد العزيز مع طريق االمام سعود

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

42550

اسم المحافظة

الرياض

الرمز البريدي

11551

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

920001727

عدد األعضاء العاملين

111

 1425هـ

رقم الفاكس

 920001727تحويلة 200

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

البريد اإللكتروني

info@handseah.org.sa

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  2غير سعودي 4

الموقع االلكتروني

www.handseah.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0552701606

رقم التسجيل

327

تاريخ التسجيل

 1426هـ

النشاط
الجمعية تهدف الي تقديم الدعم الفني الهندسي للمشروعات الخيرية للوصول بها لتحقيق اهدافها التي انشئت من أجلها ويتحقق ذلك من خالل تقديم خدمات :
األشراف والتنسيق ألعداد الدراسات العمرانية والمعمارية
والهندسية

تشجيع الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير االليات
والوسائل المعنية علي تنفيذ المشروعات الخيرية بما يتالءم
مع متطلباتها االجتماعية واالقتصادية والبيئية

تنسيق االشراف علي تخطيط وادارة تنفيذ اعمال الصيانة
والترميم

تنسيق االشراف علي اعمال التنفيذ والتجهيز

اإلشراف علي اعداد اعمال التنفيذ والتجهيز

تقديم المعلومات واالفكار النوعية والجهات الخيرية التي
تعينها علي تحقيق أهدافها

رقم الحساب

296608010363367

مصرف الراجحي (رقم الحساب)

SA05 8000 0296 6080 1036 3367

مصرف الراجحي (رقم اآلبيان)

59

جمعية البر الخيرية بمغيب السر
العنوان

مغيب السر

تاريخ التأسيس

 1425هـ

الصندوق البريدي

206

اسم المحافظة

الدوادمي

الرمز البريدي

11951

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد األعضاء المنتسبين

3

البريد اإللكتروني

Mogyb328@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 3سعودي  2 -غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505503139

رقم التسجيل

328

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
صرف اعانات شهرية لألسر المستفيدة من خدمات الجمعية
بمختلف فئاتهم ايتام ارامل – مطلقات – كبار سن – ذوي
الدخل المحدود – اسر سجناء

تسديد االيجارات السنوية

صرف مواد عينية شهرية لألسر (بطاقة زاد)

تسديد فواتير كهرباء
رقم الحساب

60

196608010171100

مصرف الراجحي (حساب الزكاة)

SA74800001966080103294

مصرف الراجحي (الحساب العام)

جمعية البر الخيرية بعرجاء
العنوان

الدوادمي  /عرجاء

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

6027

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11995

عدد األعضاء العاملين

56

رقم الهاتف

0116362055

عدد األعضاء المنتسبين

10

رقم الفاكس

0116362066

عدد الموظفين بالجمعية

3

جوال يمكن االتصال به

0554293108

تاريخ التسجيل

1426هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

330
النشاط

مساعدات نقدية

مساعدات من يتعرض لكوارث طبيعية

تقديم اإلعانات كإعانة الزواج

كسوة العيد والحقيبة المدرسية لأليتام

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2280000115608010262501

الجمعية الخيرية بعسيلة
 1426هـ

العنوان

عسيلة الحي الشرقي

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

1073

الرمز البريدي

11961

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

رقم الهاتف

0116310908

عدد األعضاء العاملين

24

رقم الفاكس

011630506

عدد األعضاء المنتسبين

-

عدد الموظفين بالجمعية

 1سعودي  1 -غير سعودي

الموقع اإللكتروني

www.khairosailh.com

جوال يمكن االتصال به

0550099908

رقم التسجيل

331

تاريخ التسجيل

 1426هـ

مركز عسيلة – محافظة الدوادمي

البريد اإللكتروني

9

النشاط
صرف إعانة نقدية

إعانة محدودي الدخل المحتاجين

إعانة االيتام واالرامل

إعانة الشباب علي الزواج

رقم الحساب

الحج الخيري

SA7980000145608010188874

حساب الزكاة مع االيبان

SA840000145608010188866

حساب الصدقات مع االيبان

61

الجمعية الوطنية الخيرية للمتقاعدين في المملكة
العنوان

الرياض – طريق الملك عبدهللا

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

91447

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11633

عدد األعضاء العاملين

400

رقم الهاتف

0114503063

عدد األعضاء المنتسبين

6956

رقم الفاكس

0112635095

عدد الموظفين بالجمعية

35

البريد اإللكتروني

info@nra.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0555453039

رقم التسجيل

332

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
خدمة المتقاعدين (تحسين الوضع المآلي والمادي
واالجتماعي للمتقاعدين)

االهتمام بالبحوث والمشاركة في الندوات والمؤتمرات
المتعلقة بالمتقاعدين

برامج ترفيهية للمتقاعدين

وحدات تدريب واستشارات
رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA8730400108054252620012

جمعية عروى الخيرية
العنوان

عروي – الدوادمي

تاريخ التأسيس

 1426هـ

الصندوق البريدي

9020

اسم المحافظة

الدوادمي

الرمز البريدي

119150

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116533837

عدد األعضاء العاملين

86

رقم الفاكس

0116533940

عدد األعضاء المنتسبين

24

البريد اإللكتروني

JAMAIHT.ARWA@HOTMAIL.COM

عدد الموظفين بالجمعية

 1سعودي –  1غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

الرئيس 0506224484 /
الجمعية 0556660501 /

رقم التسجيل

333

تاريخ التسجيل

 1426هـ

الدعم المادي

رقم الحساب

62

التبرعات العينية

SA848000035960801070123

مصرف الراجحي

SA628000035960801070131

مصرف الراجحي

SA318000035960801090477

مصرف الراجحي

SA318000035960801070107

مصرف الراجحي

SA098000035960801070115

مصرف الراجحي

SA458000035960801069661

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بالهدار
العنوان

األفالج  -الهدار

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

24

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11912

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0116831549

عدد األعضاء المنتسبين

40

رقم الفاكس

0116831549

عدد الموظفين بالجمعية

7

جوال يمكن االتصال به

0556363035

تاريخ التسجيل

1427هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

337
النشاط

رقم الحساب

كفالة األسر

إعانة الزواج

سقيا المياه

إفطار صائم

المساعدات الطارئة

مساعدة أسر السجناء

المستودع الخيري

مساعدة طالب المدارس

كسوة العيد

SA3780000142608010209665

مصرف الراجحي

63

جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي (واعي)
العنوان

الرياض – الدائري الشرقي بين مخرجي -11
 12بعد بنك البالد

تاريخ التأسيس

 1427هـ

الصندوق البريدي

100311

اسم المحافظة

مدينة الرياض

الرمز البريدي

الرياض 11635

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

15

رقم الهاتف

0114976666

عدد األعضاء العاملين

448

رقم الفاكس

0114972020

عدد األعضاء المنتسبين

434

البريد اإللكتروني

gs@wa3i.sa

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  – 40غير سعودي 24

الموقع االلكتروني

www.wa3i.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0556882906

رقم التسجيل

340

تاريخ التسجيل

 1427هـ

النشاط
مشروع رعاية المراهقين

مشروع رخصة قيادة األسرة

برنامج الجود الواعي "التدريب المنتهي بالتوظيف"

مركز واعي للتدريب

مركز واعي لالستشارات االجتماعية "برنامج االستشارات
الهاتفية"

منتدى الرياض االجتماعي

مشروع رائدات "تأهيل القيادات النسائية في العمل
الخيري"

دورات تدريبية عامة في االسرة والعالقات والحوار
األسري وحل المشكالت

المسرح االجتماعي "توعية افراد االسرة عن طريق
المسرح االجتماعي"

رقم الحساب

64

SA64 8000 0487 6080 1006 6605

مصرف الرحجي

SA24 1500 0999 3000 0027 0003

بنك البالد

SA95 1000 0025 7519 5500 0107

البنك األهلي التجاري

الجمعية الخيرية للتوعية الصحية (حياتنا)
العنوان

الرياض – الدائري الشرقي بين مخرج  11و
 10مقابل متحف الصقر للطيران

 1427هـ

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

241768

اسم المحافظة

الرياض

الرمز البريدي

الرياض 11322

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

رقم الهاتف

0112482929

عدد األعضاء العاملين

80

رقم الفاكس

0112482973

عدد األعضاء المنتسبين

31

البريد اإللكتروني

www.hayatona.net

عدد الموظفين بالجمعية

سعودي  4غير سعودي 4

الموقع االلكتروني

info@hayatona.net

جوال يمكن االتصال به

0556400433

رقم التسجيل

341

تاريخ التسجيل

 1427هـ

النشاط
التدريب والتعليم الصحي من خالل الدورات التدريبية
وورش العمل واللقاءات والندوات العلمية

إجراء الدراسات واألبحاث ذات العالقة

التخطيط لبرامج وأنشطة التوعية الصحية وتعزيز الصحة

بناء اللوائح واألنظمة والمعايير المتعلقة بالتوعية الصحية
وتعزيز الصحة أوتطويرها

تأليف وترجمة الكتب العلمية وإصدار النشرات العلمية في
مجال اهتمامات "حياتنا"

إقامة معارض التوعية الصحية والفعاليات واالنشطة
المجتمعية المختلفة ذات العالقة

رقم الحساب

SA9880000341608010810008

مصرف الراجحي

SA5015000999300000180004

بنك البالد

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
العنوان

الرياض طريق الملك فهد حي المحمدية مجمع
السالم الدور الثاني

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

75895

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

11588

عدد األعضاء العاملين

43

رقم الهاتف

0114706364

عدد األعضاء المنتسبين

7

رقم الفاكس

0114707337

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

Enayah.org@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0533203300

رقم التسجيل

364

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مشروع عناية للعالج الخيري

مشروع العيادات المتنقلة

مشروع قافلة مكافحة العمى الناشئ عن مرض السكرى

مشروع الحقيبة الدوائية

مشروع المركز الصحي الخيري

مشروع الرعاية الصحية المنزلية

رقم الحساب

SA4480000344608010200991

مصرف الراجحي

65

الجمعية السعودية الخيرية لألمراض الوراثية
العنوان

الرياض – حي المروج

تاريخ التأسيس

 1427هـ

الصندوق البريدي

94523

اسم المحافظة

الرياض

الرمز البريدي

11614

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف الموحد

920002125

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الهاتف

0112344420

عدد األعضاء المنتسبين

----

رقم الفاكس

0114566008

عدد الموظفين بالجمعية

----

البريد اإللكتروني

Sgd.org.sa@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553033629

الموقع االلكتروني

www.sgd.org.sa

رقم التسجيل

365

تاريخ التسجيل

 1428هـ

النشاط
مؤتمر الثالسيميا

عالقات عامة وإعالم

إعداد وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الوعي
العلمي والثقافي واالجتماعي في مجال عمل الجمعية

برامج خدمات الرعاية الصحية

برامج تدريب

برامج األسرة والمجتمع

إصدار النشرات

رقم الحساب

66

SA8105000068200396097000

رقم حساب االبيان – بنك االنماء

SA0615000999300000410007

رقم حساب االبيان – بنك البالد

SA9710000024544444000101

رقم حساب االبيان – البنك األهلي

SA6480000355608015777775

رقم حساب االبيان – مصرف الراجحي

جمعية زهرة لسرطان الثدي بالرياض
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

61334

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11565

عدد األعضاء العاملين

133

رقم الهاتف

0114833652

عدد األعضاء المنتسبين

89

رقم الفاكس

0112812841

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

info@zahra.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0554458566

رقم التسجيل

366

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
محاضرات توعوية وتعريفية

النشرات التوعوية

برنامج التأهيل واإلرشاد النفسي

محاضرات وزيارات المناطق المختلفة في المملكة

برامج المسح الشامل

المشروع الوطني للتوعية بسرطان الثدي

برنامج األبحاث

معرض لمسة زهرة

رقم الحساب

SA5180000114608010003039

مصرف الراجحي

67

جمعية االعاقة الحرية للكبار بالرياض (حركية)
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

 1427هـ

الصندوق البريدي

325075

اسم المحافظة

الرياض

الرمز البريدي

11371

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

920009882

عدد األعضاء العاملين

277

رقم الفاكس

0112914146

عدد األعضاء المنتسبين

96

البريد اإللكتروني

harakia@harakia.org.sa

عدد الموظفين بالجمعية

 12سعودي –  3غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.harakia.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0555331874

رقم التسجيل

367

تاريخ التسجيل

 1428هـ

النشاط
تدريب وتوظيف المعاقين

الزواج الجماعي للمعاقين

مشروع نقل المعاقين

ورشة صيانة االجهزة الطبية

ذرية (مساعدة المعاقين علي االنجاب)

برنامج اللقاء الشهري

رعاية الموهبين

السكن والوقف الخيري

كسوة العيد

سلة رمضان الغذائية

اضاحي العيد

الصدقات والزكوات وتفريج الكرب

رقم الحساب

68

SA7230400010802222440014

البنك العربي الوطني – الحساب العام

SA773040108022222440021

البنك العربي الوطني – برنامج الزواج

SA1680000260608010377773

بنك الراجحي – الحساب العام

SA9480000260608013777771

بنك الراجحي – الوقف الخيري

SA3120000002350248929940

بنك الرياض

SA1915000999300001230005

بنك البالد – الحساب العام

SA9415000999300001230013

بنك البالد – حساب الزكاة

SA7215000999300001230021

بنك البالد – كفالة معاق

SA2815000999300001230037

بنك البالد – تفريج كربة

SA5865000000116177616001

البنك السعودي لالستثمار

جمعية البر الخيرية بمركز خف
العنوان

الدوادمي – خف

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

358

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11951

عدد األعضاء العاملين

2

رقم الهاتف

0116463179

عدد األعضاء المنتسبين

58

رقم الفاكس

011646379

عدد الموظفين بالجمعية

6

جوال يمكن االتصال به

0500004388

تاريخ التسجيل

1428هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

368
النشاط

السلة الغذائية الشهرية

إعانة الزواج الطارئة

فائض الوالئم

مشروع إفطار الصائم

الحقيبة المدرسية

توزيع لحوم الهدي واألضاحي

توزيع األثاث المستعمل واألواني المنزلية

كفالة أسر المسجونين

توزيع زكاة الفطر

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6080000196608010155335

جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف)
العنوان

شارع الالذقية – شرق سوق الشمال

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

63359

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11516

عدد األعضاء العاملين

51

رقم الهاتف

920009980

عدد األعضاء المنتسبين

55

رقم الفاكس

0114506467

عدد الموظفين بالجمعية

12

البريد اإللكتروني

abksa@windowslive.com

جوال يمكن االتصال به

0554424562

رقم التسجيل

400

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
دورة في الحاسب (برنامج جوز)

دورة برايل

الملتقى األول للجمعية 1430هـ

دورة فن استخدام العصا البيضاء

ندوة التنقية الحديثة في خدمة المكفوفين

المتلقى األول للجمعية 1430هـ

دورة لغة إنجليزية

ندوة دورة القطاعات الحكومية في خدمة المكفوفين

تنظيم حملة عمرة

رقم الحساب

SA6415000999300000650008

بنك البالد

69

جمعية المجد الخيرية النسائية بالغطغط
العنوان

محافظة المزاحمية

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

196

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11972

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0115232248

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0115232248

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

j.almajed@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

405

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
المشاركة في مهرجان الرياض أحلى مع البنات

برامج ثقافية

إعانات مالية وعينية

المشاركة في مهرجان السوق الريفي

المشاركة في (حفل معايدة)

برامج توعوية

رقم الحساب

بنك الرياض

SA3520000002210119739940

جمعية البر الخيرية بمركز النبوان
العنوان

محافظة الدوادمي مركز النبوان

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11911

عدد األعضاء العاملين

26

رقم الهاتف

0116331079

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0116331079

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505647034

رقم التسجيل

407

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدات عامة

مساعدات للمعاقين

كفالة أيتام

مشروع الحقيبة المدرسية
رقم الحساب

70

SA4080000115608010288852

مصرف الراجحي

جمعية جو الخيرية
العنوان

جو

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

303

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11923

عدد األعضاء العاملين

35

رقم الهاتف

0115610000

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0115610004

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

jameatjaw@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505232727

رقم التسجيل

411

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
السلة الغذائية

ملتقى العيد

كسوة الشتاء

تفطير الصائمين

الحقيبة المدرسية

تكريم المتفوقين والمتفوقات

كفالة األيتام

زكاة الفطر

لحوم األضاحي

كسوة العيد

توزيع زكاة المال

مساعدة الشباب على الزواج

الوجبات المدرسية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2580000284608010000245

جمعية السكرى السعودية الخيرية
العنوان

الرياض – حي النخيل عمارة رقم 135

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

341135

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11333

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

0114704147

عدد األعضاء المنتسبين

14

رقم الفاكس

0114703839

عدد الموظفين بالجمعية

3

جوال يمكن االتصال به

0555185666

تاريخ التسجيل

1429هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

412
النشاط

التوعية والتثقيف

المساهمة في تطوير الخدمة الطبية

تقديم الدعم المآلي واالجتماعي والطبي والنفسي لمرضى
السكري

تمثيل في المحافل الدولية

رقم الحساب

SA0215000999300000710003

الدعم الطبي

بنك البالد

71

مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة
العنوان

السفارات

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

94682

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

15

الرمز البريدي

11614

عدد األعضاء العاملين

109

رقم الهاتف

4884401

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

48261664

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

Al-balawi@pscdr.org.sa

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

414

تاريخ التسجيل

66
1429هـ

النشاط
دعم أبحاث اإلعاقة بكافة مجاالتها وتقديم الدعم للباحثين

مراكز معلومات

أبحاث علمية

برامج خاصة للمعوقين
رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA3630400108008655550018

جمعية األمير سلمان لإلسكان الخيري
العنوان

الرياض – الدائري الشرقي

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

230008

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11321

عدد األعضاء العاملين

23

رقم الهاتف

0112543377

عدد األعضاء المنتسبين

23

رقم الفاكس

0112541141

عدد الموظفين بالجمعية

106

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505249759

رقم التسجيل

427

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
بناء مساكن للمحتاجين
رقم الحساب

72

ترميم وتحسين المساكن للمحتاجين
SA9380000126608010164449

تنفيذ دراسات وبحوث متعلقة بمشاريع السكن واإلسكان
مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالقاعية
العنوان

مركز القاعية – محافظة المجمعة

تاريخ التأسيس

 1429هـ

الصندوق البريدي

289

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

المجمعة

الرمز البريدي

11952

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

064240307

عدد األعضاء المنتسبين

25

رقم الفاكس

064210466

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

Gscm1429@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

 1سعودي  1 -غير سعودي

تاريخ التسجيل

0502163162

الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

 1429هـ

449
النشاط
تقديم االعانات الالزمة كاعانة الزواج والخدمات العامة

تقديم المساعدات المالية والعينية

القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة
العيد

المساعدة في رفع المستوي الصحي والثقافي والتعليمي
واالجتماعي
رقم الحساب

SA3780000406608010040004

مصرف الراجحي

73

جمعية أبو جالل الخيرية
العنوان

أبو جالل

تاريخ التأسيس

 1429هـ

الصندوق البريدي

7523

اسم المحافظة

الدوادمي

الرمز البريدي

11952

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

0116330530

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الفاكس

0116330530

عدد األعضاء المنتسبين

4

البريد اإللكتروني

عدد الموظفين بالجمعية

 3سعوديين –  1غير سعودي

الموقع االلكتروني

جوال يمكن االتصال به

0555626423
0531529555

تاريخ التسجيل

 1429هـ

رقم التسجيل

450
النشاط
مشروع إفطار صائم

رعاية اسر السجناء

رعاية األسر
رعاية االيتام

اعانة المتقدمين علي الزواج

الحقيبة المدرسية

رعاية األرامل والمطلقات

رعاية اإلعاقة

كسوة الشتاء

رقم الحساب

SA4680000405608010000413

مصرف الراجحي (العام)

SA9680000405608010057132

مصرف الراجحي (الوقف)

SA4780000405608010057140

مصرف الراجحي (الزكاة)

جمعية البر الخيرية بالحيد
العنوان

الدوادمي – مركز الحيد

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

ـــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0116346355

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0116346355

عدد الموظفين بالجمعية

ــــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505114318

رقم التسجيل

472

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات عينية

فرحة العيد

إعانة الزواج

كسوة الشتاء

برادة ماء سبيل

تحسين المساكن

مساعدات مالية
رقم الحساب

74

SA2480000405608010000421

مصرف الراجحي

جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه (افتا)
العنوان

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز
األبحاث (المؤقت)

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

3384

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11211

عدد األعضاء العاملين

83

رقم الهاتف

0114424981

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0114423435

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

adhd@adhd.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0554559083

رقم التسجيل

474

تاريخ التسجيل

1430/2/19هـ

النشاط
رفع الوعي الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه مستوى المجتمع ككل
رقم الحساب

تدريب األطباء في أنحاء المملكة على التشخيص والعالج
مصرف الراجحي

SA9780000114608010422221

جمعية العيينة الخيرية
العنوان

العيينة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11922

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

0152811051

عدد األعضاء المنتسبين

23

رقم الفاكس

015281051

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0556499995

رقم التسجيل

475

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
تقديم مساعدات مالية وعينية

تقديم مساعدات لمنكوبي الكوارث

إنشاء مشروعات العناية بالطفولة واألمومة

تقديم إعانات كالزواج وتحسين المساكن
رقم الحساب

SA4380000303608010088502

مصرف الراجحي

75

جمعية الداهنة الخيرية
العنوان

الرياض – شقراء – مركز الداهنة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

بريد الداهنة

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

26

الرمز البريدي

11961

عدد األعضاء العاملين

19

رقم الهاتف

0116282040

عدد األعضاء المنتسبين

35

رقم الفاكس

0116280015

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Khairdahnah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505126395

رقم التسجيل

476

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
أسر محتاجة

أيتام

معاقين

أرامل

مطلقات

مسنين

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA53800000297608010027706

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى األيدز بالرياض (مناعة)
العنوان

الرياض – حي المريع

تاريخ التأسيس

 1430هـ

الصندوق البريدي

11421

اسم المحافظة

الرياض

الرمز البريدي

596

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

0114027088

عدد األعضاء العاملين

21

رقم الفاكس

0114093317

عدد األعضاء المنتسبين

4

البريد اإللكتروني

mahmoudh@rdcci.org.sa

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد

الموقع االلكتروني

www.noaid.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0506288238

رقم التسجيل

488

تاريخ التسجيل

 1430هـ

النشاط
الدعم المادي والنفسي واالجتماعي والمعنوي للمريض
وأسرته.

متابعة تفعيل وتطبيق كافة المراسيم الملكية واالنظمة
والقوانين والقرارات التي تكفل لمريض االيدز حقوقه.

مخاطبة الجهات ذات العالقة كل فيما يخصه بما قد
يحتاجه مريض األيدز من خدمات (صحية وتعليمية
وتأهيلية واجتماعية وترفيهية) وغيرها من الخدمات.

توعية وتثيقف المجتمع بمرض االيدز.

دعم وتشجيع وتبني البحوث العلمية التي تسعي لمعرفة
اسباب االيدز وماولة الحد منها أو التخفيف من المضاعفات
الناتجة عنه.

دعم وتشجيع |انشطة ومهارات مرضي االيدز من خالل
المشاركة في المناسبة المختلفة.

رقم الحساب

76

SA5280000126608010888807

مصرف الرحجي

SA3815000999300001500002

بنك البالد

جمعية عرقة الخيرية
العنوان

عرقة – شرق جامع األمير مشعل بن عبد
العزيز

الصندوق البريدي

76117

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

11922

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0114802752

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0114808267

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Alaseer-789@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0540262882

رقم التسجيل

489

تاريخ التسجيل

1430هـ

تاريخ التأسيس

1430هـ
9
32

النشاط
توزيع السلة الغذائية

توزيع التمور

توزيع الزكاة بالحساب

توزيع الحقيبة المدرسية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA800003896080100000256

الجمعية السعودية لمرض الزهايمر
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

14919

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

10

الرمز البريدي

11434

عدد األعضاء العاملين

149

رقم الهاتف

0112143838

عدد األعضاء المنتسبين

72

0112170904

رقم الفاكس
البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

عدد الموظفين بالجمعية

6

جوال يمكن االتصال به

0504171761

تاريخ التسجيل

1430هـ

491
النشاط

رفع مستوى الوعي بمرض الزهايمر من خالل تثقيف
شرائح المجتمع حول هذا المرض عبر وسائل اإلعالم

تطوير مهارات العاملين في مجال مرض الزهايمر

تقديم الدعم لعائالت المصابين

تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر

رقم الحساب

SA9210000024948779000108

التعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة والمستشفيات
والمراكز ذات العالقة من أجل تحسين مستوى الخدمات

البنك األهلي

77

جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره
العنوان

حي المرسالت

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

12463

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

-

الرمز البريدي

12463 – 2666

عدد األعضاء العاملين

101

رقم الهاتف

0114543201

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

0114534662

عدد الموظفين بالجمعية

13

البريد اإللكتروني

info@mawadda.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0590993757

رقم التسجيل

492

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
عقد دورات للمقبلين على الزواج

التنسيق بتأهيل الزوجين إليجاد فرص عمل لهما

تقديم مساعدات اجتماعية ونفسية عن طريق جلسات
عالجية

تقديم استشارات قانونية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8380000470608010077783

جمعية البر الخيرية بمركز أم سديرة
العنوان

المجمعة – أم سديرة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

177

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11952

عدد األعضاء العاملين

26

رقم الهاتف

064210049

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

064210532

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

j-b-omsda-irah@alber.com

جوال يمكن االتصال به

0554455924

رقم التسجيل

501

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدة األسر المتدنية الدخل

ترميم منازل

مساعدة الفقراء والمساكين

مساعدة المطلقات

مساعدة المهجورات

مساعدة معاقين

مساعدة أيتام

مساعدة األرامل

مساعدات زواج

رقم الحساب

78

SA0280000406608010041119

مصرف الراجحي

جمعية أسر التوحد الخيرية
العنوان

الرياض – المرسالت

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

43

رقم الهاتف

0112037370

عدد األعضاء المنتسبين

89

رقم الفاكس

0112037375

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

054235159

رقم التسجيل

528

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
دعم القضايا الخاصة بمجاالت التوحد في الدوائر الحكومية

توفير الدعم االجتماعي والنفسي لألهالي

نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن اضطراب التوحد

التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والدولية لتحقيق
أهداف الجمعية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA708000020161708000108

جمعية نعجان الخيرية بمحافظة الخرج
العنوان

نعجان

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

220

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

 11942الخرج

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0114598844

عدد األعضاء المنتسبين

38

رقم الفاكس

0114598833

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Jamyh.naajan@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506218180

رقم التسجيل

530

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
توزيع السلة الغذائية

توزيع الزكاة

توزيع التمور

توزيع الحقيبة المدرسية
رقم الحساب

SA0480000233608010153038

مصرف الراجحي

79

جمعية البر الخيرية بمركز النويعمة بوادي الدواسر
العنوان

شارع األمير سطام بن عبد العزيز – مركز
النويعمة

 1430هـ

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

1380

اسم المحافظة

محافظة وادي الدواسر

الرمز البريدي

11991

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

رقم الهاتف

0117861555

عدد األعضاء العاملين

31

رقم الفاكس

0117861456

عدد األعضاء المنتسبين

-

البريد اإللكتروني

Ber.nowamah1@hotmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 5سعودي  2 -غير سعودي

الموقع االلكتروني

www.bern.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0551190403

رقم التسجيل

539

تاريخ التسجيل

 1430هـ

النشاط
استقبال الزكوات وتوزيعها علي مستحقيها

استقبال كفارات اليمين وتوزيعها

توزيع السالت الغذائية

توزيع االجهزة الكهربائية

توزيع كسوة العيد

سداد فواتير الكهرباء وااليجارات

توزيع صدقة الشتاء

استقبال التبرعات العينية والنقدية والصدقات

المواد الغذائية – التدريب والتأهيل

توزيع مساعدات للمقبلين علي الزواج

استقبال زكاة التمور وايصالها لمستحقيها

كفالة االسر الفقيرة

استقبال وتوزيع فائض الوالئم

إقامة مشروع افطار الصائمين

جمع األوراق والمالبس المستعملة

رقم الحساب

80

SA9380000423608010000122

مصرف الراجحي (الحساب العام)

SA7080000423608010000148

مصرف الراجحي (حساب الصدقات)

SA3080000423608010000189

مصرف الراجحي (حساب التبرعات)

SA3180000423608010000171

مصرف الراجحي (حساب الزكاة)

SA5380000423608010000163

مصرف الراجحي (حساب الوقف)

SA718000042360801000130

مصرف الراجحي (حساب إفطار صائم)

جمعية وثيالن الخيرية
العنوان

الدوامي – وثيالن

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

100

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ساجر

عدد األعضاء العاملين

26

رقم الهاتف

0116380339

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0116380339

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Ber.nowamah@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504280963

رقم التسجيل

549

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
مساعدة األسرة المحتاجة

مساعدة األرامل والمعاقين

إعانة الزواج

تحسين المساكن

رقم الحساب

كسوة العيد ومعونة الشتاء

مصرف الراجحي

SA7880000196608010169658

الجمعية الخيرية للزواج واإلصالح االجتماعي بمحافظة األفالج
العنوان

محافظة االفالج

تاريخ التأسيس

 1430هـ

الصندوق البريدي

365

اسم المحافظة

محافظة االفالج

الرمز البريدي

11912

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

رقم الهاتف

0116821605

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الفاكس

0116825929

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

البريد اإللكتروني

Zawaj1431@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

 6سعودي –  0غير سعودي

الموقع االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0555569670

رقم التسجيل

551

تاريخ التسجيل

 1431هـ

النشاط
إعانة الشباب المقبلين علي الزاج

التوفيق بين راغبي الزواج

إعانة المطلقات وتزوجيهن

اإلصالح االجتماعي وحل المشكالت

دورات التدريب والتأهيل

القسم النسائي

تزويج غير القادرين

االستشارات االسرية

رقم الحساب

SA1380000142608010356664

مصرف الراجحي (الحساب الرئيسي)

SA1380000142608010356672

مصرف الراجحي (حساب الزكاة)

SA1380000142608010356680

مصرف الراجحي (حساب الصدقات)

81

الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل)
العنوان

مدينة الرياض

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

-

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

554469963

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0556202088

رقم التسجيل

555

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
نشر الوعي والوقاية من خطورة السمنة

تقديم المساعدات المالية إلجراء العمليات الجراحية

التعاون مع الوزارات

توفير الستقبال المرضى ومساعدتهم مجاناً
رقم الحساب

البنك األهلي

SA3210000021858374000104

الجمعية الخيرية بمركز الشواطن
العنوان

عفيف – الشواطن

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

556

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11921

عدد األعضاء العاملين

26

رقم الهاتف

0117233023

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0117233023

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0503323203

رقم التسجيل

557

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
مساعدة األسر المحتاجة
رقم الحساب

82

تأمين أجهزة للمعاقين
SA7580000132608010258854

تقديم األطعمة لألسر الفقيرة
مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز شبيرمة
العنوان

الدوامي – شبيرمة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

7060

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11975

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0116332477

عدد األعضاء المنتسبين

23

رقم الفاكس

0116332477

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

Shubairma-ber@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0509884009

رقم التسجيل

558

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
توزيع مساعدات عينية

توزيع التمور على المستفيدين

الحقيبة المدرسية للطالب

صيانة أجهزة المستفيدين

سلة الغذاء للمستفيدين

توزيع الكسوة الشتوية للمستفيدين

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9080000115608010317149

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

37048

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11419

عدد األعضاء العاملين

5

رقم الهاتف

0112252113

عدد األعضاء المنتسبين

100

رقم الفاكس

0114549717

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

asaobat@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555219303

رقم التسجيل

567

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
ملتقى صعوبات التعلم

حفل تكريم

مهرجان أمرح

حملة تعريفية

دورات تدريبية

ملتقى شهري

رقم الحساب

SA6980000501608010028664

نشرات

مصرف الراجحي

83

جمعية صوت متالزمة داون
العنوان

الرياض – السفارات

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

94443

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11693

عدد األعضاء العاملين

19

رقم الهاتف

0114887494

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

423755

عدد الموظفين بالجمعية

51

البريد اإللكتروني

www.saut.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505778095

رقم التسجيل

569

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
إجراء البحوث األكاديمية أو الطبية

االستعانة بالخبراء والمختصين في تطوير البرامج
التربوية والتعليمية والتأهيلية

تنسيق المؤتمرات

برامج توعية للمجتمع
رقم الحساب

البنك األهلي

SA4210000024949197000101

الجمعية الخيرية السعودية لمرض الفصام
العنوان

الرياض – المرسالت

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

8582

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

11413

عدد األعضاء العاملين

39

رقم الهاتف

0112037374

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0112037375

عدد الموظفين بالجمعية

 1بالتكليف

البريد اإللكتروني

c.s.alfesam@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505110339

رقم التسجيل

571

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط

رقم الحساب

84

ورش عمل

زيارات ميدانية

لقاءات ترفيهية للمرضى

السحور الخيري

ركن تعريفي بمركز بشرى التجاري

المشاركة في اليوم العالمي للصحة النفسية بمركز غرناطة

SA808000036860808017000007

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بمركز الثذورة
العنوان

الدوادمي – الثذورة

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

651

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11911

عدد األعضاء العاملين

27

رقم الهاتف

0116460020

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0116461030

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

arjadwah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504466092

رقم التسجيل

572

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
الزاد الشهري

اإلعانة الشتوية

اإلعانة الشهرية للمحتاجين

اإلعانة الطارئة

إعانة الدارس

إعانة استئجار البيوت

إعانة الشباب على الزواج
رقم الحساب

البنك األهلي

SA1510000039261687000105

جمعية أرطاوي الرقاص الخيرية
العنوان

الدوادمي

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

211

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

11951

عدد األعضاء العاملين

10

رقم الهاتف

0116310300

عدد األعضاء المنتسبين

29

رقم الفاكس

0116310300

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

artaweder@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504419786

رقم التسجيل

574

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط

رقم الحساب

توزيع السلة الغذائية

الكفاءات

توزيع الحقيبة المدرسية

توزيع التمور

األيتام

المساعدات النقدية

إفطار صائم

توزيع كسوة الشتاء
SA3980000196608010179009

مصرف الراجحي

85

الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

8485

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

15

الرمز البريدي

11482

عدد األعضاء العاملين

60

رقم الهاتف

0114825603

عدد األعضاء المنتسبين

90

رقم الفاكس

0114825619

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

qahtanin@scta.gov.sa

جوال يمكن االتصال به

0552033302

رقم التسجيل

575

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
المحافظة على التراث
رقم الحساب

إصدار المطبوعات واألبحاث

دعم الهيئات ومراكز البحوث

البنك األهلي

SA4510000020162798000108

الجمعية الخيرية بمركز جهام
العنوان

الدوادمي – جهام

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

11911

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

جهام

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0116333789

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0116333789

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

g.jaham@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504894845

رقم التسجيل

576

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
تقديم المساعدات العينية والمالية

تقديم إعانات كإعانة الزواج

مساعدة للكوارث الطبيعية

كسوة الشتاء والعيد
رقم الحساب

86

SA7280000310608010098882

مصرف الراجحي

جمعية رعاية الطفولة بمنطقة الرياض
العنوان

مدينة الرياض

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

54829

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

11524

عدد األعضاء العاملين

160

رقم الهاتف

0114949067

عدد األعضاء المنتسبين

50

رقم الفاكس

0114707054

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد االلكتروني

info@childcare.org.sa

جوال يمكن اإلتصال به

1504477790

تاريخ التسجيل

1432هـ

الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

594
النشاط

تقديم برنامج تثقيف األم والطفل مدة  25اسبوع (ستة أشهر)
يستهدف األمهات الالتي لديهن أطفال من عمر  3إلى  9سنوات

تقديم برامج تدريبية قصيرة األمد

تقديم خدمات استشارية متخصصة في مرحلة الطفولة

تقديم تدريب متخصص في مرحلة الطفولة

برامج تثقيفية وتوعوية عبر وسائل اإلتصال الحديثة

المشاركة في المؤتمرات العلمية بكل ما يخص الطفولة

إقامة الفعاليات بالشراكة مع المعنيين بالطفولة
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5880000203608012121211

جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية األسرية بمنطقة الرياض
العنوان

الرياض – المصيف – مخرج 5

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

87149

عدد أعضاء مجلس االدارة

11

الرمز البريدي

11642

عدد األعضاء العاملين

360

رقم الهاتف

4943680

عدد األعضاء المنتسبين

184

رقم الفاكس

4943681

عدد الموظفين بالجمعية

26

البريد االلكتروني

assisrance@bunyan.org.sa

جوال يمكن اإلتصال به

0505833367

الموقع االلكتروني

www.Bunyan.org.sa

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

602
النشاط

برنامج اإلسكان (تمليك – أوقاف – بناء وترميم)

تعليم

الرعاية المنزلية (بهدف الي تخريج مجموعة من
االخصائيين المتميزين في الرعاية الصحية لألفراد وكبار
السن وذوي االحتياجات الخاصة.

برنامج طهاة بنيان (فريق متميز من الطهاة وريع هذا
البرنامج بعد ألسر بنيان)

التطوع (عالقات عامة)

تأهيل

تدريب

برنامج القرض الحسن

الخدمة االجتماعية (بحث ميداني)

رقم الحساب

SA9730400108095076810012

البنك العربي

87

جمعية حاضنة األعمال السعودية (مكين)
العنوان

الرياض – حي السفارات – دوار  – 2مكتب
رقم 70

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

94224

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

11692

عدد األعضاء العاملين

75

رقم الهاتف

4809194

عدد األعضاء المنتسبين

6

رقم الفاكس

4827709

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد االلكتروني

info@makeen-sa.org

جوال يمكن اإلتصال به

0553116557

الموقع االلكتروني

www.makeen-sa.org

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

604
النشاط

حاضنة االبحاث والدراسات

تقديم االستشارات االدارية والتطويرية

حاضنة الحرف

حاضنة البيئة

التدريب والتأهيل من خالل فريق المختصين

احتضان ودعم المشاريع االبداعية ومشاريع االسر
المنتجة

حاضنة تطوير االحياء

حاضنة زيادة االعمال

برامج التوعية واالرشاد

تقديم الدعم المادي للمشاريع من خالل الربط بالجهات
الداعمة
رقم الحساب

88

SA5715000999300002302000

بنك البالد

جمعية ذوي االعاقة الخيرية بمحافظة الخرج (جذا)
العنوان

الخرج

تاريخ التأسيس

 1432هـ

الصندوق البريدي

477

اسم المحافظة

الخرج

الرمز البريدي

11942

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

رقم الهاتف

0115511133

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الفاكس

0115511133

عدد األعضاء المنتسبين

24

البريد اإللكتروني

Ieradh.alkharj@gmail.com

عدد الموظفين بالجمعية

الموقع االلكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0561646363

رقم التسجيل

607

تاريخ التسجيل

 1432هـ

النشاط
التدخل المبكر لذوي االعاقة والتأهيل
رقم الحساب

مركز تدريب األسر وذوي االعاقة والمهتمين بهم

مركز تشخيص لذوي اإلعاقة
SA6080000305608010477745

مصرف الرحجي

SA8005000068200123456000

مصرف اإلنماء

الجمعية السعودية للعمل التطوعي
العنوان

طريق الملك خالد

تاريخ التأسيس

 1432هـ

الصندوق البريدي

341522

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

11333

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

012/2025544

عدد األعضاء المنتسبين

6

رقم الفاكس

012/2023344

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

info@sv.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0555146477

الموقع االلكتروني

www.sv.org.sa

تاريخ التسجيل

 1432هـ

رقم التسجيل

611
النشاط

إنشاء قاعدة بيانات للعمل التطوعي في السعودية

التدريب والتوعية في مجال العمل التطوعي
(المتطوعين والجهات المستفيدة من المتطوعين)

تقديم الدعم للمجموعات التطوعية وفق اتفاقية قانونية

التنظيم واإلشراف على برامج تطوعية لخدمة المجتمع

تنظيم الفعاليات والندوات في مجال العمل التطوعي

تنفيذ وتقديم االستشارات والدراسات واإلحصائيات في
مجال األعمال التطوعية

رقم الحساب

SA7040000000009902035205

سامبا

89

جمعية األمومة والطفولة الخيرية النسائية بالغاط
العنوان

محافظة الغاط

تاريخ التأسيس

1433هـ

الصندوق البريدي

29

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

11914

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الهاتف

0164423051

عدد األعضاء المنتسبين

7

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد االلكتروني

Amcc.alghat@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0508601860

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1433هـ

رقم التسجيل

623
النشاط

تقديم خدمات ومساعدة الرعاية اإلجتماعية لالسر المحتاجة

النهوض بكفاة المرأة وتنمية مهارتها المهنية عن طريق
الدليل والتأهيل

تقديم البرامج والدورات التثقيفية والتوعوية المتعلقة
بالمرأة والطفل

مشاركة العائالت المحتاجة في التنمية المستدامة من خالل
برامج االسر المنتجة

تقديم خدمات ثقافية خاصة لالمهات واالطفال وذوي
االحتياجات الخاصة

تقدم خدمات برامج التوعية

مساهمة الجمعية في تحسين جودة الحياة للمواطن بالمنطقة
من خالل مشاريع متعددة االبعاد

رقم الحساب

90

SA 4020000006010088819940

بنك الرياض

SA 1320000006010088819941

بنك الرياض

SA 8320000006010088819942

بنك الرياض

جمعية دعم مرضى البهاق الخيرية بمنطقة الرياض
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

89528

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

الرياض – 11692

عدد األعضاء العاملين

15

رقم الهاتف

0114475566

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

14/0114475566

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد االلكتروني

Vitiligo.sa@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0555264746

الموقع االلكتروني

www.vitiligoarab.net

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

635

حمالت توعوية

النشاط
ً
تأهيل األطفال المصابين بالبهاق عالجيا ونفسيا

معارض

مقاطع توعوية

تقديم استشارات طبية ونفسية

ملتقيات ومؤتمرات

تأهيل المصابات بالبهاق في سن الزواج عالجيا ونفسيا

مساعدة في العالج

دروات تدريبية

رقم الحساب

Sa3115000999116099550007

بنك البالد (عام)

Sa8415000999116099550023

بنك البالد (وقف)

Sa0915000999116099550015

بنك البالد (زكاة)

Sa8380000611608010017771

مصرف الراجحي

Sa1305000068200649857000

مصرف اإلنماء

91

الجمعية الخيرية لإلرشاد وتنمية األسرة (إرشادي) بمنطقة الرياض

صدرت الموافقة على إنشائها وتحت التأسيس

الجمعية السعودية الخيرية لرعاية األرامل والمطلقات
العنوان

الرياض  0-حي الصحافة

تاريخ التأسيس

1435هـ

الصندوق البريدي

2419

عدد أعضاء مجلس االدارة

الرمز البريدي

13315

عدد األعضاء العاملين

 11عضوا
 18عضواً

رقم الهاتف

0114877010

عدد األعضاء المنتسبين

 47عضوا

رقم الفاكس

0114877306

عدد الموظفين بالجمعية

 5موظفين

البريد االلكتروني

Ayma1435@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0507060800

الموقع االلكتروني

www.ayama.org.sa

تاريخ التسجيل

1435هـ

رقم التسجيل

643
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 بعد تحولها الي مطلقة أو أرملة ،تدريب للمطلقة واألرملة علي مهنة تؤهلها للعيش الكريم ،تطوير التشريعات العدلية والنظامية التي تخدم هذه الفئة وتعريفها بها ،إجراء الدراسات
العلمية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
رقم الحساب

92

SA98802000582608010124002

مصرف الراجحي

جمعية الغد
العنوان

الرياض

تاريخ التأسيس

1435هـ

الصندوق البريدي

340733

عدد أعضاء مجلس االدارة

11

الرمز البريدي

11322

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

 4828348تحويلة 355

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

4829501

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد االلكتروني

info@alghadforum.org.sa

جوال يمكن اإلتصال به

0565855088

الموقع االلكتروني

www.alghadforum.org.sa

تاريخ التسجيل

1435هـ

رقم التسجيل

645
النشاط

المساهمة في دعم البرامج التنموية لمؤسسات المجتمع
المختلفة لتحقيق أهدافها المنشودة

إصدار المطبوعات والمنتجات اإلعالمية ونشر األبحاث
المتعلقة بنشاط الجمعية

التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المماثلة داخل المملكة
بما يخدم أهداف الجمعية

تشجيع المبدعين في المجاالت التعليمية واالجتماعية
والثقافية

رفع مستوي الوعي لألسرة والشباب

عقد ودعم وتنظيم المنتديات وورش العمل والندوات
والدورات التدريبية والتأهيلية والتثقيفية في مجال نشاط
الجمعية

التعريف بالتجارب والمشروعات المحلية واالقليمية
والعالمية الناجحة في مجال التنمية

المشاركة في األنشطة المحلية التنموية التي تنفذها
المؤسسات الحكومية والخاصة

رقم الحساب

SA4705000068200735507000

مصرف االنماء

الجمعية النسائية الخيرية في محافظة األفالج

صدرت الموافقة على إنشائها وتحت التأسيس

93

94

جهات اإلشراف على الجمعيات في
منطقة مكة المكرمة

 مركز التنمية االجتماعية بمكة المكرمة. مركز التنمية االجتماعية بجدة. مركز التنمية االجتماعية بوادي فاطمة. مركز التنمية االجتماعية بالطائف. مركز التنمية االجتماعية بتربة. -مركز التنمية االجتماعية بالقوز.

