خمتصر دليل اجلهات املاحنة (اإلصدار الثالث)
الذي أصدره املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بعنيزة
عام 8341هـ
مع إضافات مفيدة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  ,والصالة والسالم على أفضل األنبياء وخامت املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

وبعد:

من على شركة األهداف املميزة املتخصصة يف تسويق األوقاف واملشاريع اخلريية على مستوى اململكة العربية السعودية
فإن اهلل سبحانه وتعاىل َّ
أن تهديكم هذا املختصر املفيد لدليل اجلهات املاحنة الذي مت إصداره من قبل املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بعنيزة عام
8341هـ ,حيث متت إضافة جهات كثرية غري مسجلة يف اإلصدار السابق ,وحذف الشركات وبعض املؤسسات وحتديث البيانات وخاصة أرقام
اهلواتف والفاكسات واإلمييالت وإضافة روابط جديدة للجهات وغريها.
أسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ,وأن جيعل عونا ومعينا جلميع اجلمعيات اخلريية واملكاتب التعاونية
يف اململكة العربية السعودية.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
شركة األهداف املميزة

م

اسم اجلهة

جماالت الدعم

آلية الرفع

املتطلبات

الفرتات

العنوان

اهلاتف

الفاكس

مالحظات

*األوقاف
*اإلعالم والتقنية
*العناية بالعلماء
حممد
8

عبد العزيز الراجحي

3

حممد العلي الصانع

5883514180
*سياسات املنح

وطلبة العلم
*األنظمة واللوائح

البوابة

*الربامج الدعوية

االلكرتونية

5883531835

*ضوابط املنح
*جماالت الدعم

مدار السنة

الرياض

*آلية املتابعة

*متنية املوارد البشرية

5883531838
5883531833

5883514131
حتويله 851

رابط جديد ( مانح )

5883315414

والتقييم

*الصدقة اجلارية

http://rajhiportal.q
vtest.com/Instituti
on/Registeration

5143242444

*الدراسات والبحوث
*تفريج الكرب
*مسكن

التواصل مع

ال توجد

مدار السنة

الرياض

الرقم غلط

5883111431

الرمز الربيدي

*إفطار صائم

املؤسسة

*الغارمني

*الفاكس

5883155332

* دعوية

588511113

* الصحة

5883138011

5883558150

88453

5883131511

صب
455543

*املسؤولية
االجتماعية
*برامج التعليم
العناية باحملتاجني

5883855353

واأليتام
برامج تعليم وحفظ
القران والسنة
4

عبداللطيف العيسى

اإلطعام والسقيا
املساجد
اإلعالم اهلادف
تنمية اجملتمع والشباب

بوابة رائد للمنح

*سالمة الوضع

5883852131

النظامي

خالد السلمي

*أن توجد

مدار السنة

الرياض

العيسى

للجهة خطة عمل

5151135513

*وغريها

عبدالرمحن اهلليل
5111082552

info@aic.org.sa
5883852131

رابط املنحة رائد
fund.aic.org.sa

5883855353

تطوير العمل اخلريي
والوقفي

حتويل 852

الدعوة والتوعية

5883513555

تأهيل املرأة والعناية

5888513555

بالفتيات

5151358513

التعليم والثقافة
الشرعية
*التقديم
اجلمعيات
3

الطيار

1

آل مجيح

واملستودعات األكثر
نفعا

االلكرتوني
*فاكس

 /8اجملال الثقايف

*التقديم

 /3اجملال االجتماعي

االلكرتوني

/3اجملال االقتصادي

*وجود حساب
بنكي بامسها
*وغريها
 /8اخلطة

5883503833

التشغيلية

السنوي
*الفاكس

مدار السنة

الرياض

5883435331
5883435115

 /3التقرير

 /4اجملال الرتبوي

5883528582

*معايري املنح

مدار السنة

الرياض

5883534301
5883508381
5883515450

5883508582
5883435115

5883508381

ص.ب303858 :
الرمز الربيدي:
88423

ص.ب 3545
الرمز الربيدي88308 :

5883503833

/8جودة تصميم
املشروع

5124313808

واكتمال
عناصره
 /3قوة ارتباط
املشروع املقدم
لتحقيق األثر
حسب جمالت
املنح
/4حاجة املنطقة
للمشروع واألثر
املتعدي
*املشاريع الدورية

2

سليمان عبدالعزيز
الراجحي

*املشاريع املركزية
*املشاريع املتميزة
*املشاريع
االسرتاتيجية

البوابة
االلكرتونية

*وجود تصريح

 4فرتات

*انشاء حساب

 4فرتات

جديد ملن ليس
لديه حساب على
نظام املنح

طوال العام
طوال العام

مكة املكرمة

5831284044

ال يوجد

*مشاريع بناء القدرات

*وغريها

*مشاريع االستثمار

طوال العام

االجتماعي

طوال العام

*مشاريع تأسيس

بداية شهر

ورعاية الكيانات

5

مارس إىل

* مشاريع دعم

نهاية

املوازنات التشغيلية

أغسطس

*مشاريع اإلثراء املعريف

طوال العام

*مشاريع املساجد

4فرتات

* برامج الوصية

*بداية

/8األضحية
األمرية العنود

طوال العام

 /3السقيا
 /4عمارة املساجد
 /3الصدقة على
الفقراء

*داخل اململكة
*التقديم
االلكرتوني

*تصريح نظامي

5883181155

السنة
حتى

*خطة عمل

املنتصف

*حساب بنكي

*فرتات

بامسها

املواسم
كاحلج

5883503110
الرياض

5883503110
5883503120

5883130011

* الربامج املومسية
 /8برامج اإلغاثة
 /3العمرة واحلج
* الربامج الدعوية
 /8كرسي األمرية
العنود
 /3طباعة الكتب
 /4مكاتب الدعوة
 /3الدورات العلمية
* برامج تعليم القرآن
الكريم
 /8مراكز العنود
النسائية لتعليم القرآن
الكريم
 /3حلقات تعليم
القرآن الكريم

