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اسم المؤسسة:

أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،طريق الملك عبد اهلل ،جوار قاعة المقصورة لإلحتفاالت ،عمارة مؤسسة
األوقاف الدور الثاني.

الهـاتــــــف:

011/2053519

الفاكــــس:

011/2053528

التحويالت:

قسم المشاريع  ،104قسم متابعة المشاريع  ،109القسم المالي ،112
قسم البرامج  ،110قسم الدعم الفني  ،115الفاكس 108

البريد اإللكتروني:

info@malrajhi.com

موقع البوابة
اإللكترونية للمنح:

www.malrajhi.com

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

12

أ

سياسات المنح:

ب

ضوابط المنح:

ت

مجاالت الدعم:

ث

آلية المتابعة والتقييم

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
			
أ األوقاف.

ب

تنمية الموارد المالية.

			
ت اإلعالم والتقنية.

ث

تنمية الموارد البشرية.

ج

العناية بالعلماء وطلبة العلم.

ح

الصدقة الجارية.

خ

األنظمة واللوائح		.

د

الدراسات والبحوث.

ذ

البرامج التوعوية		.

ر

المجلس.

فترات التقديم للمشاريع:
يتــم التقديــم لجميــع المشــاريع لكافــة الجهــات الطالبــة للدعــم عــن طريــق البوابــة اإللكترونيــة ،ومــن ثــم تقــوم الجهــة
باتبــاع التعليمــات المطلوبــة فــي البوابــة .تســتقبل األوقــاف طلبــات المشــاريع مــن أي جهــة مختلفــة علــى مــدار الســنة،
وتتــم مراجعــة جميــع الطلبــات المقدمــة مــن الجهــات المختلفــة خــال أربعــة اجتماعــات للنظــر فــي المشــاريع المقدمــة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد العلي الصانع الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض  ، 11372صندوق البريد 300732

الهـاتــــــف:

011- 2500426

الفاكــــس:

011- 4885328

الموقع:

http://www.alsanie-charity.sa/

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
أ

مسكن

ب

إفطار صائم

ت

الغارمين

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للمؤسسة لدعم المشاريع ،فقط تقوم الجهة بالتواصل مع المؤسسة.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

منطقة القصيم محافظة عنيزة ،صندوق البريد  ،1929الرمز البريدي 51911

الهـاتــــــف:

016/3642107

الفاكــــس:

016/3642009

البريد اإللكتروني:

info2@binothaimeen.com

الموقع:

www.ibnothaimeen.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
أ

مساعدات زواج

ب

مساعدات إيجار

ت

بناء المساجد

ث

مساعدات أخرى

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

الشروط العامة:
bit.ly/1TrJ6Ug
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة الملك فيصل الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:

المـكــــــان:

الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد بجانب مبنى الفيصلية،
صندوق البريد  ،352الرمز البريدي .11411

الهـاتــــــف:

011/4652255

الفاكــــس:

011/4656524

التحويالت:

 6124عبد العزيز الحبيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة،
فادي دهان مسؤول المشاريع والمنح.

البريد اإللكتروني:

Info@Kff.com

الموقع:

www.Kff.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة المؤسســات التابعــة للشــؤون االجتماعيــة مــن مستشــفيات ومــدارس وجمعيــات مختصــة فقــط
بالمشــاريع االجتماعيــة وال تدعــم المؤسســات والجمعيــات الخيريــة.
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المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع منسجم ًا مع سياسات المؤسسة وأهدافها ومعاييرها.

ج

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

فترات التقديم للمشاريع:
الدعم يكون على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:

المـكــــــان:

الرياض ،طرق العليا بجانب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون،
الدور األول مكتب رقم  ،9الرمز البريدي  ،11322صندوق البريد .240809

الهـاتــــــف:

011/2107472

الفاكــــس:

011/2106825

التحويالت:

 104و  103إدارة الشــؤون الخيريــة 106 ،إدارة الشــؤون الماليــة 107 ،إدارة
األصــول واالســتثمار 108 ،مســؤول العالقــات العامــة 109 ،ســكرتير األميــن
العــام 105 ،عبدالعزيــز العمــران مديــر الشــؤون الخيريــة.

البريد اإللكتروني:

Info@aic.org.sa

الموقع:

www.aic.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
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أ

المجال االجتماعي

ب

المجال التعليمي

ت

مشاريع المساجد

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع ضمن اختصاص الجهة الطالبة للدعم.

ج

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

ح

أن يقدم تقريراً ختامي ًا شام ً
ال مزوداً بالصور واإلحصاءات عن البرنامج وأثره وتوصيات مستقبلية.

فترات التقديم للمشاريع:
تســتقبل المؤسســة طلبــات المشــاريع مــن أي جهــة مختلفــة علــى مــدار الســنة ،مــن خــال التقديــم اإللكترونــي
(أفضــل) أو الفاكــس.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
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البريد اإللكتروني

الفرع

أرقام التواصل

الرياض

0114932323

Ahuwishl@rf.org.sa

الشرقية

0138158899

Sofisan@rf.org.sa

مكة المكرمة

0125613933

Mharthi@rf.org.sa

المدينة المنورة

0148447123

mfarghal@rf.org.sa

القصيم

0163824788

Kqarawy@rf.org.sa

عسير

0172281619

Ffify@rf.org.sa

حائل

0165317000

Mhammad@rf.org.sa

جازان

0173251075

Adosary@rf.org.sa

نجران

0175238713

Shadi@rf.org.sa

الباحة

0177240047

Aghamdi@rf.org.sa

تبوك

0144245601

AaboHusa@rf.org.sa

الجوف

0146242123

SMohasen@rf.org.sa

الحدود الشمالية

0146637440

ASanazy@rf.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تقــدم المؤسســة المنــح بشــكل أساســي للجهــات الخيريــة المرخصــة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،كمــا تقــدم المنــح
للجهــات الحكوميــة والجهــات غيــر الربحيــة بشــرط توافــر أربعــة ضوابــط أساســية ال يمكــن تقديــم المنــح ألي جهــة بدونهــا،
وهي:
أ

أن تكون الجهة خيرية أو غير ربحية.

ب

وجود تصريح رسمي من جهة االختصاص.

ت

وجــود حســاب بنكــي باســم الجهــة الصريــح باســتثناء الجهــات الحكوميــة والجهــات الفرعيــة التــي تتبــع لجهــات
رئيســية لهــا حســاب بنكــي.

ث

وجــود قوائــم ماليــة بحيــث تخضــع حســابات الجهــة إلــى مراجعــة مكتــب محاســب قانونــي باســتثناء الجهــات
الجديــدة والجهــات الحكوميــة.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

يتم تقديم جميع طلبات المنح إلكتروني ًا من خالل الرابط التالي:
http://www.rf.org.sa

ب

وجود تصريح رسمي من جهة االختصاص.

ت

إذا لــم يكــن لــدى الجهــة حســاب علــى نظــام المنــح أي أنهــا تقــدم ألول مــرة فيتوجــب عليهــا إنشــاء حســاب
لهــا مــن خــال إدخــال البيانــات األساســية وإرفــاق المســتندات الالزمــة حســب مــا هــو موضــح عنــد الدخــول علــى
النظــام .ولمزيــد مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة تعليمــات اســتخدام نظــام المنــح

ث

بعد قبول المؤسسة تسجيل الجهة وتفعيل حسابها يمكنها استكمال تقديم الطلب.

ت

يجب على الجهة قراءة دليل التعليمات الخاص بالمسار الذي تريد التقديم عليه.

ث

يمكــن للجهــة الدخــول علــى نظــام المنــح وإضافــة الطلبــات فــي أي وقــت مــن الســنة ،إال أنــه ال يمكنهــا إرســال
الطلــب إلــى المؤسســة مــن خــال النظــام إال فــي األوقــات المحــددة الســتقبال الطلبــات حســب مــا هــو موضــح
فــي الجــزء الخــاص بفتــرات التقديــم والمــدة الالزمــة التخــاذ القرار.

ت

ســتقوم المؤسســة بدراســة الطلــب وفــق الضوابــط والمعاييــر المحــددة لــكل مســار وســيتم التواصــل مــع
الجهــة الطالبــة بشــكل مســتمر خــال عمليــة الدراســة وتزويدهــا بــأي مســتجدات ،كمــا يمكــن للجهــة الدخــول
علــى النظــام ومتابعــة الطلــب فــي أي وقــت.
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فترات التقديم للمشاريع:
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المسار

فترة التقديم

المدة الالزمة للقرار

المشاريع الدورية

ثالث فترات

 30يوم عمل

المشاريع المركزية

ثالث فترات

 70يوم عمل

المشاريع المتميزة

طوال العام

من  70إلى  140يوم عمل حسب حجم
المنحة

المشاريع اإلستراتيجية

طوال العام

من  100إلى  180يوم عمل حسب
حجم المنحة

مشاريع بناء القدرات

طوال العام

 70يوم عمل

مشاريع اإلستثمار االجتماعي

طوال العام

 70يوم عمل

مشاريع تأسيس
ورعاية الكيانات

طوال العام

الكيانات المستقلة :من  100إلى
180يوم عمل بحسب حجم المنحة،
الكيانات التابعة 70:يوم عمل

مشاريع دعم الموازنات
التشغيلية

من بداية شهر مارس إلى نهاية
شهر أغسطس

 70يوم عمل

مشاريع اإلثراء المعرفي

طوال العام

 90يوم عمل

مشاريع المساجد

ثالث فترات

 35يوم عمل

اسم المؤسسة:

مؤسسة الطيار الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض حي الملز شارع جرير

الهـاتــــــف:

011/4761016

الفاكــــس:

011/4791016

البريد اإللكتروني:

Info@altayyar.info

الموقع:

ALTYYAR.TNFO

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
1

أن تكون الجهة المتقدمة من الجهات المصرح لها.

2

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

3

أن يكون المشروع ضمن االختصاص الجهة الطالبة للدعم.

4

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل وآلية لمتابعة التنفيذ.

5

أولوية الدعم للجمعيات والمستودعات األكثر نفع ًا.

6

أن ال يتجاوز الدعم مرتين في السنة للجهة.

7

أن يقدم تقريراً ختامي ًا مزوداً بالصور.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة األميرة العنود الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي السفارات ،طريق الملك خالد ،الرمز البريدي 1514

الهـاتــــــف:

011/4818877

الفاكــــس:

011/4829988

التحويالت:

 1إدارة التنمية الخيرية 2 ،مركز التدريب الدولي 3 ،مركز وارث 4 ،مركز شذن،
 5مركز حماية 6 ،إدارة العمليات 7 ،العالقات العامة 1265 ،شاذلي عبد المطلب،
 1262عبد العزيز البدري ،سكرتير مدير الشؤون الخيرية،
 1260عطية الغامدي مدير الشؤون الخيرية.

البريد اإللكتروني:

Info@alanood.org.sa

الموقع:

www.alanood.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاريع الخيرية التي تندرج ضمن النطاقات التالية:
			
المساجد.

رعاية األيتام.

المبادرات التطوعية		.

الفقراء والمحتاجين.

		
ترميم وبناء المساكن.

رواتب الدعاة ومدرسي حلقات.

		
تحفيظ القرآن الكريم.

سقيا المياه.

الدورات العلمية		.

طباعة الكتب.

لمزيد من المعلومات عن المشاريع المدعومة:
http://bit.ly/20lCevK
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المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أن تكون الجمعية /الجهة داخل المملكة العربية السعودية.
أن تكون جهة حاصلة على تصريح نظامي.
أن يخدم حاجة داخل المملكة العربية السعودية.
سالمة الوضع النظامي للجهة.
أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.
أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.
أن يكون المشروع المقدم من ضمن النطاقات التي ذكرناها سابق ًا.
فترات التقديم للمشاريع:
الديــدن الــذي تنهجــه المؤسســة فــي فتــرات اســتقبال الطلبــات هــو مــن بدايــة الســنة وحتــى المنتصــف وفــي فتــرت
المواســم كالحــج والعمــرة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض طريق مكة المكرمة المعذر الشمالي،
صندوق البريد  ،295948الرمز البريدي 11351
2 - 011/2810809

1 - 011/2810403

الهـاتــــــف:

3 - 011/2810057

الفاكــــس:

011/2810599

التحويالت:

 1010االستقبال 1021 ،أو  1022الجهات الخيرية 1072 ،الجودة 1093 ،اإلعالم،
 1010المساعدة 1033 ،موسى اليحيى 1052 ،تركي الخيزان.