95

الجمعية النسائية الخيرية األولى بجدة
العنوان

جدة – حي النزلة خلف مبنى التليفزيون

تاريخ التأسيس

1383هـ

الصندوق البريدي

8320

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

21482

عدد األعضاء العاملين

65

رقم الهاتف

0126369474

عدد األعضاء المنتسبين

150

رقم الفاكس

0126364083

عدد الموظفين بالجمعية

134

البريد اإللكتروني

info@fristwelfarsociety.org.sa

جوال يمكن االتصال به

026363849

رقم التسجيل

1

تاريخ التسجيل

1382هـ

النشاط
اليوم العربي لليتيم

السوق الخيري

المشغل

اليوم العربي لألسر المنتجة

فعاليات مركز األميرة فوزية للمرأة والطفل

مشروع كافل يتيم خارجي

معرض الجمعية (رمضان حول العالم)

دورة تدريب مساعدات صحيات

مشروع كافل يتيم داخلي

مهرجان أفراح الشعوب

الروضة الخارجية (دار األمن)

أصدقاء المرضى

مهرجان الشاي

الروضة الداخلية (دار السالم)

الرعاية الصحية الخارجية

معرض التمور

سكن المغتربات

الرعاية الصحية الداخلية

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA6310000011356670000101

جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف
العنوان

الطائف – حي المثناه

تاريخ التأسيس

1384هـ

الصندوق البريدي

9063

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

211944

عدد األعضاء العاملين

127

رقم الهاتف

0127362298 - 0127323423

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0127361844

عدد الموظفين بالجمعية

55

البريد اإللكتروني

yagaza@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504165478

رقم التسجيل

3

تاريخ التسجيل

1384هـ

النشاط
روضة نموذجية لألطفال

قسم الحاسب اآللي

مكتبة الجمعية

رعاية مسائية

قسم اللغة االنجليزية

توعية المرأة

قسم صحة البشرة

المشغل

مدرسة اليقظة األهلية

قسم التفصيل والخياطة

مشروع كافل اليتيم

مساعدات اجتماعية

فصول تقوية

رقم الحساب

96

SA2310000030110558000104

البنك األهلي التجاري

الجمعية الفيصلية النسوية الخيرية بجدة
العنوان

جدة – حي الرويس

تاريخ التأسيس

1395هـ

الصندوق البريدي

10011

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

21433

عدد األعضاء العاملين

137

رقم الهاتف

0126535000

عدد األعضاء المنتسبين

10

رقم الفاكس

0126514283

عدد الموظفين بالجمعية

150

البريد اإللكتروني

info@alfaisalya.org

جوال يمكن االتصال به

0555264929
0506643564

رقم التسجيل

19

تاريخ التسجيل

1396هـ

النشاط
لقاء المحبة

دبلوم التوحد العالي

احتفالية اليوم العالمي للتوحد

احتفالية يوم اليتيم

حفل التخرج السنوي ألطفال التوحد

مركز سليلة
تسليم المساعدات لألسر التابعة للجمعية
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA8010000010403939000102

جمعية أم القرى الخيرية بمكة المكرمة
تاريخ التأسيس

1395هـ

العنوان

مكة – أم الجود – أمام النقابة العامة للسيارات

13
80

الصندوق البريدي

9012

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

– 0125600737 – 0125600736
0125600723

عدد األعضاء المنتسبين

185

رقم الفاكس

0125603475

عدد الموظفين بالجمعية

245

البريد اإللكتروني

info@umalqura.net

جوال يمكن االتصال به

0555503286

رقم التسجيل

20

تاريخ التسجيل

1396هـ

النشاط
نشاط اجتماعي خيري

نشاط رعاية األيتام

نشاط ثقافي

نشاط أمومة وطفولة

رقم الحساب

SA6440000000002630158616

نشاط تعليمي

البنك السعودي األمريكي

97

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
العنوان

مكة المكرمة

تاريخ التأسيس

1397هـ

الصندوق البريدي

2060

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

162

رقم الهاتف

0125422814

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0125426641

عدد الموظفين بالجمعية

70

البريد اإللكتروني

charity@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503528970

رقم التسجيل

29

تاريخ التسجيل

1399هـ

النشاط
المساعدات النقدية الشهرية

المساعدات النقدية التطوعية

الساكنين بمجمع الجمعية الخيرية

المساعدات العينية  /أرزاق

رقم الحساب

مساعدات السكن  /مبالغ نقدية مساعدة اإليجار

البنك السعودي األمريكي

SA8740000000000134400194

جمعية اإليمان لرعاية مرضى السرطان الخيرية
العنوان

جدة

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

54992

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

10

الرمز البريدي

21425

عدد األعضاء العاملين

87

رقم الهاتف

0126511373

عدد األعضاء المنتسبين

63

رقم الفاكس

0126505048

عدد الموظفين بالجمعية

14

البريد اإللكتروني

info@emancanser.org

جوال يمكن االتصال به

0504723339

رقم التسجيل

46

تاريخ التسجيل

1402هـ

النشاط
عالج وأدوية

إقامة مؤتمر طبي سنوي عن األورام

إقامة حملة توعوية عن سرطان الثدي في شهر أكتوبر من
كل عام ميالدي

الحملة الوطنية لمكافحة التدخين بمكة المكرمة أسرة بال
تدخين

رقم الحساب

98

SA2110000013617333000109

مساعدات اجتماعية

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بمكة المكرمة
العنوان

مكة المكرمة

تاريخ التأسيس

1371هـ

الصندوق البريدي

1099

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

160

رقم الهاتف

0125341730

عدد األعضاء المنتسبين

15

رقم الفاكس

0125374644

عدد الموظفين بالجمعية

53

البريد اإللكتروني

Alber-makkah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505518808

رقم التسجيل

57

تاريخ التسجيل

1403هـ

النشاط
مساعدات مالية دائمة

مساعدات اجتماعية وطالب علم

مساعدات عيادة طبية

مساعدات وزكاة

مساعدات طارئة وإيجار

تأمين سكن خيري عائلي

مساعدات عينية ولحوم

القرض الحسن

مساعدات كفالة يتيم بمكة

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA8910000000114500000100

جمعية البر بجدة
العنوان

جدة – حي الزهراء – شارع أحمد العطاس
المتفرع من شارع البترجي

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

6055

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21442

عدد األعضاء العاملين

450

رقم الهاتف

0126391100

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0126913774

عدد الموظفين بالجمعية

356

البريد اإللكتروني

info@albir.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0555615311
0505698581

رقم التسجيل

62

تاريخ التسجيل

1404هـ

النشاط
إيواء األطفال ذوي الظروف الخاصة

مراكز الغسيل الكلوي

إيواء األطفال المتسولين

كفالة األيتام

العيادات الخيرية

األسر المنتجة

كفالة األسر

سقيا وإطعام الحاج

إفطار صائم

زكاة الفطر

كسوة العيد

رقم الحساب

SA3010000013613900000100

البنك األهلي التجاري

99

جمعية البر الخيرية بمحافظة الطائف
العنوان

حي أم العراد – شارع الستين

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

1817

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21944

عدد األعضاء العاملين

556

رقم الهاتف

0127462153

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0127465169

عدد الموظفين بالجمعية

14

البريد اإللكتروني

Albir-taif@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505715486

رقم التسجيل

67

تاريخ التسجيل

1404هـ

النشاط
مساعدات شهرية

الحقيبة المدرسية الفصل الثاني

إعانة الكوارث

رعاية أسر السجناء

رقم الحساب

مساعدات سنوية

البنك األهلي التجاري

SA9210000030114507000103

جمعية البر الخيرية بتربة
العنوان

تربة – شارع األمير سلطان

تاريخ التأسيس

1403هـ

الصندوق البريدي

28

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21995

عدد األعضاء العاملين

80

رقم الهاتف

0128221804

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0128220737

عدد الموظفين بالجمعية

27

البريد اإللكتروني

Gk1429@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555792156

رقم التسجيل

69

تاريخ التسجيل

1405هـ

النشاط
المساعدات النقدية الشهرية

إفطار صائم

العالج الطبيعي

المساعدات النقدية السنوية

كفالة يتيم

المستوصف الخيري

المساعدات العيينة

إعانات طارئة

تحسين المساكن

توزيع فائض الوالئم

رقم الحساب

100

SA6320000001330012889906

بنك الرياض

جمعية فتاة ثقيف النسائية الخيرية
العنوان

الطائف – شهار – شارع الستين

تاريخ التأسيس

1404هـ

الصندوق البريدي

237

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

2

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

5

رقم الهاتف

0127455116

عدد األعضاء المنتسبين

 12 + 11زهرة

رقم الفاكس

0127493874

عدد الموظفين بالجمعية

 100موظف  /هـ

البريد اإللكتروني

fatatthagefme@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

050727227

رقم التسجيل

74

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
دورات الحاسب اآللي

دورة فن التجميل

دورة فن الطهي

دورة فن التفصيل والخياطة

دورة اللغة االنجليزية

دور لرعاية وإيواء األيتام

رقم الحساب

بنك الرياض

SA6820000001240201949950

جمعية أصدقاء القلب الخيرية
العنوان

جدة – حي الروضة

تاريخ التأسيس

1404هـ

الصندوق البريدي

10178

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21433

عدد األعضاء العاملين

38

رقم الهاتف

0126644587

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0126648273

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

h-f-s2010@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504686588

رقم التسجيل

79

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط

رقم الحساب

عمليات قلب

فحوص

كشف طبي بعيادة الجمعية

قسطرة عالجية

أدوية للمرضى

مساعدات نقدية

قسطرة تشخيصية

جلسات تروية عضلة القلب
SA9280000319608010061600

مصرف الراجحي

101

جمعية البر الخيرية بمحافظة رنية
العنوان

محافظة رنية المخطط الشمالي

تاريخ التأسيس

1411هـ

الصندوق البريدي

29

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21975

عدد األعضاء العاملين

33

رقم الهاتف

0128430393

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0128421620 – 0128422040

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

g-ranyah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

050341182 – 055722374

رقم التسجيل

119

تاريخ التسجيل

1415هـ

النشاط
األيتام

المعاقين

آسر فقراء ومساكين

المطلقات

رقم الحساب

األرامل

البنك األهلي التجاري

SA2310000030511405000107

جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة
العنوان

القنفذة – حي الخالدية

تاريخ التأسيس

1413هـ

الصندوق البريدي

218

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21912

عدد األعضاء العاملين

127

رقم الهاتف

077320165

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0127732380

عدد الموظفين بالجمعية

12

البريد اإللكتروني

biralqunfidah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506611852

رقم التسجيل

122

تاريخ التسجيل

1415هـ

النشاط
إعانة المرضى

التأهيل الصحي

كفالة األيتام

المساعدات العينية

مساعدات الزواج

المساعدات الطارئة

المساعدات النقدية

بناء وترميم المنازل

مشاريع السقيا

إفطار صائم
رقم الحساب

102

SA5810000044214446000105

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة
العنوان

الخرمة

تاريخ التأسيس

1412هـ

الصندوق البريدي

118

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21985

عدد األعضاء العاملين

4

رقم الهاتف

0128322532

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

0128321286

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

Albel30@2elber30.org

جوال يمكن االتصال به

0500158575
0505721405

رقم التسجيل

130

تاريخ التسجيل

1416هـ

النشاط
وقف األيتام واألرامل

إعانات اإليجار

إعانات الزواج

السلة الغذائية

إعانات الديات

إعانات تسديد فواتير الكهرباء

اإلعانات المالية الدائمة

إعانات السجناء

اإلعانات العينيية (ثأثيث للمستفيدين)

اإلعانات المالية الطارئة

إعانات الحرائق

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2780000500608019001291

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة
العنوان

مكة – جدة

تاريخ التأسيس

1416هـ

الصندوق البريدي

10001

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

15

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

64

رقم الهاتف

0125601152

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

012561130

عدد الموظفين بالجمعية

 179موظف /هـ

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505504525

رقم التسجيل

135

تاريخ التسجيل

1417هـ

النشاط
إيواء األيتام ورعايتهم

مشروع القرابة من الرضاع

كفالة األيتام مع أهاليهم

مشروع األم الحامل بيتيم
رقم الحساب

SA280000462608010001221

مصرف الراجحي

103

جمعية وادي نخلة اليمانية الخيرية
العنوان

مكة المكرمة – وادي نخلة اليمانية

تاريخ التأسيس

1418هـ

الصندوق البريدي

33099

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0125234443

عدد األعضاء المنتسبين

71

رقم الفاكس

0125233304

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

wadinakhla@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0556559344

رقم التسجيل

154

تاريخ التسجيل

1419هـ

النشاط
تحفيظ القرآن الكريم

كفالة األيتام

السلة الغذائية

الحقيبة المدرسية
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA3910000000912649000109

جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص
العنوان

خليص حي الفيصلية (بجوار المستشفى العام)

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

56

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21921

عدد األعضاء العاملين

 70 + 231نساء

رقم الهاتف

0122135480

عدد األعضاء المنتسبين

0

رقم الفاكس

0122135479

عدد الموظفين بالجمعية

15

البريد اإللكتروني

Alberk10@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505352912

رقم التسجيل

161

تاريخ التسجيل

1420هـ

النشاط
ترميم وإنشاء المنازل

دعم األسر المالي

كفالة األيتام

الحاالت الطارئة

كفالة أرامل

االحتياجات المنزلية

إعانة المطلقات

اإلسكان الخيري

المستلزمات الطبية

إعانة المعاقين

السقيا

األسر المنتجة الصندوق الخيري

التدريب
رقم الحساب

104

SA8380000440608010005757

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ
العنوان

رابغ – القرينية الشرقية

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

248

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21911

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0124223014

عدد األعضاء المنتسبين

4

رقم الفاكس

0124223588

عدد الموظفين بالجمعية

34

البريد اإللكتروني

Alber24@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0500389907

رقم التسجيل

162

تاريخ التسجيل

1420هـ

النشاط
مساعدات األسر

مساعدة الشباب على الزواج

زكاة الفطر

كفالة األيتام

إفطار صائم

الحقيبة المدرسية

المساعدات العينية

كسوة العيد

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2380000247608010028903

الجمعية الخيرية بوادي قديد
العنوان

وادي قديد

تاريخ التأسيس

1420هـ

الصندوق البريدي

39

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21933

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0126410892

عدد األعضاء المنتسبين

57

رقم الفاكس

0126054990

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

www.gudaid.com

جوال يمكن االتصال به

0532590589

رقم التسجيل

173

تاريخ التسجيل

1421هـ

النشاط
كفالة األيتام

مساعدة األرامل

تحسين مساكن

مساعدة األسر الفقيرة

مساعدة المطلقات

تدريب

مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة

مساعدة الشباب على الزاوج

رقم الحساب

SA5980000411608010020637

مصرف الراجحي

105

جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات
العنوان

جدة

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

4645

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

22

الرمز البريدي

21412

عدد األعضاء العاملين

8

رقم الهاتف

0126062959

عدد األعضاء المنتسبين

91

رقم الفاكس

0126063012

عدد الموظفين بالجمعية

19

البريد اإللكتروني

info@majidsociety.org

جوال يمكن االتصال به

0504613305

رقم التسجيل

174

تاريخ التسجيل

1421هـ

النشاط
برنامج زواج قسم التدريب

برنامج الصدقة المضاعفة

برنامج القروض الميسرة

برنامج زواج قسم اإلنتاج

برنامج الزي المدرسي

برنامج الغارمين

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA3110000012349317000502

جمعية البر الخيرية بالمظيلف
العنوان

القنفذة – المظيلف

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

9

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21962

عدد األعضاء العاملين

45

رقم الهاتف

077341187

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

077341185

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Ber_mf@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505544931

رقم التسجيل

178

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
كفالة يتيم

الحقيبة المدرسية

مساعدة الشباب على الزواج

برنامج التدريب والتأهيل ألبناء األسر الفقيرة

المساعدات الصحية

بناء المساكن

مشروع تأهيل الصيادين

كفالة الحجاج

توزيع السالل الغذائية

إفطار صائم

ترميم وتأثيث المساكن

المساعدات الطارئة ألصحاب الكوارث

توزيع المساعدات النقدية

مشروع وقف العشرة شياه

رقم الحساب

106

SA3980000263608010125203

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية
العنوان

العرضية الجنوبية – ثريبان

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

47

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21982

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

077370039

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

077370040

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

mgdmhnd@maktoob.com

جوال يمكن االتصال به

0504736581

رقم التسجيل

188

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
كفالة األيتام

كفالة األسر

بناء المساكن

إعانة الزواج
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4680000321608010098897

جمعية البر الخيرية بوادي فاطمة بمحافظة الجموم
العنوان

محافظة الجموح

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

235

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21926

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0125950414

عدد األعضاء المنتسبين

37

رقم الفاكس

0125950413

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

ber@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555544432

رقم التسجيل

191

تاريخ التسجيل

1432هـ

النشاط
كفالة األيتام

مساعدات مالية

حقيبة مدرسية

مساعدات مستمرة

مساعدات عينية

دورة فندقية

تأثيث منازل
رقم الحساب

SA978000032460801009860

مصرف الراجحي

107

جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث
العنوان

الليث

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

114

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21961

عدد األعضاء العاملين

117

رقم الهاتف

077423992

عدد األعضاء المنتسبين

122

رقم الفاكس

077423991

عدد الموظفين بالجمعية

11

البريد اإللكتروني

Ber.alleith@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555655731

رقم التسجيل

193

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مساعدات دائمة زكاة

تحسين مساكن

توصيل الكهرباء

مساعدات صحية

إفطار صائم

حفر اآلبار

مساعدة الشباب على الزواج

تعليم الطالب

التدريب والتأهيل

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA4210000015249858000102

جمعية البر الخيرية بأضم
العنوان

الليث  -أضم

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

22

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21971

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

077425992

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

077425962

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Jam.adam@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506536821

رقم التسجيل

201

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط

رقم الحساب

108

دورة حاسب آلي

مساعدات طارئة

مساعدات مالية

كسوة الشتاء

دورة معارف

مساعدات عينية

SA0880000474608010028881

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بظلم
العنوان

مركز ظلم

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0128530820

عدد األعضاء المنتسبين

27

رقم الفاكس

0128531022

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Ashraf835k

جوال يمكن االتصال به

0557426563

رقم التسجيل

213

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
توزيع المساعدات المالية

توزيع المساعدات العينية

مساعدات طارئة

تبني أسر سجناء
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8980000356608010021004

جمعية البر الخيرية بوادي حلي
العنوان

مكة – القنفذة – حلي – الصفة

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

91

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21972

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الهاتف

077350006

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

077351634

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Al-br@al-br.com

جوال يمكن االتصال به

0504509349

رقم التسجيل

214

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مشروع التدريب والتأهيل

كفالة األيتام

تحجيج األسر الفقيرة

مساعدة الشباب على الزواج

رعاية مرضى الفشل الكلوي

مشروع األضحية

مساعدات عينية (مواد غذائية – أجهزة كهربائية)

رعاية أسر السجناء

مساعدات نقدية (مقطوعة)

بناء وتحسين المساكن

رقم الحساب

SA4280000263608010194019

مشروع إيصال العدادات الكهربائية

مصرف الراجحي

109

الجمعية الخيرية بوادي قيا
العنوان

الطائف – طريق الجنوب – مركز قيا

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

30

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21983

عدد األعضاء العاملين

309

رقم الهاتف

0127570570

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0127571133

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Jamia-qia@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505356826

رقم التسجيل

215

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مساعدات عينية

مساعدات زكاة

مساعدات زواج

مساعدات اجتماعية

كفالة أيتام

مساعدة مرضى ومعاقين

إفطار صائم
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9380000335608010250708

جمعية البر الخيرية بميسان
العنوان

ميسان

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

19

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21973

عدد األعضاء العاملين

26

رقم الهاتف

0127612651

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Gpk_misaan@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555547705

رقم التسجيل

216

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط

رقم الحساب

110

مساعدات عينية

تعليم الكمبيوتر

كفارة يمين

الزكاة

إفطار صائم

كفالة يتيم

SA5980000500608019001200

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بوادي يبه بالقوز
العنوان

القنفذة – القوز

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

156

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

21922

عدد األعضاء العاملين

8

رقم الهاتف

0177333079

عدد األعضاء المنتسبين

38

رقم الفاكس

0177335581

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

jamayehalberr@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505784169

رقم التسجيل

217

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
األسر

الحاالت الخاصة

مشروع تحجيج الفقراء

األرامل

الفشل الكلوي

تدريب برنامجين في الحاسب واللغة االنجليزية

األيتام

مساعدة الشباب على الزواج

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2380000263608010193003

جمعية البر الخيرية بوادي ل ّيه
العنوان

الطائف – طريق الجنوب – وادي ل ّيه

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

3056

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21499

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الهاتف

0127515445
0127512227

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

تحويلة 108

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Aber_wadiliyyah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553377403

رقم التسجيل

218

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مشروع تلقي زكاة المال وتوزيعها

إفطار

كسوة الشتاء

كفالة األيتام

تلقي زكاة الفطر وتوزيعها

نقل الطالبات

الحقيبة المدرسية

كسوة العيد

رقم الحساب

SA4080000335608010250401

مصرف الراجحي

111

جمعية البر الخيرية بعشيرة
العنوان

الطائف – مركز عشيرة

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

عشيرة

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

14888

عدد األعضاء العاملين

33

رقم الهاتف

761065

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

7600765

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

aahggggg@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504718553

رقم التسجيل

219

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط

رقم الحساب

112

مساعدات طارئة

مساعدات زاوج

مساعدات تدريب

مساعدات عينية

مساعدات كفالة أيتام

مساعدات سداد ديون

مساعدات صحية

مشروع إفطار صائم
SA0810000031752936000106

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بمستورة
العنوان

مستورة

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

20

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21916

عدد األعضاء العاملين

46

رقم الهاتف

0124222893

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

0124231540

عدد الموظفين بالجمعية

13

البريد اإللكتروني

mastorahbr@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504605882

رقم التسجيل

243

تاريخ التسجيل

1424هـ

النشاط
إفطار صائم

بناء وترميم المساكن

مشروع السقيا

كفالة األيتام

تدريب الشباب

توزيع المواد الغذائية

كفالة األسر والمطلقات

فرحة مولود

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2280000247608010083338

الجمعية الخيرية بقرى وادي ستارة
العنوان

وادي ستارة طريق مكة المدينة السريع

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

34

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21933

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0126742936

عدد األعضاء المنتسبين

25

رقم الفاكس

 0126742963ت 107

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

Setarh1424@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

050598473
0505698473

رقم التسجيل

250

تاريخ التسجيل

1424هـ

النشاط
مساعدة مطلقات

إفطار صائم

كفالة أيتام
مساعدة أرامل

مساعدة معاقين

توزيع مواد غذائية

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدة عالج

سقيا المياه

رقم الحساب

SA2280000247608010083338

مصرف الراجحي

113

جمعية البر الخيرية باألبواء
العنوان

األبواء – الشارع العام

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

35

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21916

عدد األعضاء العاملين

32

رقم الهاتف

0565000123

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

abohnb@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0552347956

رقم التسجيل

251

تاريخ التسجيل

05555725685

النشاط
المساعدات النقدية

السلة الغذائية

كسوة العيد

مشروع السقيا

رقم الحساب

إفطار الصائمين

مصرف الراجحي

SA3280000247608010107020

جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية (نمرة)
العنوان

مكة – العرضية الشمالية – (نمرة)

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

99

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21952

عدد األعضاء العاملين

112

رقم الهاتف

077335859

عدد األعضاء المنتسبين

74

رقم الفاكس

077380525 – 077335455

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0507338254

رقم التسجيل

254

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
كفالة أيتام

الحقيبة المدرسية

مساعدة الشباب على الزواج

إفطار صائم

رقم الحساب

114

SA8280000500608019001465

كفالة أسر

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بأبو راكة
العنوان

الطائف – أبو راكة

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

7288

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

055407739

عدد األعضاء المنتسبين

11

رقم الفاكس

0127346176

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0504706665

رقم التسجيل

260

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
مساعدات عينية

مساعدة األيتام واألرامل

تدريب وتأهيل المستفيدين

مساعدات الفقراء والمساكين

مساعدات نقدية

مشروع إفطار صائم

تقديم السالت الغذائية

مساعدات نقدية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8980000335608010169882

جمعية البر الخيرية بشقصان
العنوان

الطائف – طريق الجنوب – شقصان

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

7418

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21944

عدد األعضاء العاملين

34

رقم الهاتف

0127570123

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0127572230

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505722433

رقم التسجيل

261

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط

رقم الحساب

السلة الغذائية

كسوة العيد

السلة الرمضانية

المساعدات النقدية

كسوة الشتاء

اإلعانة الطارئة

إفطار صائم

فواتير الكهرباء

إعانة الشباب على الزواج

إفطار طالب

الكفارات

الحقيبة المدرسية

SA3680000199608010175017

مصرف الراجحي

115

الجمعية السعودية الخيرية ألصدقاء مرضى الثالسيميا واألنيميا المنجلية
العنوان

جدة شارع الستين – األندلس بالزا – الدور
الخامس

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

80215

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21589

عدد األعضاء العاملين

23

رقم الهاتف

0126723748

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0122873210

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

saudiksca@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553622677

رقم التسجيل

262

تاريخ التسجيل

1425/2/24هـ

النشاط
توفير الرعاية الصحية واالجتماعية

خدمات استشارية

عقد ندوات ومؤتمرات

أبحاث علمية
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA6910000011652893000107

جمعية مراكز األحياء بمكة المكرمة
العنوان

حي األمير فواز

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

17660

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

26

الرمز البريدي

21524

عدد األعضاء العاملين

266

رقم الهاتف

0125303111

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0125303222

عدد الموظفين بالجمعية

15

البريد اإللكتروني

info@ahyaa.org.sa

جوال يمكن االتصال به

ال يوجد

رقم التسجيل

263

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
اجتماعي

رياضي

أمني

ثقافي

ورش عمل

تعريفي

إعالمي
رقم الحساب

116

SA409608010000690

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بعسفان
العنوان

عسفان

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

65

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21951

عدد األعضاء العاملين

35

رقم الهاتف

0122653007

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

0122653008

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

berusfan@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0505501954

رقم التسجيل

264

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
توزيع سلة غذائية

توزيع زكاة

مشروع شراء سيارة

توزيع التمور

توزيع إعانة حريق منزل

مشروع حفظ النعمة

توزيع سلة رمضان

توزيع إعانة زواج

مشروع توزيع سلة غذائية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2280000425608010183660

جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة اإلعاقة البصرية
العنوان

جدة – مركز فلسطين البخاري

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

4573

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

21412

عدد األعضاء العاملين

63

رقم الهاتف

0122830001

عدد األعضاء المنتسبين

21

رقم الفاكس

0122832265

عدد الموظفين بالجمعية

20

البريد اإللكتروني

beuow@ebsar.org

جوال يمكن االتصال به

0506620005

رقم التسجيل

265

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
عيادة ضعف البصر

تقييم نفسي واجتماعي

تدريب وتأهيل معوقين بصرياً

مسح ميداني لفحص ضعاف البصر

تدخل مبكر

تدريب مختصين

مساعدات نقدية لألسر
رقم الحساب

SA555000000006123202508

البنك السعودي الهولندي

117

جمعية البر الخيرية بمركز المرقبان
العنوان

مركز المرقبان

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

17

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21971

عدد األعضاء العاملين

60

رقم الهاتف

0505925768

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

077423244

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505925768

رقم التسجيل

266

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
توزيع مواد غذائية

مساعدة األيتام والمعوقين

مواد كهربائية

مساعدات زكاة نقدي

مساعدة زواج

إفطار صائم

مرضى
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1180000270608010094996

جمعية البر الخيرية بالمحاني
العنوان

الطائف – المحاني

تاريخ التأسيس

1424/5/1هـ

الصندوق البريدي

43

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21994

عدد األعضاء العاملين

29

رقم الهاتف

0127408107

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0127408107

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0500131510

رقم التسجيل

267

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط

رقم الحساب

118

األيتام

المطلقات

مساعدات تحسين مساكن

األرامل

األسر المحتاجة

مساعدات صحية

المرضى والمعاقين

مشروع إفطار صائم

مشروع تدريب أبناء األسر المحتاجة

SA2110000031753574000106

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بدفاق
العنوان

مكة المكرمة  -العوالي

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

13980

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

140

رقم الهاتف

0125376648

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0125376648

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

g.defaq@live.com

جوال يمكن االتصال به

0555542916

رقم التسجيل

268

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
الحقيبة المدرسية

تقديم الحقائب المدرسية

تقديم السالالت الغذائية

فسحة الطالب

تدريب وتأهيل الفقراء

مساعدة الفقراء والمحتاجين

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA1510000001550990000100

جمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر
تاريخ التأسيس

1424هـ

العنوان

رابغ  /حجر

9
9

الصندوق البريدي

25

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

219420

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

012885145

عدد األعضاء المنتسبين

28

رقم الفاكس

012885210

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Eissa1402@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506607457

رقم التسجيل

269

تاريخ التسجيل

1424هـ

النشاط
مساعدات أيتام

المساعدات الطارئة

مساعدات الزكاة

مساعدة الشباب على الزواج

المساعدات المدرسية

مساعدة األسر المحتاجة

ترميم منازل

إفطار صائم

مساعدة أبناء األسر المحتاجة في التعليم

رقم الحساب

SA3180000247608010113440

مصرف الراجحي

119

الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة
العنوان

جدة – المطار القديم – حي الفيحاء -شارع عبد
هللا السليمان

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

33441

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21448

عدد األعضاء العاملين

256

رقم الهاتف

0126321111

عدد األعضاء المنتسبين

52

رقم الفاكس

0126302233

عدد الموظفين بالجمعية

70

البريد اإللكتروني

Asarouji@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504333587

رقم التسجيل

270

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
التوعية في المراكز والمنشآت التجارية

التوعية عبر المتعاونين

التوعية عبر المخيمات والمراكز الصيفية

التوعية في الدوائر الحكومية

إقامة المعارض التوعوية

إقامة الحفالت التعريفية

توعية زائري الجمعية

مناصحة المحالت التجارية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5580000462608010033000

الجمعية الخيرية بحداد بني مالك
تاريخ التأسيس

1425هـ

العنوان

الطائف – حداد بني مالك

9
9

الصندوق البريدي

17

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

21953

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0127591455

عدد األعضاء المنتسبين

25

رقم الفاكس

تحويلة 103

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

g.bir.haddad@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553121218
0504584623

رقم التسجيل

283

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط

رقم الحساب

120

ترميم منازل

مواد غذائية

مطلقات

تأثيث

تحجيج الفقراء

أرامل

إفطار صائم

أيتام

معاقين فقراء

SA1880000382608010030003

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية ببني سعد
العنوان

الطائف – السحن بني سعد

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

43

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21963

عدد األعضاء العاملين

10

رقم الهاتف

0127410200

عدد األعضاء المنتسبين

29

رقم الفاكس

0127410200

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

gbanysaad@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555707548

رقم التسجيل

284

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
المساعدات الطارئة

تلقي الكفارات

المساعدات العينية

السلة الغذائية الرمضانية

إفطار صائم

كسوة الشتاء

تلقي الزكاة

تعلم الكمبيوتر

توزيع التمور

مكرمة خادم الحرمين من السلة الغذائية

رقم الحساب

بطانية الشتاء

مصرف الراجحي

SA8380000335608010116446

الجمعية الخيرية بمحافظة الكامل
العنوان

محافظة الكامل

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

12

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

34

رقم الهاتف

0125215698

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0125215698

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

alkamelk@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505512536

رقم التسجيل

286

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
مساعدة الشباب على الزواج

بناء مساجد

إفطار صائم

تدريب

حفر آبار

إعانة كوارث

رقم الحساب

SA7080000246608010143828

مصرف الراجحي

121

جمعية البر الخيرية بمركز الجائزة
العنوان

الجائزة

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

9

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21981

عدد األعضاء العاملين

28

رقم الهاتف

0558288022

عدد األعضاء المنتسبين

28

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0558288022

رقم التسجيل

289

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
توزيع سالل غذائية

المسابقات الثقافية الرمضانية

كفالة األيتام

ترميم منازل

إفطار صائم

المساعدات الطارئة

تأمين أثاث منزلي

السقيا (حفر آبار وعمل شبكات توزيع مياه)

مساعدة الشباب على الزواج

إكرام النعمة (الفائض من والئم األعراس)

الدورات التدريبية في علم الحاسب اآللي

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1380000474608010040043

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية
العنوان

جدة – حي الفيحاء

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

 80301جدة 21589

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21589

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0122600000

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

012 / 2602424

عدد الموظفين بالجمعية

83

البريد اإللكتروني

Zmzm260@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506046600

رقم التسجيل

290

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
مشروع األمومة والطفولة

مشروع العيادة المتنقلة

مشروع الصيدلية الخيرية

مشروع العالج الخيري

مشروع صحة الفم واألسنان

برامج التوعية الصحية

مشروع القوافل الخيرية

مشروع هاتف االستشارات

ملتقى زمزم الصحي

رقم الحساب

122

SA7810000010752260000106

البنك األهلي التجاري

الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية األسرية بمكة المكرمة
العنوان

مكة المكرمة – حي العزيزية خلف مسجد
الخليفي

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

5423

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

24

رقم الهاتف

0125571782

عدد األعضاء المنتسبين

24

رقم الفاكس

0125563840

عدد الموظفين بالجمعية

19

البريد اإللكتروني

Zwag-ma@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0533338585

رقم التسجيل

292

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
مساعدات نقدية

دورات تأهيلية للزواج

توفير السكن للمقبلين على الزواج

مساعدات وتخفيضات لألسر

رقم الحساب

برامج الزواج

مصرف الراجحي

SA2480000201608010102868

جمعية البر الخيرية بالقريع بني مالك بالطائف
العنوان

الطائف – مركز القريع بني مالك

تاريخ التأسيس

1245هـ

الصندوق البريدي

31

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21953

عدد األعضاء العاملين

78

رقم الهاتف

0127600054

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0127412912
0127600163

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

G-algarea@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504587986

رقم التسجيل

293

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط

رقم الحساب

ترميم مساكن

إعانة الزواج

الحقيبة المدرسية

برنامج الحج

إفطار صائم

كسوة الشتاء

SA6480000353608010076506

مصرف الراجحي

123

جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية بجدة
العنوان

المكتب اإلداري – عمائر البركة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

112141

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21371

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0126408012

عدد األعضاء المنتسبين

6

رقم الفاكس

0126686347

عدد الموظفين بالجمعية

9موظفين 5 +متعاونين

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505692319

رقم التسجيل

303

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
تشارك الجهة في فعاليات اليوم العالمي للسكر في عقد
محاضرات تثقيفية للمدرسات واألمهات والطالبات عن
مرض السكري

الدورات التعليمية التثقيفية لمرضى السكري

العمل باستخدام برنامج أكيو تشيك أكتف التعليمي في
تثقيف مرضى السكري

إقامة ندوات تثقيفية للتوعية عن مرض السكري وصحة
القدمين ومشاكلهما وكيفية الوقاية من التقرحات
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA0510000012360964000102

جمعية البر الخيرية لقرى جنوب مكة
العنوان

حي العوالي – بجوار قصر األمير سلطان

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

19781

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

43

رقم الهاتف

0125532722

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0125532721

عدد الموظفين بالجمعية

25

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0555514072

رقم التسجيل

304

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
مشروع كسوة العيد

البرامج الصيفية

توزيع مبالغ مالية

مشروع المولدات (تشغيل الكهرباء)

مشروع الحقيبة المدرسية

توزيع سالل غذائية

رقم الحساب

124

SA4610000000407777000408

البنك األهلي التجاري

جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية
العنوان

جدة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

10487

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21433

عدد األعضاء العاملين

39

رقم الهاتف

0126919999

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0126985362

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

asdiqaorgvp@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0551959999

رقم التسجيل

305

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
كفالة ذوي االحتياجات الخاصة

مشروع بطاقة الخير

مشروع صناديق الرحمة

كفالة أسرة

مشروع التميز في كفالة اليتيم

مشروع الوقف

كفالة طالبة

مشروع التمويل األصغر (القروض الميسرة)

برنامج سجل يتيماً وتكسب أجره

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5980000376608010409999

جمعية الشقائق الخيرية
العنوان

جدة – شارع األمير سلطان – غرب ميدان
القبضة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

117011

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21391

عدد األعضاء العاملين

1

رقم الهاتف

0126900011

عدد األعضاء المنتسبين

10

رقم الفاكس

0126900087

عدد الموظفين بالجمعية

47

البريد اإللكتروني

info@shaqaiq.com

جوال يمكن االتصال به

0505644746

رقم التسجيل

306

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
االستشارات الهاتفية

تأهيل المطلقات

اإلرشاد الوقائي

تأهيل الفتيات للزواج

نادي الفتيات

التدريب

التأهيل المهني
رقم الحساب

SA9280000376608010277776

مصرف الراجحي

125

جمعية البر الخيرية بمركز العرقين
العنوان

محافظة تربة – مركز العرقين

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

269

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21995

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

0128444074

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0504602646

رقم التسجيل

307

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
كفالة األيتام

رعاية أسرة فقيرة

بطانية الشتاء

رعاية األرامل والمطلقات

كسوة العيد

إقامة الدورات المهنية والفنية للشباب

بناء مقر الجمعية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1580000264608010128883

جمعية البيئة السعودية
العنوان

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

1358

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21451

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0126518173

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0126519289

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Majdah11@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505594848

رقم التسجيل

335

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
تنمية العمل التطوعي في مجال البيئة

إثراء البحث العلمي المرتبط بالبيئة

العمل على مواجهة المشكالت البيئية

تحسين الظروف البيئية لالستثمار

رقم الحساب

126

SA5810000012365448000106

برامج الحماية المهنية

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف
العنوان

مركز ثقيف

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

70

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21993

عدد األعضاء العاملين

55

رقم الهاتف

0127614058

عدد األعضاء المنتسبين

55

رقم الفاكس

0124711472

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

thageefberr@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506700176

رقم التسجيل

339

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
ترميمات المنازل

األيتام

التوعية

كفارة اليمين

الصدقات

إعانة الزواج

إفطار صائم

الزكاة

دورة حاسب آلي

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA7080000381608010044443

الجمعية الخيرية ببحرة
العنوان

بحرة القديمة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

27240

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21941

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

012514714

عدد األعضاء المنتسبين

36

رقم الفاكس

012514714

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Jabhrah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505778273

رقم التسجيل

342

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
مشروع السلة الغذائية

كسوة العيد

مشروع سقيا

إفطار صائم

مشروع الحج

كفالة يتيم

رقم الحساب

SA7980000322608010109990

مصرف الراجحي

127

جمعية البر الخيرية بدوقة
العنوان

محافظة القنفذة – مركز دوقة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

100

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21912

عدد األعضاء العاملين

31

رقم الهاتف

077241222

عدد األعضاء المنتسبين

50

رقم الفاكس

077341222

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Lasudi00@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504392930

رقم التسجيل

343

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
كفالة األيتام

إصالح ذات البين

السلة الغذائية الشهرية

الحقيبة المدرسية

توفير األجهزة الكهربائية

إفطار صائم

التأهيل والتدريب  +رعاية الطالب المتفوقين

األثاث المنزلي

مساعدات الحريق والحوادث

إعانة طالب العلم

كسوة العيد

تحسين وترميم المساكن  +األثاث المنزلي

إزالة الرمال
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8980000481608010000204

جمعية البر الخيرية بالسديرة
العنوان

الطائف  -السديرة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

1715

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21944

عدد األعضاء العاملين

48

رقم الهاتف

012763385

عدد األعضاء المنتسبين

48

رقم الفاكس

0127633348

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

Suderaber1427@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503515066

رقم التسجيل

344

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط

رقم الحساب

128

كفالة األيتام

ماء السبيل

إفطار صائم

كفالة أسر

نقل طالبات الجامعة

الكفارات

الحقيبة المدرسية

قوافل الحجاج

كسوة العيد

SA9580000199608010900000

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالحوية
العنوان

الحوية  /شارع الستين

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

117

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21974

عدد األعضاء العاملين

13

رقم الهاتف

0127272492

عدد األعضاء المنتسبين

7

رقم الفاكس

0127272495

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

birhawiya@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0554003929

رقم التسجيل

345

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
زكاة المال

الحقيبة المدرسية

سلة البر الخيرية

بطانيات الشتاء

كفارات يمين

بطاقة البركة

كسوة الشتاء

كفارات صيام

تمر توزيع خيري

الوقف الخيري
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA7080000326608010000633

جمعية البر الخيرية برهاط وتوابعها
العنوان

مركز رهاط – محافظة الجموم

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

32

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21946

عدد األعضاء العاملين

21

رقم الهاتف

0125621221

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0125601303

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

Alhafiz5@maktob.com

جوال يمكن االتصال به

0505592555

رقم التسجيل

346

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
تقديم مساعدات عينية ونقدية

توزيع سالت غذائية

مساعدات طارئة للحرائق والحوادث

كفالة األيتام

توزيع أجهزة كهربائية

مساعدات الزواج

بناء مساكن

مشروع سقيا زمزم

رقم الحساب

SA8280000324608010115268

مصرف الراجحي

129

جمعية البر الخيرية بثول
العنوان

ثول طريق جدة المدينة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

133

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21991

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0122894327

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0122894280

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

twalbir@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555686616

رقم التسجيل

347

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
إفطار صائم

فرحة العيد

السلة الغذائية

كفالة األسر واأليتام
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8080000411608010026758

جمعية تعزيز الصحة الخيرية
العنوان

جدة – حي النهضة ش /حراء مركز الجيل بالزا

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

2236

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21451

عدد األعضاء العاملين

71

رقم الهاتف

0126948901

عدد األعضاء المنتسبين

120

رقم الفاكس

0126948889

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Maeed-a-m@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504387633

رقم التسجيل

348

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
الملتقى النسائي الصحي

دورة اإلسعافات األولية

صحة األسرة

دورة تثقيف صحي
رقم الحساب

130

SA0330400108054859150011

البنك العربي الوطني

الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية األسرية بمحافظة الطائف
العنوان

الطائف – حي شهار – شارع الستين

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

3898

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

15

الرمز البريدي

21944

عدد األعضاء العاملين

60

رقم الهاتف

0127427170

عدد األعضاء المنتسبين

60

رقم الفاكس

)222(0127427170

عدد الموظفين بالجمعية

11

البريد اإللكتروني

taifzawaj@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504729337

رقم التسجيل

349

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
تزويج الشباب على مدار العام

الدورات التأهيلية

خدمات التوعية والرعاية

الزواجات الجماعية

التوفيق بين الزوجين

المساعدات العينية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1180000232608010090009

الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه األسري بجدة
تاريخ التأسيس

1409/1/1هـ

العنوان

النزلة الشرقية غرب مسجد األمير منصور

9
-

الصندوق البريدي

31128

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

21497

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

681168

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0126881396

عدد الموظفين بالجمعية

61

البريد اإللكتروني

zawaj@alzawaj.org

جوال يمكن االتصال به

0506660003

رقم التسجيل

361

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدة الشباب على الزواج

حث الشباب على الزواج

التوجيه واإلصالح األسري

تحقيق التكامل االجتماعي

رقم الحساب

SA9780000462608010150002

التوفيق بين الراغبين في الزواج

مصرف الراجحي

131

جمعية البر الخيرية بمركز األملح بمحافظة رنية
العنوان

محافظة رنية

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

98

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

21975

عدد األعضاء العاملين

12

رقم الهاتف

0128411014

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0128411015

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

j.amlah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0557557598

رقم التسجيل

369

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
مساعدات طارئة

إعانة زواج

كسوة الشتاء والعيد

مساعدات الزكاة

مساعدات عينية

ترميم مساكن

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6780000181608010150333

جمعية الميقات الخيرية بالسيل الكبير
العنوان

الطائف – السيل الكبير

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

11

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21954

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0127350089

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

01273580573

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0556126568

رقم التسجيل

370

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط

رقم الحساب

132

المساعدات العينية

ترميم مساكن

كسوة الشتاء والعيد

إعانة زواج

المساعدات النقدية

إعانة كوارث

SA6180000444608010030009

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بعجالن وضواحيها
العنوان

عجالن

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

2

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21922

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

077403536

عدد األعضاء المنتسبين

25

رقم الفاكس

077326009

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

Ajlan1429@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0554515258

رقم التسجيل

371

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدة زواج

كسوة العيدين مع الهدايا

كفالة األيتام

كفالة طالب علم

مركز التدريب والتأهيل النسائي

مساعدات طارئة

السلة الغذائية

مساعدات الزكاة

مشروع إزالة الرمال الزاحفة

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1480000482608010030507

الجمعية الخيرية لرعاية المصابين باألمراض المزمنة (شفاء)
العنوان

مكة المكرمة بالعزيزية بجوار نادي مكة الثقافي

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

57333

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

95

رقم الهاتف

0125577740

عدد األعضاء المنتسبين

60

رقم الفاكس

0125577730

عدد الموظفين بالجمعية

18

البريد اإللكتروني

www.sheffaa.com

جوال يمكن االتصال به

0556402027

رقم التسجيل

372

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
الرعاية المنزلية

دعم آسر المرضى الفقراء

رعاية األطفال المصابين بالسكري

برنامج رعاية القدم السكري
رقم الحساب

SA8410000000959294000205

البنك األهلي التجاري

133

الجمعية الخيرية بربوع العين
العنوان

الليث – ربوع العين

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

107

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21971

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

055538397

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0501713488

رقم التسجيل

373

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
كفالة األيتام

فرحة العيد

بناء وترميم المساكن

إفطار صائم

مشروع الحقيبة المدرسية

تأثيث المساكن

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6280000270608010153636

جمعية البر الخيرية بالمويه
العنوان

المويه المخطط بجوار قصر الخراصي
لالحتفاالت

الصندوق البريدي

15

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

21915

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0128520800

عدد األعضاء المنتسبين

0

تاريخ التأسيس

1427هـ
8
8

رقم الفاكس

0128520800

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Ber_mowayh@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503947106

رقم التسجيل

374

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط

رقم الحساب

134

مساعدات عينية

إفطار صائم

كفالة أيتام

زكاة

مساعدات طارئة

مساعدة نقدية

SA7580000346608010052408

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالوسقة
العنوان

الليث – الوسقة

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

118

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21961

عدد األعضاء العاملين

32

رقم الهاتف

077424724

عدد األعضاء المنتسبين

32

رقم الفاكس

077424742

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Al-talbi@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506609621

رقم التسجيل

375

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
كفالة أيتام

مساعدات مالية

مساعدة الشباب على الزواج

الوحدات السكنية

مساعدات عينية

كسوة الشتاء والعيد

ترميم مساكن
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8480000270608010168857

جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث
العنوان

عفيف بمحافظة الليث

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

7

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21961

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

077425909

عدد األعضاء المنتسبين

16

رقم الفاكس

077425909

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

berafaf@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555574492

رقم التسجيل

376

تاريخ التسجيل

1428

النشاط
تقديم وجبة غذائية

شراء سلة غذائية

تقديم السلة الرمضانية

تقديم وجبة غذائية

رقم الحساب

SA5780000270608010170895

تقديم السلة الرمضانية

مصرف الراجحي

135

جمعية قرى العوالي الخيرية بمحافظة الطائف
العنوان

الطائف – قرى العوالي – مركز المحاني

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

848

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21974

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0555645553

عدد األعضاء المنتسبين

11

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0555593291
0555645553

رقم التسجيل

377

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
األيتام

المرضى والمعاقين

مساعدات مالية

األرامل والمطلقات

إعانة زاوج

كسوة الشتاء والعيد

كبار السن والمحتاجين

أسر السجناء

مساعدات عينية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3880000378608010178253

جمعية البر الخيرية بالغريف
العنوان

الغريف بمحافظة الكامل

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

مكتب البريد بالمركز

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

مكتب البريد بالمركز

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0126401654

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

0126401654

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

Asulme525@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

378

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدات مالية

إعانة زواج

إعانة كوارث

حقيبة مدرسية

بطانية شتوية

ترميم مساكن

مصاريف مدرسية يومية
رقم الحساب

136

SA8080000189608010321001

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بيلملم بمحافظة الليث
العنوان

الليث – يلملم – إسكان األمير سلطان الخيري
– جمعية يلملم

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

1668

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

16

رقم الهاتف

0125665329

عدد األعضاء المنتسبين

29

رقم الفاكس

0125665329

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

llamalam@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555968669

رقم التسجيل

379

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدة طارئة

مساعدة زاوج

مساعدات عينية

كفالة أيتام

حقيبة مدرسية

مساعدات زكاة

تحسين مساكن

تدريب وتأهيل

رقم الحساب

إفطار صائم

مصرف الراجحي

SA7180000228608010200000

الجمعية الخيرية بمركز جذم
العنوان

قرية جدم بمحافظة الليث

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

355

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21961

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0125211818

عدد األعضاء المنتسبين

20

رقم الفاكس

0125211818

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

380

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
بناء مساكن وإغاثة وعمل دورات

مساعدات مالية

كفالة أيتام

مساعدات زواج

مساعدات عينية

إعانة كوارث

صيانة مساجد

إفطار صائم

كسوة الشتاء والعيد

رقم الحساب

SA7180000270608010155078

مصرف الراجحي

137

جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا بالطائف
العنوان

الطائف – طريق الهدا

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

9304

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21944

عدد األعضاء العاملين

15

رقم الهاتف

0127377311

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0127330665

عدد الموظفين بالجمعية

15

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0553366838

رقم التسجيل

399

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدات الزكاة

التوعية االجتماعية

فرحة العيد

زكاة الفطر

عالج الفقراء

معونة الشتاء

إفطار صائم

األسر المنتجة

كفارات

ماء السبيل

كفالة األسر المحتاجة

إعانات طارئة

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5880000477608010136665

جمعية البر الخيرية بالحفائر
العنوان

مركز الحفائر  /الطائف

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

984

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21974

عدد األعضاء العاملين

34

رقم الهاتف

0127408443

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0504718832

رقم التسجيل

401

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
المساعدات المالية العينية لألسر المستحقة

المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي..الخ

توزيع سالل غذائية في رمضان

القيام بمعونة الشتاء

إنشاء المشروعات ورعاية العجزة والمعاقين..الخ

توزيع منظفات ومساحيق..الخ

مساعدات من يتعرضون للكوارث

تقديم إعانات الزواج وتحسين المساكن...الخ

توزيع مواد غذائية ومالبس..الخ

رقم الحساب

138

SA6780000477608010135048

مصرف الراجحي

جمعية حماية األسرة الخيرية
العنوان

حي بترومين

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

42585

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21551

عدد األعضاء العاملين

24

رقم الهاتف

0122680347

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

)333( 0122680374

عدد الموظفين بالجمعية

36

البريد اإللكتروني

info@7imayah.org

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

408

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
ندوة نسائية كيف نحمي أبنائنا من اإليذاء بمناسبة يوم
الطفل الخليجي

أمسية ثقافية ندعو فيها اإلعالميين والمفكرين حول قضية
العنف األسري

تنمية الموارد من خالل تسويق لألدوات اإلعالنية
والدعائية تحمل شعار الجمعية

ندوة تثقيف المقبلين على الزواج

التواجد في أحد األسواق الرئيسية بمعدل مرة كل شهر

إصدار مجلة توعوية ربع سنوية

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA4810000011360301000110

جمعية البر الخيرية بأم الدوم
العنوان

الطائف – أم الدوم

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

5

رقم الهاتف

0128540600

عدد األعضاء المنتسبين

16

رقم الفاكس

0128540057

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0500505121
0556720755

رقم التسجيل

413

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
مساعدات عينية

مساعدات مالية

إفطار صائم

مساعدات زكاة

إعانة زواج

كسوة الشتاء والعيد

إعانة كوارث
رقم الحساب

SA6580000346608010055401

مصرف الراجحي

139

جمعية الوداد الخيرية
العنوان

حي الزهراء – جدة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

55596

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21544

عدد األعضاء العاملين

23

رقم الهاتف

0122753377

عدد األعضاء المنتسبين

23

رقم الفاكس

06977664

عدد الموظفين بالجمعية

17

البريد اإللكتروني

wed@weded.org

جوال يمكن االتصال به

0554438877

رقم التسجيل

415

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
توفير برامج متكاملة متطورة لالهتمام باألطفال ذوي
الظروف الخاصة

إجراء البحوث العلمية والدراسات االجتماعية التي تساهم
في تخفيف تفشي ظاهرة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

إعداد مناهج تربوية إسالمية خاصة باألطفال وذوي
الظروف الخاصة واأليتام

العمل على تشجيع االحتضان داخل المجتمع

رقم الحساب

العمل تغيير نظرة المجتمع نحو األطفال ذوي الظروف
الخاصة

بنك األهلي

SA3010000010171995000103

جمعية البر الخيرية بمركز حقال
العنوان

الليث – حقال

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

461

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21961

عدد األعضاء العاملين

5

رقم الهاتف

0127465565

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

hagalkereh@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503460981

رقم التسجيل

416

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
توزيع سالل غذائية

توزيع شيكات على بعض المعاقين

إفطار صائم

توزيع مبالغ مالية بالشيكات

كسوة العيد

الحقيبة المدرسية

توزيع بطانيات
رقم الحساب

140

SA4510000010172653000109

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية ببني زيد
العنوان

الليث بني زيد

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

21961

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

077420206

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

Infoabnizyid

جوال يمكن االتصال به

ال يوجد

رقم التسجيل

417

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
رعاية آسر السجناء

رعاية الطالب ذوي الدخل المحدود

كسوة العيد

مشروع المنح الدراسية

إفطار صائم

إعانة الشتاء

كفالة األيتام

مشروع األسر الفقيرة

تنمية موارد الجمعية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA7680000270608010176082

جمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة الخيرية
العنوان

حي الحمراء – مبنى األعمال المتحدة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

