
رقم جوال الجمعيةالمستوى تصنيف بالمدينةاسم الجمعية#
0558929995خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالمذنبالجمعيه الخيريه لرعاية ذوي االعاقة)شموخ( بالمذنب1
0507260000خدمات صحية عامةجدةجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية2
505911232خدمة األسرةالجبيل الصناعيةجمعية محبه للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية3
0543158910خدمات التنمية االجتماعيةمركز بني عمروجمعية البر الخيرية ببني عمرو4
0507943336خدمات التنمية االجتماعيةمحايل عسيرجمعية البر األهلية بسحر آل عاصم5
0591001203خدمات التنمية االجتماعيةالهدارالجمعية الخيرية بالهدار6
0551439026خدمات التنمية االجتماعيةتبوكجمعية القرى الخيرية بأشواق7
0505559002خدمات التنمية االجتماعيةالمرقبانجمعية البر الخيريه بمركز المرقبان8
0504996377خدمة األسرةالدمامجمعية التنمية األسرية بالمنطقة الشرقية ) وئام (9

0503366068خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادحفرالباطنالجمعية النسائية الخيرية درة10
0554581100خدمة األسرةبدرجمعية التنمية األسرية بمحافظة بدر11
0503470022خدمات التنمية االجتماعيةقبهجمعية البر الخيرية بقبه12
0505144160خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةبريدةجمعية العوق البصري األهلية ببريدة13
0556008677خدمات التنمية االجتماعيةتربةجمعية شعر الخيرية14
0504749063خدمات التنمية االجتماعيةبارقجمعية البر الخيرية ببارق15
0503959366خدمات التنمية االجتماعيةالخفجيجمعية البر الخيرية بالخفجي16
0553000192تشجيع ودعم العمل التطوعي الرياضجمعية فرسان الطرق17
054290999خدمات التنمية االجتماعيةالبديعجمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة األفالج18
0555257425خدمات التنمية االجتماعيةالرينجمعية البر الخيرية بالرين19
0558465556خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالدمامجمعية همم السر ذوي اإلعاقة20
05065811135خدمات دعم المرضى وذويهمتبوكالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك21
0553457140خدمات التنمية االجتماعيةالقطيفجمعية الجش الخيرية للخدمات االجتماعية22
0500455244خدمات التنمية االجتماعيةشرورةجمعية البر األهلية بالخرخير23
0550556488خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالرياضجمعية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة "شراكة"24
0556383211خدمات صحية متخصصةبريدةالجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد25
0502012144خدمات المساعدات المادية والعينيةالدمامالجمعية الخيرية للطعام " إطعام "26
0557146608خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةجيزانجمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان27
0553851919خدمات الرعاية وخدمات األظفالبريدةالجمعية الخيرية لرعاية األيتام ببريدة28
0596296222خدمات التنمية االجتماعيةبلجرشيجمعية البر الخيرية ببلجرشي29
0530239080خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادالرياضجمعية حاضنة االعمال السعودية30

0555227967الدعم اإلداري والفنيمكة المكرمةجمعية عون التقنية31
0506643564خدمات التنمية االجتماعيةجدةالجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة32
0598889888خدمات التنمية االجتماعيةالدمامجمعية البركة الخيرية للخدمات االجتماعية بالدمام33
0502477700خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة بني حسنجمعية قرن ظبي الخيرية للخدمات االجتماعية34
0551191044خدمات المساعدات المادية والعينية احد المسارحةجمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة احد المسارحة35
0553390080خدمات التنمية االجتماعيةالباحةجمعية البر الخيرية بالفرعة بني سار ) إسعاد (36
0559336099خدمات المجتمعات المحلية واألحياءالرياضجمعية تنمية المجتمعات الريفية بمنطقة الرياض37
0506946609خدمات التنمية االجتماعيةالقطيفجمعية حزم أم الساهك الخيرية38
0505209075خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالرياضجمعية األطفال المعوقين39
0509767498خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالرياضجمعية اسر التوحد الخيرية40
0506070310خدمات الرعاية وخدمات األظفالالباحةاكناف41
0553255650خدمات التنمية االجتماعيةالمراميةجمعية البر االهلية بمركز المرامية42
0536515522خدمات اإليواء المؤقتالرياضجمعية اكرام عابري السبيل43
0557877990خدمات التنمية االجتماعيةمحايل عسيرجمعية ذات النطاقين النسائية الخيرية44
0504445248خدمات صحية متخصصة الرياضالجمعية الخيرية لمكافحة السمنة كيل45
0502226555خدمات الرعاية وخدمات األظفالالرياضالجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض46
0507795728خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الوجهجمعية البر الخيرية بالنابع47
0504400786العناية بالمجتمعات التاريخيةالرياضالجمعية النسائية للتراث العمراني48
0554313957خدمات التنمية االجتماعيةسبت العالياجمعية البر االهلية بباشوت49
0508808299خدمات صحية عامةالرياضجمعية رفيدة لصحة المرأة50
0500735557خدمات الرعاية وخدمات األظفالحفر الباطنجمعية رعاية األيتام51
0554293108خدمات التنمية االجتماعيةعرجاءجمعية البر الخيرية بعرجاء52
0599781111خدمات الرعاية وخدمات األظفالالخبرالجمعية الخيرية لرعاية االيتام بالمنطقة الشرقية )بناء(53
0556610184خدمات التنمية االجتماعيةالباحةجمعية البر الخيرية بالباحة54
0504754440خدمة األسرةالطائفجمعية الزواج والتنمية االسرية بالطائف55
0555003123خدمات التنمية االجتماعيةقناجمعية البر الخيرية بقنا56
0543881365خدمات التنمية االجتماعيةالخفجيجمعية الخفجي الخيرية النسائية57
0564815003خدمات صحية متخصصةجدةالجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة58
0556660501خدمات التنمية االجتماعيةالدوادميجمعية عروى الخيرية59
0503439013خدمات التنمية االجتماعيةطلعة التمياطجمعية البر الخيرية بطلعة التمياط60
0552666448خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةجازانجمعية الثريا األهلية للمكفوفين بجازان61
0552337881خدمات التنمية االجتماعيةاألحمر بمحافظة األفالججمعية البر الخيرية بمركز األحمر62
0550508489خدمات التنمية االجتماعيةخميس مشيطالجمعية الخيرية بخميس مشيط63
0556557884خدمات التنمية االجتماعيةشقراءالجمعية الخيرية بشقراء64
0562016555التعليم المستمر/ الكبارجدةجمعية اكساب المهارات اللغوية65
0555155587خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةجمعية البر بمكة المكرمة66
0504667758خدمات التنمية االجتماعيةوثيالنجمعية وثيالن الخيرية67
0535261992خدمات التنمية االجتماعيةالمويلححمعية البر الخيرية بالمويلح68
0553177006خدمات التنمية االجتماعيةخمبس مشيطجمعية عثمان بن عفان الخيرية بمركز الحفائر- القاعة69
0536625336خدمات التنمية االجتماعيةالبركالجمعية الخيرية بمحافظة البرك70
05553331612خدمات التنمية االجتماعيةالباحةجمعية بني ظبيان الخيرية71
0507889595خدمة األسرةالقرياتجمعية التنمية األسرية بالقريات72
0553671260خدمات التنمية االجتماعيةينبع البحر - مركز رخوجمعية البر الخيرية بوادي رخو73
0532263300خدمات صحية عامةأبهاجمعية الكوثر الصحية بعسير74
0508778604خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر الخيرية بالثنية75
0500025656خدمات التنمية االجتماعيةبدرجمعية البر الخيرية بمركز الشفية76
0555196100خدمات التنمية االجتماعيةبريدةجمعية البر الخيرية بالبصر77
0553399286خدمات التنمية االجتماعيةدومة الجندلجمعية البر الخيرية بأبوعجرم78
0551015545خدمات التنمية االجتماعيةالقحمةجمعية البر الخيرية بالقحمة79
0596603000خدمات التنمية االجتماعيةالقرياتجمعية البر الخيرية بقليب خضر80
0557885599خدمات التنمية االجتماعيةالشماسيةجمعية البر بمحافظة الشماسية81
0505868844خدمة األسرةجدةالجمعية السعودية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة82
0555077713خدمات الرعاية وخدمات األظفالالمظيلفجمعية عهد لرعاية االيتام بالمظيلف83
0537007174خدمة األسرةالرياضجمعية األم المبدعة84
0539464989خدمات التنمية االجتماعيةالبدعجمعية البدع الخيرية85
0508003900خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بأبوراكة86
0504439676خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة حوط بني تميمجمعية البر الخيرية بمحافظة حوطة بني تميم87
0505109545خدمات التنمية االجتماعيةنعجانجمعية  نعجان الخيرية88
0559949852خدمات التنمية االجتماعيةحائلجمعية الملك عبدالعزيز األهلية للخدمات االجتماعية89
0500038247خدمات التنمية االجتماعيةالرفيعةجمعية البر الخيرية بالرفيعة90

دليل الجمعيات



0507483410تعليم القيم الدينية وإقامة الشعائرالقويعيةالمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالقويعية91
0502865164خدمات التنمية االجتماعيةالدليميةجمعية البر الخيرية بالدليمية92
0505559204خدمات التنمية االجتماعيةالبجاديةجمعية البر الخيرية بالبجادية93
0530322544خدمات التنمية االجتماعيةدومة الجندلجمعية البر الخيرية بدومة الجندل94
0503060781خدمات التنمية االجتماعيةثلوث المنظرجمعية البر الخيرية بثلوث المنظر95
0555161634خدمات صحية متخصصةبريدةجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية96
0508403080خدمات التنمية االجتماعيةصويرجمعية البر الخيرية بصوير97
0503318996خدمات التنمية االجتماعيةمركز الشبيكيةجمعية البر الخيرية بالشبيكية98
0556008282خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر االهلية بتبالة99

0505244220خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية الوفاء الخيرية النسائية100
0506586032خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر الخيرية بمركزي الصور ومهر بوادي ترج101
0554476292خدمات التنمية االجتماعيةالحفيرجمعية البر الخيرية بالحفير102
0553905335خدمات التنمية االجتماعيةالروضةجمعية الروضة الخيرية103
0536050310خدمات التنمية االجتماعيةشعبة نصابجمعية البر الخيرية بشعبة نصاب104
محافظة القنفذة مركز جمعية البر الخيرية بوادي يبه - القوز105

القوز
0535606664خدمات التنمية االجتماعية

0555380185خدمات التنمية االجتماعيةطريفجمعية طريف الخيرية106
0503724349خدمات التنمية االجتماعيةنجرانجمعية البر الخيرية بتصالل107
0503223650خدمات التنمية االجتماعيةبحر أبو سكينةجمعية البر الخيرية بمركز بحر أبو سكينة108
0506234510خدمات التنمية االجتماعيةالزلفيجمعية البر الخيرية بالزلفي109
0592246663خدمات التنمية االجتماعيةجبةجمعية جبة الخيرية110
0555670744خدمات التنمية االجتماعيةالقنفذةجمعية البر الخيرية بمركز أحد بني زيد111
0559911426خدمات صحية متخصصةالرياضجمعية سند لدعم األطفال المرضى بالسرطان112
553388244خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالرياضجمعية صوت متالزمة داون113
0500021212خدمات صحية متخصصةجدةجمعية أصدقاء القلب الخيرية114
2563040خدمات التنمية االجتماعيةأبهاجمعية البر الخيرية بمركز شعف جارمة115
0582837271خدمات التنمية االجتماعيةحوطة بني تميمجمعية الحلوة الخيرية116
0552078664خدمات التنمية االجتماعيةنجرانالجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بنجران117
0534017797خدمات التنمية االجتماعيةأشيقرجمعية أشيقر الخيرية118
0555989609خدمات التنمية االجتماعيةالمغارجمعية البر الخيرية بمركز المغار119
0538400061خدمات صحية متخصصةعرعرالجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة الحدود الشمالية120
0539187007خدمات الرعاية وخدمات األظفالعرعرجمعية رعاية االيتام الخيرية بعرعر121
0536785333خدمة األسرةرفحاءجمعية مالذ للتنمية األسرية بمحافظة رفحاء122
0500110708خدمات التنمية االجتماعيةفيضة بن سويلمجمعية البر الخيرية بفيضة بن سويلم123
0507858581خدمات التنمية االجتماعيةمركز الحبيلالجمعية الخيرية بالحبيل124
0500437771خدمات صحية متخصصةالرياضجمعية ساعد األهلية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد125
0503254342خدمات التنمية االجتماعيةاالجفرجمعية البر الخيرية بمركز األجفر126
0553191914خدمات التنمية االجتماعيةالقصبالجمعية الخيرية بالقصب127
0531058875خدمات التنمية االجتماعيةالخبرجمعية ود الخيريه للتكافل والتنمية االسريه128
0504550448خدمات التنمية االجتماعيةمحايل عسيرجمعية البر الخيرية بتهامة بللسمر وبللحمر129
0558215256خدمات التنمية االجتماعيةابوعريشالجمعية الخيرية بأبي عريش130
0557000983خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بالطائف131
0551515958العناية بالمجتمعات التاريخيةالرياضالجمعية السعودية للمحافظة على التراث132
0594309120خدمات التنمية االجتماعيةصفيطجمعية البر الخيرية بصفيط133
0555104042خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الدلمجمعية البر الخيرية بالضبيعة134
0507925479خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادالرياضجمعية اليمامة األهلية135

0500661422خدمات التنمية االجتماعيةرجال المعجمعية البر األهلية برجال المع136
0562245560خدمات صحية متخصصةالمدينة المنورةجمعية المدينة ألمراض الدم الوراثية الخيرية137
0504876349الدعم اإلداري والفنيحائلجمعية حائل للتنمية البشرية138
0505160552خدمات التنمية االجتماعيةحائلجمعية البر الخيرية بالقاعد139
0596378717خدمات التنمية االجتماعيةضريغطجمعية البر الخيرية بضريغط140
0554872030خدمات التنمية االجتماعيةضرغطجمعية البر الخيرية ضرغط141
0506401767خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالرياضالجمعية الخيرية لمتالزمة داون - دسكا142
0555569670خدمة األسرةليلىجمعية التنمية األسرية باألفالج143
0567494204خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهاجدةجمعية البيئة السعودية144
0553510880خدمات التنمية االجتماعيةالسرحالجمعية الخيرية بمركز السرح145
0501118400خدمات التنمية االجتماعيةبلقرنجمعية البر والخدمات االجتماعية بعفراء146
0548553943خدمات التنمية االجتماعيةالوجهجمعية البر الخيرية بمركز المنجور147
0537279700خدمات الرعاية وخدمات األظفالالمدينة المنورةجمعية أبناؤنا الخيرية148
0551895550خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية العون الخيرية149
0535675550خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادالرياضجمعية التنمية البشرية )همة(150