البريد اإللكتروني:

re@sf.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
يتوزع العمل الخيري في المؤسسة على خمس إدارات ،لكل منها مجال اختصاص محدد ،وهي كما يلي:
		
إدارة أعمال البر.

إدارة تنمية اإلنسان.

إدارة الوعي المجتمعي.

إدارة تطوير العمل الخيري

إدارة اإلعالم.
ولكــن بصــورة عامــة تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعوية
وتحفيظيــة وكافــة مجــاالت أعمــال الخير.
تنبيه مهم:
يفضــل أن يُرفــع أي طلــب لمشــروع معيــن بخاطــب مســتقل بذاتــه وأال تجمــع كافــة ،المشــاريع فــي خطــاب
واحــد لكــي يذهــب أي خطــاب لــإدارة المعنيــة بهــا.
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المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع ضمن اختصاص الجهة الطالبة للدعم.

ج

أن يكون المشروع منسجم ًا مع سياسات المؤسسة وأهدافها ومعاييرها.

ح

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

خ

أولوية الدعم للمؤسسات والبرامج األعم نفع ًا.

د

أال يتجاوز الدعم مرتين في السنة للجهة.

ذ

أن يقدم تقريراً ختامي ًا شام ً
ال مزوداً بالصور واإلحصاءات عن البرنامج وأثره وتوصيات مستقبلية.

تنويه :انطبــاق المعاييــر ال يعنــي بالضــرورة حصــول الدعــم ،فقــد تكــون لــدى المؤسســة مشــروعات
نفعــا.
أخــرى أشــد حاجــة وأعمــق أثــراً وأعــم ً
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل طوال العام.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض شارع الشيخ عبد العزيز بن باز ،صندوق البريد  ،341919الرمز البريدي 11333

الهـاتــــــف:

 /1الرقم الموحد 920000602

الفاكــــس:

011/4358980

البريد اإللكتروني:

info@binbazfoundation.org

الموقع:

www.binbazfoundation.org

011/4354444 /2

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة المشــاريع المقدمــة لهــا بواســطة كتــب وحقائــب دعويــة عامــة أو كتــب خاصــة لنفــس المشــروع
المقــدم لهــا ،وال تدعــم المؤسســة أي مشــروع دعم ـ ًا مالي ـ ًا.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع فقــط تقــوم الجهــة بمراســلة المؤسســة أو االتصــال
عليهــا كــي تقــوم المؤسســة بتوفيــر الكميــة الكافيــة للمشــروع.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية
(خاصة فقط بالمنطقة الغربية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

جدة ،طريق المدينة النازل ،صندوق البريد  ،2928الرمز البريدي 21412

الهـاتــــــف:

1/ 012/6700000 - 2/ 012/6397000

الفاكــــس:

1/ 012/6396262 - 2/ 012/6398830

التحويالت:

 249مرسي العطار

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
		
مكاتب الدعوة واإلرشاد.

جمعيات تحفيظ القرآن.

		
جمعيات البر الخيرية.

المستودعات الخيرية.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

أ

		
سالمة الوضع النظامي للجهة.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع منسجم ًا مع سياسات المؤسسة وأهدافها ومعاييرها.

ج

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

فترات التقديم للمشاريع:
تقــوم المؤسســة باســتقبال طلبــات الدعــم للمشــاريع مــن الجهــات المختلفــة خــال فترتيــن فــي الســنة ،الفتــرة األولــى
مــا بيــن شــهر ( 3و  )4والفتــرة الثانيــة مابيــن شــهر ( 9و .)10
تنويه :تدعم المؤسسة فقط المؤسسات والجمعيات المتواجدة في المنطقة الغربية.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة آل جميح الخيرية.
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي الملز ،شارع الستين ،صندوق البريد  ،132الرمز البريدي 11411

الهـاتــــــف:

011/4792122

الفاكــــس:

011/4791415

البريد اإللكتروني:

aljomaih1430@gmail.com

الموقع:

http://aljomaihcharity.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

		
سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع ضمن اختصاص الجهة الطالبة للدعم.

ج

أن يكون المشروع منسجم ًا مع سياسات المؤسسة وأهدافها ومعاييرها.

ح

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

خ

أولوية الدعم للمؤسسات والبرامج األعم نفع ًا.

د

أن يقدم تقريراً ختامي ًا شام ً
ال مزوداً بالصور واإلحصاءات عن البرنامج وأثره وتوصيات مستقبلية.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة األمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،شارع التخصصي ،صندوق البريد  ،6400الرمز البريدي .11536

الهـاتــــــف:

011/4827663

الفاكــــس:

011/4822617

مكتب الصندوق الخيري بالمدينة
الهـاتــــــف:

 011/5624655تحويلة 108

الفاكــــس:

011/4822617

البريد اإللكتروني:

info@ptf.org.sa

الموقع:

www.sultanfoundation.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة فقط الخدمات الصحية لألفراد المحتاجين والمعاقين.
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دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

جدة ،صندوق البريد  ،8238الرمز البريدي 21482

الهـاتــــــف:

012/6642777

الفاكــــس:

012/6630957

الموقع:

http://www.hasfound.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.

البرامج واإلنجازات:
bit.ly/1NEND8P
تنويه :تدعم المؤسسة كافة المشاريع ولكن بعد الرجوع إلى مجلس اإلدارة.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع فقــط ترســل الجهــة الطالبــة للدعــم كافــة بيانــات
المشــروع أو الطلــب عــن طريــق الفاكــس ومــن ثــم تقــوم المؤسســة بالتواصــل مــع الجهـــــة.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.

32

اسم المؤسسة:

أوقاف صالح الراجحي
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض حي العليا أمام برج المملكة

الهـاتــــــف:

011/4193800

الفاكــــس:

011/4193601

الموقع:

www.Rajhiawqaf.org

المنطقة الوسطى (الرياض)
+966 11 4055572
مجمع الصالحية التجاري
+966 11 4709020
مجمع الرحمانية والتخصصي
+966 11 4564308
مجمع المرسالت
+966 11 4588861
مجمع الحراج
المنطقة الغربية
مجمع الصالحية  -فرع جدة
مجمع الصالحية  -فرع مكة
اإلدارة الزراعية

+966 12 6446661
+966 12 5530633
+966 16 3794111
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دليل الجهات المانحة

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــه وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
متطلبــات المؤسســة كغيرهــا مــن المؤسســات األخــرى وهــي بــأن تقــوم الجهــة الطالبــة للدعــم بتقديــم تعريــف شــامل
عــن نفســها والمشــاريع التــي قامــت بهــا مــن قبــل ،ومــن ثــم تعريــف شــامل عــن المشــروع مــن جميــع الحيثيــات واألهــداف
والمتطلبات.
فترات التقديم للمشاريع:
تســتقبل المؤسســة طلبــات المشــاريع مــن أي جهــة مختلفــة علــى مــدار الســنة ،ويتــم عــرض جميــع المشــاريع علــى
المجلــس كل ثالثــة أشــهر.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة الملك خالد الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،طريق الملك خالد بجوار مسجد الملك فهد،
صندوق البريد ،22 ،الرمز البريدي 1133

الهـاتــــــف:

011/2020202

الفاكــــس:

011/2025555

التحويالت:

 3111حسن والدي

الموقع:

http://www.kkf.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
عمومــ ًا تدعــم المؤسســة المؤسســات غيــر الربحيــة التابعــة للشــؤون االجتماعيــة مــن مستشــفيات ومــدارس
وجمعــــيات مختصــة فقــط بالمشــاريع االجتماعيــة وال تدعــم المؤسســات والجمعيــات الخيريــة.
البرامج والمنح:
تنشــط المؤسســة فــي تنفيــذ عــدد مــن البرامــج والمشــروعات التــي مــن شــأنها بنــاء قــدرات المنظمــات المحليــة غيــر
الربحيــة.

bit.ly/259npjf

فترات التقديم للمشاريع:
تقــوم المؤسســة بفتــح أبــواب المنــح للمشــاريع المقدمــة مــن الجمعيــات أو المؤسســات التابعــة للشــؤون
االجتماعيــة مــن فتــرة ألخــرى حســب جــدول متغيــر ،وتقــوم المؤسســة بإبــاغ المؤسســات عنــد فتــح بــاب الدعــم ،وتكــون
فتــرة االســتقبال هــي أســبوعين كحــد أدنــى.
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دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد صالح الشاوي الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي الريان مخرج  ،14تقاطع شارع عنيزة مع شارع أحمد بن حنبل،
مقابل لمستشفى الرعاية (شما ًال) ،الرمز البريدي  ،11417صندوق البريد 27314

الهـاتــــــف:

( 011/4913115وقت الدوام من  3مساء –  9مساء).

الفاكــــس:

0114913115

البريد اإللكتروني:

alshawilife@gamil.com

الموقع:

http://www.msalshawi.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر ،كمــا تدعــم أيضـ ًا أي مؤسســة دعمـ ًا ماليـ ًا.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ب

أ

أن يكون للجهة وضع ًا نظامي ًا سليم ًا		.

ت

أن يكون المشروع موافق ًا مع خطة المؤسسة ومؤشراتها.

ث

أن ال يتجاوز الدعم للجهة مرة واحدة في السنة.

ج

أن يكون المشروع ضمن اختصاص الجهة الطالبة للدعم.

ح

أن يكون للجهة حساب مصرفي بإسمها.

أن يوجد للجهة المنفذة خطة عمل.

فترات التقديم للمشاريع:
تســتقبل المؤسســة طلبــات المشــاريع مــن أي جهــة مختلفــة علــى مــدار الســنة ،ويكــون اجتمــاع مجلــس إدارة
المؤسســة للنظــر فــي المشــاريع المقدمــة فــي شــهر  3وشــهر  7وكذلــك شــهر  11والتقديــم للســنه الجديــدة فــي
شــهر محــرم والنظــر فــي الطلــب ربيــع األول.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،صندوق البريد  ،8772الرمز البريدي 11492

الهـاتــــــف:

011/4666555

البريد اإللكتروني:

info@tatweer.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاريع المتعلقة فقط باألمور االجتماعية وال تدعم غير ذلك.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ـم تضــع معاييــر للمؤسســة المقدمــة لهــذا المشــروع وهــذه
تنظــر المؤسســة أو ًال فــي المشــروع وتفاصيلــه ومــن ثـ ّ
المعاييــر تختلــف مــن مؤسســة ألخــرى ،ويجــب أن يحتــوي الطلــب المقــدم علــى تفاصيــل وهــي:
نبذة تعريفية شاملة عن المشروع وأهدافه.
خطة واضحة لتنفيذ المشروع وكيفية االستفادة منه.
تحديد عدد المستفيدين من هذا المشروع والتكلفة التشغيلية التي يحتاج إليها.
فترات التقديم للمشاريع:
تســتقبل المؤسســة طلبــات المشــاريع علــى مــدار الســنة ،وأفضــل الطــرق لــدى المؤسســة الســتقبال الطلبــات أن
تقــوم الجهــة المعينــة بإرســال الطلــب فــي ظــرف إلــى موقــع المؤسســة.
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دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة الهدى الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،طريق عثمان بن عفان ،الرمز البريدي  ،11672صندوق البريد 88526

الهـاتــــــف:

 011/45339000أحمد العساف

الفاكــــس:

( 011/2253500مهم)

البريد اإللكتروني:

Info@Alhudacharity.org.sa

الموقع:

Alhudacharity.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع المقدمــة لهــا مــن كافــة الجهــات والمؤسســات وال تدعــم المشــاريع والبرامــج
المؤقتــة ومثــال لذلــك:
الملتقيات		 .

إفطار صائم		.

الدعم المالي للمؤسسات.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع ،فقــط ترســل الجهــة الطالبــة للدعــم كافــة بيانــات
المشــروع أو الطلــب عــن طريــق الفاكــس إذا كان الخطــاب عبــارة عــن ورقــة أو ورقتيــن ،أمــا إذا زاد عــن ذلــك فاألفضــل إرســاله
عــن طــرق البريــد اإللكترونــي.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة ،ويكون الرد بعد أسبوعين فقط.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي العليا ،شارع الثالثين خلف محطة النفط،
صندوق البريد  ،10079الرمز البريدي 11433

الهـاتــــــف:

011/4629900

الفاكــــس:

011/4629025

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة األنشــطة اإلغاثيــة أمــا بالنســبة للمكاتــب الدعويــة فالمؤسســة ال تدعــم هــذه المكاتــب إال إذا كانــت
البرامــج والمشــاريع المقدمــة مميــزة.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع منسجم ًا مع سياسات المؤسسة وأهدافها ومعاييرها.

