
الجمعيات المساهمة في تسليم
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منطقة الرياض

الرياض

العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية

��������������

الرياض

���������

 جمعية بنيان األهلية
النسائية للتنمية األسرية

 جمعية أصدقاء

الرياض

���������

 الجمعية السعودية
للفصام احتواء

الرياض

��������_���

 جمعية النهضة
الخيرية

الرياض

���
�_��_��

الرياض

����������

 جمعية اإلمام
محمد بن سعود

 جمعية اإلعاقة
الحركية للكبار

المجمعة

�	��������

 جمعية البر
بالمجمعة

الرياضالرياض

 جمعية أعمال
للتنمية األسرية

 جمعية البر
األهلية بالرياض

شقراء

������_���

 الجمعية الخيرية
بشقراء

الدلم

����������

 الجمعية
الخيرية بالدلم

���	�������� ��������

الرياض

الرياضحوطة بني تميم

�����������_��

 جمعية
روماتيزم

��_��	��_���

 جمعية البر الخيرية
بحوطة بني تميم

����������

 جمعية الوفاء
الخيرية النسائية

الخرج- الهياثم

�������������

 جمعية الهياثم
الخيرية

األفالج

 جمعية بشرى
النسائية الخيرية
��	���������

https://twitter.com/BunyanCharity
https://goo.gl/maps/xQQHkoePg2GP8sJ3A
https://twitter.com/asdeqasa
https://goo.gl/maps/XDRZQwCp64zKq8e76
https://twitter.com/alfsamorg
https://goo.gl/maps/wXK636SzaCXTGKNE7
https://twitter.com/alnahda_ksa
https://goo.gl/maps/N7XMT2G37FPeRgXn8
https://twitter.com/mscs_org_sa
https://g.page/mscs_org_sa?share
https://twitter.com/harakiaorg
https://g.page/harakiaorg?share
https://twitter.com/rheumatism_sa
https://goo.gl/maps/i8EvVCz9wcyh7YBdA
https://twitter.com/bermajmah
https://g.page/bermajmah?share
https://twitter.com/aamalorg
https://goo.gl/maps/gAZ2caoiSh3vFHqq7
https://twitter.com/AlbirRiyadh
https://goo.gl/maps/9Qa2XnPFkA8qYA2L7
https://twitter.com/shqra_kir
https://goo.gl/maps/696TR3RBZVRMQ2JB9
https://twitter.com/kiralhyathim
https://goo.gl/maps/cM7GYACoWQp9stRM9
https://twitter.com/ijaldilam
https://goo.gl/maps/Bb9T8PTMpzMoxLsf9
https://twitter.com/j_albir_hota
https://goo.gl/maps/yUhF8dMQSgXdEr6n6
https://twitter.com/infoalwafa
https://goo.gl/maps/uqXxybjv267sMz6z9
https://goo.gl/maps/DwZsRU2L54cEPNUAA
https://twitter.com/jboshralhuda


منطقة مكة المكرمة

مكة المكرمة

العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية
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 جمعية أم القرى الخيرية
النسائية بمكة المكرمة

مكة المكرمة

���������_���

جمعية كهاتين

جدة

�����������

جدة

������

	���

 جمعية الفيصلية
الخيرية النسوية بمكة

 جمعية دعم لرعاية المطلقات
واألرامل وأبنائهن

الخرمة

����_��������

 جمعية البر
الخيرية بالخرمة

رابغ

����������

 جمعية البر الخيرية
بمحافظة رابغ

خليص

الطائف

����������

 جمعية البر الخيرية
بمحافظة خليص

الجعرانة

�������������

 جمعية البر
بالجعرانة

جدة

�����_����

 جمعية نفع
الخيرية

مكة المكرمة

�������_��

جمعية البر الخيرية
بالشرائع 

 جمعية كهاتين الخيرية
لرعاية األيتام بالطائف

مكة المكرمة

������_�������

 جمعية كافل لرعاية
األيتام بمنطقة مكة

������_����

https://twitter.com/AlFaisalya
https://twitter.com/umalqura_org
https://twitter.com/berjoranah1
https://goo.gl/maps/rGB5xjMcQjEALpX39
https://goo.gl/maps/Vr51XC6hxswa9LNd9
https://goo.gl/maps/31r8jRbN3Z1DmXQg6
https://twitter.com/daam72663520
https://goo.gl/maps/Y4is59hptGtfX3fk6
https://twitter.com/kahatain_org
https://goo.gl/maps/Nu6iJixk5x6Xs4CW7
https://twitter.com/Bir_Alkormah
https://goo.gl/maps/AX2CuMYMh5djW74E8
https://twitter.com/RabighBr
https://twitter.com/kafel_makkah
https://twitter.com/brkhulais
https://goo.gl/maps/k88WA2iCQ3LG7DV27
https://goo.gl/maps/mN6vFyRZ2uqEw3YR9
https://goo.gl/maps/XPWJMJGEiRy13i2g7
https://twitter.com/Nafa_org
https://goo.gl/maps/niuhk4gkmJKBZEzZA
https://twitter.com/albeer_sh
https://goo.gl/maps/hZQGmcja9zFyeHhw7
https://goo.gl/maps/YNBn9AmTp7n7szDV9
https://twitter.com/Aytam_taif