0553352000خدمات التنمية االجتماعيةالبكيريةجمعية البر الخيرية بالبكيرية151
0552558500خدمات التنمية االجتماعيةالقويعيةالجمعية الخيرية بالقويعية152
0552409555خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةالجمعية الخيرية بمحافظة الكامل153
0500196065خدمات التنمية االجتماعيةمركز ابن شريمجمعية البر الخيرية بقرية ابن شريم154
0508508111خدمة الحاج والمعتمر  و الزائرمكة المكرمةجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية155
966554243438خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بالمحاني156
0537777266خدمات المساعدات المادية والعينيةالرياضجمعية خيرات لحفظ النعمة157
966550015313خدمات التنمية االجتماعيةالوجهجمعية البر الخيرية بخرباء بمحافظة الوجه158
0569240441خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةحائلالجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل159
0506550922خدمات صحية متخصصةالرياضجمعية البهاق الخيرية160
0505136346خدمات الحماية األسريةعنيزةجمعية عنيزة النسائية الخيرية )قطره(161
0552491116خدمات التنمية االجتماعيةالهمجةجمعية البر الخيرية بالهمجة162
0558234446خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالرسالجمعية األهلية لرعاية المعوقين بمحافظة الرس163
0555570381خدمات التنمية االجتماعيةالمويهجمعية البر الخيريه بالمويه بمحافظة الطائف164
0559625002خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية أعمال للتنمية األسرية165
0558012002خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف166
0503906989خدمات التنمية االجتماعيةاالحساءجمعية المواساة الخيرية للخدمات االجتماعية167
0507036999خدمات التنمية االجتماعيةأم الدومجمعية البر الخيرية بأم الدوم168
0567180218خدمات التنمية االجتماعيةالثلوثجمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم169
0554003929خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بالحوية170
0552770606خدمات مساعدة اإلسكانالرياضالجمعية الخيرية للخدمات الهندسية171
0556400110خدمات التنمية االجتماعيةضريةجمعية البر الخيرية بضرية172
0550809051تعليم القيم الدينية وإقامة الشعائرالقويعيةالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية173
0553322281خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية اليقظة النسائية الخيرية174
0503388080خدمات التنمية االجتماعيةالرسجمعية البر االهلية في بالرس175
0552000419خدمات التنمية االجتماعيةالدوادميجمعية البر الخيرية بالدوادمي176
0505161659خدمات دعم المتعثرين والترميم و اإليواء حائلجمعية حائل لإلسكان الخيري177
0504477790خدمات الرعاية وخدمات األظفالالرياضجمعية رعاية الطفولة178
0552964064خدمات التنمية االجتماعيةقلوةجمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة179
0547533557خدمات التنمية االجتماعيةعشيرة سديرجمعية البر الخيرية بعشيرة سدير180
0553387488خدمات التنمية االجتماعيةرويضة العرضجمعية البر الخيرية برويضة العرض181
0126062959خدمات التنمية االجتماعيةجدةجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات االجتماعية182
0550599449خدمات التنمية االجتماعيةيعرىجمعية البر الخيرية بيعرى183
0560949189خدمات الحماية األسريةجدةجمعية حماية االسرة الخيرية184
0568372482خدمات التنمية االجتماعيةالقطيفجمعية القطيف الخيرية للخدمات اإلجتماعية185
0504589267خدمات التنمية االجتماعيةنمرةجمعية البر الخيرية بالمروة186
0557016114خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادالرسالجمعية التنموية النسائية187

0تعليم القيم الدينية وإقامة الشعائرالقويعيةجمعية جنائز المخواة188
0554640055 خدمات التشييد و التمويل السكنيةابهاجمعية منازل189



0504781022خدمات الشباب والنشئجيزانجمعية بدار لتنمية الشباب190
0551965445خدمات المساعدات المادية والعينيةحائلجمعية حفظ النعمة بحائل191
0501006670خدمات التنمية االجتماعيةنجرانجمعية البر الخيرية بالمشعلية192
0509000755خدمات التنمية االجتماعيةرجال ألمع - أبهاجمعية البر الخيرية بمركز حسوة193
0541343175خدمات التنمية االجتماعيةالسديدجمعية البر الخيرية بالسديد194
0555118652خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بمركز فيضة المسلح195
0553638181خدمات صحية متخصصةعنيزةجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة196
0561646363خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالخرججمعية ذوي اإلعاقة الخيرية بالخرج )جذا(197
0544240889خدمات التنمية االجتماعيةلينهجمعية البر الخيرية بلينه198
052225653خدمات التنمية االجتماعيةأبهاالجمعية الخيرية بللحمر199
0558203356التقنيات والمنهجياتعرعرجمعية برمجيات حاسوبية200
0505350831خدمات التنمية االجتماعيةالدمامجمعية جود النسائية الخيرية بالدمام201
0554350025خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادالقصيمجمعية رؤية التنموية األهليةالنسائية بالبكيرية202

0551935791خدمات التنمية االجتماعيةرنيةجمعية البر الخيرية بمركز األملح بمحافظة رنية203
0503379704خدمة األسرةرابغجمعية التنمية األسرية بمحافظة رابغ204
0543564367خدمات التنمية االجتماعيةفيفاءجمعية البر الخيرية في فيفاء205
0532005512خدمات الرعاية وخدمات األظفالتبوكالجمعية الخيرية لرعاية االيتام بمنطقة تبوك206
0550925558خدمات التنمية االجتماعيةاحد رفيدةجمعية البر الخيرية بالربوعة207
0555140704خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة ينبعجمعية البر بمركز الفقعلي208
0530047232خدمات التنمية االجتماعيةالقوزجمعية الب الخيرية بعجالن وضواحيها209
0502550025خدمات التنمية االجتماعيةسيهاتجمعية النابية الخيرية210
0558881418العناية بالقرآن الكريمالمخواةالجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالجله وتبراك211
0505555081خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةجمعية االحسان والتكافل االجتماعي212
0554321800خدمات التنمية االجتماعيةالمجمعةجمعية سواعد الخيرية213
0551661402خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر الخيرية بمركز النقيع214
0551043592خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر األهلية بمحافظة بيشة215
0533532500خدمات التنمية االجتماعيةالباحةجمعية القرى االهلية للبر والخدمات االجتماعية216
0500150306خدمات التنمية االجتماعيةمسكةجمعية البر الخيرية بمسكة217
162430360خدمات التنمية االجتماعيةعقلة الصقورجمعية البر االهلية بعقلة الصقور218
0554390625خدمة األسرةينبع البحرجمعية التنمية االسرية سكن ومودة بينبع البحر219
0553612299خدمات التنمية االجتماعيةعنيزةجمعية البر الخيرية بعنيزة220
0503144435خدمات التنمية االجتماعيةالعظيمجمعية البر الخيرية بالعظيم221
0553377403خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بوادي ليه222
0504214704خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية النهضة223
0503699924خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة اضم - مركز حقالجمعية البر الخيرية بمركز حقال بمنطقة مكة المكرمة224
0559584001خدمة األسرةالبكيريةالجمعية الخيرية للزواج والتنمية األسرية بالبكيرية225
0533330578خدمات الرعاية وخدمات األظفالرفحاءالجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمحافظة رفحاء226
0503177451خدمات التنمية االجتماعيةناوانجمعية البر األهلية بناون227
0533820033خدمات المسنينبالجرشيالجمعية الخيرية إلكرام المسنين بالباحة228
0503185833خدمات التنمية االجتماعيةسميراءالجمعية الخيرية بمحافظة سميراء229
0505747500خدمة األسرةعرعرجمعية التنمية األسرية ألفة230
0551395065خدمات التنمية االجتماعيةالسليميالجمعية الخيريه بالسليمي231
0خدمات التنمية االجتماعيةالصبيخةجمعية البر الخيرية بالصبيخة232
0508165555العناية بالقرآن الكريمالقنفذةجمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة233
0505108292خدمات التنمية االجتماعيةالهياثمجمعية الهياثم الخيرية234
0553244344خدمة األسرةعرعرجمعية إسهام لإلرشاد االجتماعي235
0532683283خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادجدةجمعية دنيانا نور النسائية236

0555765180خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةجمعية توفيق األهلية237
0504700785خدمات التنمية االجتماعيةبلجرشيجمعية البر الخيرية بوادي شرى238
0555850727خدمة األسرةالجمومجمعية التنمية االسرية بمحافظة الجموم239
0557111043خدمات الشباب والنشئجيزانجمعية الرواد الشبابية بجازان240
555172240خدمات التنمية االجتماعيةخصيبةجمعية البر األهلية بخصيبة241
0556980099خدمات التنمية االجتماعيةدخنةجمعية البر الخيرية بدخنة242
0506064494خدمات التنمية االجتماعيةثارجمعية البر الخيرية بمحافظة ثار243
0505225483 خدمات الشباب والنشئالرياضجمعية فتاة العشرين244
0509635653خدمات التنمية االجتماعيةفيدجمعية البر الخيرية بمركز فيد245
0540474242خدمات التنمية االجتماعيةقرية جيدةجمعية البر الخيرية بجيدة246
0590221010خدمات التنمية االجتماعيةالعويقيلةالجمعية الخيرية بالعويقيلة247
0502818816خدمات التنمية االجتماعيةسبت العاليةجمعية البر والخدمات االجتماعية بالشفا بلقرن248
564405908خدمات التحفرالباطنجمعية البر االهلية بحفرالباطن249
0555555555خدمات  برامج التدريب على العملالجبيل الصناعيةالجمعية السعودية للفنيين250
0504615879خدمات التنمية االجتماعيةالمجاردةالجمعية الخيرية بالمجاردة251
0556223724خدمات التنمية االجتماعيةينبع البحرجمعية رضوى النسائية الخيرية252
0504943335خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفراداألفالجالجمعيه النسائيه الخيريه بمحافظه األفالج253

0558215256خدمات التنمية االجتماعيةابوعريشالجمعية الخيرية بأبي عريش254
0507008240خدمات التنمية االجتماعيةصبيحجمعية البر الخيرية بمركز صبيح255
0500418040خدمات التنمية االجتماعيةحائلالجمعية الخيرية بحائل256
055535823خدمات الرعاية وخدمات األطفالجازانجمعية رعاية األيتام بمنطقة جازان ِغراس257
0500004388خدمات التنمية االجتماعيةخفجمعية البر الخير بمركز خف258
0506780201خدمات التنمية االجتماعيةروضة هباسجمعية البر الخيرية بروضة هباس259
502394000خدمات التنمية االجتماعيةأملججمعية البر والخدمات االجتماعية بأملج260
0534339964خدمات التنمية االجتماعيةالحمضةجمعية البر األهلية بمركز الحمضة261
0501170160خدمات التنمية االجتماعيةاملججمعية البر الخيرية بالشبحة262
0556776750خدمات التنمية االجتماعيةالقطيفجمعية الجارودية الخيرية للخدمات االجتماعية263
0550509450خدمات التنمية االجتماعيةالثماميةالجمعية الخيرية بالثمامية264
0503739409خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر والخدمات اإلجتماعية بمركز وادي ترج265
0509155536خدمات الرعاية وخدمات األظفالالدمامجمعية ايتام الشرقيه266
0533036060خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةجمعية البر الخيرية بالجعرانة267
0555518976خدمات التنمية االجتماعيةالليثالجمعية الخيرية بمركز جذم268
0554666363خدمات التنمية االجتماعيةضباءجمعية البر الخيرية بمركز نابع داما269
0559560052خدمات دعم المرضى وذويهمالرياضالجمعية الخيرية لعالج المرضى)عالجي(270
0551556568خدمات التنمية االجتماعيةالعارضةجمعية جبال العبادل بمركز القصبة271
0567222691خدمات التنمية االجتماعيةتبوكجمعية الملك خالد الخيريه النسائيه بنبوك272
05553943خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الوجهجمعية أبي بكر الصديق الخيرية بمحافظة الوجه273
0551851391خدمات دعم المرضى وذويهمبريدهجمعية بلسم لتأهيل ومساندة اسر مرضى السرطان بالقصيم274
0568124124خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالدمامالجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية275
0580716068خدمات الرعاية وخدمات األطفالأملججمعية أبطال الخيرية لأليتام بأملج276
0594416556خدمات صحية متخصصةبريدةالجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ببريدة277
0555418676خدمات التنمية االجتماعيةخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب278
0557436000خدمات الرعاية وخدمات األطفالحائلالجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة حائل )رفاق(279
0500557047خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةنجران - ثارجمعية شآبيب رحمة لذوي اإلحتياجات الخاصة280
0507004488الوقاية من المخدراتالمجمعةجمعية حياة لرعاية المتعافين من االدمان281
0555656490خدمات التنمية االجتماعيةحاكمة أبو عريشجمعية التنمية االجتماعية بحاكمة أبو عريش282
0556726297خدمات التنمية االجتماعيةقصيباءجمعية البر الخيرية بمركز قصيباء283
0553236699خدمة األسرةالزلفيجمعية التنمية األسرية بالزلفي )عائلتي(284
0537255007خدمات التنمية االجتماعيةالوجهجمعية البر الخيرية بمركز الكر285
0555923770خدمات التنمية االجتماعيةالباحةجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن286
0505677925خدمات التنمية االجتماعيةالمندقجمعية البر والخدمات االجتماعية بالمندق287
0خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة بدر الجنوبالجمعية الخيرية بمحافظة بدر الجنوب288
0533953344خدمات التنمية االجتماعيةالغريفجمعية البر الخيرية بالغريف289



05551856666خدمات صحية متخصصةارياضجمعية السكري السعودية الخيرية290
0551947967تشجيع ودعم العمل التطوعيتبوكالجمعية الخيرية للعمل التطوعي291
0553320061خدمة األسرةشقراءجمعية التنمية األسرية بمحافظة شقراء292
0555855979خدمات التنمية االجتماعيةمركز المحالنيجمعية البر األهلية بالمحالني293
0555484030خدمات التنمية االجتماعيةابهاجمعية البر الخيرية بطبب ربيعة ورفيدة294
0509940103خدمات التنمية االجتماعيةأملججمعية البر الخيرية بمركز الرويضات أملج295
0533314475خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةرجال ألمعجمعية التوحد في محافظة رجال ألمع296
0553180736خدمات التنمية االجتماعيةنجرانجمعية البر بمركز سلطانة297
0505600401خدمات التنمية االجتماعيةحجرجمعية البر الخيرية بقرى وادي حجر298
0535387700خدمات التنمية االجتماعيةمركز دليهانجمهية البر االهلية بدليهان299
0553198035خدمات التنمية االجتماعيةمحايل عسيرالجمعية الخيرية بمحايل عسير300
0557227500خدمات التنمية االجتماعيةروامجمعية البر الخيرية بمركز روام301
0507765871خدمات التنمية االجتماعيةبداءجمعية البر الخيرية بمركز بداء302
0506228820خدمات التنمية االجتماعيةابهاجمعية البر الخيرية بالعرين303
0537100120خدمات التنمية االجتماعيةالمجاردةجمعية البر الخيرية بأحد ثربان304
966570402300المهنيةالرياضجمعية األخصائيين االجتماعيين305
0555772674خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة ثادقالجمعية الخيرية بمحافظة ثادق306
0553480348خدمات التنمية االجتماعيةمركز العمارجمعية البر الخيرية بالعمار307
0532892989خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بالعطيف308
0536636888خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةنجرانجمعية األمير مشعل بن عبدالله لذوي اإلحتياجات الخاصة309
0534677770خدمات التنمية االجتماعيةنفيجمعية البر الخيرية بنفي310
0505164679خدمات التنمية االجتماعيةالغزالةالجمعية الخيرية بمحافظة الغزالة311
0559923835خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةجمعية البر لقرى جنوب مكة312
0554440639خدمات التنمية االجتماعيةخثعمجمعية البر والحدمات االجتماعية بخثعم313
0554219254خدمات التنمية االجتماعيةوادي الدواسرجمعية وادي الدواسر األهلية314
0556164441خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالجبيل الصناعيةالجمعية الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ) إرادة (315
0534616167خدمات التنمية االجتماعيةالحناكيةجمعية البر األهلية بالحناكية316
0507727885خدمات التنمية االجتماعيةمحايل عسيرجمعية البر الخيرية بمركز السعيدة317
0544828666خدمات التنمية االجتماعيةجدةجمعية رعاية االجيال الخيرية318
0558389162خدمات التنمية االجتماعيةجدةجمعية عيون جدة االهلية319
0000000000خدمات دعم المتعثرين والترميم و اإليواء الرياضجمعية الملك سلمان لإلسكان الخيري320
0509384063خدمات التنمية االجتماعيةرياض الخبراءجمعية فيض النسائية321
0550975990خدمات التنمية االجتماعيةابو القزازجمعية البر الخيرية بمركز أبو القزاز322
حائل ـ الحائط ـ قرية فيضة جمعية فيضة المسعار بالعلم الخيرية323