ج

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

فترات التقديم للمشاريع:
تســتقبل المؤسســة طلبــات المشــاريع مــن أي جهــة علــى مــدار الســنة ،واألفضــل إرســال الطلــب إلــى مقــر المؤسســة
مباشرة.
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دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد بن عبد اهلل بن سعيدان وأوالده الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي المرسالت ،طريق الملك عبد اهلل مع تقاطع طريق الملك عبد العزيز،
بجوار وزارة العمل ،صندوق البريد  ،4050الرمز البريدي .11491

الهـاتــــــف:

( 011/4944351 /1الخيرية) عبد الرحمن العلي.
( 011/4944444 /2العقارات).

الفاكــــس:

011/4942962

التحويالت:

سكرتير المؤسسة  ،21مسؤول العمل الخيري  ،33مسؤول العالقات العامة ،26
الحسابات  28و  ،31إدارة األمالك  ،36المدير العام للوقف  ،27سكرتير الوقف ،35
الشؤون اإلدارية للوقف  ،24حسابات الوقف .25

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع فقــط ترســل الجهــة الطالبــة للدعــم كافــة بيانــات
ثــم تقــوم المؤسســة بالتواصــل مــع الجهـــــة.
المشــروع أو الطلــب عــن طريــق الفاكــس ومــن ّ
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع على فترتين :الفترة األولى شهر  ،4الفترة الثانية شهر 9
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اسم المؤسسة:

مؤسسة العثيم الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي الروابي ،الدائري الشرقي بين مخرج  15و ،14بجوار مبنى سيتي ماكس،
صندوق البريد  ،41700الرمز البريدي .11531

الهـاتــــــف:

011/2540000

الفاكــــس:

011/2546666

التحويالت:

 352أحمد الحازمي ،وأيضا للفاكس.

البريد اإللكتروني:

a.alhazma@othaim.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع فقــط ترســل الجهــة الطالبــة للدعــم كافــة بيانــات
المشــروع أو الطلــب عــن طريــق البريــد اإللكترونــي ،شــرط أن تكــون الجهــة مســجلة لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة .
فترات التقديم للمشاريع:
تســتقبل المؤسســة طلبــات المشــاريع مــن أي جهــة مختلفــة علــى مــدار الســنة ،ومــن ثــم يتــم عرضهــا علــى اللجنــة
ويتــم الــرد بعــد ذلــك.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة أوقاف فهد عبد اهلل العويضة الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي الملز ،شارع الظهران ،عمائر العويضة،
صندوق البريد  ،114الرمز البريدي .11411

الهـاتــــــف:

011/4793700 /1
011/4794064 /2

الفاكــــس:

4765417/011

تحويله ( .444السنترال)
أبو محمد العقيلي( .مباشر)

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة المشــاريع والبرامــج الخيريــة بكافــات أشــكالها ،وأيضــ ًا تدعــم المكاتــب الدعويــة ذات المشــاريع
المميــزة ،وأيضــا تقــوم بالمســاهمة فــي األوقــاف.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
لدى المؤسسة مجاالن في الدعم والمساهمة في األوقاف ودعم الجهات الخيرية:
أو ًال :األوقاف :المستندات المطلوبة للتقديم للوقف:
أ

خطــاب باســم مؤسســة أوقــاف فهــد بــن عبــد اهلل العويضــة الخيريــة يبيــن فيــه المطلــوب وتكلفــة الوقــف
كاملــة  +المبلــغ المصــروف علــى الوقــف حتــى حينــه  +المبلــغ المتوفــر لحســاب الوقــف والمبلــغ المتبقــي
(العجــز) إلكمــال الوقــف ويذكــر فــي الخطــاب رقــم حســاب الوقــف إليــداع المبلــغ فيــه.

ب

			
صورة من صك الوقف.

ت

		
صورة من فسح البناء.

ج

		
تقرير عن نشاطات المكتب وإنجازاته.

ح

أعضاء مجلس اإلدارة.

خ

		
صورة من شهادة تسجيل المكتب.

د

صورة من المخططات.

ذ

		
تزكيات العلماء والدعاة إن وجد.

ر

االلتزام بتقديم تقرير دوري عن الوقف.

ث

دراسة جدوى.

تنبيه :ال يتــم المســاهمة بأكثــر مــن مــرة فــي الوقــف الواحــد ،ورغبــة منــا فــي تلبيــة طلبــات جميــع الجهات
فــا يمكــن المســاهمة بأكثــر مــن وقــف لــكل جهــة ترســل الطلبــات علــى البريــد اإللكترونــي أو علــى
البريــد العــادي.
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ثاني ًا :المشاريع والبرامج الخيرية :المستندات المطلوبة للتقديم للمشاريع والبرامج الخيرية:
أ

خطاب باسم مؤسسة أوقاف فهد بن عبد اهلل العويضة الخيرية ،وفيه:
 يبين المطلوب والتكلفة اإلجمالية والمبلغ المتوفر لحساب المشروع أو البرنامج إن وجد. يضاف إلى الخطاب االلتزام بتقرير دوري عن البرنامج أو المشروع. -ذكر رقم الحساب المراد إيداع المبلغ فيه (ضمن الخطاب).

ب

صورة من شهادة تسجيل الجمعية والمكتب.

ت

تقرير عن نشاطات المكتب وإنجازاته.

ث

أعضاء مجلس اإلدارة.

ج

دراسة جدوى للمشروع.

ح

تزكيات العلماء والدعاة إن وجد.

خ

جميع المستندات تكون على مطبوعات المكتب أو الجمعية أو المؤسسة وتكون موقعة ومختومة.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة الوليد بن طالل الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي العليا ،شارع الملك فهد ،برج المملكة،
صندوق البريد  ،33الرمز البريدي .11321

الهـاتــــــف:

011/4881111 /1
011/2110000 /2

الفاكــــس:

011/4881112

التحويالت:

.1252 ،1251 ،1262

البريد اإللكتروني:

media@alwaleedfoundations.org

الموقع:

http://www.alwaleedfoundations.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة فقط المشاريع االجتماعية المستدامة.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
دراسة المشروع من ناحية اجتماعية واقتصادية.
دراسة على المدى القصير والطويل للمشروع.
بيان الفئة المستهدفة والعدد المستهدف من المشروع.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

وقف سعد وعبد العزيز الموسى
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي المحمدية  -طريق التخصصي -مقابل مستشفى الحبيب
صندوق البريد  ،230238الرمز البريدي .11321

الهـاتــــــف:

011/4192604

الفاكــــس:

011/4192587

البريد اإللكتروني:

waqf@walmosa.com

الموقع:

www.walmosa.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:

خطة الوقف:
goo.gl/Asfnmf
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المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

ندعم المشاريع ونشرف عليها وال نشارك في تنفيذها.

ب

أن تكون الجهة ذات وضع نظامي.

ت

وجود حساب بنكي.

ث

أال يكون المشروع مدعوم ًا من قبل الوقف خالل سنة من تاريخ التقديم.

ج

وجود مراجع حسابات قانوني.

ح

أن تكون الجهة متخصصة وذات صفة نظامية فيه.

خ

تعهد الجهة بتوفير متطلبات الوقف بعد الدعم.

د

توافق المشروع المطلوب مع خطط الوقف ومؤشراته.

ذ

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

ر

تحظى المشاريع التطويرية للشركاء بأولوية دعم المؤسسة.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة فواز وسلمان وعبد العزيز الحكير ووالديهم الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي الشميسي ،أمام مستشفى الشميسي،
صندوق البريد  ،3805الرمز البريدي .11411

الهـاتــــــف:

011/4350000

الفاكــــس:

011/4357268

التحويالت:

المشاريع الخيرية  336يزيد  ،سكرتير المدير  257أبو عبد اهلل.
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دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة سعود بن فهد الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،الرمز البريدي  ،11313صندوق البريد .360435

الهـاتــــــف:

011/ 4831710
011 /4830361

الفاكــــس:

011/ 4830351

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة أي مشروع يندرج تحت هذه المجاالت:
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أ

دعم الجمعيات الخيرية.

ب

كفالة األيتام من خالل الجمعيات الخيرية.

ت

تدريب وتأهيل المحتاجين.

اسم المؤسسة:

شركة مجموعة الجريسي
أرقام ووسائل التواصل:

الشركة:
المـكــــــان:

الرياض ،حي العليا ،طريق الملك فهد ،الرمز البريدي  ،317صندوق البريد .11411

الهـاتــــــف:

011/ 4198000

الفاكــــس:

011/ 4196331

الموقع:

http://ar.jeraisy.com.sa

المؤسسة الخيرية:
المـكــــــان:

الرياض ،حي الورود ،طريق الملك عبد اهلل ،جنوب أسواق السدحان

الهـاتــــــف:

011/ 4705121

الفاكــــس:

011/ 4705311

التحويالت:

 215 ،202 ،203مسؤول الجمعيات أحمد.

البريد اإللكتروني:

jrsygrop@Jeraisy.com.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر ،ولكــن اآلن الدعــم متوقــف فقــط علــى تخفيــض منتجــات الشــركة ،لكــن يمكــن أن يدعــم المشــروع إذا
ُقبــل مــن مجلــس اإلدارة( .أكثــر تخصــص إغاثــي والدعــم داخــل منطقــة الريــاض)
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المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع منسجم ًا مع سياسات المؤسسة وأهدافها ومعاييرها.

ج

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة حمد بن محمد الحصيني الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:
الهـاتــــــف:

المنطقة الشرقية ،الدمام ،حي الطبيشي ،شارع األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز،
مركز الحصيني التجاري ،الدور الثالث ،الرمز البريدي  ،31492صندوق البريد .8686
013/ 8327984 / 1
011/ 8341425 / 2

الفاكــــس:

013/ 8329797

البريد اإللكتروني:

info@alhussainicharity.org

الموقع:

http://www.alhussainicharity.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاريع التي تكون ضمن هذه المجاالت:
		
مجال التربية والقيم.

		
مجال خدمة المرأة.

مجال أعمال البر.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:

سياسات وإجراءات الدعم العامة:
bit.ly/25g2i2c
فترات التقديم للمشاريع:
تحدد المؤسسة فترات الدعم للمشاريع في موقع المؤسسة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة أبو داوود الخيرية
(مختصة فقط بالمنطقة الغربية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

منطقة مكة المكرمة ،جدة ،حي الرويس ،الرمز البريدي  ،21442صندوق البريد .6083

الهـاتــــــف:

012/ 6502525 / 1
012/ 655333 / 2

الفاكــــس:

012/ 6640133

التحويالت:

 109مسؤول المؤسسة الخيرية إبراهيم الغامدي.

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع فقــط ترســل الجهــة الطالبــة للدعــم كافــة بيانــات
المشــروع أو الطلــب عــن طريــق الفاكــس أو موقــع المؤسســة ومــن ثــم تقــوم المؤسســة بالتواصــل مــع الجهــة.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة خالد الدبل الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الدمام ،طريق الملك سعود ،برج الدبل الشارع األول،
الرمز البريدي  ،31431صندوق البريد .1102

الهـاتــــــف:

013/ 8301660

الفاكــــس:

013/ 8322382

التحويالت:

 333محمد الدبل أبو عبد العزيز.

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع فقــط ترســل الجهــة الطالبة للدعــم كافة بيانات المشــروع
أو الطلــب عــن طريــق الفاكــس أو تســليمه مباشــرة لموقــع المؤسســة ومن ثم تقــوم المؤسســة بالتواصل مع الجهـــــة.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة عبد اهلل بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،الدائري الجنوبي ،طريق علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه،
الرمز البريدي  ،75996صندوق البريد .11584

الهـاتــــــف:

011/ 2131942

الفاكــــس:

011/ 2131968

التحويالت:

 ،202قطاع الدعم أبو صالح ،أبو سليمان.