55416

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21534

عدد األعضاء العاملين

44

رقم الهاتف

0126579868

عدد األعضاء المنتسبين

37

رقم الفاكس

0126528869

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

info@alzksa.org

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

418

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
تأمين األدوية والمساعدة

تثقيف وتدريب عائالت المصابين

عمل دراسات وأبحاث وإحصائيات التوعية بحقوق
المصابين

تعزيز قدرات المصابين في المراحل األولى
رقم الحساب

SA9720000001370404049940

بنك الرياض

141

جمعية اكتفاء الخيرية النسائية
العنوان

شارع الملك عبد هللا – برج تمليك

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

55416

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

21534

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

– 0126503651 – 0126503635
0126501946

عدد األعضاء المنتسبين

68

رقم الفاكس

)233( 0126503650

عدد الموظفين بالجمعية

41

البريد اإللكتروني

Ektefaa2006@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

431

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
برنامج المسح الشامل

برنامج التحليل اإلحصائي

برنامج عاجل

برنامج الحي الواعي
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA5310000010172788000103

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى اإليدز
العنوان

جدة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

531

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

21421

عدد األعضاء العاملين

78

رقم الهاتف

0126581666

عدد األعضاء المنتسبين

42

رقم الفاكس

0126586650

عدد الموظفين بالجمعية

 6ثابت  2 +مكافآت

البريد اإللكتروني

Saca-hiv@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0534455371
0534455372

رقم التسجيل

436

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
برنامج دعم المصابين

برنامج دعم وكفالة أسر المصابين

برنامج تدريب وتوظيف

برنامج التوعية الصحية

رقم الحساب

142

SA8745000000031151616001

برنامج التوعية الصحية

البنك السعودي البريطاني

جمعية البر الخيرية بالمروة
العنوان

القنفذة – العرضية الشمالية – بالد العوامر

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

46

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21952

عدد األعضاء العاملين

6

رقم الهاتف

0504589267

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

077382085

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

J-almarwah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504584257

رقم التسجيل

443

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
توزيع المواد الغذائية

تفطير الصائمين

مساعدة المرضى

كفالة األيتام

توزيع األضاحي

كفالة األسرة المحتاجة

مشروع األسر المنتجة

مساعدة الشباب على الزواج

تدريب أبناء األسر المستفيدة

تحجيج الفقراء
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3280000337608010222218

جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم
العنوان

القنفذة – ثالثاء الخرم بني عيسى

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

28

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21912

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

077322729

عدد األعضاء المنتسبين

39

رقم الفاكس

077322729

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

Bnm1429@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0543478063

رقم التسجيل

445

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مساعدات عينية

مساعدات إغاثية

حفر اآلبار

مساعدات مالية

التدريب والتأهيل

كفالة أيتام

مساعدة الشباب على الزاوج
رقم الحساب

SA1580000263608010288886

مصرف الراجحي

143

جمعية اإلحسان والتكافل االجتماعي بمكة المكرمة (إحسان)
العنوان

مكة – مخطط الحمراء طريق جدة السريع

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

8067

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

32

رقم الهاتف

0125453111

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

0125601777

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Alehsan05@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503593882

رقم التسجيل

446

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
اإلطعام الخيري

األواني المنزلية

حقيبة مدرسية

لحوم الهدي واألضاحي

إفطار صائم

فدية

وجبة حاج

سقيا مياه

المالبس المصروفة
ترميم مساكن الفقراء
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1080000201608011666663

الجمعية الخيرية بمركز العوالي
تاريخ التأسيس

1429هـ

العنوان

الطائف – مركز العوالي

الصندوق البريدي

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0128540880

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0128540880

عدد الموظفين بالجمعية

 1باحث اجتماعي

البريد اإللكتروني

Ber.alawali@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0556501951
0532883118

رقم التسجيل

447

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط

رقم الحساب

144

إفطار صائم

مساعدات مالية

مساعدات عينية

استقبال تبرعات عينية
SA7980000112608010481815

قسم نسائي بمكافحة األمراض وللندوات التثقيفية

مصرف الراجحي

جمعية رضوان الخيرية
العنوان

الطائف – قرية رضوان

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

الطائف  /رضوان

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

الطائف  /رضوان

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0127420005

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0127420005

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0504718271

رقم التسجيل

448

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مساعدة الفقراء المساكين

الحقيبة المدرسية

إفطار صائم

كفالة األيتام

سلة رمضان الغذائية

العناية بالمقابر ومغسلة الموتى

كسوة الشتاء

كسوة العيد

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA7980000477608010195554

جمعية األيادي الحرفية الخيرية بمكة المكرمة
العنوان

جدة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

107107

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21341

عدد األعضاء العاملين

0

رقم الهاتف

0126399388

عدد األعضاء المنتسبين

201

رقم الفاكس

)113(0126399388

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

hrafia@windowslive.com

جوال يمكن االتصال به

0507101054

رقم التسجيل

452

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
التدريب الحرفي

تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المماثلة

رفع المستوى المعيشي

إيصال أصحاب الحرف لالكتفاء الذاتي

التدريب على مهارات البيع

حل مشكلة البطالة

رقم الحساب

SA4010000010173091000110

البنك األهلي التجاري

145

الجمعية الخيرية لرعاية األسر المنتجة (منتجة)
العنوان

جدة – البلد – شارع الملك عبد العزيز –
عمارة الملكة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

 40212جدة 21499

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21499

عدد األعضاء العاملين

59

رقم الهاتف

0126454767

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

0126044794

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Monteja1@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0555686122

رقم التسجيل

458

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
ترميم وتأثيث المنازل المتضررة من سيول جدة

إعداد برنامج بالتعاون مع يوم المرح لطالب المدارس
المتضررة من السيول

برامج تدريب السيدات في محافظة خليص ومحافظة جدة

توزيع  10طن من التمور

رقم الحساب

SA9080000314608010227271

صرف زكاة

مصرف الراجحي

جمعية األبرار الخيرية بالطائف
العنوان

حي السالمة – شارع السالمة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

7120

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

19

رقم الهاتف

0127333455

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0127333464

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Alabrar1@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0556376029

رقم التسجيل

477

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
زكاة مال

مساعدات عينية

إعانة زواج

مساعدات مالية

إعانة ترميم مساكن

كسوة الشتاء والعيد

إعانة كوارث
رقم الحساب

146

SA112608010506058

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز فيضة المسلح
العنوان

الطائف – مركز فيضة المسلح

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

73

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21994

عدد األعضاء العاملين

28

رقم الهاتف

0500672872

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0503055752

رقم التسجيل

478

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
تقديم المساعدات العينية والنقدية

تقديم برامج رعاية األيتام وفرحة العيد وكسوة العيد

تقديم مساعدات الزواج

إعانة كوارث
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9780000326608010272232

جمعية البر الخيرية بهدى الشام
العنوان

محافظة الجموم – مركز هدى الشام

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

6

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21936

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0125960311

عدد األعضاء المنتسبين

38

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

ال يوجد

رقم التسجيل

479

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
إعانة الفقراء والمحتاجين

حقيبة مدرسية

إعانة موسمية

كفالة األيتام واألرامل

تدريب وتأهيل األسر المنتجة

كسوة العيد

رقم الحساب

SA3980000324608010140001

مصرف الراجحي

147

جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
العنوان

مكة – الزيمة – طريق الجموم

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

19452

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

21955

عدد األعضاء العاملين

5

رقم الهاتف

055567996

عدد األعضاء المنتسبين

26

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

G19-2-1430@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0551669639

رقم التسجيل

480

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدة الفقراء

مساعدة المطلقات

مساعدة األيتام

مساعدة األرامل

الحقائب المدرسية

مساعدة الزواج

إعانة المعاقين
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9580000103608010263339

الجمعية الخيرية بخميس حرب والقرى التابعة لها
العنوان

مركز خميس حرب

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0506544276

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد االلكتروني

-

جوال يمكن اإلتصال به

0504510814

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1430هـ

رقم التسجيل

481
النشاط

امكانية مساعدة األسر المحتاجة
رقم الحساب

148

تأهيل وتدريب
SA2580000263608010308882

رعاية إيتام وكبار السن
مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز الغالة
العنوان

محافظة الليث – مركز الغالة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

22

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21961

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

077342031

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0566698754

رقم التسجيل

487

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
توزيع الزكوات

تنمية مهارات المقبلين على الزواج

مساعدات زواج

الزواج الجماعي
رقم الحساب

مصرف الراجحي

AS4580000270608010185661

جمعية البر الخيرية بمركز العصلة بمحافظة تربة
تاريخ التأسيس

1430هـ

العنوان

محافظة تربة مركز العصلة

7
2

الصندوق البريدي

402

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

21995

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0128440720

عدد األعضاء المنتسبين

21

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0503799368

رقم التسجيل

490

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
اجتماعي وخيري يهدف إلى تقديم المساعدات المالية
والعينية لألسر الفقيرة والمحتاجة

تقديم اإلعانات الالزمة كإعانات الزواج وتحسين المساكن

المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي
واالجتماعي

مساعدة من يتعرضون للكوارث كالحريق وتهدم المنازل

القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة
العيد

مساعدة األيتام واألرامل

رقم الحساب

SA7680000264608010213339

مصرف الراجحي

149

جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية
العنوان

شارع عبد هللا عريف مركز سمو التجاري

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

26

رقم الهاتف

012 / 540111

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

012 / 5402222

عدد الموظفين بالجمعية

87

البريد االلكتروني

info@hajigift.com

جوال يمكن اإلتصال به

0555503699

الموقع االلكتروني

www@hajigift.org

تاريخ التسجيل

1430هـ

رقم التسجيل

499
النشاط

توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين
وزوار المسجد النبوي

العمل علي إيجاد قنوات مناسبة لتوظيف تبرعات
ومشاركات أهل الخير الموجهة لتوعية الحجاج والمعتمرين
والزوار واالطعام الخيري لهم وكل ما يمن للسقاية والرفادة
بصلة.

العمل علي كسر حاجز اللغة لدي الفئة المستفيدة وتذليل
الصعوبات التي قد تواجههم بتوفير مترجمين مالزمين

انتاج وتوزيع المواد التوعوية واإلرشادية الموجهة للحجاج
والمعتمرين والزوار

تأمين وتوزيع وجبات اإلطعام المقدمة من الجهات الخيرية
للحجاج والمعتمرين والزوار

تبني برامج توعية تساهم في رفع مستوي العاملين في
خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار

تقديم المساعدات المتنوعة لذوي االحتياجات الخاصة ممن
قدموا ألداء مناسك الحج أو العمرة أو الزيارة

االستفادة من هدايا الحجاج خاصة لحوم الهدي واألضاحي
وتوزيعها علي مستحقيها بعد التنسيق مع الجهات ذات
اإلختصاص

رقم الحساب

150

SA4480000424608010666665

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالعطيف
العنوان

مركز العطيف

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

050671239

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0504715026

رقم التسجيل

505

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدة الفقراء والمحتاجين

مساعدات عينية

إعانة كوارث

مساعدات مالية

مساعدة األيتام واألرامل

كسوة الشتاء والعيد

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA0880000477608010188005

جمعية البر الخيرية بذهبان
العنوان

جدة – ذهبان – طريق المدينة المنورة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

0505358035

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505610995

رقم التسجيل

509

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
إفطار صائم

رقم الحساب

مساعدات عينية

كفالة أيتام

دورات تدريبية

مساعدات مالية

كسوة الشتاء والعيد
SA3480000411608010053000

إعانة ترميم المساكن
إعانة زواج

مصرف الراجحي

151

جمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة
العنوان

مركز صعبر والقضيمة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

195

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21991

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

0122909327

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0122892018

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Albr351@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0501787863

رقم التسجيل

531

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
سقيا الماء

إعانات مالية

دورات تدريبية

ترميم منازل

إعانة زواج

كسوة الشتاء والعيد

إعانات عينية
رقم الحساب

بنك الرياض

SA692000000128061364994

جمعية البر الخيرية بقرى بالد ثمالة
العنوان

منطقة مكة المكرمة  /الطائف  /قرى بالد ثمالة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

4535

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

21944

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

01276044535

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

thomalaber@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505729806

رقم التسجيل

533

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط

رقم الحساب

152

مساعدات مالية

إعانة زواج

إعانة كوارث

مساعدات عينية

كسوة الشتاء والعيد

ترميم مساكن

SA8980000335608010335558

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لتوفير الدواء للجميع
العنوان

مكة المكرمة – العزيزية – الشراع العام –
مركز القمرية

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

02565743

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505534522

رقم التسجيل

541

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط

توفير الدواء للجميع خصوصاً األمراض المزمنة
رقم الحساب

البنك األهلي

SA851000000016846000105

الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه األسري برابغ
العنوان

محافظة رابغ

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

505676231

عدد األعضاء المنتسبين

42

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

ال يوجد

رقم التسجيل

559

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
إعانة زواج

التوعية بآثار الطالق

تحقيق االستقرار األسري

القضاء على ظاهرة العنوسة
رقم الحساب

SA3480000247608010185554

مصرف الراجحي

153

جمعية البر الخيرية بمركز غميقه بمكة المكرمة
العنوان

مركز غميقه – محافظة الليث

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

555997125

عدد األعضاء المنتسبين

29

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0555997125

رقم التسجيل

565

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
مساعدات مالية

إعانة زواج

إعانة كوارث

مساعدات عينية

كسوة الشتاء

ترميم مساكن

رقم الحساب

البنك األهلي

SA0310000010177190000101

جمعية اإلحسان لرعاية اإلنسان الخيرية
العنوان

جدة

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

55554

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

جدة – 22445

عدد األعضاء العاملين

41

رقم الهاتف

0122564703

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0122564702

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

573

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
برامج الرعاية االجتماعية

نشر التوعية بحقوق المسنين

تحقيق األمان لحاالت المسنين

برامج الرعاية الصحية

رقم الحساب

154

SA9120000001821023489940

إنشاء دور تأهيل خاصة بالمسنين

بنك الرياض

جمعية عيون جدة الخيرية
العنوان

جدة – مركز لوتس تقاطع حراء مع طريق
المدينة المنورة الدور األول

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

41253

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

21521

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0126420791

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0126434888

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0555661941

رقم التسجيل

582

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
إقامة وتنفيذ البرامج اإلنسانية

تقديم اإلعانة الطارئة

تنفيذ البرامج والمشاريع اإلنسانية

المساهمة في المجتمع من خالل العمل التطوعي

تشخيص الظواهر السلبية

تفعيل قنوات االتصال بين المواطن وجهات الحكومة

رقم الحساب

مصرف الراجي

SA948000055168010010000

الجمعية السعودية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة بمحافظة جدة
العنوان

محافظة جدة

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

555002408

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0555002408

رقم التسجيل

584

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
توفير الدعم االجتماعي والنفسي ألولياء األمور
رقم الحساب

نشر الوعي في المجتمع للحد من اإلعاقة

SA5610000010179321000101

مساندة أولياء أمور ذوي اإلعاقة لتمكين أبنائهم من تكوين
أسر خاصة بهم
البنك األهلي التجاري

155

جمعية المودة الخيرية لإلصالح االجتماعي بمحافظة جدة
العنوان

محافظة جدة – حي مشرفة – شارع غرناطة –
جوار كتابة عدل األولى

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

ص  .ب 132735

عدد أعضاء مجلس االدارة

الرمز البريدي

جدة 21382

عدد األعضاء العاملين

9
 30عضواً

رقم الهاتف

0126194444

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0126744316

عدد الموظفين بالجمعية

50

البريد االلكتروني

info@almawaddah.net

جوال يمكن اإلتصال به

0504611576

الموقع االلكتروني

www.almawaddah.net

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

601
النشاط

قسم اإلصالح اإلسري

قسم التدريب

قسم الدراسات والتطوير

قسم هاتف اإلرشاد األسري

قسم اإلعالم والعالقات العامة

القسم النسائي

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA 67802000445608010400003

جمعية رعاية األجيال الخيرية
العنوان

طريق الكورنيش شارع األمانة

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

46704

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

21542

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

012 / 6147070

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

012 / 6147171

عدد الموظفين بالجمعية

25

البريد االلكتروني

info@ralajyal.org

جوال يمكن اإلتصال به

0544828666

الموقع االلكتروني

www.ralajyal.org

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

608
النشاط

تقديم برامج اجتماعية للناشئة والمراهقين تراعي الجوانب
المختلفة النفسية والتربوية والثقافية .

تطوير المشرفين علي األنشطة الالصفية

تطوير مهارات العمل التطوعي

تعزيز حب القراءة في نفوس الناشئة

بناء الشخصية القيادية

تطوير المهارات الوظيفية

التوجيه المهني

بناء تقدير الذات

توجيه التقنية لتعزيز األخالق

رقم الحساب

156

SA5680000525608010055537

مصرف الراجحي

جمعية شباب مكة للعمل التطوعي
العنوان

مكة المكرمة

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

341522

عدد أعضاء مجلس االدارة

الرمز البريدي

١٤٣١هـ

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

عدد األعضاء المنتسبين

0٥٠٥٦٢٠٩٦٠

رقم الفاكس

عدد الموظفين بالجمعية

البريد االلكتروني

جوال يمكن اإلتصال به

الموقع االلكتروني

تاريخ التسجيل

رقم التسجيل

١٤٣٣هـ

622
النشاط

رقم الحساب

جمعية حفظ النعمة
العنوان

حي الرويس – شارع المعادي المتفرع من
شارع فيض الرحمة – مبنى  – Cمكتب 103

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

7688

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

21472

عدد األعضاء العاملين

13

رقم الهاتف

6533187

عدد األعضاء المنتسبين

28

رقم الفاكس

6533791 – 6685885

عدد الموظفين بالجمعية

13

البريد االلكتروني

Adeeb.daraleiman@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0505663122

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

628
النشاط

تقديم الخدمات في تجميع األطعمة الفائضة الغير مستخدمة
وتوزيعه علي المحتاجين

نشر الوعي للموظفين والمقيمين

التنسيق مع الجهات الحكومية والفنادق والمطاعم لتحقيق
اكبر استفادة ممكنة من فائض الطعام في المناسبات
واالحتفاالت

تحقيق التعاون علي البر والتقوي

المساهمة في الحفاظ علي النعم من خالل صونها من رميها
في مكب النفايات

اعادة تدوير الفائض من الطعام واآلثاث

سد بعض من حاجات األسر من الطعان واآلثاث

اعادة تأهيل عدد من أفراد هذه األسر المحتاجة من خالل
تشغيلهم في المشروع

رقم الحساب

SA4615000999116563670002

بنك البالد

157

جمعية البر الخيرية بمغينية
العنوان

مغينية

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

674

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

21911

عدد األعضاء العاملين

37

رقم الهاتف

ال يوجد

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0500403198

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد االلكتروني

Salo668@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0500515109

الموقع االلكتروني

ال يوجد

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

634
النشاط

مساعدة األسر الفقيرة بسالت غذائية

كفالة األيتام

مساعدة الشباب علي الزواج

سقيا الماء
رقم الحساب

158

SA818000024760801026687

مصرف الراجحي

جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
العنوان

جدة

تاريخ التأسيس

الصندوق البريدي

17455

عدد أعضاء مجلس االدارة

الرمز البريدي

21484

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0126210404

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0126236372

عدد الموظفين بالجمعية

البريد االلكتروني

N639@nafa.org.sa

جوال يمكن اإلتصال به

الموقع االلكتروني

www.nafa.org.sa

تاريخ التسجيل

رقم التسجيل

639

0552271800

النشاط
تقديم المساعدات المالية والععينية لألسر المستحقة

مساعدم من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهدم البيوت

كسوة الشتاء وفرحة العيد وغيرها لأليتام

العناية بالطفولة واألمومة واأليتام والعجزة

إعانات الزواج والخدمات العامة

إقامة الدورات التدريبية والبرامج

إفطار الصائمين وتوزيع الصدقات
حساب عام

Sa8680000502608010094947

مصرف الراجحي

حساب اليتيم

Sa8680000502608010095951

مصرف الراجحي

حساب الزكاة

Sa8680000502608010096967

مصرف الراجحي

Sa911000010190898000105

البنك األهلي

Sa6720000001252455559940

بنك الرياض

159

جمعية البر الخيرية بسبت الجارة
العنوان

مركز سيت الحارة

تاريخ التأسيس

1435هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد موظفين لكونها جديدة

البريد االلكتروني

-

جوال يمكن اإلتصال به

-

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1435هـ

رقم التسجيل

649
النشاط
حديثة تحت التأسيس

رقم الحساب

160

جمعية كرم الخيرية بمحافظة جدة
العنوان

جدة – شارع الملك خالد

تاريخ التأسيس

1435هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

20

رقم الهاتف

0555360834

عدد األعضاء المنتسبين

43

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد االلكتروني

Karamorg654@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0505671345

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

-

رقم التسجيل

654
النشاط
تحت التأسيس

رقم الحساب

161

162

جهات اإلشراف على الجمعيات في
منطقة المدينة المنورة

 مركز التنمية االجتماعية بالمدينة المنورة. مركز التنمية االجتماعية بالعيص. مركز التنمية االجتماعية ببدر. -مركز التنمية االجتماعية بالعال.

163

جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة
العنوان

امتداد شارع أبي ذر

تاريخ التأسيس

1379هـ

الصندوق البريدي

782

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

15

عدد األعضاء العاملين

15

0148386961

عدد األعضاء المنتسبين

-

الرمز البريدي
رقم الهاتف
رقم الفاكس

0148386955

عدد الموظفين بالجمعية

82

البريد اإللكتروني

bir@gawab

جوال يمكن االتصال به

0505327236

رقم التسجيل

22

تاريخ التسجيل

1396هـ

النشاط
مساعدات ترميم

مشروع العطاء المدرسي

مشروع برنامج الفأس

المساعدات الشهرية
المساعدات السكنية

مساعدات عينية وغذائية

مشروع االستقطاع الشهري

اإلسكان الخيري

مساعدات الطوارئ

سلة غذائية

مشروع كفالة اليتيم

روضة األطفال

مساعدات عالجية

مساعدات عابر سبيل

كسوة العيد لأليتام المسجلين بالجمعية

دورة خياطة بالبتردن

دورة تزيين العروسة

دورة الكمبيوتر

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA3310000032610622000108

جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية بالمدينة المنورة
العنوان

الدخل المحدود – طلعة الهدى – خلف إدارة
جوازات المدينة المنورة

تاريخ التأسيس

1398هـ

الصندوق البريدي

1998

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

عدد األعضاء العاملين

50

عدد األعضاء المنتسبين

25

الرمز البريدي
رقم الهاتف

0148484374 – 0148482932

رقم الفاكس

0148484486

عدد الموظفين بالجمعية

125

البريد اإللكتروني

g-taiba@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503314638

رقم التسجيل

31

تاريخ التسجيل

1399هـ

النشاط
دورة معرف

تعلم التفصيل والخياطة

دورة الرخصة الدولية

كفالة أسر

روضة أطفال

معرض دائم

دورة انجليزي

تزيين عروس

مدارس

المطبخ

معارض وأسواق وأطباق خيرية

مساعدات عينية

نادي أطفال

معهد طيبة

مقصف

مركز خدمات الطالبات

رقم الحساب

164

SA7610000033011710000105

البنك األهلي التجاري

جمعية البر والخدمات االجتماعية الخيرية بينبع البحر
العنوان

ينبع البحر – ش /محمد بن عبد الوهاب

تاريخ التأسيس

1398هـ

الصندوق البريدي

62

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

014/ 3912609
014/ 3223209

عدد األعضاء المنتسبين

20

رقم الفاكس

014/ 3228876

عدد الموظفين بالجمعية

118

البريد اإللكتروني

Ber-yanbu1400@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505362449

رقم التسجيل

32

تاريخ التسجيل

1400هـ

الرمز البريدي

النشاط
مساعدات نقدية

أجهزة مشتراة

مساعدات عينية موسمية

مساعدات مقطوعة

مساعدات طبية

مساعدات تأهيل األسر

كسوة العيد (الزكاة)

مساعدات إفطار صائم

مشروع كفالة اليتيم

مشروع كفالة األيتام

تأهيل أبناء األسر

زكاة الفطر

مساعدات طالبية

المراكز النسائية

تبرعات عينية منوعة

سقيا المياه

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA1610000035110399000102

جمعية رضوى الخيرية النسائية
العنوان

ينبع البحر – حي اإلمارة – أمام شركة
الكهرباء

تاريخ التأسيس

1403هـ

الصندوق البريدي

737

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

عدد األعضاء العاملين

9

عدد األعضاء المنتسبين

103

الرمز البريدي
رقم الهاتف

0143227128 – 0143223085

رقم الفاكس

0143225353

عدد الموظفين بالجمعية

121

البريد اإللكتروني

Radwah55@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0509006115

رقم التسجيل

55

تاريخ التسجيل

1403هـ

النشاط

رقم الحساب

روضة األطفال

دورات تدريبية متنوعة

دورة التفصيل وخياطة

مشروع كافل اليتيم

مركز رعاية نهارية للمعوقين

دورة تجميل

دورة القدرات

تعليم الحاسب اآللي
SA3820000001110185959901

بنك الرياض

165

الجمعية الخيرية بمحافظة بدر
العنوان

منطقة – المدينة المنورة محافظة بدر – شارع
الشهداء

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

62

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

210

رقم الهاتف

014/ 3321009
014/ 3322481

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

014/ 3322481

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

algamei@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504358638

رقم التسجيل

56

تاريخ التسجيل

1403هـ

النشاط
المساعدات النقدية للمحتاجين

المساعدات العينية الشهرية

مشروع إفطار صائم

مساعدة أسر السجناء

كسوة العيد

كفالة اليتيم
مساعدات مقطوعة للطالب المتزوجين
رقم الحساب

بنك الرياض

SA2220000001450004439901

الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بالمدينة المنورة
العنوان

المدينة المنورة ش األمير عبد المجيد غرب
المدين

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

4747

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

21

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

29

رقم الهاتف

014/ 8266669

عدد األعضاء المنتسبين

225

رقم الفاكس

014/ 8269561

عدد الموظفين بالجمعية

32

البريد اإللكتروني

www.cssst.org

جوال يمكن االتصال به

0505304569

رقم التسجيل

89

تاريخ التسجيل

1408هـ

النشاط
لجنة إصالح ذات البين

المساعدات الصحية

مراكز األحياء

المساعدات المادية

مساعدات إغاثية عاجلة

التأهيل والتدريب

الحماية االجتماعية

المشاريع التنموية

المساعدات العينية
مساعدات اإلسكان
رقم الحساب

166

SA2910000033012600000104

البنك األهلي التجاري

جمعية خيبر النسائية الخيرية
العنوان

خيبر – المدينة المنورة

تاريخ التأسيس

1410هـ

الصندوق البريدي

662

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

014/ 8821845

عدد األعضاء المنتسبين

70

رقم الفاكس

014/ 8821334

عدد الموظفين بالجمعية

24

البريد اإللكتروني

generalwomencharitykhaybarkayar@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504365067

رقم التسجيل

109

تاريخ التسجيل

1413هـ

النشاط
تقديم المساعدات العينية والنقدية

روضة أطفال

مساعدات موسمية مثل الحقيبة وشهر رمضان

تسديد الديون

مساعدة منكوبي الحوادث والكوارث

كفالة يتيم

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6480000248608010137919

جمعية البر الخيرية بمحافظة العال
تاريخ التأسيس

1413هـ

العنوان

منطقة المدينة المنورة – محافظة العال

15
65

الصندوق البريدي

191

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

41921

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

014/ 8840597

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

014/ 8845477

عدد الموظفين بالجمعية

 10موظفين –  10موظفات

البريد اإللكتروني

Ber.alola@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553304812

رقم التسجيل

117

تاريخ التسجيل

1415هـ

النشاط
برنامج المساعدات المالية والعينية

مشروع توزيع الحقيبة المدرسية

مساعدات الزكاة

المساعدات المالية والعينية

سداد إيجار

مشروع إفطار صائم

لجنة كفالة يتيم

إصالح ذات البين

مساعدة أسر السجناء
مشروع توزيع زكاة الفطر
رقم الحساب

SA1120000004140266679901

بنك الرياض

167

جمعية البر والخدمات االجتماعية بمحافظة المهد
العنوان

المهد – المدينة المنورة

تاريخ التأسيس

1416هـ

الصندوق البريدي

41

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

8

عدد األعضاء العاملين

8

الرمز البريدي
رقم الهاتف

014/ 8681159

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

014/ 8680076

عدد الموظفين بالجمعية

21

البريد اإللكتروني

mlomloflo@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

55321314

رقم التسجيل

142

تاريخ التسجيل

1417هـ

النشاط
روضة أطفال

مساعدات مالية

مشروع كفالة اليتيم

دورات تدريبية متنوعة

مساعدات عينية

مشروع الشباب

محاضرات وندوات

القسم النسائي

كسوة الشتاء والعيد

ترميم المساكن
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9680000286608010039704

جمعية البر الخيرية بمحافظة خيبر
العنوان

منطقة المدينة المنورة – محافظة خيبر

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

685

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

عدد األعضاء العاملين

11

الرمز البريدي
رقم الهاتف

014/ 8821959

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

014/ 8822177

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

Khibar-17@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0501243196

رقم التسجيل

152

تاريخ التسجيل

1419هـ

النشاط
مساعدات طارئة

إفطار صائمين

معهد الحاسب اآللي

المساعدة العينية

مساعدات حرف

مكتبة عامة

مساعدات سجناء
رقم الحساب

168

SA5480000248608010051672

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بمحافظة الحناكية
العنوان

الحناكية الشارع العام

تاريخ التأسيس

1416هـ

الصندوق البريدي

111

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

45

رقم الهاتف

0148621376

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

 0148620266تحويلة ()105

عدد الموظفين بالجمعية

38

البريد اإللكتروني

Jameh2006@naseej.com

جوال يمكن االتصال به

0505317667

رقم التسجيل

158

تاريخ التسجيل

1420هـ

النشاط
مساعدات األيتام

مساعدات األرامل

إنشاء المساكن وترميمها

إفطار صائم

أجهزة كهربائية

مساعدات الزكاة

الحقيبة المدرسية والتدريب

المساعدات المتنوعة

إيجار المنازل

السقيا
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1480000269608010072003

جمعية البر الخيرية بالعيص
العنوان

العيص

تاريخ التأسيس

1418هـ

الصندوق البريدي

73

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 9أعضاء
 21عضواً

رقم الهاتف

014/ 3240029

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

014/ 3240960

عدد الموظفين بالجمعية

 6موظفين

البريد اإللكتروني

Gameat_aleis@maktoob.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

159

تاريخ التسجيل

عدد األعضاء العاملين

الرمز البريدي

1420هـ

النشاط
مساعدات فقراء

مساعدات متنوعة

إعانات طالب (تدريب)

كفالة أيتام

مساعدات طبية وعالجية

إعانات زواج

مساعدات عينية
رقم الحساب

SA8780000394608010018558

مصرف الراجحي

169

جمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنورة
العنوان

المدينة المنورة

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

15566

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

17

الرمز البريدي

41454

عدد األعضاء العاملين

20

رقم الهاتف

0148460601

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0148460260

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

Chcs.med@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505312851

رقم التسجيل

186

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
العالج الخيري المجاني

رعاية المرضى النفسيين

عالج باألجر

معالجة مرضى اإلدمان
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6280000332608010060035

جمعية البر الخيرية بالفريش
العنوان

المدينة المنورة – مركز الفريش – طريق بدر
ينبع السريع مخرج 130

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

220

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

38

رقم الهاتف

014/ 8691871

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

014/ 8690154

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Jemeah-f@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0500563006

رقم التسجيل

196

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مساعدة الفقراء والمساكين
مساعدة األيتام

غسيل كلوي

الروضة

مساعدة أسرة العجزة

مساعدة األرامل والمطلقات

كفالة األيتام

مساعدة آسر المعاقين

مساعدة آسر الفشل الكلوي والتليف الكبدي

رقم الحساب

170

السقيا

تدريب أبناء وبنات األسر المستفيدة

SA3880000294608010109994

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالصويدرة
العنوان

مدينة الصويدرة

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

1

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

10

رقم الهاتف

014/ 8690427

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

014/ 8690178

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0500781154

رقم التسجيل

202

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مشروع إفطار صائم

صحية

ترميم المنازل

كسوة العيد

مساعدات عينية

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدات مالية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9480000432608010088118

جمعية البر الخيرية بمركز طالل
العنوان

المدينة المنورة – مركز طالل

تاريخ التأسيس

 1423هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

18

رقم الهاتف

014/ 8430792

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

014/ 8630050

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

Khairay-ta@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506162076

رقم التسجيل

239

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط

رقم الحساب

إفطار صائم

كسوة الشتاء والعيد

مساعدة المتضررين من الكوارث

مساعدة العينية

المساعدات في تكاليف العالج

ترميم المساكن

SA5080000468608010016009

مصرف الراجحي

171

جمعية البر الخيرية بوادي الفرع
العنوان

المدينة المنورة – وادي الفرع – الفقير

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0148510714

عدد األعضاء المنتسبين

15

رقم الفاكس

0148510712

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Jameeh271@windowslive.com

جوال يمكن االتصال به

0530807098

رقم التسجيل

271

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
مساعدات نقدية

الحقيبة المدرسية لأليتام

تبرعات عينية

مساعدات تأثيث منازل

تسديد فاتورة الكهرباء

مشروع إفطار صائم

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1280000364608010107738

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بمنطقة المدينة المنورة
العنوان

المدينة المنورة مقابل مجمع ورش السحمان

تاريخ التأسيس

 1424هـ

الصندوق البريدي

7542

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

14

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

32

رقم الهاتف

9200070007

عدد األعضاء المنتسبين

32

رقم الفاكس

0148387790

عدد الموظفين بالجمعية

13

البريد اإللكتروني

thbiti@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0504344733

رقم التسجيل

272

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
مساعدة المدخنين على اإلقالع
رقم الحساب

172

التوعية بالمدارس
SA9780000432608010085833

التدريب والتأهيل
مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية باليتمه
العنوان

اليتمه الشارع العام

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

32

رقم الهاتف

014/ 8544140

عدد األعضاء المنتسبين

12

رقم الفاكس

014/ 8544122

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

alberinqut@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506632110

رقم التسجيل

308

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
السلة الغذائية

تفريج كرب

إفطار صائم

سقيا الماء

مساعدات زواج

الحقيبة المدرسية

كفالة أيتام

بناء وترميم المنازل

التدريب والتأهيل

كفال أرامل

فرحة العيد

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2280000313608010007773

الجمعية الخيرية للزواج ورعاية األسر بالمدينة المنورة (أسرتي)
العنوان

المدينة المنورة  -طريق الملك عبد هللا

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

25750

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

21

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

32

رقم الهاتف

014/ 8426222

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

014/ 8426485

عدد الموظفين بالجمعية

46

البريد اإللكتروني

www.osrah.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0553126222

رقم التسجيل

309

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
مشروع سنة أولى زواج

نحو أسرة مستقرة

مشروع بناء أسرة

مشروع تأهيل أسرة
رقم الحساب

SA2680000432608010061115

مصرف الراجحي

173

جمعية دار السعادة الخيرية للمسنين بالمدينة المنورة
العنوان

عروة – الحرة الغربية الجنوبية  -باب العوالي

تاريخ التأسيس

1405هـ

الصندوق البريدي

42044

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0148489655

عدد األعضاء المنتسبين

29

رقم الفاكس

0148489588

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

ralsaad@emailsrvc.com

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

334

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
خدمات اإلسكان

خدمات غسيل كلوي

تقديم المساعدات

خدمات صحية
رقم الحساب

بنك الرياض

SA3920000001013486919940

جمعية وادي الجزل الخيرية
العنوان

محافظة العال – وادي الجزل – النشيفة

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

175

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 7أعضاء

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

 26عاملين

رقم الهاتف

0541262029

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

 4موظفين

البريد اإللكتروني

wadiljezl@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0591675751

رقم التسجيل

350

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
مشروع السالت الطارئة
مشروع ترميم المنازل

مشروع فرحة العيد

مشروع الفسحة المدرسية

دورات الحاسب اآللي

رقم الحساب

174

األسر المنتجة

SA9880000208608010184315

الحقيبة المدرسية
إفطار صائم

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالجديدة
العنوان

منطقة المدينة المنورة  /محافظة العال الجديدة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

بريد القرية

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0148853331 - 0148300533

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

0148850048

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Albr-aljdeebh@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

05444190040

رقم التسجيل

351

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
مساعدات عينية

الحقائب المدرسية

مشروع تحسين مساكن

مساعدات نقدية

تدريب حاسب وانجليزي

سد فاتورة كهرباء

مساعدات اجتماعية

مشروع حقائب مدرسية

اآلبار

مساعدات الشباب على الزواج

مشروع سقيا

إعانة تصليح سيارة

مساعدات طارئة

إفطار صائم

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA7880000208608010187003

جمعية البر الخيرية بالحسو
العنوان

مركز الحسو بجوار مركز البرق لالتصاالت
السعودية  -الحناكية

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

37

رقم الهاتف

014/8621909 - 014/ 8661909

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

Hiso-j@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555537262

رقم التسجيل

352

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
كسوة العيد

إعانة األيتام واألرامل

دفع إيجار عن العاجزين

السلة الغذائية

مساعدات الزواج

إفطار صائم

إعانة طارئة
رقم الحساب

SA680000269608010125553

مصرف الراجحي

175

جمعية البر الخيرية بمركز المليليح
العنوان

المليليح

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

Infoajmleleh.com

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

41422

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الهاتف

0148134010

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

0148134020

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

melylee@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0598230254

رقم التسجيل

353

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
مواد غذائية

مساعدات مالية

إعانة زواج

الحقيبة المدرسية

ترميم مساكن

كسوة العيد

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9780000294608010161797

جمعية أطباء طيبة الخيرية
العنوان

المدينة المنورة – حي المطار -مخطط األمير
تركي

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

43455

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

20

رقم الهاتف

0148420888 – 0148420830

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

 0148420878تحويلة ()102

عدد الموظفين بالجمعية

18

البريد اإللكتروني

info@td.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0569203321

رقم التسجيل

362

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مشروع العالج الخيري

مشروع الكشف المبكر لسرطان الثدي

مشروع االستشارات النفسية

مشروع العيادة المتنقلة

مشروع األركان التعريضية للدوائر الحكومية

مشروع خدمة الضغط والسكر

رقم الحساب

176

SA0710000032658888000104

البنك األهلي التجاري

جمعية البر والخدمات االجتماعية بمركز الواسطة
العنوان

المدينة المنورة – مركز الواسطة – طريق ينبع

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

73

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

43

رقم الهاتف

014/ 8540500

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

014/ 85440501

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

biralwastah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0556078787

رقم التسجيل

363

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
رعاية األسر الفقيرة وكالتها

مشروع بناء المساكن

مشروع الرعاية الصحية

مشروع رعاية آسر السجناء

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع التدريب والتأهيل األسري

مشروع سقيا الماء

مشروع إصالح ذات البين

مشروع إفطار صائم
مشروع المساعدات الطارئة
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5380000230608010146001

جمعية البر والخدمات االجتماعية بينبع النخل
العنوان

بمحافظة ينبع النخل

تاريخ التأسيس

 1427هـ

الصندوق البريدي

28

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

15

رقم الهاتف

014/ 3541101

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

014/ 3540262

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

dl-beryanbu@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503345150

رقم التسجيل

381

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط

رقم الحساب

مساعدات شهرية

سقيا المياه

مراكز نسائية

مساعدات زواج

مساعدات مقطوعة من الزكاة

مساعدات شهرية لأليتام

مساعدات عينية

رياض األطفال
SA3780000352608010000994

مصرف الراجحي

177

جمعية البر الخيرية بوادي رخو
العنوان

وادي رخو – طريق ينبع العيص

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

26

رقم الهاتف

0143543537

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0554396558

رقم التسجيل

419

تاريخ التسجيل

1429هـ

رقم الفاكس

النشاط
مساعدات تغذية
برنامج إعانة

مساعدات مالية

مساعدات عينية

ترميم المساكن

إعانة الزواج

إعانة الكوارث
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8280000352608010000960

جمعية البر الخيرية بجيده
العنوان

قرية جيده ضواحي العال

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

558

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

34

رقم الهاتف

0551398551

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0144422321

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

info@jbir.org

جوال يمكن االتصال به

0551398551

رقم التسجيل

420

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط

رقم الحساب

178

خيري

تعليم الخياطة

فائض الوالئم

آسر منتجة

كفالة اليتيم

دعم األسر

SA2780000208608010202471

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز الرايس
العنوان

محافظة بدر -مركز الرايس

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

129

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0143344424
0143344423

عدد األعضاء المنتسبين

38

رقم الفاكس

043344425

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Brr-alrayis@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555627153

رقم التسجيل

421

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مشروع كسوة العيد

مشروع الحقيبة المدرسية

مساعدات عينية
مساعدات نقدية

مشروع ترميم وبناء مساكن

مشروع كفالة األيتام

مشروع إفطار صائم

مشروع إعانة الزواج

كفالة األسر

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA0280000230608010159335

جمعية البر الخيرية للخدمات االجتماعية بالعمق
العنوان

المدينة المنورة – العمق

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

20097

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

المدينة المنورة

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0148685160

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0148685165

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Abam1428@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0505306712

رقم التسجيل

422

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
سلة غذائية

رعاية آسر السجناء

المساعدات النقدية

كفالة يتيم

كسوة الشتاء

المساعدات العينية

السقيا

كسوة العيد

البرامج الثقافية

إفطار صائم لألسر

الحقيبة المدرسية

إفطار صائم عام خالل رمضان

مساعدات المساكن

كفالة حاج

العناية بالمعوقين

رقم الحساب

SA2410000033058003000102

إعانة زواج

البنك األهلي التجاري

179

جمعية فضال الخيرية
العنوان

منطقة المدينة المنورة  /مركز فضال محافظة
العال

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

بريد القرية

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0541309797

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

Khirot-fadla@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

054356288

رقم التسجيل

460

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات متنوعة

إعانة زواج

مساعدات عينية

الحقيبة المدرسية

مساعدات طارئة

ترميم مساكن

مساعدات مالية

إعانة كوارث

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4680000208608010222305

جمعية البر الخيرية بمركز الحمنة
العنوان

المدينة المنورة – قرية الحمنة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

50900

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 9أعضاء

الرمز البريدي

41533

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0148430764 / 0148430754

عدد األعضاء المنتسبين

32

رقم الفاكس

014830084

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Alber_ofalhomanah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505468978

رقم التسجيل

461

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
وجبة صائم

الحقيبة المدرسية

تحجيج األسر الفقيرة

كفالة أيتام

رقم الحساب

180

SA1080000286608010005556

كسوة الشتاء

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بالمسيجيد
العنوان

المدينة المنورة – المسيجيد

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

75

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 9أعضاء

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

(تلفاكس) 0148545003
0546697141

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0148545003

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

Gawcit.almsegid@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

506

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط

رقم الحساب

مساعدات مالية

إعانة زواج

إعانة الكوارث

مساعدات عينية

كسوة الشتاء والعيد

إعانة ترميم المساكن

SA0820000001050743299940

بنك الرياض

181

جمعية البر الخيرية للخدمات االجتماعية بمركز األكحل
العنوان

منطقة المدينة المنورة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0148654116

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0148654115

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

515

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات مالية

إعانة زواج

كسوة الشتاء والعيد

مساعدات عينية

إعانة ترميم المساكن

إعانة الكوارث

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4880000408608010033304

جمعية النخيل الخيرية
العنوان

المدينة المنورة – النخيل الحناكية

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

521

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط

رقم الحساب

182

مساعدات مالية

إعانة زواج

إعانة الكوارث

مساعدات عينية

كسوة الشتاء والعيد

إعانة ترميم المساكن

SA1780000269608010177000

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بمركز النجيل بمحافظة العال
العنوان

منطقة المدينة المنورة – العال – مركز النجيل

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

411

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 9أعضاء

الرمز البريدي

41920

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

014/ 4277800

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

014/ 4287900

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0503589965

رقم التسجيل

523

تاريخ التسجيل

1430/8/28هـ

النشاط
مساعدات مالية

إعانة زواج

مساعدات عينية

إعانة ترميم المساكن

رقم الحساب

كسوة الشتاء والعيد

مصرف الراجحي

SA478000020806010241008

جمعية البر الخيرية بالقاحة
العنوان

منطقة المدينة المنورة – محافظة بدر  -القاحة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 9أعضاء

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0148654116

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0148654116

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0506312031

رقم التسجيل

524

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط

رقم الحساب

مساعدات مالية

إعانة ترميم المساكن

مساعدات عينية

كسوة الشتاء والعيد
SA3780000230608010188193

إعانة زواج

مصرف الراجحي

183

جمعية البر الخيرية بسليلة جهينة
العنوان

منطقة المدينة المنورة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

1621

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 9أعضاء

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0148824366

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0148824366

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

albersllaleh@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

526

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة

إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة
واألمومة

المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي
واالجتماعي

مساعدة من يتعرضون للكوارث كحادث أو ته ّدم البيوت

القيام ببعض المشروعات الخيرية لمعونة الشتاء وفرحة
العيد

تقديم اإلعانات الالزمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5880000294608010243009

جمعية البر الخيرية بالصعيبية
العنوان

منطقة المدنية المنورة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 7أعضاء

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0148550400

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

538

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة

إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية بالطفولة
واألمومة

المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي
واالجتماعي

مساعدة من يتعرضون للكوارث كحادث حريق أو ته ّدم
البيوت

القيام ببعض المشروعات الخيرية لمعونة الشتاء وفرحة
العيد

تقديم اإلعانات الالزمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن

رقم الحساب

184

SA2380000570608010011880

مصرف الراجحي

جمعية المدينة ألمراض الدم الوراثية الخيرية
العنوان

سلطانة الطالع – جوار الرعاية الصحية

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

3183

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 9أعضاء

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

45

رقم الهاتف

0148463464

عدد األعضاء المنتسبين

150

رقم الفاكس

0148463464

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Madinah.hbd@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505317254

رقم التسجيل

544

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
إعانة للمرضى

دورة طبية لألطباء االمتياز

الحقيبة المدرسية

العالج الخيري

إعانة للمرضى

المؤتمر العالمي ألمراض الدم الوراثية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4280000364608010005445

جمعية البر الخيرية بتلعة نزا
العنوان

منطقة المدينة المنورة – محافظة ينبع

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

545

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة

إنشاء المشروعات التي تهدف إلى العناية بالطفولة
واألمومة

المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي
واالجتماعي

مساعدة من يتعرضون للكوارث كحادث حريق أو ته ّدم
البيوت

القيام ببعض المشروعات الخيرية لمعونة الشتاء وفرحة
العيد وغيرها لأليتام

تقديم اإلعانات الالزمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن

رقم الحساب

SA0280000352608010000945

مصرف الراجحي

185

جمعية أبناؤنا الخيرية بالمدينة المنورة
العنوان

بجانب قصر المستراح

تاريخ التأسيس

 1431هـ

الصندوق البريدي

2823

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

42313

عدد االعضاء العاملين

100

رقم الهاتف

0148345559

عدد االعضاء المنتسبين

50

رقم الفاكس

0148361200

عدد الموظفين بالجمعية

الجمعية متوقفة

Abnaaona2010@hotmail.com

جول يمكن االتصال به

0557470091

تاريخ التسجيل

 1431هـ

البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

580
النشاط

رعاية الطفل رعاية شاملة وتعزيز قدراته

تحقيق التنمية الشاملة للطفولة

حماية الطفل مما يفسد فطرته السليمة

دعم الجهود الحكومية والتنسيق مع الجهات المختلفة

المساهمة في معالجة قضايا الطفولة ومكافحة الظواهر
السلبية

التدريب للقائمين على رعاية الطفولة

وضع معايير قياسية وطنية لرعاية الطفولة

العناية بالطفولة المهمشة بتوفير الخدمات األساسية

رقم الحساب

بنك الرياض

Sa732000001051158129940

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة «تكافل»
العنوان

طريق الملك عبد هللا الدائري الثاني

تاريخ التأسيس

 1431هـ

الصندوق البريدي

10020

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

41433

عدد االعضاء العاملين

500

رقم الهاتف

920001737

عدد االعضاء المنتسبين

300

رقم الفاكس

0148493216

عدد الموظفين بالجمعية

60

البريد االلكتروني

Info@tkaful.sa

جول يمكن االتصال به

0557470091

الموقع االلكتروني

www.tkaful.sa

تاريخ التسجيل

 1431هـ

رقم التسجيل

590
النشاط

رعاية األيتام بمنطقة المدينة المنورة
رقم الحساب

186

رعايتهم من الناحية المعيشية والصحية والتعليمية
Sa9080000370608010275008

فتح مجال جديد ألبناء المدينة المنورة لمساعدة الضعفاء
وتقديم العمل التنموي
مصرف الراجحي

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيرية
العنوان

الخط الدائري الشرقي مستودع القثمي

تاريخ التأسيس

 1430هـ

الصندوق البريدي

10020

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

41433

عدد االعضاء العاملين

3,000,00

رقم الهاتف

0148428888

عدد االعضاء المنتسبين

300,00

رقم الفاكس

0148428444

عدد الموظفين بالجمعية

120

البريد االلكتروني

khayri.mail@gmail.com

جول يمكن االتصال به

0503323513

الموقع االلكتروني

www.khayri.net

تاريخ التسجيل

 1434هـ

رقم التسجيل

626
النشاط

رعاية األسر المحتاجة بتوفير احتياجاتها المعيشية بالفائض
من المواد لدى المستغنين عنها وتأهيلهم بهدف استغنائهم
بناتج عملهم.
رقم الحساب

توزيع الوجبات على الحجاج عند قدومهم إلى المدينة
المنورة ومغادرتهم لها في وقت يشتد احتياجهم لها.

المساهمة في خدمة المجتمع مثل مشاريع السقيا وبناء
المساكن للفقراء في منطقة المدينة.