المسعار بالعلم
0505162377خدمات التنمية االجتماعية

0559368300خدمات التنمية االجتماعيةثلوث عمارةجمعية البر الخيرية بمركز الويد324
0554486565خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بهشيرة325
0506467723خدمة األسرةالباحةجمعية التنمية األسرية بمنطقة الباحة326
0556181228خدمات التنمية االجتماعيةجيزانجمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان327
0551299877خدمات التنمية االجتماعيةالباحهجمعية البر الخيرية بمركز بني حرير وبن عدوان بالباحه328
0550274778خدمات التنمية االجتماعيةمليجةجمعية البر الخيرية بمركز مليجة329
0555955128خدمات التنمية االجتماعيةشرورةجمعية البر الخيرية بشرورة330
0532377999خدمات صحية عامةشرورةجمعية تداوي الصحية بمحافظة شرورة331
0531494645خدمات التنمية االجتماعيةالحريقجمعية الحريق الخيرية332
0530755182خدمات التنمية االجتماعيةينبع النخلجمعية البر والخدمات االجتماعية بينبع النخل333
0569764385خدمات التنمية االجتماعيةارطاوي الرقاصجمعية أرطاوي الرقاص األهلية334
0507200678خدمات الرعاية وخدمات األطفالبيشةجمعية رعاية االيتام بمحافظة بيشة ) رافة (335
0503502735خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالقنفذةجمعية أملي لدعم وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة336
0539154449خدمات التنمية االجتماعيةالفيضة بالسرجمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر337
0533335603خدمات التنمية االجتماعيةجدةجمعية البر الخيرية بذهبان338
0559914646خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر األهلية بالسديرة339
053922733خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الشمليالجمعية الخيريةبمحافظة الشملي340
0505614173خدمات التنمية االجتماعيةجدةالجمعية الخيرية لرعاية االسر المنتجة341
0خدمات التنمية االجتماعيةالباحةجمعية البر الخيرية بمحافظة غامد الزناد342
0500139444خدمات التنمية االجتماعيةالخنقةجمعية البر الخيرية بالخنقة343
0500030936خدمات التنمية االجتماعيةالعارضةجمعية البر االهليه بالعارضه344
0503075666خدمة األسرةمدينة تربةجمعية عائل للرعاية األسرية بمحافظة تربة345
0557774408خدمات التنمية االجتماعيةالمخواةجمعية البر الخيرية بالمخواة346
0557671230خدمة األسرةنجرانجمعية التنمية األسرية بنجران347
0503538461خدمات التنمية االجتماعيةالقرياتجمعية البر الخيرية بالقريات348
0500986333خدمة األسرةبيشةجمعية التنمية االسرية بمحافظة بيشة349
0554564565خدمات المساعدات المادية والعينيةشرورةجمعية اكرمها لحفظ النعمة بشرورة350
0553002423خدمات التنمية االجتماعيةنجرانجمعية البر بمركز ثجر351
054884545خدمات صحية متخصصةعنيزةجمعية أمان الخيرية لمكافحة التدخين والمخدرات بمحافظة عنيزة352
0555253078خدمات التنمية االجتماعيةينبعجمعية نبط الخيرية353
0539252625خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية النخيل الخيرية354
0544507844خدمات التنمية االجتماعيةالباحةجمعية البر األهلية بقرى معشوقة وتربة الخيالة355
0502825999خدمات الرعاية وخدمات األظفالالبكيريةالجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالبكيرية356
0533374488خدمات المساعدات المادية والعينيةبيشةالجمعية الخيرية لشكر النعمة357
0503123404خدمات صحية متخصصةالرياضالجمعية المساندة ألطفال مرضى السرطان358
0554926980خدمات التنمية االجتماعية0جمعية البر الخيرية بمركز الكدمي359
0504441978خدمات التنمية االجتماعيةمراتالجمعية الخيرية بمرات360
0551345802خدمات التنمية االجتماعيةغامد الزنادجمعية البر الخيرية بيبس361
0533517777خدمات التنمية االجتماعيةالقنفذةجمعية البر الخيرية بدوقة362
0532317229خدمات التنمية االجتماعيةبريدةجمعية الملك عبدالعزيز األهلية النسائية )عون(363
0508507100خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية بمركز المليليح364
0503347555خدمات التنمية االجتماعيةرياض الخبراءجمعية البر الخيرية برياض الخبراء365
0555656264خدمات التنمية االجتماعيةحبوناجمعية البر الخيرية بحبونا366
0504102205خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالرياضجمعية نبغى نتكلم367
055614754خدمات التنمية االجتماعيةتبوكجمعية البر الخيرية368
0554278818خدمات التنمية االجتماعيةالفويلقجمعية البر الخيرية بالفويلق369
0558230773خدمات التنمية االجتماعيةمغيبجمعية البر األهلية بمغيب السر370
0505768284خدمات التشييد و التمويل السكنيةجيزانجمعية األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لالسكان الخيري371
0508778604خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر الخيرية بالثنية372
0558386625خدمات التنمية االجتماعيةالقنفذةجمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية373
0538833368خدمات صحية عامةالباحةجمعية تعاطف الخيرية بمنطقة الباحة374
0504445186خدمات التنمية االجتماعيةتثليثجمعية البر األهلية بمركز جاش375
0501102035خدمات التنمية االجتماعيةجازانجمعية البر الخيرية بمركز الحكامية376
0559566007خدمات صحية متخصصةاألفالجالجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في محافظة األفالج377
0555163329خدمات التنمية االجتماعيةمركز البعايثجمعية البر الخيرية بالبعايث378
0535517444خدمة األسرةرياض الخبراءالجمعية الخيرية للزواج والتنمية األسرية379
0555049355خدمات التنمية االجتماعيةالحجرةجمعية البر األهلية بمحافظة الحجرة380
0550995477خدمات التنمية االجتماعيةيدمةجمعية البر الخيرية للخدمات االجتماعية بمحافظة يدمة381
0504744044خدمات التنمية االجتماعيةالبشائرالجمعية الخيرية بالبشائر382
0555049279خدمات التنمية االجتماعيةتبوكجمعية البر الخيرية بمركز الظلفة383
0561899098خدمات التنمية االجتماعيةالتويمجمعية البر االهلية بالتويم384
0552525675خدمات التنمية االجتماعيةجازان بيشجمعية البر الخيرية بالحقو385
0536666020خدمات التنمية االجتماعية/جمعية البر بمركز الخاصرة386
0000000000خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية بمركز العشاش387
0558122229خدمات صحية عامةالدمامجمعية الرحمة الطبية الخيرية388
0500844855خدمات التنمية االجتماعيةمكةجمعية البر الخيرية بالشرائع389
0569090511خدمات التنمية االجتماعيةمركز الحيدجمعية البر الخيرية بالحيد390



0553963577خدمات التنمية االجتماعيةالصلصلةجمعية البر الخيرية بالصلصلة391
0555178118الدعم اإلداري والفنيصبياجمعية تطوير المؤسسات الخيرية بمنطقة جازان392
0598770651خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهاشرورةجمعية طبيعة للحفاظ على البيئة بشرورة393
055656549خدمات التنمية االجتماعيةصبياجمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان394
0562664202خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر والخدمات االجتماعية بمكز ابو ضباع395
0506312031خدمات التنمية االجتماعيةبدرجمعية البر الخيرية بالقاحة396
0505505426خدمات الرعاية وخدمات األطفالمكة المكرمةالجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة397
0558411129خدمات التنمية االجتماعيةالقطيفجمعية العطاء النسائية الخيرية بالقطيف398
0531199429خدمات التنمية االجتماعيةخليصجمعية البر الخيرية بمحافظة خليص399
0553099530خدمات الشباب والنشئالمدينة المنورةجمعية المدينة المنورة األهلية لتنمية المجتمع400
0505157317خدمة األسرةحائلجمعية التنمية االسرية بحائل401
0176206984خدمات التنمية االجتماعيةصمخجمعية البر األهلية الخيرية بصمخ402
0553262424خدمات التنمية االجتماعيةبريدهجمعية ذوي الإلعاقة ببريده عزم403
0خدمة األسرة0جمعية سكن للتنمية االسرية بمحافظة أملج404
0556495215خدمات التنمية االجتماعيةشرورةجمعية البر الخيرية بمركز الوديعة405
0559748492خدمات التنمية االجتماعيةعفيفالجمعية الخيرية النسائية بمحافظة عفيف أمانه406
0553327979خدمات التنمية االجتماعيةالبدائعجمعية البدائع الخيرية407
0503318996خدمات التنمية االجتماعيةالشبيكيةجمعية البر الخيرية بالشبيكية408
0502355332خدمات التنمية االجتماعيةبدرالجمعية الخيرية بمحافظة بدر409
0538000665الدعم اإلداري والفنيالرياضالجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل الخيري410
0555289778خدمات التنمية االجتماعيةالدوادميالجمعية الخيرية بمركز القرارة411
0558979799رعاية الموهبة والموهوبينالبدائعجمعية إبداع412
0506020303خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة بدرجمعية البر الخيرية والخدمات االجتماعية بمركز الواسطة413
0598103049خدمة األسرةالمدينة المنورةجمعية بناء لإلرشاد األسري414
0506671600خدمات التنمية االجتماعيةشريجمعية البر الخيرية بمركز شري415
0599714911خدمات اإلغاثة والطوارئالرياضجمعية غوث للتوعية واإلنقاذ416
0597466062خدمة األسرةجازانجمعية التنمية األسرية بجازان417
0500096198خدمات التنمية االجتماعيةاألبواءجمعية البر الخيرية باألبواء418
0564845000التعليم العاليالمدينة المنورةجمعية معرفة419
0555704404خدمات التنمية االجتماعيةالطائفالجمعية الخيرية ببني سعد420
0532833222البحوث العلمية والمطبوعاتمكة المكرمةجمعية دار الموسوعة421
0555037987خدمة األسرةالعالجمعية التنمية األسرية بالعال422
0501834445خدمات الشباب والنشئبيشةجمعية تنمية الشباب و الفتيات423
0500163770خدمات التنمية االجتماعيةاملججمعية البر الخيرية بمركز عمق424
0555111089تعليم القيم الدينية وإقامة الشعائرالحصاةالمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في الحصاة425
0543675549خدمات التنمية االجتماعيةالوجهجمعية وادي الجزل الخيرية426
0583647999خدمات التنمية االجتماعيةالمطرفيةجمعة البر الخيرية بمركز المطرفية427
0532229956خدمات التنمية االجتماعيةالمظيلفجمعية البر األهلية بالمظيلف428
050622761خدمات صحية متخصصةالرياضالجمعية السعودية المراض النزاف429
0555123455خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهاالزلفيجمعية أصدقاء البيئة بالزلفي430
0500908833خدمات التنمية االجتماعيةالسويرقيةجمعية البر الخيرية بالسويرقية431
0506463675خدمات التنمية االجتماعيةالسليلجمعية البر الخيرية بمحافظة السليل432
0551190403خدمات التنمية االجتماعيةوادي الدواسرجمعية البر الخيرية بالنويعمة433
0550022286خدمات الحفاظ على الموارد المائيةالرياضالجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب434
0555537080خدمات التنمية االجتماعيةرهاطجمعية البر الخيرية برهاط435
0554621137خدمات التنمية االجتماعيةسكاكاجمعية البرالخيرية بالبنك ابوقصر436
0538592350خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية مساعي الخيرية437
0553733312خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة محايل عسيرجمعية البر الخيرية بحميد العاليا438
0506754213خدمات التنمية االجتماعيةالجنينةجمعية البر الخيرية بالجنينة439
0500722940خدمة األسرةخليصجمعية التنمية األسرية بمحافظة خليص440
0558102266خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادجدةجمعية األيدي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة441

0502998242خدمات التنمية االجتماعيةالعيصجمعية البر الخيريه بالعيص442
0555885160خدمات التنمية االجتماعيةعسفانجمعية البر الخيرية بعسفان443
0506281137دعم الدخلطبرجلجمعية البر الخيرية بمحافظة طبرجل444
0552406661خدمات صحية متخصصةالمدينة المنورةجمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري)سكر(445
0555360073خدمات صحية متخصصةالمدينة المنورةالجمعية األهلية لمكافحة التدخين ) ِطيب ( بالمدينة المنورة446
0500557253خدمات التنمية االجتماعيةالجمومالجمعية الخيرية بوادي فاطمة447
0555439387خدمات التنمية االجتماعيةالعالجمعية البر الخيرية بمحافظة العال448
0503037356خدمات التنمية االجتماعيةالقرياتجمعية البر بمركز الوادي449
0552077786تشجيع ودعم العمل التطوعيجازانجمعية تميز الشبابية450
0557770338خدمات التنمية االجتماعيةبلجرشيجمعية البر االهلية ببني كبير-451
0565767767خدمات صحية عامةسكاكاجمعية الجوف للخدمات الصحية452
0544663348خدمات الشباب والنشئالرياضجمعية الغد للشباب453
0557788207خدمات دعم المرضى وذويهمالدمامالجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية - ترابط454
0509991115خدمات التنمية االجتماعيةjeddahالجمعية الخيرية ببحرة455
0554043600خدمات التنمية االجتماعيةالمدينه المنورهجمعية البر و الخدمات االجتماعيه بمركز الهنديه456
0536519666خدمات التنمية االجتماعيةالبكيريةجمعية البر األهلية بمركز الهاللية457
0536131560خدمات الشباب والنشئالرياضجمعية عالم غراس للفتيات458
500117552خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر األهلية بقرى بالد ثمالة459
050907559خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادالجمومالجمعية الخيرية النسائية بمحافظة الجموم460

0532590589خدمات التنمية االجتماعيةخليصالجمعية الخيرية بوادي قديد461
0530119127خدمات التنمية االجتماعيةمركز الجفنجمعية البر الخيرية بمركز الجفن462
0535552105الخدمات القانونيةالمدينة المنورةالجمعية الخيرية للخدمات القانونية ساعي463
0550477877خدمات التنمية االجتماعيةصبياجمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة464
0خدمات التنمية االجتماعيةاألحساءجمعية الشعبة الخيرية للخدمات اإلجتماعية465
0595131466خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالرياضالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم466
0555093073خدمات التنمية االجتماعيةالقنفذةجمعية البر الخيرية بالقنفذة467
0554551942خدمات التنمية االجتماعيةتبوكجمعية الخريطة الخيرية468
0500533256دعم الدخلالعيساويةجمعية البر بمركز العيساوية بمحافظة القريات469
0538883732خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةمحايل عسيرجمعية رعاية المعاقين بمحايل عسير470
0507669397خدمات التنمية االجتماعيةحائلجمعية أجا النسائية االهلية471
0506761900خدمات التنمية االجتماعيةرفحاءجمعية رفحاء الخيرية472
0507000894خدمات التنمية االجتماعيةشرورةجمعية المستودع الخيري بشرورة473
0505171463خدمات التنمية االجتماعيةالمذنبجمعية البر االهلية بالمذنب474
0552125106خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بشقصان475
0564914677خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةطريفجمعية رعاية المعاقين بمحافظة طريف476
0551322203خدمات المساعدات المادية والعينيةمكة المكرمةجمعية إكرام لحفظ الطعام477
0553611230خدمة األسرةعنيزةالجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية األسرية تآلف بمحافظة عنيزة478
0504885085خدمات التنمية االجتماعيةضيدةجمعية البر بمركز ضيدة479
0583679009خدمات التنمية االجتماعيةالخريبةجمعية البر الخيرية بالخريبة480
0558864636خدمات الحفاظ على الموارد المائيةالمدينة المنورةجمعية سقيا الخيرية بالمدينة المنورة481
0551109030خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة بارقالجمعية الخيرية بجمعة ربيعة المقاطرة482
0503425678خدمات الرعاية وخدمات األطفالالمذنبالجمعية الخيرية لرعاية االيتام بمحافظة المذنب٤٨٣
0507399756خدمات التنمية االجتماعيةخيبرجمعية البر الخيرية بخيبر 484
0556336818خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية ذوي شهداء الواجب485
0599665943خدمات دعم المرضى وذويهممكة المكرمةالجمعية الخيرية لتوفير الدواء للجميع )دواء(486
0505690702خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية بالمسيجيد487
0543278703خدمات التنمية االجتماعيةينبعجمعية البر الخيرية بتلعة نزا488
0534259555خدمات التنمية االجتماعيةأبهاجمعية التنمية األسرية بأبها489
0541309797خدمات التنمية االجتماعيةالعالجمعية فضال الخيرية490
0567238515خدمات التنمية االجتماعيةينبع البحرجمعية البر والخدمات االجتماعية بينبع491