البريد اإللكتروني:

info@rajhifoundation.org

الموقع:

http://www.rajhifoundation.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
		
مشروع إفطار صائم.
			
مشروع السقيا.

مشروع إطعام.
مشروع دعم الجمعيات الخيرية.

مشروع تعليم القرآن الكريم.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
الدعم تقوم بتحديده المؤسسة ،بعد إرسال طلب الدعم
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

منطقة الرياض ،محافظة شقراء ،مركز غسلة ،الرمز البريدي ،15563
صندوق بريد .2228

الهـاتــــــف:

011/ 6221993

البريد اإللكتروني:

bulaihedest@gmail.com

الموقع:

www.bulaihedest.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة المشــاريع الصغيــرة مــن  30إلــى  40ألف ـ ًا دون فوائــد ،وأيض ـ ًا لديهــا قســم لدعــم الــزواج ،مســاعدة
المحتاجيــن ،معايــدة األيتــام ودعــم األســر المنتجــة والدعــم مقصــور فقــط داخــل نطــاق الوشــم.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ليس للمؤسسة أي متطلبات أساسية للدعم فقط يقوم الشخص بالتوجه إلى مقر المؤسسة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي المربع ،شارع الملك فيصل ،بجوار وزارة الداخلية،
الرمز البريدي  ،11443صندوق البريد .10807

الهـاتــــــف:

 011/ 4129412وجدي عوض.

الفاكــــس:

011/ 4022225

البريد اإللكتروني:

w.awad@cbc.com.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيــظ قــرآن وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع ،فقــط ترســل الجهــة كافــة بيانــات المشــروع أو الطلــب،
مــع نبــذة تعريفيــة عــن الجهــة الطالبــة للدعــم عــن طريــق الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة ويكون الدعم في شهر رمضان
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اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد بن صالح العذل الخيرية
(القائم عليها ابنه عبد اهلل بن محمد بن صالح العذل)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،أم الحمام الغربي ،شارع صالح العذل ،الرمز البريدي ،11485
صندوق بريد .21984

الهـاتــــــف:

011/ 4827768

الفاكــــس:

011/ 4827768

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
دعــم الجمعيــات الخيريــة األخــرى فــي مجــال الدعــوة ودور تحفيــظ القــران الكريــم وتنميــة المجتمــع وجمعيــات اإلعاقــة
وأطفــال التوحــد ومكافحــة الســرطان ومســاعدة األســر الفقيــرة وأيض ـ ًا مســاعدات فرديــة وبنــاء المســاجد وســقيا المــاء
وإفطــار الصائــم.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
متطلبــات الدعــم أن تكــون جمعيــة خيريــة مســجلة بــوزارة الشــئون االجتماعيــة داخــل المملكــة معروفــة بتقديــم خدمات
مباشــرة للمجتمــع ولهــا القــدرة علــى تنفيذ المشــروعات.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع في أشهر رجب وشعبان ورمضان.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة حسن القحطاني الخيرية
(مختصة فقط بالمنطقة الشرقية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:
الهـاتــــــف:
الفاكــــس:

المنطقة الشرقية ،محافظة الخبر ،الرمز البريدي  ،31952صندوق
بريد .195
 013/ 8820222 / 1الشركة.
 013/ 881072 / 2المؤسسة الخيرية صالح أبو محمد.
013/ 8595888 / 1
013/ 8822111 / 2

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تقــوم المؤسســة بدعــم الجمعيــات الخيريــة والمكاتــب الدعويــة واللجــان الدعويــة فــي المنطقــة الشــرقية .ال يوجــد
دعــم لمشــاريع بعينهــا ولكــن يتــم الدعــم حســب الترخيــص لجميــع الجمعيــات والمراكــز الدعويــة واللجــان االجتماعيــة
بالمنطقــة الشــرقية وال يوجــد وقــت محــدد للصــرف.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
يقدم الطلب إما عن طريق الفاكس أو الذهاب إلى موقع المؤسسة مباشرة.
أ

سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع ضمن اختصاص الجهة الطالبة للدعم.

ج

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة الشيخ عبد الرحمن عبد اهلل الفريان الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي السديري ،شارع حمزة بن عبد المطلب.

الهـاتــــــف:

011/ 2477828 / 1
 011/ 247933 / 2التحويلة.106 :

البريد اإللكتروني:

INFO@alfrayan.org.sa

الموقع:

http://www.alfrayan.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
سياسة المؤسسة:
أ

تســاهم المؤسســة فــي تمويــل مشــاريع الجهــات الخيريــة الرســمية فــي مناطــق المملكــة العربيــة
الســعودية ،وال تــزاول الممارســة التنفيذيــة إال فــي حــاالت اســتثنائية.

ب

تســعى المؤسســة إلــى تبنــي المشــاريع المتميــزة والتــي تخــدم قطاعــات العمــل الخيــري بشــكل مســتمر
ودائــم.

ت

ال تتبنــى المؤسســة دعــم األفــراد إال فــي نطــاق مــن خــال الجمعيــات الخيريــة القائمــة والمعتمــدة رســمي ًا
بعــد التنســيق معهــا للتأكــد مــن المســتحقين وفــي حــدود تنفيــذ وصيــة الشــيخ رحمــه اهلل.

ث

تبتعــد المؤسســة كلي ـ ًا عــن دعــم أو مســاندة أي جهــة عليهــا إشــكاالت أمنيــة أو عقديــة أو تســيب إداري أو
مالــي.
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شروط المشاريع المقدمة:
أ

أن تكون المنشأة داخل المملكة.

ب

أن يكون المشروع متوافق ًا مع أهداف المؤسسة.

ت

سالمة المنشأة نظامي ًا ومالي ًا.

ث

أن تكون المنشأة المدعومة متخصصة في المشروع.

فترات التقديم للمشاريع:
تســتقبل المؤسســة كافــة المشــاريع المقدمــة مــن جميــع الجهــات مــن الســاعة الســابعة صباحــا وحتــى الســاعة
الثانيــة مســاء علــى مــدار الســنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة حسين عبد اللطيف االجتماعية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي الرواد ،طريق الملك عبد اهلل ،شارع حاطب بن عمرو ،مبنى رقم ،3
الرمز البريدي  ،1162صندوق بريد .7170

الهـاتــــــف:

011/ 2690640

الفاكــــس:

011/ 2690709

التحويالت:

 101اإلدارة 102 ،السكرتارية 103 ،االستقبال.

الموقع:

www.ha-charity.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة الجهــات بعــد التحــري عــن اســتحقاق الجهــة مــع متابعــة األعمــال وتقويمهــا تحــرص المؤسســة
علــى موثوقيــة الجهــات التــي تتعامــل معهــا وتمتعهــا بالوضــوح والشــفافية.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أن يكون طلب الدعم منسجما مع سياسات المؤسسة وأهدافها ومعاييرها.
أن يرفق مع طلب الدعم خطة عمل وآلية لمتابعة التنفيذ وبإشراف المؤسسة.
فترات التقديم للمشاريع:
يتم التقديم على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة الشيخ مرعي بن محفوظ
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

مكة المكرمة ،الصندوق البريدي  ،4100الرمز البريدي .21491

الهـاتــــــف:

012/ 5500088

الفاكــــس:

012/ 5500099

التحويالت:

يُطلب “محمد الجيالني”.

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع ،فقــط ترســل الجهــة الطالبــة للدعــم كافــة بيانــات ويحــدد
المطاليــب علــى نوعيــة المشــروع المطلــوب دعمهــا المشــروع أو الطلــب عــن طريــق الفاكــس ،ومــن ثــم تقــوم المؤسســة
بالتواصــل مع الجهـــــة.
فترات التقديم للمشاريع:
تســتقبل المؤسســة طلبــات المشــاريع مــن أي جهــة مختلفــة علــى مــدار الســنة .يكــون الدعــم فــي رمضــان علــى
المؤسســات (أمــا األفــراد يكــون مــن قبــل الجمعيــات)
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اسم المؤسسة:

شركة التصنيع لخدمة المجتمع
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي قرطبة ،الدائري الشرقي ،الرمز البريدي ،26707
صندوق بريد .11496

الهـاتــــــف:

011/ 22222205

الفاكــــس:

011/ 4002255

التحويالت:

 4108محمد سليمان الدخيل اهلل.

البريد اإللكتروني:

INFO@tasnee.com

الموقع:

http://www.tasnee.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
			
تعريف البرنامج.
موجه ألي شريحة بالمجتمع.

أهداف البرنامج.
تكون الجهة مسجله لدى وزارة الشؤون االجتماعية.

بعد الموافقة على المشروع هناك مطالب أخرى تحددها المؤسسة.
فترات التقديم للمشاريع:
بداية كل سنة
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اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية
(مختصر الدعم على البكيرية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

منطقة القصيم ،محافظة البكيرية ،فندق أرمادا،
صندوق بريد  215أو  ،507الرمز البريدي .514941

الهـاتــــــف:

016/ 3355557

الفاكــــس:

016/ 3355558

الموقع:

http://www.msf.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أ

سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع ضمن اختصاص الجهة الطالبة للدعم.

ج

أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة فرحان بن مبارك لخدمة المجتمع الخيرية  -سمو -
(محصورة فقط على المنطقة الشرقية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الدمام ،طريق الملك عبد اهلل ،شارع سلمة بن سالمة،
الرمز البريدي  ،31952صندوق بريد .2505

الهـاتــــــف:

013/8878888

الفاكــــس:

013/8878080

البريد اإللكتروني:

INFO@ibnalmubarak.com

الموقع:

www.ibnalmubarak.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
أ

دعم الجمعيات الخيرية ولجان التنمية ومراكز األحياء.

ب

دعم المؤسسات الخيرية بما يحقق نفع للفقراء والمساكين.

ت

دعــم مشــاريع البــر واإلحســان وكفالــة األيتــام واألســر المحتاجــة وذوي اإلحتياجــات الخاصــة ومســاعدة
المعســرين والغارميــن

ث

دعــم مشــاريع البــر واإلحســان وكفالــة األيتــام واألســر المحتاجــة وذوي اإلحتياجــات الخاصــة ومســاعدة
المعســرين والغارميــن

ج

دعم مشاريع الزواج

ح

دعم المكاتب التعاونية

خ

دعم الجامعات ومؤسسات التعليم ومراكز األبحاث
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دليل الجهات المانحة

د

دعم األوقاف

ذ

بناء المساجد

ر

إنشاء المساكن ودعم مشاريع اإلسكان الخيري.

ز

االهتمام بمشاريع القران وجمعيات التحفيظ

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
قامــت اللجــان المختصــة فــي مؤسســة ابــن المبــارك بوضــع معاييــر معينــة تقــاس عليهــا الجــودة التــي تؤهــل البرامــج
والمشــاريع لدعــم المؤسســة وهــي كالتالــي:
أو ًال :قـــــابــليـة القيـــــــــــــاس:
أن يكون البرنامج ذا أهداف واضحة وموصوف ًا وصف ًا رقمي ًا ومحدداً بفترة زمنية.
أن يكون قاب ً
ال للتطبيق (برنامج واقعي).
ثاني ًا :اإلبـــداع والتـجــــديــــــــد:
ـل ،ويســتهدف شــرائح مــن المجتمــع غيــر مســتهدفة مــن
أن يســتخدم وســائل جديــدة وجذابــة بــا تكــرار مخـ ّ
قبــل ويعتمــد علــى التقنيــات الحديثــة.
ثالث ًا :عمق التأثير وطول المدة:
يكون له أثر إيماني أو أخالقي أو ثقافي أو اجتماعي أو مهاري على الفرد والمجتمع.
أن يعتني بالتربية وتغيير السلوك.
أن يسعى إلى بناء المهارات والقدرات.
أن يستمر التغيير المحدث لمدة طويلة وال يكون أثره وقتي ًا.
أن يعتمد على التعايش مع المستهدفين.
رابع ًا :مســـــــــــاحة التــأثيـــــر:
أن يستهدف أكبر عدد من شرائح المجتمع.
أن يغطي المشروع منطقة عمل المؤسسة.
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خامس ًا :غــير مـــع َتـــنــــى بــه:
أي بمعنى أن يكون مشروعا ذا حاجة للمجتمع ولكن غير معتنى به من قبل المانحين.
سادس ًا :اعتــــــدال التكلـفــــة:
بــأن يكــون مبالغــا فــي تكاليفــه دون تأثيــر علــى الجــودة وتكــون تكلفتــه بالنســبة إلنتاجيتــه قليلــة مقارنــة
بالمشــاريع األخــرى المماثلــة.
سابع ًا :تــــــــــــراكــــــــــــمـــي:
ال يحتاج إلى تبرع مستمر وإنما يعطى بالبداية ثم بعد ذلك يقوم بنفسه.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة كافة المشاريع المقدمة من الجهات المختلفة على مدار السنة.