مصرف الراجحي

Sa47800003608010108660

الجمعية الخيرية بالمربع
العنوان

محافظة ينبع  /منطقة المدينة المنورة

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

38

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

41922

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0143572332

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0143572360

عدد الموظفين بالجمعية

 4موظفين

البريد االلكتروني

Muraba22@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0555530127

تاريخ التسجيل

1434هـ

الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

633
النشاط

دعم الفقراء والمحتاجين واألرامل والمطلقات
حساب عام

Sa7280000394608010000010

برامج األسر المنتجة
مصرف الراجحي

187

جمعية البر والخدمات االجتماعية بمركز الفارعه
العنوان

مركز الفارعة  /محاظة العال

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس االدارة

 9أعضاء

الرمز البريدي

ال يوجد

عدد األعضاء العاملين

 23عضو

رقم الهاتف

0504254754

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن اإلتصال به

0568514009

الموقع االلكتروني

ال يوجد

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

638
النشاط

تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المحتاجة
مساعدة من يتعرضون للكوارث كالحريق والسيول
وغيرها
رقم الحساب

188

المساعدة في رفع المستوي الصحي والثقافي
واالجتماعي

تقديم اإلعانات الالزمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن

القيام ببعض المشاريع الخيرية كمعونة الشتاء وكسوة العيد

Sa8620000004141368349940

بنك الرياض

جمعية البر الخيرية بالصلصلة
العنوان

مركز الصلصلة بمحافظة خبير بمنطقة المدينة
المنورة

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

300

0565409992

عدد األعضاء المنتسبين

150

رقم الهاتف
رقم الفاكس

0506118901

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد االلكتروني

تحت التأسيس

جوال يمكن اإلتصال به

0506118901

تاريخ التسجيل

1435هـ

الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

642
النشاط

تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المحتاجة واأليتام
واألرامل.

تقديم المساعدة للمتضررين من الكوارث الطبيعية.

المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي
واالجتماعي.

القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة
العيد.

رقم الحساب

تقديم اإلعانات الالزمة كإعانات الزواج

الجمعية تحت التأسيس

189

190

جهات اإلشراف على الجمعيات في
منطقة القصيم

 مركز التنمية االجتماعية ببريدة. -مركز التنمية االجتماعية بعنيزة.

191

جمعية البر الخيرية بعنيزة
العنوان

محافظة عنيزة حي البابية

تاريخ التأسيس

1395هـ

الصندوق البريدي

998

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51911

عدد األعضاء العاملين

83

رقم الهاتف

0163657575

عدد األعضاء المنتسبين

47

رقم الفاكس

0163647955

عدد الموظفين بالجمعية

438

البريد اإللكتروني

info@ber.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0553612299

رقم التسجيل

23

تاريخ التسجيل

1396هـ

النشاط
مساعدات النقدية المستديمة

مساعدات مواد غذائية

مساعدات األسرية

مساعدات أجرة منازل

مساعدات ترميم وتعمير مساكن

مساعدات آسر السجناء

مساعدات الشباب على الزواج

مساعدات طارئة عابر سبيل

إيصال خدمة الكهرباء والماء

مساعدات عينية وأجهزة منزلية

مساعدات كسوة العيد

صيانة األجهزة المنزلية

مساعدات شراء مساكن

مساعدات عالج المرضى

رقم الحساب

البنك السعودي األمريكي

SA6240000000005007000868

جمعية الملك عبد العزيز النسائية ببريدة (عون)
العنوان

القصيم بريدة شمال مركز المعلومات الوطني

تاريخ التأسيس

1400هـ

الصندوق البريدي

931

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51421

عدد األعضاء العاملين

150

رقم الهاتف

016/ 3819141

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

016/ 3818281

عدد الموظفين بالجمعية

70

البريد اإللكتروني

info@kawccq.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505140635

رقم التسجيل

38

تاريخ التسجيل

1401هـ

النشاط
التدريب والتأهيل

اإلرشاد األسري

مركز رعاية وتأهيل المعوقين

القروض الدوارة

التثقيف المنزلي لألم والطفل

كفالة األيتام

مساعدات أسرية
رقم الحساب

192

SA7020000006110986369901

بنك الرياض

جمعية البدائع الخيرية
العنوان

القصيم البدائع

تاريخ التأسيس

1400هـ

الصندوق البريدي

24

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

61

رقم الهاتف

0163320735

عدد األعضاء المنتسبين

24

رقم الفاكس

0163322017

عدد الموظفين بالجمعية

55

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0504647916

رقم التسجيل

40

تاريخ التسجيل

1401هـ

النشاط
روضة األطفال ودار الرعاية

مساعدات إيجار المنازل

إعانة معوقين

مركز رعاية األيتام المسائي

مساعدات نقدية

مساعدات مرض الفشل الكلوي

مساعدات األيتام والفقراء

مساعدات األسر المنتجة

مساعدات المواد العينية

مساعدات الزواج

إفطار صائم

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5480000167608010004603

جمعية البر الخيرية ببريدة (بر)
العنوان

بريدة طريق الملك عبد هللا

تاريخ التأسيس

1398هـ

الصندوق البريدي

450

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51411

عدد األعضاء العاملين

76

رقم الهاتف

0163243388

عدد األعضاء المنتسبين

60

رقم الفاكس

0163250817

عدد الموظفين بالجمعية

116

البريد اإللكتروني

Bir3388@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553243388

رقم التسجيل

45

تاريخ التسجيل

1402هـ

النشاط
مساعدات مالية ,عينية ,رواتب

رعاية المسنين

رياض أطفال

التدريب

مساعدات أيتام

إقراض زواج

رقم الحساب

SA9780000192608010008884

مصرف الراجحي

193

الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة
العنوان

عنيزة شارع الشبيلي

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

623

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

51911

عدد األعضاء العاملين

65

رقم الهاتف

0163647554

عدد األعضاء المنتسبين

41

رقم الفاكس

0163612223

عدد الموظفين بالجمعية

66

البريد اإللكتروني

Salhia@salhia.org.com

جوال يمكن االتصال به

0553647554

رقم التسجيل

52

تاريخ التسجيل

1403هـ

النشاط
اجتماعية

رياضية

الخيرية

ثقافية

دراسات وبحوث

التدريب والتطوير

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA5910000039211027000209

جمعية البر الخيرية بالبكيرية
العنوان

القصية ,البكيرية

تاريخ التأسيس

1403هـ

الصندوق البريدي

132

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

51941

عدد األعضاء العاملين

42

رقم الهاتف

06335200

عدد األعضاء المنتسبين

16

رقم الفاكس

0163358025

عدد الموظفين بالجمعية

74

البريد اإللكتروني

Qbukgb2000@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553352000

رقم التسجيل

61

تاريخ التسجيل

1404هـ

النشاط
رعاية وكفالة اليتيم
إعانات نقدية طارئة

سقيا المياه

التدريب والتأهيل

إعانات نقدية أجرة مساكن

النقل المدرسي

تأدية فريضة الحج

إعانات نقدية صحية

إعانات نقدية لترميم المنازل

روضة األطفال

إعانات كوارث

فائض الوالئم

القسم النسائي

رقم الحساب

194

كسوة الشتاء

إعانات عينية

SA458000013460801002950

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالرس
العنوان

القصيم الرس شارع على بن أبي الخطاب

تاريخ التأسيس

1403هـ

الصندوق البريدي

99

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51921

عدد األعضاء العاملين

146

رقم الهاتف

0163334411

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0163332933

عدد الموظفين بالجمعية

74

البريد اإللكتروني

Beralrass@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555155372

رقم التسجيل

66

تاريخ التسجيل

1404هـ

النشاط
المستودع الخيري

لجنة رعاية األيتام

لجنة األسر

مشروع تيسير الزواج

رقم الحساب

النشاط لقسم النسائي

مصرف الراجحي

SA4280000122608010051301

جمعية البر الخيرية بالمذنب
العنوان

القصيم المذنب شارع الملك عبد العزيز

تاريخ التأسيس

1407هـ

الصندوق البريدي

12

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51931

عدد األعضاء العاملين

98

رقم الهاتف

0163421990

عدد األعضاء المنتسبين

28

رقم الفاكس

0163421225

عدد الموظفين بالجمعية

1161

البريد اإللكتروني

Ber_mathnab@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0505171463

رقم التسجيل

90

تاريخ التسجيل

1409هـ

النشاط
الدورات التدريبية

المساعدات

روضة األطفال

مستوصف البر

ملتقى الصيف

استقبال الفائض من األطعمة

المركز الخيري للخدمات االجتماعية واالستشارات األسرية

مشروع يا مال الخير

كسوة العيد

رقم الحساب

SA7580000151608010039169

مصرف الراجحي

195

جمعية البر الخيرية برياض الخبراء
العنوان

القصيم رياض الخبراء

تاريخ التأسيس

1407هـ

الصندوق البريدي

122

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

51961

عدد األعضاء العاملين

213

رقم الهاتف

0163341911

عدد األعضاء المنتسبين

183

رقم الفاكس

0163341668

عدد الموظفين بالجمعية

35

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0505141901

رقم التسجيل

91

تاريخ التسجيل

1409هـ

النشاط
مساعدات دائمة

مساعدات األنشطة

مساعدات ترميم المساكن

مساعدات اإليجار

مساعدات للمعاقين

مساعدات األيتام الشهرية

مساعدات الزواج

مساعدات عينية

مساعدات كفارات يمين

مساعدات مشروطة

مساعدات التدريب

مساعدات األيتام الدورية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2580000175608010030624

جمعية البر الخيرية بالخبراء والسحابين
العنوان

القصيم الخبراء

تاريخ التأسيس

1407هـ

الصندوق البريدي

79

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

51981

عدد األعضاء العاملين

36

رقم الهاتف

0163551978

عدد األعضاء المنتسبين

31

رقم الفاكس

0163551000

عدد الموظفين بالجمعية

30

البريد اإللكتروني

Gbk_1000@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503553999

رقم التسجيل

92

تاريخ التسجيل

1410هـ

النشاط
مساعدات نقدية

مساعدات السلة الرمضانية

روضة األطفال والرعاية النهارية

مساعدات ترميم وإيجارات

مساعدات عينية

دعم األنشطة المدرسية

مساعدات كسوة العيد والشتاء

مشروع فائض الوالئم

رقم الحساب

196

SA7380000265608010005957

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بعيون الجواء
العنوان

عيون الجواء طريق الملك عبدالعزيز

تاريخ التأسيس

1407هـ

الصندوق البريدي

26

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

51922

عدد األعضاء العاملين

59

رقم الهاتف

0163911528

عدد األعضاء المنتسبين

10

رقم الفاكس

0163911509

عدد الموظفين بالجمعية

11

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505139791

رقم التسجيل

94

تاريخ التسجيل

1410هـ

النشاط
إعانات نقدية

قروض زواج

عمل جهاز تحلية مياه

إعانات عينية

روضة األطفال

دورة القياس

إعانات زواج

قروض الزواج

تكريم المتفوقين

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1880000288608010014721

جمعية البر بالشماسية
العنوان

الشماسية

تاريخ التأسيس

1408هـ

الصندوق البريدي

10

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51912

عدد األعضاء العاملين

115

رقم الهاتف

0163401615

عدد األعضاء المنتسبين

180

رقم الفاكس

0163401190

عدد الموظفين بالجمعية

3916937

البريد اإللكتروني

Br-shmasia@maktoob.com

جوال يمكن االتصال به

0557885599

رقم التسجيل

99

تاريخ التسجيل

1410هـ

النشاط
إعانات نقدية

كسوة الشتاء

إعانات القسم النسائي

إعانات عينية

إعانات الزواج

األسر المنتجة

إفطار طلبة المدارس

إفطار صائم مع تأسيس الموقع الجديد

مصروفات مغسلة الموتى

كسوة عيد الفطر

دورة الحاسب اآللي

إعانة الروضة

كسوة عيد األضحى

الملتقى الرمضاني

رقم الحساب

SA1080000267608010015236

مصرف الراجحي

197

الجمعية الخيرية باألسياح
العنوان

القصيم األسياح عين بن فهيد – طريق الملك
فهد

تاريخ التأسيس

1413هـ

الصندوق البريدي

8

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51971

عدد األعضاء العاملين

209

رقم الهاتف

0163451482
0163450706

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0163451482

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

birassyaheinbinfhid@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0555148761
0500856701

رقم التسجيل

120

تاريخ التسجيل

1415هـ

النشاط
كفالة األيتام

دورة حاسب آلي

خدمة ورعاية المعاقين

كسوة شتوية

رعاية أسر الفقراء ماديا ومعنويا

توزيع لحوم األضاحي

إفطار صائم

مساعدة راغبي الزواج

استئجار وتوفير سكن للمحتاجين

توفير الحقيبة المدرسية
حملة الحج سنوياً

تأثيث وترميم منازل المحتاجين

استقبال وتوزيع زكاة التمور

رقم الحساب

سداد الفواتير الكهرباء للمحتاجين
البنك األهلي التجاري

SA8010000040011540000102

جمعية البر الخيرية بالقوارة
العنوان

القوارة

تاريخ التأسيس

1413هـ

الصندوق البريدي

40

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51943

عدد األعضاء العاملين

203

رقم الهاتف

0163781455

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0163780046

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0557936344

رقم التسجيل

126

تاريخ التسجيل

1416هـ

النشاط

رقم الحساب

198

مساعدات نقدية

دورة حاسب آلي

مساعدات عينية

مشروع إفطار صائم
SA3180000401608010003502

مساعدات زواج

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بالنبهانية
العنوان

محافظة النبهانية

تاريخ التأسيس

1414هـ

الصندوق البريدي

33

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

51991

عدد األعضاء العاملين

172

رقم الهاتف

0162410016

عدد األعضاء المنتسبين

0

رقم الفاكس

0162410416

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

nbhabir@googlemail.com

جوال يمكن االتصال به

0530980980

رقم التسجيل

127

تاريخ التسجيل

1416هـ

النشاط
كفالة يتيم

مرافق عامة

المستودع الخيري

طالب مدارس

تأمين مياه لألسر

مساعدات المعاقين

مساعدات أسر السجناء

إفطار صائمين

كفالة أسر

مساعدات وقروض الزواج
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6580000468608010000995

الجمعية الخيرية بقصر بن عقيل
العنوان

قصر ابن عقيل

تاريخ التأسيس

1416هـ

الصندوق البريدي

3001 – 323

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51921

عدد األعضاء العاملين

42

رقم الهاتف

0163510001

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0163510212

عدد الموظفين بالجمعية

12

البريد اإللكتروني

Algasser0001@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503510212

رقم التسجيل

140

تاريخ التسجيل

1417هـ

النشاط
المساعدات النقدية للمستفيدين

براعم القصر

دورة حاسب

إفطار صائم

سداد إيجارات

مساعدات عينية

الحقيبة والكسوة المدرسية

كسوة الشتاء

ترميم المنازل

رقم الحساب

SA3380000122608010377771

مصرف الراجحي

199

جمعية البر الخيرية بضرية
العنوان

القصيم ضرية

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

10

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

51962

عدد األعضاء العاملين

67

رقم الهاتف

0162420931

عدد األعضاء المنتسبين

12

رقم الفاكس

0162420670

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Dh_ber_242@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553999742

رقم التسجيل

155

تاريخ التسجيل

1420هـ

النشاط
مساعدات عينية ونقدية

ترميم منازل

نقل الطالبات الفقيرة للكليات المجاورة

سداد اإليجارات

رعاية أسر السجناء

تعليم وتدريب بعض األيتام

مساعدة المقبلين على الزواج

بناء مساكن لبعض األسر

المساهمة في مشروع إفطار صائم

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1780000312608010033812

جمعية عنيزة للتنمية والخدمات
العنوان

عنيزة – شارع بن دخيل

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

494

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51911

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0163653312

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

0163634990

عدد الموظفين بالجمعية

77

البريد اإللكتروني

info@oohds.org

جوال يمكن االتصال به

0503646322

رقم التسجيل

160

تاريخ التسجيل

1420هـ

النشاط

رقم الحساب

200

التدخل المبكر

التربية االبتدائية

العالج الطبيعي

التهيئة المبكرة

التربية المهنية

اضطرابات النطق

التربية الفكرية

العوق السمعي
SA2110000039216700000109

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بقبة
العنوان

القصيم قبة

تاريخ التأسيس

1418هـ

الصندوق البريدي

35

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51932

عدد األعضاء العاملين

47

رقم الهاتف

0163470446

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0163470445

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0504412892

رقم التسجيل

164

تاريخ التسجيل

1420هـ

النشاط
كفالة

كسوة فصل الشتاء

كسوة العيد

صرف نقدي

رقم الحساب

صرف مواد عينية

مصرف الراجحي

SA9680000439608010018183

جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور
العنوان

عقلة الصقور

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

35

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51972

عدد األعضاء العاملين

92

رقم الهاتف

0162430360

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0162430072

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505147649

رقم التسجيل

170

تاريخ التسجيل

1421هـ

النشاط
مساعدات عينية

رقم الحساب

مساعدات اإليجار

كفارة يتيم

مساعدات الزواج

إفطار صائم

الحج والعمرة

مساعدات مدرسية

التدريب على الحاسب اآللي

األسر المنتجة

SA8580000291608010071759

مصرف الراجحي

201

جمعية البر الخيرية بالهمجة
العنوان

القصيم الرس الهمجة

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

16

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

51914

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0163694447

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0163695557

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

jameatalhamja@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555110685

رقم التسجيل

212

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مساعدة المحتاجين العينية

مساعدة أبناء المستفيدين

مساعدة طارئة

مساعدة زكاة الفطر

مشروع إطفاء اللهب

مشروع إفطار الصائم

إعانة زواج
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6680000122608010162710

الجمعية الخيرية لرعاية المعوقين بالرس
العنوان

الرس

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

1911

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51921

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0163338444

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

0163339444

عدد الموظفين بالجمعية

31

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505130293

رقم التسجيل

246

تاريخ التسجيل

1424هـ

النشاط

رقم الحساب

202

اإلرشاد األسري

البرامج التدريبية لألطفال

تدريب أمهات

توعية المجتمع

البرامج المسائية

إعانات وأجهزة

البرامج الثقافية

تدريب أمهات التوحيد
SA3510000039449444000108

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بقصيباء
العنوان

القصيم – قصيبا

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

15

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9أعضاء

الرمز البريدي

51952

عدد األعضاء العاملين

 9أعضاء

رقم الهاتف

0163870642

عدد األعضاء المنتسبين

44

رقم الفاكس

0163780542

عدد الموظفين بالجمعية

 3موظفين

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0555185251
0509632863

رقم التسجيل

258

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
المساعدات النقدية والعينية

حمالت الحج والعمرة

رعاية المعوقين

الرعاية لألرامل واأليتام

إعانات راغبي الزواج

تحسين وترميم المنازل

مشروع إفطار الصائم

الحقائب المدرسية

السلة الغذائية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9480000340608010120557

جمعية البر الخيرية بالفوارة
العنوان

القصيم – الفوارة

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

99

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

51953

عدد األعضاء العاملين

119

رقم الهاتف

0162480111

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0162480222

عدد الموظفين بالجمعية

 6موظفين

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505150204
0505151457

رقم التسجيل

259

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
مساعدات الزكاة

مساعدات السقيا

مساعدات مرافق عامة

كفارة يمين

مساعدات التدريب والتأهيل

مساعدات كسوة الشتاء

مساعدات طارئة وسداد فواتير وإيجار منازل

مساعدات مرضى ومعوقين

هدية العيد

مساعدات الشباب على الزواج

مساعدات نقدية

حوافز للمتفوقين

إفطار صائم
رقم الحساب

SA6580000384608010030027

مصرف الراجحي

203

جمعية البر الخيرية بالشبيكية
العنوان

مركز الشبيكية

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

7

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51963

عدد األعضاء العاملين

36

رقم الهاتف

0163338996

عدد األعضاء المنتسبين

18

رقم الفاكس

0163338996

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0503318996

رقم التسجيل

310

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
لجنة األسر

الحقيبة المدرسية والزي المدرسي

ترميم المنازل

لجنة األيتام

مشروع السقيا

التأهيل والتدريب

لجنة مساعدة الراغبين في الزواج

مشروع إفطار الصائم

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA968000038360801000080

جمعية العوق البصري الخيرية ببريدة
العنوان

القصيم بريدة طريق الملك فهد

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

30700

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

51487

عدد األعضاء العاملين

105

رقم الهاتف

0163262323

عدد األعضاء المنتسبين

20

رقم الفاكس

 – 0163262323تحويلة 107

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

kfeef@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555144160

رقم التسجيل

354

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط

رعاية وتأهيل المعاقين بصرياً من كال الجنسين

دورة فن الحركة بالتوجه

منح المصاحف المطبوعة بطريقة برايل

دورة تعليمية طريقة برايل

دورة الثقة بالنفس

منح المصاحف المقروءة

دروس التقوية

الحج

منح العصا البيضاء

تدريب المعاقين بصريا على الحاسب اآللي

تسجيل المناهج الدراسية

ترميم المنازل

دورة مبادئ لغة إنجليزية

السلة الغذائية

العالج

رقم الحساب

204

SA0210000037947550000505

البنك األهلي التجاري

جمعية التآخي لرعاية المسنين بالرس
العنوان

الرس حي الشفا

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

1113

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

51921

عدد األعضاء العاملين

18

رقم الهاتف

0163390866

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

0163390570

عدد الموظفين بالجمعية

26

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0554888352

رقم التسجيل

355

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
زيارة األماكن المقدسة

زيارة أسبوعية للفروسية

إقامة برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن

زيارة دار األجداد التراثي بالرس

إقامة األلعاب الشعبية لكبار السن

زيارة دور رعاية المسنين في منطقة القصيم وخارجة

المشاركة في مهرجان الرس

دعوة المدارس ومراكز التوعية الطالبية لزيارة الجمعية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3480000122608010000811

جمعية البر الخيرية بالخصيبة
العنوان

القصيم األسياح حصيبة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

20

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51971

عدد األعضاء العاملين

65

رقم الهاتف

0163460042

عدد األعضاء المنتسبين

8

رقم الفاكس

0163460409

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

g-b-k-2008@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504884232

رقم التسجيل

382

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدات الحقيبة المدرسية

مساعدات لأليتام والمعاقين

مساعدات نقدية
مساعدات عينية

مشروع توعية المستفيدين

مساعدات للحاالت الطارئة والكوارث

مساعدات الزواج

مشروع إفطار صائم

مصروفات مرافق عامة

مساعدات عمرة وحج

المساعدات االجتماعية

مساعدة طالبية

رقم الحساب

SA1180000238608010093395

مصرف الراجحي

205

جمعية فتاة البدائع الخيرية للتنمية االجتماعية
العنوان

البدائع

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

1010

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51951

عدد األعضاء العاملين

18

رقم الهاتف

0163222804

عدد األعضاء المنتسبين

73

رقم الفاكس

0163222805

عدد الموظفين بالجمعية

ــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505145258

رقم التسجيل

383

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
دورات حاسب آلي

إقامة محاضرات وندوات

توزيع األجهزة الكهربائية

دورات بالتجميل

مساعدات غذائية

مساعدات اسر منتجة

دورات لغة إنجليزية

صرف السلة الرمضانية

إيجاد فرص عمل لربة األسرة في المدارس والبلدية

إلحاق األميات بدورة

الحقيبة المدرسية

ترميم وبناء مساكن

تحجيج غير القادرين على تحمل تكاليف الحج

كفالة أيتام

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA7110000039952559000108

جمعية البر الخيرية بعطي
العنوان

القصيم عطي

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

66

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51993

عدد األعضاء العاملين

36

رقم الهاتف

0162411226

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0162411225

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

otoybir@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503805500
0504228003

رقم التسجيل

384

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدات عينية

كسوة العيد

مساعدات مالية

كفالة أيتام
رقم الحساب

206

SA7080000468608010043003

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالبطين
العنوان

البطين

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

مكتب البطين البريدية

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

مكتب البطين البريدية

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0163790233

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0163790091

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Kaireah-butin@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505143445

رقم التسجيل

385

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
أغذية ومساعدات عينية

إفطار صائم

دورات حاسب آلي

ثوب العيد

شراء مياة صحية للمدارس

بناء منازل لبعض المستفيدين

سداد الفواتير الكهرباء

إفطار طالب مدارس

ترميم منازل لبعض األسر

رواتب ومساعدات شهرية

المساعدات الحقيبة المدرسية

كسوة الشتاء

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8780000407608010052537

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ببريدة (تدارك)
العنوان

القصيم بريدة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

31470

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51498

عدد األعضاء العاملين

ــ

رقم الهاتف

0163269012

عدد األعضاء المنتسبين

28

رقم الفاكس

0163269013

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

www.basca.org

جوال يمكن االتصال به

0505139678

رقم التسجيل

404

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
الوصول إلى مجتمع خال من التدخين

توعوي ووقائي

تحصين األجيال القادمة من هذا الوباء

التوعية بأضرار التدخين الدينية والصحية واالقتصادية
والبيئية
رقم الحساب

SA1410000037952989000100

البنك األهلي التجاري

207

جمعية عنيزة الخيرية النسائية (قطرة)
العنوان

عنيزة طريق الحفيرة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

3926

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

51911

عدد األعضاء العاملين

39

رقم الهاتف

0163635058

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0163617400

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

uwcal@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0505136346

رقم التسجيل

409

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
دورة الوقاية من األمراض

برنامج إفطار الصائم

برنامج فرحة النجاح

مشروع الحي الصحي

رقم الحساب

دورة كيف تكونا زوجان ناجحان

مصرف الراجحي

SA4980000271608010112110

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق
العنوان

القصيم الفويلق

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

1088

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51974

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0163921155

عدد األعضاء المنتسبين

62

رقم الفاكس

0163921118

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

www.okweq.org

جوال يمكن االتصال به

0553921155
0555141722

رقم التسجيل

410

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط

رقم الحساب

208

السلة الغذائية

استقبال زكاة الفطر وتوزيعها

كسوة الشتاء

السلة الرمضانية

استقبال لحوم األضاحي وتوزيعها

صرف إعانات نقدية

SA0880000134608010164027

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية األسرية بعنيزة (تآلف)
العنوان

القصيم عنيزة شارع الثالثين شرق حي
األشرفية

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

843

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51911

عدد األعضاء العاملين

55

رقم الهاتف

0163641230

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

 – 0163649970تحويلة 108

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

zwaj_onayza@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553611230

رقم التسجيل

428

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مساعدات الزواج

قروض تنمية الموارد األسرية

استشارات أسرية

قروض للزواج

دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

إصالح أسري

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4380000234608010000287

الجمعية الخيرية للزواج والرعاية األسرية ببريدة (أسرة)
العنوان

القصيم بريدة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

3119

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51471

عدد األعضاء العاملين

36

رقم الهاتف

0163249277

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0163265054

عدد الموظفين بالجمعية

48

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

جوال يمكن االتصال به
تاريخ التسجيل

437

1429هـ

النشاط
مساعدة راغبي الزواج

مشروع التوفيق الخيري

مركز الحماية األسرية ومعالجة العنف األسري

إقراض راغبي الزواج

مركز االستشارات األسرية

روضة أطفال نموذجية

إصالح ذات اليمين

األمومة والطفولة

مركز الدراسات االجتماعية

مركز الصحة والرشاقة
رقم الحساب

SA8380000108608010001114

مصرف الراجحي

209

جمعية البر الخيرية بالبصر
العنوان

بريدة البصر

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

15111

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51942

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0163281411

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

 / 0163281411تحويلة 207

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

abberbasor@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555196100

رقم التسجيل

441

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
كفالة األسر

مساعدة راغبي الزواج

صيانة منازل

كفالة اليتيم

إيجار المنازل

التدريب

الكسوة

تسديد فواتير الكهرباء

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1980000374608010666608

جمعية البر الخيرية بالعمار
العنوان

القصيم العمار

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

2

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51964

عدد األعضاء العاملين

20

رقم الهاتف

0163480021

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0163480348

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Beral3maar@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504955448

رقم التسجيل

442

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مساعدات أسرية للفقراء والمحتاجين

تقديم وجبات إفطار صائم

رعاية األيتام

استقبال كفارات اليمين

رقم الحساب

210

SA6080000151608010195706

استقبال الزكاة

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية للزواج والرعاية األسرية بالمذنب (زواج)
العنوان

المذنب  -القصيم

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

215

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51931

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0163422306

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0163422306

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

osaryah@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503144850

رقم التسجيل

462

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مشروع القرض الحسن

مشروع مساعدة المتزوجين من الزكاة

برنامج الدورات التدريبية

مشروع الحقيبة التوعوية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5680000151608010198106

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام ببريدة
العنوان

القصيم  -بريدة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

821

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51421

عدد األعضاء العاملين

44

رقم الهاتف

0163851919

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0163835121
0163836131

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

Aytam-bu@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505140066

رقم التسجيل

463

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
توفير الرعاية االجتماعية والتعليمية والتدريبية لأليتام

رعاية وكفالة األيتام

توفير الرعاية الصحية والنفسية لأليتام

رعاية األيتام وممن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة
من الجنسين
رقم الحساب

SA7380000212608010510000

مصرف الراجحي

211

جمعية البر الخيرية بمركز الذيبية
العنوان

القصيم الذيبية

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

150

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

51924

عدد األعضاء العاملين

42

رقم الهاتف

0162330001

عدد األعضاء المنتسبين

41

رقم الفاكس

0162330002

عدد الموظفين بالجمعية

2

جوال يمكن االتصال به

0555170599

تاريخ التسجيل

1430هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

2330001@gmail.com
464
النشاط

توزيع المواد الغذائية

تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المحتاجة

كسوة الشتاء وفرحة العيد

إعانات الزواج وتحسين المساكن
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1480000400608010000269

جمعية البر الخيرية بالدليمية
العنوان

القصيم الدليمية

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

100

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51992

عدد األعضاء العاملين

29

رقم الهاتف

0162331150

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0162331150

عدد الموظفين بالجمعية

0

البريد اإللكتروني

Albrdlu100@gmail.cobm

جوال يمكن االتصال به

0505175799

رقم التسجيل

465

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
أيتام

رعاية األسر المحتاجة

رعاية اإلسكان التنموي

أرامل
رقم الحساب

212

SA1080000400608010000244

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز ابانات بضليع رشيد
العنوان

القصيم  -ابانات

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

50

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51983

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0162693833

عدد األعضاء المنتسبين

32

رقم الفاكس

0162690017

عدد الموظفين بالجمعية

5

جوال يمكن االتصال به

0506187296

تاريخ التسجيل

1430هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

486
النشاط

تقديم المساعدات المالية للمحتاجين
رقم الحساب

كسوة الشتاء

إعانات الزواج

مصرف الراجحي

SA3980000468608010055007

جمعية البر الخيرية بدخنة
تاريخ التأسيس

1430هـ

العنوان

القصيم -دخنة

الصندوق البريدي

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0162320009

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

0162320554

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

j.moog@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505316411

رقم التسجيل

495

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
استقبال الزكاة والصدقات وتوزيعها

تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي

مشروع كفارة اليمين

مشروع إفطار الصائم

كسوة الشتاء وفرحة العيد

إعانات الزواج

المشاريع المدرسية

استقبال المواد الغذائية والعينية

رقم الحساب

SA6980000383608010000914

مصرف الراجحي

213

الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
العنوان

القصيم – بريدة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

31818

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

51418

عدد األعضاء العاملين

103

رقم الهاتف

0163231874

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0163231874

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

ialtl@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0502211655

رقم التسجيل

500

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مؤتمر سرطانات الكبد

المشاركة في اليوم العالمى للكبد

المشاركة في المعارض التوعوية

دراسات بحثية لعالج أمراض الكبد
رقم الحساب

البنك السعودي الفرنسي

SA5655000000000888800136

جمعية البر الخيرية بمسكة  -القصيم
العنوان

القصيم

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ـــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

ـــ

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

ـــ

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

ـــ

جوال يمكن االتصال به

ـــ

رقم التسجيل

537

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة
رقم الحساب

214

إصالح ذات البين

SA8980000312608010078882

مد جسور التواصل والتكافل بين األغنياء والفقراء
مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالنقرة
العنوان

مركز النقرة منطقة القصيم

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

644

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51972

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0162692500

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0162690921

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

ـــ

رقم التسجيل

542

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين
رقم الحساب

مساعدة من يتعرضون للكوارث كحادث الحريق أو تهدم
البيوت

SA5780000291608010142006

إعانات الزواج وتحسين المساكن
مصرف الراجحي

جمعية بلسم لتأهيل ومساندة أسر مرضى السرطان الخيرية النسائية بالقصيم
العنوان

بريدة – حي الرواق – عمارة رقم 2398

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

31932

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

52341

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0163220671

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0163220671

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

Inq1427@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

ــــ

رقم التسجيل

552

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
برامج التأهيل لجميع أفراد أسرة المريض
رقم الحساب

توفير مكان مخصص الستقبال أفراد األسرة
SA511500099930000156005

جلسات االستماع والدعم النفسي
بنك البالد

215

الجمعية الخيرية للزواج والتنمية األسرية بالبكيرية
العنوان

محافظة البكيرية منطقة القصيم

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

ـــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

ـــ

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

ـــ

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

ـــ

رقم التسجيل

562

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
إعطاء قروض لراغبة الزواج
رقم الحساب

إصالح ذات البين وحل المشاكل األسرية

تقديم الدورات التثقيفية للمتزوجين

مصرف الراجحي

SA9380000134608010003126

الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين ببريدة
العنوان

بريدة  -منطقة القصيم

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

4442

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51491

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0163232424

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0163232424

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

scrdisa@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

ــــ

رقم التسجيل

563

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
رعاية المعاقين ذكور وإناث
رقم الحساب

216

تقديم خدمات التأهيل االجتماعي للمعاقين
SA9680000374608011500004

تدريب العاملين في اإلعاقة في فروع التربية الخاصة
مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والتنمية األسرية بمحافظة رياض الخبراء
العنوان

القصيم  -رياض الخبراء

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

599

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

51961

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0163347444

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0163347444

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

ـــ

جوال يمكن االتصال به

ـــ

رقم التسجيل

570

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
إصالح ذات البين
رقم الحساب

تقديم االستشارات األسرية واالجتماعية

تشجيع الشباب على الزواج

مصرف الراجحي

SA2880000175608010002052

الجمعية الخيرية بمركز علباء
العنوان

القصيم البدائع

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

644

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

عدد األعضاء العاملين

4

الرمز البريدي
رقم الهاتف

عدد األعضاء المنتسبين

0163979395

رقم الفاكس

0163970243

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

z-xc@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0595666677

رقم التسجيل

579

تاريخ التسجيل

1431/8/8هـ

النشاط
إعانة مقطوعة

تحسين المساكن

إعانة الزواج

مساعدات مالية وعينية

السلة الغذائية

إعانة كوارث

رقم الحساب

SA5780000167608010134335

مصرف الراجحي

217

جمعية العوق السمعي الخيرية ببريدة
العنوان

القصيم بريدة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

225

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

587
النشاط

برامج التعريف بالعوق السمعي

إيجاد مراكز متخصصة للصم

تشجيع البحوث والمعارف للمعوقين سمعياً

تقديم الدعم الشامل للصم
رقم الحساب

218

SA3980000495608010900092

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز الهاللية
العنوان

القصيم  /مركز الهاللية

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

868

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

51941

عدد األعضاء العاملين

44

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0163359905 / 105

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد االلكتروني

G_h1432@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0536519666

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

592
النشاط

المساهمة في كفالة األيتام واألرامل والفقراء ومساعدة
المسنين والمعوقين وأصحاب االحتياجات الخاصة

تنفيذ البرامج التربوية االجتماعية مثل دورات التأهيل
والتدريب والبحوث وبرامج الطفولة والشباب والمرأة
اللجنة النسائية ولجان اًصالح وبرامج المناسبات الوطنية

استقبال الزكاة والصدقات والكفارات والنذور واألثاث
والمالبس والوالئم واألضاحي والتمور وتوزيعها في وقتها
علي مستحقيها

المساهمة في تقديم المساعدات واإلعانات للفقراء
والمحتاجين والدارسين والباحثين وحاالت الجوائح
والكوارث وأصحاب االبتكارات النافعة والجهود األهلية
التطوعية

رقم الحساب

المساهمة في الداللة والمساعدة في الزواج وكذلك تقدم
اإلعانات والقروض للمقبلين عليه

SA8880000134608010009909

مصرف الراجحي

SA6680000134608010009917

مصرف الراجحي

SA8880000134608010999018

مصرف الراجحي

SA4480000134608010999034

مصرف الراجحي

SA4480000134608010999026

مصرف الراجحي

SA2215000999300002030007

بنك البالد

SA3730400108095078120010

البنك العربي الوطني

SA9210000039161995000108

البنك األهلي التجاري

219

جمعية أمان الخيرية لمكافحة التدخين بعينزة
العنوان

عنيزة

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

250

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

51911

عدد األعضاء العاملين

13

رقم الهاتف

0163650997

عدد األعضاء المنتسبين

7

رقم الفاكس

0163623359

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد االلكتروني

antismokinj@live.com

جوال يمكن اإلتصال به

0553651055

الموقع االلكتروني

ال يوجد

تاريخ التسجيل

رقم التسجيل

593
النشاط

التوعية والعالج
رقم الحساب

محاضرات
مصرف الراجحي

SA3680000234608010003323

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمذنب
العنوان

المذنب طريق الملك عبد العزيز

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

221

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

51931

عدد األعضاء العاملين

48

رقم الهاتف

0163424615

عدد األعضاء المنتسبين

-

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد االلكتروني

Altam.methnb@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0566188448

الموقع االلكتروني

تحت اإلنشاء

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

597

رقم الفاكس

النشاط
رعاية االيتام رعاية اجتماعية وتعليمية وصحية وأسرية
رقم الحساب

220

SA8980000151608010340005

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بكحلة
العنوان

مركز كحلة شمال القصيم

تاريخ التأسيس

1433هـ

الصندوق البريدي

800

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

 - 51941البكيرية

عدد األعضاء العاملين

38

رقم الهاتف

ال يوجد

عدد األعضاء المنتسبين

-

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد االلكتروني

Elbeer806@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

053139520

الموقع االلكتروني

ال يوجد

تاريخ التسجيل

1433هـ

رقم التسجيل

615

رقم الفاكس

النشاط
نشاط خيري  :توزيع مواد غذائية ومساعدات مقطوعة
رقم الحساب

مصرف الراجحي

1480000134608010410008

الجمعية الخيرية للزواج والتنمية االسرية بالرس (حياة)
العنوان

الرس

تاريخ التأسيس

1410هـ

الصندوق البريدي

998

عدد أعضاء مجلس االدارة

8

الرمز البريدي

51921

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

0163390023

عدد األعضاء المنتسبين

7

رقم الفاكس

109 – 0163390023

عدد الموظفين بالجمعية

21

البريد االلكتروني

info@hayat-rs.com

جوال يمكن اإلتصال به

0503338181

الموقع االلكتروني

Hayat-rs.com

تاريخ التسجيل

1410هـ

رقم التسجيل

616
النشاط

تقديم المساعدات للراغبين في الزواج عن طريق القرض
الحسن أو المساعدات مقطوعة من الزكاة

عمل الدورات التثقيفية

السعي في اصالح ذات البين وحل المشاكل االسرية

السعي والتوفيق والجمع بين الراغبين والراغبات لتكوين
اسرة صالحة

رقم الحساب

توعية المجتمع بأهمية تيسير امور الزواج

SA 3980000499608010550000

مصرف الراجحي

SA3080001226080101600600

مصرف الراجحي

221

جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة
العنوان

عنيزة  0-بجوار مستشفي الملك سعود

تاريخ التأسيس

1433هـ

الصندوق البريدي

5581

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

51911

عدد األعضاء العاملين

39

رقم الهاتف

0163638181

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

110 - 0163638181

عدد الموظفين بالجمعية

22

البريد االلكتروني

Info@tahor.org.com

جوال يمكن اإلتصال به

0553638181

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1433هـ

رقم التسجيل

618
النشاط
دعم مرضى السرطان المستحقين للزكاة

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6380000565608010045554

الجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي «تطوير»
تاريخ التأسيس

1434هـ

العنوان

بريدة – علي بن ابي طالب

9
1

الصندوق البريدي

4484

عدد أعضاء مجلس االدارة

الرمز البريدي

51491

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0163836809

عدد األعضاء المنتسبين

46

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد االلكتروني

-

جوال يمكن اإلتصال به

0509285040

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

631
النشاط

نشر ثقافة العمل التطوعي  ،تقديم مشاريع التدريب
والتطوير في مجال العمل التطوعي
رقم الحساب

222

تعزيز التواصل االيجابي بين مؤسسات العمل التطوعي

3315000999116154800007

اعداد قاعدة بيانات للمتطوعين
بنك البالد

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمنطقة القصيم
العنوان

م .الملك فهد التخصصي ببريدة

تاريخ التأسيس

1435هـ

الصندوق البريدي

2290

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

51451

عدد األعضاء العاملين

1

عدد األعضاء المنتسبين

23

رقم الفاكس

15 - 3250890

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد حتي األن

رقم الهاتف
البريد االلكتروني

info@cfbb.med.sa

جوال يمكن اإلتصال به

0555161634

الموقع االلكتروني

www.cfbb.med.sa

تاريخ التسجيل

1435هـ

رقم التسجيل

650
النشاط

استحدث موقع الكتروني للجمعية لخدمة المتبرعين ومرضى الدم أصحاب الفصائل النادرة
وإقامة الفعاليات التوعية بمنطقة القصيم لتثقثيف أفراد المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم

السعي الي توفير الدعم لمريض فقر الدم المزمن (انيميا البحر المتوسط)

رقم الحساب

223

224

جهات اإلشراف على الجمعيات في
المنطقة الشرقية

 مركز التنمية االجتماعية بحفر الباطن. مركز التنمية االجتماعية باالحساء. مركز التنمية االجتماعية بالقطيف. -مركز التنمية االجتماعية بالدمام.

225

جمعية سيهات للخدمات االجتماعية
العنوان

سيهات  -حي الجمعية

تاريخ التأسيس

1382هـ

الصندوق البريدي

125

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31972

عدد األعضاء العاملين

1282

رقم الهاتف

0138561062

عدد األعضاء المنتسبين

2106

رقم الفاكس

0138502779

عدد الموظفين بالجمعية

239

البريد اإللكتروني

ssinfo@saihatss.org

جوال يمكن االتصال به

0504980081

رقم التسجيل

6

تاريخ التسجيل

1386هـ

النشاط
مساعدات دائمة

مساعدات الحقيبة والزي المدرسية

المركز النسائي ( تقديم دورات تدريبية للنساء والفتيات )

مساعدات االيجار

مساعدات ديون

العيادات الخارجية

مساعدات تحسين المساكن

مساعدات زواج

التأهيل والتوظيف

مساعدت عينية وأجهزة

مساعدات صحية

تنظيم مهرجان سنابل الخير ومهرجان الوفاء

مساعدات طارئة مقطوعة

مساعدات رعاية أسر االيتام

(دار كوف السعودية ) إلعادة التأهيل بالعالج الطبيعي

مساعدات (مؤونة رمضان) افطار صائم

المجمع الصحي االجتماعي لرعاية المسنين والمعاقين

مساعدات تعليمية

رياض االطفال

رقم الحساب

226

شركة خليج البركة القابضة (شركة مساهمة مقفلة) أول
مشاريعها مركز األمير فيصل بن فهد للمناسبات
تسعي الجمعية حالياً لتأسيس شركة تعليمية

SA2120000003130153099901

بنك الرياض

SA4810000005250009000103

البنك األهلي التجاري

SA5655000000037172300133

البنك السعودي الفرنسي

SA1940000000002604003279

بنك سامبا

SA3945000000057018111001

بنك ساب

SA2580000255608010005090

مصرف الراجحي

SA0530400108000298550011

البنك العربي الوطني

جمعية الصفا الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

الشرقية  -صفوى شارع الملك خالد

تاريخ التأسيس

1383هـ

الصندوق البريدي

140

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

1314

الرمز البريدي

31921

عدد األعضاء العاملين

780

رقم الهاتف

0136640328 - 013 6643028

عدد األعضاء المنتسبين

534

رقم الفاكس

0136642104

عدد الموظفين بالجمعية

162

البريد اإللكتروني

www.alsafas.org

جوال يمكن االتصال به

0503827209

رقم التسجيل

7

تاريخ التسجيل

1388هـ

النشاط

رقم الحساب

اللجنة النسائية

المستوصف

الصيدلية

مركز خدمة المجتمع
SA5220000003150007839902

مركز التأهيل والتدريب

بنك الرياض

227

جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح
العنوان

القديح – القطيف

تاريخ التأسيس

 1387هـ

الصندوق البريدي

578

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

370

رقم الهاتف

0138552816

عدد األعضاء المنتسبين

663

رقم الفاكس

0138550031

عدد الموظفين بالجمعية

249

البريد اإللكتروني

Info@mudharchaity.org

جوال يمكن االتصال به

0548823503

رقم التسجيل

9

تاريخ التسجيل

1389هـ

النشاط

رقم الحساب

228

اللجنة االدارة

لجنة مركز المكفوفين

لجنة المستوصف والصيدليات

لجنة الخدمات االجتماعية

لجنة العالقات العامة

اللجنة النسائية

لجنة الروضة

اللجنة المالية

لجنة قاعة الملك عبد اهلل الوطنية

لجنة الدورات التدريبية

لجنة شؤون المساكن

SA3930400108006836310017

البنك العربي الوطني /
كافل اليتم

SA4010000007218683000303

البنك االهلي التجاري

SA4930400108006836310031

البنك العربي الوطني /
مكفوفين

SA6720000003060304629906

بنك الرياض

SA3930400108006836310024

البنك العربي الوطني /كافل
اليتيم1

SA0340000000000806902027

البنك السعودي االمريكي

SA9230400108050612540013

البنك العربي الوطني /
الصالة

SA5655000000023967709339

البنك السعودي الفرنسي

SA4730400108007970190015

البنك العربي الوطني /
حادثة الحريق

SA1550000000016056000000

البنك السعودي الهولندي

SA8145000000046013009001

البنك السعودي البريطاني

SA13100000072186832000401

البنك االهلي التجاري /
المكفوفين

SA5745000000064104086001

البنك السعودي البريطاني /
المكفوفين

جمعية الجبيل الخيرية
العنوان

الجبيل شارع الملك

تاريخ التأسيس

1389هـ

الصندوق البريدي

282

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31951

عدد األعضاء العاملين

157

رقم الهاتف

0133621313

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

0133623110

عدد الموظفين بالجمعية

52

البريد اإللكتروني

jubailbir@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505904278

رقم التسجيل

10

تاريخ التسجيل

1389هـ

النشاط
خدمة ورعاية األسر

برامج االستشارات األسرية

رياض األطفال

مساعدات مالية وعينية

دورات توعوية

الندوات والمحاضرات

برامج التدريب والتأهيل لأليتام
رقم الحساب

بنك الرياض

SA2920000003080007819901

جمعية العوامية الخيرية
العنوان

العوامية

تاريخ التأسيس

1389هـ

الصندوق البريدي

10080

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

10

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

925

رقم الهاتف

0138552415

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

0138552455

عدد الموظفين بالجمعية

54

البريد اإللكتروني

info@awamiach.org

جوال يمكن االتصال به

0503843346

رقم التسجيل

11

تاريخ التسجيل

1389هـ

النشاط
برنامج تدريبي (تنمية المهارات االمالئية)

دورات تدريبية (كورشيه) متعددة االعمار

دورة هيا نقرأ (لألمهات)

دورات تقوية لمادة (الرياضيات) للمرحلة المتوسطة

دورة سوني مينجاس (للكبار)

دورة التشخيص المبكر للتوحد

دورات القياس (دام)

دورة الرسم للكبار (بنات)

دورة(فوتوشوب) لالطفال

دورات اللغة االنجليزية للمرحلة االبتدائية

دورة الرسم لألطفال

النادي الصيفي من  12-5سنة (بنات)

رقم الحساب

SA0240000000002604002906

سامبا

SA4930400108001267130012

العربي الوطني

SA5655000000073872400289

السعودي الفرنسي

SA9745000000046705075001

ساب

SA1510000007218150000206

االهلي التجاري

229

جمعية تاروت الخيرية
العنوان

محافظة القطيف – تاروت

تاريخ التأسيس

1389هـ

الصندوق البريدي

13039

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 13عضو

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

 495عضو

رقم الهاتف

0138230053

عدد األعضاء المنتسبين

 359عضو منتسب

رقم الفاكس

0138234006

عدد الموظفين بالجمعية

 128موظف

البريد اإللكتروني

info@taroot.org.sa

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

12

تاريخ التسجيل

 1389هـ

النشاط
لجنة التكافل االجتماعي

لجنة التأهيل والتدريب

لجنة روضة الطفل السعيد

لجنة كافل اليتيم

لجنة ذوي االحتياجات الخاصة

لجنة تحسين المساكن

اللجنة الصحية

رقم الحساب

230

SA452000000 3260026349902

بنك الرياض (الحساب العام)

SA722000000 3260026349901

بنك الرياض (حساب كافل اليتيم)

SA862000000 3260026349940

بنك الرياض (حساب الزواج الخيري)

SA7645000000 051008027001

بنك ساب (الحساب العام)

SA2245000000 051008027003

بنك ساب (حساب كافل اليتيم)

SA4945000000 051008027002

بنك ساب (حساب الزواج الخيري)

SA4654000000 051008027005

بنك ساب (حساب لجنة الذكر الحكيم)

SA655000000001 6052099991

البنك السعودي الهولندي (الحساب العام)

SA7330010 108009407000010

البنك العربي الوطني (الحساب العام)

SA56550000000 23982100162

البنك السعودي الفرنسي (الحساب العام)

SA565500000000 2398100259

البنك السعودي الفرنسي (حساب الزواج الخيري )

SA0840000000000 806900288

مجموعة سامبا المالية (الحساب العام)

SA85100000 07217183000107

البنك االهلي التجاري (الحساب العام)

SA86100000 07217183000205

البنك االهلي التجاري (حساب الزواج الخيري)