0505946592خدمات التنمية االجتماعيةطابةجمعية البر الخيرية بطابه492
0504357314تشجيع ودعم العمل التطوعيالعالجمعية العمل التطوعي بمحافظة العال493
0504550748دعم الدخلتبوكجمعية البر الخيرية بمركز بجدة494
0553405600خدمات التنمية االجتماعيةسبت العاليةجمعية البر والخدمات االجتماعية بسبت العالية495
0550447804خدمة األسرةصبياجمعية التنمية األسرية بصبيا496
0537302700خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية االخالص بالمدينة المنورة497
0548805231خدمات صحية متخصصةالرياضالجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان498
0565688008خدمات التنمية االجتماعيةالعالالجمعية الخيرية والخدمات الجتماعية بمركز النجيل بمحافظة العال499
0565568836خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بالقريع بني مالك500
0503553311خدمات التنمية االجتماعيةالخبراءجمعية البر الخيرية بالخبراء والسحابين501
0503338181خدمة األسرةالرسجمعية التنمية االسرية502
0500431666خدمات صحية متخصصةالرياضالجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالرياض)نقاء(503
0554882449خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةجمعية أم القرى الخيرية النسائية504
0555035338خدمات التنمية االجتماعيةمكةجمعية البر االهلية بوادي بني عمير وضواحيها505
966503865379خدمات التنمية االجتماعيةالقنفذةالجمعية الخيرية بخميس حرب والقرى التابعة لها506
0593406006خدمات التنمية االجتماعيةجدةجمعية اكتفاء األهلية507
0502912002خدمة األسرةسكاكاجمعية التنمية األسرية بصوير508
0556531111خدمة األسرةجدةالجمعية االهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه االسري بجدة509
0555441902التوعية والتأييد والمؤزارةالرياضالجمعية الخيرية لرعاية األسر السعودية في الخارج )أواصر(510
0508930009خدمات المساعدات المادية والعينيةالبدائعجمعية حفظ النعمة الخيرية بالبدائع511
0555121056خدمات التنمية االجتماعيةالجائزةجمعية البر الخيرية بمركز الجائزة512
0505121096خدمات التنمية االجتماعيةساجرجمعية البر األهلية بساجر513
0530555234خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية514
0501500497خدمات عالج األمراض النفسيةالرياضالجمعية السعوديه للفصام )احتواء(515
0531655428خدمة األسرةبدر الجنوبجمعية التنمية االسرية بمحافظة بدر الجنوب516
0555049932الوقاية من المخدراتجيزانالجمعية الخيرية للتوعية باضرار القات517
0551589034خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية مركز بطحي الخيرية518
0504205493خدمات المساعدات المادية والعينيةليلىالجمعية األهلية لحفظ النعمة بمحافظة االفالج )صون(519
0500515060خدمات التنمية االجتماعيةالحليفة العلياجمعية البر الخيرية بالحليفة العليا520
0553243388خدمات التنمية االجتماعيةبريدةجمعية البر الخيرية ببريدة521
0537311661خدمات التنمية االجتماعيةرجال المعجمعية البر بمركز الحريضة522
0554962896خدمات التنمية االجتماعيةسيهاتجمعية سيهات للخدمات االجتماعية523
0552697111خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة طريبالجمعية الخيرية بطريب524
0504861266خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة قرية العلياجمعية البر الخيرية بمحافظة قرية العليا525
0531353069المهنيةالرياضجمعية سالسل اإلمداد والمشتريات بمنطقة الرياض526
0544420346خدمات التنمية االجتماعيةمدركةالجمعية الخيرية بمدركة527
0536219000خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادحائلدليل لتأهيل الشباب والفتيات للعمل الحر بحائل528

0533338585خدمة األسرةمكة المكرمةجمعية التنمية األسرية529
0555088625خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةجمعية البر الخيرية بشمال مكة530
0556644036خدمات التنمية االجتماعيةالدلمالجمعية الخيرية بالدلم531
0502255268خدمات التنمية االجتماعيةتثليثجمعية البر الخيرية بمحافظة تثليث532
0506655635أبحاث العلوم االجتماعية ودراسة السياسات االجتماعية ونحوهاالرياضجمعية التوعية والتأهيل االجتماعي533

0503799368خدمات التنمية االجتماعيةمركز العصلةجمعية البر الخيرية بمركز العصلة534
0559088637خدمات التنمية االجتماعيةالدائرالجمعية االهلية بمحافظة الدائر535
0553647554خدمات التنمية االجتماعيةعنيزةالجمعية األهلية الصالحية بعنيزة536
0537911110خدمات دعم المرضى وذويهمالمبرزجمعية مكافحة السرطان الخيرية باالحساء537
0504351155السالمة المروريةالرياضجمعية السالمة والصحة المهنية والحراسات المدنية538
0505406105خدمات التنمية االجتماعيةالجلهجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك539
0542278600خدمات التنمية االجتماعيةالجديدةجمعية البر الخيرية بالجديدة540
050000420خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة النورة/مركز ثربجمعية البر الخيرية والخدمات االجتماعية بمركز ثرب541
0538934444خدمات صحية متخصصةجدةجمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان االطفال542
0558160055خدمات صحية عامةالقنفذةجمعية الباس الصحية محافظة القنفذة543
0505774266خدمات المساعدات المادية والعينيةالمخواةجمعية المحافظة على النعمة وترشيدها544
0502414653أمن المعلومات والتطوير األحترافي للتقنية واإلتصاالت الرياضالجمعية السعودية ألمن المعلومات545

0504396098خدمات التنمية االجتماعيةأملججمعية البر الخيرية بمركز شثاث546
0500151797خدمات صحية متخصصةالرياضالجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم547
0559185876خدمات التنمية االجتماعيةاملججمعية البر الخيرية بمرخ والعنبجة بأملج548
0507580461خدمات التنمية االجتماعيةمكةجمعية البر الخيرية بهدى الشام549
0537374810خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةمدينة تبوكجمعية التوحد بمنطقة تبوك550
0532109448خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة أضمجمعية البر الخيرية بمحافظة أضم551
0544110082خدمات التنمية االجتماعيةالصويدرةجمعية البر الخيرية بالصويدرة552
0500514404خدمات التنمية االجتماعيةالقرياتجمعية البر الخيرية بالناصفة553
0556060932خدمات التنمية االجتماعيةالعيصجمعية روافد الخيرية النسائية554
0165641116خدمات التنمية االجتماعيةضبيعةجمعية البر الخيرية بضبيعة555
0550221414خدمة األسرةالمدينة المنورةجمعية توافق لالصالح األسري بالمدينة المنورة556
920028686خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةالجمعية األهلية للخدمات االجتماعية557
0114500808خدمات المسنينالرياضمركز الملك سلمان االجتماعي558
0555300561خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية بالصعبية559
0556331515خدمات الرعاية وخدمات األطفالبريدة - الذيبيةجمعية خير بالذيبية560
0505623911خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةالجمعية الخيرية بمكة المكرمة561
محافظة النبهانية مركز جمعية البر الخيرية بمركز أبانات بضليع رشيد562

أبانات بضليع رشيد
0555118702خدمات التنمية االجتماعية

009665000242113الدعم اإلداري والفنيالرياضالجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي563
0530660077خدمة األسرةبريدةجمعية التنمية األسرية ببريدة - أسرة564
0502480111خدمات التنمية االجتماعيةالفوارةجمعية البر الخيرية بالفوارة565
0502150015تشجيع ودعم العمل التطوعيبريدةالجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي بمنطقة القصيم566
0555093017خدمات صحية عامةالمدينة المنورةجمعية الرعاية الصحية الخيرية567
0503323513خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري568
050713980خدمات التنمية االجتماعيةجازانجمعية البر الخيرية بجبال الحشر569
0556161844خدمات التنمية االجتماعيةخليصالجمعية الخيرية بقرى وادي ستارة570
0550995777خدمات التنمية االجتماعيةضمدجمعية البر الخيرية في محافظة ضمد571
0564488771خدمات التنمية االجتماعيةالخوبةجمعية البر الخيرية بالحرث572
050000000خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادجدةجمعية دعم لرعاية االرامل والمطلقات وابيائهن573

551814411خدمات التنمية االجتماعيةجدةجمعية البر بجدة574
0504204848خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة العالجمعية البر الخيرية بمغيراء575
0531169735خدمات التنمية االجتماعيةضواحي املججمعية البر الخيرية بالشدخ576
0539087133خدمات التنمية االجتماعيةالقطيفجمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح577
0554088776خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادجيزانجمعية األسر المنتجة بمنطقة جازان578

0559556679خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية بمركز الحمنة579
0559322738خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية الوقف الخيرية580
0558420555خدمات دعم المرضى وذويهمالمدينة المنورةجمعية أطباء طيبة الطبية الخيرية )حياة(581
0504645226خدمات التنمية االجتماعيةسكاكاجمعية البر الخيرية بالجوف582
0545731464خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالمدينة المنورةجمعية المكفوفين بالمدينة المنورة رؤية583
0552237665خدمات التنمية االجتماعيةخميس مشيطجمعية البر الخيرية بتندحة584
0557755402خدمات الرعاية وخدمات األطفالشرورةجمعية طموح لرعاية االيتام585
0545913536خدمات التنمية االجتماعيةالدوادميجمعية البر الخيرية بمركز الثندوة586
0559751131خدمات المساعدات المادية والعينيةتبوكالجمعية الخيرية لحفظ النعم587
0501136887خدمات التنمية االجتماعيةالبدائعفتاة البدائع األهلية للتنمية االجتماعية588
0538100186خدمات التنمية االجتماعيةضباءالجمعية الخيرية بضباء589
0555276781المهنيةالرياضجمعية مترجمي لغة اإلشارة590



0559778688خدمات التنمية االجتماعيةالمدينةجمعية البر الخيرية بترعه591
0555049431خدمات التنمية االجتماعيةسراة عبيدةجمعية البر األهلية بسراة عبيدة592
0505166976خدمات التنمية االجتماعيةقرية السبعانجمعية البر األهلية بالسبعان593
0557661010خدمات صحية عامةمكة المكرمةالجمعية الخيرية للرعاية الصحية األولية594
0554679206خدمات صحية عامةالرياضجمعية التكافل الطبي بمنطقة الرياض595
0559250366خدمات التنمية االجتماعيةمغينيةجمعية البر الخيرية بمغينية596
0509712029خدمات التنمية االجتماعيةالعواميةجمعية العوامية الخيرية للخدمات االجتماعية597
0503323203خدمات التنمية االجتماعيةالشواطنجمعية البر الخيرية بمركز الشواطن598
0500665529خدمات التنمية االجتماعيةمركز الخشيبيجمعية البر الخيرية بالخشيبي599
0503805500خدمات التنمية االجتماعيةعطيجمعية البر الخيرية بعطي600
0534401954خدمات التنمية االجتماعيةالدايرجمعية بنات الوطن الخيرية النسائية601
966543377061خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر الخيرية بمركز الحازمي602
0506812792خدمات التنمية االجتماعيةالرايسجمعية البر الخيرية بالرايس603
0552280820خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالمدينة المنورةجمعية أصدقاء التوحد604
0503947887خدمات التنمية االجتماعيةجازانجمعية البر الخيرية605
0507928580خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة دومة االجندلجمعية المستودع الخيرية بمحافظة دومة الجندل606
0505600310خدمات الرعاية وخدمات األطفالالمدينة المنورةجمعية تكافل الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة المدينة المنورة607
0553510222خدمات التنمية االجتماعيةبريدة _ قصر ابن عقّيلالجمعية الخيرية في قصر ابن عقّيل608
0500289946خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادبلجرشيجمعية تنمية االسر المنتجة ببلجرشي609

0500601021خدمات التنمية االجتماعيةتربةالجمعية األهلية بتربة610
0554037650خدمات التنمية االجتماعيةبالجرشيجمعية البر الخيرية ببالشهم611
0537310333خدمات التنمية االجتماعيةالعمرانجمعية العمران الخيرية للخدمات االجتماعية612
0554075777خدمات صحية متخصصةالرياضالجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر613
0506130506خدمات التنمية االجتماعيةالنبهانيةالجمعية الخيرية بالنبهانية614
0548716691خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة خيبر / مركز الثمدجمعية البر الخيرية بمركز الثمد615
0508024920خدمات الشباب والنشئأبوعريشجمعية أثر الشبابية616
0554020091خدمات الشباب والنشئالمدينة المنورةجمعية شباب الخيرية بالمدينة المنورة617
0543030053خدمات التنمية االجتماعيةتاروتجمعية تاروت الخيرية618
0500811262خدمات التنمية االجتماعيةالصفةجمعية البر األهلية بوادي حلي619
0504784626خدمات التنمية االجتماعيةسراة عبيدةجمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالعرقين620
0554637343خدمات التنمية االجتماعيةجازانجمعية الريان الخيرية بوادي جازان621
0554454672خدمات التنمية االجتماعيةتربةالجمعية الخيرية بمركز الحشرج622
0504666562خدمات التنمية االجتماعيةالجوةجمعية البر بمركز الجوة623
0558552661خدمات التدخل في األزمات والحمايةجازانجمعية األزمات النفسية واالجتماعية بجازان624
0550912111خدمات التنمية االجتماعيةمهد الذهبجمعية البر والخدمات االجتماعية بأرن625
0507761130خدمات التنمية االجتماعيةمقزعجمعية البر الخيرية بمركز مقزع626
0535448381خدمات التنمية االجتماعيةدومة الجندلجمعية البر الخيرية بالرديفة627
0504999597خدمات التنمية االجتماعيةالقطيفجمعية أم الحمام الخيرية للخدمات اإلجتماعية628
0554425011خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية بسليلة جهينة629
0560060288خدمات صحية متخصصةالمدينة المنورةالجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى القلب630
0550458731خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر للخدمات االجتماعية بمركز األكحل631
محافظة العيص /مركز الجمعية الخيرية بمركز المربع632

المربع
0500605571دعم الدخل

0535916141خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادحائلجمعية االسر المنتجة الخيرية بمنطقة حائل633