منطقة المدينة المنورة

العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية

المدينة المنورة

����������

 جمعية تكافل الخيرية
  لرعاية األيتام

المدينة المنورة

 جمعية قدامى
الالعبين

المدينة المنورة

�������������

 جمعية البر
بالمدينة

ينبع

����������

 جمعية البر
الخيرية بينبع

المدينة المنورة

������������

 جمعية طيبة النسائية
للتنمية االجتماعية

منطقة القصيم

بريدة

��
	�����

 جمعية اإلسكان
األهلية بالقصيم

البدائع

����������

 جمعية فتاة
 البدائع

عنيزة

������

 جمعية قطرة
النسائية

 بريدة

�������

جمعية الملك عبدالعزيز 
النسائية (عون)

البكيرية

������_���

 جمعية رؤية التنموية
الخيرية النسائية

عنيزة

�����������

 جمعية البر الخيرية
بعنيزة

الرس

����������

 جمعية البر األهلية
بالرس

��������_���

https://twitter.com/takafulsa
https://g.page/takafulmd?share
https://twitter.com/biralmedina
https://g.page/biralmedina?share
https://twitter.com/beryanbu
https://g.page/biryanbu?share
https://twitter.com/taibahwomen
https://twitter.com/medinah_opa
https://goo.gl/maps/xAsNDCZqShSHU5DDA
https://goo.gl/maps/WkCUsPJxBEdWXeaL9
https://twitter.com/NHQsaudi
https://g.page/nhqsa?share
https://twitter.com/raidahksa
https://goo.gl/maps/ecErp23rABsU64WL9
https://twitter.com/uwca1
https://goo.gl/maps/Ri5BwuRdktTMAS4dA
https://twitter.com/awwn1400
https://goo.gl/maps/HwYjxW32JHiBKotB6
https://twitter.com/Royah_Buk
https://goo.gl/maps/QqMVi6eYWtq2rs7w8
https://twitter.com/beronaizah
https://goo.gl/maps/zQ7tX95AumxdEPRMA
https://twitter.com/beralrass
https://goo.gl/maps/w13XaasTJj9cB3tTA


المنطقة الشرقية

العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية

الخبر

��������

الخبر

����������

 جمعية ود الخيرية للتكافل
والتنمية األسرية

 الجمعية الخيرية لرعاية
 األيتام بالمنطقة الشرقية

الدمام

�������

 جمعية البركة األهلية
للخدمات اإلجتماعية

القطيف

��������

األحساء

 جمعية القطيف
الخيرية

 جمعية المراح
 الخيرية

الدمامالدمام

�
�	���
���

 جمعية جود
الخيرية النسائية

������������

 جمعية البر
بالمنطقة الشرقية

الدمام

�������

جمعية تعافي 
الخيرية 

األحساءاألحساء

��������_���

 جمعية البر
الخيرية باألحساء

�����_������

 جمعية فتاة
األحساء الخيرية

الدمام

���	������

 جمعية تمكين
 الخيرية

حفر الباطن

���������

جمعية البر 
بحفر الباطن

حفر الباطن

������_���

جمعية تراؤف
لرعاية األيتام

الخبر

����� ���

 جمعية سواعد
لإلعاقة الحركية

حفر الباطن

� ������	��

 جمعية درة النسائية
 الخيرية

	�������������

https://twitter.com/wud1431
https://goo.gl/maps/hKvQfpMVjHVvsuRV6
https://twitter.com/benaa1431
https://goo.gl/maps/M5rGq31jAvExYH4d9
https://twitter.com/Brkah2
https://goo.gl/maps/qvvvhMSiUWP8jFbB7
https://twitter.com/qchairty
https://goo.gl/maps/ke2ixYb22Pf6DA2X8
http://marahcharity.sa
https://goo.gl/maps/4QUs5Uvchk2LEYgX8
https://twitter.com/jameyajoud
https://goo.gl/maps/Pa4FKZZTxX7kGUrC8
https://twitter.com/AsharqiaBer
https://goo.gl/maps/gFcpSLBrBo6JmKTE9
https://twitter.com/TamkiinOrg
https://goo.gl/maps/WgJSGGQxhCmwkjnaA
https://twitter.com/t3afee
https://goo.gl/maps/cHTBt9NzNvq99n476
https://twitter.com/ahsaber_org
https://goo.gl/maps/jJJG9aHHU9SCUQ2W6
https://twitter.com/ftat_alahsa
https://goo.gl/maps/MiPREiEqNGJJ411p8
https://twitter.com/birhafer
https://goo.gl/maps/6eV2wZPDCZppY3eX9
https://twitter.com/TRAOF_SA
https://twitter.com/DorraWomen
https://twitter.com/SWAEDKSA
https://goo.gl/maps/TzeQSgbXx9D1XKds7
https://goo.gl/maps/EEeiFhqnpX63HiA57
https://goo.gl/maps/4Xc35o18pDnQNMtz7