جمعية القطيف الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

القطيف  -حي البحر  -شارع الملك عبد العزيز

تاريخ التأسيس

1383هـ

الصندوق البريدي

23

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

240

رقم الهاتف

0138551053

عدد األعضاء المنتسبين

1812

رقم الفاكس

0138523661

عدد الموظفين بالجمعية

105

البريد اإللكتروني

Admn.mqr@qateefcharity.org

جوال يمكن االتصال به

0505806035
0504826325

رقم التسجيل

13

تاريخ التسجيل

1391هـ

النشاط
التأهيل والتوظيف

رياض القطيف

التكافل االجتماعي
كافل اليتيم

تيسير الزواج

النادى الصيفي

ذوى االحتياجات الخاصة

الرياضة

الدورات التدريبية

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA8610000007216339000101

جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر
العنوان

الحزام األخضر  -شارع الملك عبد العزيز

تاريخ التأسيس

1388هـ

الصندوق البريدي

2260

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31952

عدد األعضاء العاملين

404

رقم الهاتف

0138822515

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0138823579

عدد الموظفين بالجمعية

131

البريد اإللكتروني

info@fatatalkhaleej.org

جوال يمكن االتصال به

0558571171

رقم التسجيل

15

تاريخ التسجيل

1394هـ

النشاط
مساعدات اجتماعية مادية

كفالة حاج

تدريب ضيافة – حضانة – نظافة

مساعدات زواج

التفصيل والخياطة والرسم

تدريب معلمات رياض األطفال

مساعدات عينية

اللغة اإلنجليزية

روضة األطفال

كفالة أيتام

توظيف بالجهات المختلفة

العالج الطبيعي

تعليم وتأهيل المعاقات

تفصيل عبايات

الحاسب اآللي

رقم الحساب

SA2520000003160059089901

بنك الرياض

231

جمعية أم الحمام الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

القطيف أم الحمام

تاريخ التأسيس

1393هـ

الصندوق البريدي

17030

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

10

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

433

رقم الهاتف

0138363638

عدد األعضاء المنتسبين

150

رقم الفاكس

0138363659

عدد الموظفين بالجمعية

120

البريد اإللكتروني

info@umalhamam-charity.org

جوال يمكن االتصال به

0503866930

رقم التسجيل

16

تاريخ التسجيل

1394/4/6هـ

النشاط
اللجنة االجتماعية
رقم الحساب

لجنة رعاية األيتام
بنك الرياض

SA6820000003300006919901

جمعية الطرف الخيرية للخدمات االجتماعية بمحافظة األحساء
العنوان

األحساء  -الطرف

تاريخ التأسيس

1387هـ

الصندوق البريدي

45005

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

313

رقم الهاتف

0135393200

عدد األعضاء المنتسبين

398

رقم الفاكس

0135390323

عدد الموظفين بالجمعية

89

البريد اإللكتروني

j-tarf@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505935288

رقم التسجيل

21

تاريخ التسجيل

1396هـ

النشاط
برنامج التدريب والتأهيل

مرافق وخدمات عامة

كفالة األيتام
كفالة األسر

إعداد مربيات أطفال

إسكان وتحسين مساكن

مساعدات متنوعة

محاضرات وندوات

الرعاية الصحية

كفالة معاق
رقم الحساب

232

SA0345000000058022005001

البنك السعودي البريطاني

جمعية البر بالمنطقة الشرقية
العنوان

الدمام حي محمد بن سعود

تاريخ التأسيس

1397هـ

الصندوق البريدي

2628

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

17

الرمز البريدي

31461

عدد األعضاء العاملين

2

رقم الهاتف

0138266666

عدد األعضاء المنتسبين

15

رقم الفاكس

0138060024

عدد الموظفين بالجمعية

103

البريد اإللكتروني

alofysan@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505811576

رقم التسجيل

24

تاريخ التسجيل

1397هـ

النشاط
مشروع كفالة اليتيم

مشروع دار الخير بالدمام

مركز األميرة جواهر

مركز التنمية األسرية

مشروع مبرة اإلحسان بالخبر

مشاريع األمير محمد بن فهد للمساكن الميسرة

إدارة الفروع
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8180000153608010033335

جمعية الحليلة الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

األحساء  -الحليلة

تاريخ التأسيس

1396هـ

الصندوق البريدي

262

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

552

رقم الهاتف

0135965939

عدد األعضاء المنتسبين

143

رقم الفاكس

0135965971

عدد الموظفين بالجمعية

43

البريد اإللكتروني

www.holailah.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0504922016
0504855374

رقم التسجيل

25

تاريخ التسجيل

1397هـ

النشاط
برنامج وتأهيل وتدريب المستفيدين

برنامج مساعدة أسر السجناء

المساعدات الدائمة
برنامج كافل اليتيم

برنامج روضة األطفال النموذجية

برنامج المساعدات الطارئة والمقطوعة

برنامج الزواج الخيري

برنامج تحسين المساكن

برامج أخرى

برنامج األسر المنتجة
رقم الحساب

SA9610000007310002000101

البنك األهلي التجاري

233

جمعية البطالية للخدمات االجتماعية
العنوان

األحساء  -البطالية

تاريخ التأسيس

1396هـ

الصندوق البريدي

712

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

399

رقم الهاتف

0135950736

عدد األعضاء المنتسبين

434

رقم الفاكس

 116تحويلة

عدد الموظفين بالجمعية

25

البريد اإللكتروني

52496@se.com.sa

جوال يمكن االتصال به

0506969372

رقم التسجيل

27

تاريخ التسجيل

1397هـ

النشاط
مشروع روضة األطفال

مشروع كسوة العيدين

نشاط الطفل السعيد

مشروع جلب األضاحي

مشروع تحصيل الزكاة

دورة التحصيل الدراسي

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع كسوة الشتاء

نشاط تكريم المتفوقين والمتفوقات

مشروع كفالة اليتيم

المساعدات الدائمة

مشروع مؤونة رمضان

نشاط التقوية المدرسية

رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA8730400108001216040010

جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام
العنوان

الدمام  -مخطط  - 77خلف مجمع ابن خلدون

تاريخ التأسيس

1397هـ

الصندوق البريدي

6107

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31442

عدد األعضاء العاملين

76

رقم الهاتف

0138420289

عدد األعضاء المنتسبين

147

رقم الفاكس

0138429522

عدد الموظفين بالجمعية

114

البريد اإللكتروني

jameyadamam@jaud.org

جوال يمكن االتصال به

 0505829049مديرة الجمعية (منيرة الحربي)

رقم التسجيل

28

تاريخ التسجيل

1398هـ

النشاط

رقم الحساب

234

حضانة األطفال

تعليم االشارة

المناسبة

تعليم الكمبيوتر

تفعيل المناسبات العامة

مركز الرعاية الخاصة

تعليم الخياطة

حفل يوم األصم

محاضرات

الحفل الترفيهي

المقصف

عشاء خيري

المعرض الفني

كافل اليتيم

الليلة الرمضانية

مركز في الوزن

تعليم العناية بالبشرة

حفل معايدة ألسر الجمعية

SA3980000315608010025021

مصرف الراجحي

جمعية المواساة الخيرية
العنوان

األحساء القارة

تاريخ التأسيس

1399هـ

الصندوق البريدي

35008

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

780

رقم الهاتف

0135965760

عدد األعضاء المنتسبين

163

رقم الفاكس

0135966337

عدد الموظفين بالجمعية

35

البريد اإللكتروني

muwasah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505914591

رقم التسجيل

33

تاريخ التسجيل

1400هـ

النشاط
التأهيل والتوظيف

إعانة شهرية

إعانة تحسين مساكن

مشروع كافل اليتيم

إعانة الشتوية

سداد إيجارات

إعانة السنوية الرمضانية

إعانة الزواج

إعانة مقطوعة

إعانة الطلبة
رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA1830400108004501300011

جمعية البر باألحساء
العنوان

األحساء الهفوف العويمرية

تاريخ التأسيس

1396هـ

الصندوق البريدي

267

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

15

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

85

رقم الهاتف

0135801333

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0135805551

عدد الموظفين بالجمعية

127

البريد اإللكتروني

sasj@ahsber.org

جوال يمكن االتصال به

0505966109

رقم التسجيل

34

تاريخ التسجيل

1400هـ

النشاط
مساعدات نقدية دائمة

مساعدات نقدية مقطوعة

كفالة أسر

كفالة أيتام

المنح المدرسية

ترميم منازل

مساعدات عينية
رقم الحساب

SA0210000005713010000100

البنك األهلي التجاري

235

جمعية األوجام الخيرية
العنوان

القطيف األوجام

تاريخ التأسيس

1399هـ

الصندوق البريدي

548

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

282

رقم الهاتف

0138160942

عدد األعضاء المنتسبين

52

رقم الفاكس

0138160006

عدد الموظفين بالجمعية

14

البريد اإللكتروني

aujamcs@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

050866282

رقم التسجيل

35

تاريخ التسجيل

1400هـ

النشاط
مساعدات دائمة

مساعدات تعليمية

النقل المدرسي

مساعدات الزواج

روضة الطفل السعيد

تحسين مساكن

مساعدات طارئة

صالة أفراح الجمعية

رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA6830400108055705300017

جمعية الجفر الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

األحساء الجفر

تاريخ التأسيس

1399هـ

الصندوق البريدي

25375

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

216

رقم الهاتف

0135392827

عدد األعضاء المنتسبين

183

رقم الفاكس

0135392055

عدد الموظفين بالجمعية

19

البريد اإللكتروني

Jafr_jam@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503931930

رقم التسجيل

39

تاريخ التسجيل

1401هـ

النشاط
مشروع التدريب والتأهيل

مشروع المساعدات الطارئة

مشروع مساعدات العيدين

مشروع مساعدة الديون

مشروع المساعدات الشتوية

مشروع غذاء رمضان

مشروع بناء وتحسين المساكن

مشروع كفالة األسر

مشروع إفطار صائم

مشروع مساعدة الزواج

مشروع المساعدات الصحية

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع المساعدات النقدية

مشروع تيسير أداء فريضة الحج

رقم الحساب

236

SA4645000000058010281001

البنك السعودي البريطاني

جمعية العمران الخيرية
العنوان

المنطقة الشرقية – األحساء  -العمران

تاريخ التأسيس

1400هـ

الصندوق البريدي

1040023

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

1575

رقم الهاتف

0135961200

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

0135965348

عدد الموظفين بالجمعية

20

البريد اإللكتروني

jamomran@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504937113
0504857321

رقم التسجيل

42

تاريخ التسجيل

1401هـ

النشاط
المساعدات الدائمة

سداد الديون

ذوي االحتياجات الخاصة

تحسين المساكن

روضة األطفال

حوادث وحريق

برنامج الزواج

مشروع كفالة اليتيم

طلبة

رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA8430400108001331850013

جمعية الجش الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

القطيف الجش

تاريخ التأسيس

1401هـ

الصندوق البريدي

18017

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

343

رقم الهاتف

0138366112

عدد األعضاء المنتسبين

272

رقم الفاكس

0138363569

عدد الموظفين بالجمعية

31

البريد اإللكتروني

Aljish-char@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503827989

رقم التسجيل

43

تاريخ التسجيل

1402هـ

النشاط
كافل اليتيم

مساعدات موسمية

تحسين مساكن

روضة األطفال

مساعدات طالبية

مساعدات صحية

مساعدات دائمة

مساعدات زواج

دورات فصلية

دورات شهرية
رقم الحساب

SA2840000000002670800130

البنك السعودي األمريكي

237

جمعية فتاة األحساء بالذيبية
العنوان

األحساء  -محاسن  -حي القادسية

تاريخ التأسيس

1401هـ

الصندوق البريدي

1607

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

8

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

95

رقم الهاتف

0135930420

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0135931020

عدد الموظفين بالجمعية

129

البريد اإللكتروني

Ftaty-sss@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0532327216

رقم التسجيل

50

تاريخ التسجيل

1402هـ

النشاط
مساعدات نقدية

مكتب رعاية األسرة

مشروع كفالة األسر

مساعدات زكاة

مشروع كفالة اليتيم

معارض التأهيل المهني

مساعدات عينية

احتفاالت ونشاطات

مركز الراعية النهارية

روضة األطفال

برنامج صنعتي

عيادة النطق

مركز التأهيل والتدريب الفني

دار اإليواء

مستوصف الجمعية

رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA3430400108001217200017

جمعية الجشة الخيرية
العنوان

الجشة  /األحساء

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

25084

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

97

رقم الهاتف

013 / 5390575

عدد األعضاء المنتسبين

31

رقم الفاكس

013 / 5394456

عدد الموظفين بالجمعية

17

البريد اإللكتروني

Jishah.chaities@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504931922

رقم التسجيل

58

تاريخ التسجيل

1403هـ

النشاط
مساعدات كفالة أسر

مساعدات مدارس

مساعدات الحج والعمرة

مساعدات سداد الديون

مصروفات تدريب أبناء المحتاجين

مساعدات كفالة اليتيم

مساعدات زواج

مساعدات رمضانية

روضة فجر اإلسالم

مساعدات معيشية

مساعدات العيدين

مشروع إفطار صائم

مساعدات عالج

مساعدات الشتاء والصيف

اإلسعاف

مساعدات تحسين مساكين

المرافق العامة

رقم الحساب

238

SA2440000000000406906637

البنك السعودي األمريكي

جمعية دارين الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

القطيف  -دارين  -شارع العام

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

12015

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

52

رقم الهاتف

0138231308

عدد األعضاء المنتسبين

16

رقم الفاكس

0138233904

عدد الموظفين بالجمعية

15

البريد اإللكتروني

Dareen365@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505824994

رقم التسجيل

59

تاريخ التسجيل

1404هـ

النشاط
روضة األطفال

مغسلة الموتى

دار الضيافة

مساعدات خيرية وعينية

إصالح المقابر

رعاية المساجد

برامج الخدمات االجتماعية
رقم الحساب

بنك الرياض

SA2520000003260011079940

جمعية الجارودية الخيرية
العنوان

القطيف  /الجارودية

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

32

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

175

رقم الهاتف

0138540032

عدد األعضاء المنتسبين

131

رقم الفاكس

0138553013

عدد الموظفين بالجمعية

17

البريد اإللكتروني

jcs@jcs60.org

جوال يمكن االتصال به

0505859847

رقم التسجيل

60

تاريخ التسجيل

1404هـ

النشاط
اللجنة االجتماعية
رقم الحساب

روضة األطفال
SA0530400108001266070012

مشروع كفالة يتيم
البنك العربي الوطني

239

جمعية المراح الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

المراح  /األحساء

تاريخ التأسيس

1403هـ

الصندوق البريدي

 22011المراح

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

232

رقم الهاتف

0135330856

عدد األعضاء المنتسبين

38

رقم الفاكس

0135321874

عدد الموظفين بالجمعية

13

البريد اإللكتروني

Almrah- charity@maktoob.com

جوال يمكن االتصال به

0558761499

رقم التسجيل

68

تاريخ التسجيل

1405هـ

النشاط
المعنويات والمساعدات

نشاط روضة األطفال

مشروع الكفارات

مشروع بناء وتحسين المساكن

مشروع كفالة األيتام

مشروع إفطار الصائم

مشروع التدريب والتأهيل

مشروع كفالة األسر

مشروع مساعدة الشباب للزواج

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2980000465608010043212

جمعية المنصورة الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

األحساء المنصورة

تاريخ التأسيس

1404هـ

الصندوق البريدي

1485

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

520

رقم الهاتف

013 / 5963722
013 / 5972022

عدد األعضاء المنتسبين

330

رقم الفاكس

013 / 5968464

عدد الموظفين بالجمعية

23

البريد اإللكتروني

Messs71@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0502863884

رقم التسجيل

71

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط

رقم الحساب

240

روضة األطفال

مرافق عامة

مساعدة زواج

مشروع كفالة اليتيم

مساعدات متنوعة

مساعدات سداد إيجارات

كفالة أسر

تحسين مساكن
SA6320000003360044199901

بنك الرياض

جمعية الخفجي الخيرية النسائية
العنوان

الخفجي  -طريق الدمام  -خلف شقق السند
المفروشة

تاريخ التأسيس

1405هـ

الصندوق البريدي

486

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31971

عدد األعضاء العاملين

53

رقم الهاتف

0137660409

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0137661239

عدد الموظفين بالجمعية

38

البريد اإللكتروني

Khfj-jamihia@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0558059888

رقم التسجيل

73

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
عيدية اليتيم

دورة االقتصاد المنزلي والتجميل

مساعدات دائمة
مساعدات صحية

حفل ختام أنشطة األيتام والمعاقين

دورة األمير محمد بن فهد الصيفية

مساعدات أسر السجناء

مساعدات إعانة الشتاء

دورة اللغة االنجليزية

مساعدات سداد الديون

الحقيبة المدرسية والزي

دورة االسعافات األولية

مساعدات معاقين

دبلوم التفصيل والخياطة

برنامج عن اليوم العالمي للتوحد

كسوة العيد
رقم الحساب

بنك الرياض

SA0220000003100105789901

الجمعية النسائية الخيرية للخدمات االجتماعية بالجبيل الصناعية
العنوان

الجبيل الصناعية  /الفناتير

تاريخ التأسيس

1404هـ

الصندوق البريدي

10342

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

21

الرمز البريدي

31961

عدد األعضاء العاملين

103

رقم الهاتف

013 / 3468716

عدد األعضاء المنتسبين

113

رقم الفاكس

013 / 3474880

عدد الموظفين بالجمعية

63

البريد اإللكتروني

info@wsoj.sa.com

جوال يمكن االتصال به

050823265

رقم التسجيل

81

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
مساعدات دائمة لألسر المحتاجة

مشروع تفريج كربة

مشروع حقيبة مدرسية

الحضانة

مساعدات طارئة لألسر المحتاجة

العناية بذوى االحتياجات الخاصة

مشروع مساعدات صحية

دورة تجميل وعناية البشرة

مساعدات وتبرعات عينية

دورة التفصيل والخياطة

الزكاة الشرعية

دورة محادثة لغة إنجليزية

مشروع إفطار صائم

دورة الحاسب اآللي

دورة سابك الصيفية

دورة كيف تكسب حب اآلخرين

مشروع كفالة أيتام

دورة فوتوشوب  +فالش

روضة األطفال

رقم الحساب

SA0760000000019361900001

بنك الجزيرة

241

جمعية مدينة العيون الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

األحساء مدينة العيون

تاريخ التأسيس

1405هـ

الصندوق البريدي

20170

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

129

رقم الهاتف

0135331925

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

0135331500

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Oyon-charity@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505926302

رقم التسجيل

83

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
مساعدات الدائمة

مساعدات طارئة ومقطوعة

مساعدات صحية

مساعدات شتوية وصيفية

مساعدات الزواج

مساعدات أسر السجناء

مساعدات سداد فواتير الكهرباء

مساعدة تحسين مساكن

مساعدات كافل اليتيم

مساعدات سداد اإليجار

مساعدات طالبية

مساعدات التأهيل والتدريب

مساعدات كسوة العيد

مساعدات أجهزة كهربائية

مساعدات إفطار وغذاء رمضاني

الخدمة العامة

مساعدات ديون

مبنى مغسلة الموتى

مساعدات عينية وكفارات يمين وصدقات

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2880000465608010038865

جمعية البر الخيرية بالخفجي
العنوان

الخفجي حي العزيزية ش الملك فيصل

تاريخ التأسيس

1405هـ

الصندوق البريدي

494

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31971

عدد األعضاء العاملين

77

رقم الهاتف

0137660069

عدد األعضاء المنتسبين

13

رقم الفاكس

0137670426

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

Alber-khfj@hotmail,.com

جوال يمكن االتصال به

0503959366

رقم التسجيل

85

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
كفالة األسر الشهرية

مساعدات الزواج

مساعدات أسر السجناء

كفالة األيتام الشهرية

مساعدات السكن

مساعدات تسديد ديون

مساعدات مقطوعة

مساعدات الصحية

مساعدات عينية وغذائية

مساعدات عابر السبيل
رقم الحساب

242

SA9010000007713885000108

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
العنوان

محافظة حفر الباطن  -شارع األمير محمد بن
فهد

تاريخ التأسيس

1410هـ

الصندوق البريدي

533

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31991

عدد األعضاء العاملين

70

رقم الهاتف

0137221463

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0137226133

عدد الموظفين بالجمعية

132

البريد اإللكتروني

BiRR31991@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555944228

رقم التسجيل

110

تاريخ التسجيل

1413/12/4

النشاط
كفالة األسرة الفقيرة

مشروع سقيا الماء

مركز التنمية األسرية (الفه)

رعاية األيتام واليتيمات

لجنة مكافحة التدخين

مشروع لنضيء حياتهم (األجهزة الكهربائية)

رعاية أسر السجناء واألرامل والمطلقات

مشروع فائض االطعمة

مشاريع األوقاف الخيرية (وقف اإلبرار)

برنامج األسر المنتجة

مشروع السلة الغذائية

مشروع كسوة العيد والشتاء

مشروع المريول والحقيبة المدرسية

مشروع علمني صنعة

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9380000500608019001655

الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية
العنوان

الدمام

تاريخ التأسيس

1412هـ

الصندوق البريدي

9119

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

12

الرمز البريدي

31431

عدد األعضاء العاملين

74

رقم الهاتف

0138681306

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0138681480

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

info@psrc.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0504980081

رقم التسجيل

124

تاريخ التسجيل

 1415/11/24هـ

النشاط

رقم الحساب

الرعاية النهارية للصغار

التأهيل المهني لإلناث

التقييم والتشخيص

الرعاية النهارية للكبار

التأهيل ضمن المجتمع

وحدات العالج

التأهيل المهني للذكور

التأهيل البدني

وحدة االطراف والجبائر

SA53 3040 0108 0008 8000 0030

البنك العربي الوطني

SA52 8000 0207 6080 1000 7004

مصرف الراجحي

SA48 3040 0108 0008 8000 0023

البنك العربي الوطني

SA32 8000 0207 6080 1000 6006

مصرف الراجحي

SA43 3040 0108 0008 8000 0016

البنك العربي الوطني

243

جمعية البر الخيرية بمحافظة قرية العليا
العنوان

المنطقة الشرقية – محافظة قرية العليا

تاريخ التأسيس

1416هـ

الصندوق البريدي

70

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31912

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

013 / 3860631

عدد األعضاء المنتسبين

145

رقم الفاكس

013 / 3860691

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Jam3yt-alber@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504944998

رقم التسجيل

143

تاريخ التسجيل

 1418هـ

النشاط

رقم الحساب

244

كفالة ايتام

كفالة اسر سجناء

مساعدات صحية

كفالة مطلقات

كفالة معاقين

مساعدات تحسين مساكن

كفالة ارامل

مساعدات طارئة

برنامج شتاء دافئ

كفالة اسر محتاجة

مساعدات الزواج

برنامج صيف بارد

حقيبة مدرسية

برنامج سلة غذائية رمضانية
SA0680000307608010027373

مصرف الراجحي

SA3680000307608010027415

مصرف الراجحي

SA5980000307608010120897

مصرف الراجحي

SA8920000003280164459940

بنك الرياض

الجمعية الخيرية بالكالبية
العنوان

األحساء  /الكالبية

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

35653

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

165

رقم الهاتف

0135966678

عدد األعضاء المنتسبين

16

رقم الفاكس

 0135966623تحويلة 106

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

klbir@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555938779

رقم التسجيل

241

تاريخ التسجيل

1424هـ

النشاط
مؤونة رمضانية

الكسوة الشتوية

كسوة عيد األضحى

الحقيبة المدرسية

مواد غذائية

توزيع لحوم األضاحي

كسوة العيد

مبالغ نقدية

كفالة األيتام

زكاة الفطر

كفالة شهرية

مساعدات زواج

مالبس شتوية

عيني

إعانة لمرة واحدة للمستفيد

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA0680000308608010228889

الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان
العنوان

المنطقة الشرقية  /الخبر شارع األمير ماجد

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

31997

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31952

عدد األعضاء العاملين

96

رقم الهاتف

0138647557

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0138649884

عدد الموظفين بالجمعية

11

البريد اإللكتروني

info@scf.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0503812312

رقم التسجيل

252

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
نشر المعلومات على أوسع نطاق بالنسبة ألسباب السرطان
وطرق عالجه

إعداد دراسات وبحوث لعالج السرطان

تنظيم المحاضرات العلمية

عقد المؤتمرات الثقافية الخاصة بالسرطان

توزيع المطبوعات للتوعية والوقاية المبكرة

فتح عيادات الكشف المبكر في أماكن متعددة في المنطقة
الشرقية وفروع في المملكة

رقم الحساب

SA5220000003011682229950

بنك الرياض

245

جمعية البر الخيرية بمليجة
العنوان

المنطقة الشرقية  /محافظة النعيرية مليجة

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

3056

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31981

عدد األعضاء العاملين

43

رقم الهاتف

0137270023

عدد األعضاء المنتسبين

27

رقم الفاكس

0137270019

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Elber-moligh@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0558804402

رقم التسجيل

297

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
الدعم الشهرى النقدي

مشروع إفطار صائم

روضة األطفال

المؤونة اليومية

مشروع العمرة

جائزة التفوق

كسوة العيد

تعليم الحاسب اآللي

الحقيبة المدرسية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA0580000306608010310002

جمعية الرحمة الطبية الخيرية
العنوان

الدمام – حي الجامعيين – ش االمير نايف

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

15733

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31444

عدد األعضاء العاملين

45

رقم الهاتف

0138158181

عدد األعضاء المنتسبين

77

رقم الفاكس

0138158484

عدد الموظفين بالجمعية

12

البريد اإللكتروني

Rahmah-society@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503840001

رقم التسجيل

300

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
برنامج عالج المحتاج

برنامج العيادة التفاعلية

برنامج مواساة

برنامج دواء المحتاج

برنامج الصحة المدرسية

مطبعوات التثقيف الصحي

برنامج الجهاز الطبي

ملتقي التعريف بالتخصصات الصحية

الحمالت الصحية الموسمية

برنامج العيادة المتنقلة

نادي الرحمة االجتماعي

الملتقيان العلمية

رقم الحساب

246

SA12 8000 0227 6080 1000 0807

مصرف الراجحي ( حساب المصروفات)

SA12 8000 0227 6080 1000 0815

مصرف الراجحي ( حساب الزكاة)

SA72 2000 0003 2104 1112 9940

بنك الرياض

الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية
العنوان

الخبر  /حي البندرية  /شارع  28عمارة الثريا
 /الدور الرابع

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

1498

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

الخبر 31952

عدد األعضاء العاملين

75

رقم الهاتف

0138876099 – 0138878970

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0138878710

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

sdea@sdea.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0555869939

رقم التسجيل

311

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط

محاضرات طبية ودورية شهرياً

محاضرة لمراجعى مرض السكري

مهرجان السكري والحج

محاضرة تثقيفية لمراجعي الخيمة (متابعة الحاالت
المرضية)

أسبوع التغذية والصحة

مشاركات في فعاليات يوم السكر العالمي

محاضرة التغذية وحمية القلب

الحقيبة المدرسية

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA2710000005513396000102

جمعية حزم ام الساهك الخيرية
العنوان

حزم ام الساهك – القطيف

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

500

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31931

عدد األعضاء العاملين

62

رقم الهاتف

0138120820 / 0138122301

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0138122723

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Kairia-hzm@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506946609

رقم التسجيل

336

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
كفالة األيتام واألرامل

اإلفادة من لحوم الهدي واألضاحي

التدريب والتأهيل والتوظيف ورعاية الشباب

تقديم اإلعانات الغذائية واألجهزة للمنازل
تيسير الزواج للشباب بإعانتهم مادياً

توفير الحج والعمرة للمستفيدين

العالقات العامة وإصالح ذات البين

مشاريع اإلسكان الخيره ووفق بر الوالدين

جمع التبرعات والزكوات وتوزيعها في مواضعها

إنشاء مخيمات إفطار الصائمين كل عام

مشروع روضة اإلحسان لتعليم األطفال

لجنة المتابعة وخدمة المجتمع

اللجنة الثقافية واألنشطة الرياضية

كسوة الشتاء ومشروع باسم الجراح

رقم الحساب

SA8380000415608010000023

مصرف الراجحي

247

جمعية الفضول الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

األحساء  /بلدة الفضول

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

26100

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

248

رقم الهاتف

013 / 5393088

عدد األعضاء المنتسبين

10

رقم الفاكس

013 / 5395020

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

fudoolsociety@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0569330921

رقم التسجيل

386

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
توزيع المواد الغذائية على الفقراء واأليتام والمحتاجين

تسديد ديون األيتام والفقراء والمحتاجين

تقديم كسوة العيد على األيتام والفقراء والمحتاجين

توزيع مساعدات شتوية على الفقراء واأليتام والمحتاجين
(دفايات)

تقديم مساعدات صحية األيتام والفقراء والمحتاجين

وتقديم مساعدات زواج لأليتام والفقراء والمحتاجين

توزيع لحوم على األيتام والفقراء والمحتاجين

توزيع فرحة العيد على األيتام والفقراء والمحتاجين

تنفيذ مشروع السلة الرمضانية

تقديم صيانة لألجهزة المنزلية
رقم الحساب

البنك السعودي البريطاني

SA4645000000058500422001

جمعية البر الخيرية بسنابس
العنوان

الشرقية القطيف  /سنابس

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

14798

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

532

رقم الهاتف

0138244781

عدد األعضاء المنتسبين

208

رقم الفاكس

0138242781

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Info@sanabis.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0504828608

رقم التسجيل

402

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
دورة كافل اليتيم لكرة القدم

نشاط فطار صائم

العيدية وكسوة العيد

الدورة الشاطئية لكرة اليد

الحقيبة المدرسية

عيدية األيتام

نشاط الطبق الخيري

محاضرة عن أضرار المخدرات

الملتقى التوظيفي

رقم الحساب

248

SA4150000000010100921018

البنك السعودي الهولندي

جمعية عنك الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

القطيف

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

19191

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

56

رقم الهاتف

0138367575

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0138367979

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

info@anak.org.sa

جوال يمكن االتصال به

 0504839060خالد الخالدي

رقم التسجيل

403

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مخيم إفطار الصائمين

إعانات طارئة

تدريب أبناء األسر المحتاجة المنتهي بالتوظيف

صرف أموال الزكاة

برامج تعليمية

برامج تدريبية عامة لفئات المجتمع

صرف إعانات عينية ومادية

خدمة المجتمع

برامج ترفيهية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2980000393608010055445

الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية (تعافي)
العنوان

الدمام  /المريكبات

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

60425

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31545

عدد األعضاء العاملين

24

رقم الهاتف

0138439888

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0138439777

عدد الموظفين بالجمعية

15

البريد اإللكتروني

info@taafy.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0559098228

رقم التسجيل

423

تاريخ التسجيل

1430هـ

إيواء المدمنين المتعافين

النشاط
رحلة الحج سنوياً

المخيمات التوعوية

إفطار صائم

رحلة العمرة

الرحالت الترفيهية واألسبوعية

رقم الحساب

SA6180000452608010101486

مصرف الراجحي

249

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية األسرة (رعاية)
العنوان

األحساء الهفوف

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

430

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0135754066

عدد األعضاء المنتسبين

18

رقم الفاكس

0135752088

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0505917205

رقم التسجيل

424

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدات مقطوعة

الزواج الميسر

محاضرات عامة

قروض ميسرة

دورات تدريبية

مساعدات زواج

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2180000428608010009995

الجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية (إدارة)
العنوان

الجبيل الصناعية

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

10800

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

31961

عدد األعضاء العاملين

28

رقم الهاتف

0133470985

عدد األعضاء المنتسبين

38

رقم الفاكس

0133470986

عدد الموظفين بالجمعية

46

البريد اإللكتروني

Erasaha1424@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0507864665

رقم التسجيل

425

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مركز الجبيل لمتالزمة داون

المشاركة في تنسيق الجهود المبذولة لرعاية هذه الفئات

تقديم البرامج والخدمات الشاملة لذوي االحتياجات
الخاصة

تلبية احتياجات المجتمع في مجال رعاية وتعليم وتأهيل
ذوي االحتياجات الخاصة

تشجيع ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة بذوي
االحتياجات الخاصة

تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات عن حاالت
اإلعاقة في الجبيل

نشر الوعي حول اإلعاقة بين أفراد المجتمع

تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة لتمكينهم من العمل

المساهمة في تدريب الكوادر البشرية المؤهلة في مجال
التربية الخاصة

رقم الحساب

250

SA2945000000050500008001

البنك السعودي البريطاني

جمعية قافلة الخير للخدمات االجتماعية بالمنطقة الشرقية
العنوان

الدمام – حي عبد هللا فؤاد

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

14694

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31434

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0138060720

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0138060710

عدد الموظفين بالجمعية

20

البريد اإللكتروني

qafelah@qafelah.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0502850860

رقم التسجيل

430

تاريخ التسجيل

1429/9/22هـ

النشاط
الحوارات

االعالم الجديد

سلسلة دورات نسائية

مخيم أمل

الهاتف االستشاري

أمسيات نسائية اجتماعية

أنت االفضل

الملتقي النسائي

سلسلة معارض نسائية

المنافسة التطوعية

محاضرات نسائية

مسابقات نسائية متنوعة

ملتقيات نسائية اجتماعية

استشارات نسائية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4180000190608010231637

جمعية العطاء النسائية الخيرية بالقطيف
العنوان

القطيف حي الحسين  -شارع المحروس مقابل
سنتر بوينت

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

103

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

31911

عدد األعضاء العاملين

65

رقم الهاتف

0138635121

عدد األعضاء المنتسبين

60

رقم الفاكس

0138635121

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Alattaa2008@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0558411129

رقم التسجيل

453

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
لجنة تعنى بتدريب المعاقين وتأهيلهم وتوظيفهم

مشروع إنشاء مشغل

برنامج حماية البيئة

مركز التدريب والتطوير

لجنة األمان األسري

مهرجان العطاء األول

مهرجان البيئة األول
رقم الحساب

SA1130400108057792480016

البنك العربي الوطني

251

جمعية الشعبة الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

محافظة األحساء  -قرية الشعبة  -الشارع العام
بجوار الخزان

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

30201

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

8

رقم الهاتف

0135315915

عدد األعضاء المنتسبين

26

رقم الفاكس

0135301701

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Alshba-ber@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505921479

رقم التسجيل

454

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مساعدات عينية (أجهزة – أثاث – أغذية)
رقم الحساب

مساعدات نقدية شهرياً (كفالة أسر  +كفالة أيتام)

مساعدات إيجار

مصرف الراجحي

SA6180000210608010417778

جمعية المركز الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

األحساء  -بلدة المركز

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

25661

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

013 / 5381505

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

013 / 5381355

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

Jam3iyah@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505930895

رقم التسجيل

455

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
اإلعانة الدائمة

إعانة المتزوجين

حملة التبرع بالدم

اإلعانة الموسمية

تحسين مساكن

حفل المعايدة

اإلعانة المقطوعة

إكرام الموتى

كفالة األيتام

اإلعانة الطارئة

تكريم الطلبة المتفوقين

الدورات التدريبية والرحالت والزيارات

إفطار صائم
رقم الحساب

252

SA1440000000003101050090

البنك السعودي األمريكي

الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية األسرية بالمنطقة الشرقية «وئام»
العنوان

الدمام :حي زهرة الفيصلية – شارع االمام
محمد بن سعود بجوار جامع بابيضان

تاريخ التأسيس

 1430هـ

الصندوق البريدي

5090

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

14

الرمز البريدي

31422

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

0138117415

عدد األعضاء المنتسبين

28

رقم الفاكس

0138117419

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

Magader44@weaam.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505497407

رقم التسجيل

496

تاريخ التسجيل

 1430هـ

النشاط
التوفيق

البرامج الجماهيرية

المساعدات المالية للراغبين في الزواج
التأهيل األسري

االستشارات (هاتفية  ،حضورية  ،عبر الموقع)

محاضرات أسرية

البرامج التوجيهية

اإلصالح االسري

المشاركة في المهرجانات العامة

رقم الحساب

SA9180000452608010112004

مصرف الراجحي

SA3330400108095032930013

العربي

SA7940000000000106923439

سامبا

SA0505000068200063652000

االنماء

SA4365000000313333520001

السعودي لالستثمار

SA4780000452608010112020

حساب الزكاة (الراجحي)

SA1215000999300001590001

البالد

SA6980000452608010112012

حساب الوقف (الراجحي)

جمعية النابية الخيرية
العنوان

القطيف – مركز النابية

تاريخ التأسيس

 1430هـ

الصندوق البريدي

1713

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

31972

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0138393311

عدد األعضاء المنتسبين

21

رقم الفاكس

0138393322

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Na.jm.507@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0534090223

رقم التسجيل

507

تاريخ التسجيل

 1430هـ

النشاط
تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة

انشاء المشروعات التي من اهدافها العناية بالطفولة
واالمومة

المساعدة في رفع المستوي الصحي والثقافي والتعليمي
واالجتماعي

مساعدة من يتعرضون للكوارث كحادث حريق أو تهدم
البيوت

القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة
العيد

تقديم االعانات الالزمة كاعانة الزواج وتحسين المساكن

رقم الحساب

SA 7680000255608010100008

الحساب الرئيسي  /مصرف الراجحي

SA 1080000255608010223222

حساب الوقف الخيري  /مصرف الراجحي

253

جمعية البركة الخيرية للخدمات االجتماعية بالمنطقة الشرقية
العنوان

الدمام  -حي النزهة خلف مبنى وزارة الخارجية

تاريخ التأسيس

 1430هـ

الصندوق البريدي

13777

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31414

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0138919898 – 0138919696

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0138917676

عدد الموظفين بالجمعية

20

البريد اإللكتروني

info@albarakah.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0509407070

رقم التسجيل

511

تاريخ التسجيل

 1430هـ

النشاط

رقم الحساب

254

السلة الغذائية

كفالة رضيع

كسوة العيد

تفريج الكرب

اعانة اسرة

خطوة نجاح

كسب يدي

اإلصالح األسري

الصدقة الجارية

كسوة الشتاء

رعاية األرامل واأليتام

رعاية االسر المهجورة

SA4980000503608010088773

مصرف الراجحي

SA8100000005297833000107

البنك االهلي

SA6515000999113687550014

بنك البالد

SA0845000000355333113001

بنك ساب

SA7640000000000606892630

بنك سامبا

SA5260000000204275010001

بنك الجزيرة

SA1220000003500122229940

بنك الرياض

SA4450000000010335999009

البنك السعودي الهولندي

جمعية البر الخيرية بالرفيعة
العنوان

المنطقة الشرقية محافظة قرية العليا مركز
الرفيعة

الصندوق البريدي

31912

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

31912

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0133880960

عدد األعضاء المنتسبين

45

تاريخ التأسيس

 1429هـ
7
8

رقم الفاكس

0133880969

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Albr.r30@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0500038247

رقم التسجيل

519

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
السلة الغذائية الشهرية

كسوة رعاة المواشي الشتوية

رقم الحساب

الحقيبة المدرسية

افطار الصائم

البطانيات الشتوية

مشروع السقيا

كفالة االيتام

االجهزة الكهربائية

استقبال زكاة الفطر وتوزيعها

كسوة االعياد

مشروع حفظ النعمة

كفارة اليمين

الصدقات

الوقف الخيري
2580000307608010131209

مصرف الراجحي

255

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

األحساء

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

40083

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

315

رقم الهاتف

0504932316

عدد األعضاء المنتسبين

135

رقم الفاكس

5953953

عدد الموظفين بالجمعية

ــــ

البريد اإللكتروني

Rumaylh-jam@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505926590

رقم التسجيل

540

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مؤونة الشتاء

تسديد فواتير كهرباء

مهرجان فرحة العيد

حقيبة مدرسية
مواد غذائية شهرياً

توزيع أجهزة متنوعة

دورة الرعاية األسرية والعنف األسري

مفارش ومراتب

دورة اختيار القياس

توزيع لحوم

مساعدات زواج

كفالة اليتيم

تسديد جزء من اإليجار

مساعدات تسديد ديون

حفالت (التفوق – التفوق نهاية العام )

صيانة وترميم وتحسين مساكن

الحوار الزوجى (رجال  -نساء)

برنامج ترفيهى

فسحة مدرسية

رحالت بعد االختبار

رقم الحساب

البنك السعودي البريطاني

SA7845000000058101015001

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية األسرية
العنوان

المنطقة الشرقية  /الخبر

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

4581

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

31952

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0138647731

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0138896491

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

tan miah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

548

تاريخ التسجيل

1431/1/24هـ

النشاط
المساعدات المادية والعينية

برامج ثقافة المرأة

مساعدات األسر المنكوبة

المشاريع التعليمية والثقافية

رقم الحساب

256

SA2080000227608010422225

برامج تطوير الفتيات

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالدمام
العنوان

الدمام – حي الطبيشي شارع نجد

تاريخ التأسيس

 1430هـ

الصندوق البريدي

10220

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

31433

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0138255494

عدد األعضاء المنتسبين

121

رقم الفاكس

0138255341

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

j-alanazi@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555801870

رقم التسجيل

560

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
لقاء الشرقية التطوعي

اللقاء التنسيقي االول (تكامل) لجهات العمل التطوعي

برنامج االطفائي الصغير

مبادرات يدك معنا
حفل شكراً

رخصة العمل التطوعي

الوان العطاء لزيارة االيتام والمرضي

ايادي التطوع

ملتقي التأهيل والتوظيف للمعاقين

لقاءات اقراني للكتاب

رقم الحساب

االنعاش الرئوي ()CPR

البنك السعودي لإلستثمار

SA5365000000331651188001

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)
تاريخ التأسيس

1430هـ

العنوان

المنطقة الشرقية – محافظة الخبر

15
26

الصندوق البريدي

30074

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

 31952مدينة الخبر

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0555844040

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0138890073

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0504904440

رقم التسجيل

568

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
برامج التنشئة اإلسالمية

برامج تدريبية

خدمات اجتماعية

رعاية األيتام

رقم الحساب

SA1510000005177626000100

برامج الدمج

البنك األهلي التجاري

257

الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء – بالمنطقة الشرقية (إيثار)
العنوان

المنطقة الشرقية – الدمام

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

31997

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

 31952مدينة الخبر

عدد األعضاء العاملين

38

رقم الهاتف

0558059999

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد

البريد اإللكتروني

ال يوجد

جوال يمكن االتصال به

0555418140

رقم التسجيل

577

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
تنشيط التبرع لتلبية احتياجات مرضى الفشل الكلوي وكذلك توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع وتنظيم الحلقات التدريبية للمتطوعين
رقم الحساب

بنك الرياض

SA8120000003015555409940

الجمعية الخيرية لألمومة والطفولة بالمنطقة الشرقية
العنوان

الخبر  /العقربية  /خلف رد تاج

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

4314

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

31952

عدد األعضاء العاملين

55

رقم الهاتف

0138951964

عدد األعضاء المنتسبين

146

رقم الفاكس

0138951263

عدد الموظفين بالجمعية

25

البريد االلكتروني

o-t-585@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0540394830

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1431هـ

رقم التسجيل

585
النشاط

تكافل األسرة والمجتمع

غرس السلوكيات اإليجابية في الطفل

إرشاد األم أثناء الحمل

تنمية مهرات الطفل

زيادات ميدانية وعمل دراسات وبحوث لألسر والحاالت

تشجيع األم لإللتحاق بالبرامج التدريبية

تهيئة البيئة المناسبة لألم لتربية اطفالها

رفع الوعي االجتماعي واألسري للفتيات قبل الزواج

تعزيز قدرات الطفل باألنشطة الهادفة

محاولة توفير األحتياجات األساسية ألطفال األسر

تعزيز دور األم لكي تصبح ام واعية

مساعدة األمهات العامالت في احتضان اطفالهن

رقم الحساب

258

SA132000003160003349940

بنك الرياض

الجمعية الخيرية النسائية بحفر الباطن
العنوان

المنطقة الشرقية – محافظة حفر الباطن

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

1025

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

30991

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

53963470

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

372540

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

591

جوال يمكن االتصال به

0556046332

تاريخ التسجيل

1432هـ

النشاط
المساعدات المالية والعالجية
رقم الحساب

إعداد برامج للقروض والتمويل
SA478000045560801049666

دورات تدريبية
مصرف الراجحي

259

الجمعية السعودية الخيرية لدعم اسر ذوي االحتياجات الخاصة (جسد)
العنوان

فيال  112شارع الملك سعود حي الصفا /
الراكة الشمالية  ،الخبر

الصندوق البريدي

7251

عدد أعضاء مجلس االدارة

الرمز البريدي

 ، 24222 – 2440وحدة 1

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

013 - 8590039

عدد األعضاء المنتسبين

25

رقم الفاكس

013 - 8579418

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد االلكتروني

jasad@jasad.org

جوال يمكن اإلتصال به

الموقع االلكتروني

www.jasad.org

تاريخ التسجيل

رقم التسجيل

595

تاريخ التأسيس

1433هـ
11
58

1432هـ

النشاط
تحسين جودة الحياة النوعية للتغلب علي االعاقة

تغيير ثقافة المجتمع إيجابياً عن االعاقة

تصميم مشاريع تنموية ريادية ذات ميزة تنافسية عالمية
تخطط للتغيير

توفير اوجه الدعم المعنوي والمادي المختلفة

اعداد المحاضرات والمؤتمرات وورش العمل العلمية

تفعيل الشراكة في المسئولية المجتمعية

ايجاد بيئة اجتماعية هندسية صحية لذوي االحتياجات
الخاصة واسرهم

المختصين في القطاعات االكاديمية والصحية ووسائل
االعالم المختلفة

جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العالقة

اسر االحتياجات الخاصة واألمراض المزمنة

تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة

اجراء الدراسات والبحوث عن االقاة ودعم االسرة

اسر االحتياجات الخاصة واألمراض المزمنة

نمذجة خبرات االسر الخاصة ذات التجار الناجحة

رقم الحساب

260

SA7405000068200295945000

مصرف االنماء

SA7405000068200295945001

مصرف االنماء

الجمعية الخيرية للطعام «إطعام»
العنوان

المنطقة الشرقية

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

8280

عدد أعضاء مجلس االدارة

13

الرمز البريدي

الدمام 31482

عدد األعضاء العاملين

38

رقم الهاتف

0138479797

عدد األعضاء المنتسبين

168

رقم الفاكس

0138479696

عدد الموظفين بالجمعية

 93موظف

البريد االلكتروني

HR@saudifoodbank.com

جوال يمكن اإلتصال به

0558888444

الموقع االلكتروني

www.saudifoodbank.com

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

600
النشاط

توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة
رقم الحساب

توزيع الزائد من الطعام للفقراء بأفضل معايير الجودة والسالمة العالمية
مصرف الراجحي

SA678000030160801018

جمعية أيتام الشرقية (تمكين)
العنوان

مبني النوفوتيل بزتز بارك

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

7276

عدد أعضاء مجلس االدارة

11

الرمز البريدي

31462

عدد األعضاء العاملين

4

رقم الهاتف

0138099910

عدد األعضاء المنتسبين

45

رقم الفاكس

0138099920

عدد الموظفين بالجمعية

2

hmotilog@expertsholding.com

جوال يمكن اإلتصال به

0503644469

تاريخ التسجيل

1432هـ

البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

606
النشاط

رعاية ودعم االبناء من ذوي الظروف الخاصة لتكوين
اسر ناجحة

تأهيل االبناء ذوي الظروف الخاصة لالعتماد علي الذات

دعم التأهيل االكاديمي

تأهيل االبناء من ذوي الظروف الخاصة لسوق العمل

رقم الحساب

SA5080000472608010100005

تأهيلهم لدمجمهم في المجتمع

مصرف الراجحي للخدمات الخاصة

261

جمعية ترابط «الجمعية الخيرية لرعاية المرضي بالمنطقة الشرقية»
العنوان

الدمام – المربكبات – وحدة 1

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

6408

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

3804 – 32253

عدد األعضاء العاملين

182

رقم الهاتف

0138442790

عدد األعضاء المنتسبين

144

رقم الفاكس

0138410460

عدد الموظفين بالجمعية

19

البريد االلكتروني

tarabotorg@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0507389029

الموقع االلكتروني

www.tarabot.org

تاريخ التسجيل

1435هـ

رقم التسجيل

609
النشاط

اسكان للمرضى المحتاجين وذويهم

صرف أجهزة طبية للمرضى المحتاجين

توصيل المرضى المحتاجين لمواعيدهم الطبية

رعاية مرضى العالج التلطيفي
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8080000503608010001206

جمعية صندوقي الخيرية لتنمية المرأة
العنوان

الدمام

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

1119

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

31431

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0138140037

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0138140039

عدد الموظفين بالجمعية

8

الموقع اإللكتروني

www.psfw.org

جوال يمكن االتصال به

0550264412

رقم التسجيل

610

تاريخ التسجيل

1432هـ

النشاط
مركز الدعم والتمويل (لتمويل المشاريع الصغيرة) -
التدريب على أساسيات المشروع الصغير

مركز األمير محمد بن فهد (إلعداد القيادات الشابه)
التدريب  -احتفالية سنوية شبابيه  -جائزة القيادات الشابه

جائزة األمير نايف للمرأة المتميزة

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
www.psfw.com

رقم الحساب

262

SA3550000000010068886003

مركز األميرة جواهر لألبحاث والدراسات (ندوات -
أبحاث  -دراسات)

البنك السعودي الهولندي

الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعوقين باألحساء
العنوان

األحساء برج الملحم الطابق الميزان ()M

تاريخ التأسيس

-

الصندوق البريدي

2333

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0135620222

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0135620111

عدد الموظفين بالجمعية

29

البريد االلكتروني

Amj2222@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0506261116

الموقع االلكتروني

http://www.hdisabled.com

تاريخ التسجيل

1433هـ

رقم التسجيل

621
النشاط

مركز متخصص لذوي اإلعاقة

فعاليات توعوية وتثقيفية للمجتمع

خدمات المنح الدراسية

تدريب ذوي اإلعاقة وأسرهم

توفير قاعدة بيانات لذوي اإلعاقة

توفير األجهزة والمستلزمات لذوي اإلعاقة

خدمات توظيف ذوي اإلعاقة

برنامج التعليم الجامعية لذوي اإلعاقة

توزيع الزكواغت والصدقات ألسر ذوي اإلعاقة

برنامج فرحة العيد لذوي اإلعاقة

رقم الحساب

SA 594 000 0000 00 40 670 89 449

البنك السعودي األمريكي (سامبا)