0553366838خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا634
0552787500خدمات التنمية االجتماعيةبيشةجمعية البر والخدمات االجتماعية بمركز العطف635
0559929191خدمات الرعاية وخدمات األطفالتربةجمعية رعاية األيتام بتربة636
0533072020خدمات التنمية االجتماعيةخميس مشيطجمعية البر الخيرية بوادي بن هشبل637
0555090101خدمات اإلغاثة والطوارئالرياضجمعية عون للبحث واالنقاذ638
0503323588خدمات التنمية االجتماعيةالحيسونيةجمعية البر الخيرية بالحيسونية639
0505522838تشجيع ودعم العمل التطوعيالرياضالجمعية السعودية للعمل التطوعي )تكاتف(640
0580999030خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة البدائعالجمعية الخيرية بمركز علباء641
0554441785خدمات التنمية االجتماعيةالخرججمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج642
0500130736خدمات التنمية االجتماعيةبيشهجمعية البر الخيرية بمركز الجعبة643
0505983727خدمات صحية متخصصةالمدينة المنورةالجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة644
0558823002خدمات التنمية االجتماعيةالفريشجمعية البر الخيرية بالفريش645
0553378781خدمات التنمية االجتماعيةالحائطجمعية البر الخيرية بالوسعة646
0506906291خدمات التنمية االجتماعيةالحسوجمعية البر الخيرية بالحسو647
0172690074خدمات التنمية االجتماعيةالمضهجمعية البر الخيرية بالمضه648
0538336474خدمات التنمية االجتماعيةالعاليةجمعية البر الخيرية بمركز العالية649
0538187785خدمات التنمية االجتماعيةثولجمعية البر الخيرية بثول650
0509194967خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية باليتمة651
0534999147خدمات التنمية االجتماعيةأحد المسارحةالجمعية الخيرية بمحافظة أحد المسارحة652
0505884263خدمات التنمية االجتماعيةصفوىجمعية الصفا الخيرية للخدمات االجتماعية بصفوى653
0555148761خدمات التنمية االجتماعيةعين بن فهيدجمعية البر الخيرية بعين بن فهيد بمحافظة األسياح654
0551293298خدمات الشباب والنشئجدةجمعية متالزمة النجاح655
0096650500114336خدمات التنمية االجتماعيةثرمداءجمعية ثرمداء الخيرية656
0538449911خدمات التنمية االجتماعيةأبهاجمعية البر بأبها657
0502335666تعليم القيم الدينية وإقامة الشعائرأبهاكرامة للعناية بالمقابر بمنطقة عسير658
0561003355تشجيع ودعم العمل التطوعيالمدينة المنورةجمعية التطوع الخيرية659
0538920146خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة سراة عبيدةجمعية البر األهلية بمركز وادي الحيا660
0538380013خدمة األسرةضباءالجمعية الخيرية للتنمية األسرية ميثاق661
0538187785خدمات التنمية االجتماعيةثولجمعية البر الخيرية بثول662
0558761499خدمات التنمية االجتماعيةاالحساءجمعية المراح الخيرية للخدمات االجتماعية بمحافظة االحساء663
0508387007العناية بالمجتمعات التاريخيةجدةجمعية المشورة االجتماعية بجدة664
0164451120خدمات التنمية االجتماعيةرغبهالجمعية الخيرية في رغبه665
0555325139خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالعالعال لذوي االحتياجات الخاصة666
0554919472خدمات التنمية االجتماعيةثريبانجمعية البر االهلية بالعرضية الجنوبية667
0558110188خدمات التنمية االجتماعيةاألوجامجمعية األوجام الخيرية للخدمات االجتماعية668
0501265252خدمات الرعاية وخدمات األطفالالرسجمعية رعاية االيتام بمحافظة الرس669
0554053900دعم الدخلالمدينة المنورةجمعية قدامى الالعبين بالمدينة المنورة670
0505846845خدمات التنمية االجتماعيةالطرفجمعية الطرف الخيرية للخدمات االجتماعية671
0557224242خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالمدينة المنورةجمعية طيبة لإلعاقة الحركية للكبار672
0خدمات الشباب والنشئالقنفذةجمعية الشباب األهلية بحلي673
0535327771تشجيع ودعم العمل التطوعيالقوزجمعية بصمة شباب التطوعية674
0555062863خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة المهدجمعية البر والخدمات االجتماعية بمركز صفينة675
0556501951خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بمركز العوالي بمحافظة الطائف676
0505600901خدمات صحية عامةالمدينة المنورةجمعية طهور لتنسيق العالج الطبي677
0551056560 خدمات التشييد و التمويل السكنيةجيزانجمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان678
0555177336خدمات التنمية االجتماعيةالقوارةجمعية البر الخيرية بالقوارة679
0566666204خدمات التنمية االجتماعيةجدةجمعية نماء األهلية بمنطقة مكة المكرمة680
0553921155خدمات التنمية االجتماعيةالفويلقجمعية عمر بن الخطاب االهلية بالفويلق681
0خدمات التنمية االجتماعيةخمالجمعية البر الخيرية بمركز خمال682
0533001610خدمات التنمية االجتماعيةالنقرةجمعية البر الخيرية بالنقرة683
0508223558خدمات التنمية االجتماعيةمركز الداهنةجمعية الداهنة الخيرية684
0541355311خدمات التنمية االجتماعيةصامطةجمعية البر الخيرية بصامطة685
0506304907خدمات التنمية االجتماعيةوادي الفرعجمعية البر الخيرية بوادي الفرع686
0504892408خدمات التنمية االجتماعيةجدةجمعية قيم الهدى بمنطقة مكة المكرمة687
0555181710خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية بمركز طالل688
0553919928خدمات التنمية االجتماعيةعيون الجواءجمعية البر الخيرية بعيون الجواء689
0547966515خدمات التنمية االجتماعيةالشقيقبر الشقيق690



0533232244خدمات التنمية االجتماعيةمركز الشعفجمعية البر األهلية بالشعف691
0556011700خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة692
0504500793خدمات التنمية االجتماعيةالباحةجمعية البر والخدمات االجتماعية ببرحرح693
0554221443خدمات التنمية االجتماعيةعمود = محافظة الريثجمعية البر الخيرية بوادي عمود694
0551288652خدمات الرعاية وخدمات األطفالتثليثالجمعية األهلية لرعاية األيتام بمحافظة تثليث695
0553363367األلعاب الرياضيةجدةجمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة - جدة696
0556122621خدمة األسرةالمدين المنورةجمعية التنمية االسرية بالمدينة المنورة ) اسرتي (697
0558582781خدمات التنمية االجتماعيةالعيدابيجمعية البر الخيرية بمحافظة العيدابي698
0555171115خدمات صحية متخصصةبريدةالجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم699
0500701100خدمة األسرةالمذنبجمعية التنمية األسرية بالمذنب700
0536629939خدمات التنمية االجتماعيةشقراءجمعية التنمية والتطوير بشقراء701
0555786850خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةأبهاجمعية اإلعاقة الحركية للكبار بمنطقة عسير702
0543929114خدمات صحية متخصصةجدةجمعية أصدقاء مرضى الشيخوخة703
0554459950خدمات الشباب والنشئالرياضبناء وتطوير المبادرات الشبابية المجتمعية704
0505783536خدمات التنمية االجتماعيةالعقيقجمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق705
0509981412خدمات التنمية االجتماعيةاحد رفيدةجمعية البر الخيرية بمحافظة احد رفيدة706
0555777186خدمات الرعاية وخدمات األطفالالمخواةجمعية رعاية األيتام بالمخواة707
0507131331خدمات التنمية االجتماعيةعفيفجمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف708
0551305070خدمات التنمية االجتماعيةأملججمعية البر الخيرية بمركز الشبعان709
0558073510خدمات التنمية االجتماعيةصبياجمعية البر الخيرية بصبيا710
0507771329خدمات التنمية االجتماعيةالطائفالجمعية الخيرية بوادي قيا711
0547551577خدمات صحية متخصصةالدمامالجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع باالعضاء إيثار712
0500042156خدمات التنمية االجتماعيةالجبيل الصناعيةجمعية وهج النسائية الخيرية713
0553731535خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية الميقات الخيرية بالسيل714
0503232266خدمات المساعدات المادية والعينيةأبهاجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير715
0554412013خدمات التنمية االجتماعيةعسيلةجمعية البر األهلية بعسيلة716
0554577889خدمات التنمية االجتماعيةالخرمةجمعية البر الخيرية بالخرمة717
0555968669خدمات التنمية االجتماعيةقرية يلملمجمعية البر الخيرية بيلملم718
0556761511خدمات التنمية االجتماعيةالريثجمعية البر الخيرية بمحافظة الريث719
0555762001اإلعالميةجازانجمعية منار لالعالم بجازان720
0503167314خدمات الشباب والنشئالرياضجمعية كون النسائية للريادة الشبابية721
0503338186خدمات التنمية االجتماعيةروضة سديرالجمعية الخيرية بروضة سدير722
0532122213خدمة األسرةالخرججمعية التنمية األسرية بمحافظة الخرج723
0537092222خدمة األسرةجدةجمعية المودة للتنمية األسرية بمنطقة مكة المكرمة724
0539388118خدمات التنمية االجتماعيةالخطةجمعية الخطة الخيرية725
0508252348خدمات التنمية االجتماعيةاالمواهجمعية البر الخيرية بمحافظة األمواه726
0505348085خدمات صحية متخصصةالدمامالجمعية السعودية لرعاية مرضى السرطان727
0550160719خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةالدمامالصم وضعاف السمع وذويهم  بالمنطقة الشرقية728
966534802585خدمات التنمية االجتماعيةظهران الجنوبجمعية البر الخيرية بمحافظة ظهران الجنوب729
0555759870خدمات التنمية االجتماعيةخميس مشيطجمعية الرائدة النسائية االجتماعية مشيط730
0506069900خدمات التنمية االجتماعيةمستورةجمعية البر األهلية بمستورة731
0504513334خدمات التنمية االجتماعيةالقرياتجمعية البر الخيرية بالحديثة732
0549670326خدمات التنمية االجتماعيةالجمشجمعية البر الخيرية بالجمش733
0505258383خدمات صحية عامةأبو عريشجمعية اإلحسان الطبية الخيرية بجازان734
0502554040خدمة األسرةخميس مشيطجمعية التنمية األسرية بخميس مشيط735
0504828161خدمات صحية متخصصةالدمامجمعية أرفى للتصلب المتعدد736
0505647034خدمات التنمية االجتماعيةالدوادميجمعية البر الخيرية بمركز النبوان737
0505653239خدمة األسرةبلجرشيجمعية زواج التنموية738
0544484170خدمات الحماية األسريةالدمامإسعاد لرعاية األرامل والمطلقات739
0541333220خدمات التنمية االجتماعيةتميرالجمعية الخيرية بتمير740
0537527747خدمات الشباب والنشئبريدةجمعية شباب القصيم األهلية741
0خدمات التنمية االجتماعيةالجبيل البلدجمعية الجبيل الخيرية742
0555354011خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادالدمامجمعية صندوقي الخيرية لتنمية المرأة743

0502854940دعم الدخلاالضارعجمعية البر الخيرية باألضارع744
0550100702التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والثانويالمدينة المنورةجمعية رعاية طالب العلم بالمدينة المنورة745
0509857308 خدمات التشييد و التمويل السكنيةبريدةجمعية اإلسكان األهلية بالقصيم746
0554412013خدمات التنمية االجتماعيةعسيلةجمعية البر األهلية بعسيلة747
0556623533خدمات صحية متخصصةالمدينة المنورةالجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان748
0550507037خدمة األسرةسكاكاجمعية تواّد للتنمية األسرية بمنطقة الجوف749
0554552018خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية مكارم األخالق750
0544335233خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةجدةجمعية صوت األصم لذوي االحتياجات الخاصة751
0509049422خدمات التنمية االجتماعيةالكهفةجمعية البر الخيرية بالكهفة752
0505292278خدمات التنمية االجتماعيةشبيرمةجمعية البر الخيرية بمركز شبيرمة753
0507637083خدمات التنمية االجتماعيةهروبجمعية البر الخيرية بمحافظة هروب754
0545454538خدمات السالمة العامةجدةالجمعية السعودية للسالمة والصحة المهنية755
0598781110خدمة األسرةالرياضجمعية بر الوالدين أبرار بمنطقة الرياض756
0550447810خدمات صحية متخصصةالرياضجمعية إرادة لمساندة أطفال مرضى الدم الوراثي757
0504552847خدمات التنمية االجتماعيةتيماءجمعية البر والخدمات االجتماعية بمحافظة تيماء758
0554204300خدمات التنمية االجتماعيةالعيينةجمعية العيينة الخيرية759
0509491773خدمات التنمية االجتماعيةميقوعجمعية البر الخيرية بميقوع760
0505618787خدمات صحية متخصصةجدهالجمعية الخيريه لتعزيز الصحه761
0505306712خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية البر الخيرية للخدمات اإلجتماعية بالعمق762
0508800444خدمات التنمية االجتماعيةالسعيرةجمعية البر الخيرية بالسعيرة763
0555302895خدمة األسرةتبوكجمعية التنمية األسرية بتبوك764
0506973339خدمات المسنينالرسجمعية التأخي لرعاية المسنين بمحافظة الرس765
0566463255خدمات التنمية االجتماعيةالدوادمي - مركز جهامجمعية البر الخيرية بمركز جهام766
0505211126خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بمركز ثقيف767
0559089333خدمة األسرةحوطة بني تميمجمعية التنمية االسرية في محافظة في حوطة بني تميم768
0556680910العناية بالمجتمعات التاريخيةالمدينة المنورةجمعية معالم المدينة769
0555659909خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الشمليالجمعية الخيرية بمحافظة الشملي770
0557885599خدمات التنمية االجتماعيةالشماسيةجمعية البر بمحافظة الشماسية771
0507242220خدمات المسنينالرياضالجمعية السعودية لماسندة كبار السن )وقار(772
0505901791اإلعالميةالرياضالجمعية السعودية لكتاب الرأي773
0530747000خدمات التنمية االجتماعيةالدمامالجمعية السعودية للذوق العام774
0114500808خدمات المسنينالرياضمركز الملك سلمان االإجتماعي775
0553472486خدمات التنمية االجتماعيةالعجاجةجمعية البر الخيرية بمركز العجاجة776
0537100120خدمات التنمية االجتماعيةالمجاردةجمعية البر الخيرية بأحد ثربان777
0540029930خدمات صحية متخصصةالرياضجمعية االمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية المرضى الفشل الكلوي )كالنا(٧٧٨
0503060781خدمات صحية عامةثلوث المنظرجمعية داوني الصحية بثلوث المنظر779
0505666811خدمات التنمية االجتماعيةمركز العشجمعية البر الخيرية بالعش780
0531193510خدمات التنمية االجتماعيةالرياضجمعية عرقة الخيرية781
0599589896خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الدربجمعية البر الخيرية بالدرب782
0550699915خدمات التشييد و التمويل السكنيةسكااكاجمعية الجوف لإلسكان783
0554882257خدمة األسرةالظهرانجمعية وميض للتنمية األسرية بالمنطقة الشرقية784
0555432555خدمات الرعاية وخدمات األطفالالرياضغراس لتنمية الطفل785
اليوجد مقر حتى االن جمعية الماليون السعوديون786

لحداثة التأسيس
0507498163أبحاث دراسات السياسات االقتصادية ونحوها

0530378714خدمات التنمية االجتماعيةالطائفجمعية البر الخيرية بالحفائر787
0505893730خدمات صحية عامةالرياضجمعية معافاة الصحية788
789)SAFA( 0552640793خدمات التنمية االقتصاديةالرياضالجمعية المالية السعودية
0505163707خدمات التنمية االجتماعيةالمضيحجمعية البر الخيرية بالمضيح790



0500072325خدمات التنمية االجتماعيةالمحفرجمعية البر الخيرية بمركز المحفر791
0505157282خدمات التنمية االجتماعيةحائلجمعية عقلة بن داني للخدمات االنسانيه واالجتماعية792
0534503332خدمات التنمية االجتماعيةالصنيناءجمعيه البر الخيرية بمركز الصنيناء793
0554577889خدمات التنمية االجتماعيةالخرمةجمعية البر الخيرية بالخرمة794
0556545712خدمات التنمية االجتماعيةالحليفة السفلىجمعية الحليفة السفلى الخيرية795
0556898890خدمات صحية متخصصةجيزانجمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان796
0509153581خدمات التنمية االجتماعيةالحائطجمعية البر الخيرية بفيضة اثقب797
0561014988المهنيةمكةجمعية المدربين السعوديين798
0555162937تشجيع ودعم العمل التطوعيبقعاءجمعية مبرة التطوعية799
0502850860تشجيع ودعم العمل التطوعيالدمامجمعية قافلة الخير للخدمات االجتماعية800
0509258138خدمات التنمية االجتماعيةبقعاءالجمعية الخيرية ببقعاء801
0555531921خدمات التنمية االجتماعيةمكة المكرمةجمعية البر الخيرية بوادي نخلة اليمانية802
135620222خدمات ذوي اإلحتياجات الخاصةاألحساءجمعية األشخاص ذوي اإلعاقة803
503314638خدمات التنمية االجتماعيةالمدينة المنورةجمعية طيبة النسائية804
505842035خدمات التنمية االجتماعيةالدمامجمعية البر بالمنطقة الشرقية805
506384488خدمات المجتمعات المحلية واألحياءجدةجمعية مراكز األحياء بمحافظة جدة806
920002565خدمات تعزيز اإلعتماد على الذات والخدمات اإلجتماعية األخرى لألفرادالرياضجمعية األسر المنتجة )كفاف(807

503128182تشجيع ودعم العمل التطوعيالرياضجمعية التطوع الصحية )أثر(808
920011432خدمة األسرةالرياضجعية مودة الخيرية809
0554640055خدمات التشييد و التمويل السكنيةمدينة أبهامنازل810
0501760046خدمات دعم الدخلمحافظة عفيفجمعية دعم811
0505225483خدمات التنمية االجتماعيةمدينة الرياضجمعية فتاة العشرين812
0506237378خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة الرياضجمعية االستشارات التسويقية813
0505377773التعليم االبتدائي واالعدادي والثانويمحافظة البدائعإبداع814
محافظة بلقرن )سبت سندهم األهلية لرعاية المعاقين815

العاليا(
0555076608خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

0506479179الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية مكافحة تسوس األسنان816
0555077110خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة الرياضتمكين للتنمية817