67

دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة عبد العزيز ومحمد وعبد اللطيف حمد الجبر الخيرية
(مختصة بالمنطقة الشرقية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الدمام ،شارع الملك سعود ،بجانب شركة األسمنت،
الرمز البريد  ،31982صندوق بريد .10001

الهـاتــــــف:

 013/ 8333366محمد الجبر.

الفاكــــس:

013/ 8338438

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة بشــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر ،ويختــص الدعــم علــى المنطقــة الشــرقية فقــط.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
سالمة الوضع النظامي للجهة.
أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.
أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.
أن يكون المشروع ضمن اختصاص الجهة الطالبة للدعم.
أن يرفق مع المشروع المطلوب دعمه خطة عمل مقبولة وآلية لمتابعة التنفيذ.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة التكافل الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي الياسمين ،طريق الملك عبد العزيز بالقرب من تقاطع طريق الملك عبد العزيز
مع طريق الملك فهد .الرمز البريدي  ،13325صندوق بريد .7904

الهـاتــــــف:

920033951

الفاكــــس:

011/ 4406401

البريد اإللكتروني:

INFO@takaful.org.sa

الموقع:

http://www.takaful.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تقــوم المؤسســة بدعــم دعــم الطــاب والطالبــات المحتاجيــن فــي مــدارس المملكــة بمــا يضمــن اســتمرار ونجــاح
تحصيلهــم العلمــي.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة منصور العلي الشعيبي الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

مكة المكرمة ،جدة ،حي السالمة ،شارع عبد الرحمن السديري بجوار جامع الشعيبي،
الرمز البريدي  ،21499صندوق بريد .40351

الهـاتــــــف:

 012/ 6622411ياسر قاسم.

الفاكــــس:

012/ 6622411

الموقع:

www.albasaer.net

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة في الوقت الحالي المشاريع الطبية أو التي لها عالقة بالصحة وبعض المتطلبات االجتماعية.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للمؤسسة للدعم ،فقط يتم الذهاب إلى موقع المؤسسة.
فترات التقديم للمشاريع:
على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة المشعل الخيرية

أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،حي المروج ،الرمز البريدي  ،11411صندوق بريد .136

الهـاتــــــف:

 011/ 2253401أنس الحماد.

الفاكــــس:

011/ 2292070

الموقع:

www.almashalcharity.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
أو ًال :سياسات المؤسسة:
أ

الدعم للجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها.

ب

األوليات في االستفادة من البرامج والمشروعات للمجتمعات األكثر احتياج ًا.

ت

التعاون والتكامل مع المؤسسات ذات العالقة بأنشطتها وبرامجها.

ث

إبراز أدوار مؤسسة المشعل الخيرية كرائدة في العمل الخيري.

ثاني ًا :المتطلبات األساسية للدعم:
أ

		
سالمة الوضع النظامي للجهة.

ب

أن توجد للجهة المنفذة خطة عمل.

ت

أن يكون للجهة حساب بنكي باسمها.

ث

أن يكون المشروع ضمن اختصاص الجهة الطالبة للدعم.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد بن إبراهيم الخضير لخدمة المجتمع
أرقام ووسائل التواصل:

أو ًال :الشركة (أجا للتجارة):
المـكــــــان:

الرياض ،صندوق بريد  ،3206رمز البريدي .11471

الهـاتــــــف:

4913092/011

الفاكــــس:

4917522 /011

ثاني ًا :المؤسسة:
المـكــــــان:

القصيم ،محافظة رياض الخبراء ،الصندوق البريدي .37

الهـاتــــــف:

016/ 3342643

الفاكــــس:

 016/ 3343888التحويلة :يُطلب “عبد اهلل أبو سليمان”.

البريد اإللكتروني:

info@ alkhudair.com.sa

الموقع:

http://www.alkhudair.com.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة مجــاالت
أعمــال الخير.
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المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع ،فقــط تقــوم الجهــة الطالبــة للدعــم بكتابــة كافــة بيانــات
المشــروع أو الطلــب ،وتقــوم بأخــذه إلــى المؤسســة لمقابلــة الشــيخ.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:
الهـاتــــــف:

منطقة مكة المكرمة ،مدينة جدة ،طريق الملك عبد العزيز ،بجوار فريتسي مول،
صندوق بريد  ،4384الرمز البريدي .2149
012/ 6906891 /1
 012/ 6906836 /2عبد اهلل بن عفيف.

الفاكــــس:

012/ 6906812

الموقع:

http://www.sbmf.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة ثالث مدن في المملكة وتختلف دعمها للمشاريع من مدينة إلى أخرى:
المدينة المنورة :تدعم المؤسسة فيها المشاريع التنموية.
مكة المكرمة :تدعم المؤسسة فيها المشاريع التوعوية واالجتماعية.
جيزان :تدعم المؤسسة فيها مشاريع رفع القدرات.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
تختلــف المتطلبــات التــي تفرضهــا المؤسســة مــن مشــروع آلخــر ،وتعــرض هــذه المتطلبــات عنــد فتــح المنــح لمشــروع
معيــن (.تدعــم المؤسســة قطــاع التعليــم بنســبة ) 75%
فترات التقديم للمشاريع:
يعلــن بــدء اســتقبال المشــاريع للجمعيــات والجهــات الطالبــة للدعــم مــن خــال الوســائل االجتماعيــة ،والوقــت المتوقــع
الســتقبال المشــاريع للفتــرة القادمــة هــو منتصــف أبريــل.

74

اسم المؤسسة:

مؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الدمام ،صندوق بريد  ،7554الرمز البريدي .3142

الهـاتــــــف:

013/ 8423139

الفاكــــس:

013/ 8499313

التحويالت:

 121أبو عائشة.

البريد اإللكتروني:

mmbinfhad@g.g.org

الموقع:

http://www.pmfhd.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تنمية الشباب
تنمية المرأة
اإلسكان الميسر
تدريب وتوظيف الشباب
البحوث والدراسات االستشرافية
العناية بذوي الظروف الخاصة
المشاريع اإلنسانية واإلنمائية
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اسم المؤسسة:

مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية
(مختصة فقط بالمنطقة الشرقية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الدمام ،طريق الملك فهد ،مقابل حديقة اإلسكان،
صندوق بريد  ،68758الرمز البريدي .31537

الهـاتــــــف:

 013/ 8288221أحمد العيسى.

الفاكــــس:

013/ 8254662

البريد اإللكتروني:

info@alrajhicharity.org

الموقع:

www.alrajhicharity.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
يقتصر دعم المؤسسة على البرامج الغير هادفة للربح.
دعم المؤسسة برامج الشركاء عبر اتفاقيات موقعة من الطرفين.
عملية تنفيذ البرامج المدعومة ليست من اختصاص المؤسسة.
تقدم المؤسسة دعمها على دفعات محددة مسبقا في االتفاقية المبرمة مع الشركاء.
ال تنظــر المؤسســة أثنــاء ترشــيح البرامــج للدعــم فــي البرامــج الخاصــة باألفــراد التــي ال تتبــع جهــة أو هيئــة
رســمية مســجلة.
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التوجــه نحــو دعــم برامــج اســتراتيجية تهــدف لتحقيــق الــرؤى المشــتركة تفاديــا لتفتيــت ميزانيــة المؤسســة
المخصصــة للدعــم.
تقييم البرامج المرشحة واختيار المميز منها آلية أساسية في تحديد أولويات الدعم.
تشــترط المؤسســة بصفــة إلزاميــة توثيــق الشــركاء للمشــاريع المدعومــة مــن خــال تقاريــر مقــروءة ومرئيــة،
وبنــاء عليــه تســلم الدفعــة األخيــرة مــن العقــد المتفــق عليــه.
البرنامج الذي سبق دعمه ال يمكن ترشيحه للدعم مجددا خالل السنة المالية المتضمنة للدعم المقدم.
نطاق دعم المؤسسة الجغرافي هو المنطقة الشرقية وما كان النفع لجميع المناطق.
تعطى األولوية بالدعم للشركاء الذين كانت لهم مع المؤسسة مشاريع مدعومة وناجحة.
تحظى “المشاريع التطويرية” للشركاء بأولوية دعم المؤسسة.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم).
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الخبر شارع الملك سعود ،الجبيل شارع 163

الهـاتــــــف:

الخبر هاتف 8010111

الفاكــــس:

8010222

الهـاتــــــف:

الجبيل هاتف 3599644

الفاكــــس:

.3588182

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة الجهات الخيرية واالجتماعية.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع مع بداية كل سنة ميالدية.

78

اسم المؤسسة:

شركة فهد وخالد إبراهيم الشويعر وشركاؤه
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية
الخبر ،طريق الملك فهد قديم ًا شارع العزيزية

الهـاتــــــف:

الجبيل 013/ 8644061

الفاكــــس:

013/ 8942569

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة مشاريع إفطار الصائم واألعمال الخيرية.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

شركة النبأ التجارية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الجبيل الصناعية ،شارع  ،120تقاطع 175

الهـاتــــــف:

الجبيل 013/ 3412340

الفاكــــس:

013/ 3412360

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة مشاريع إفطار الصائم واألعمال الخيرية واألولوية ألهل المنطقة.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة البيادر الفنية للمقاوالت العامة
(صاحب المؤسسة الشيخ /جابر بن حمد المري)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الجبيل البلد ،شارع المدينة ،حي العريقي

الهـاتــــــف:

الجبيل فاكس 013/ 3636976

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة (اإلفطار في رمضان) والدروس التوعوية
الدعم مقتصر على محافظة الجبيل
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الجبيل الصناعية رمز  31961صندوق بريد 10003

الهـاتــــــف:

013/ 3405500

الفاكــــس:

013/ 405777

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاريع الخيرية واالجتماعية واألولوية ألهل المنطقة.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع على مدار السنة.

82

اسم المؤسسة:

شركة خام السعودية للتجارة
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المنطقة الشرقية ،الجبيل البلد ،شارع الملك فيصل الغربي  -عند محطة البترول -
الرمز البريدي  31951صندوق بريد 650

الهـاتــــــف:

013/ 3613341

الفاكــــس:

013/ 3613161

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة المشاريع الخيرية واالجتماعية لمنطقة الجبيل فقط.
فترات التقديم للمشاريع:
قبيل شهر رمضان.
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اسم المؤسسة:

شركة موبايلي لالتصاالت
أرقام ووسائل التواصل:
تعبئة االستمارة اإللكترونية عبر الرابط أدناه (نافذة المناسبات والرعاية)

http://goo.gl/8VQTUz
نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
ترعى األنشطة الدينية واإلعالمية والسياحية واالجتماعية والتعليمية واالقتصادية.
فترات التقديم للمشاريع:
على مدار السنة.