والعمرة

وحفظه
 /4املسابقات
واجلوائز اخلاصة
حبفظ كتاب اهلل

1

0

علي الثنيان وإخوانه

حممد وعبد اهلل
إبراهيم السبيعي

*مكاتب الدعوة

سالمة الوضع

واإلرشاد

النظامي

*شهر

*مجعيات الرب

*خطة عمل

1- 3

*حساب بنكي

*شهر

*مجعيات حتفيظ

منصة اجلسور

جدة

5832555555

5832402323

5832405555

5832401145

القران

بامسها

*املستودعات اخلريية

*وغريها

 /8التعليم يف احلرمني

*خطة عمل

5883185150

*أن يقدم

5883185515

 /3العلم الشرعي
 /4املساجد

البوابة
االلكرتونية

تقريرا ختاميا
شامال مزودا

 /3الدعوة

بالصور

 /1تطوير مؤسسات

واإلحصاءات عن

املنطقة الغربية فقط

85- 0

مدار السنة

الرياض

5883314102
5883185354
5883185100

5883185100
هاتف آخر

ص.ب301031

5883045408

الرياض 88418

حتويل 434

العمل اخلريي

الربنامج

5883314104

 /2خدمة القرآن

وأثره وتوصيات

5883300803

الكريم

مستقبلية

 /5تطوير قطاع العمل

*وغريها

5138034488

اخلريي
 /1تنمية الطفل
 /0تنمية املرأة
 /85ختفيف الفقر

85

حسن عباس شربتلي

مجيع املشاريع

خلدمة اجملتمع

اخلريية

صاحل عبدالعزيز

مجيع املشاريع

الراجحي

اخلريية

*الفاكس

ال توجد

مدار السنة

جدة

5832233555

5832245015

*تقديم تعريف
88

البوابة

شامل عن نفسها

االلكرتونية

*املشاريع اليت
قامت من قبل

مدار السنة

الرياض

5883804155
5883223358

info@sharbatlyfoundation.org

doctor.redaksa203
0@gmail.com
5883804258

خاص
عبداهلل املطوع

*تعريف شامل

doctor.redaksa20
30@gmail.com

*وغريها

د .رضا
5883084881

83

حممد صاحل الشاوي

84

امللك خالد

83

سليمان صاحل العليان

مجيع املشاريع

البوابة

اخلريية

االلكرتونية

املؤسسات التابعة

البوابة

سالمة الوضع
النظامي

مدار السنة

الرياض

*وغريها

5883048005
5883040808

5883084881

info@msalshaw
i.com

5115351524

للشؤون االجتماعية

االلكرتونية

ومدارس ومجعيات

منصة اجلسور

من مستشفيات

ال توجد

املؤسسات
عند فتح

الرياض

5883521044

باب الدعم
*نبذة تعريفية

االلكرتوني

*خطة واضحة

حتويل 8381/8583

*إرسال الطلب يف

*حتديد عدد

ظرف إىل موقع

املستفيدين

املؤسسة

*وغريها

مدار السنة

5883531111

5883251035
5883222111

*التقديم
املشاريع التنموية

إبالغ

5883535353

الرياض

مهدي بو مخسني
مسؤول املشاريع
اخلريية

 ssof@olayan.grop - - - -.com
-

5128355155
تأهيل وتدريب أبناء
األرامل واملطلقات
81

اهلدى

اخلريية ماعدا

التقديم
االلكرتوني

بدون
طلبات

امللتقيات

مدار السنة

الرياض

5883144055
5883314155

5883314155

إفطار صائم
*برامج احلرمني
الشريفني
/8برنامج رمضان

82

إبراهيم عبدالعزيز
آل إبراهيم

سالمة الوضع

/3برنامج احلج
/4برنامج احلج املسر
/3تفطري الصائمني يف
أيام البيض
*الربامج التنموية
/8أكادميية إبراهيم

ص ب 85550:

النظامي
الربيد السعودي

*خطة عمل
*وغريها

مدار السنة

الرياض

5883230055

5883230531

الرمز الربيدي
88344

عبدالعزيز آل إ[راهيم
للتدريب
/3جائزة الكرمية
هيا العساف لدور
التحفيظ النسائية
/4الزواج اجلماعي
/3تنمية اجملتمع
/1صيانة املساجد
*الربامج اخلريية
 /8العينيات(السالل
الغذائية ,األجهزة
الكهربائية ,كسوة
الشتاء ,البطاقات
الشرائية)
/3مشروع التفريج عن
السجناء واملعسرين

 /4طوارئ العالج
فواز وسلمان وعبد
85

العزيز احلكري
ووالديهم

81

5883415555
كافة املشاريع
اخلريية

حممد عبداهلل
سعيدان واوالده

اخلريية

80

35

فهد عبد اهلل العويضة

5883415321

الرياض 884542

5155550453
كافة املشاريع

العثيم

*الفاكس

ال توجد

مدار السنة

الرياض

5883533533

ص.ب 8445558

الفاكس

كافة املشاريع

التقديم

اخلريية

االلكرتوني

*كافة املشاريع

*التقديم

*األوقاف

االلكرتوني

ال توجد

ال توجد

*شهر 3
*شهر0

مدار السنة

5883033418
الرياض

588303333

5883033023

5883033023
الرياض

5883135555

5883132222
100٥٥٤٣٥٤٤

5883504555
حتويله333أو111
متطلبات كثرية

مدار السنة

الرياض

5883503523
5883521385
5883523241

ص.ب 833
الرياض 88388

اسرتاتيجيات املنح
االسرتاتيجية األوىل:
تعزيز هوية وقيم
اجملتمع
/8رعاية برامج تعزيز

5883803253

اهلوية والقيم

5883551515

/3العناية بصناعة
38

سعد وعبد العزيز
املوسى

اإلعالم يف تعزيز
اهلوية والقيم
/4متتني اجلهات
املهتمة بتعزيز اهلوية
والقيم
االسرتاتيجية الثانية:
البناء الرتبوي للشباب
واألطفال
/8رعاية األفكار
املبتكرة للبيئات

البوابة
االلكرتونية

متطلبات
كثرية

5883803228
مدار السنة

الرياض

5883803115
جوال
51110441883

5883803155

بريد الدعم الفين
it@walmosa.org

الرتبوية
/3متتني اجلهات
الرتبوية املتخصصة
/4تبين املشاريع
واملنتجات الرتبوية
املتميزة
/3املساهمة يف بناء
واستثمار املربني
االسرتاتيجية الثالثة:
تنمية حياة الفقري
واحملتاج
/8رعاية األفكار
واملشاريع التنموية
للفقري واحملتاج
/3تطوير اجلهات
اخلريية على
املمارسات التنموية

االسرتاتيجية الرابعة:
العناية بطالب املنح
/8العناية بالتأهيل
اجملتمعي لطالب املنح
/3رعاية ومتتني
اجلهات املهتمة بطالب
املنح
االسرتاتيجية
اخلامسة :تطوير
القدرات املالية للقطاع
اخلريي
/8تأسيس ورعاية
وحدات لتنمية املوارد
املالية يف اجلهات
اخلريية
/3رعاية املشاريع
التسويقية للجهات