0505986995خدمات األسرةمحافظة عنيزةقدرة النسائية بعنيزة818
0555756396خدمات األسرةمحافظة أحد رفيدةجمعية التنمية األسرية بالواديين819
0504869910خدمات التشييد و التمويل السكنيةمدينة سكاكاجمعية الجوف لإلسكان820
0562868661المهنيةمدينة جازانجمعية منار لإلعالم بجازان821
0505207258خدمات األسرةمحافظة سراة عبيدةالتنمية األسرية بسراة عبيدة822
0549077054خدمات الشباب والنشءمحافظة النماصأجيالنا التطوعيه823
0508163631خدمات الشباب والنشءمدينة جازانجمعية الرواد الشبابية824
0505233312المهنيةمدينة الرياضجمعية األخصائيين االجتماعيين825
0555543537خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة مكة المكرمةجمعية اكرام لحفظ الطعام826
0559932438الخدمات الصحية العامةمحافظة بقعاءوابل الصحية827
0506653101خدمات الشباب والنشءمحافظة أحد المسارحةجمعية تميز الشبابية828
0547315659خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة النبهانيةجمعية البر الخيرية بالجفن 829
0508024920خدمات الشباب والنشءمحافظة أبوعريشجمعية أثر الشبابية830
0555096579خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة المندقجمعية الحنان النسائية بمحافظة المندق831

0505174025خدمات تنمية الموارد الماليةمدينة الدمامتنمية الموارد المالية832
0505893730الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية معافاة الصحية833
0544891129خدمات األسرةمدينة سكاكاجمعية التنمية األسرية بصوير834
0535907997خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة العارضةوجد الخير لحفظ النعمة835
0533380999خدمات الشباب والنشءمحافظة الرسالجمعية التنموية النسائية بالرس836
0503065525خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة أبهاجمعية ضياء لرعاية المكفوفين837
0504409227المهنيةمدينة الرياضالجمعية السعودية للموارد البشرية838
0599119899خدمات الشباب والنشءمدينة أبهاأجيالنا الشبابية839
0542159877خدمات الشباب والنشءمحافظة جدةجسور الشبابية840
0565553989خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة تربةجمعية رعاية األيتام بتربة841
0553719700المهنيةمحافظة جدةجمعية رواد االعمال842
0500652260خدمات الشباب والنشءمحافظة خميس مشيطالريادة الشبابية843
0553633431خدمات الشباب والنشءمدينة جازانبدار لتنمية الشباب844
0503167314خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضكون النسائية للريادة الشبابية845
0536739887خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضجمعية اكتشاف وتطوير المواهب )رائد(846
0506796928خدمات الشباب والنشءمدينة أبهاجمعية أفياء النسائية بمنطقة عسير 847
0555577874خدمات الشباب والنشءمحافظة جدةدنيانا نور848
0555355503خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة جدةعاصم لتأهيل وتدريب األيتام849

0582189887المهنيةمدينة الرياضجمعية مترجمي لغة اإلشارة850
0505477377خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة الرياضجمعية سقيا الماء851
0504864233خدمات اإلغاثة والطوارئمدينة سكاكانخبة الشمال لالنقاذ852
0556781144خدمات األسرةمحافظة بلجرشيزواج التنموية853
0554558570تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة العيصجمعية عون للعمل التطوعي بالعيص854
0509627189خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة محايلجمعية البر الخيرية بحميد العاليا855
0505817800الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية الرعاية الجراحية856
0534237482خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة أبهااألمل لذوي اإلعاقة السمعية857
0551191044خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة أحد المسارحةزائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة858
0568986609خدمات الشباب والنشءمحافظة المجمعةجمعية حياة لرعاية المتعافين من اإلدمان859
0538001212خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة عنيزةعنيزة لحفظ النعم نعم860
0505533926الهوايات والخدمات الترفيهيةمدينة الرياضالسيارات القديمة861
0504104400منظمات األدبمدينة مكة المكرمةجمعية دار الموسوعة 862
0555501849خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامدينة مكة المكرمةالبيئة هي الحياة863
0508959595خدمات الشباب والنشءمحافظة المجمعةروضة سدير لرعاية الشباب864
0555711779خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمدينة الرياضأجيال الوطن865
0555165923أبحاث العلوم االجتماعية ودراسات السياسات واالجتماعية ونحوهامدينة الرياضجمعية البحث العلمي866

0508394483خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة أبهاالتاجر الصغير عوف867

0568885676خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة مكة المكرمةعون التقنية868
0545678040خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة نجرانالروضتين للخدمات االنسانية بمركز رجال869
0555595965المهنيةمدينة الرياضجمعية أمن المعلومات870
0506406017خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة الرياضالحاسب871
0553462825خدمات تأهيل الجانحين واالحداثمدينة الرياضُمعين لتأهيل النزيل872
0505416667الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية رحماء الصحية873
0505528068خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة مكة المكرمةمؤازرة لتطوير وتنمية المؤسسات األهلية بمكة المكرمة874
0544932228خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة الرياضجمعية أفكار االجتماعية875
0556299463خدمات برامج التدريب على العملمدينة مكة المكرمةسما للتدريب النسائي876
0595653709خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة المدينة المنورةقيمنا  لتنمية المجتمع877

0504579452خدمات األسرةمحافظة الدائرجمعية التنمية االسرية بمحافظة الداير بني مالك 878
0501668803تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة أبهاسواعد التطوع879
0504624456الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضإمداد الصحية880
0555531341خدمات األسرةمحافظة جدةجمعية عطاء بمحافظة جدة 881
0591650005الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية التمكين الصحي بالرياض882
0503771192خدمات الشباب والنشءمحافظة الخرججمعية همم شبابية883
0550009777خدمات برامج التدريب على العملمدينة الرياضالتنميه والبناء النسائية بشرق الرياض884
0540862000خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة الدمامحلم للتمكين والتنمية الذاتية885

0506332889المستشفياتمدينة المدينة المنورةالنساء والوالدة الصحية بالمدينة المنورة886
0537888809الخدمات الصحية العامةمحافظة محايلالصحية بمحافظة محايل عسير887



0555783829الخدمات الصحية العامةمحافظة القنفذةجمعية الباس الصحية888
0558552661خدمات التدخل في األزمات والحمايةمدينة جازانجمعية األزمات النفسية و االجتماعية889
0555357521خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة أحد المسارحةجمعية التوعية والتدريب النسائية بأحد المسارحة890

0504869010خدمات تجميل المناطق الحضريةمحافظة القرياتجمعية القريات الخضراء لحماية البيئة891
0554727151المراكز المتخصصةمحافظة ينبعينبع لتاهيل ذوي االحتياجات الخاصة و وتاهيل مابعد الحوادث و كبار السن892
0558575858الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية بذل التطوعية الطبية893
0503712734خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة قلوةالجرين بمحافظة قلوة894
0504400183خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة الرياضعالم غراس للفتيات895

0506302776الخدمات الصحية العامةمدينة المدينة المنورةجمعية الطب المنزلي بالمدينة 896
0538878035الخدمات الصحية العامةمدينة المدينة المنورةجمعية طهور لتنسيق العالج الطبي897
0554925605خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة العيدابيجمعية البر الخيرية بالجوين898
0505607597المستشفياتمحافظة جدةجمعية العالج االمن899
0553683332خدمات األسرةمحافظة جدةدعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن900
0596296222خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة بلجرشيجمعية تنمية األسر المنتجة بمحافظة بلجرشي901

0564078504خدمات الشباب والنشءمحافظة ينبعربان للمبادرات الشبابية المجتمعية902
0504357314تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة العالجمعية العمل التطوعي بمحافظة العال903
0503502735خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة القنفذةأملي لدعم وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة904
0508223536تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة القنفذةبصمة شباب التطوعية905
0504745286خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة رجال ألمعجمعية التوحد في محافظة رجال ألمع906
0543670717خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة عنيزةجمعية التنمية االجتماعية بالملقاء907
0505305371منظمات التراثمدينة المدينة المنورةجمعية معالم المدينة908
0532738552المهنيةمدينة جازاناالنامل المبدعة للحرف والمهن909
0543100707خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة أبوعريشجمعية التنمية االجتماعية بحاكمة أبو عريش910
0569594491خدمات األسرةمحافظة القنفذةجمعية التنمية األسرية   بالقنفذة911
0555508203منظمات المتاحفمدينة مكة المكرمةجمعية هواة العمالت912
0505757665المهنيةمحافظة جدةالطيارين913
0555162937تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة بقعاءجمعية مبره التطوعية914
0505537302خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضجمعية الشباب للتنمية الذاتية915
0565433727خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة جدةالتنمية االجتماعية بالغالة916
0540009002الخدمات الطبية الطارئةمدينة بريدةالمسعف التطوعية917
0504862818خدمات الشباب والنشءمدينة عرعرشباب المستقبل بمنطقة الحدود الشمالية918
0505698677خدمات دعم الدخلمحافظة جدةمساعدة السجناء المعسرين والمعوزين بجدة919
0542626025المراكز المتخصصةمحافظة جدةبادر الألجهزة الطبية920
0557501522خدمات المجتمعات المحلية واألحياءمحافظة صامطةالتنمية اإلجتماعية بالموسم921
0566633860التوعية و التأييد والمؤازرةمدينة الرياضجمعية السلياك922
0534545421خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة جازانجمعية كفاح لرعاية المعاقين بمنطقة جازان923
0555132081خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الرسالتنمية االجتماعية بالصمعورية924
0505315498خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة المدينة المنورةجنا لتأهيل الفتيات ذوات اإلعاقة925
0505771570الخدمات الصحية العامةمحافظة صامطةعطاء الطبية بصامطة926
0505805464المهنيةمدينة الدمامتقنية وادارة البيئة927
0565300013خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة الخبرجمعية تأهيل متالزمة الداون928
0506059078خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة محايلالتنمية االجتماعية النسائية بمحافظة محايل929
0505262424خدمات دعم الدخلمحافظة القويعيةجمعية البر بصبحاء930
0554291160خدمات المجتمعات المحلية واألحياءمحافظة عفيفالتنمية االجتماعية بمركز أم سرحه931
0503998622خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الشنانالتنمية االجتماعية بمدينة فيد932
0505667358خدمات التنمية االجتماعيةمدينة الباحةالتنمية االجتماعية بالموسى933
0556639884التقنيات والمنهجياتمدينة الرياضالمبرمجين934
0503128182الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية التطوع الصحي أثر935
0504646554خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة خليصبــــر الخوار وأحياء شرق خليص936
0505741183خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامدينة أبهاجمعية البيئة937
0544000494خدمات اإلغاثة والطوارئمدينة الرياضساعدني  لالنقاذ  والمساعدة938
0548629935خدمات اإلغاثة والطوارئمحافظة صبياءغياث لإلغاثة والطوارئ939
0556550410الخدمات الصحية العامةمحافظة الدرعيةجمعية التنمية الصحية940
0563360299خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة جدةجمعية إشراقة أمل941
0505856169التعليم المستمر/ الكبارمدينة الدماموعي للخدمات التعليمية942
0503172875خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة بقعاءرعاية األيتام بمحافظة بقعاء943
0555455840خدمات تقديم الدعم لضحايا االعتداءات والجرائممدينة الرياضجمعية المساندة االجتماعية مؤازرة944
0505314863منظمات األدبمدينة المدينة المنورةاإلعالمية بالمدينة المنورة945
0554101034خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة حوطة بني تميمالحلوه الخضراء946
0599995926الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية معن الصحية947
0505304592خدمات األسرةمدينة المدينة المنورةبناء لإلرشاد األسري948
0505181554تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة عنيزةتنمية التطوع النسائي بالقصيم949
0555159385خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة حائلقناء للخدمات اإلنسانية950
0555165205خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة بقعاءجمعية الشيحية951
0542506066خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة عرعرجمعية مدارك النسائية952

0556600545خدمات اإلغاثة والطوارئمحافظة جدةالسالم لالغاثه والطوارئ بمنطقة مكة المكرمة953
0505443111المهنيةمدينة الرياضهواة الالسلكي954
0563726707خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الغزالةجمعية البر بمركز الخفيج955
0505819038خدمات تقديم الدعم لضحايا االعتداءات والجرائممدينة الدمامجمعية مساندون للدعم النفسي واالجتماعي956
0504733675خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة جدةجمعية التنمية االجتماعية بأحياءالخط السريع والرفيعة والقاعدة الجوية بجدة957
0553329368خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة المدينة المنورةأصدقاء التوحد958
0563433566خدمات األسرةمحافظة المندقالجمعية النسائية للتنمية االسرية بمحافظة المندق959
0503034509خدمات األسرةمحافظة ضمدجمعية التنمية األسرية بمحافظة ضمد960
0554189333خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة شرورةطبيعة للحفاظ على البيئة بشروره961
0555352442الخدمات الصحية المتخصصةمدينة مكة المكرمةامراض الدم واالوارم لدى األطفال962
0554884488حماية المستهلكمدينة الرياضالتسويق963
0506333231الهوايات والخدمات الترفيهيةمدينة المدينة المنورةترفيه طيبة964
0544060555خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة بقعاءالناصرية965
0533330081المراكز المتخصصةمحافظة جدةخطى التوحد966
0505113466خدمات األسرةمحافظة الدوادميالتنمية األسرية بمحافظة الدوادمي967
0505602484خدمات عالج األمراض النفسيةمدينة حائلأفق  للعناية بالمرضى النفسيين968
0555258537خدمات المجتمعات المحلية واألحياءمدينة حائلالتنمية االجتماعية ببلدة عمائر بن صنعاء969
0503008509خدمات األسرةمدينة الرياضاإلصالح والتنمية األسرية970
0555008634خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة الخرمةحماية البيئة بالخرمة971
0552222050تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة الرياضجمعية سفراء الخير لألعمال اإلنسانية972
0552020265الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضرعاية مرضى قلب األطفال بالرياض قلبي973
0505893730خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضرؤية فكرية974
0555898918الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضجمعية صحتي975
0544447454خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة حفر الباطنالصفيري للتنمية اإلجتماعية976
0504514970خدمات الشباب والنشءمحافظة القنفذةجمعية الشباب  بحلي977
0540066604تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة أبهاأفق لتطوير العمل التطوعي بمنطقة عسير978
0505843385دور الرعاية الصحية والتمريضمحافظة حفر الباطنبسمة معافى الصحية979
0505716734الخدمات الطبية الطارئةمحافظة الطائفامراض وغسيل الكلى الصحية980
0555140088خدمات الشباب والنشءمدينة بريدةفتاة القصيم981
0555008634الطاقة  والصناعة والثروة المعدنيةمدينة الرياضالطاقة المتجددة982
0531913334خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة أبوعريشجمعيةتنوير لتدريب والتاهيل النسائي بمحافظة أبو عريش983

0505773532خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة المخواةجمعية جنائز المخواة984

0506706921تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة الطائفعطاء للعمل التطوعي985
0555166775خدمات المجتمعات المحلية واألحياءمحافظة بقعاءالتنمية االجتماعية بالناصرية986



0503455514خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضالتوعية الوقائية للشباب987
0504547241خدمات األسرةمحافظة تربةجمعية عائل للرعاية األسر ية  بمحافظة تربة988
0555175977خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة بريدةجمعية طعامي ببريدة989
0505255132منظمات المتاحفمحافظة الخرجالتراث والثقافة بالدلم990
0505773532خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة المخواةجمعية المحافظة على النعمة وترشيدها991
0555999131المهنيةمدينة الرياضالطيران السعودية992
0505165906خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الغزالةالتنمية االجتماعية بفيضة المسعار بالعلم993
0552964887خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الشنانالخدمات االنسانية بمركز رك994
0554200071المهنيةمدينة الرياضإعالميون995
0505578836خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة طريفرعاية األيتام بطريف996
0562200055خدمات حماية ورعاية الحيوان والخدمات البيطريةمدينة الرياضالجمعية السـعـوديـة للرفق بالحيوان997
0504419786خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الدوادميالتنمية اإلجتماعية بأرطاوي الرقاص998
0559111481خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة نجرانالتنمية  االجتماعية بشرق نجران999