SA 932 000 000 304 2222 40 9940

بنك الرياض

SA 540 50000 682 00 442 81 5000

بنك االنماء

SA 38 3040 0108 0557 5408 0014

البنك العربي الوطني

SA 5655 0000 000 971 5400 149

البنك السعودي الفرنسي

SA 7815000 999 1138 7764 0001

بنك البالد

SA 33 6500 0000 3234 7574 9001

بنك االستثماء السعودي

SA 16 50000 0000 0103 5178 8009

بنك السعودي الهولندي

SA 09 8000 0308 6080 1060 6066

مصرف الراجحي

263

جمعية مكافحة السرطان الخيرية في األحساء
العنوان

األحساء – الهفوف – حي البستان – برج
الملحم – الدور الثالث

الصندوق البريدي

335

عدد أعضاء مجلس االدارة

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0135621112

عدد األعضاء المنتسبين

-

تاريخ التأسيس

1434هـ
9
9

رقم الفاكس

0135621113

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد االلكتروني

hasacancer@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0504913291

الموقع االلكتروني

www.alhasacancer.com

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

627
النشاط

العمل علي رفع معنويات المرضي وذويهم وإدماجهم مع
المجتمع

تعريف المرضي وذويهم بحقوقهم المقررة لهم من الدولة
حفظها اهلل

تشجيع األعمال التطوعية البناءة التي تخدم المرضي
وذويهم في المجتمع

تطوير آليات الدعم المالي لمرضي السرطان

رقم الحساب

264

تقديم الخدمات االجتماعية المساندة للمرضي وذويهم
كبرامج المساعدات المالية واإلعاشة واإلسكان ونقل
المرضي من وإلي األحساء

SA2980000308608010443330

مصرف الراجحي

SA5115000999115589900007

بنك البالد

الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية باألحساء
العنوان

األحساء – مركز أمراض الدم الوراثية

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

 – 644البريد المركزي

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

31982

عدد األعضاء العاملين

27

رقم الهاتف

0135934534

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0135934534

عدد الموظفين بالجمعية

متطوعين ()11

البريد االلكتروني

Hasa.werathy@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0505922758

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

629
النشاط

تقديم برامج لتعزيز الوقاية من أمراض الدم الوراثية
والوصول لتقديم الحلول من مخاطرها

االرتقاء بالمستوي العالجي للمصابين بأمراض الدم
الوراثية والمساهمة في توفير المستجد من العالج لهذه الفئة
المصابة

تقديم الدعم المادي والمعنوي للمصابين بأمراض الدم
الوراثية باألحساء

إعداد وتنفيذ برامج توعية وتثقيفية بأهمية رفع المستوي
الصحي والنفسي واالجتماعي من االصابة بأمراض الدم
الوراثية

التنسيق مع المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية

مساندة المرضي وتوفير الرعاية لهم وتسهيل العقبات
أمامهم ليستطيعوا التعايش مع مرضهم والمشاركة في بناء
مجتمعهم

رقم الحساب

SA8220000003053006119940

بنك الرياض

265

266

جهات اإلشراف على الجمعيات في
منطقة عسير
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الجمعية الخيرية بخميس مشيط
العنوان

محافظة خميس مشيط حي شماعة  -عسبر

تاريخ التأسيس

1394هـ

الصندوق البريدي

60

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

61916

عدد األعضاء العاملين

84

رقم الهاتف

01772234601

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

01772237557

عدد الموظفين بالجمعية

32

البريد اإللكتروني

Kjm-017@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

17

تاريخ التسجيل

1394هـ

النشاط
إعانات نقدية

اإلعانات العينية

كفالة أيتام

رعاية أسر السجناء
رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA0730400108001650470015

جمعية البر بأبها
العنوان

أبها

تاريخ التأسيس

1394هـ

الصندوق البريدي

6

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

61411

عدد األعضاء العاملين

146

رقم الهاتف

0172246468

عدد األعضاء المنتسبين

146

رقم الفاكس

0172262211

عدد الموظفين بالجمعية

111

البريد اإللكتروني

albirabha@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555755051

رقم التسجيل

18

تاريخ التسجيل

1394هـ

النشاط
برنامج كفالة األسر

برنامج زكاة الفطر

برنامج الحج

مساعدات متنوعة

برنامج الحقيبة المدرسية

برنامج األضحية

برنامج التأهيل التعليمي

برنامج مساعدة أسر السجناء

برنامج العقيقة

برنامج اإليواء

برنامج كفارة اليمين

رقم الحساب

268

برنامج كفالة اليتيم

برنامج إفطار صائم

برنامج التأثيث والترميم

SA6110000042110507000100

البنك األهلي التجاري

جمعية الجنوب النسائية الخيرية بأبها
العنوان

أبها – حي الوردتين

تاريخ التأسيس

1403هـ

الصندوق البريدي

295

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61411

عدد األعضاء العاملين

122

رقم الهاتف

0172251717

عدد األعضاء المنتسبين

29

رقم الفاكس

0172260555

عدد الموظفين بالجمعية

143

البريد اإللكتروني

southsociety@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555754396

رقم التسجيل

53

تاريخ التسجيل

1403هـ

النشاط
مشروع كفالة األسر

مشروع آسر السجناء

مركز المعوقين

مشروع آسر األيتام

مشروع الرائدة الريفية

معهد التدريب

مشروع كفال األيتام

مشروع القروض

مدارس العطاء

روضة الجنوب
رقم الحساب

البنك السعودي الفرنسي

SA5655000000074116000366

الجمعية الخيرية بتنومة بنى شهر
العنوان

تنومة – بجوار الجامع الكبير

تاريخ التأسيس

1404هـ

الصندوق البريدي

13

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61899

عدد األعضاء العاملين

12

رقم الهاتف

0172826806

عدد األعضاء المنتسبين

61

رقم الفاكس

0172826807

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

www.tanomah.com/soc

جوال يمكن االتصال به

0503064744

رقم التسجيل

63

تاريخ التسجيل

1404هـ

النشاط
المساعدات المقطوعة

كفالة مطلقات

مشروع توزيع الفائض من الوالئم

مساعدات زاوج

كفالة معاقين

كفارة يمين

كفالة أرامل

إفطار صائم

رقم الحساب

SA1580000500608019001507

مصرف الراجحي

269

جمعية البر الخيرية في محافظة بيشة
العنوان

بيشة خلف الشرطة

تاريخ التأسيس

1403هـ

الصندوق البريدي

91

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61922

عدد األعضاء العاملين

57

رقم الهاتف

0176225709

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

0176222840

عدد الموظفين بالجمعية

25

البريد اإللكتروني

bishasociety@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

050766200

رقم التسجيل

76

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
المساعدات المالية

المساعدات المقطوعة

تدريب أبناء وبنات األسر المحتاجة

المساعدات العينية

كفالة األيتام

كفارات يمين

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4080000130608010034059

جمعية البر والخدمات االجتماعية بسبت العاليا
العنوان

سبت العاليا بمحافظة بلقرن

تاريخ التأسيس

1409هـ

الصندوق البريدي

176

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61985

عدد األعضاء العاملين

34

رقم الهاتف

0176300384

عدد األعضاء المنتسبين

51

0176300384

رقم الفاكس
البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

101

عدد الموظفين بالجمعية

11

جوال يمكن االتصال به

0555965777

تاريخ التسجيل

1412/12/26هـ

النشاط
مساعدات الزكاة

مشروع روضة األطفال

المساعدات الطارئة

مشروع مساعدة الشباب على الزواج

مساعدات أبناء األسر المحتاجة

كفالة اليتيم

مشروع إفطار الصائمين

مشروع عيادة مكافحة التدخين

رقم الحساب

270

SA6860000257608010165009

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالنماص
العنوان

النماص عسير

تاريخ التأسيس

1412هـ

الصندوق البريدي

35

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61977

عدد األعضاء العاملين

60

رقم الهاتف

0172830159

عدد األعضاء المنتسبين

4

رقم الفاكس

0172822636

عدد الموظفين بالجمعية

5235425

البريد اإللكتروني

Albirnamas111@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503064099
0504731996

رقم التسجيل

111

تاريخ التسجيل

1413هـ

النشاط
السلة الرمضانية

تعليم الحاسب اآللي

توزيع لحوم األضاحي

الحقيبة المدرسية

مساعدة المتزوجين

كفالة اليتيم

األثاث المستعمل
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6880000193608010171152

الجمعية الخيرية بالمجاردة
العنوان

منطقة عسير محافظة المجاردة

تاريخ التأسيس

1415هـ

الصندوق البريدي

140

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61937

عدد األعضاء العاملين

66

رقم الهاتف

0172812234

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172812234

عدد الموظفين بالجمعية

11

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0506629293

رقم التسجيل

138

تاريخ التسجيل

1417هـ

النشاط

رقم الحساب

الزكاة

الصدقة الجارية

مشروع إصالح ذات البين

كفالة األسرة

إفطار صائم

مشروع التدريب والتطوير

كفالة األيتام

مشروع تزويج الشباب

مشروع كفالة طالب فقير

SA5780000321608010031575

مصرف الراجحي

271

جمعية البر الخيرية بسراة عبيدة
العنوان

سراة عبيدة بجوار السوق الشعبي

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

170

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61914

عدد األعضاء العاملين

160

رقم الهاتف

0172590770

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172590770

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0505763932
0505764271

رقم التسجيل

144

تاريخ التسجيل

1418/8/14هـ

النشاط
الزكاة

تأثيث وترميم منازل

دورة حاسب

مساعدات الزواج

مساعدة المرضى

السالت الغذائية

مساعدات عينية

إعانات مقطوعة

إطعام عن الصيام

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA5310000043414889000205

الجمعية الخيرية بالبشائر
العنوان

محافظة بلقرن  -مركز البشائر  -خط الطائف

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

4

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

61999

عدد األعضاء العاملين

96

رقم الهاتف

0176330870

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0176303767

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

A3841@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

149

تاريخ التسجيل

1419هـ

النشاط
استقبال وتوزيع الزكاة

مساعدة الشباب على الزواج

مشروع التدريب على الحاسب اآللي

استقبال وتوزيع المواد العينية

مشروع الحج من لم يسبق له الحج

مشروع التدريب وتأهيل أبناء األسر

إفطار الصائمين

لجنة إصالح ذات البين

مشروع كفالة األسر المعمرة

ترميم وتحسين مساكن

مشروع الصدقة الجارية

مشروع لجنة أصدقاء المرضى

رقم الحساب

272

SA6810000043711505000108

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد رفيدة
العنوان

أحد رفيدة

تاريخ التأسيس

1420هـ

الصندوق البريدي

350

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

61974

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0172610522

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172610522

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0507030966

رقم التسجيل

179

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
كفالة أيتام

حفر آبار

فائض الوالئم

رعاية األسر

إفطار صائم

الحقيبة المدرسية

إعانات شباب للزواج
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6080000447608010000777

جمعية البر الخيرية بمحافظة ظهران الجنوب
العنوان

ظهران الجنوب بجوار مستشفى ظهران المدني

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

102

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0172551028

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172551028

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

181

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
توزيع المواد العينية

التدريب

الحقيبة المدرسية

توزيع الزكوات

سداد إيجارات عن الفقراء

قروض حسنة

مساعدات مالية منتظمة

سقيا المياه

مساعدة الزواج
مساعدات غذائية منتظمة
رقم الحساب

SA2980000220608010123556

مصرف الراجحي

273

الجمعية الخيرية بمحافظة البرك
العنوان

أبها  -البرك  -عسير

تاريخ التأسيس

1420هـ

الصندوق البريدي

4

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

61959

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0172410112

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

15

البريد اإللكتروني

Khairit182@gawab.com

جوال يمكن االتصال به

0504739557

رقم التسجيل

182

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
السلة الغذائية

مرضى الفشل الكلوي

الحج والعمرة

كفالة األيتام

األسر المنتجة

صيد األسماك

مساعدات الزواج

التدريب والتأهيل

بناء المساكن

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3880000263608010190017

الجمعية الخيرية بمحايل عسير
العنوان

محايل عسير  -طريق الحزام  -حي الشهيد

تاريخ التأسيس

1420هـ

الصندوق البريدي

111

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61913

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

017852224

عدد األعضاء المنتسبين

138

رقم الفاكس

0172856368

عدد الموظفين بالجمعية

40

البريد اإللكتروني

albermuhail@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504693676

رقم التسجيل

184

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
برنامج األسر المنتجة

مشروع إفطار صائم

برنامج األضاحي

مشروع الترميم

مشروع إكرام الميت

مشروع إيصال التيار الكهربائي

برنامج التأهيل والتدريب

مساعدة األيتام

مشروع المساهمة في سداد إيجار المساكن

مشروع تأهيل وتدريب للجمعيات الخيرية

برنامج مساعدة الشباب على الزواج

برنامج مساعدة المرضى

برنامج اإلعانات الطارئة

مشروع كسوة العيدين

رقم الحساب

274

SA2980000239608010222225

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية ببللسمر
العنوان

أبها بللسمر  -طريق أبها  -الطائف

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

17

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

100

رقم الهاتف

0172822972

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172822972

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Gamaya_blasmer@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555857066
0558827122
0501640543

رقم التسجيل

185

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
إفطار صائم

كفارة اليمين

إفطار طالب مستحق

المساعدات العينية والنقدية

إعانة المعاقين

كفالة آسر فقيرة

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5880000342608010021001

جمعية البر الخيرية بالحرجة
العنوان

مركز الحرجة  -الشارع العام

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

50

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61963

عدد األعضاء العاملين

39

رقم الهاتف

0172490403

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172490403

عدد الموظفين بالجمعية

5

جوال يمكن االتصال به

0503748427

تاريخ التسجيل

1423/3/25هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

199
النشاط

إعانة الزواج
السلة الغذائية

إفطار صائم

الحقيبة المدرسية

كسوة الشتاء

كفالة األيتام

الحاسب اآللي
رقم الحساب

SA8880000220608010099020

مصرف الراجحي

275

جمعية البر الخيرية ببارق
العنوان

منطقة عسير -محافظة المجاردة  -مركز بارق

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

2041

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61967

عدد األعضاء العاملين

28

رقم الهاتف

0172826148

عدد األعضاء المنتسبين

51

رقم الفاكس

0172835435

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Bareq1@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504749063

رقم التسجيل

200

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مساعدة الفقراء والمحتاجين

إفطار صائم

حفظ النعمة

كفالة األيتام

إعانة تدريب

مشروع الحقيبة المدرسية

مساعدة المرضى

دعم األسر المنتجة

مساعدة الشباب على الزواج

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8180000357608010059995

الجمعية الخيرية بطريب
العنوان

خميس مشيط  -طريب  -منطقة عسير

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

56

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

61915

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0172315220

عدد األعضاء المنتسبين

20

رقم الفاكس

0172315220

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

bnide@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0552838328

رقم التسجيل

220

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
استالم وتوزيع الزكاة النقدية

مشروع إفطار الصائم

كسوة العيد

توزيع السلة الغذائية

كسوة الشتاء

مشروع حفظ النعمة

برنامج رعاية السجناء
رقم الحساب

276

SA6380000480608010000916

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية في محافظة رجال ألمع
العنوان

محافظة رجال ألمع  -عسير

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

129

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

61956

عدد األعضاء العاملين

41

رقم الهاتف

0172581657

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

0172580015

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Albear22@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0500661422

رقم التسجيل

222

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
كفالة أيتام

ترميم وتحسين المساكن

مساعدات عينية

األرامل والمطلقات

كفالة األسر

مشروع األضاحي

قروض الشباب

مشروع إفطار الصائم

مساعدات المرضى

مساعدات الزواج

مساعدات نقدية

تدريب وتأهيل

كسوة العيد
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA7180000478608010001066

جمعية البر الخيرية بمركز بحر أبو سكينة
العنوان

مركز بحر أبو سكينة – عسير

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

28

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61923

عدد األعضاء العاملين

51

رقم الهاتف

0172411740

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172411740

عدد الموظفين بالجمعية

17

البريد اإللكتروني

admin@bhatalbr.org

جوال يمكن االتصال به

0559997739

رقم التسجيل

223

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
كفارات اليمين

رقم الحساب

المشاريع الصغيرة

تبرعات عينية

تدريب وتأهيل

الزكاة

حقيبة مدرسية

أدوات كهربائية

كفاالت أيتام

مشروع األضاحي

SA9380000500608019001267

مصرف الراجحي

277

جمعية البر والخدمات االجتماعية بخثعم بمنطقة عسير
العنوان

محافظة بلقرن  -مركز خثعم  -طريق الطائف
 -أبها

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

87

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61995

عدد األعضاء العاملين

21

رقم الهاتف

0176308609

عدد األعضاء المنتسبين

20

رقم الفاكس

0176308663

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

birr@birrkhatheum.com

جوال يمكن االتصال به

0505796696
0504730715

رقم التسجيل

224

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
كفالة األيتام

الحقيبة المدرسية

رعاية وتجهيز مغاسل الموتى

إفطار الصائمين

بناء وتحسين المساكن

روضة األطفال

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدات متنوعة

المستودع الخيري

التدريب والتأهيل

كفارة اليمين

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8980000500608019001630

جمعية البر الخيرية بيعرى
العنوان

عسير – مركز يعرى

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

8

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

61981

عدد األعضاء العاملين

20

رقم الهاتف

0172692922

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172692933

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0553755344

رقم التسجيل

225

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
مساعدات آسر المستفيدين

برنامج إفطار الصائمين

إفطار طالب

مساعدات األيتام

حمالت الحج

إعانة الشباب على الزواج

برنامج األرامل والمطلقات

مساعدات عالج طارئ

تحسين المساكن

رقم الحساب

278

SA2250000410608010000093

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمحافظة تثليث
العنوان

الشارع العام  -أمام مبنى المحافظة

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

18

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61935

عدد األعضاء العاملين

8

رقم الهاتف

0172670031

عدد األعضاء المنتسبين

31

رقم الفاكس

0172670031

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Bir-tathleeth@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504744543

رقم التسجيل

245

تاريخ التسجيل

1424هـ

النشاط
توزيع زكاة المال

تقديم إعانات شهرية

مشروع إفطار صائم

توزيع زكاة الفطر

إعانات موسمية

تقديم كسوة الفقراء

مشروع كفالة اليتيم
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5850000276608010063003

جمعية البر الخيرية بالعرين
العنوان

العرين بالد قحطان تابع لمحافظة أحد رفيدة

تاريخ التأسيس

1414هـ

الصندوق البريدي

10

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61925

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0172691690

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172691690

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0505889394

رقم التسجيل

273

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
مشروع السلة الغذائية
رقم الحساب

مشروع الحج
SA7180000480608010031036

مشروع السقيا
مصرف الراجحي

279

جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب
العنوان

خيبر الجنوب – عسير

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

44

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

44

الرمز البريدي

61991

عدد األعضاء العاملين

61991

رقم الهاتف

0172694440

عدد األعضاء المنتسبين

072694440

رقم الفاكس

0172694441

عدد الموظفين بالجمعية

072694441

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0505745896
0546953313

رقم التسجيل

274

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
مساعدات متنوعة

دورات لرفع المستوى الصحي والثقافي

تحسين المساكن

مشاريع العناية بالطفولة واألمومة

رقم الحساب

مشاريع إعانة الزواج

مصرف الراجحي

SA0780000410608010000671

جمعية البر الخيرية بثلوث المنظر
العنوان

ثلوث المنظر

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

3022

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61957

عدد األعضاء العاملين

12

رقم الهاتف

0172950928

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

0172950928

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

mirbrgamayah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503060781

رقم التسجيل

275

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
الزكاة

رقم الحساب

280

إفطار صائم

تدريب وتأهيل

كفالة اليتيم

إعانة زواج

حفر آبار

كسوة العيد

تحسين المساكن

عالج مرضى

SA7780000239608010299058

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالثنية
العنوان

الثنية محافظة عسير

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

10

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61982

عدد األعضاء العاملين

46

رقم الهاتف

0176207724

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0176207724

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Alber-thenea@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503085226

رقم التسجيل

278

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
كفارات يمين

فائض الوالئم

تبرعات نقدية

كفالة األيتام

تبرعات عينية

زكاة الفطر

كسوة الشتاء
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3180000130608010455007

جمعية البر الخيرية بالواديين
العنوان

الواديين  -عسير

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

20300

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61994

عدد األعضاء العاملين

68

رقم الهاتف

0172532000

عدد األعضاء المنتسبين

10

رقم الفاكس

0172532204

عدد الموظفين بالجمعية

 8موظف 17 +متطوع

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0500018681

رقم التسجيل

279

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط

رقم الحساب

تبرعات نقدية

كسوة العيد

مساعدة متزوجين

تبرعات عينية

كفارات يمين

نفقة الحج

كفالة األيتام

إفطار صائم

األضاحي

كسوة الشتاء

مساعدة معاق
SA4980000395608010090002

مصرف الراجحي

281

جمعية البر الخيرية بباشوت
العنوان

باشوت – عسير

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

49

رقم الهاتف

0176310717

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

0176310717

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

Moh523@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505749323

رقم التسجيل

280

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
مساعدات زكاة
رقم الحساب

المواد العينية
مصرف الراجحي

SA9280000257608010130854

جمعية البرالخيرية بوادي بن هشبل
العنوان

وادي بن هشبل

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

85

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61912

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

017 / 2642011

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

017 / 2642011

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Albr-wh@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504734491
0559960904

رقم التسجيل

295

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
مشروع السقيا

تدريب المستفيدين

السالت الغذائية

استقبال وتوزيع الزكاة

وقف الجمعية

البطانيات والدفايات

إفطار صائم
رقم الحساب

282

SA1080000410608010056004

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز السعيدة
العنوان

محافظة محايل  -عسير  -مركز السعيدة -
الصوالحة

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

11

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61959

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0172859225

عدد األعضاء المنتسبين

4

رقم الفاكس

0172859225

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0507727885

رقم التسجيل

312

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
المساعدات النقدية

مساعدات الزكاة

المساعدات العينية

التدريب التأهيل

رقم الحساب

المساعدات الطارئة

مصرف الراجحي

SA5880000263608010201103

جمعية البر الخيرية بتهامة بللسمر وبللحمر
العنوان

تهامة بللسمر وبللحمر  -محايل عسير خميس
مطير

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

45

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61933

عدد األعضاء العاملين

5

رقم الهاتف

0172950466

عدد األعضاء المنتسبين

8

رقم الفاكس

0172950466

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Hassan313@naseej.com

جوال يمكن االتصال به

0506733197

رقم التسجيل

313

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط

رقم الحساب

مساعدة الزكاة

مساعدات المرضى والمعاقين

كسوة العيد والحقيبة المدرسية

كفالة األسر

مساعدات الزواج

إفطار صائم

مساعدات أيتام

تحسين وترميم المساكن

المساعدات العينية

SA1380000239608010313693

مصرف الراجحي

283

جمعية البر الخيرية بمركز الصبيخة
العنوان

الصبيخة  -طريق الرياض  -خميس مشيط

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

14

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

8

رقم الهاتف

0172690733

عدد األعضاء المنتسبين

6

رقم الفاكس

0172690722

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0504264660

رقم التسجيل

314

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
مساعدة الفقراء والمساكين

مساعدة المطلقات

مساعدة األرامل

مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة

رقم الحساب

مساعدة الشباب على الزواج

مصرف الراجحي

SA6860000276608010090048

جمعية البر الخيرية بالربوعة
العنوان

محافظة سراة عبيدة مركز الربوعة بجوار
المجمع

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

25

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61993

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الهاتف

0172596108

عدد األعضاء المنتسبين

27

رقم الفاكس

0172596108

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

ntmt@cawb.com

جوال يمكن االتصال به

0505789354

رقم التسجيل

315

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط

رقم الحساب

284

كفالة األسر

بناء وترميم المساكن

حج الفقير

كفالة اليتيم

الحقيبة المدرسية

السلة الغذائية

السكن الجامعي

إعانة الزواج
SA3180000249608010188903

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز الخنقة
العنوان

مركز الخنقة  -عسير

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

12

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

61925

عدد األعضاء العاملين

24

رقم الهاتف

0172747161

عدد األعضاء المنتسبين

10

رقم الفاكس

0172747161

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0500139444

رقم التسجيل

316

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
كفالة اليتيم

نشر تعليم

الحقيبة المدرسية

رعاية السجناء

كسوة الشتاء

فرحة العيد

كفالة أسر للمحتاجين

بناء بيت لألسر

مساعدات أزواج

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8980000480608010037793

جمعية البر الخيرية بالقحمة
العنوان

عسير القحمة

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

200

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

61969

عدد األعضاء العاملين

32

رقم الهاتف

0172401018

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

0172401017

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Ber_alqahma@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506788731

رقم التسجيل

317

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
األسر المنتجة

حفر اآلبار

مساعدة األسر باألجهزة الكهربائية

ترميم وبناء المساكن

مساعدة الشباب على الزواج

التدريب

إفطار صائم
رقم الحساب

SA1180000459608010087001

مصرف الراجحي

285

جمعية البر والخدمات االجتماعية بعفراء
العنوان

ممنطقة عسير  -حافظة بلقرن  -عفراء

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

351

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61985

عدد األعضاء العاملين

107

رقم الهاتف

0176305705

عدد األعضاء المنتسبين

ال يوجد

رقم الفاكس

0176305705

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

albereafar@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555796571

رقم التسجيل

318

تاريخ التسجيل

1426/10/20هـ

النشاط
مساعدة الشباب على الزواج

مشروع تدريب الطالب

مشروع كفالة األيتام

مشروع الزواج الجماعي

مشروع إفطار طالب األسر الفقيرة

مشروع إفطار األسر

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع تحسين المساكن

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3880000257608010177707

جمعية البر الخيرية بالمضة
العنوان

المضة  -عسير

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

6

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

61971

عدد األعضاء العاملين

52

رقم الهاتف

0172690074

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172690075

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

319

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
بناء المساكن
رقم الحساب

286

مساعدات متنوعة
SA6780000480608010037801

كفالة اليتيم
مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز الشعف
العنوان

مركز الشعف  -عسير

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

18182

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61415

عدد األعضاء العاملين

31

رقم الهاتف

0172542930

عدد األعضاء المنتسبين

82

رقم الفاكس

0172542930

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Brshaat@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503069050

رقم التسجيل

320

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
الزكوات والكفارات

مشروع الحقيبة المدرسية

الفرش والبطانيات

مشروع تكافل

كسوة العيد

البرادات

مشروع السلة الغذائية

األدوات المنزلية

إفطار صائم

أداء نسك
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4280000395608010000597

جمعية البر الخيرية بطبب ربيعة ورفيدة
العنوان

باحة ربيعة  -جالشارع العام  -وار جامعة
الفرقان

تاريخ التأسيس

1410هـ

الصندوق البريدي

1634

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

116851

عدد األعضاء العاملين

55

رقم الهاتف

0172268444

عدد األعضاء المنتسبين

55

رقم الفاكس

0172268555

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Gamiah321@gawab.com

جوال يمكن االتصال به

0503752219

رقم التسجيل

321

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط

رقم الحساب

إعانات األسر

إعانة الشباب على الزواج

مشروع األضاحي

مساعدات نقدية

كفالة اليتيم

مشروع إفطار الصائم

SA9580000110608010577754

مصرف الراجحي

287

جمعية البر الخيرية بمركز السرح
العنوان

محافظة النماص – مركز السرح

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

429

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

5

الرمز البريدي

61987

عدد األعضاء العاملين

45

رقم الهاتف

0172880992

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172880993

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Albar322@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0505763297

رقم التسجيل

322

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
مساعدة األسر المحتاجة

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع إفطار طالب محتاج

مشروع ترميم المساكن

رقم الحساب

إقامة دورة للشباب المقدمين على الزواج

مصرف الراجحي

SA1980000193608010182704

جمعية البر الخيرية بوادي ترج
العنوان

محافظة بيشه  -مركز ترج

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

23

رقم الهاتف

0176316334

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0176231059

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0556633025

رقم التسجيل

356

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
مساعدات نقدية

مساعدات عينية

إعانات زواج

إعانات ايتام
رقم الحساب

288

SA0980000130608010776667

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بتبالة
العنوان

بيشة مركز تبالة بجوار مستشفي تبالة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

2

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

61992

عدد األعضاء العاملين

47

رقم الهاتف

0176207477

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

0176207477

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

bertbalah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0502265278

رقم التسجيل

387

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
استقبال الصدقات والزكوات

توزيع السلة الغذائية الرمضانية

إفطار صائم

كفالة األيتام

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدة الراغب بالحج

ربط أبناء المعسرين بالصندوق الخيري
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4580000130608010799008

جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالعرقين بعسير
العنوان

عسير محافظة سراة مركز العرقين

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

1508

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61964

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0172780919

عدد األعضاء المنتسبين

72

رقم الفاكس

0172780919

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

050759597

رقم التسجيل

406

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدات نقدية

مساعدات عينية

مساعدات اسر السجناء

مساعدات ذوي الظروف الخاصة
رقم الحساب

SA6880000480608010053691

مصرف الراجحي

289

الجمعية الخيرية ببللحمر
العنوان

بللحمر الشارع العام

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

81

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61929

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0172840317

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172840317

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Alber4all@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555753549

رقم التسجيل

433

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
كفالة أسرة

البرامج التدريبية ألبناء األسر المحتاجة

برنامج األضحية

إفطار صائم وتوزيع زكاة الفطر

مساعدة المرضى

برنامج العقيقة

مشروع كفالة األيتام

برنامج كسوة الشتاء

برنامج اإليواء

مشروع مساعدة الشباب على الزواج

برامج صحية

برنامج كفارة اليمين

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5180000637608010099999

جمعية البر الخيرية بمركز قنا
العنوان

محايل عسير – قنا

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

62

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

61943

عدد األعضاء العاملين

23

رقم الهاتف

0172411014

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172411014

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0504741682
053753271

رقم التسجيل

434

تاريخ التسجيل

1429/9/22هـ

النشاط
ترميم مساكن

إفطار صائم

الحقيبة المدرسية

إعانة الشباب على الزواج

السلة الرمضانية

كسوة العيد

رقم الحساب

290

SA3580000239608010400888

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز بني عمرو
العنوان

مركز بني عمرو  -طريق الملك فيصل  -مجمع
السالم الشرقي

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

61968

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0172871444

عدد األعضاء المنتسبين

49

تاريخ التأسيس

1429هـ
9
5

رقم الفاكس

0172871444

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

050762132

رقم التسجيل

435

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
توزيع الزكاة الشرعية

رعاية األرامل

المستودع الخيري

كفالة األيتام

الحقيبة المدرسية

استقبال الكفارات

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9280000436608010041006

جمعية رعاية األيتام بمنطقة عسير – آباء
العنوان

أبها طريق الملك فهد اتجاه أبها الخميس

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

200

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

61411

عدد األعضاء العاملين

21

رقم الهاتف

0172303000

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172303004

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

aaba@aabaseer.org

جوال يمكن االتصال به

0502343000

رقم التسجيل

451

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط

رقم الحساب

كفالة اليتيم

كفالة األرامل

كفالة الطالب

كفالة األسر
SA3980000347608010800003

الرعاية الشاملة لليتيم

مصرف الراجحي

291

جمعية البر الخيرية بالجنينة بمنطقة عسير
العنوان

مركز الجنينة  -منطقة عسير

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

017 / 6205564

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0507111404

رقم التسجيل

497

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات متنوعة

توزيع زكاة الفطر

كفارة يمين

مشروع إفطار صائم

عالج المرضى ومساعدة المعاقين

كسوة العيد

مساعدات آسر السجناء

تقديم خدمات لمغاسل الموتى

بطانية الشتاء

مساعدات أخطار السيول واألمطار

توزيع لحوم األضاحي

السالل الرمضانية

استئجار مساكن للحاالت المتشردة
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9280000435608010999998

جمعية البر الخيرية بسحر آل عاصم
تاريخ التأسيس

1430هـ

العنوان

بسحر آل عاصم محافظة محايل عسير

11
-

الصندوق البريدي

50

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

61913

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0555754416

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

jamyatalber@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555754416

رقم التسجيل

504

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات مالية

مساعدات عينية

مشروع كسوة العيد والشتاء

كفالة األسر

رقم الحساب

292

SA6180000239608010444555

تحسين وترميم مساكن

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بتندحة
العنوان

عسير – مركز تندحة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0172602228

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172602227

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0504730054

رقم التسجيل

508

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات مالية

ترميم مساكن

كسوة العيد

كسوة الشتاء

مساعدات عينية

مشروعات العناية بالطفولة

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8480000479608010122226

جمعية البر الخيرية بمركز األمواه
تاريخ التأسيس

1430هـ

العنوان

منطقة عسير

9
-

الصندوق البريدي

2

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

61955

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0172660030

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

alamah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503049899

رقم التسجيل

510

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
كفالة أيتام

إفطار صائم

برامج األسر المنتجة

حفر آبار
رقم الحساب

SA8580000480608010069002

مصرف الراجحي

293

جمعية عثمان بن عفان الخيرية بمركز الحفائر بعسير
العنوان

منطقة عسير

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0503735312

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

535

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات مالية

كسوة الشتاء والعيد

إعانات زواج

مساعدات عينية

رقم الحساب

تحسين وترميم المساكن

مصرف الراجحي

SA1880000479608010411116

جمعية الزواج ورعاية األسرة بمنطقة عسير
العنوان

أبها – منطقة عسير

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

3240

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

-

الرمز البريدي

61471

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

017 / 2255550

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

017 / 2297090

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

553

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
مساعدات المقبلين على الزواج
رقم الحساب

294

تقديم الدورات والندوات والبرامج للمقبلين على الزواج
SA215000990300001850003

نشر الكتب واألشرطة لرفع مستوى ثقافة الزوجين
بنك البالد

جمعية البر الخيرية بمركز شعف جارمة
العنوان

مركز شعف جارمة بمحافظة أحد رفيدة بعسير

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

90

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0172562755

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172562755

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0506739296

رقم التسجيل

554

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
مساعدات مالية وعينية

مشروعات العناية بالطفولة

ترميم وتحسين المساكن

كسوة العيد والشتاء

رقم الحساب

إعانات زواج

مصرف الراجحي

SA188000047960801011116

جمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية بمحايل عسير
العنوان

عسير – محافظة محايل عسير

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

518

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

61913

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0503413316

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

oelhamo@maktoob.com

جوال يمكن االتصال به

0508321348

رقم التسجيل

561

تاريخ التسجيل

1431هـ

برامج التوعية والتثقيف

رفع روح المواطنة والمسئولية لدى المرأة السعودية

برامج تأهيل وتدريب المرأة السعودية

رعاية برامج الطفولة واألمومة

النشاط

رقم الحساب

SA888000023960801048883

المساهمة في برامج دور الحضانة

مصرف الراجحي

295

جمعية التنمية األسرية بعسير
العنوان

خميس مشيط – منطقة عسير

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

50925

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

613111

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0172219595

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172291696

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

tanmiah1000@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

566

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
برامج توعية األسر وتأهيلها في مجال العالقات الزوجية

تدريب وتطوير األسر

برامج دعم ومؤازرة األرامل

برامج تدريب التعامل السليم مع األبناء وذوي االحتياجات
الخاصة

رقم الحساب

برامج التأهيل والتدريب للشباب والفتيات

مصرف الراجحي

SA4580000209608010009552

جمعية الكوثر الصحية الخيرية
العنوان

منطقة عسير – أبها

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0557766447

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0557766447

رقم التسجيل

583

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
مساعدات مالية وعينية

برامج تحسين وترميم المساكن

مساعدة من يتعرضون للكوارث

إعانات الزواج
رقم الحساب

296

SA9380000110608010008982

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمحافظة تثليث
العنوان

محافظة تثليث

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0172670031

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

603

تاريخ التسجيل

1432هـ

النشاط
رعاية األيتام

رعاية األرامل

إعانات الموهوبين

برامج إعداد األيتام للعمل
رقم الحساب

SA3480000276608010184007

مصرف الراجحي

297

جمعية البر الخيرية بمركز جاش بمنطقة عسير
تاريخ التأسيس

1432هـ

العنوان

مركز جاش  -منطقة عسير

الصندوق البريدي

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0553459505

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

017/2691129

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد االلكتروني

ber-gash@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0543413034

تاريخ التسجيل

1433هـ

الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

617
النشاط

سلة غذائية

كسوة الشتاء

الحقيبة المدرسية

إفطار طالب

رقم الحساب

كسوة العيد

مصرف الراجحي

SA8380000276608010209994

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمحافظة بيشة
تاريخ التأسيس

1433هـ

العنوان
الصندوق البريدي

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد االلكتروني

جوال يمكن اإلتصال به

0507200678

الموقع االلكتروني

تاريخ التسجيل

1433هـ

رقم التسجيل

محافظة بيشة  -منطقة عسير

625
النشاط

كافلة األيتام
رقم الحساب

298

SA4680000130608010009895

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية بالحبيل
العنوان

محافظة رجال المع  -عسير

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

600

عدد أعضاء مجلس االدارة

11

الرمز البريدي

61996

عدد األعضاء العاملين

42

رقم الهاتف

0172243091

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0172243091

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد االلكتروني

جوال يمكن اإلتصال به

0507472177

الموقع االلكتروني

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

630
النشاط

مشروع كافل يتيم
رقم الحساب

مشروع وجبة افطار

مشروع اسكان وتحسين منازل
SA4016000999115626340001

بنك البالد

SA2680000478608010219932

مصرف الرجحي

					

جمعية البر الخيرية مركز الفرشة بمنطقة عسير
تاريخ التأسيس

1434هـ

العنوان
الصندوق البريدي

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

4

رقم الهاتف

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد االلكتروني

جوال يمكن اإلتصال به

0505752874

الموقع االلكتروني

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

مركز الفرشة  -منطقة عسير

637
النشاط

السلة الرمضانية

كسوة العيد

كسوة الشتاء

المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين
رقم الحساب

SA2280000249608010359009

مصرف الرجحي

299

جمعية البر الخيرية بمركز حسوة
العنوان

مركز حسوة

تاريخ التأسيس

1435هـ

الصندوق البريدي

711

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

61966

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0503061436
0535743024

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

j.heswah@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555755196

رقم التسجيل

652

تاريخ التسجيل

1435هـ

النشاط
تقديم أوجه الرعاية الممكنة للفئات المحتاجة

تنمية موارد الجمعية عن طريق التبرعات

مواكبة التطور للرقي بخدمات الجمعية

تأهيل األسر المنتجة
رقم الحساب

بنك البالد

SA1315000999118678600008

الجمعية الخيرية بجميعة ربيعة المقاطرة
العنوان

مركز ربيعة المقاطرة

تاريخ التأسيس

1435هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

31

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0552400168

رقم التسجيل

653

تاريخ التسجيل

1435هـ

مالحظة  :الجمعية حديثة التأسيس

300

جمعية البر والخدمات االجتماعية بالشفا بمحافظة بلقرن

صدرت الموافقة على إنشائها وتحت التأسيس

جمعية مركز وادي الحيا

صدرت الموافقة على إنشائها وتحت التأسيس

301

302

جهات اإلشراف على الجمعيات في
منطقة تبوك

 مركز التنمية االجتماعية بتبوك. -مركز التنمية االجتماعية بالوجة.

303

جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
العنوان

تبوك – حي سلطانة

تاريخ التأسيس

1401هـ

الصندوق البريدي

598

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

17

الرمز البريدي

71421

عدد األعضاء العاملين

17

رقم الهاتف

0144221238

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0144237533

عدد الموظفين بالجمعية

42

البريد اإللكتروني

www.kaca.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0508140129
0553780600

رقم التسجيل

41

تاريخ التسجيل

1401هـ

النشاط
مشروع كفالة األيتام

مساعدات بطاقات إعاشة

مساعدات إيجارات المنازل

مساعدات زواج

مساعدات مقطوعة

مساعدات شهرية

رقم الحساب

مشروع فائض الوالئم
مساعدات عينية المستودع الخيري

البنك السعودي األمريكي

Sa2940000000006007001040

جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك
العنوان

تبوك – حي الراجحي

تاريخ التأسيس

 1404هـ

الصندوق البريدي

575

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

71421

عدد األعضاء العاملين

129

رقم الهاتف

0567222691

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

0144239465

عدد الموظفين بالجمعية

84

البريد اإللكتروني

k.k.charitable.women@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0567222691

رقم التسجيل

44

تاريخ التسجيل

 1402هـ

النشاط
إفطار صائم

هدية حاج

رعاية نهارية لذوي االحتياجات الخاصة  +رياض أطفال

كسوة العيدين

الحقيبة المدرسية

مساعدات طارئة للمتضررين

كفالة (يتيم – أرملة – مطلقة)

سلة (غذائية شهرية – رمضانية)

رقم الحساب

304

6070000501

سامبا

202602010161699

الراجحي

4100272279901

الرياض  /المهرجان

4100272279902

الرياض  /المهرجان

جمعية البر والخدمات االجتماعية بأملج
العنوان

تبوك – أملج

تاريخ التأسيس

1401هـ

الصندوق البريدي

72

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

71931

عدد األعضاء العاملين

45

رقم الهاتف

0143822596

عدد األعضاء المنتسبين

52

رقم الفاكس

0143825954

عدد الموظفين بالجمعية

107

البريد اإللكتروني

Ber_omlj@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506582969

رقم التسجيل

65

تاريخ التسجيل

1404هـ

النشاط
المستودع الخيري

لجنة األسرة

مساعدة الشباب على الزواج

دار المعاقين

اللجنة الصحية

المدارس األهلية

مركز تدريب الحاسب اآللي

لجنة تنمية الموارد

رعاية األيتام
المدارس األهلية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA31800002446080101000010

جمعية البر والخدمات االجتماعية بتيماء
العنوان

منطقة تبوك  /محافظة تيماء  /المنطقة
الصناعية

الصندوق البريدي

209

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

71941

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

101 / 0144631044

عدد األعضاء المنتسبين

6

تاريخ التأسيس

 1403هـ
9
3

رقم الفاكس

108 / 0144631044

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

Albertayma78@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504552847

رقم التسجيل

78

تاريخ التسجيل

 1406هـ

النشاط
تقديم العون والمساعدات للفقراء
تشجيع االسر المنتجة

عقد الدورات والمحاضرات

كفالة اليتيم

متابعة االسر لتكون عضوا فعاال في المجتمع السعودي

العمل علي ايجاد الدورات الالزمة النافعة

العمل على حل المشاكل االسرية من خالل برنامج االسر

رقم الحساب

SA9580000178608010012918

مصرف الراجحي

SA8580000178608010015911

مصرف الراجحي

0036511579000103

االهلي

2015758100 / 219

العربي

305

جمعية ابي بكر الصديق الخيرية بالوجه
العنوان

محافظة الوجه

تاريخ التأسيس

 1412هـ

الصندوق البريدي

50

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

71921

عدد األعضاء العاملين

41

رقم الهاتف

0144420900

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0144420767

عدد الموظفين بالجمعية

29

البريد اإللكتروني

Khalrla1412@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0569399107

رقم التسجيل

102

تاريخ التسجيل

 1412هـ

النشاط

رقم الحساب

306

كفالة االسر

رعاية االسر التي تخلي عنها عائلها

مساعدات عالجية

كفالة االيتام

المشاريع الموسمية (زكاة الفطر – الهدي واالضاحي –
الحقيبة االسرية – الحقيبة المدرسية )

مساعدة الشباب المقبلين علي الزواج

رعاية اسر السجناء

مشروع سقيا الماء

روضة اطفال

171/6080100275/9

بنك الراجحي حساب عام

171/60801003500/7

بنك الراجحي زكاة

171/60801012500/6

بنك الراجحي كفالة ايتام

171/60801008760/2

بنك الراجحي المستودع الخيري

353 / 11674000109

بنك االهلي الحساب العام

353 / 11674000207

بنك االهلي زكاة

353 / 11674000403

بنك االهلي تدريب وتأهيل

108007927010014

بنك العربي الحساب العام

108007927010021

بنك العربي زكاة

الجمعية الخيرية بضباء
العنوان

ضباء – حي القطيع

تاريخ التأسيس

 1413هـ

الصندوق البريدي

216

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

71911

عدد األعضاء العاملين

67

رقم الهاتف

0144322706

عدد األعضاء المنتسبين

--

رقم الفاكس

106 – 0144322706

عدد الموظفين بالجمعية

11

البريد اإللكتروني

Khauri-duba@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0554765217

رقم التسجيل

105

تاريخ التسجيل

1412هـ

النشاط
مشروع كسوة العيد

مساعداة الكوارث والحوادث

رعاية االيتام

مشروع افطار صائم

مساعدة المطلقات

مساعدة المرضي والمعاقين

تامين المستلزمات المنزلية

مشروع الحقيبة المدرسية

المساعدات العاجلة الطارئة

مساعدة أسر السجناء

رقم الحساب

4040082249901

الرياض

4040082249902

الرياض

SA9110000036611424000102

األهلي

28300 – 0010006080036778

مصرف الراجحي

283000010006080028601

مصرف الراجحي

307

جمعية فهد بن سلطان االجتماعية
العنوان

تبوك

تاريخ التأسيس

1420هـ

الصندوق البريدي

3096

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

عدد األعضاء العاملين

الرمز البريدي
رقم الهاتف

0144245300

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0144245300

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

www.pfahadsc.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

187

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
إنشاء مكتبة وإصدار نشرة دورية تخدم منسوبي المركز

تقديم النصائح الصحية والوقائية

إتاحة الفرصة لألعضاء إلقامة المناسبات

تقديم الخدمات واألنشطة االجتماعية
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA1110000036150429000106

جمعية البدع الخيرية
تاريخ التأسيس

 1423هـ

العنوان

منطقة تبوك  /محافظة البدع

8
5

الصندوق البريدي

26

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

71961

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0144340027

عدد األعضاء المنتسبين

22

رقم الفاكس

0144340027

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Albada-khen@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0508387038

رقم التسجيل

198

تاريخ التسجيل

 1423هـ

رجالية  /نسائية
رقم الحساب

308

تقديم المساعدات للمحتاجين

SA548000022468010090314

حساب التبرعات مصرف الراجحي

SA961000036847655000107

حساب التبرعات البنك األهلي

الجمعية الخيرية بمحافظة حقل
العنوان

محافظة حقل شارع الملك عبد العزيز مقابل
السجن العام

الصندوق البريدي

116

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

71951

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0144532711 / 0144533411

عدد األعضاء المنتسبين

72

تاريخ التأسيس

 1423هـ
9
0

رقم الفاكس

تحويله رقم 104

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Jhk232@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

05045563780 / 0504556365

رقم التسجيل

232

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع اعانة الشباب علي الزواج

تقديم المساعدات النقدية والعينية
مشروع كفالة اليتيم

استقبال وتوزيع زكاة الفطر

مشروع كسوة العيد

مشروع افطار الصائم

مشروع السلة الغذائية

مشروع ترميم المنازل

استقبال وتوزيع االضاحي
رقم الحساب

SA5080000224608010072247

حساب الزكاة مصرف الراجحي

SA7380000224608010072221

حساب التبرعات مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالشبحة
تاريخ التأسيس

 1427هـ

العنوان

تبوك – املج – الشبحه

30
9

الصندوق البريدي

474

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

71931

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Gameya1@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0546063970

رقم التسجيل

359

تاريخ التسجيل

 1427هـ

النشاط

رقم الحساب

سالت غذائية

اسرة بيتي (ترميم المنازل)

البلسم الشافي

كفالة االيتام

مساعدة الزواج

394608010069197

مصرف الراجحي (حساب الزكاة)

394608010067779

مصرف الراجحي (حساب التبرعات)

394608010084444

مصرف الراجحي (كفالة االيتام)

309

جمعية البر الخيرية بمركز بداء
العنوان

بداء

تاريخ التأسيس

 1427هـ

الصندوق البريدي

106

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0143831170

عدد األعضاء المنتسبين

69

رقم الفاكس

0144421888

عدد الموظفين بالجمعية

6

جوال يمكن االتصال به

0507765871

تاريخ التسجيل

 1427هـ

الرمز البريدي

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

360
النشاط

السلة الغذائية الشهرية

عمل دورة حاسب اآللي للرجال والنساء

عمل دورة خياطة نسائية للخياطة وتطريز

مشروع سقيا

رقم الحساب

كفالة يتيم

171608010087107

مصرف الراجحي

35352665000100

البنك األهلي

جمعية البر الخيرية بمركز المنجور بمحافظة الوجه
العنوان

مركز المنجور

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

ص ب 565

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

71921

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

ال يوجد

عدد األعضاء المنتسبين

42

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

جوال يمكن االتصال به

0503028067

الموقع اإللكتروني

تاريخ التسجيل

1428هـ

رقم التسجيل

396
النشاط

مساعدات زواج

رقم الحساب

310

مساعدات عالجية

مساعدات نقدية

ترميم منازل

مساعدات غذائية

خيام وبطاطين ومالبس
SA 3480000171608010090705

بناء منازل
كسوة للعيد  +العمرة والحج  +افطار صائم

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز الكر
العنوان

تبوك – الوجه – الكر

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

730

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

عدد األعضاء العاملين

الرمز البريدي

عدد األعضاء المنتسبين

31

رقم الهاتف

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

Alkor1431@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0557088088

رقم التسجيل

484

تاريخ التسجيل

1430هـ

0143830080

رقم الفاكس

النشاط
المساعدات العينية والنقدية

العناية بالطفولة واألمومة

المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي
واالجتماعي

مساعدة من يتعرضون للكوارث كحوادث حريق أو تهدم
البيوت

القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة
العيد

تقديم اإلعانات الالزمة كإعانة الزواج وتحسين المساكن

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9480000171608010113002

الجمعية الخيرية بالسديد
العنوان

منطقة تبوك  /محافظة الوجه  /قرية السديد

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

663

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

17321

عدد األعضاء العاملين

38

رقم الهاتف

0143830653

عدد األعضاء المنتسبين

0

رقم الفاكس

0143830670

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

alsaded@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0541343175

رقم التسجيل

485

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات مالية

مساعدات عينية

مساعدات الزواج

مساعدات عالجية

التعليم والتدريب

توعية اجتماعية

ترميم وتأثيث منازل

افطار صائم

االسر المنتجة

مساعدات خدمية

رقم الحساب

36190606000109

جمعية السديد الخيرية (حساب البنك االهلي)

36660810299996

جمعية البر الخيرية بالسديد (حساب مصرف الراجحي)

108007927010021

بنك العربي زكاة

311

جمعية القرى الخيرية بأشواق
العنوان

تبوك  -أشواق

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

10085

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

71433

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0144215333

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

 0144215333ت 108

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

Cvat.org@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0554559690

رقم التسجيل

494

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
كفالة أسرة كفالة أيتام

توزيع الزكاة

مشروع األضاحي

كسوة الشتاء

رقم الحساب

الحقيبة المدرسية

بنك الرياض

SA3720000004040215789940

جمعية البر الخيرية بالخرباء
العنوان

مركز الخرباء – محافظة الوجه

تاريخ التأسيس

 1430هـ

الصندوق البريدي

646

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

71921

عدد األعضاء العاملين

27

رقم الهاتف

0144423182

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

0144423631

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

khorba@windowslive.com

جوال يمكن االتصال به

0540730990

رقم التسجيل

502

تاريخ التسجيل

 1430هـ

النشاط
بناء وحدات سكنية

برامج توعوية

مستلزمات الشتاء (سخانات – دفايات – بطاطين – فري
– أثواب – جاكت)

مشروع حجة االسالم

االشراف علي برادادت المياه بمركز الخرباء

شراء منازل لبعض المستفيدين

رقم الحساب

312

171608010110776

مصرف الراجحي (الحساب الجاري)

171608010122664

مصرف الراجحي (حساب الزكاة)

جمعية البر الخيرية بالشدخ
العنوان

أملج – الشدخ

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

159

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

71931

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0143830566

عدد األعضاء المنتسبين

29

رقم الفاكس

0143824749

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Fahd.g55@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0502331599

رقم التسجيل

503

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدة األرامل

تحفيظ القرآن

إعانة زواج

رعاية كبار السن

كفالة أيتام

ترميم المنازل

توزيع المواد الغذائية

سقيا مياه

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5780000244608010230007

جمعية البر الخيرية بمركز الرويضات
تاريخ التأسيس

1430هـ

العنوان

مركز الرويضات – محافظة أملج – تبوك

7
-

الصندوق البريدي

87

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

71931

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0143823589

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0143825954

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

-

رقم التسجيل

527

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات مالية وعينية لألسر المستحقة

إنشاء المشروعات التي من أهدافها العناية باألمومة
والطفولة

برامج توعوية

التعويضات عند الكوارث

كسوة الشتاء وفرحة العيد

إعانات الزواج

رقم الحساب

SA4780000244608010244446

مصرف الراجحي

313

جمعية البر الخيرية بالخريبة ـــ تبوك
العنوان

محافظة ضباء مركز الخريبة

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

45

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

71911

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0506000411

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0144342112

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Gbk0506733732@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506733732

رقم التسجيل

536

تاريخ التسجيل

 1430هـ

النشاط
توزيع سالسل غذائية

مساعدات مالية

كفالة ايتام

قروض زواج

رقم الحساب

ترميم منازل

بنك الرياض

SA7320000004044000009940

جمعية البر الخيرية بالنابع ــ تبوك
العنوان

منطقة تبوك – محافظة الوجه – مركز النابع

تاريخ التأسيس

 1431هـ

الصندوق البريدي

792

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

71921

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0144422744

عدد األعضاء المنتسبين

90

رقم الفاكس

0144422744

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

Alnabea5@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0557410101

رقم التسجيل

546

تاريخ التسجيل

 1431هـ

النشاط

رقم الحساب

314

سلة غذائية

كسوة الشتاء والصيف

تأثيث منازل

كفالة ايتام

كفالة أسرة

الحقيبة المدرسية

ترميم منازل

اعانة زواج
171608010119991

مصرف الراجحي

جمعية البر والخدمات مركز أبو القزاز
العنوان

تبوك – محافظة الوجه – مركز ابو القزاز

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

808

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

71921

عدد األعضاء العاملين

ال يوجد

رقم الهاتف

0144420663

عدد األعضاء المنتسبين

41

رقم الفاكس

0144420663

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Abogzaz1431@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0500679508 / 0536305373

رقم التسجيل

550

تاريخ التسجيل

 1431هـ

النشاط
المساعدات العينية والمالية

توزيع لحوم الهدي واالضاحي

مشروعات كفالة اليتيم

المجال الصحي

االسكان الخيري

توزيع لحوم الهدي واالضاحي

التعليم والتدريب والتأهيل
رقم الحساب

SA5280000171608010122003

مصرف الراجحي

171608010122003

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالمويلح
العنوان

تبوك – مركز المويلح

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

محافظة ضباء – مركز المويلح

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

35

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

0

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد االلكتروني

-

جوال يمكن اإلتصال به

0559323409

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

640
النشاط
توزيع سالت غذائية لشهر رمضان 1435هـ

رقم الحساب

SA7820000004040004479940

بنك الرياض فرع ضباء

315

الجمعية الخيرية للتنمية االسرية بمحافظة ضباء (ميثاق)
العنوان

تبوك – محافظة ضباء

تاريخ التأسيس

1435هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

35

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد االلكتروني

-

جوال يمكن اإلتصال به

0504765583

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1435هـ

رقم التسجيل

651
النشاط
تحت التأسيس

رقم الحساب

316

جمعية البر الخيرية بمركز بئر بن هرماس

صدرت الموافقة على إنشائها وتحت التأسيس

317

318

جهات اإلشراف على الجمعيات في
منطقة حائل

 -مركز التنمية االجتماعية بحائل.