اخلريية
/4رفع كفاءة أداء
العمليات املالية
*اجلمعيات اخلريية
33

سعود فهد

34

عبدالرمحن اجلريسي

*كفالة األيتام

*الفاكس

ال توجد

مدار السنة

الرياض

*تدريب وتأهيل

5883148585
5883145428

5883145418

احملتاجني
100٥0٤4٣10

*التقديم
االلكرتوني
*كافة املشاريع
*ختصص إغاثي

سالمة الوضع
النظامي
خطة عمل

*الفاكس

5883803515
مدار السنة

الرياض

حساب بنكي

5883803381

ص.ب 485

5883551838

الرياض 88388

5883803335

بامسها

5883551488
33

محد عبد الرمحن

*جمال الرتبية والقيم

احلصيين

*جمال مشاريع املرأة

البوابة
االلكرتونية

حتدد
املؤسسة

الدمام

5841435013
5841438331

5841430505

bit.ly/25g2i2c

فرتات الدعم

*جمال أعمال الرب

5832153131
31

أبو داوود

32

خالد الدبل

كافة املشاريع

*التقديم

اخلريية

االلكرتوني

كافة املشاريع

*التسليم مباشرة

اخلريية

*الفاكس

ال توجد

مدار السنة

جدة

ال توجد

مدار السنة

الدمام

35

عبداهلل بن عبدالعزيز
الراجحي

*مشروع السقيا

*التقديم

5883332051

االلكرتوني
ال توجد

مدار السنة

الرياض

*الفاكس

31

5883848021

info@rajhifounda
tion.org
maalrajhia@gg.or
g.sa

5883844851

الكريم
عمر البليهد

حتويل 355
5883848033

*مشروع تعليم القران

*الزواج

حتويل 155

5841433413

5115333114

*مشروع دعم
اجلمعيات اخلريية

5841458225

رافع السوادي

*مشروع إفطار صائم
*مشروع إطعام

583213022

5832235844

mabudaood@gg.
org.sa

5155581105
*التسليم مباشرة

ال توجد

مدار السنة

الرياض

5882338004

جند فقط

خارج الرياض

*األسر املنتجة
*معايدة األيتام

30

إبراهيم السلطان

كافة املشاريع
اخلريية

5883830383

*التقديم
االلكرتوني

ال توجد

شهر رمضان

الرياض

*الفاكس

5883830222

5883533331

5883830111

*جمال الدعوة
*دور التحفيظ

45

*مجعية اإلعاقة

أن تكون

حممد صاحل

*أطفال التوحد

مجعية خريية

العذل

*مكافحةالسرطان

الفاكس

مسجلة بوزارة
الشؤون
االجتماعية

*بناء املساجد

5883135521

رجب
وشعبان

الرياض

ورمضان

5155811234
58831588885
5151333541

*سقيا املاء
*إفطار صائم
48

عبد الرمحن عبد اهلل

حتفيظ القران

التقديم

*أن تكون املنشأة

مدار السنة

الرياض

5883355131

5883135521

الفريان

43

حسن القحطاني

املكاتب التعاونية

االلكرتوني

*اجلمعيات اخلريية

*الفاكس

*املكاتب الدعوية

*الذهاب إىل
موقع املؤسسة

داخل اململكة

سالمة الوضع

5841135333

النظامي

584118553

*خطة عمل

مدار السنة

الدمام

*وغريها

584 1101111

5841101111

املنطقة الشرقية فقط

5841133888

*اجلهة مسجلة

44

حسن معجب حسن
بين حويز

رمسيا

*التعليم

*التقديم

*الصحة

االلكرتوني

*مصرح هلا

*احلد

*الفاكس

رمسي .

جوال
مدار السنة

أبها

5152828213

5853353143

5853350223

*وغريها

43

حممد العلي السويلم

كافة املشاريع
اخلريية

*التقديم

*أن يكون

االلكرتوني

طلب الدعم
منسجما مع
سياسات

مدار السنة

القصيم
البكريية

5824411115
5824155533

5824411111
5824155888

متوقف عن الدعم
naïf.waqf@gmail.
com

*الفاكس

املؤسسة
*أن يرفق مع
طلب الدعم
خطة عمل وآلية
ملتابعة التنفيذ
* وغريها

*برنامج إعداد
*أن يكون

للتوعية

طلب الدعم

يهدف إىل رفع مستوى
حسني عبد اللطيف
41

حممد عبداللطيف
التنموية

منسجما مع

الوعي والطموح لرفد
السوق بالكفاءات
املهنية واألخالقية
 /8دورة مهارات
 /3النجاح والتمييز
الوظيفي
 /4دورة أخالقيات

الرياض

*الفاكس

بريد واصل

سياسات
املؤسسة
*أن يرفق مع
طلب الدعم
خطة عمل وآلية
ملتابعة التنفيذ

مدار السنة

١٣١٣
حاطب بن عمرو
الورود وحدة
رقم 358

588320525
5883355111
5883355114
مهى العتييب
سكرترية املؤسسة
5111113112

5883205550

الدعم
منطقة الرياض فقط

العمل
 /3دورة قوة التحفيز
*برنامج نون للتعليم
يهدف إىل حتقيق حياة
كرمية من خالل
إشراك األفراد
بدورات تعليمية
متكنهم من احلصول
على فرص عمل
مناسبة
مشروع اجلامعني
ومحلة الشهادة الثانويه
مفاتيح التوظيف
*برنامج زدني
للتدريب
هدف هذا الربنامج
إىل تدريب وتأهيل

األفراد مبا يتوافق مع
سوق العمل.
مشروع دورات
التدريب املهين.
*برنامج رزق حسن
للتوظيف
يهدف رزق حسن إىل
إجياد فرص عمل
لألفراد بالتواصل مع
الشركات
واملؤسسات وإىل
احتضان املشاريع
املنتجة لرتسيخ ثقافة
العمل املهين:
مشروع التوظيف
املباشر
مشروع التدريب

املنتهي بالتوظيف
*برنامج إمداد للدعم
يهدف إمداد إىل تأمني
الدعم لتذليل
الصعوبات اليت تواجه
األسر ومكافأة
امللتزمني جبديه
التدريب وشروطة:
مشروع مواصالت
مشروع مكافآت
مشروع تيسري

42

45

كافة املشاريع
مرعي بن حمفوظ

سامل حمفوظ

اخلريية
*املشاريع التنموية
*املشاريع التوعوية

*الفاكس
*الذهاب إىل

ال توجد

موقع املؤسسة
الفاكس

ال توجد

التقديم يف
شوال

مكة

منتصف

*املدينة املنورة

ابريل

*مكة املكرمة

5831155511

5832052221
5832052142

5831155500

5833818111

تدعم املؤسسة قطاع
التعليم بنسبة

واالجتماعية

51%

*جيزان

*مشاريع رفع
القدرات
* كافة املشاريع
اخلريية

*فابلية القياس

*كفالة األيتام

*اإلبداع

*مشاريع الزواج

41

فرحان مبارك خلدمة

*املكاتب التعاونية

اجملتمع اخلريية

*دعم اجلامعات

 -مسو -

*دعم األوقاف
*بناء املساجد

*التقديم
االلكرتوني

*الفاكس

والتجديد
5841151515

*عمق التأثري
وطول املدة

مدار السنة

الدمام

5841151111

584 1325111

*مساحة التأثري
*اعتدال
التكلفة

*إنشاء املساكن

*تراكمي

*االهتمام مبشاريع
القران
40

عبد العزيز وحممد

كافة املشاريع

*الفاكس

*أن يكون

مدار السنة

الدمام

5841444422

5841441341

وعبد اللطيف محد

اخلريية

اجلرب

طلب الدعم

األستاذ ناهض

منسجما مع

اجلرب باألحساء

سياسات

املنطقة الشرقية فقط

584 1455831

املؤسسة
*أن يرفق مع
طلب الدعم
خطة عمل وآلية
ملتابعة التنفيذ
*وغريها
*الربامج الدائمة