0544445897خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضسعادتي االجتماعية1000
0555803333منظمات التراثمدينة الرياضالنسائية للتراث العمراني1001
0548245034خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة جدةمراس لتدريب وتأهيل المتطوعات1002

0592244488منع الجرائممدينة الدماممكافحة االحتيال1003
0503392722منع الجرائممحافظة القرياتإرادة للتوعية بأضرار المخدرات بالقريات1004
0502277066خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة شقراءقادرون لالشخاص ذوي االعاقة1005
0553537675خدمات األسرةمحافظة جدةجمعية االرشاد االسري والنفسي1006
0505100285التوعية و التأييد والمؤازرةمدينة الرياضأخالقنا لتعزيز القيم1007
0504625138خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة جدةأجواء لعلوم الطقس و المناخ1008
0554440134المهنيةمدينة الدمامالصحة الصناعية1009
0569696444خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة الدرعيةالتنمية البيئية فسيل1010
0554118438المهنيةمدينة الرياضحماية المستثمرين األفراد1011
0505143274خدمات األبحاث العلوم والتقنيةمحافظة الرسنور للعلوم والفلك1012
0508131315الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضالتدخل المبكر لإلطفال ذوي اإلعاقة1013
0555865559الخدمات الصحية العامةمدينة نجرانرعاية مرضى السرطان1014
0508307630خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة الليثرعاية األيتام بالليث1015
0546300808المهنيةمدينة الرياضتواصل للتقنيات المساعدة لذوي االعاقة1016
0503174572تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة حائلالعمل التطوعي وخدمة المجتمع بحائل1017
0507869734خدمات األسرةمحافظة الطائفكسب لتنميه وتطوير اعمال االسر المنتجه بالطائف1018
0566585795خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الدائرالتنمية االجتماعية بآل يحيى1019
0555840030خدمات األسرةمدينة الدمامشمل األسرية1020
0505469448خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة الرياضألجلهم لخدمة  ذوي األعاقة1021
0557661811خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة الدمامالصم وضعاف السمع وذويهم  بالمنطقة الشرقية1022
0554686962خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة القنفذةعهد لرعاية األيتام بالمظيلف1023
0500636547خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الجمومالتنمية االجتماعية بعسفان1024
0551774109خدمات األسرةمحافظة النعيريةااليادي البيضاء1025
0555143543خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة بريدةتجهيز لرعاية شؤون الموتى تجهيز1026

0504882209خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة بريدةالتمور خير1027
0535194307خدمات األسرةمحافظة القنفذةارتقاء األسرية النسائية بالقنفذة1028
0503060201خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة بيشةالخدمات االنسانية بمركز سد الملك فهد والقرى التابعه له1029
0504406678خدمات األبحاث الطبيةمدينة الرياضصحة دماغ الطفل1030
0500057788منظمات فنون العمارة والتصميممدينة حائلإبداعات الفن1031
0541041411الخدمات الصحية العامةمدينة أبهاصحة المرأة بمنطقة عسير1032
0555405504خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة الغاطالغاط البيئية1033
0500085355خدمات اإلغاثة والطوارئمدينة نجرانليث لإلنقاذ1034
0566669041خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الخرجبشائر الخير للحفظ النعمة1035
0551060404خدمات تجميل المناطق الحضريةمحافظة الدوادميالمحافظة على االشجار والمنتزهات1036
0503979159خدمات التشييد و التمويل السكنيةمحافظة عنيزةبيوت النسائية1037
0544768881خدمات الشباب والنشءمحافظة الرسالتواصل للخدمات االجتماعية ورعاية الشباب1038
0507713234خدمات التنمية االجتماعيةمدينة المدينة المنورةالخدمات التنموية بالفريش1039
0503178135خدمات دعم الدخلمحافظة الغزالةالخدمات االنسانية بعقلة ابن جبرين1040
0505167202خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامدينة حائلالبيئة بحائل1041
0558999591تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة الرياضلزم لتطوير العمل التطوعي1042
0505304076خدمات الحد من التلوث ومكافحتهمدينة المدينة المنورةالبيئة  بالمدينة المنورة1043
0555777353خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة المندقالتنمية اإلجتماعية بقر ى عمضان و القامة1044
0504996649الخدمات الصحية العامةمدينة عرعرالجمعية الصحية1045
0504884403خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة حفر الباطنلرعاية األيتام بمحافظة حفر الباطن1046
0506761000الخدمات الصحية العامةمدينة أبهاا لرعاية الصحية لمرضى السمنة بمنطقة عسير1047
0555135444الخدمات الصحية العامةمحافظة الرسالوقاية من التدخين بالرس صفاء1048
0548104458خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة بريدةكنوز النسائيه  لألسر المنتجه1049

0505481397خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة شقراءالتنمية والتطوير بشقراء1050
0563865525تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة الطائفنافع لالعمال التطوعيه1051
0504537866خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة مكة المكرمةالتوحد و االضطرابات النمائية1052
0503060781الخدمات الطبية الطارئةمحافظة رجال ألمعداوني الصحية بثلوث المنظر1053
0505773532خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة المخواةرعاية األيتام بالمخواة1054
0505313194المراكز المتخصصةمدينة المدينة المنورةالمدينة المنورة لمتالزمة داون1055
0505137057خدمات المجتمعات المحلية واألحياءمحافظة عنيزةالتنمية  االجتماعية بحي الملك خالد بعنيزة1056
0505446544خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة الرياضمساندون لتأهيل المنظمات في القطاع غير ربحي1057
0541811030خدمات األسرةمحافظة جدةللخير نسعى بمحافظة جدة1058
0569690717خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة جدةقوت لدعم االغذية بمنطقة مكة المكرمة1059

0555185666الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضالرضاعة الطبيعية1060
0544484170خدمات األسرةمدينة الدمامإسعاد لرعاية األرامل والمطلقات1061
0500036065خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة جدةإرتقاء لذوي االحتياجات الخاصة بنمطقة مكة المكرمة1062
0548575666خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة الرياضقدوة وطن االجتماعية1063

0544533647المهنيةمحافظة جدةالتخصصات البحرية1064
0501719181الخدمات الصحية العامةمدينة سكاكااصدقاء المرضى بالجوف1065
0506242735خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة يدمةرحمه لرعايةذوي االحتياجات الخاصه بمحافظة يدمه1066
0555825116خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة عنيزةاألطفال االستثنائيين لتعليم ذوي االعاقة1067
0558844344المهنيةمحافظة جدةالذكاء االصطناعي1068
0503770416منظمات التراثمحافظة القنفذةحفظ التراث بالقنفذة تراث1069
0565656222خدمات التنمية االقتصاديةمحافظة الخبراستدامة للتنمية االقتصادية1070
0564914677خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة طريفرعاية المعاقين بمحافظة طريف1071
0554464343الخدمات القانونيةمدينة الرياضإحسان للخدمات القانونية1072
0503419135خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة ينبعالمكفوفين بينبع خطوة1073
0555123835خدمات األسرةمدينة الرياضنجاح االسرة1074
0599963334أمن المعلومات والتطوير االحترافي للتقنية واالتصاالتمدينة الرياضاالبتكار والتقنية1075

0505155262خدمات الشباب والنشءمحافظة رياض الخبراءالخدمات االجتماعية بمحافظة رياض الخبراء1076
0551941422خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة الرياضالخدمات اإلجتماعية بمركز هيت1077

0555660577الخدمات الصحية العامةمحافظة قلوةأصدقاء الصحة بمحافظة قلوة1078
0542709119خدمات عالج األمراض النفسيةمدينة المدينة المنورةرعاية المرضى النفسيين إيواء1079
0555617527األلعاب الرياضيةمحافظة الدرعيةالرحالة1080
0505405664خدمات برامج التدريب على العملمدينة الرياضالمصدرين الصناعيين1081
0530604812الخدمات الصحية العامةمدينة جازانلمسة ادراك للوقاية الصحية1082
0554551959خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة حقلحقل لرعاية االيتام1083
0504746668الخدمات الصحية العامةمحافظة الدائرالداير للخدمات الصحية1084



0504100321خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة الخبرإنماء لرعاية الطفولة بالمنطقة الشرقية1085
0537371122خدمات األسرةمحافظة دومة الجندلروف األسرية1086
0544330103خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة مكة المكرمةوادي البجيدي وضواحيها لالعمال االنسانية1087
0500644400خدمات األسرةمدينة الباحةرغدان للتنمية والخدمات االجتماعية1088
0505435544خدمات األبحاث الطبيةمدينة الرياضشارك لألبحاث الصحية1089
0500048275خدمات األسرةمدينة الرياضقطوف للخدمات االجتماعية1090
0506337136خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة المدينة المنورةرعايه األرامل و المطلقات و المعلقات1091
0505149093خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة النبهانيةالتنمية االجتماعية بالنبهانية1092
0561000317خدمات برامج التدريب على العملمحافظة جدةارتقاء االعمال للتدريب بمحافظة جدة1093
0553688416الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضنبض الصحية1094
0555325139خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة العالعال لذوي اإلحتياجات الخاصة1095
0505287404خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة المجمعةسدير الخضراء1096
0504572002خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة أبوعريشاالصحاح البيئي1097
0541573699خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة الرياضأصدقاء ذوي اإلعاقة1098
0570177794خدمات التنمية االجتماعيةمدينة المدينة المنورةتنمية وتطوير المسؤولية اإلجتماعية مهارات1099
0541111305خدمات برامج التدريب على العملمحافظة القويعيةاأليدي الحرفية بمحافظة القويعية1100
0592009907تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة سكاكاأصدقاء العمل التطوعي بالجوف1101
0506302776خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامدينة المدينة المنورةأصدقاء شجرة النخلة بالمدينة المنورة1102
0506302776خدمات عالج األمراض النفسيةمدينة المدينة المنورةإعادة التأهيل النفسي للمرضى1103
0555324333خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الحناكيةالهميج للخدمات االنسانية1104
0504852805المهنيةمحافظة الجبيلاتصال للعالقات العامة1105
0506137531خدمات المسنينمحافظة عنيزةواحة الوفاء لمساندة كبار السن1106
0501170800خدمات الشباب والنشءمحافظة وادي الدواسرخدمات الشباب بالسليل1107
0557341546خدمات األسرةمحافظة الريثخدمات األسرة والمرأة بمركز مالطس1108
0543507051تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة مكة المكرمةمبادرون للعمل التطوعي بمكة المكرمة1109
0503891911خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة عرعرإصرار لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة1110
0536614665خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة بدرطموح لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة1111
0548500445الخدمات الطبية الطارئةمحافظة األفالجرعاية المرضى في األفالج1112
0546155447خدمات اإلغاثة والطوارئمحافظة صبياءسواعد جازان لإلنقاذ واإلغاثة1113
0566635551خدمات حماية ورعاية الحيوان والخدمات البيطريةمدينة الرياضسالمة للرأفة بالحيوان1114
0534455666تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة الرياضمتطوعون ومبادرون1115
0556254505الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضبصمة لدعم المصابين باألمراض الوراثية1116
0555609915خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة جدةالتربية الخاصة1117
0556688220خدمات الدعم اإلداري والفنيمحافظة جدةإبداع لتطوير القطاع غير الربحي1118
0537512875خدمات دعم الدخلمحافظة القويعيةحلبان للخدمات األنسانية بمحافظة القويعية1119
0560383307تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة القرىبصمة التطوعية النسائية باألطاولة1120
0557771414خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة المندقالتنمية االجتماعية ببني حسن1121
0505125412خدمات التنمية االجتماعيةمدينة الرياضاكتفاء لتمكين األسر1122
0567860809خدمات التنمية االجتماعيةمدينة جازانالتنمية االجتماعية بالكربوس1123
0566989894خدمات تجميل المناطق الحضريةمحافظة تربةتربة الخضراء1124
0502222842حماية المستهلكمدينة الرياضالتجارة والتجزئة اإللكترونية1125
0555910999خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الخرمةالغريف بمحافظة الخرمة1126
0580466666خدمات األسرةمدينة بريدةالوفاق األسرية1127
0506780868خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة قلوةرعايه االيتام بمحافظه الحجره1128
0500356393خدمات األبحاث العلوم والتقنيةمدينة عرعربرمجيات حاسوبية1129
0503771192خدمات الشباب والنشءمحافظة الخرجرؤية الشبابية1130
0542120006خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة دومة الجندلالتنمية اإلجتماعية بالجوف1131
0555764582خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة رنيةاأليتام بمحافظة رنية1132
0555530279خدمات دعم الدخلمحافظة جدةسنابل الخير بجدة1133
0533563293خدمات األسرةمدينة جازانرعاية المعنفات رفق1134
0504174383األلعاب الرياضيةمحافظة الزلفيمشاة الزلفي1135
0599330885الخدمات الصحية العامةمدينة أبهاعزم لالقالع عن التدخين1136
0544440297خدمات الشباب والنشءمحافظة بيشةتنمية الشباب و الفتيات1137
0553377046خدمات اإلرشاد والتوجيه المهنيمدينة الرياضكفو للتوظيف والتأهيل1138
0503986475خدمات األسرةمدينة بريدةالخدمات االجتماعية النسائية بالخبراء1139
0504607127المراكز المتخصصةمحافظة جدةابتسم لخدمات طب األسنان التطوعية1140
0553677047خدمات دعم الدخلمحافظة رنيةالعويلة بمحافظة رنية1141
0543311051الخدمات الصحية العامةمحافظة المجمعةالوفاء للرعاية الصحية1142
0555773017منظمات األدبمحافظة المندقاعالميو الباحة1143
0554553374خدمات دعم الدخلمحافظة ينبعالخدمات االنسانية بمركز الشرجة1144
0503864571خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمدينة الرياضغراس لتنمية الطفل1145
0561669966تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة جازانمعين التطوعية لخدمة المجتمع في جازان1146
0555502411خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة مكة المكرمةاألمل المنشود لألشخاص ذوي االعاقة1147
0504208191خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة الرياضجود النسائية لخدمات القطاع غير ربحي1148
0562207478خدمات التنمية االجتماعيةمدينة الرياضالمسؤولية المجتمعية1149
0555361616تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة ينبعاطواق الخدمات التطوعية1150
0505604642المهنيةمحافظة جدةتطوير القيادات اإلدارية1151
0542822332الخدمات الصحية العامةمدينة جازانوقاية الصحية1152
0555121609خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمحافظة شرورةإسناد لرعاية االشخاص ذوي االعاقه1153
0505140403تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة عنيزةتقدير االعمال التطوعية1154
0555757698منظمات التراثمدينة الرياضالعرب المسافرون1155
0544545241تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة أبوعريشروافد جازان التطوعية1156
0504863022الخدمات الطبية الطارئةمحافظة رفحاءصحتي الصحية بطلعة التمياط1157
0505577961خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الليثسعيا للخدمات االنسانية بمحافظة الليث1158
0541000057خدمات اإلغاثة والطوارئمدينة الرياضوقاية إلدارة المخاطر و األزمات1159
0555133816خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة عنيزةفائض للمساعدات العينيه بمحافظة عنيزه1160
0500070089خدمات اإلرشاد والتوجيه المهنيمدينة الرياضمثل للمسارات االرشاديه والمهنيه1161
0502016563خدمات دعم الدخلمدينة حائلالخدمات األنسانية بأم القلبان1162
0502993022منع الجرائممدينة سكاكاأولى النهى للوقاية من المخدرات1163
0537190179خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة أبهاكحال للخدمات اإلنسانية1164
0502562594خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة شرورةأكرمها لحفظ النعمة بمحافظة شرورة1165
0557703900خدمات دعم الدخلمدينة حائلالخدمات االنسانية بمركز سعيدان1166
0505227461خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضتمكين الشباب لتنمية المجتمع1167
0561274970تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة الرياضمبادرات سرى التطوعية1168
0561046680خدمات الشباب والنشءمحافظة جدةقمم الشبابية1169
0559786896خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة المندقحفظ النعمة بمحافظة بني حسن1170
0553962011خدمات األسرةمحافظة القرياتالبشائر النسائية بالقريات1171
0500033038خدمات دعم الدخلمحافظة القويعيةالخدمات اإلنسانية بمركز العفج1172
0564540617الخدمات الصحية العامةمدينة مكة المكرمةتحسين تجربة المريض1173
0553647677خدمات األسرةمحافظة عنيزةلطف لمكافحة العنف األسري1174
0505227461خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة الرياضالتمور للخدمات االنسانية1175
0560607075منظمات المتاحفمحافظة جدةهواة التراث الشعبي ومزاداته1176
0507498163أبحاث دراسات السياسات االقتصادية ونحوهامدينة الرياضالماليون السعوديون1177
0553372700خدمات الشباب والنشءمحافظة المجمعةمفازالنسائية بمحافظة المجمعة1178
0503041541خدمات اإلغاثة والطوارئمحافظة الطائفاركان للتوعية والبحث واإلنقاذ1179
0553372700خدمات األسرةمحافظة المجمعةسعداء للتنمية األسرية1180
0504458444المهنيةمدينة الرياضصناعة االجتماعات1181
0506220463خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة الرياضمرافئ التنمية لدعم القطاع غير الربحي1182
0505451811خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة المندقالتنمية االجتماعية بقرى الخاجة1183
0504699931الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضوعي لصحة المجتمع1184
0531000270منع الجرائممحافظة محايلأيادي األمل للتوعية بأضرار المخدرات ورعاية المتعافين1185