319

الجمعية الخيرية بحائل
العنوان

حائل – الدائري الجنوبي

تاريخ التأسيس

1399هـ

الصندوق البريدي

564

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

81442

عدد األعضاء العاملين

57

رقم الهاتف

0165317356

عدد األعضاء المنتسبين

20

رقم الفاكس

0165317494

عدد الموظفين بالجمعية

354

البريد اإللكتروني

information@cooh.org

جوال يمكن االتصال به

0505161659

رقم التسجيل

47

تاريخ التسجيل

1402هـ

النشاط
المستفيدين  +عجز  +مواد غذائية

إطعام فقير

الحج الخيري

كفالة األيتام

فائض الوالئم

كسوة الشتاء

إعانة الزواج واإلقراض

إفطار صائم

دار المسنين

رقم الحساب

البنك السعودي األمريكي

SA1140000000001107000386

جمعية الروضة الخيرية بحائل
العنوان

حائل  /مدينة الروضة

تاريخ التأسيس

1407هـ

الصندوق البريدي

1

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

81961

عدد األعضاء العاملين

134

رقم الهاتف

0162630996

عدد األعضاء المنتسبين

11

رقم الفاكس

0162631276

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0500051559

رقم التسجيل

93

تاريخ التسجيل

1410هـ

النشاط
مساعدات مالية نقدية تصرف من حساب الزكاة

مساعدات مالية دائمة ألسرتين أيتام

إفطار صائم

مساعدات إيجار مسكن

مساعدة تحسين مسكن

كفالة األيتام

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدات طارئة

مساعدات عينية طارئة

رقم الحساب

320

SA8980000373608010001336

مصرف الراجحي

جمعية الغوطة الخيرية بموقق  /حائل
العنوان

حائل – موقق

تاريخ التأسيس

1409هـ

الصندوق البريدي

3

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

5

الرمز البريدي

81951

عدد األعضاء العاملين

107

رقم الهاتف

0165380805

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0165380798

عدد الموظفين بالجمعية

8

جوال يمكن االتصال به

0504282247

تاريخ التسجيل

1412هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

103
النشاط

المساعدات الطارئة

كسوة العيد

مساعدات نقدية للمعاقين

برنامج المرافق والخدمات العامة

السلة الغذائية في رمضان

مساعدات نقدية لألرامل

إفطار صائم

مساعدات نقدية لأليتام

مساعدات نقدية للمطلقات

الحقيبة المدرسية

مساعدات نقدية لألسر الفقيرة

مساعدات عينية وغذائية (تشمل مكرمة الملك في البرد
القارس)

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5780000402608010002305

الجمعية الخيرية بمحافظة الغزالة
العنوان

محافظة الغزالة

تاريخ التأسيس

1415هـ

الصندوق البريدي

11

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81931

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0162632516

عدد األعضاء المنتسبين

72

رقم الفاكس

0162632750

عدد الموظفين بالجمعية

 2+3مؤقتين

البريد اإللكتروني

S3ala.ch.so@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505165217
0505167271

رقم التسجيل

128

تاريخ التسجيل

1416هـ

النشاط
مساعدات نقدية وزكاة وتبرعات

الحقيبة المدرسية

إفطار صائم

مساعدات عينية ومواد غذائية مختلفة  /تمور

مساعدات نقدية وعينية لذوي االحتياجات الطارئة

مشروع روضة األطفال مركز حاسب في االحتفاالت

مساعدات عينية مالبس  /وكسوة شتاء

مساعدات نقدية محدودة للمساجد

كسوة الشتاء للطالب والطالبات

رقم الحساب

SA9680000484608010000607

مصرف الراجحي

321

جمعية جبة الخيرية
العنوان

مدينة جبة

تاريخ التأسيس

1416هـ

الصندوق البريدي

4

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

عدد األعضاء العاملين

33

رقم الهاتف

0165412465

عدد األعضاء المنتسبين

33

رقم الفاكس

0165410629

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

Gamhit_gubbah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

131

تاريخ التسجيل

الرمز البريدي

1416هـ

النشاط
رعاية األيتام

خدمات تعليمية

دعم دورات الحروف اليدوية

تيسير الزواج

معرض المنتجات المحلية

دعم المناشط اليدوية

مساعدات نقدية

مركز الخدمات االجتماعية

حفظ األوراق

مساعدات عينية

إفطار صائم

أسبوع العمل االجتماعي

فائض الوالئم
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5480000360608010004459

الجمعية الخيرية ببقعاء
العنوان

حائل – محافظة بقعاء

تاريخ التأسيس

1413هـ

الصندوق البريدي

124

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

عدد األعضاء العاملين

58

عدد األعضاء المنتسبين

58

رقم الفاكس

0165270646

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

Baqa1@windowslive.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

132

تاريخ التسجيل

الرمز البريدي
رقم الهاتف

0165270559

1416هـ

النشاط
كفالة أيتام
رقم الحساب

322

مساعدة الزواج
SA980000290608010056009

إفطار صائم
مصرف الراجحي

جمعية الشامة الخيرية بتربة بحائل
العنوان

تربة – بحارة القديمة

تاريخ التأسيس

1415هـ

الصندوق البريدي

4

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81912

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0165640800

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0165640800

عدد الموظفين بالجمعية

7

جوال يمكن االتصال به

0504198797
0504894881

تاريخ التسجيل

1419هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

150
النشاط
مكافحة التدخين

أيتام وأرامل

إفطار صائم
إعانة الزواج

حاسب آلي

عجزة ومرضى ومطلقات

اللجنة الثقافية

آسر فقيرة

كفارات يمين وحاالت طارئة

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9080000500608010002728

الجمعية الخيرية بالحائط
العنوان

حائل – مدينة الحائط

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

96

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81941

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0162390062

عدد األعضاء المنتسبين

162

رقم الفاكس

0162390062

عدد الموظفين بالجمعية

9

جوال يمكن االتصال به

0501422900
0506996661

تاريخ التسجيل

1419هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

151
النشاط

التبرعات العينية

المساعدات الصحية

مساعدات الحرائق

التبرعات المالية (زكاة)

مساعدات زكاة الفطر

مشروع سقيا المياه

مساعدات الزواج

إفطار صائم

مساعدات كسوة الشتاء

رقم الحساب

SA6980000500608019001408

مصرف الراجحي

323

جمعية الملك عبد العزيز الخيرية للخدمات االجتماعية بحائل
العنوان

طريق الملك فهد (الدائري الجنوبي)

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

1686

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

12

عدد األعضاء العاملين

12

رقم الهاتف

0165435330

عدد األعضاء المنتسبين

86

الرمز البريدي
رقم الفاكس

0165316291

عدد الموظفين بالجمعية

61

جوال يمكن االتصال به

0505158224

تاريخ التسجيل

1421هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

168
النشاط

برامج ثقافية وترفيهية للمرأة والطفل والفتاة والجاليات
ولياقة

إعانة طارئة

إعانة زواج وإقامة زواج جماعي ودورات وحمالت
تعريفية واستشارات أسرية وبرنامج التوفيق

إعانة الزواج

رقم الحساب

برامج ثقافية واجتماعية رياضية ولياقة

مصرف الراجحي

SA9380000118608010349925

الجمعية الخيرية بالشملي
العنوان

حائل – الشملي

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

32

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81981

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0162392233

عدد األعضاء المنتسبين

67

رقم الفاكس

0162393076

عدد الموظفين بالجمعية

20

البريد اإللكتروني

jameyhalshamly@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555659909

رقم التسجيل

175

تاريخ التسجيل

1421هـ

النشاط
البرامج الثقافية
رقم الحساب

324

كافل يتيم
SA5480000386608010018194

إفطار صائم
مصرف الراجحي

جمعية أجا النسائية الخيرية بحائل
العنوان

حائل  /حى الخزامى

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

1377

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

81431

عدد األعضاء العاملين

37

رقم الهاتف

0165383222

عدد األعضاء المنتسبين

12

رقم الفاكس

0165383444

عدد الموظفين بالجمعية

40

البريد اإللكتروني

Msoab.22@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0502105766
0553996662

رقم التسجيل

176

تاريخ التسجيل

1421هـ

النشاط
روضة أجا النموذجية

كسوة الشتاء

مركز اإلنتاج

الحقيبة المدرسية

دورة األطفال

االحتفاالت

مشروع تثقيف األم والطفل (بديل رياض أطفال لألسر
الفقيرة)

دورة االستثمار

دورة كيف تبدئين مشروعك التجارى من المنزل

دورة التربية الخاصة

كافل اليتيم

دورة خبيرات المستقبل

دورة التصوير
رقم الحساب

البنك العربي الوطني

SA4730400108006199290018

الجمعية الخيرية بطابة
العنوان

حائل  /مدينة طابة

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

6137

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

36

رقم الهاتف

0165215014

عدد األعضاء المنتسبين

32

رقم الفاكس

0165215013

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

g-tabah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555154508

رقم التسجيل

180

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
المساعدات النقدية

إفطار صائم

فسحة الطالب

المساعدات العينية

الحقيبة المدرسية

الزواج الخيري

كسوة الشتاء

كسوة وكفالة يتيم

مساعدة المرضى

أجهزة طبية للمعوقين
رقم الحساب

SA1980000118608010310323

مصرف الراجحي

325

جمعية الخطة الخيرية
العنوان

حائل  /الخطة

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

15

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

81971

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0165390023

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0165390024

عدد الموظفين بالجمعية

14

جوال يمكن االتصال به

0532023009

تاريخ التسجيل

1422هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

183
النشاط

مساعدات أيتام

مساعدات معاقين  +فشل كلوي

إفطار صائم

مساعدات أرامل

مساعدات عينية

دعم التراث الشعبي

مساعدات مطلقة

مساعدات أسر محتاجة ومساكين

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6780000427608010013485

الجمعية الخيرية بالسليمي
العنوان

حائل  /مدينة السليمي

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

162

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81931

عدد األعضاء العاملين

38

رقم الهاتف

0162360828

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0162361099

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

Jm-solemy@maktoob.com

جوال يمكن االتصال به

0555164982

رقم التسجيل

194

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
بناء مساكن

كسوة العيد

توزيع الزكاة للفقراء
إفطار صائم

ترميم مساكن

إعانة الكوارث

إعانة الزواج

كسوة الشتاء

إعانات عينية

كفالة أيتام

كفالة أسر السجناء

إعانة البادية (مشروع الخيام)

توزيع زكاة الفطر في رمضان
رقم الحساب

326

SA1880000118608010349917

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالعظيم
العنوان

حائل  /العظيم

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

1700

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

81441

عدد األعضاء العاملين

21

رقم الهاتف

0165212280

عدد األعضاء المنتسبين

16

رقم الفاكس

0165212281

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

Azim236@gawab.com

جوال يمكن االتصال به

0505157405
0503144435

رقم التسجيل

236

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
الحقيبة المدرسية

مساعدات مطلقات من حساب الزكاة

مساعدات طارئة

إفطار صائم

مساعدات أيتام من حساب الزكاة

مساعدات عاهات من حساب الزكاة

كسوة الشتاء

مساعدات أرامل من حساب الزكاة

مساعدات أسر محتاجة من حساب الزكاة

مساعدة الشباب على الزواج

باص لنقل الطالبات

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9080000118608010332228

الجمعية الخيرية بمحافظة الشنان
العنوان

محافظة الشنان

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

37

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

81921

عدد األعضاء العاملين

41

رقم الهاتف

0165202206

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0165200977

عدد الموظفين بالجمعية

10

جوال يمكن االتصال به

0559692920

تاريخ التسجيل

1423هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

237
النشاط

معرض أسبوع العمل االجتماعي

مساعدات مقطوعة

مساعدات إصالح منازل

المهرجان الرياضي بمحافظة الشنان

إيجارات منازل

مساعدة أيتام ومعاقين

إفطار صائم

مساعدات طارئة

الزكاة

رقم الحساب

SA1280000258608010020112

مصرف الراجحي

327

الجمعية الخيرية بمدينة سميراء
العنوان

حائل  /سميراء

تاريخ التأسيس

1415هـ

الصندوق البريدي

95

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

2

رقم الهاتف

0165211006

عدد األعضاء المنتسبين

1

رقم الفاكس

0165211009

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0504872937

رقم التسجيل

287

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
السلة الغذائية

إفطار صائم

إعانة البرد

الدعم النقدي

الحقيبة المدرسية

مركز تدريب الحاسب اآللي

إعانة الزواج

كسوة العيد

باص نقل الطالبات

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA0680000500608019001572

جمعية البر الخيرية بمركز فيضة أثقب
العنوان

حائل  /فيضة أثقب

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

156

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81941

عدد األعضاء العاملين

42

رقم الهاتف

0162360765

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0162360765

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0509153581

رقم التسجيل

288

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط

رقم الحساب

328

كفالة أيتام

سقيا المياه

كسوة العيد

مساعدات زكاة

إفطار صائم

المساعدات العينية
SA2980000385608010000458

مساعدات نقدية

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز األجفر بمنطقة حائل
العنوان

مدينة األجفر

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

مدينة األجفر

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

2

رقم الهاتف

0165211050

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0165211050

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Mtla444@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0554443987

رقم التسجيل

323

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
المساعدات النقدية (زكاة  +تبرعات)

الفسحة المدرسية

إفطار صائم

المساعدات العينية

مشروع الكفارات

مشروع كسوة العيد

الحقيبة المدرسية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5280000399608010000411

جمعية البر الخيرية بمركز الحليفة بالعليا
العنوان

حائل  /الحليفة العليا

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

211

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81941

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0162636166

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0162636266

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0503997661

رقم التسجيل

324

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
إفطار صائم

سقيا الماء

كسوة الشتاء

إعانة زواج

ترميم مساكن األيتام

كسوة العيدين

دورات تدريب حاسب آلي

كفالة أيتام

رقم الحساب

SA7980000385608010064645

مصرف الراجحي

329

جمعية البر الخيرية بالبعايث
العنوان

حائل  /البعايث

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

17

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

عدد األعضاء العاملين

32

الرمز البريدي
رقم الهاتف

0162670121

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

0162670621

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505163316

رقم التسجيل

325

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
المساعدات العينية الطارئة

ترميم وصيانة مساكن

دورات تدريب حاسب آلي

إفطار صائم

المشاركات الخارجية بحائل

كفالة األيتام

مساعدة الشباب على الزواج

دعم األسر المنتجة

تحلية مياه الشرب

مشروع أجمل بيت

الحقيبة المدرسية

صحة البيئة (أجمل حي)

تكريم الطالب الموهوبين والمتفوقين
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5780000118608010391604

جمعية البر الخيرية بالقاعد
العنوان

مدينة القاعد شمال حائل 30كلم

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

5266

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81422

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الهاتف

0165650443 – 0165650442

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

0165650446

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

alqaidk@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505160552

رقم التسجيل

326

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
توزيع مواد غذائية على المستفيدين

تدريب طالب من أبناء األسر المحتاجة

كفالة أيتام

كسوة العيد لأليتام

توزيع مبالغ نقدية على األسر

ترميم مساكن أسر محتاجة

تأثيث منزل أيتام
رقم الحساب

330

SA3580000456608010063633

مصرف الراجحي

جمعية الحليفة السفلى الخيرية
العنوان

حائل  /الحليفة السفلى

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

548

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

عدد األعضاء العاملين

37

رقم الهاتف

0162635567

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0162635467

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

Mf.188@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504877935

رقم التسجيل

397

تاريخ التسجيل

1428هـ

الرمز البريدي

النشاط
مساعدات زواج
مساعدات الزكاة

ترميم مساكن

إفطار الصائم

مغسلة الموتى

صيانة مصلى العيد

مساعدات التبرعات
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5850000385608010085004

جمعية البر الخيرية بمركز فيد
العنوان

مدينة فيد

الصندوق البريدي
الرمز البريدي

تاريخ التأسيس

1429هـ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0165200144

عدد األعضاء المنتسبين

37

رقم الفاكس

0165200144

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Faid144gb@islamonline.net

جوال يمكن االتصال به

0505163740

رقم التسجيل

429

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط

رقم الحساب

إفطار صائم

كسوة الشتاء

الحقيبة المدرسية

السلة الغذائية
SA9080000420608010149997

كفالة األيتام

مصرف الراجحي

331

جمعية البر الخيرية بضريغط
العنوان

حائل  /قرية ضريغط

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

الشملى 153

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81981

عدد األعضاء العاملين

4

رقم الهاتف

0162674441

عدد األعضاء المنتسبين

41

رقم الفاكس

0162674441

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

jamietdoriger@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0500899090

رقم التسجيل

438

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مساعدة في الكوارث (إصالح سيارات)

كسوة الشتاء وفرحة العيد

تقديم المساعدات المالية والعينية

برامج توعوية صحية وثقافية واجتماعية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5840000386608010075004

جمعية البر الخيرية بضرغط
العنوان

حائل  /الشملى  /ضرغط

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

154

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81981

عدد األعضاء العاملين

ــــ

رقم الهاتف

0162633900

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0162633900

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Alber-darght@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505158607

رقم التسجيل

439

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
توزيع مواد غذائية

برامج توعوية ثقافية صحية اجتماعية

تقديم المساعدات المالية والعينية

توزيع بطانيات

رقم الحساب

332

SA6580000386608010076002

المساعدة المادية والمعنوية للمنكوبين

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بصفيط
العنوان

حائل  /صفيط

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

404

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81941

عدد األعضاء العاملين

27

رقم الهاتف

0162670110

عدد األعضاء المنتسبين

25

رقم الفاكس

0162670330

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0553997105

رقم التسجيل

440

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مساعدات مالية وعينية وصحية للمعاقين وذوي الظروف
الخاصة

مساعدات متنوعة

رفع المستوى االجتماعي والثقافي والصحي والديني

إصالح ذات البين ومساعدات الزواج
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3780000385608010511116

جمعية البر الخيرية بالرقب
العنوان

حائل – محافظة السليمي – مركز الرقب

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

225899

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

11324

عدد األعضاء العاملين

36

رقم الهاتف

016 / 2679997

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016 / 2670023

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد االلكتروني

-

جوال يمكن اإلتصال به

0554140703

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1430هـ

رقم التسجيل

459
النشاط

تقديم المساعدات النقدية المقطوعة والطارئة والمساعدات
العينية المحتاجة

تقديم العون المادي والمعنوي للمنكوبين

إصالح ذات البين  ،مساعدات الزواج

تقديم المساعدات النقدية والعينية والصحية للمعاقين وذوي
الظروف الخاصة

تقديم المشاريع الموسمية التي تخدم منطقة خدمائها (حج
خيري  ،افطار صائم)

المساهمة في إسكان وتحسين المساكن للفئات المحتاجة

رفع المستوي االجتماعي والثقافي والصحي والديني
ورعاية الشباب في منطقة خدماتها

المساهمة في تثقيف ورفع المستوي االجتماعي للمرأة
وإبراز دور المرأة بعمل البرامج واألنشطة والخدمات التي
تعنى بالطفولة واألمومة

إقامة المشاريع الهادفة لمشروع كفالة األيتام ومشروع
دور الضيافة ومشاريع الخدمة االجتماعية

رقم الحساب

SA3980000385608010544448

مصرف الراجحي

333

جمعية البر الخيرية بالكهفه
العنوان

حائل

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

41

رقم الهاتف

016 / 5202120

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016 / 5200017

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد االلكتروني

Alkhfh46@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0504899761

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1430هـ

رقم التسجيل

468
النشاط

اصالح ذات البين  ،مساعدات الزواج

تقديم المساعدات النقدية المقطوعة والطارئة والمساعدات
العينية المحتاجة

تقديم العون المادي والمعنوي للمنكوبين

اقامة المشاريع الهادفة لمشروع كفالة االيتام ومشروع دور
الضيافة ومشاريع الخدمة االجتماعية

المساهمة في اسكان وتحسين المساكن للفئات المحتاجة

المساهمة في تثقيف ورفع المستوي االجتماعي للمرأة
وابراز دور المرأة بعمل البرامج واالنشطة والخدمات
التي تعني بالطفولة واالمومة

تقدم المساعدات النقدية والعينية والصحية للمعاقين وذوي
الظروف الخاصة

تقديم المشاريع الموسمية التي تخدم منطقة خدماتها (حج
خيري  ،افطار صائم)

رقم الحساب

334

SA798000040460810000257

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بالسعيرة
تاريخ التأسيس

1429هـ

حائل  /السعيرة

العنوان
الصندوق البريدي

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

2

رقم الهاتف

0165212221

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0165211545

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

J_sa30@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555163620

رقم التسجيل

469

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
الحقيبة المدرسية

مساعدات دائمة

أجهزة كهربائية

الفسحة المدرسية

إفطار صائم

كسوة العيد

مساعدات زواج

مساعدات نقدية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8280000403608010060005

جمعية البر الخيرية بالعجاجة
العنوان

جائل – محافظة السليمي – مركز العجاجة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

99

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

81411

عدد األعضاء العاملين

27

رقم الهاتف

06 / 2673552

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

06 / 2673554

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد االلكتروني

ah3mdah2008@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0553553537

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1430هـ

رقم التسجيل

470
النشاط

تقديم المساعدات النقدية المقطوعة والطارئة والمساعدات
العينية المحتاجة

إقامة المشاريع الهادفة لمشروع كفالة األيتام ومشروع دور
الضيافة ومشاريع الخدمة االجتماعية

إصالح ذات البين  ،مساعدات الزواج

تقديم المساعدات النقدية والعينية والصحية للمعاقين وذوي
الظروف الخاصة

تقديم العون المادي والمعنوي للمنكوبين

المساهمة في إسكان وتحسين المساكن للفئات المحتاجة

رفع المستوي االجتماعي والثقافي والصحي والديني
ورعاية الشباب في منطقة خدماتها

تقديم المشاريع الموسمية التي تخدم منطقة خدماتها (حج
خيري  ،افطار صائم)

رقم الحساب

SA19802000486408010032063

مصرف الراجحي

335

جمعية البر الخيرية بمراغان
العنوان

حائل  /مراغان

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

82

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

81941

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0162673335

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0162670035

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

khmarghan@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555948281

رقم التسجيل

471

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
كفالة أيتام

مساعدة المعاقين والمرضى

السلة الغذائية

تقديم العون المادي والمعنوي للمنكوبين

رقم الحساب

تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين

مصرف الراجحي

SA4280000258608010571114

جمعية البر الخيرية بالثمامية
العنوان

حائل – محافظة السليمي – مركز الثمامية

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

بريد الثمامية

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

27

رقم الهاتف

016 / 2673800

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016 / 2671356

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد االلكتروني

Gth1430@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0553321710

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1430هـ

رقم التسجيل

482
النشاط

تقديم المساعدات النقدية والعينية لألسر واألفراد المحتاجين

تقديم المساعدات الصحية للمرضي المعوزين وتسهيل
حصولهم على الخدمات العالجية

تقديم المساعدات الموسمية ومساعدة األسر المحتاجة
المتضررة من الكوراث الطبيعية والحرائق

العمل علي تنمية الشعور بالمسئولية االجتماعية بين
األهالي وحثهم علي التبرع والمشاركة في خدمة المجتمع
وتطويره من النواحي التربوية والتعليمية واالنسانية

رقم الحساب

336

SA4880000484608010033772

اقامة المشاريع والدورات التعليمية والتدريبية التي تحقق
النفع العام وتزيد من إيرادات الجمعية

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بدليهان
العنوان

حائل  /دليهان

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

1099

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

81431

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0165387700

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

0165387700

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Ta6661@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504876661

رقم التسجيل

483

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
توزيع مواد غذائية
رقم الحساب

توزيع حقائب مدرسية
SA5880000516608010002407

تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين
مصرف الراجحي

337

جمعية البر الخيرية بعمائر بن صنعاء
العنوان

عمائر بن صنعاء

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

162

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0162370079

عدد األعضاء المنتسبين

7

رقم الفاكس

0162370079

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0568033662

رقم التسجيل

493

تاريخ التسجيل

1430هـ

الرمز البريدي

النشاط
مساعدة الفقراء

مساعدات الزواج

مساعدة المطلقات

مساعدة األيتام

مساعدة األرامل

مساعدة المعاقين

رقم الحساب

ترميم المنازل

مصرف الراجحي

SA6980000386608010080004

جمعية البر الخيرية بمركز السبعان
العنوان

مركز السبعان  /محافظة الشنان  /منطقة حائل

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

466

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

81411

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0553991040

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

016 / 5717117

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني

G-alsabaan@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

512

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات األيتام

مساعدة الفقراء

مساعدات الزواج

مساعدة المعاقين
رقم الحساب

338

SA0380000118608010511110

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق
تاريخ التأسيس

1430هـ

العنوان

مركز الشقيق  /منطقة حائل

الصندوق البريدي

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0507212748

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

016 / 5385585

عدد الموظفين بالجمعية

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

جوال يمكن االتصال به
تاريخ التسجيل

514

1430هـ

النشاط
مساعدة الفقراء

مساعدات الزواج

مساعدة األيتام

مساعدة المعاقين
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8080000118608010529997

جمعية البر الخيرية بمركز الحفير
العنوان

مركز الحفير  /منطقة حائل

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

2928

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

81461

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0506602408

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

5663383

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0555167668

رقم التسجيل

516

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات الفقراء

مساعدة المعاقين

مساعدات الزواج

مساعدة األيتام
رقم الحساب

SA0780000456608010091006

مصرف الراجحي

339

جمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم
العنوان

مركز سويلم

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

55

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

81981

عدد األعضاء العاملين

ــــ

رقم الهاتف

0505165649

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

56607008

عدد الموظفين بالجمعية

ــــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

ـــــ

رقم التسجيل

517

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات الزواج

مساعدات األيتام

مساعدة الفقراء

مساعدة المعاقين
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA1980000118608010508009

جمعية البر الخيرية بالمضيح
العنوان

مركز المضيح  /منطقة الحائل

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ـــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0505164820

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

5213357

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

ــــ

رقم التسجيل

520

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط

رقم الحساب

340

مساعدات األيتام

برامج تثقيفية وتوعوية وصحية واجتماعية

مساعدات الزواج

مساعدة الفقراء
SA0280000118608010512001

مساعدة المعاقين

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بضبيعة
العنوان

قرية ضبيعة  /منطقة حائل

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ـــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0556984841

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

5641116

عدد الموظفين بالجمعية

ــــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

ـــ،

رقم التسجيل

525

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدة المطلقات واألرامل

مساعدات الزواج

مساعدة األيتام

مساعدة المعاقين
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8080000516608010021217

جمعية البر الخيرية بالعش
العنوان

مركز العش  /منطقة حائل

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ـــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

5717787

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

5718878

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0555157999

رقم التسجيل

534

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات المعاقين
رقم الحساب

مساعدة األيتام
SA2280000118608010555000

مساعدات الزواج
مصرف الراجحي

341

الجمعية الخيرية لرعاية االيتام بحائل (رفاق)
العنوان

حائل – الدائري الغربي – حي الملك عبد هللا

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

29

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

81411

عدد األعضاء العاملين

24

رقم الهاتف

016/5661156

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016/5662251

عدد الموظفين بالجمعية

21

Hrd.refaq@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0557436000

تاريخ التسجيل

1432هـ

البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

586
النشاط

تقديم المساعدات المالية لأليتام

تعزيز دوافع الطالب األيتام للتعليم

إنشاء مركز لتدريب األيتام علي المهن المختلفة

المشاركة في حل بعض المشكالت االجتماعية

تقديم المعونات الطبية لأليتام وأسرهم

تفعيل بعض البرامج االجتماعية في المجتمع لرعاية
االيتام

إقامة دورات تدريبية لأليتام

تقديم المعونات الطبية لأليتام وأسرهم

العمل علي توفير فرص عمل لاليتام او احد افراد اسرته
من خالل إقامة المشاريع االنتاجية الخاصة بالجمعية

حث الطالب األيتام علي االستقامة والسلوك الحسن

ترميم منازل عائالت األيتام

فتح حضانة وروضة ومدرسة لأليتام

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA59800001186080108086

جمعية (سفانه) الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

حائل – حي البحيرة – بجوار مستوصف سماح

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

29

رقم الهاتف

016 / 5310732

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016 / 5310732

عدد الموظفين بالجمعية

-

البريد االلكتروني

sfanah1432@yahoo.com

جوال يمكن اإلتصال به

0505167066

الموقع االلكتروني

sfanah1432@hotmail.com

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

598
النشاط

سد حاجة الفقراء المرضى من الخدمات الصحية االولية

اعداد البرامج الصحية المساندة للخدمات الصحية بالمنطقة

احياء وتشجيع الوقف الخيري الصحي

نشر الوعي الصحي وخاصة في القري النائية

العناية بالمرضى من ذوي االمراض المستديمة

التأسيس للدراسة الصحية الميدانية

التأسيس لوقف مستشفى نوعي للفقراء المرضى
رقم الحساب

342

SA128000011860801088666

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل (هدكا)
العنوان

حائل – الدائري الغربي – حي الوسيطاء

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

1026

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

81431

عدد األعضاء العاملين

31

رقم الهاتف

016 / 5410444

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016 / 5410444

عدد الموظفين بالجمعية

15

البريد االلكتروني

info@haildca.org

جوال يمكن اإلتصال به

0556568087

الموقع االلكتروني

haildca@hotmail.com

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

605
النشاط

تقويم وتشخيص حاالت االشخاص ذوي االعاقة ورسم
خطوات التأهيلية والعالجية والتربوية لهم بمشاركة
المتخصين في الجمعية والجهات ذات العالقة طبياً وتربوياً
واجتماعيا واسرياً

العمل علي الحد من تفاقم حدة االعاقة من خالل االرشاد
والتدريب االسري في كيفية التعامل مع ابنها المعاق منذ
الوالدة الي سن السادسة وذلك بتطبيق برنامج التدخل
المبكر

العمل علي مواجه االعاقة والحد من انتشارها من خالل
الوقاية والتوعية وفق االساليب العلمية والتربوية الحديثة

دعم اسر االشخاص ذوي االعاقة مادياً وعينياً بعد اجراء
الدراسات االجتماعية المتخصصة لهم والحفاظ علي حقوق
االشخاص ذوي االعاقة والدفاع عنهم.

رقم الحساب

SA0880000118608010606662

تنظيم برنامج مستمر لعقد الدورات المتخصصة والقاء
المحاضرات وعقد الندوات وورش العمل ونشر
المطبوعات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة الصحية
واالجتماعية والتربوية ومراكز البحث العلمي واعداد دعم
الدراسات والبحوث في مجال االعاقة.

مصرف الراجحي

343

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية االسرة بحائل (وفاق)
العنوان

حائل – طريق الملك فهد

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

2228

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

81451

عدد األعضاء العاملين

29

رقم الهاتف

016 / 5354666

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016 / 5345666

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد االلكتروني

wefaqhail@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0504874870

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

613
النشاط

دعم الشباب المقبلين علي الزواج من الجنسين ماديا
ومعنوياً

المساهمة في التقليل ظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج

التنمية االسرية وتقديم برامج التوعية في الشأن األسري
ألفراد المجتمع

تقديم االستشارات االسرية ودورات التأهيل الزواجي

التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات والمراكز
المتخصصة في تحقيق اهداف الجمعية

اعداد الدراسات والبحوث في الظواهر االسرية والزواجية
في المجتمع

المساهمة في حل الخالفات الزوجية واالسرية واالصالح
بينهم

المساهمة في التوفيق والداللة للراغبين والراغبات في
الزواج

تنفيذ البرامج االرشادية والدورات والندوات والملتقيات
التوعوية

اعداد قاعدة معلومات وبيانات للمساهمة في الدراسات
الزوجية واالسرية واالجتماعية
رقم الحساب

344

SA7980000118608010751757

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لالسكان الخيري بحائل
العنوان

حائل – الدائري الغربي – حي الملك عبد هللا

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

3323

عدد أعضاء مجلس االدارة

11

الرمز البريدي

81471

عدد األعضاء العاملين

23

رقم الهاتف

016 / 5382355

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016 / 5382923

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد االلكتروني

SA-1659@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0505161659

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1433هـ

رقم التسجيل

620
النشاط

بناء وحدات سكنية (في حالة توفر المال واألرض)
رقم الحساب

ترميم مساكن األسر المحتاجة الغير صالحة للسكن

دفع المعونات االيجارية لألسر المحتاجة
بنك الرياض

SA4420000006130111689940

جمعية البر الخيرية بمركز المحفر بمنطقة حائل
العنوان

مركز المحفر  -منطقة حائل

تاريخ التأسيس

1433هـ

الصندوق البريدي

624

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

81421

عدد األعضاء العاملين

 5رجال  1 ،نساء

رقم الهاتف

016 / 5718010

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

016 / 5718011

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد االلكتروني

ber@yahoo.com

جوال يمكن اإلتصال به

0505822193

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1433هـ

رقم التسجيل

624
النشاط

المساعدات العينية والنقدية
رقم الحساب

السلة الغذائية
SA4780000402608010089203

كسوة الشتاء
مصرف الراجحي

345

346

جهات اإلشراف على الجمعيات في
منطقة الحدود الشمالية

 -مركز التنمية االجتماعية بعرعر.

347

جمعية رفحاء الخيرية
العنوان

الحدود الشمالية

تاريخ التأسيس

1410هـ

الصندوق البريدي

322

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

39

رقم الهاتف

0146761900

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0146763682

عدد الموظفين بالجمعية

30

البريد اإللكتروني

Br_rafha@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0563020101

رقم التسجيل

96

تاريخ التسجيل

1410هـ

النشاط
مساعدات مالية دائمة

توزيع مواد غذائية

فسحة مدرسية

مساعدات مالية مقطوعة (طارئة)

توزيع غاز على المستفيدين

فائض الوالئم

كفالة ورعاية األيتام

إفطار صائم

مكافحة التدخين

مساعدة الزواج
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3980000169608010022330

جمعية سمو األمير عبدالعزيز بن مساعد الخيرية بعرعر
العنوان

عرعر  /المساعدية

تاريخ التأسيس

1414هـ

الصندوق البريدي

676

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

10

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0146611221

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

0146626338

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

Gm-am-ar@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0504198868

رقم التسجيل

114

تاريخ التسجيل

1414هـ

النشاط
مساعدات دائمة

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع الحج

مساعدات طارئة

مشروع كفالة األيتام

تأمين مواد غذائية

تدريب وتأهيل أبناء المستفيدين

مشروع إفطار صائم

رقم الحساب

348

SA5410000041114228000107

البنك األهلي التجاري

جمعية طريف الخيرية
العنوان

الحدود الشمالية  /طريف

تاريخ التأسيس

1413هـ

الصندوق البريدي

137

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

62

رقم الهاتف

0146520897

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0146521137

عدد الموظفين بالجمعية

13

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0558883500

رقم التسجيل

123

تاريخ التسجيل

1415هـ

النشاط
مكافحة التدخين والتوعية بأضرار المخدرات

إعانة وإقراض المتزوجين

مشروع إفطار صائم

الرعاية االجتماعية

التدريب (مركز الحاسب اآللي )

محطة توليد الكهرباء للصنادق

محطة تحلية المياه المحالة
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2080000155608010040056

الجمعية الخيرية بالعويقيلة
العنوان

الحدود الشمالية  /العويقيلة

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

441

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

35

رقم الهاتف

0146691010 – 0146691211

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

01466910960

عدد الموظفين بالجمعية

14

البريد اإللكتروني

Sma2002@maktoob.com

جوال يمكن االتصال به

0500997796

رقم التسجيل

147

تاريخ التسجيل

1419هـ

النشاط
السلة الغذائية الشهرية

كسوة الشتاء

كسوة العيد

السلة الرمضانية

السلة الغذائية الشهرية

كسوة الشتاء

كسوة العيد

السلة الرمضانية

رقم الحساب

SA7510000041611084000105

البنك األهلي التجاري

349

جمعية البر الخيرية بروضة هباس
العنوان

الحدود الشمالية  /روضة هباس

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

7

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

35

رقم الهاتف

0146781123

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0146781223

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

aihaskhiyah@yahoo.com

جوال يمكن االتصال به

0506161878

رقم التسجيل

294

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
رعاية األيتام

مواد غذائية

تأهيل أبناء األسر المستفيدة

ترميم منازل

تسديد ديون

كفالة أسر معدمة الدخل

إعانة زواج

إعانات صحية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4080000169608010197009

جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط
العنوان

طلعة التمياط

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

16

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

35

رقم الهاتف

0146783868

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0146784014

عدد الموظفين بالجمعية

10

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0567600105

رقم التسجيل

338

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
إعانة الزواج

كفالة ورعاية األيتام

ترميم المنازل

إفطار صائم

الحقيبة المدرسية

اإلعانات الصحية

توزيع مواد عينية

دعم أنشطة المدارس

دورات تدريبية ألبناء المستفيدين

توزيع األضاحي

توزيع غاز على المستفيدين

توزيع فائض الوالئم

سقي الماء
رقم الحساب

350

SA1280000169608010222054

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بقرية ابن شريم
العنوان

الحدود الشمالية  /رفحاء

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

588

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

24

رقم الهاتف

0506858364
0146770051

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0146770051

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

brjbnshrim@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0553947229

رقم التسجيل

473

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
إعانة الزواج

الحقيبة المدرسية

تسديد الفواتير

إفطار صائم

سقي الماء

اإلعانات الطارئة

توزيع مواد عينية

دعم أنشطة المدارس

اإلعانات الصحية

التوزيع النقدي والزكاة

روضة األطفال

دورات تدريبية ألبناء المستفيدين

توزيع األضاحي

توزيع غاز على المستفيدين

توزيع فائض الوالئم

كفالة ورعاية األيتام

ترميم المنازل

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA380000169608010258009

جمعية رعاية األيتام الخيرية بعرعر
العنوان

عرعر /منطقة الحدود الشمالية

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

1423

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

19

رقم الهاتف

0146634464

عدد األعضاء المنتسبين

7

رقم الفاكس

0146627997

عدد الموظفين بالجمعية

12

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0555385053

رقم التسجيل

518

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
أنشاء جهة خاصة برعاية األيتام تقوم بواجب خدمتهم
رقم الحساب

تقديم المساعدات المالية والعينية

SA0315000999300001440007

كسوة الشتاء وفرحة العيد
بنك البالد

351

جمعية البر الخيرية بلينة
العنوان

لينة  /منطقة الحدود الشمالية

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ــــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

28

رقم الهاتف

014 / 6670001

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

014 / 6670060

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0509807745

رقم التسجيل

532

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات للفقراء
رقم الحساب

كسوة الشتاء وفرحة العيد

مساعدات لأليتام

مصرف الراجحي

SA1980000169608010271010

جمعية إسهام لإلرشاد االجتماعي بعرعر
العنوان

مدينة عرعر /منطقة الحدود الشمالية

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

1551

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

54

رقم الهاتف

0146633889

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0146627997

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505385053

رقم التسجيل

564

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
تنظيم األسرة وفق منظور إسالمي قويم
رقم الحساب

352

بحث مشاكل الزواج والطالق
SA5180000133608010367779

إقامة دورات وبرامج اجتماعية
مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمحافظة رفحاء (رؤوم)
العنوان

رفحاء

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

578

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

70

رقم الهاتف

920000578

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0146763682

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

info@rafhabir.com

جوال يمكن االتصال به

0504863226
0598223398

رقم التسجيل

578

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
العمل على تنشئة اليتامى تنشئة صالحة
رقم الحساب

رعاية أسر األيتام
SA7680000169608010279005

استقبال زكاة المال وصدقات والكفارات وغيرها
مصرف الراجحي

353

جمعية البر الخيرية بشعبة نصاب
العنوان

منطقة الحدود الشمالية – شعبة نصاب

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

80

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

91411

عدد األعضاء العاملين

27

رقم الهاتف

ال يوجد

عدد األعضاء المنتسبين

10

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد االلكتروني

Birr-shobah@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

053381730

الموقع االلكتروني

----------

تاريخ التسجيل

1435هـ

رقم التسجيل

644
النشاط

تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر الفقيرة واأليتام
واألرامل

توزيع المواد الغذائية والعينية المختلفة علي األسر
المحتاجة

إنشاء المشروعات التي تهدف الى العناية بالطفولة
ورعاية االيتام والعجزة والمعاقين واالرامل

المساعدة في رفع المستوي المعيشي والصحي والثقافي
واالجتماعي

توزيع المالبس والبطانيات وكسوة الشتاء مع دخول فصل
الشتاء

مساعدة من يتعرضون لحوادث الحريق والسيول
والنكبات.

توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور علي
المحتاجين

صرف حقائب وادوات مدرسية للطلبة والطالبات

رقم الحساب

354

المحتاجين مع بداية كل عام دراسي

SA6815000999117306790001

بنك البالد

جمعية تيسير الزواج والرعاية األسرية بمنطقة الحدود الشمالية

صدرت الموافقة على إنشائها وتحت التأسيس

355

356

جهات اإلشراف على الجمعيات في

منطقة جازان

 -مركز التنمية االجتماعية بجازان.