35

منصور العلي الشعييب

برنامج الرعاية

السالمة  -شارع

alshoaibi28@hotm
ail.com

التعليمية

عبد الرمحن

ملحوظة :لن يتم النظر

برنامج املساعدات
الطبية والعالجية
العاجلة
برنامج رعاية األيتام
والعجزة

جدة  -حي

الذهاب إىل موقع
املؤسسة

ال توجد

مدار السنة

السديري

5832233388

5832233388

يف الطلبات املرسلة عرب
الربيد اإللكرتوني

جبوار جامع
الشعييب

للمؤسسة ,وجيب تقديم
املعاملة شخصياً إىل مقر
املؤسسة جبدة.

برنامج توزيع املواد
التموينية والذبائح
*الربامج املومسية
برنامج إفطار صائم
برنامج زكاة الفطر
برنامج خدمة حجاج
بيت اهلل احلرام
برنامج كسوة العيد
برنامج توزيع ذبائح
عيد األضحى املبارك
برنامج إغاثة
املتضررين
البوابة
38

العرادي

املشاريع اخلريية

االلكرتونية

*سالمة الوضع
النظامي
* تقديم خطة
عمل للمشروع

5883203314
مدار السنة

الرياض

5114005531

مدير االستثمار
االجتماعي إلياس

مسؤول البوابة

عبدالكريم

5883148548

5121112551

منصة اجلسور

حتويل

*وغريها

455
5883084503
حممد إبراهيم
33

اخلضري خلدمة
اجملتمع

كافة املشاريع

الذهاب إىل موقع

اخلريية

املؤسسة

ال توجد

مدار السنة

القصيم

5824433234
غري موجود يف

5883085133
5824434111

info@alkhdair.co
m.sa

اخلدمة
الدعم للمنطقة الشرقية

امليدان التعليمي

فقط

امليدان التطويري
امليدان الصحي
34

عبدالرمحن صاحل
الراجحي وعائلته

امليدان اإلغاثي

رابط خاص لتحديث
*التقديم
االلكرتوني

امليدان املومسي
والطارئ

املؤسسة على

https://goo.gl/for
ms/9kcACkMwcu
mrLaCk1

الربامج الغري

امليدان األسري
امليدان اإلرشادي

*يقتصر دعم

مجعيات التحفيظ

*الفاكس

هادفة للربح

مدار السنة

الدمام

5841311338

5841313223

امليدان الدعوي
امليدان اإلعالمي
والتقين
سالمة الوضع

*املشاريع املقدمة من
فهد وحممد وعبد
33

الرمحن وخالد أبناء
عبد العزيز الفهد
السعيد

اجلهات اخلريية داخل

النظامي

عنيزة

*خطة عمل

*املبادرات

*الفاكس

*حساب بنكي

*امللفات احملولة من

بامسها

اجلهات اخلريية

*وغريها

5824231850
نبيل العمرييين
مدار السنة

عنيزة

5824233111

مسؤول الوقف

أبو محد

د /أبو طارق

املوظف اإلداري

5824245355

5125323553

*التعليم
*التطوير
31

سامل بن أمحد
باحلمر وعائلته

*اإلغاثة
*االجتماعية
*االستدامة

البوابة

ال توجد

مدار السنة

بدون

035535522

5841835404

https://balahmarcharity.org/login
رابط بوابة املنح

*األوقاف
32

القريان

املشاريع اخلريية

35

العضييب

برامج األطفال فقط

عبد العزيز وحممد

*مجيع املشاريع

العجمي وعائلتهم

اخلريية

*التقديم
االلكرتوني

ال توجد

مدار السنة

منطقة صناعية
دله

*بطاقة عرض
منصة اجلسور

للمشروع

*التقديم

*خطة املشروع

االلكرتوني

5883553833
مدار السنة

الرياض

*موازنة مالية
الدعم خالل

31

االتصال

30

عبد اهلل فؤاد وعائلته

*اجملال اإلعالمي
*اجملال االجتماعي

عزام الرفاعي

مدار السنة

الشرقية

5841815858

*املستندات

*اجملال التعليمي
*اجملال الدعوي

حتويل 854

info@awqafalodh
aibi.org

5133431118

مراحل
ال توجد

5841332020

5841334040

*التقديم

والرتاخيص

االلكرتوني

الرمسية للجهة

*الفاكس

*خطة عمل
املشروع

مدار السنة

الدمام

5841858111

5841853855

*وغريها

*اجملال الصحي
*جمال املساجد
15

عبد اهلل بن زيد

*مكاتب الدعوة

*الفاكس

بن غنيم

*مجعيات التحفيظ

*االتصال

ال توجد

مدار السنة

اخلرج

*الصحة

*املستفيد

املنتجة
*ترميم وبناء

*التقديم

مساكن للفقراء

االلكرتوني

*حتفيظ القران

*الفاكس

*الربامج الشبابية
*املشاريع الدعوية
*العالج والعمليات
اجلراحية للفقراء

5155235513

*خطاب دعم

*الفقراء واألسر

18

5881385555

5883251311

جوال

*الربامج النسائية

حممد احلبيب وأوالده

5883251384

واتساب ورسائل

*النتائج املتوقعة
*اهلدف من
املشروع
*ميزانية

smsفقط
مدار السنة

5883055355

الرياض
5883020033

واضحة
*وغريها

5155311152

الدعم خارج منطقة
الرياض

*األوقاف وتنمية
اجلهات اخلريية

13

علي إبراهيم
اجملدوعي

*التقديم
تنمية الفقراء

االلكرتوني
*الفاكس

14

الضحيان

/4دعم املشاريع
الدعوية
*االجتماعي واإلغاثي
/8العناية باملسكن
/3مساعدة املتزوجني
/4دعم املشاريع

*التقديم
االلكرتوني

5841801855

5841883025

ص.ب 442 :الرمز
الربيدي :الدمام 48388

5883534538
03555514

مالحظة :عدم إرسال

بتنفيذ املشروع

أبو عماد(سوداني)