منطقة عسير

العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية

محايل عسير

������������

أبها

��������

 جمعية البر بمحايل
 عسير

 جمعية البر
بأبها

أبها

�����������

 جمعية
منازل

سراة عبيدة

�����_��

 جمعية البر الخيرية
بسراة عبيدة

محايل عسير

 جمعية رفق لرعاية
 األيتام بمحايل عسير

منطقة تبوك

تبوك

�������

تبوك

��������
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 جمعية األمير فهد بن
سلطان االجتماعية

 جمعية الملك خالد
النسائية

تبوك

�	�������

 جمعية الملك عبدالعزيز
 الخيرية

حقل

����������
�

 جمعية حقل
الخيرية

��
�������������

تبوك

 الجمعية الخيرية لرعاية
األيتام بتبوك
���
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���	

تبوك

 جمعية البر الخيرية
بمركز بئر بن هرماس

�����_����
�

https://twitter.com/manazilorg
https://goo.gl/maps/Eb1HL9G5DHUVYzRR8
https://twitter.com/albermuhail
https://goo.gl/maps/XHN4gG7PTQ3LRQ7c6
https://twitter.com/BirAbha
https://g.page/birabha?share
http://aytam-muhail.org
https://goo.gl/maps/rfjQkBzgCAePrN2S7
https://twitter.com/albr_sa
https://goo.gl/maps/woxrA9Hasn9s1X2A8
https://twitter.com/kaca1404
https://goo.gl/maps/w2om1LrMVJ2AmjsY9
https://twitter.com/spfbspa
https://goo.gl/maps/sUSBAxXuzksiYSgx5
https://twitter.com/KKcharitable
https://goo.gl/maps/EZFrpAsYfSHZMGtQ7
https://twitter.com/HaglCharity
https://goo.gl/maps/W7ox9o1rsrkd61ft5
https://twitter.com/aytamtabuk
https://goo.gl/maps/wUvGuVnS7KtJciEPA
https://twitter.com/Birr_Socity
https://goo.gl/maps/7gafN44cETWoSVaR8


حائل
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 جمعية أجا النسائية
األهلية بحائل

حائل

�����������

 جمعية رفاق
لرعاية األيتام

منطقة حائل

العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية

منطقة الحدود الشمالية

طريف

����������

رفحاء

��������

جمعية طريف
الخيرية

 جمعية البر
 الخيرية برفحاء

طلعة التمياط

����������

 جمعية البر الخيرية
بطلعة التمياط

حائل
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�_	�

 الجمعية الخيرية
بحائل

عرعر

�����������

جمعية ساعد
الخيرية 

حائل
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جمعية بسمة
لرعاية مرضى السرطان

حائل
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 جمعية إنتاج

حائل

 الجمعية الخيرية لرعاية
المعاقين بحائل

حائل

�����������

 جمعية سفانة
 الخيرية

�����_

https://twitter.com/aytamhail
https://goo.gl/maps/fAdBR5gS8FVAdktaA
https://twitter.com/Ajaaorg
https://goo.gl/maps/Tw5mAJw4nv2UoTvWA
https://twitter.com/csh_47
https://goo.gl/maps/EPh6azWEgUSqfnML9
https://twitter.com/Basmaorg
https://goo.gl/maps/PHdGTnCskUmEjZBx8
https://twitter.com/HDCA_
https://goo.gl/maps/y3o9CvQ38ef3SXaW6
https://twitter.com/osrmontga
https://goo.gl/maps/THDstD1QHwHgnnPv9
https://twitter.com/SfanahOrg
https://g.page/SfanahOrg?share
https://twitter.com/biraltala
https://goo.gl/maps/gT4Lh35vCpcJvSAx6
https://twitter.com/saedorgsa
https://goo.gl/maps/LmvfvTAeoBUfevM58
https://twitter.com/aljameyah
https://goo.gl/maps/yXbZ28a7zw6rHR3S6
https://twitter.com/rafha1900
https://goo.gl/maps/dh94coz1AchVcfk76


منطقة جازان

العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية

جازان
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صبيا
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 جمعية البر الخيرية
بجازان