84

اسم المؤسسة:

البنك األهلي التجاري
أرقام ووسائل التواصل:

من داخل المملكة العربية السعودية
920001000
من خارج المملكة العربية السعودية
+966 92000 1000
المركز الرئيسي  -جدة
+966 12 6464999
المنطقة الوسطى  -الرياض
+966 11 4787877
المنطقة الشرقية  -الدمام
+966 13 8340088
المنطقة الغربية  -أبها
+966 17 2243132
خدمات االستثمار
+966 12 6907777
األهلي اون الين
+966 920000895
يمكنك إرسال شكوى عن طريق الفاكس على الرقم 012 6465892
أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى complaints@alahli.com
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نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
أهالينــا ...الفكــرة والمضمــون :أهالينــا تعكــس رؤيتنــا لعالقتنــا بالمجتمــع كعالقــة األهــل ،وذلــك وفــق اســتراتيجية
واضحــة نترجمهــا اليــوم فــي شــكل برامــج متعــددة تســعى إلــى «تمكيــن المجتمــع» ممثلــة فــي تمكيــن المــرأة مــن
خــال برنامــج األســر المنتجــة ،وتمكيــن الشــباب مــن خــال برنامــج رواد األعمــال ،وتمكيــن الطفــل عبــر برنامــج األيتــام .حيــث
تســعى هــذه البرامــج فــي مجملهــا لتــزود المســتفيدين منهــا بالفــرص التعليميــة والتدريبيــة وســبل الدعــم المتنوعــة
لتحقيــق طموحاتهــم فــي الحيــاة .وتســتثمر «أهالينــا» أيضـ ًا قــدرات موظفــي األهلــي فــي األنشــطة التوعويــة عبــر برامــج
األهلــي التطوعيــة .بــأن عطاءنــا هــذا «ألهالينــا» جــزء بســيط مــن شــعورنا أنــه «واجــب علينــا».
فترات التقديم للمشاريع:
على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة وقف فهد ومحمد وعبد الرحمن وخالد أبناء عبد العزيز الفهد السعيد
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

عنيزة حي الوفاء شارع الشيخ ابن عثيمين ،ص .ب 345 :عنيزة51911 :

الهـاتــــــف:

016/ 644555

الفاكــــس:

016/ 3648109

ضوابط قبول الجهة الرئيسية:
يمكن للجهات الرئيسية أن تتقدم بطلب لدعم مشروعاتها إذا تحققت فيها الضوابط التالية:
1

وجود تصريح رسمي من الوزارة المختصة ،أو من الحاكم اإلداري للمنطقة.

2

وجود حساب بنكي باسم الجهة.

3

أن يكون البرنامج من اختصاص الجهة بحيث يحقق البرنامج أحد أهدافها.

4

وجود تقرير محاسب قانوني للعام الماضي.

نوعية المشاريع التي ترعاها الشركة:
1

المشاريع المقدمة من الجهات الخيرية داخل نطاق عنيزة.

2

المبادرات (داخل وخارج عنيزة) تكون من قبل إدارة الوقف.

3

الملفات المحولة من الجهات الخيرية.
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ضوابط قبول الجهات الفرعية:
يمكــن للجهــات الخيريــة أن تتقــدم بطلــب لدعــم مشــروعاتها المتعلقــة بفروعهــا إذا تحققــت فيهــا الضوابــط والمعاييــر
التاليــة:
1

وجود تصريح من الجهة الرئيسية.

2

وجود خطة وموازنة سنوية خاصة للجهة الفرعية.

3

وجود حساب بنكي فرعي للجهة الفرعية.

آلية تقديم المشروعات:
1

يتم استالم وتسليم النماذج عن طريق إدارة المؤسسة في شركة الفهد.

2

فترة التقديم من (1434/4/29هـ) إلى (1434/6/1هـ) وال يقبل أي مشروع إال خالل هذه الفترة فقط.

3

تعتبــر الجهــة مســؤولة مســؤولية كاملــة عــن صحــة ودقــة البيانــات المقدمــة وتتحمــل نتيجــة أي بيانــات غيــر
صحيحــة.

المستندات المطلوبة أثناء التقديم (للجهات غير الحكومية وغير الجديدة)
بالنســبة للجهــات الرئيســية يجــب إرفــاق المســتندات التاليــة مــع المشــروع ســواء بشــكل إلكترونــي أو بشــكل ورقــي
لــدى المؤسســة؛ وذلــك حتــى يتــم قبــول المشــروع:

88

1

تقديــم خطــاب طلــب دعــم مــن الجهــة موجــة ألميــن عــام المؤسســة يتــم فيــه تحديــد المشــروع المطلــوب
دعمــه.

2

إرفاق كشف حساب بنكي أو تعريف من البنك ال يتجاوز تاريخه شهرين عند تقديم الطلب.

3

إرفاق صورة من تقرير المحاسب القانوني للعام الماضي.

4

إرفاق صورة من تصريح الجهة.

5

إرفاق صورة من التقرير السنوي للجهة لعام  1433هـ.

6

إرفاق صورة من الخطة والموازنة السنوية للجهة في العام الحالي.

7

التقديم في الوقت المحدد من قبل المؤسسة.

8

تقديم دراسة عن المشروع المطلوب دعمه ( وفق نموذج رقم .)3

9

تعبئة وإرفاق (النموذج رقم .)1

10

إذا سبق تنفيذ المشروع المطلوب دعمه في األعوام السابقة يرفق تقرير عن المشروع.

11

إذا كان المشروع المراد دعمه قائما ويحتاج استكمال يرفق تقرير عن المرحلة المنفذة من المشروع.

ضوابط قبول الجهة الفرعية:
يجــب علــى الجهــات الفرعيــة إرفــاق المســتندات التاليــة مــع المشــروع ســواء بشــكل إلكترونــي أو بشــكل ورقــي لــدى
المؤسســة وذلــك حتــى يتــم قبــول المشــروع:
1

تقديــم خطــاب طلــب دعــم للمشــروع موقــع مــن مديــر الجهــة الرئيســية ويحمــل ختمهــا الرســمي موجهــا
ألميــن عــام المؤسســة محــددا فيــه المشــروع المطلــوب دعمــه.

2

إرفاق كشف حساب بنكي أو تعريف من البنك للجهة الفرعية ال يتجاوز تاريخه شهرين عند تقديم الطلب.

3

إرفاق صورة من تقرير المحاسب القانوني للجهة الرئيسية التابعة لها للعام الماضي.

4

إرفاق صورة من تصريح الجهة الفرعية.

5

إرفاق صورة من التقرير السنوي للجهة.

6

إرفاق صورة من الخطة والموازنة السنوية للجهة الفرعية في العام الحالي.

7

التقديم في الوقت المحدد من قبل المؤسسة.

8

تقديم دراسة عن المشروع المطلوب دعمه (وفق نموذج رقم .)3

9

تعبئة وإرفاق (النموذج رقم.)1

10

إذا سبق تنفيذ المشروع المطلوب دعمه في األعوام السابقة يرفق تقرير عن المشروع.

11

إذا كان المشروع المراد دعمه قائما ويحتاج استكمال يرفق تقرير عن المرحلة المنفذة من المشروع.

إجراءات تقديم الجهات الخيرية الجديدة:
يمض على تاريخ تصريحها سنة كاملة عند تقديمها طلب الدعم من المؤسسة).
(وهي التي لم
ِ
1

تقديم خطاب طلب دعم من الجهة موجة ألمين عام المؤسسة محددا فيه المشروع المطلوب دعمه.

2

إرفاق كشف حساب بنكي أو تعريف من البنك ال يتجاوز تاريخه شهرين عند تقديم الطلب.

3

إرفاق صورة من تصريح الجهة.
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4

إرفاق صورة من الخطة والموازنة السنوية للجهة في العام الحالي.

5

التقديم في الوقت المحدد من قبل المؤسسة.

6

تقديم دراسة عن المشروع المطلوب دعمه (وفق نموذج رقم .)3

7

تعبئة وإرفاق (النموذج رقم .)1

إجراءات تقديم الجهات الحكومية:
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1

تقديم خطاب طلب دعم من الجهة موجة ألمين عام المؤسسة محددا فيه المشروع المطلوب دعمه.

2

إرفــاق إقــرار يثبــت أن النشــاط المطلــوب دعمــه ليــس لــه مخصــص مالــي بالميزانيــة أو أن المخصــص ال يغطــي
االحتيــاج.

3

التقديم في الوقت المحدد من قبل المؤسسة.

4

تقديم دراسة عن المشروع المطلوب دعمه (وفق نموذج رقم .)3

5

تعبئة وإرفاق (النموذج رقم .)2

اسم المؤسسة:

شركة أرامكو
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المقرات الرئيسية :أرامكو السعودية ،ص .ب 5000 :الظهران 31311

الهـاتــــــف:

00966 13 872 0115

الفاكــــس:

00966 13 873 8190

تلكس:

A SAO SJ 801220

كابل:

أرامكو – الدمام

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم وترعى الشركة المشاريع الخيرية واالجتماعية والتنموية.
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اسم المؤسسة:

أوقاف العرادي الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض  ،12434ابن شاكر ،صالح الدين،

الهـاتــــــف:

011/2694453

جوال المكتب:

0553990025

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
جميع مشاريع الخير
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
1

			
سالمة الوضع النظامي.

2

وجود حساب مصرفي ساري المفعول.

3

أن يكون المشروع من اختصاص الجهة.

4

تقديم الطلب على األوراق الرسمية.

5

		
تقديم خطة عمل للمشروع.

6

تعبئة نموذج بيانات الجهة.

فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.

نموذج التقديم لجمعيات البر
bit.ly/1Tq0HRz
92

نموذج التقديم للجهات األخرى
bit.ly/1YQSqEH

اسم المؤسسة:

مؤسسه سالم باألحمر الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

920020066

التحويالت:

 400أو 420

جوال:

013/8127393

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم التعليم والتطوير واإلغاثة واالجتماعية واالستدامة واألوقاف.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للمؤسسة.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

شركة علي بن عبد اهلل الزامل وأوالده
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الخبر

الهـاتــــــف:

013/8350334

التحويالت:
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الفاكــــس:

013/ 8353657

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة جميع المشاريع الخيرية والجهات الرسمية واألوقاف وجميع أنواع الدعم.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للمؤسسة لدعم المشاريع.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

شركة المراعي
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

011/4700005

التحويالت:

6722

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
جميع أعمال الخير
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للمؤسسة لدعم المشاريع
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسه القريان الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

عمارة مبنى مجموعة ال-كارين ،شارع طريق أبو حدريه منطقة صناعية دله
صندوق البريد 3703

الهـاتــــــف:

013/ 8226969

الفاكــــس:

013/8223939

البريد اإللكتروني:

Khairyah@alqaryan.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المشاريع المتنوعة وجميع مشاريع الخير (الجمعيات الخيرية واإلغاثية).
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
تكــون الجهــة رســمية (يعــرض الطلــب علــى اللجنــة لدراســته ثــم يعــرض اإلدارة للموافقــة عليــه) إمــا أن يكــون الدعــم
كامــل أو جزئــي.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

أوقاف العضيبي
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض  -العزيزية

الهـاتــــــف:

011/4004144

التحويالت:
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نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
يدعــم الوقــف مشــاريع البــر العامــة وتعليــم علــم الواجــب وعــاج األمــراض الخطيــرة ومتابعــه المســلمين الجــدد
ومبــادرة ومحاربــه األفــكار الباطلــة وحفــض الديــن والنفــس والعقــل والمــال والعــرض.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
بطاقة عرض للمشروع.
خطه المشروع.
موازنه ماليه الدعم خالل مراحل.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

بنك الجزيرة
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

0112157391

البريد اإللكتروني:

CSP@baj.com.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
التدريب للتهيئة لسوق العمل.
تجهيز معامل الحاسب.
برنامج القروض للمستفيدين بكفالة الجمعية.
تسويق معارض االجتماعية.
دعم ذوي االحتياجات الخاصة.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
المستندات والتراخيص الرسمية للجهة.
خطة عمل المشروع ،شاملة (الفكرة والمستهدفين واألثر المتوقع والتكلفة والنطاق الزماني والمكاني).
فترات التقديم للمشاريع:
طيلة العام.
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اسم المؤسسة:

شركة بن شيهون أبو عمر
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

0126470850

التحويالت:

234

الفاكــــس:

0126470057

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة الجمعيات الخيرية فقط والجمعيات الرسمية فقط
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع في شهر رمضان فقط.
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اسم المؤسسة:

شركة عبد الرحمن إبراهيم أبوحيمد
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض طريق العروبة

الهـاتــــــف:

014625005

الفاكــــس:

014631254

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم بناء المساجد وكفاله األيتام وجميع مشاريع الخير.
 الدعم باسم والدهم (المؤسسة تحت اإلنشاء).المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

شركة عبد العزيز البراهيم الفاضل وإخوانه
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

0114915002

الفاكــــس:

0114910968

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
جميع مشاريع الخير.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للدعم
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات الدعم في شهر رمضان فقط .
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اسم المؤسسة:

شركة موسى الموسى
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض

الهـاتــــــف:

011470777 - 920029555

البريد اإللكتروني:

info@almosa.com.sa

الموقع:

http://almosa.com.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم الشركة جميع مشاريع الخيرية
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للدعم
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

نسيل القابضة
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض طريق الملك فهد

الهـاتــــــف:

0113795900

الفاكــــس:

013/ 8499313

البريد اإللكتروني:

Info@naseel.com

الموقع:

http://www.naseel.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم الشركة جميع الخيرية
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للدعم
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

المستشفى السعودي األلماني بجدة
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

جدة والرياض والمدينة وعسير

الهـاتــــــف:

0122606000

التحويالت:

2628

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
يدعم المرضى الغير قادرين على العالج ،توعية ثقافية ،اجتماعية ،يوم اليتيم موجهين من قبل الجهات والهيئات.
فترات التقديم للمشاريع:
على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

شركة حسن محمد العناني
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض طريق الملك عبد العزيز بجوار فندق كراون بالزا

الهـاتــــــف:

0114780038

الفاكــــس:

0114789773

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
دعم جميع أعمال الخير
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات
فترات التقديم للمشاريع:
الدعم يكون فقط في رمضان.
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اسم المؤسسة:

شركة طيبه القابضة
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

0148377777

الفاكــــس:

014 8367777

البريد اإللكتروني:

info@taiba.com.sa

الموقع:

http://www.taiba.com.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم جميع مشاريع الخير والزواج بالمدينة المنورة أو خارجها
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية للتقديم
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسه عبد العزيز ومحمد العجمي وعائلتهم الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الشرقية

الهـاتــــــف:

0138187171

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المشاريع الخيرية والهادفة والهيئات وتصحيح وضع الفرد واألسرة من تنمية المهارات ذات النطاق الذاتي.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
أن تكون الجهة رسمية والدعم والتركيز على المنطقة الشرقية وحائل.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

الدولية لألعمال التجارية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض

الهـاتــــــف:

0112167991

الفاكــــس:

0112167992

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة جميع أعمال الخير مثل الجمعيات الخيرية وأوقاف وزواج وأيتام (ماعدا تسديد الديون).
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
صحة الجهة طالبت الدعم وثبوتية جهتها واألوراق الرسمية وكذلك األفراد.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

شركه سمو
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

0138878888

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
يمس خدمة المجتمع وتبني المبدرات النوعية
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

جمعية وئام
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الجبيل

الهـاتــــــف:

0138117415

الفاكــــس:

0138117419

البريد اإللكتروني:

info@weam.org.sa

الموقع:

weam.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم المؤسسة دورات المقبلين على الزواج واإلصالح واإلرشاد.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجــد أي متطلبــات أساســية للمؤسســة لدعــم المشــاريع فقــط تقــوم الجهــة بمراســلة المؤسســة أو االتصــال
عليهــا كــي تقــوم المؤسســة بتوفيــر الكميــة الكافيــة للمشــروع.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسه الشيخ عبد اهلل بن زيد بن غنيم الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

0114605213

الفاكــــس:

0114608458

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات وجمعيات التحفيظ وغيرها
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسه عبد العزيز الراشد الحميد الثقافية الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
الهـاتــــــف:

011/ 4024243

الفاكــــس:

013/ 8499313

البريد اإللكتروني:

malrashed@gg.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعم األنشطة العلمية فقط (كيمياء ،فيزياء ،رياضيات ،الطب ،الهندسة) األنشطة االجتماعية ال تدعمها المؤسسة.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسه محمد الحبيب وأوالده الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض مخرج 13-14

شركة المقاوالت:

0114914400

الهـاتــــــف:

0114969944

جوال:

 0500640054واتساب ورسائل  SMSفقط ال يستقبل مكالمات

البريد اإللكتروني:

Alhabib@hcharity.org

الموقع:

www.alhabibinv.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
				
مشروعات الصحة.

مشاريع تحفيظ القران الكريم.

			
مشاريع نشر العلم الشرعي.

مشاريع العناية بالبرامج الشبابية.

			
مشاريع العناية بالبرامج النسائية.

العناية بالمشاريع الدعوية.

مشاريع العناية بتأهيل الفقراء واألسر المنتجة.

العالج والعمليات الجراحية للفقراء.

			
ترميم وبناء مساكن الفقراء.

األوقاف وتنمية الجهات الخيرية.

 المشاريع التي يعتذر عن دعمها لهذا العام1437هـ			
السلة الغذائية.

األجهزة الكهربائية		.

			
طباعة الكتب.

مشاريع الجاليات.

الملتقيات والمعارض.
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المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
خطاب طلب دعم				.
					
المستفيد.
				
النتائج المتوقعة.

الهدف من المشروع.
آليه ووقت التنفيذ.
ميزانية واضحة أو تقديرية للمشروع.

إثباتات الجهة وأرقام التواصل.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسه علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية
(فقط المنطقة الشرقية والجبيل والباحة)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:
الهـاتــــــف:
الفاكــــس:
البريد اإللكتروني:

الشرقية الدمام والباحة بالجرشي
0138198280 /1
 013 8195378 /2المسؤول عن الدعم غازي العتيبي
0114608458
8112967011
alotaibija@almaidouie.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
األسر المنتجة واألفراد والجهات الخيرية.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
ال توجد أي متطلبات أساسية.
فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

صندوق موظفي سابك الخيري (بر)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ينبع الجبيل

الهـاتــــــف:

0112258726

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
مشاريع دعوية وإغاثية وبناء المساجد محطات الطرق كسوة الشتاء ودعدم األسر المنتجة.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
 اإلستفسار عن المتطلبات على رقم الهاتف.فترات التقديم للمشاريع:
تستقبل المؤسسة طلبات المشاريع من أي جهة مختلفة على مدار السنة.
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اسم المؤسسة:

أوقاف عبد اهلل تركي الضحيان
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

ال  - 40الملز  /الرياض

الهـاتــــــف:

011/4743021

الفاكــــس:

011/4743456

الجهات الخيرية:

92007782

التحويالت:

14 ،13 ،12 ،11

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
جميــع المشــاريع الخيــر والجمعيــات الخيريــة البرامــج التطويريــة والجوانــب التعليميــة والمهرجانــات المحليــة ورعايــة
ودعــم األســر المنتجــة.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
تواصل المؤسسة مع الجهات المعروفة لديها وتم تحديدها من قبل المؤسسة.
فترات التقديم للمشاريع:
متوقف الدعم لعام  / 1437وفي عام  1438فيه آلية جديدة
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اسم المؤسسة:

مؤسسة إبراهيم علي العبودي لإلسكان الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -منطقة القصيم  -محافظة المذنب
الرمز البريدي  51931ص.ب 6

الهـاتــــــف:

016/ 3423125

الفاكــــس:

016/ 3423125

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
دعم سكني (المساعدة في دفع اإليجار) الدعم مخصص لألفراد
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
للذكور :الراتب ال يزيد عن  6000ريال  -داخل محافظة المذنب.
اإلناث( :أرملة أو مطلقة أو يتيمة) -الراتب ال يزيد عن  6000ريال  -داخل محافظة المذنب.
وجود عقد لإليجار ويكون صحيح ًا.
فترات التقديم للمشاريع:
التقديم على مدار السنة المتقدم يحصل على الدعم مرة في السنة وله التقدم لطلب المساعدة في كل سنة.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة الشيخ سليمان بن حمد العطية الخيرية
(الدعم داخل عنيزة فقط)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية -القصيم  -عنيزة
الرمز البريدي  51911:ص .ب 2382:

الهـاتــــــف:

016/ 3642050

الفاكــــس:

016/ 3642050

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
إنشاء المساجد وترميمها وصيانتها.
حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية.
رعاية وكفالة األسر المحتاجة وتدريبها مع توفير ما يلزم من الرعاية الصحية.
سداد ديون المعسرين واالهتمام بأسر المسجونين.
وجميع األعمال الخيرية.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وأبناؤه الخيرية
(الدعم داخل المنطقة الشرقية فقط)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الدمام  -شارع عمر بن الخطاب
الرمز البريدي 31434 :ص .ب 14636

الهـاتــــــف:

013 – 8214441

الجوال:

0505840932

الفاكــــس:

013 – 8214441

البريد اإللكتروني:

alsaifsons@gmail.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
دعم األفراد (أصحاب الزكاة)		 .
				
األسر المنتجة .

األسر المحتاجة .
دعم المرضى صحي ًا.

المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
				
الجهة رسمية.

الشفافية.

متوافقة مع برامج وخطط المؤسسة للدعم الخيري.
فترات التقديم للمشاريع:
لــم يحــدد مــع مالحظــه المرحلــة األول يكــون مقتصــرا علــى المنطقــة الشــرقية المرحلــة الثانيــة لــم يحــدد اإلعــان عنهــا
(بعــد ســنة أو تعلنهــا المؤسســة).
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اسم المؤسسة:

مؤسسة ماضي بن محمد الهاجري للتنمية االجتماعية واألعمال الخيرية
(متخصصة بدعم المنطقة الشرقية فقط )
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الخبر  -شارع بدر تقاطع 21/ 20
الرمز البريدي :ص .ب

الهـاتــــــف:

013/ 8970188

الفاكــــس:

013 - 8984204

البريد اإللكتروني:

info@alhagri.com.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
			
توعية الجاليات.

الجمعيات الخيرية.

			
دور األيتام.

المساجد.

تحفيظ القران.
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
1

أن تكون الجهة مسجلة رسميا.

2

مصرح لها.

3

لها حساب رسمي لدى البنوك المحلية.

فترات التقديم للمشاريع:
1

وقت المواسم (شهر رمضان).

2

وقت فصل الشتاء.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة حسن بن معجب بن حسن بني حويز الخيرية العطاءات الخيرية
(متخصصة في عسير فقط)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

العنوان -المملكة العربية السعودية  -أبها
الرمز البريدي 61911 :ص .ب  15151-أبها مدينة سلطان

الهـاتــــــف:

017/ 2209664

الفاكــــس:

017/ 2204534

الجوال:

0506161652

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
برامج (التعليم  -الصحة  -الحد)
المتطلبات األساسية التي تطالب بها المؤسسة لدعم أي مشروع:
وجود تصريح رسمي وساري من الجهة المعنية.
وجود حساب مصرفي.
تقديم التقرير السنوي الخاص به.
أن يتولى الشريك التنفيذ بنفسه.
أن يكون لديه جهازي تنفيذي.
أن يكون النشاط المدعم في تخصصه.
تقديم تقرير للمحاسب القانوني معتمداً للسنة.
يوجد متطلبات تفصيلية واختيارية (على حساب المؤسسة بتوتير العطاءات الخيرية).
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اسم المؤسسة:

مؤسسة مبرة السالم الخيرية
(منطقة الحدود الشمالية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

العنوان -المملكة العربية السعودية  -منطقة الحدودالشمالية (مدينة العويقلية)
الرمز البريدي :ص .ب 38

الهـاتــــــف:

014 6692000

الفاكــــس:

6690040

الموقع:

http://www.mbrah.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تقديم الرعاية االجتماعية لألسرة الفقيرة :أيتام ،فقراء ،محتاجين ،مطلقات وكفالة األيتام.
تفقد أحوال أفراد األسرة الفقيرة وتقديم المساعدات الممكنة لهم.
جمع المعلومات والبيانات الضرورية عن األسر واألفــراد المحتاجــين.
تقديم الخدمات الصحية للمرضى وكبار السن من خالل المستشفيات أو المستوصفات.
العمــل علــى توعيــة المجتمــع وتثقيفــه لمــا فيــه الصالــح العــام بكافــة الوســائل المتاحــة وبالتعــاون مــع
الجهــات المختصــة.
اء في مجتمعه ،ويصبح لبنة صالحة متعففة عن السؤال.
تهيئة الفرد المحتاج ليكون فاعال وب َّن ً
العمل على تقديم األفضل للمحتاجين من أبناء المجتمع تأسيا بقول النبي صلى اهلل عليه وسلم:
«ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه».
وضع أموال الصدقات والزكوات التي تستقبلها المؤسسة في مصارفها الشرعية.
إقامة رياض األطفال ودور األيتام والرعاية اإليوائية للفئات المحتاجة.
دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات الخيرية داخل المملكة.
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اسم المؤسسة:

المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام (إخاء)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

العنوان -المملكة العربية السعودية  -الرياض  -حي المرسالت طريق الملك عبدالعزيز
شرق أسواق صحاري  -الرمز البريدي  11695:ص .ب 103414

الهـاتــــــف:

011 – 4557272

الرقم الموحد:

920011939

الفاكــــس:

011 – 4557474

الموقع:

http://www.ekhaa.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
برنامج اإلسكان.
التدريب والتوظيف.
اإلبتعاث.
الرعاية األسرية.
التوعية والتثقيف.
الحج والعمرة.
مواصلة التعليم.
المساعدات المالية.
المساعدات العينية.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة ابن جبرين الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:
الهـاتــــــف:
الفاكــــس:

العنوان -المملكة العربية السعودية  -الرياض  -الرمز البريدي 114411 :ص .ب 335
011 – 4261000
011 - 4240539
011 – 4263700
011 – 4250416

الجوال:

0560080100

البريد اإللكتروني:

info@ibn-jebreen.com

الموقع:

http://www.ibn-jebreen.com
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اسم المؤسسة:

مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:

126

المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الرياض حي السليمانية
الرمز البريدي 11361 :ص .ب 305510

الهـاتــــــف:

011 4400557

الفاكــــس:

011 4401672

البريد اإللكتروني:

info@saafah.org.sa

الموقع:

http://www.saafah.org.sa/ar

اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الرياض الرمز البريدي 11433 :ص .ب 10076

الهـاتــــــف:

011 - 4444490

الفاكــــس:

011 - 4444430

البريد اإللكتروني:

info@misk.org.sa

الموقع:

http://www.misk.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
الثقافة.
اإلعالم.
التعليم.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة والدة األميرة حصة بنت مشعل بن عبد العزيز آل سعود الخيرية

(زهوة الخيرية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الرياض الرمز البريدي 11575 :ص .ب 61631

الهـاتــــــف:

011 – 4812178

الفاكــــس:

011 – 4816042

البريد اإللكتروني:

info@zahwa.sa

الموقع:

http://www.zahwah.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
حمالت الحج والعمرة المجانية لذوي الدخل المحدود (داخل المملكة).
توزيع السالت الغذائية .
رعايــة األرامــل وكفالــة األيتــام وباألخــص أولئــك اللذيــن يعانــون مــن الفقــر بجانــب اليتــم وذلــك برعايتهــم مادي ـ ًا
واجتماعي ـ ًا وثقافي ـ ًا.
رعاية العجزة والمسنين والمعاقين.
تقديــم المســاعدات الماليــة والعينيــة للفقــراء والمحتاجيــن والعمــل علــى تحســين أوضاعهــم ،وبخاصــة داخــل
الدولة.
المساهمة في عالج المرضى المحتاجين.

خدمات اإلسكان المؤقت لذوي الدخل المحدود واأليتام ومن في حكمهم.

128

اسم المؤسسة:

مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن محمد آل سعود الخيرية

(أمل الخيرية)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الرياض
 ٩١٧السليمانية  -حطين وحدة رقم ١
الرياض  ١٣٥١٦الرمز البريدي  -ص .ب ٧٧١١

الهـاتــــــف:

011 - 4152882

الفاكــــس:

011 - 4569183

البريد اإللكتروني:

info@msm.org.sa

الموقع:

http://www.msm.org.sa

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
الثقافة.
اإلعالم.
التعليم.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة أحمد بن عبد العزيز آل سعود للتنمية اإلنسانية
أرقام ووسائل التواصل:

المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الرياض
الرمز البريدي 11445 :ص .ب 19909

الهـاتــــــف:

011 - 4916000

الفاكــــس:

011 - 29343222

البريد اإللكتروني:

info@aaafnd.com

الموقع:

www.aaafnd.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
أهداف المؤسسة:
العمــل علــى تشــجيع واحتضــان أعمــال الموهوبيــن مــن المخترعيــن والمبتكريــن والمكتشــفين وغيرهــم
ورعايتهــم وتطويرهــم وكفالتهــم تعليمي ـ ًا ودعــم قدراتهــم باإلســهام فــي تنميــة المجتمــع الســعودي،
وكذلــك دعــم األبحــاث المفيــدة ونشــرها ومنــح الجوائــز فــي مجــاالت اإلبــداع لخدمــة الوطــن.
إنشــاء مراكــز طبيــة لرعايــة المرضــى مــن المحتاجيــن والعجــزة وتحســين طــرق عالجهــم فــي إطــار المنظومــة
الصحيــة فــي المملكــة ،وعمــل األبحــاث والدراســات الطبيــة فــي هــذا الســياق.
عمارة بيوت اهلل ورعايتها والمساهمة في ذلك مع أهل الخير.
القيــام ببرامــج وأنشــطة تعليميــة وتدريبيــة وتوعويــة تخــدم المجتمــع ،شــهادات معتمــدة .والعمــل علــى
منــح المنتفعيــن مــن هــذه البرامــج.
إنشاء مراكز ومعاهد وكليات متخصصة تهدف إلى دعم التنمية الوطنية.
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استراتيجيات عمل المؤسسة الرئيسة:
هناك أربعة مجاالت رئيسة لفروع عمل المؤسسة:
1

تنمية المهارات العلمية واإلبداع والتميز.

2

العناية بالجوانب الصحية ومجاالت األبحاث.

3

األعمال الخيرية والمساجد ودور الرعاية االجتماعية.

4

التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية ومراكز األبحاث.
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دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز اإلنسانية

(عذيب الخيرية)
أرقام ووسائل التواصل:
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المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الرياض الرمز البريدي 11472 :ص .ب 7947

الهـاتــــــف:

8111371111

الفاكــــس:

011 4657864

الموقع:

http://www.atheeb.com/

اسم المؤسسة:

مؤسسة فهد بن إبراهيم المقيل الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -الرياض
الرمز البريدي 11534 :ص .ب 55456

الهـاتــــــف:

011 - 2075075

الفاكــــس:

011 – 2075077

البريد اإللكتروني:

info@almugayelFDN.org

الموقع:

http://almugayelfdn.org

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
 برنامج أجود:للعطــاء والصدقــات لألســر المتعففــة :وهــو برنامــج لتفريــج كــرب الفقــراء والمســاكين ،يعمــل البرنامــج طيلــة العــام
ضمــن عمــل مؤسســي منظــم لدراســة الحــاالت المســتحقة لشــهر رمضــان المبــارك ويتــم تحديــث الحــاالت بشــكل دوري
ومتابعــة وضعهــا ومــدى تطــوره لتصبــح أســرة منتجــة.
 برنامج قدوة:تهــدف إلــى تمكيــن اإلنســان ألن يكــون مؤثــراً فــي مجتمعــه بمــا يصبــوا ويســعى إلــى تحقيقــه ،فلــكل إنســان رســالة
ســامية يعمــل جاهــداً إليصالهــا للمجتمــع ومــن خــال برنامــج (قــدوة).
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دليل الجهات المانحة

اسم المؤسسة:

مؤسسة محمد وعبد اهلل أبناء عبد اهلل بن محمد الجماز ووالديهما الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:
الهـاتــــــف:
الفاكــــس:
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المملكة العربية السعودية  -الرياض .شارع الثالثين  -العليا
الرمز البريدي 11553 :ص .ب 51943
011 – 4631227
011 – 4643115
011 - 4646337

اسم المؤسسة:

المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية

(منطقة مكة المكرمة)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -جدة الرمز البريدي 21583 :ص .ب 53203

الهـاتــــــف:

012 2572842

الفاكــــس:

012 – 6976051

البريد اإللكتروني:

info@nhhcf.org

الموقع:

www.nhhcf.org
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اسم المؤسسة:

مؤسسة هيا بنت سعد السديري الخيرية

(كافل لرعاية األيتام)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -مكة المكرمة حي النسيم  -بجوار مرور العاصمة المقدسة
الرمز البريدي :ص .ب 723

الهـاتــــــف:

 8002450245المجاني
012 – 5611117

الفاكــــس:

012 – 5611115

البريد اإللكتروني:

info@kafel.org.sa

الموقع:

http://www.kafel.org.sa

الفرع الثاني:

فرع المؤسسة في محافظة جدة ،حي الفيحاء بجوار جمعية زمزم للخدمات الصحية
هاتف  012 – 6322505الفاكس 6320545

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
		
كفالة احتياجات المؤسسة األساسية.

كفالة البرامج التعريفية.

				
كفالة المصروفات اإلدارية.

كفالة دعم األسر.

				
كفالة البرامج النسوية.

كفالة البرامج التربوية والتعليمية.

			
كفالة برامج التدريب والتوظيف.

كفالة البرامج الصحية.

كفالة األنشطة االجتماعية.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة سنابل المدينة المنورة لألعمال الخيرية

(فقط المدينة المنورة)
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -المدينة المنورة جوار مسجد قباء جهة الغرب
الرمز البريدي :ص .ب 84

الهـاتــــــف:

013 8481161

الفاكــــس:

013 8282339

الموقع:

http://www.sanabel-almadina.com

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
برنامج المعونات.
برامج الرعاية الصحية.
الخدمات التعليمية.
المساعدات النقدية.
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اسم المؤسسة:

مؤسسة عبد العزيز بن علي السديس الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

المملكة العربية السعودية  -المدينة المنورة -طريق سلطانة -بجوار البنك األهلي
الرمز البريدي 41422 :ص .ب 5037

الهـاتــــــف:

0148288606

الفاكــــس:

0148288606

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
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أ

رعاية وكفاية األسرة والحاالت المحتاجة.

ب

كفالة ورعاية األيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة.

ت

التقديم المساعدات العينية والمالية للمحتاجين بالتنسيق مع الجهات الخيرية.

ث

دعم مشروعات الزواج.

ج

بناء الدور اإليوائية للعجزة والمسنين ومراكز التأهيل الطبي والعالجي للمعاقين.

ح

المساهمة بدعم أسر السجناء والمسجونين والغارمين ومدمني المخدرات.

خ

المساهمة في اإلسكان الخيري والتنموي وترميم المنازل.

د

المساهمة في تأمين األدوية واألجهزة الصحية وعالج المرضى والمحتاجين.

ذ

تدريب الشباب من الجنسين على سوق العمل.

اسم المؤسسة:

مؤسسة عبد الكريم بن عبد اهلل الدرويش الخيرية
أرقام ووسائل التواصل:
المـكــــــان:

الرياض ،طريق المطار ،ما بين مخرج  10ومخرج ،11
شارع األمير سعود الكبير ،عمارة رقم .35

الهـاتــــــف:

( 011/ 4789900 / 1الشركة)
( 011/ 22781616 / 2المؤسسة)

الفاكــــس:

011/ 4769920

نوعية المشاريع التي تدعمها المؤسسة:
تدعــم المؤسســة كافــة المشــاريع الخيريــة فــي شــتى المجــاالت مــن جمعيــات اجتماعيــة ودعويــة وتحفيظيــة وكافــة
مجــاالت أعمــال الخيــر.

139
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مركز وقت الحوار
إحدى مشاريع مكتب دعوة الجاليات بعنيزة .
رؤية المركز:
مركز دعوي إلكتروني عالمي وفق أعلى درجات المهنية ،للتعريف باإلسالم.
أهداف المركز:
التعريف باإلسالم لغير المسلمين حول العالم عبر الحوار.
إنشاء وإدارة أكاديميات إلكترونية متخصصة لتعليم المسلمين الجدد أمور دينهم بعدة لغات.
إنشاء وإدارة أكاديميات إلكترونية متخصصة بتأهيل الدعاة بعدة لغات.
تعليم الشباب مهارات الدعوة لإلسالم على شبكة اإلنترنت.
إنشاء مواقع دعوية متخصصة للجاليات غير الناطقة بالعربية.
إنشاء مواقع خدمية للجهات الدعوية.
تنفيذ تطبيقات دعوية على األجهزة الذكية.
تقوية الجانب التقني للدعاة عبر اإلنترنت.

للتواصل :

مصرف الراجحي(.شعار البنك )

جــو ا ل 0 5 4 0 0 0 7 7 6 6 /

565608010002076

تليفــون 0163630545/
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استمارة التسجيل
بدليل المؤسسات المانحة
إذا كنت جهة من الجهات المانحة أو األوقاف والشركات التي لديها
مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع،
ولم تجد بياناتك بالدليل (اإلصدار )3 ،2 ،1ففضال قم بملئ البيانات
التالية لتسجيلك بالدليل القادم إن شاء اهلل ()4.0

bit.ly/register_Manha

نسعد بتواصلكم معنا
INFO@JALYAT.COM

جوال 0540007766

هاتف/فاكس 0163630545
JalyatUnaizah
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