0561155810المستشفياتمحافظة جدةعواد األمل للمرضى1186
0580466666تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة بريدةعضيد للخدمات التطوعية1187
0505254209المراكز المتخصصةمدينة الرياضإرادة لمساندة أطفال مرضى الدم الوراثي1188
0545225581خدمات األسرةمحافظة القنفذةتنمية الفتاة بحلي1189
0504140180خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الغزالةالخدمات االجتماعية بمركز الدابية1190
0546554554خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضرواد المستقبل الشبابية1191
0505825057المهنيةمدينة الرياضالمهنيـة للحرفيين السعوديين1192
0544663451خدمات اإلغاثة والطوارئمدينة الرياضإنجاد للبحث واإلنقاذ1193
0553449313خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الليثالتنمية اإلجتماعية بجدم1194
0504771337خدمات دعم المتعثرين والترميم و اإليواءمدينة مكة المكرمةسكني مكة التنموي1195
0505315987خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة المدينة المنورةتعزيز القيم االجتماعية1196

0544891129خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمدينة سكاكاأيتام صوير1197
0555391320خدمات األسرةمحافظة دومة الجندلجمعيةالتنمية االسرية بدومةالجندل1198
0500730615خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة بيشةالخدمات االجتماعية بمركز الزرق1199
0500543838خدمات دعم الدخلمحافظة العالساعي لخدمه االرامل و المطلقات بمركز فضال1200
0504224224الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضأمس أصدقاء مرضى السرطان1201
0505773532الخدمات الصحية العامةمحافظة المخواةمكافحة التدخين بالمخواة1202
0508526779خدمات األسرةمدينة الرياضاألم المبدعة1203
0500684053خدمات األسرةمحافظة أحد المسارحةتواصل للحماية من العنف االسري بمحافظة احد المسارحة1204
0546650307خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة بقعاءكمب الثنيان للخدمات االنسانية1205
0555314150خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة المدينة المنورةالمتقاعدين بمنطقة المدينة المنورة1206

0504973244خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة نجرانالمتقاعدين بمنطقة نجران1207

0555772986خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة جازانالمتقاعدين بمنطقة جازان1208

0555992899خدمات األسرةمدينة الرياضالطيبون للطيبات لتيسير الزواج1209
0555391320الخدمات الصحية العامةمحافظة دومة الجندلرعاية المرضى بدومة الجندل1210
0505287404خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة المجمعةسدير لألسر المنتجة نماء1211

0567776044تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة جدةسفراء التطوع إحسان1212
0556618337خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة جدةسقياء الماء1213
0503128440خدمات حماية ورعاية الحيوان والخدمات البيطريةمدينة تبوكحقوق الحيوان في تبوك عطف1214
0555750792خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة أبهاالمتقاعدين بمنطقة عسير1215

0555089873خدمات الشباب والنشءمحافظة جدةأسوة لالرتقاء بالفتيات1216
0505923903خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة الخبرحارف لألسر المنتجة بالمنطقة الشرقية1217

0505540480األلعاب الرياضيةمدينة الرياضالتسويق الرياضي1218
0556006684خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الطائفأرزاق لحفظ النعمة1219
0555130179خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة بريدةا لمتقاعدين بمنطقة القصيم1220

0503403623الخدمات الصحية العامةمدينة سكاكاسمح للخدمات الطبيه1221
0555793873خدمات اإلغاثة والطوارئمدينة جازانالسالمة والحماية1222
0504898965خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة بريدةاإلحسان للخدمات االجتماعية1223

0565052299خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة الدوادميالتنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي1224
0505160011خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة بقعاءالحيانية للخدمات اإلنسانية1225
0503193857خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة خميس مشيطإكرام لحفظ النعمة بمحافظة خميس مشيط1226
0505403354الخدمات الصحية المتخصصةمدينة الرياضمكافحة أمراض القلب نبضات1227
0504947585تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة القنفذةبصمة عطاء النسائية التطوعية1228
0556777362خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة المخواةاألسر المنتجة بمحافظة المخواة1229

0503148588خدمات المسنينمحافظة الزلفيتقدير لرعاية المسنين1230
0505965802خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة الرياضتيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج1231
0508457007خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة قلوةالخدمات اإلنسانية بالرميضة1232
0555468823منظمات المتاحفمحافظة الدرعيةالجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي1233
0557444771خدمات برامج التدريب على العملمدينة الرياضنحن أولى لتمكين ذوي اإلعاقة والظروف الخاصة1234
0505484913خدمات دعم الدخلمحافظة الدوادميهاللية الخميل للخدمات اإلنسانية1235
0554469581خدمات دعم الدخلمحافظة األفالجعطاء العجلية للخدمات اإلنسانية1236
0554662274خدمات التنمية االجتماعيةمحافظة قلوةالتنمية اإلجتماعية بمركز الشعراء1237
0593303936خدمات األسرةمحافظة جدةالعفاف للتوفيق بين الراغبين فى الزواج1238
0552073744منظمات التراثمحافظة حوطة بني تميمالتراث والثقافة1239
0504974966خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة سكاكاالمتقاعدين بمنطقة الجوف1240

0543615015المراكز المتخصصةمدينة سكاكارفا لرعاية مرضى الفم واألسنان1241
0505156636خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة حائلالمتقاعدين بحائل1242

0544932228خدمات الشباب والنشءمحافظة بيشةعبق الشبابية1243
0503302208خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة المدينة المنورةهمم لتدريب وتاهيل ذوي االحتياجات الخاصة1244
0546275625الخدمات الصحية العامةمحافظة حفر الباطنعافية لمكافحة التدخين1245
0546763141تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة رفحاءنماء التطوعية في محافظة رفحاء1246
0544440797الخدمات الصحية العامةمحافظة عنيزةسكر للتوعية الصحية بمرض السكري1247
0567060302خدمات تأهيل المجرمينمدينة المدينة المنورةرعاية السجناء وأسرهم بالمدينة المنورة رحمة1248
0500085355خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة نجرانإرادة التوحد1249
0553007677المهنيةمدينة الرياضالمترجمين السعوديين1250
0501684989خدمات األسرةمدينة مكة المكرمةالمعالي النسائية1251
0505861749الطاقة  والصناعة والثروة المعدنيةمدينة الرياضمنع الخسائر ودرء المخاطر الصناعية سالمتك1252
0540666325خدمات الشباب والنشءمدينة جازانتمكين الشباب والمجتمع بجازان1253
0503455514الخدمات الصحية العامةمدينة الرياضالتوعية اإلسعافية1254
0580466666منظمات التراثمدينة بريدةالعقيالت للموروث الشعبي1255
0505369050خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة تبوكالمتقاعدين بمنطقة تبوك1256

0555669661الخدمات الصحية العامةمدينة جازانغيث للخدمات الصحية بجازان1257
0503864571خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضطاقات الشباب1258
0554606163خدمات التشييد و التمويل السكنيةمحافظة جدةسعف لالسكان التنموي1259
0558880147األلعاب الرياضيةمدينة المدينة المنورةالتميز الرياضي1260
0504181714خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة القويعيةحفظ النعمه بالجله وتبراك1261
0505620710الهوايات والخدمات الترفيهيةمحافظة جدةصناعه الفعاليات االحترافيه1262
0532312171المسؤولية االجتماعيةمحافظة عنيزةالجودة واإلنجاز للمسؤولية االجتماعية1263
0503146541خدمات األسرةمحافظة البدائعالتنمية األسرية بالبدائع1264
0506191828خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة حفر الباطنحماية البيئة بحفرالباطن1265
0553338617خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الرسإكرام النعم بمحافظة الرس1266
0503014313خدمة الحاج والمعتمر  و الزائرينمحافظة رابغالهدى لمساعدة الحجاج بمحافظة رابغ1267
0530100676الخدمات الصحية المتخصصةمدينة الرياضبصمه تفاؤل لمرضى سرطان األطفال1268
0542085770خدمات األسرةمحافظة رابغساعي لرعاية األرامل والمطلقات وأسر السجناء1269
0504765583خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة ضباءالمستقبل لرعاية األيتام1270
0580914608خدمات الحماية األسريةمحافظة الخبرعزوة للرعاية النسائية1271
0555662254تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة الزلفيطوع للعمل التطوعي1272
0553078366خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضتنمية مهارات الشباب1273
0542082222خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة الرياضتكافل االجتماعية لرعاية طالب العلم1274

0550905859الهوايات والخدمات الترفيهيةمدينة الرياضالهمة العلياء للخدمات الترفيهية1275
0554671123األلعاب الرياضيةمحافظة الطائفمشاة الطائف1276
0548877390خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضصناعة القدرات الشبابية1277
0503670147خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة العقيقالمتقاعدين بمنطقة الباحة1278

0506405737خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامدينة بريدةوعي البيئية1279
0561052581خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الطائفالخدمات االنسانية بدغبج1280



0555359996خدمات اإلغاثة والطوارئمحافظة جدةساعد للبحث واالنقاذ1281
0555245019خدمات اإلغاثة والطوارئمحافظة الزلفيفزعة لإلغاثة بمحافظة الزلفي1282
0504495744المهنيةمدينة الرياضالمالية1283
0500193719خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة المجمعةزاد لحفظ النعمة بالمجمعة1284
0555498597الخدمات الصحية المتخصصةمدينة الرياضالصناعات الدوائية1285
0540595966الخدمات القانونيةمدينة سكاكااليف القانون1286
0553267770تشجيع ودعم العمل التطوعي محافظة رياض الخبراءامباري التطوعية1287
0537111645تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة سكاكاالنسائية التطوعية األولى بالجوف1288
0555114624خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الدوادميالخدمات االنسانية بمركز كبشان1289
0590349999الخدمات الصحية المتخصصةمدينة حائلمرضى الكلى بحائل1290
0566180153خدمات الرعاية وخدمات  األطفالمحافظة الشنانرعاية االيتام بمحافظة الشنان1291
0555539509خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة مكة المكرمةمتقاعدي منطقة مكة المكرمة1292

0555101595أبحاث العلوم االجتماعية ودراسات السياسات واالجتماعية ونحوهامدينة الرياضالعلوم السلوكية1293

0555146052خدمات الدعم اإلداري والفنيمدينة الرياضتمكين العمل التنموي1294
0555121749خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة الغاطنسارع للخير للخدمات األنسانية1295
0531545452خدمات ذوي االحتياجات الخاصةمدينة نجراننور نجران النسائية لخدمة ذوي اإلعاقة1296
0503229636الخدمات الصحية المتخصصةمحافظة الدرعيةبصر للجميع1297
0557229889منظمات المتاحفمحافظة عنيزةدار عنيزة للتراث الشعبي1298
0566741921الخدمات الصحية العامةمحافظة الدرعيةدماؤنا صدقة1299
0565551110خدمات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتهامحافظة جدةشواطئ وطننا لإلهتمام بالبيئة البحرية1300
0559084000أمن المعلومات والتطوير االحترافي للتقنية واالتصاالتمدينة الرياضاألمن السيبراني لألطفال1301

0560877866خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمحافظة الزلفيزلفى النسائية للخدمات االجتماعية1302

0505782141تشجيع ودعم العمل التطوعي مدينة الباحةأبواب للعمل التطوعي1303
0505287404الثروة الحيوانيةمحافظة المجمعةسدير الزراعية1304
0540009500الخدمات الصحية المتخصصةمدينة الرياضالتأهيل الطبي1305
0556891700التقنيات والمنهجياتمدينة الرياضتطبيقات األردوينو وانترنت األشياء1306
0555210298المهنيةمدينة الرياضالتواصل المؤسسي االستراتيجي1307
0505248701المهنيةمدينة الرياضمهنية لإلحصائيين وعلماء البيانات1308
0555557026منظمات فنون العمارة والتصميممدينة الرياضالعمارة و التخطيط1309
0556528128الخدمات الصحية العامةمحافظة القرياتالخدمات الصحية بالقريات1310
0503392722الخدمات الصحية المتخصصةمحافظة القرياتالحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات1311
0548844441خدمات عالج األمراض النفسيةمحافظة المندقضياء لالستشارات واالرشاد النفسي بمحافظة المندق1312
0505416060خدمات العناية بالمساجدمدينة الرياضالعناية بمساجد الطرق1313
0507670252خدمات الشباب والنشءمدينة نجرانفرسان االبداع1314
0545550892العناية بالقرآن الكريممحافظة الجمومتحفيظ القرآن الكريم بمدركة1315
0592864268خدمات المساعدات المادية العينيةمدينة الرياضتدوير الفائض و حفظ النعمة1316
0505851758المسؤولية االجتماعيةمدينة الدماماستشارة للتنمية اإلجتماعية مشورة1317
0564916895خدمات الشباب والنشءمدينة الرياضسعوديين للسالم1318
0561476861خدمات التنمية االجتماعيةمدينة الرياضالسعادة المهنية1319
0555443941خدمات دعم الدخلمدينة الرياضلمنسوبي مدينة الملك فهد الطبية غيث1320
0504863022خدمات مساعدة اإلسكانمحافظة رفحاءإسكان بطلعة التمياط1321
0501340149الخدمات الصحية المتخصصةمدينة عرعرحياة لسرطان الثدي بعرعر1322
0545228866التقنيات والمنهجياتمدينة الرياضالحوسبة السحابية1323
0563566950العناية بالقرآن الكريممدينة المدينة المنورةالمقارئ القرآنية1324
0555999544خدمات المساعدات المادية العينيةمحافظة المجمعةأم الجماجم للخدمات االجتماعية1325
0505449142العناية بالقرآن الكريممحافظة شقراءتعليم القرآن الكريم وعلومه بأشيقر1326
0580575757خدمات العناية بالمساجدمدينة مكة المكرمةعمارة المساجد والعناية بها1327
0504883992خدمات برامج التدريب على العملمحافظة رفحاءتمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل1328
0504975505خدمات مساعدة اإلسكانمدينة عرعردار لألسكان بعرعر1329
0504420581الخدمات واالستشارات الوقفيةمدينة الرياضدعم االوقاف1330
0533543333خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة المدينة المنورةالمدينة للتوحد1331

0567104466الخدمات الصحية العامةمحافظة عنيزةعطاء الصحية1332
0505388313خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة سكاكارعاية االيتام بالجوف1333

0555409110خدمات تعزيز االعتماد على الذات والخدمات االجتماعية األخرى لألفرادمدينة الرياضالمتقاعدين بالرياض1334

0533570476خدمات التنمية االجتماعيةمدينة الرياضمنتدى الخبرة السعود ي1335