357

الجمعية الخيرية بمنطقة جازان
العنوان

مدينة جازان

تاريخ التأسيس

1399هـ

الصندوق البريدي

445

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

37

رقم الهاتف

017 / 3222139

عدد األعضاء المنتسبين

3

رقم الفاكس

0173220580

عدد الموظفين بالجمعية

 +10الروضة 4

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0505769199

رقم التسجيل

36

تاريخ التسجيل

1400هـ

النشاط
إعانات مالية – اللجنة األولى

دار التربية الحديثة "الروضة"

إعانات متنوعة

إعانات مالية – اللجنة الثانية

تدريب حاسب آلي

تدريب طوارئ وإنقاذ

إعانات مالية دورية – الخامسة

تدريب خياطة وتجميل

شراكة في التنمية

إعانات عينية

دراسة علوم صحية

ترميم مساكن

تسديد فواتير كهرباء
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA0410000044111698000103

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان
العنوان

مدينة جازان  /حى الروضة

تاريخ التأسيس

1403هـ

الصندوق البريدي

282

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

252

رقم الهاتف

0173220517

عدد األعضاء المنتسبين

65

رقم الفاكس

0173224546

عدد الموظفين بالجمعية

91

البريد اإللكتروني

info@jamakf6505tg.sa

جوال يمكن االتصال به

0556181228

رقم التسجيل

70

تاريخ التسجيل

1405هـ

النشاط
مساعدات اجتماعية (أرامل ومطلقات)
دار الجنان لرعاية األيتام

دار الرعاية االجتماعية للمسنات

محاضرات توعوية

كافل اليتيم

دورات تدريبية

أنشطة ومهرجانات متنوعة
رقم الحساب

358

SA8520000005040539659901

بنك الرياض

جمعية البر الخيرية بصبيا
العنوان

صبيا /طريق الملك فهد

تاريخ التأسيس

1412هـ

الصندوق البريدي

 140صبياء

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45931

عدد األعضاء العاملين

70

رقم الهاتف

0173260510

عدد األعضاء المنتسبين

11

رقم الفاكس

0173260811

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

info@sabiaber.org

جوال يمكن االتصال به

0504790164

رقم التسجيل

108

تاريخ التسجيل

1413هـ

النشاط
المساعدات النقدية للمرضى وأسر السجناء

مساعدة الشباب على الزواج

مشروع إفطار صائم

الزكاة المنصرفة لألسر المحتاجة

تحسين مساكن الفقراء

توزيع زكاة الفطر

كفالة األيتام

تأهيل أبناء األسر المحتاجة

مشروع الحقيبة المدرسية

المساعدات العينية

مساعدة متنوعة

مشروع الحج الخيري

كفالة األسر الشهرى

مشروع فائض الوالئم

معهد شعاع للتدريب

مشروع االسكان الخيري
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA0910000044348184000110

الجمعية الخيرية بأبى عريش
العنوان

محافظة أبى عريش

تاريخ التأسيس

1410هـ

الصندوق البريدي

127

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

31

رقم الهاتف

0173251402

عدد األعضاء المنتسبين

16

رقم الفاكس

0173246264

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

info@albr134.org

جوال يمكن االتصال به

0503786941

رقم التسجيل

134

تاريخ التسجيل

1416هـ

النشاط
الزكوات المنصرفة خالل رمضان

مساعدات المطلقات

مساعدات الزواج

المساعدات العينية

مساعدات األرامل

مساعدات أسر فقيرة

المساعدات الطارئة

مساعدات عجزة ومرضى

إصالح ذات البين

مساعدات أسر سجناء

أنشطة إجتماعية

مساعدات األيتام
مساعدات طالبية نقدية
رقم الحساب

SA4280000225608010214640

مصرف الراجحي

359

جمعية البر الخيرية بفيفاء
العنوان

جازان  /فيفاء

تاريخ التأسيس

1417هـ

الصندوق البريدي

33

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45972

عدد األعضاء العاملين

43

رقم الهاتف

0173404548

عدد األعضاء المنتسبين

54

رقم الفاكس

0173401559

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

algamaia@windowslive.com

جوال يمكن االتصال به

0504570014

رقم التسجيل

157

تاريخ التسجيل

1420هـ

النشاط
زكاة مصروفة

مساعدة الشباب على الزواج

برنامج التدريب والتأهيل

مشروع كفالة األيتام

برنامج تفطير الصائمين

برنامج الحقيبة المدرسية

برنامج تحسين المساكن

مشروع كفالة األسرة

المستودع الخيري
مساعدات نقدية (أخرى)
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4380000417608010006754

جمعية البر الخيرية بمحافظة فرسان
العنوان

جازان  /محافظة فرسان

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

66

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0173160519

عدد األعضاء المنتسبين

12

رقم الفاكس

0173160519

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0509588486

رقم التسجيل

177

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
زكاة

بناء منازل

شراء قوارب صيد

مساعدة المرضى

كفالة أسر

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدات نقدية متنوعة

توفير مياه لألسر المحتاجة

عيدية يتيم

تدريب طالب

شراء أجهزة منزلية

مساعدة تدريب طالب علم

رقم الحساب

360

SA5110000044647667000106

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بمحافظة بيش
العنوان

جازان  /بيش

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

104

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

45971

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

0173423063

عدد األعضاء المنتسبين

53

رقم الفاكس

0173423063

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

info@bir.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505771703
0555775479

رقم التسجيل

189

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
كفالة األيتام

مساعدة أسر السجناء

مشروع التدريب لألسر المنتجة

كفالة المرضى

مشروع إعانة الشباب على الزواج

مشروع اإليجار المؤقت

كفالة األرامل

المساعدات العينية والنقدية

مشروع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي

كفالة األسر

كسوة العيد

مشروع بناء المساكن

مشروع سقيا الماء
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA3180000311608010069791

الجمعية الخيرية بمحافظة الدائر
العنوان

جازان  /الدائر بنى مالك

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

46

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45962

عدد األعضاء العاملين

90

رقم الهاتف

0505767570

عدد األعضاء المنتسبين

20

رقم الفاكس

0503096625

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

jamieataldaier@maktoob.com

جوال يمكن االتصال به

0505767570

رقم التسجيل

190

تاريخ التسجيل

1422هـ

النشاط
الزكاة

مساعدة الشباب على الزواج

حفر اآلبار

المساعدات العينية

المساعدات الطبية

الحقيبة المدرسية

المرضى وأسر السجناء

كفاالت األسر

التدريب والتأهيل

رقم الحساب

SA0880000417608010006317

مصرف الراجحي

361

جمعية البر الخيرية بضمد
العنوان

ضمد  /الشارع العام

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

93

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45913

عدد األعضاء العاملين

50

رقم الهاتف

0173133441

عدد األعضاء المنتسبين

18

رقم الفاكس

0173133442

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Ahmad-14000@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503769744

رقم التسجيل

227

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
الزكاة المصروفة

كفالة أيتام

مساعدات مرضى

مساعدات نقدية

بناء وتحسين مساكن

مساعدات سجناء

مساعدات عينية

مشروع إفطار صائم

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA4810000047415000000105

جمعية البر الخيرية بمحافظة العيدابى ببلغازى
العنوان

العيد ابي

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

35

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

45992

عدد األعضاء العاملين

43

رقم الهاتف

0173146787

عدد األعضاء المنتسبين

2

رقم الفاكس

0173146689

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Edabi-ber@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505770986

رقم التسجيل

228

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مساعدات طارئة

الحقيبة المدرسية

دعم الفقراء بمواد غذائية

كفالة مرضى شهرية

أضاحي العيد

كفالة حاج

تحسين مساكن ومساعدة أسر

كسوة عيد

مساعدة زواج

إفطار صائم أسري

كفالة األيتام

حفر آبار

تحسين مرافق عامة وحفر آبار

كفالة طالب

أسر منتجة

فسحة طالب

تأهيل وتدريب أبناء األسر الفقيرة

تجهيز الجنائز

رقم الحساب

362

SA0980000221608010131335

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة
العنوان

محافظة أحد المسارحة

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

138

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

45952

عدد األعضاء العاملين

56

رقم الهاتف

0173190438

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0173190304

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Knairia-ahad@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505788857

رقم التسجيل

229

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
كفالة أسر

مساعدة الشباب على الزواج

الحقيبة المدرسية

كفالة أيتام

تدريب وتأهيل

مساعدة أسر السجناء

تحجيج فقراء

مشروع إفطار صائم

حفائظ العجزة

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA988000035060801077887

جمعية البر الخيرية في محافظة العارضة
العنوان

العارضة

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

31

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45933

عدد األعضاء العاملين

66

رقم الهاتف

0173315730

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0173315733

عدد الموظفين بالجمعية

18

البريد اإللكتروني

Birr23@birr230.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0506410633

رقم التسجيل

230

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
كفالة األيتام

الحج

الفسحة المدرسية

نقل مرضى الفشل الكلوي

تفطير صائم

مساعدة الشباب على الزواج

مشروع السقيا

الحقيبة المدرسية

األسر المنتجة

رقم الحساب

SA4280000225608010180593

مصرف الراجحي

363

جمعية البر الخيرية بالريان
العنوان

جازان  /الريان

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

22

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45914

عدد األعضاء العاملين

29

رقم الهاتف

0173290118

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0173290149
57766286

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

biralrryan@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505768807

رقم التسجيل

231

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
توزيع الزكاة واإلعانات النقدية

كسوة العيد

الحج لغير القادرين

توزيع اإلعانات العينية

مشروع توزيع األضاحي

إفطار صائم

كفالة األيتام

مساعدة الزواج

الحقيبة المدرسية

الدورات التدريبية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4780000119608010213351

جمعية البر الخيرية بالدرب
العنوان

جازان  /الدرب

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

5076

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

37465293

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

0173465615

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

017346515 - 100

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

mosahasan@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

073465615

رقم التسجيل

248

تاريخ التسجيل

1424هـ

النشاط

رقم الحساب

364

أسرة الفقير

معاقين

مريض

األيتام

أسر السجناء

أسر غائب

أرامل

مطلقات
SA8280000459608010050900

مصرف الراجحي

جمعية األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لإلسكان الخيري
العنوان

جازان

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

1600

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

ــــ

رقم الهاتف

0173230023

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0173220023

عدد الموظفين بالجمعية

11

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0506098457

رقم التسجيل

277

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
توفير المسكن الوقفي لمساعدة المحتاجين وإيجاد بيئة محفزة وآمنة للتعلم والعمل وتقديم البرامج التدريبية والتعليمية لتأهيل وتطوير الساكنين والسعى في دعمهم للوصول الى بيئة عمل جيدة .
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6880000119608010005005

الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار القات بجازان
العنوان

جازان  /شارع األمير سلطان

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

1480

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

45142

عدد األعضاء العاملين

14

رقم الهاتف

0173226566

عدد األعضاء المنتسبين

6

رقم الفاكس

0173226566

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

www.khat.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505766550

رقم التسجيل

285

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
األسابيع التوعوية

العروض المسرحية التوعوية

المهرجانات التوعوية

المعارض التوعوية

رسائل الجوال التوعوية

الحمالت التوعوية

البرامج التوعوية

الكتيبات والنشرات التوعوية

الدورات التدريبية

الدورات الرياضية

الندوات والمحاضرات

المسابقات التوعوية

المسابقات البحثية
رقم الحساب

SA5380000119608010213534

مصرف الراجحي

365

جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة
العنوان

جازان  /صامطة

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

249

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45922

عدد األعضاء العاملين

38

رقم الهاتف

0173322662

عدد األعضاء المنتسبين

48

رقم الفاكس

0173322662

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0504578390

رقم التسجيل

296

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط
بطاقة البركة

مساعدة زواج

معونات طارئة

رعاية األسر

مساعدة المرضى

الحقيبة المدرسية

مساعدة أسر السجناء

الكسوة المدرسية

كفالة األيتام
التدريب والتأهيل
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9680000316608010090099

جمعية البر الخيرية بمركز مقزع
العنوان

محافظة الريث  /مقزع

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

 191بيش

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

ــــــ

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0173135828

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0507761130
0506783370

رقم التسجيل

298

تاريخ التسجيل

1426هـ

النشاط

رقم الحساب

366

مساعدات عينية

الزكاة

حقيبة مدرسية

كفالة األسر

كسوة العيد

إفطار صائم

اإلعانة العينية الوزارية

تحسين المساكن

SA5480000311608010135337

مساعدة الشباب على الزواج

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمحافظة الريث
العنوان

جازان  /الريث

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

6023

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0552768159

عدد األعضاء المنتسبين

9

رقم الفاكس

ــــــ

عدد الموظفين بالجمعية

5

جوال يمكن االتصال به

0504576193

تاريخ التسجيل

1426هـ

البريد اإللكتروني
رقم التسجيل

299
النشاط

بناء وحدات سكنية

كفالة أيتام وكسوتهم

حفر آبار

الحقيبة المدرسية

ترميم منازل

مساعدات نقدية عينية

رقم الحساب

تسديد دين متوفي
مساعدة مرضى

مصرف الراجحي

SA1080000311608010137002

الجمعية الخيرية بمركز هروب
العنوان

جازان  /محافظة العيدابى  /مركز هروب

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

 292صبيا

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45931

عدد األعضاء العاملين

33

رقم الهاتف

ـــ

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

ـــ

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0500833567

رقم التسجيل

392

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مشروع كفالة أيتام

مشروع كسوة العيد

مشروع السالت الغذائية

مشروع مساعدة الشباب على الزواج

إفطار صائم بالمساجد

مشروع صرف الزكاة

مشروع إفطار صائم أسري

مشروع الحقيبة المدرسية

رقم الحساب

SA8480000221608010333006

مصرف الراجحي

367

جمعية البر الخيرية بالحقو
العنوان

جازان  /الحقو

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

7502

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

45991

عدد األعضاء العاملين

22

رقم الهاتف

0173135429

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0173135429

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0505766941

رقم التسجيل

393

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
إفطار صائم للمساجد

كفالة أسر

مساعدات طارئة
مساعدة زواج

الحقيبة المدرسية

كسوة العيد

إفطار صائم لألسر

ترميم المنازل

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8980000311608010160509

جمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة
العنوان

محافظة صبيا  /ساحل الجعافرة

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

768

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

45931

عدد األعضاء العاملين

45

رقم الهاتف

0173283909

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0173283909

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

bercsj@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505771757

رقم التسجيل

394

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مشروع المساعدات النقدية

مشروع كفالة األيتام

مشروع مساعدات طارئة

مشروع المساعدات العينية

مشروع مساعدة الشباب على الزواج

المساعدات الصحية

مشروع تأهيل األسر

مشروع تحسين المساكن

مشروع كسوة العيد

مشروع استقبال زكاة حبوب المزارعين
رقم الحساب

368

SA9710000044364831000107

البنك األهلي التجاري

جمعية البر الخيرية بالحرث
العنوان

الحرث  /بلدة الخوية

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

6644

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

45993

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0173200182

عدد األعضاء المنتسبين

4

رقم الفاكس

0173200655

عدد الموظفين بالجمعية

8

البريد اإللكتروني

Albr495@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0551819962

رقم التسجيل

395

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
توزيع مواد غذائية

كفالة يتيم

كفالة أسر

توزيع مياه صحية

رقم الحساب

كفالة أسر السجناء

مصرف الراجحي

SA1380000316608010000510

جمعية اإلحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان
العنوان

طريق أبو عريش  /جازان

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

989

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

45911

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0173245974

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0173245976

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0504572205

رقم التسجيل

456

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
المساهمة في تقديم خدمات عالجية مجانية في المنطقة

المساهمة في تقديم الخدمات الصحية اإلغاثية

المساهمة في مساعدة الفقراء والمساكين بإيصال العالج
والدواء لهم

دعم البرامج الوقائية والتثقيفية

االعتناء بالمشاكل الصحية لدى الشباب والمراهقين

استقبال تبرعات أهل الخير من أفراد وشركات وإيصالها
لمستحقيها

رقم الحساب

SA0780000119608010886669

مصرف الراجحي

369

جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية
العنوان

جازان – مركز الحكامية – طريق جازان
المضايا العام

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

388

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

45142

عدد األعضاء العاملين

129

رقم الهاتف

0172205775 – 0172207999

عدد األعضاء المنتسبين

360

رقم الفاكس

0172207934

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد االلكتروني

Alber1430@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0502763502

الموقع االلكتروني

www.ber.hakamia.com

تاريخ التسجيل

1429هـ

رقم التسجيل

457
برامج ومشاريع الجمعية

برامج

تأهيل

كفالة
 .1كفالة األيتام.

مشاريع

البنك

 .1تدريب الموظفين والموظفات.

 .2كفالة األسر.

 .2تدريب الفرق التطوعية.

 .3كفالة السجناء.

 .3األسر المنتجة.

 .4كفالة المرضي

 .4مساعدة الشباب علي الزواج.

اغاثة

تفريج
 .1ترميم المنازل.

 .1توزيع المواد الغذائية.

 .2تسديد فواتير الكهرباء.

 .2توزيع السالت الغذائية

 .3تأمين األدوات الكهربائية و الصحية.

 .3توزيع الزكوات (العينية والمالية).

 .4تسديد المصاريف العالجية.

 .4توزيع األضاحي.

 .5معايدة المرضي.

 .5أفطار الصائمين

الراجحي

األهلي

الحساب العام

Sa3180000119608010487955

Sa7510000044176655000104

Sa2915000999300001350008

حسابات الوقف

Sa7180000119608010798120

Sa4810000044176655000202

Sa2315000999300001350019

370

البالد

جمعية البر الخيرية بالشقيق
العنوان

مركز الشقيق  /محافظة الدرب  /جازان

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ــــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0173410615

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

ــــ

عدد الموظفين بالجمعية

ــــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

ــــ

رقم التسجيل

513

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات مالية

فرحة العيد

إعانات الزواج

مساعدات عينية

كسوة الشتاء

برامج العناية بالطفولة واألمومة

برامج التوعية الصحية
رقم الحساب

SA2280000459608010151211

مصرف الراجحي

371

جمعية البر الخيرية بمركز الطوال
العنوان

مركز الطوال  /محافظة صامطة

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

ــــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

ــــ

رقم الهاتف

0504571082

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

ــــ

عدد الموظفين بالجمعية

ــــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

ــــ

رقم التسجيل

556

تاريخ التسجيل

1431هـ

النشاط
مساعدات مالية وعينية

برامج التوعية

تحسين وترميم المساكن

إعانات الزواج

رقم الحساب

372

SA9680000316608010373339

برامج الطفولة

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية األسر بمنطقة جازان
العنوان

مدينة جيزان – حي الروضة الشمالي مقابل
جامع أبي بكر الصديق

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

3031

عدد أعضاء مجلس االدارة

11

الرمز البريدي

45142

عدد األعضاء العاملين

20

رقم الهاتف

0173176184

عدد األعضاء المنتسبين

47

رقم الفاكس

0173176180

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد االلكتروني

Taiseer1435@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0557424335

تاريخ التسجيل

1433هـ

الموقع االلكتروني
رقم التسجيل

619
النشاط

المساعدة والتيسير على الزواج للشباب
رقم الحساب

اصالح ذات البين
Sa980000119608010786091

المساهمة في حل مشاكل العنف األسري
مصرف الراجحي

373

374

جهات اإلشراف على الجمعيات في

منطقة نجران

 مركز التنمية االجتماعية بنجران. -مركز التنمية االجتماعية بشرورة.

375

الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بنجران (جيران)
العنوان

نجران

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

93

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

103

رقم الهاتف

0175221525

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0175222387

عدد الموظفين بالجمعية

27

البريد اإللكتروني

Info@jeeeran.org

جوال يمكن االتصال به

0500592122

رقم التسجيل

51

تاريخ التسجيل

1402هـ

النشاط
اإلعانات النقدية والعينية

مساعدة الشباب على الزواج

حضانة الروضة

إعانات الحاالت الطارئة

روضة أطفال الجمعية

مشروع السقيا الماء

مشروع عابري السبيل

دورات حاسب آلي

إفطار صائم

دورات تدريبية لموظفي الجمعية والجهات األخرى
رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA5110000043210278000103

جمعية البر الخيرية بشرورة
العنوان

شرورة  /حى سلطانة

تاريخ التأسيس

1404هـ

الصندوق البريدي

52

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

96

رقم الهاتف

0175321492

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0175322210

عدد الموظفين بالجمعية

29

البريد اإللكتروني

info@birr-shw.org

جوال يمكن االتصال به

0555053787

رقم التسجيل

80

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
المساعدات النقدية الشهرية

المساعدات العينية

جمع الفائض من الوالئم

المساعدات النقدية المقطوعة

كفالة األيتام

سقيا المياه

رقم الحساب

376

SA9010000042310153000105

البنك األهلي التجاري

الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بمحافظة يدمة
العنوان

نجران  /محافظة يدمة

تاريخ التأسيس

1421هـ

الصندوق البريدي

34539

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

44

رقم الهاتف

0175451038

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0175451038

عدد الموظفين بالجمعية

16

البريد اإللكتروني

yadamahjk@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0559111876

رقم التسجيل

195

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مساعدات زواج

مساعدات الحج والعمرة

برامج توعية اجتماعية

مساعدات نقدية

مشروع إفطار صائم

مشروع الحقيبة المدرسية

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA2680000467608010075758

جمعية البر الخيرية بمحافظة حبونا
العنوان

نجران  /محافظة حبونا

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

29613

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0175452513
0175452512

عدد األعضاء المنتسبين

8

رقم الفاكس

0175452514

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0542890888

رقم التسجيل

357

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
كفارة يمين  ،زكاة الفطر

تسديد إيجار المنزل

مساعدات أسر السجناء

مساعدات نقدية

كسوة العيد

السلة الغذائية

كفالة أيتام

إفطار صائم

الحقيبة المدرسية

مساعدات طارئة

كسوة الشتاء

العالج الطبي

رقم الحساب

SA7980000476608010057185

مصرف الراجحي

377

جمعية البر الخيرية ببدر الجنوب
العنوان

محافظة بدر الجنوب

تاريخ التأسيس

1426هـ

الصندوق البريدي

39529

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

ــــ

رقم الهاتف

0175458502

عدد األعضاء المنتسبين

28

رقم الفاكس

0175458503

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

0555890888

رقم التسجيل

358

تاريخ التسجيل

1427هـ

النشاط
مساعدات نقدية أسر

مساعدات نقدية معاقين

برامج تدريب حاسب آلي 2

مساعدات نقدية أيتام

مساعدات عينية لجميع الفئات

برامج تدريب اجتماعي

مساعدات نقدية أرامل ومطلقات

برامج تدريب حاسب آلي 1

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA4680000476608010066897

جمعية البر الخيرية بمحافظة ثأر
العنوان

محافظة ثأر  /نجران

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ــــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

ــــ

رقم الهاتف

0504421539

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

ــــ

عدد الموظفين بالجمعية

ــــ

البريد اإللكتروني

ــــ

جوال يمكن االتصال به

ــــ

رقم التسجيل

529

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط

رقم الحساب

378

مساعدات مالية

مشروعات العناية بالطفولة

برامج فرحة العيد

كسوة الشتاء

تحسين وترميم المساكن

إعانات الزواج

SA8580000205608010580556

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية للرعاية واإلرشاد األسري ببدر الجنوب
العنوان

نجران  /محافظة بدر الجنوب

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

39528

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

55951

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

-

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد االلكتروني

j.b.familycare.gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0507844876

الموقع االلكتروني

www.badr-care.com

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

589
النشاط

اعانات الزواج
رقم الحساب

الرعاية االسرية واإلرشاد لألسر بالمحافظة

الرعاية االسرية لألسر الفقيرة

مصرف الرجحي

Sa0880000560608010025551

جمعية األمير مشعل بن عبد اهلل لذوي االحتياجات الخاصة بمنطقة نجران (شمعة أمل)
العنوان

نجران  /طريق الملك عبد هللا

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

2030

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

55641

عدد األعضاء العاملين

53

رقم الهاتف

0175225591

عدد األعضاء المنتسبين

12

رقم الفاكس

0175225593

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد االلكتروني

http://shamat-amal.net

جوال يمكن اإلتصال به

0555590404

الموقع االلكتروني

Shamat-amal.net@hotmail.com

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

596
النشاط

تقديم االجهزة الطبية لذوي االحتياجات الخاصة

تقديم خدمات العالج الطبيعي للمستفيدين

تقديم مساعدات عينية ومالية لذوي االحتياجات الخاصة

تقديم التوعية للمجتمع عن ذوي االحتياجات الخاصة
وطرق التعامل معهم
رقم الحساب

205608010627779

مصرف الرجحي

379

جمعية البر الخيرية بالخر خير
العنوان

محافظة الخر خير

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

63

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

عدد األعضاء العاملين

--

عدد األعضاء المنتسبين

65

الرمز البريدي
رقم الهاتف

0175980999

رقم الفاكس

0175980888

عدد الموظفين بالجمعية

19

البريد االلكتروني

Perkr501@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0500455244

الموقع االلكتروني

www.per-kr.org

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

599
النشاط

توزيع مواد غذائية

إفطار صائم

كفالة طالب علم

توزيع مساعدات نقدية

ترميم وتأثيث منازل

مساعدات المرضى

زواج جماعي

توزيع سالت غذائية

كفالة األرامل والمطلقات

سقيا المياه

كفالة أيتام

إسكان خيري

رقم الحساب (اآلبيان)

مصرف الرجحي

Sa73800024160801033627

الجمعية الخيرية لرعاية االيتام بنجران «رفقاء»
العنوان

حي الضيافة  /شارع الزبير بن العوام

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

1008

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

55461

عدد األعضاء العاملين

25

رقم الهاتف

0175238348

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0175231954

عدد الموظفين بالجمعية

28

البريد االلكتروني

info@rufaqaa.com

جوال يمكن اإلتصال به

0506795320

الموقع االلكتروني

www.rufaqaa.com

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

612
النشاط

تقديم مساعدات دائمة لكافة االيتام المسجلين بالجمعية

رقم الحساب

380

تقديم برامج وأنشطة توعوية وترفيهية لأليتام وأسرهم

205608010720004

مصرف الرجحي

43162577000104

البنك االهلي

999112699380002

بنك البالد

جمعية البر الخيرية بالوديعه
العنوان

مركز الوديعة

تاريخ التأسيس

 1435هـ

الصندوق البريدي

ال يوجد

عدد أعضاء مجلس االدارة

10

عدد األعضاء العاملين

الرمز البريدي
رقم الهاتف

ال يوجد

عدد األعضاء المنتسبين

رقم الفاكس

ال يوجد

عدد الموظفين بالجمعية

ال يوجد

البريد االلكتروني

ال يوجد

جوال يمكن اإلتصال به

0562755566

الموقع االلكتروني

ال يوجد

تاريخ التسجيل

 1435هـ

رقم التسجيل

646
النشاط
الجمعية لم تبدأ العمل فعليا حتي تاريخه مازالت في طور التاسيس

رقم الحساب

في طور فتح الحساب

مصرف الرجحي

381

382

جهات اإلشراف على الجمعيات في

منطقة الباحة

 -مركز التنمية االجتماعية ببرحرح.

383

جمعية قرن ظبي الخيرية للخدمات االجتماعية
العنوان

الباحة – قرن ظبي

تاريخ التأسيس

1398هـ

الصندوق البريدي

235

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

-----

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0177397754

عدد األعضاء المنتسبين

76

رقم الفاكس

0177397725

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

Jm-garndhabi@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505618079

رقم التسجيل

30

تاريخ التسجيل

1399هـ

النشاط
مشروع حفظ النعمة

السلة الغذائية

إفطار صائم

كسوة الشتاء للطالب والطالبات

المساعدات المالية

كفالة اليتيم

الحقيبة المدرسية

إفطار الطالب والطالبات

حساب

رقم الحساب

مصرف

عام

SA1480000177608010009188

الراجحي

الزكاة

SA8080000177608010057567

الراجحي

حفظ النعمة

SA2680000177608010700000

الراجحي

المبني االستثماري

SA6280000466608010077003

الراجحي

عام

SA1615000999300002260005

بنك البالد

عام

SA2110000030310451000109

البنك األهلي

عام

SA5655000000006457300185

البنك الفرنسي

عام

5140010899901

بنك الرياض

عام

1008169197007

البنك العربي

384

جمعية البر الخيرية بالباحة
العنوان

الباحة  /طريق األمير سلمان

تاريخ التأسيس

1402هـ

الصندوق البريدي

230

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

17

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

61

رقم الهاتف

0177252533

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0177252976

عدد الموظفين بالجمعية

12

البريد اإللكتروني

g.b.albaha@gawab.com

جوال يمكن االتصال به

0505773586

رقم التسجيل

54

تاريخ التسجيل

1403هـ

النشاط
المساعدات المالية

روضة األطفال

إفطار صائم

المساعدات العينية

مساعدات الزواج

الحقيبة المدرسية

مباني استثمارية
رقم الحساب

SA4710000030310610000101

البنك األهلي التجاري

385

جمعية البر والخدمات االجتماعية ببرحرح
العنوان

الباحة – برحرح

تاريخ التأسيس

1401هـ

الصندوق البريدي

239

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

65921

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

0177416410

عدد األعضاء المنتسبين

34

رقم الفاكس

0177416470

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0505785950

رقم التسجيل

72

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
رعاية األسر الفقيرة

الحقيبة المدرسية

كفالة األيتام

كفالة األرامل

توزيع المساعدات العينية

رعاية المعوقين

ترميم المنازل

كفالة ورعاية اسر السجناء

استقبال زكاة الفطر وتوزيعها

اإلفطار التعاوني

تأثيث المنازل

توزيع المساعدات النقدية

استقبال كفارات اليمين
حساب

رقم الحساب

مصرف

التبرعات

SA780000353608010005448

الراجحي

المبني االستثماري

SA380000353608010017948

الراجحي

الزكاة

SA8680000353608010008210

الراجحي

التبرعات

30810365000110

البنك األهلي

386

جمعية القرى للبر والخدمات االجتماعية باألطاولة
العنوان

الباحة  /القرى  /األطاولة

تاريخ التأسيس

1410هـ

الصندوق البريدي

 89األطاولة

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0177500941

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0177500943

عدد الموظفين بالجمعية

38

البريد اإللكتروني

g.vg@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555775744

رقم التسجيل

98

تاريخ التسجيل

1410هـ

النشاط
المساعدات المالية والعينية

المساجد

مساعدة مقاضي رمضان

دار الملك فهد إليواء األيتام

المساعدات الطارئة

كسوة العيد

روضة األطفال

مشروع إفطار صائم

الحقيبة المدرسية

لجنة إصالح ذات البين

المستودع الخيري

توزيع لحوم الهدي واألضاحي

التدريب

كفالة األيتام

مساعدة الشباب على الزواج

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5180000431608010001351

جمعية البر الخيرية ببلجرشى
العنوان

شارع الملك فيصل

تاريخ التأسيس

1412هـ

الصندوق البريدي

236

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

22888

عدد األعضاء العاملين

110

رقم الهاتف

0177230456

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

017220013

عدد الموظفين بالجمعية

38

البريد اإللكتروني

133

جوال يمكن االتصال به

0505776294

رقم التسجيل

133

تاريخ التسجيل

1416هـ

النشاط

رقم الحساب

رعاية األسر الفقيرة

التدريب والتأهيل

حفظ النعمة

رعاية األيتام

مشروع الزواج

المستودع الخيري

إفطار صائم

روضة األطفال
SA6380000156608010154468

مصرف الراجحي

387

جمعية البر والخدمات االجتماعية بالمندق
العنوان

الباحة – المندق

تاريخ التأسيس

1410هـ

الصندوق البريدي

121

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

65921

عدد األعضاء العاملين

-

رقم الهاتف

017511473

عدد األعضاء المنتسبين

57

رقم الفاكس

017511473

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

bralmandq@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505677925

رقم التسجيل

163

تاريخ التسجيل

1420هـ

النشاط
المبني االستثماري

توزيع لحوم الهدي االضاحي

االعانات النقدية

أفطار الصائم

كسوة الشتاء

االعانات العينية

كفالة االيتام

عقد الدورات التدريبية البناء المستفيدين

الحقيبة المدرسية

حساب

رقم الحساب

مصرف

الزكاة

SA8880000353608010022336

الراجحي

التبرعات

SA3680000353608010022302

الراجحي

الزكاة

SA3810000030812562000108

األهلي

التبرعات

SA4810000030812311000109

األهلي

388

جمعية البر الخيرية بالمخواة
العنوان

محافظة المخواة

تاريخ التأسيس

1418هـ

الصندوق البريدي

 146المخواة

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

9

رقم الهاتف

0177280291

عدد األعضاء المنتسبين

132

رقم الفاكس

0177280291

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

Alber11@gawab.com

جوال يمكن االتصال به

050380618

رقم التسجيل

165

تاريخ التسجيل

1421هـ

النشاط
مساعدات مالية زكاة

مساعدة أسر محتاجة (إيجار منزل)

مشروع تيسير الزواج (المهور – الملكة – الوليمة)

مساعدات مالية تبرعات

مساعدة أسر محتاجة (ترميم مساكن)

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدات مالية لأليتام

مساعدة أسر محتاجة (كهرباء)

مشروع الزواج الجماعي

مساعدات عينية غذائية

مساعدات حاالت طارئة

دورة في العالقات الزوجية

السلة الغذائية الرمضانية

رعاية صحية

التدريب في المجال الصحي

مشروع إفطار صائم

التدريب على المهن (كهرباء – ميكانيكا – سمكرة)

مساعدات عينية أجهزة

إصالح ذات البين
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA6080000337608010004822

جمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة
العنوان

الباحة  /قلوة  /الشارع العام

تاريخ التأسيس

1419هـ

الصندوق البريدي

43

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ـــــ

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0177300770

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0177300101

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Me-a2010@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505773672

رقم التسجيل

167

تاريخ التسجيل

1421هـ

النشاط
كفالة أيتام

توصيل شبكات مياه للمنازل

إفطار صائم

بناء مساكن

حفر وتعميق بعض اآلبار

توزيع مواد غذائية

رقم الحساب

SA4280000474608010026620

تدريب وتأهيل
مساعدات طارئة (عينية)

مصرف الراجحي

389

جمعية البر الخيرية بوادى شرى
العنوان

الباحة /بلجرشى /وادى شرى

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

585

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

22888

عدد األعضاء العاملين

202

رقم الهاتف

0177553040

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0177553040

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

Al_berr@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555704072

رقم التسجيل

221

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
المساعدات النقدية لألسر المحتاجة

مشروع الحقيبة المدرسية

مشروع مؤونة رمضان

المساعدات العينية لألسر المحتاجة

مشروع الفسحة المدرسية

مشروع عيدية رمضان

برنامج كسوة الشتاء والعيدين

مشروع إفطار صائم

المساعدات الطارئة للمرضى والمتضررين من الكوارث

برنامج كفالة أسر السجناء
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9480000156608010153619

جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق
العنوان

محافظة العقيق

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

62

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

65961

عدد األعضاء العاملين

13

رقم الهاتف

0177390069

عدد األعضاء المنتسبين

64

رقم الفاكس

0177390197

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

alaqiqber@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505782159

رقم التسجيل

226

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
رعاية األيتام

السلة الرمضانية

الحقيبة المدرسية

رعاية األرامل والمطلقات

التدريب والتأهيل

بطانية الشتاء

مساعدات المحتاجين العينية والنقدية

إعانة الشباب على الزواج

إفطار صائم

الحقيبة المدرسية

رعاية األيتام

السلة الرمضانية

بطانية الشتاء

رعاية األرامل والمطلقات

التدريب والتأهيل

إفطار صائم

مساعدات المحتاجين العينية والنقدية

إعانة الشباب على الزواج

رقم الحساب

390

SA4680000177608010220751

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بقرى الفرعة ببني سار
العنوان

الباحة /بني سار /الشارع العام

تاريخ التأسيس

1424هـ

الصندوق البريدي

11046

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ــــ

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0177360007

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0177360006

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

www.jm-jmbanisar@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

رقم التسجيل

276

تاريخ التسجيل

1425هـ

النشاط
كفالة أسر

حلقات تعليم الكبيرات ومحو األمية

التدريب التعاوني مع معهد الخليج

تعليم الحاسب واللغة اإلنجليزية
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA5880000466608010030903

جمعية البر الخيرية بمركز غامد الزناد
العنوان

الباحة  /غامد الزناد

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

140

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

65942

عدد األعضاء العاملين

30

رقم الهاتف

0177397997

عدد األعضاء المنتسبين

ــــ

رقم الفاكس

0177397998

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0555783742

رقم التسجيل

388

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
مساعدة الشباب على الزواج

بناء مساكن

إفطار صائم

مساعدة األسر المحتاجة
رقم الحساب

SA5780000337608010240004

مصرف الراجحي

391

جمعية البر الخيرية ببني حسن
العنوان

الباحة – محافظة بني حسن

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

95

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

65921

عدد األعضاء العاملين

4

رقم الهاتف

0177365572

عدد األعضاء المنتسبين

32

رقم الفاكس

0177363770

عدد الموظفين بالجمعية

4

البريد اإللكتروني

Jam.b.has@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555923770

رقم التسجيل

389

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
تأثيث المنازل

االسكان الخيري

مساعدات مقطوعة

السلة الغذائية

كسوة الشتاء

الحقيبة المدرسية

كسوة للعيد

افطار الصائم

االضاحي

كفالة االسر

السلة الرمضانية

كفالة االيتام

ترميم المنازل

افطار الطالب والطالبات

حساب

رقم الحساب

مصرف

العام

353608010096009

الراجحي

الصدقة

353608010102575

الراجحي

الزكاة

353608010102583

الراجحي

المشاريع

353608010102609

الرجحي

392

جمعية الزواج واإلرشاد األسري بمنطقة الباحة
العنوان

الباحة

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

2030

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

17

الرمز البريدي

22999

عدد األعضاء العاملين

8

رقم الهاتف

0177255005

عدد األعضاء المنتسبين

65

رقم الفاكس

0177273500

عدد الموظفين بالجمعية

2

البريد اإللكتروني

Tayseer_alzawaj_baha@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505776294

رقم التسجيل

390

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
الدعم المادي للمقبلين على الزواج

الدعم المادي للمقبالت على الزواج من ذوي االحتياجات
الخاصة

االستشارات األسرية

التدريب والتأهيل
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA8580000177608010270004

جمعية البر الخيرية ببالشهم
العنوان

الباحة  /الحميد

تاريخ التأسيس

1427هـ

الصندوق البريدي

1009

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

22888

عدد األعضاء العاملين

52

رقم الهاتف

0177532324

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

0177532324

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

i.alber.sh@gmail.com

جوال يمكن االتصال به

0554037650

رقم التسجيل

391

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
لجنة إصالح ذات البين

إفطار صائم

فرحة العيد (كسوة العيد)

رعاية األيتام واألسر المحتاجة

الحقيبة المدرسية والفسحة اليومية

التدريب والتأهيل

سقيا األهالي

بناء وصيانة وتأثيث المنازل

رقم الحساب

SA3380000156608010210104

مصرف الراجحي

393

جمعية البر الخيرية ببني كبير
العنوان

بني كبير

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

233

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

22888

عدد األعضاء العاملين

5

رقم الهاتف

0177210052

عدد األعضاء المنتسبين

115

رقم الفاكس

0177210056

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد اإللكتروني

bnkj@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

ــــ

رقم التسجيل

426

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
مساعدات متنوعة

مساعدات أخرى

مشروعات العناية بالطفولة

مساعدات مالية وعينية

رقم الحساب

معونة الشتاء وفرحة العيد

مصرف الراجحي

SA4480000457608010070017

جمعية بني ظبيان الخيرية
العنوان

الباحة  /بني ظبيان

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

835

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

22888

عدد األعضاء العاملين

79

رقم الهاتف

07726002

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0177260033

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Gbzi23@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505780778
0534034090

رقم التسجيل

432

تاريخ التسجيل

1429هـ

النشاط
كفالة أسر (إعانات)

رقم الحساب

394

كفارة يمين

كفالة أيتام

الحقيبة المدرسية

زكاة المال

كسوة الشتاء – كسوة العيد
SA0980000177608010299987

مساعدة الزواج – إصالح ذات البين
المستودع الخيري – حفظ النعمة

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية ببني حرير وبني عدوان بالباحة
العنوان

الباحة – مركز بني حرير وبني عدوان

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

171

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

65951

عدد األعضاء العاملين

16

رقم الهاتف

0177416033

عدد األعضاء المنتسبين

66

رقم الفاكس

0177416034

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

-

جوال يمكن االتصال به

0505775384

رقم التسجيل

466

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
كفالة األيتام

المساعدات النقدية

المساعدات العينية

سيارة نقل المواد الغذائية

إفطار الصائم
الحقيبة المدرسية
كسوة الشتاء للمستفيدين

سيارة نقل الموتي

مغسلة األموات
كسوة الشتاء للطالب والطالبات

مشروع البرج الخيري
كسوة العيد

حساب

رقم الحساب

مصرف

عام

431608010076767

الراجحي

زكاة

431608010076759

الراجحي

كفالة االيتام

437608010076742

الراجحي

عام

30364430000300

البنك األهلي

395

جمعية البر الخيرية بمعشوقة وتربة الخيالة
العنوان

الباحة  /معشوقة

تاريخ التأسيس

1429هـ

الصندوق البريدي

1

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

11

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0504215744

عدد األعضاء المنتسبين

33

رقم الفاكس

0177506150

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

ـــ

جوال يمكن االتصال به

0505784596

رقم التسجيل

467

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
كسوة العيدين

المساعدات الطارئة

المساعدات العينية

الحقيبة المدرسية

مشروع إفطار صائم

برامج التدريب

المساعدات المالية

كسوة الشتاء

تحسين المساكن

رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA7880000431608010080017

جمعية البر الخيرية بمحافظة الحجرة
تاريخ التأسيس

1430هـ

العنوان

الباحة محافظة الحجرة

9
7

الصندوق البريدي

28

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

الرمز البريدي

65962

عدد األعضاء العاملين

رقم الهاتف

0177415383

عدد األعضاء المنتسبين

20

رقم الفاكس

0177415255

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

hajrah@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0555049355

رقم التسجيل

522

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
صرف مواد غذائية

مساعدات زواج

كسوة العيد

بناء مساكن

كفالة ايتام

سداد ايجارات

تسديد فواتير

تأمين اجهزة

عالج

افطار صائم

ترميم منازل

رعاية اسر السجناء

حساب

رقم الحساب

مصرف

عام

474608010100102

الراجحي

كفالة االيتام

474608010106018

الراجحي

الزكاة

474608010106000

الراجحي

396

جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بمنطقة الباحه
العنوان

الباحة دوار المالهي

تاريخ التأسيس

1432هـ

الصندوق البريدي

404

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

عدد األعضاء العاملين

33

عدد األعضاء المنتسبين

-

الرمز البريدي
رقم الهاتف

0177257474

رقم الفاكس

177257373

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد االلكتروني

taatyf@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0555777451

الموقع االلكتروني

www.taatgf.com

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

614
النشاط

تفعيل دور مشاركة المجتمع

التوعية الصحية

االستفادة من الهدي واالضاحي

تقديم خدمات عالجية

رقم الحساب

المشاركة االسعافية

بنك الرياض

Sa3420000005140088179940

جمعية البر الخيرية بيبس
العنوان

محافظة المنحواه مركز بيبس

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

202

عدد أعضاء مجلس االدارة

9

الرمز البريدي

65931

عدد األعضاء العاملين

34

رقم الهاتف

0504761564

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

-

عدد الموظفين بالجمعية

1

البريد االلكتروني

p.yabs@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

05047611564

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

1434هـ

رقم التسجيل

636
النشاط

تقديم المساعدات للمحتاجين
رقم الحساب

ترميم البيوت
SA4780000263608010484444

رعاية األيتام
مصرف الرجحي

397

398

جهات اإلشراف على الجمعيات في

منطقة الجوف

 مركز التنمية االجتماعية بالقريات. -مركز التنمية االجتماعية بدومة الجندل.

399

جمعية البر الخيرية بالجوف
العنوان

سكاكا  /الجوف

تاريخ التأسيس

1405هـ

الصندوق البريدي

617

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

13

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

32

رقم الهاتف

0146249252

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0146249580

عدد الموظفين بالجمعية

11

البريد اإللكتروني

info@beraljouf.org.sa

جوال يمكن االتصال به

0505388334

رقم التسجيل

75

تاريخ التسجيل

1406هـ

النشاط
مساعدات األسر المحتاجة

مساعدات طارئة

مساعدات األرامل والمطلقات

إفطار صائم

مساعدات غذائية نقدية

مساعدات أسر السجناء

التغذية المدرسية

مساعدات األيتام

كسوة العيدين

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA5010000041312240000107

جمعية البر الخيرية في محافظة القريات
العنوان

القريات

تاريخ التأسيس

1370هـ

الصندوق البريدي

540

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

11

رقم الهاتف

0146420718

عدد األعضاء المنتسبين

41

رقم الفاكس

0146426944

عدد الموظفين بالجمعية

12

البريد اإللكتروني

Ber-guryat-3@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0503538461

رقم التسجيل

113

تاريخ التسجيل

1414هـ

النشاط
تقديم المساعدات العينية والمالية لألسر

كفالة أيتام ورعايتهم

مساعدة الشباب على الزواج

مساعدات األرامل والمطلقات والمسنين

مشروع إفطار صائم

استقبال الزكاة وكفارة اليمين

رقم الحساب

400

SA780000500608019001457

مصرف الراجحي

جمعية البر الخيرية بمحافظة دومة الجندل
العنوان

الجوف  /دومة الجندل

تاريخ التأسيس

1422هـ

الصندوق البريدي

167

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

دومة الجندل

عدد األعضاء العاملين

142

رقم الهاتف

0146220769

عدد األعضاء المنتسبين

30

رقم الفاكس

0146225600

عدد الموظفين بالجمعية

9

البريد اإللكتروني

info@alkhiria.org

جوال يمكن االتصال به

0555391320

رقم التسجيل

233

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
مساعدات لألسر المحتاجة

التغذية المدرسية

كفالة أيتام

المساعدات الصحية

الحقيبة المدرسية

مساعدات تدريب وتأهيل

كسوة العيدين

مساعدات طارئة (تفريج كربة)

مساعدات عينية

إفطار صائم
رقم الحساب

مصرف الراجحي

SA9480000213608010029034

جمعية البر الخيرية في طبرجل
العنوان

الجوف  /طبرجل

تاريخ التأسيس

1412هـ

الصندوق البريدي

88

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0146283437

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0146281137

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد اإللكتروني

ـــ

جوال يمكن االتصال به

0503392849

رقم التسجيل

234

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
كسوة العيدين

كفالة أسر السجناء

مساعدات عينية

إفطار صائم

كفالة األسر المهجورة

مساعدات نقدية

ترميم منازل
رقم الحساب

SA248000025060801008480

مصرف الراجحي

401

جمعية الملك عبد العزيز النسائية الخيرية بالجوف
العنوان

طريق الملك خالد

تاريخ التأسيس

1425هـ

الصندوق البريدي

2346

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

13

رقم الهاتف

0146260916

عدد األعضاء المنتسبين

6

رقم الفاكس

0146260917

عدد الموظفين بالجمعية

27

البريد اإللكتروني

M az 16@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0506579950

رقم التسجيل

235

تاريخ التسجيل

1423هـ

النشاط
دورة مشرفات المقاصف األولى

دورة مشرفات المقاصف الثالثة

دورة الضيافة

دورة مشرفات المقاصف الثانية

دورة التجميل

دورة السدو

رقم الحساب

بنك الرياض

SA1120000004081385679955

جمعية البر الخيرية بصوير
العنوان

صوير  /الشارع العام

تاريخ التأسيس

1423هـ

الصندوق البريدي

50صوير

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

52

رقم الهاتف

0146290075

عدد األعضاء المنتسبين

5

رقم الفاكس

0146290075

عدد الموظفين بالجمعية

5

البريد اإللكتروني

Al-bra@hotmail.com

جوال يمكن االتصال به

0505290075

رقم التسجيل

249

تاريخ التسجيل

1424هـ

النشاط
مساعدات األسر المحتاجة

اإلعاشة المدرسية

استقبال وتوزيع زكاة الفطر

مساعدات طارئة

كسوة العيدين لأليتام

لحوم الهدي واألضاحي

كفالة األيتام

تدريس أبناء المستفيدين

رقم الحساب

402

SA0380000154608010722225

مصرف الراجحي

جمعية ابن القيم الخيرية بقارا
العنوان

الجوف  /قارا

تاريخ التأسيس

1428هـ

الصندوق البريدي

191

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

121

عدد األعضاء العاملين

3

رقم الهاتف

0146335111

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0146332697

عدد الموظفين بالجمعية

6

البريد اإللكتروني

ber@berqara.com

جوال يمكن االتصال به

0558154326

رقم التسجيل

398

تاريخ التسجيل

1428هـ

النشاط
رعاية السر الفقيرة وتأهيلها

كفالة األيتام

صرف مساعدات نقدية

رعاية أسر السجناء

التغذية المدرسية

إفطار صائم

رعاية األرامل والمطلقات

صرف مواد غذائية لألسر المحتاجة

كسوة العيدين

رقم الحساب

البنك األهلي التجاري

SA0810000041749695000104

جمعية البر الخيرية بأبو عجرم
العنوان

مركز أبو عجرم  /دومة الجندل  /منطقة الجوف

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

1266

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

9

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

501535001

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

0146541118

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

ـــ

جوال يمكن االتصال به

0508905669

رقم التسجيل

498

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
مساعدات مالية وعينية

إعانات الزواج

معونة الشتاء

تحسين المساكن

رقم الحساب

SA1280000213608010194440

مساعدة منكوبي الحوادث

مصرف الراجحي

403

جمعية األسرة بمحافظة القريات
العنوان

القريات  /منطقة الجوف

تاريخ التأسيس

1430هـ

الصندوق البريدي

ـــ

عدد أعضاء مجلس اإلدارة

7

الرمز البريدي

ـــ

عدد األعضاء العاملين

ـــ

رقم الهاتف

0504865001

عدد األعضاء المنتسبين

ـــ

رقم الفاكس

ـــ

عدد الموظفين بالجمعية

ـــ

البريد اإللكتروني

ـــ

جوال يمكن االتصال به

0508866414

رقم التسجيل

543

تاريخ التسجيل

1430هـ

النشاط
برامج اإلصالح

رعاية البحوث االجتماعية واألسرية

برامج المحافظة على األسرة

االستشارات األسرية

رقم الحساب

404

SA3180000111608010399406

حماية األسرة من التفكك

مصرف الراجحي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية االسرية بمنطقة الجوف
العنوان

سكاكا

تاريخ التأسيس

1431هـ

الصندوق البريدي

3634

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

42421

عدد األعضاء العاملين

40

رقم الهاتف

0146247037

عدد األعضاء المنتسبين

-

رقم الفاكس

0146257075

عدد الموظفين بالجمعية

7

البريد االلكتروني

joufzwag@gmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0505388313

الموقع االلكتروني

www.joufzwaj.com

تاريخ التسجيل

1432هـ

رقم التسجيل

588
النشاط

دورات تأهيلية للمقبلين والمقبالت علي الزواج

استشارات اسرية

حفالت زواج جماعي

دروات مستشار اسري

برامج تأهيل المطلقات

مساعدات نقدية وعينية للمقبلين علي الزواج

حساب عام

Sa7380000154608010739880

مصرف الراجحي

405

جمعية البر الخيرية بقليب خضر بمنطقة الجوف
العنوان

محافظة القريات – قليب خضر

تاريخ التأسيس

1434هـ

الصندوق البريدي

-

عدد أعضاء مجلس االدارة

7

الرمز البريدي

-

عدد األعضاء العاملين

7

رقم الهاتف

0146441064

عدد األعضاء المنتسبين

25

رقم الفاكس

0146441064

عدد الموظفين بالجمعية

3

البريد االلكتروني

brkolibkedr@hotmail.com

جوال يمكن اإلتصال به

0506397604

الموقع االلكتروني

-

تاريخ التسجيل

رقم التسجيل

632
النشاط

حصر االسر واإلراد المحتاجين للرعاية وتقديم الصدقات والزكاة لهم بما يساعدهم علي
تحسين أوضاعهم المعيشية واالحتياجية والصحية والسكانية
رقم الحساب

406

مساعدة األرامل والمساكين وأسر السجناء

SA8710000041372625000101

البنك األهلي التجاري

SA178000111608010653992

مصرف الراجحي

جمعية اآلفاق الخيرية للخدمات األسرية واالجتماعية بمحافظة دومة الجندل

صدرت الموافقة على إنشائها وتحت التأسيس

407