شهادات الشكر

/3خماطبة إدارة

5112432315

اختصاص

الشرعي

5841801451

5843251311

Info@dohyan.co
m

اجلهة ذات

/8العناية بالعلم

/3رعاية طالب املنح

الباحة

/8أن تكون

*العلمي والدعوي

عبد اهلل تركي

ال توجد

مدار السنة

الشرقية

5841801315

الوقف بطلب
الدعم رمسيا
/4إرفاق صورة

آلية جديدة

الرياض

5883534533
5883533412

التصريح

5883545521

الرمسي للجهة

5883545532

/3إرفاق رقم

5153311555

اآليبان حساب

والدروع
5883534312

*متطلبات بعد الدعم
-/8خطاب باستالم
املبلغ و صورة من سند
القبض.
/3تقرير نهائي مفصل
عن خمرجات املشروع
والثمرات املتحققة و

التنموية
/3مشاريع سقيا املياه
*الصحي

بنكي باسم
اجلهة.
/1إرفاق التقرير
السنوي

/8عاجل املرضى

إلجنازات عدا

/3تأمني األجهزة

اجلهات حديثة

عاجل املرضى الطبية
*خدمة العمل اخلريي
/8مشاريع االستدامة
املالية
/3رعاية اجلهات
اخلريية وتطويرها

النشأة
/2إرفاق
التزكيات إن
وجدت.
-/5إرفاق بيانات
اجلهة أرقام
التواصل ,الربيد
الكرتوني,
مكان اجلهة
واملنطقة التابعة,
عدد املستفيدين
من اجلهة

التكاليف الفعلية.
/4ضافة شعار الوقف يف
املشاريع املدعومة.
مسؤول املشاريع
إبراهيم الرشود

13

إبراهيم علي العبودي

دعم سكين(املساعدة

*الفاكس

لإلسكان

يف دفع اإلجيار

*االتصال

*وجود عقد
إجيار ويكون

مدار السنة

القصيم

5824334831

5824333831

صحيحا

خمصص لألفراد
داخل حمافظة املذنب

*املساجد
*حفظ القران
*السنة النبوية
11

سليمان محد العطية

*رعاية وكفالة
األسر احملتاجة

*الفاكس
*االتصال

ال توجد

مدار السنة

القصيم

5824233515

5824233515

*سداد ديون املعسرين
*االهتمام بأسر
املسجونني
*القرض احلسن
12

عثمان عبد العزيز
السيف وأبناؤه

/8قرض تعليمي
/3قرض األسر املنتجة
/4قرض العاملني يف

*اجلهة رمسية
*التقديم
االلكرتوني
*الفاكس

*الشفافية
*متوافقة مع
برامج وخطط
املؤسسة

مل حيدد

الدمام

جوال

الدعم داخل املنطقة

5151135043

الشرقية فقط

5841383338

5841383338

خدمة اجملتمع
*املنح املباشر
/8دعم ورعاية األسر
احملتاجة
/3دعم ورعاية املرضى
/4دعم املسجونني
الغارمني
/3دعم مشروعات
الزواج
*االستثمار
االجتماعي
/8استدامة مالية
/3خدمة اجتماعية
/4فرص وظيفية
*األوقاف

/8بناء شراء األوقاف
/3استصالح األوقاف
/4إدارة األوقاف
*املساجد
/8بناء املساجد
/3صيانة املساجد
mbrah36@gmail.
com

*أيتام
15

مربة السالم

*اخلدمات الصحية

*الفاكس

*مجعية التحفيظ

*االتصال

ال توجد

مدار السنة

منطقة احلدود

5832203555

الشمالية

51543153342

5832205535
5832205525

*إقامة رياض األطفال

ماضي حممد اهلاجري
11

للتنمية االجتماعية
واألعمال اخلريية

صندوق الربيد401 :
الرمز الربيدي
08388

*توعية اجلاليات

*التقديم

*دور األيتام

االلكرتوني

*حتفيظ القران

*الفاكس

*اجلهة مسجلة

*شهر

رمسيا

رمضان

*مصرح هلا

*فصل

*هلا حساب

الشتاء

الدعم داخل املنطقة

5841055811
اخلرب

5841013353

الشرقية فقط
madi@alhajri.co
m.sa

رمسي

*اجلمعيات اخلريية

*وفرتة
ختريج طلبة

*املساجد

التحفيظ

*كفالة األيتام
*مشروعات الزواج
*تدريب الشباب من
10

عبد العزيز علي
السديس

اجلنسني
*املساهمة يف تأمني
األدوية واألجهزة

*الفاكس
*االتصال

ال توجد

مدار السنة

املدينة املنورة

5831311252

5831311252

الصحية
*املساهمة يف
اإلسكان اخلريي

25

والدة األمرية حصة

*محالت احلج

بنت مشعل بن عبد

والعمرة اجملانية

العزيز آل سعود
(زهوة اخلريية)

*توزيع السالت
الغذائية

5883813113

*التقديم
االلكرتوني
*الفاكس

ال توجد

مدار السنة

الرياض

5883120814

*رعاية األرامل
وكفالة األيتام
*رعاية العجزة
واملسنني
*تقديم املساعدات
املالية والعينية
*املساهمة يف عالج
املرضى
*خدمات اإلسكان
- 8رعاية وكفالة
االسر واحلاالت
احملتاجة
28

فهد إبراهيم املقيل

- 3تنفيذ مشاريع
االسكان التنموية
واخلريية وشراء
وترميم املنازل
للمحتاجني

*التقديم
االلكرتوني
*الفاكس

ال توجد

مدار السنة

الرياض

5883551551

5883551555

- 4تأمني االجهزة
واالدوية واملستلزمات
الطبية واملستوصفات
للمرضى واحملتاجني
- 3كفالة ورعاية
االيتام و من يف
حكمهم من ذوي
الظروف اخلاصة
- 1تقديم املنح
الدراسية اجملانية
ألبناء االسر الفقرية
- 2تقديم الدعم
املادي للجمعيات
اخلريية املرخص هلا
من قبل وزارة الشؤون
االجتماعية
- 5املساهمة بدعم
اسر السجناء

واملسجونني والغارمني.
 - 1دعم برامج
الرعاية والتوعية
االجتماعية
 - 0تقديم
املساعدات لألرامل
واملطلقات ورعايتهم
وتأهيلهم.