 جمعية البر
بصبيا

جازان

������������

 جمعية الريان الخيرية
بوادي جازان

العارضة

���������

 جمعية البر
الخيرية بالعارضة

أبوعريش

���������������

 جمعية البر الخيرية
بأبي عريش

جازان

�������
	����

 جمعية الملك فهد
الخيرية النسائية

جازان

 جمعية األمير محمد
 بن ناصر بن عبدالعزيز

لإلسكان الخيري

ضمد

��������

 جمعية البر
بضمد

بيش

���������

 جمعية البر
ببيش

صبيا

�������������

 جمعية البر الخيرية
بمركز العالية

مركز الكدمي

 جمعية البر
الخيرية بالكدمي

���������

https://twitter.com/Ber_Jazan
https://goo.gl/maps/bm4Lunmbhei7ioJS6
https://twitter.com/sabiaber
https://goo.gl/maps/piCE6YBsrBtT95DK6
https://twitter.com/birr230
https://goo.gl/maps/UeiazVAvoWvXQCrE7
https://twitter.com/alberabuarish0
https://goo.gl/maps/BUr6PMKjxhV7BUGs7
https://twitter.com/biralrryan
https://goo.gl/maps/uyU3KxdxhCVZFDQR9
https://goo.gl/maps/bHD7hUZfp8PqZip7A
https://twitter.com/jamaiakf702
https://goo.gl/maps/buRtd1XJj9xjS2tN8
https://twitter.com/BirBaish
https://goo.gl/maps/6mYy8NjEPwSfZTdD6
https://twitter.com/berdmad
https://goo.gl/maps/iEUSEUjHHXTds34WA
https://twitter.com/alyaber2015
https://goo.gl/maps/KcdAtXGGe9Ey5j4u8
https://twitter.com/Koodmebr
https://goo.gl/maps/WqsjmwNngXKn7RQk7


العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية

منطقة نجران

نجران
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 جمعية البر بتصالل
نجران

شرورة
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 جمعية البر الخيرية
 بشرورة

منطقة الباحة

المخواة
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 جمعية البر الخيرية
بناوان

الباحة
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 جمعية البر الخيرية
بالباحة

المخواة

@albr1_org

 جمعية البر الخيرية
بالمخواة

https://twitter.com/brnawan
https://goo.gl/maps/6Vo9qkve8YLj8F586
https://twitter.com/ber_albaha
https://goo.gl/maps/e7rwB5SAQFdA2u5K7
https://twitter.com/albr1_org
https://goo.gl/maps/Su5Lr7UywBDgCJGa9
https://twitter.com/Bertslal
https://goo.gl/maps/TuMxzPnfQ6hb6Th38
https://twitter.com/birr1shw
https://goo.gl/maps/et3s5ZqGtM6GBfFFA


منطقة الجوف

العودة إلى المناطقالعودة للصفحة الرئيسية

صوير
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سكاكا
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 جمعية البر
الخيرية بصوير

 جمعية البر
 الخيرية بالجوف

سكاكا

�������_�_�_�

 جمعية الجوف
لإلسكان

دومة الجندل
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 جمعية البر الخيرية
دومة الجندل

طبرجل

�����������

 جمعية البر الخيرية
بمحافظة طبرجل

القريات

�����
�

 جمعية البر الخيرية
بالقريات

قارا
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 جمعية ابن القيم
الخيرية بقارا

الحديثة

سكاكاسكاكامركز الوادي

���������

 جمعية البر الخيرية
بالحديثة
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 جمعية تواد للتنمية
األسرية
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 جمعية الملك عبدالعزيز
النسائية الخيرية بالجوف
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 جمعية البر الخيرية
بالوادي -غطي

https://twitter.com/alkhiria
https://goo.gl/maps/KQGH8tinpnxxLK456
https://twitter.com/Aljouf_H_C_A
https://goo.gl/maps/37vSvR2Bknth5yeb8
https://twitter.com/bersowir
https://goo.gl/maps/6MrKc5i3x9yiLyJt6
https://twitter.com/brjouf
https://g.page/brjouf?share
https://twitter.com/albir671
https://goo.gl/maps/yjfQJs1Mg7gf3fib8
https://twitter.com/Abnalqaum
https://goo.gl/maps/Mor9rkE58nUkbG728
https://twitter.com/brqryt
https://goo.gl/maps/BuHJwpwCBeVB6bZU6
https://twitter.com/bertebarjl
https://goo.gl/maps/L8kDiVdX3fei8hFq8
https://twitter.com/Gt_2030
https://twitter.com/king_abdulaziz0
https://goo.gl/maps/BvkBivnBN2ehRfRn7
https://twitter.com/tawad_jf
https://goo.gl/maps/9zhJyd99kU4HUgCg6
https://goo.gl/maps/nhDpZ8p82Ttj71yn8


tanmawi.housing.sa @dev_housing

https://twitter.com/dev_housing
https://tanmawi.housing.sa