حممد وعبد اهلل أبناء
23

عبد اهلل بن حممد

- - -

اجلماز ووالديهما

*الفاكس

5883248335

*االتصال

5883234881

5883232445

nafaqh@outlook.
com

*برنامج املعونات
24

سنابل املدينة املنورة

*برامج الرعاية

*الفاكس

لألعمال

الصحية

*االتصال

*اخلدمات التعليمية

ال توجد

مدار السنة

املدينة املنورة

5841318828

5841313440

املدينة املنورة فقط

*املساعدات النقدية
5883510055
5883518282

23

عبد الكريم عبد اهلل
الدرويش

*مجيع املشاريع
اخلريية

*الفاكس
*االتصال

ال توجد

مدار السنة

الرياض

األخ مراد مسؤول

الربيد االلكرتوني:

املشاريع

officem@tasgrp.c
om

5883510551

5883520035

maldrwesh@gg.o
rg.sa

سكرتري األخ
عصام
5155115118
21

22

25

الشريف حممد

ال توجد بيانات

العوالي

أبي مني
حممد عواض صاحل
العجيب
أوقاف الشيخ سعيد
بن عبد اهلل السخري

مكة املكرمة

ال توجد بيانات

5831451438

abunomai.com

مكة املكرمة

Infosaeed@alsayedsons.co

21

نورة بنت سامل اخلنفري

20

آل عمران اخلريية

صدقة جارية

5115551581

وعلم ينتفع به

5115554551
الرياض خمرج ٢

إغاثي اجتماعي تعليمي
دعوي صحي تربوي

غري موجود

موارد بشرية

55

محد اجلاسر

غري موجود

تربوي موارد بشرية
58

اللؤلؤة الوقفية

53

حممد املصرييعي

غري موجود

54

الراجحي

5883238334

5883253223

5883851338

5883851334

صندوق الربيد231112 :
الرمز الربيدي88101 :

صندوق الربيد88388 :
الرمز الربيدي845 :
صندوق الربيد22331 :
الرمز الربيدي 88152

غري موجود

حصة بنت ناصر

الشمالي مشال شرق

5883215830

5883555833

جامعة امللك سعود

إغاثي اجتماعي
تعليمي دعوي صحي

الطريق الدائري

ال توجد بيانات

5115202333

info@allulwah.or
g

5123333188
5824234118

5822423544

https://twitter.com
 /whr1435حساب
بتويرت فقط

5118855583
53

امللوان الوقفية

51

أمحد الفهد اجلعد

سلة غذائية

ال توجد بيانات

الرياض حي الفالح

نورة العجمي

شارع طنجة مبنى

رقم اهلاتف خطأ

املناطق النائية

almelwan.ksa@g
mail.com

5883581113

حساب
بتويرت

مجعية حتفيظ القران

الرياض

الدورات التدريبية

اسم املدير
ناصر بن محد اجلعد
مل أحصل أي معلومات

السقيا ,إفطار صائم

52

د .عبدالعظيم البسام
اخلريية

بناء وإعمار بيوت اهلل

البوابة
االلكرتونية

الرياض  ,حي
اليرموك

Info@albassamch
aritIn.org

1٤٤٤٣٣٥٥٤1

األسر احملتاجة

55

حممد بن عبداهلل بن

بناء املساجد

إبراهيم املاجد

الفقراء واملساكني

1٤14٤101٤4

http://uacad
emic.com/

Almaged397@gmai
l.com

املدراس الشرعية
التجهيزات الطبية
حفر اآلبار والسقيا
تفطري الصائمني
 84جهات مشاركة
 /8أوقاف نورة املالحي
 /3عبدالرمحن عبداهلل
املوسى
 /4السيف

51

دار اإلحسان
منصة اجلسور

الصحي  ,حتفيظ قرآن

الرياض
طريق الملك عبداهلل

10041٤٥٥٤٣

100٥٤14٤1٤

 /3ابن املبارك
 /1أوقاف العرادي اخلريية
 /2دار اإلحسان
 /5امللك خالد
 /1اجملدوعي
 /0مزن اخلريية

 /85اجملدوعي اخلريية
 /88العضييب
http://jusoor.social
الرمز الربيدي1338 :

دراسة املشروع
من ناحية
اجتماعية
واقتصادية.
تدعم املؤسسة فقط
50

األمري الوليد بن طالل

املشاريع االجتماعية
املستدامة.

*التقديم
االلكرتوني
*الفاكس

حتويالت

دراسة على
املدى القصري
والطويل
للمشروع.
بيان الفئة
املستهدفة
والعدد
املستهدف من
املشروع.

مدار السنة

الرياض

0110110000

8318

100٥٤٤0000

8313

100٥٤٤0004

8323

 /8تنمية االستثمارات
الوقفية للمؤسسة
وللغري لتحقيق أعلى
معدالت االستثمار
كفاءة.
 /3تنمية و تطوير
األفكار االستثمارية
األمري حممد سلمان
15

بن حممد آل سعود
(أمل اخلريية)

اخلاصة باملؤسسة.
 /4بناء الشراكة
اجملتمعية مع
مؤسسات العمل
اخلريي احمللية
والدولية لتحقيق
تغيريات اجتماعية.
 /3تعزيز وتنمية
القطاع اخلريي.
 /1تعزيز ثقافة التنمية
املستدامة واملسؤولية

*التقديم
االلكرتوني
*الفاكس

1٤1٤٤44100

ال توجد شروط

مدار السنة

الرياض

100٥0٤4٤٤4

100٥٤1٤0٤٣

االجتماعية عرب
مراكز متخصصة.
 /2العمل كمؤسسة
ماحنة وممولة ملشاريع
تنمية اجتماعية
وتعليمية.
 /5القيام بدراسات
وأحباث ملساندة
املؤسسة يف حتقيق
رسالتها وأهدافها.
 /1تسويق وبيع
منتجات وخدمات
املؤسسة.
تدعم املؤسسة
18

امللك فيصل

املؤسسات التابعة
للشؤون االجتماعية
من مستشفيات
ومدارس ومجعيات

*اجلهة مسجلة
البوابة

رمسيا

االلكرتونية

*مصرح هلا
*هلا حساب

مدار السنة

الرياض

100٥1٤44٤٤
100٥1٤41٤٤

100٥1٤1٤4٥

ص.ب 413
الرياض 88388

خمتصة فقط

رمسي

باملشاريع االجتماعية

* وغريها

وال تدعم املؤسسات
واجلمعيات اخلريية
إفطار صائم

13

املشعل

كفالة أيتام
تأهيل كوادر إعالمية

10044٤1000
الرياض

10044٤4111
10044٤٣٥10

10044٤4111

انتقلت إىل مسؤولية
جمتمعية

دورات تدريبية

سلسة إبراهيم حممد
الوهييب للمقاوالت
14

سعد بن إبراهيم بن
عبداهلل الوهييب

24438515

الرقم اجملاني املوحد
5131111530

والنقل
1٣٣٥1٤٤1

التدريب املهين :الشارع
القدس احلي
: 406ص  .ب
 51961الرمز الربيدي
الربيد اإللكرتوني

thoailyshawki@g
mail.com
موقع اإلنرتنت
: http://shawqithoaily.weebly.co
m/
تقديم االعمال اخلريية
نقداً او عيناً متمثلة يف
اخلدمات االجتماعية
والصحية وكافة
وجوه الرب بالطريقة
13

عبداهلل بن حممد
القرعاوي

اليت حيث عليها الدين
االسالمي احلنيف
بالتنسيق مع

5115555835
مشال مستشفى
اليمامة الرياض

5883431010

صندوق البريد:
1004٣1٤٥11

اجلمعيات اخلريية

011٤٥٥

الرمز الربيدي88252 :

القائمة دون أن يكون
من أغراض
املؤسسة احلصول
على الربح املادي.
11

عبدالرمحن السديري

اجلوف

٣٢٩١٤٣٦

٣٢٩٤٤٢٦

ص  .ب ٩٥٢

الربيد اإللكرتوني
info@alsudairy.or
g.sa
املوقع
www.alsudairy.or
g.sa
10

نورة املالحي

05

حممد العلي السويلم

إنشاء املواقع

الرياض

االلكرتونية

حي الريان

هاتف وفاكس
info@estithmar.or
g.sa
الرمز الربيدي83323 :

035551454
5883855800

تقديم االعمال اخلريية
النقدية والعينية.
التدريب والتأهيل

5123134143

واخلدمات االجتماعية
والثقافية والتعليمية
والصحية واإلنسانية
كافة وجوه الرب
بالطريقة اليت حيثنا
عليها ديننا اإلسالمي
احلنيف دون ان

القصيم

نايف الفهمي
4155533
4410000

4418585

malswelm@gg.or
g.sa

يكون من أغراض
املؤسسة احلصول
على اي ربح مادي او
منفعه شخصيه
دعم النشاطات
االجتماعية بكل
انواعها داخل اململكة
المساعدة في الرعاية
التعليمية لأليتام واللقطاء
وغيرهم

08

صقر العريفي

تقديم العون املادي
للمراكز الصحية
والتأهيلية
تقديم العون املالي
للباحثني يف إجراء
البحوث والدراسات
املساعدة يف نشر
الفكر االسالمي

مكة املكرمة

531128345

531112130

malarefi@gg.org.sa

والدعوي
إنشاء اجلوامع
واملساجد وفقا خلطة
معتمدة
قضاء الدين ودفع
الديات عن احملتاجني
رعاية االوقاف التابعة
هلا وتفعيلها وحتقيق
االستفادة منها.
العمل على استثمار
جزء من موارد
املؤسسة وفقا للمنهج
الشرعي
ملهي بن سعيدان
03

وإخوانه (وقف
الشاكرين)

القرآن الكريم
تكملة عمارة املساجد
األوقاف اخلريية

وليد السر
الرياض خمرج 1

5123333511
5881853152

@
awqaf_alshakren
حساب بتويرت غري مفعل
Sec.vp@alshakre
en.com

عناية املرضى
تدريب وتأهيل لسوق
العمل
مكافحة التدخني
04

حممد عصيد ووالديه

03

الربكة

5143132510
http://t.co/coCBm
DYjQj
تنمية المهارات العلمية
واإلبداع والتميز.

أمحد بن عبدالعزيز
01

آل سعود للتنمية
اإلنسانية

العناية بالجوانب
الصحية ومجاالت
األبحاث.
األعمال الخيرية
والمساجد ودور
الرعاية االجتماعية.

الرياض

5883082555

58830434333

التعاون مع المؤسسات
المحلية والعالمية
ومراكز األبحاث.

02

عبدالعزيز بن أمحد
بن عبدالعزيز

حاضنةً للموهوبين,
راعيةً للمرضى

الرياض

1888458888

5883215123

الرقم غلط

55022883043

اإلنسانية
(عذيب اخلريية)

والمحتاجين,

55022883282555

333

مساهمةً في إعمار بيوت
اهلل ورعايتها ,داعمةً
للتنمية الوطنية المستدامة

إفطار صائم
الدورات العلمية
تعليم ودعوة احلجاج
05

حممد بن سليمان

تفريج كربة

البوابة

احمليسين

فتية احملراب

االكرتونية

info@almohisni.o
rg

5155153454

املسابقات القرانية
كفالة الدعاة

01

حممد بن عبدالوهاب
بن دعجم

حي النعيم شارع

إفطار صائم

األمري سلطان

مساهمة يف حج

جبوار مركز

الفريضة

اهلرم جدة
ص.ب 835433 :

5832134004
58323155113

5832131123
5832334238

Info@dejem.com

جدة 38433
تفتح
 /8الصحة واإلغاثة

00

الراجحي اإلنسانية
(مناء)

املؤسسة
بوابتها

 /3القرآن والدعوة

االلكرتونية

 /4املساجد واألوقاف

الستقبال

 /3بناء القدرات
البشرية (الشباب
والفتيات)

طلبات املنح
 4مرات
سنويا ويتم

الرياض

5881881341

5881881154

اإلعالن عن

 /1بناء القدرات

ذلك يف

املؤسسية

موقع

info@alrajhihumanitarian.org
رابط البوابة
http://alrajhihum.
/org

املؤسسة
وحسابها يف
تويرت
عبدالعزيز بن حممد
855

املساهمة يف تقديم

العوهلي

الربامج التوعوية

لتنمية اجملتمع

للمجتمع.

عنيزة

5844235115
5824281888

5824285111

malaohli@gg.org.
sa

املساهمة يف دعم
مشاريع تنمية اجملتمع
دعم وتعزيز العمل
التطوعي يف شرائح
اجملتمع وخاصة
الشباب ويف شتى
اجملاالت.
تدريب وتأهيل األسر
واحلاالت احملتاجة
تقديم القروض املالية
لدعم املشاريع املالية
التجارية الصغرية
لألسر احملتاجة.
تقديم املساعدات
العينية واملالية
للمحتجني بالتنسيق
مع اجلمعيات اخلريية
تقديم املنح الدراسية

اجملانية ألبناء األسر
الفقرية
858

علي بن عبداهلل
اجلفالي

التعليم
044٤11111

853

جدة

أبو غزالة اخلريية

أ /طالل بكر
5111104548

854

853
851
852

855

044٤11111

صندوق الربيد13101 :
الرمز الربيدي38133 :

سعد بن عبداهلل
محد املوسى
وقف إبراهيم
سعد املوسى
يذل الوقفية
جائزة األمرية صيتة

info@seetahawar
d.org

بنت عبدالعزيز
صاحل بن غامن

*املساهمة الفاعلة يف
تقديم اخلدمات

الرياض

5883205353

malsdlan@gg.org.
sa
صندوق الربيد1138 :

السدالن

االجتماعية واإلنسانية

حي التعاون شارع

والتعليمية والدعوية

عثمان بن عفان

لكل أفراد اجملتمع

مقابل مسجد

*تقديم املساهمات
التنموية للمجتمعات
الفقرية من خالل
مشاريع تنموية توفر
احلاجات األساسية
*العمل وفق ختطيط
دقيق وإدارة متميزة
تتسم بالنظام
والوضوح واملرونة
لكي تؤدي املؤسسة
دورها بكفاءة عالية
*التنسيق مع اجلهات
واملنظمات اخلريية
واإلنسانية األخرى
ذات االهتمام املشرتك

اجلوهرة

5883245312
5883245311

5883150355

الرمز الربيدي88303 :

حتى نكمل ما ال
يكمله اآلخرون
*جذب املتطوعني
لعمل اخلري من خالل
زيادة الوعي
باملمارسات التطوعية
وأعمال الرب واخلري

851

عبدالقادر البكري

850

عبداهلل ناصر عمار

885

عبداهلل عمر نصيف

صحي

جدة

5832180001

5832183051

صندوق الربيد:
4515الرمز الربيدي:
38318

إغاثي اجتماعي
تعليمي دعوي صحي

الرياض

تربوي موارد بشرية
إغاثي اجتماعي
تعليمي دعوي صحي
تربوي موارد بشرية

الرياض

5883114408
الرقم غلط
5882230111
الرقم غلط

5883111118

صندوق الربيد:
335513الرمز الربيدي:
88433

5882230888

صندوق الربيد:
43111الرمز الربيدي:
38351

إغاثي اجتماعي
888

روافد

تعليمي صحي تربوي

جدة

5831134000

5831105555

موارد بشرية
883

صاحل محزة صرييف

إغاثي اجتماعي تعليمي
دعوي صحي موارد
بشرية

جدة

5832188231

5832188231

884

كندة

إغاثي اجتماعي تعليمي
دعوي صحي تربوي
موارد بشرية

جدة

5832535353

5832528353

883

حسن طاهر

إغاثي اجتماعي تعليمي
دعوي صحي تربوي
موارد بشرية

جدة

5832533418

5832808315

881

عبداهلل السليمان

إغاثي اجتماعي تعليمي
دعوي صحي تربوي
موارد بشرية

جدة

5832338130

5833231588

882

885

حممد صاحل
عبد الشادي
حممد العلي
العبداللطيف

نوع النشاط :إغاثي
اجتماعي تعليمي دعوي
صحي تربوي موارد
بشرية

صندوق الربيد:
0551الرمز الربيدي:
38384
صندوق الربيد:
38308الرمز الربيدي:
3855

5153353350

صندوق الربيد1535 :
الرمز الربيدي38338 :
صندوق الربيد3445 :
الرمز الربيدي38318 :
صندوق الربيد:
35483الرمز الربيدي:
88385
Rowoigh99hotma
il.com

881

عوض بن حممد آل

عسري

مضحية

مخيس مشيط

880

سفر بن عايض ووالديه

835

فيصل حممد جمري

أبها

األمري حممد بن

الرياض شارع

838

مبنطقة عسري

التخصصي حي

عبدالرمحن الفيصل

املؤمترات

info@benmodhia.
com
5853335545

833

اإلنسانية

834

علي بن ناصر العقيل

833

لولوه بنت عبد العزيز

مساعدة الفقراء
والمساكين والغارمين
(اصحاب الكوارث).
تقديم االعانات للجمعيات
الخيرية .كفالة االيتام

صندوق الربيد٣011 :

1٤1٤0٤0٤٤1

5883333815
الرقم غلط
5883388812

مدى للخدمات

5853345552

الرياض

5883111121

الرياض

5883083525

صندوق الربيد111 :

الرمز الربيدي10٥10 :

5883333513

5883388813
5883111121

5883085325

صندوق الربيد0٤4٥ :
الرمز الربيدي00٥٥0 :

صندوق الربيد355111 :
الرمز الربيدي:
3388812
صندوق الربيد15302 :
الرمز الربيدي88233 :

الرقم غلط
الرياض

5883185558
5883144320

5883144401

صندوق الربيد12225 :
الرمز الربيدي88208 :

عالج المرضى .إغاثة
المنكوبين .سائر األنشطة
الخيرية األخرى .

831
832

835

831
830

بنيه بنت سعود بن

الرياض

عبدالعزيز (الرواد)
الالمي

جدة  -شارع خالد
بن الوليد

احلجاز رقم 8

تركي آل سعود

جدة

إبراهيم بن عبداهلل
العنقري وذريته

848

والدة األمير طالل بن
سعود بن عبدالعزيز

843

عبدالرحمن عبداهلل
الهليل

5832181313
الرقم غلط

5832144045

5832404555

5832135855

مكتب 3

هاتني اخلريية

845

الرقم غلط

5883152113

جدة بناية دار

األمري عبد العزيز بن

عبداهلل الدباغ اخلريي

5883152113

مساعدة األسر المحتاجة

الرمز الربيدي38314 :
صندوق الربيد1002 :
الرمز الربيدي38303 :

صندوق الربيد18118 :

جدة
جدة

5832205335

5832202813

الرياض

5883231333

58833888444

5142411143

صندوق الربيد83510 :

الرمز الربيدي38388 :

5832255333

الرياض

الرمز الربيدي88313 :

صندوق الربيد354 :

5832534131

5883513355

صندوق الربيد2553 :

الرمز الربيدي38114 :
صندوق الربيد8540 :
الرمز الربيدي38348 :
صندوق الربيد855 :
الرمز الربيدي88388 :
ahmed_mo_ali@y
ahoo.com
صندوق الربيد8240 :

الرمز الربيدي8838 :
844

محمد سليمان النملة

الرياض

5883551188

843

محمد سليمان البسام

الرياض

588313823

841

عبدالعزيز عبداهلل
الجميح

الرياض

842

والدة عماد الحجيالن

845

حماد سليم البلوي

841

هيلة إبراهيم العبودي

840

رندا

835

عبداهلل إبراهيم الخلف

838

عبدالرحمن عبداهلل
الموسى لخدمة المجتمع

األمراض المزمنة

الصحي  -اإلغاثي -
تنمية الفقراء  -تنمية
اجتماعية  -التقني -
االسكان  -كبار السن -
اإلعاقة  -األيتام -
األسر المنتجة –

5883555511

صندوق الربيد30115 :
الرمز الربيدي88325 :
صندوق الربيد51545 :
الرمز الربيدي88151 :
صندوق الربيد12244 :
الرمز الربيدي88123 :

الرياض حي الربوة
شارع بن منظور

5883038881

5883038882

الرياض الربوة

5883044351

5883044033

الرياض مخرج 0٤

5883025222

5883088215

جدة

5832214013

الرياض

035553331

5883155531

صندوق الربيد31555 :
الرمز الربيدي88335 :
صندوق الربيد31155 :
الرمز الربيدي88352 :
صندوق الربيد325311 :
الرمز الربيدي88433 :
صندوق الربيد2521 :
الرمز الربيدي38333 :

035553330

صندوق الربيد8532 :

5883545101

الرمز الربيدي88338 :

5883155531

الرمز الربيدي58814 :

المشاريع الصغيرة -
السجناء واألحداث -
سقيا حاج

مؤسسة ناشئة
833

مزن

جميع المجاالت

الرياض

834

ابن المبارك

تحفيظ قرآن  -تنمية
اجتماعية  -الشباب -
البيئي  -الثقافي

833

جوهرة البدور

املوقع االلكرتوني
http://www.muzu
/n.org.sa
info@muzun.org.
sa

الشرقية  -الخبر

5841354545

5841354545

مكة المكرمة

511233485

533403522

الرمز البريدي36512 :
صندوق البريد53215 :

