


خادم الحرمين الشريفين
 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولرجال األعمال في بالدنا الغالية أقول لهم:

أنتم شركاء في التنمية



كلمة الراعي

وقف سعد وعبد العزيز الموسى

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد : فمن مظاهر خيرية هذه األمة بذل   
وإقامة  واإلحسان  الصدقة  إلى  أفرادها  فيتسابق  المختلفة،  البر  أوجه  في  وإنفاقه  لمستحقيه،  المال 
األوقاف الخيرية التي يتواصل نفعها وبرها وأجرها في الحياة وبعد الممات، تجسيداً لهذه الخيرية وقيامًا 
بالمسؤولية المجتمعية تحقيقًا لوصف النبي صلى اهلل عليه وسلم للمسلمين بأنهم كالجسد الواحد 

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
ووقف سعد وعبدالعزيز الموسى رحمهما اهلل واحد من هذه األوقاف الخيرية في هذه البالد المباركة   
المملكة العربية السعودية وهو يهدف ضمن أهدافه إلى رفع مستوى القطاع الخيري وتيسير وصوله 
كواحد  التنمية-(  المجتمعية-شركاء  المسؤولية  )دليل  المنتج  هذا  فجاء  التمويل  مصادر   على 
االهتمام  ذات  الشركات  إلى  الوصول  الخيرية  الجهات  على  ليسهل  الهدف  هذا  تحقق  منتجات  من 
بالمسؤولية المجتمعية من خالل إبراز توجهاتها في المنح، ومعلومات االتصال والتواصل، وال يعني 

هذا أي غرض من أغراض التزكية أو التسويق ألي جهة أو شركة منها.
وإننا إذ نقدم هذا المنتج لنقدر جهود شريكنا مؤسسة وسم االستدامة في جمع المحتوى ومراجعته   
ميزان  في  ذلك  ويجعل  ويرحمهما  الموسى  وعبدالعزيز  سعد  للشيخين  يغفر  أن  اهلل  ونسأل  وإخراجه 

حسناتهما، ولكل من تعاون معنا وساهم في إخراجه شكرنا ودعواتنا وصلى اهلل على نبينا محمد.



المقدمة

 الرئيس التنفيذي لوسم االستدامة 
 عبدالمجيد احمد رضوان

وبناء  المجتمعات  خدمة  تعد  فلم   ، وشراكة  ومواطنة  ووف��اء  التزام  المجتمعية  المسؤولية 
يتعدى  األمر  بل  الوقفية  والمؤسسات  الخيرية  والجهات  بالوزارت  يختص  أمراً  اإلنسان  ورعاية  األوط��ان 
الرفاهية  وتحقيق  األجيال  وصناعة  والبناء  التنمية  في  أساسيا  شريكًا  الخاص  القطاع  ليكون  ذل��ك 
ومن   ، الحضاري  الرقي  ص��ور  من  ص��ورة  وه��ي   ، والقيم  الدين  وحفظ  البيئة  وحماية  االقتصاد  ودع��م 
مجتمعية  مسؤولية  لهم  ممن  وشركات  وبنوك  أعمال  رج��ال  من  الفضل  ألهل  الفضل  معرفة   باب 
ال��ج��دي��دال��ج��م��ي��ل   ي���دي���ك���م ه�����ذا اإلص���������دار  ب���ي���ن  ن���ض���ع  رائ������د  ت���ن���م���وي   أو خ���دم���ة وط���ن���ي���ة أو ع���ط���اء 
 » ش����رك����اء ال��ت��ن��م��ي��ة « ف����ي ن��س��خ��ت��ه األول�������ى م���ط���ب���وع���ًا وإل���ك���ت���رون���ي���ا ك��ت��ط��ب��ي��ق ل���أج���ه���زة ال��ذك��ي��ة 
و ت��ش��ج��ي��ع��ا وت���ح���ف���ي���زاً ل���ل���دور األك���ب���ر ف���ي ال���ق���ط���اع ال���خ���اص واس���ت���دام���ة ل���ه���ذا ال���ع���ط���اء ال��ج��م��ي��ل 
وال�������دور ال���م���س���ؤول ون��ش��ك��ر ش���رك���اءن���ا ف���ي ه����ذا ال���م���ش���روع وق����ف س��ع��د وع���ب���دال���ع���زي���ز ال��م��وس��ى 
ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م ل���ه���ذا اإلص�������دار آم��ل��ي��ن ب�����إذن اهلل اس���ت���دام���ة ه����ذا ال���دل���ي���ل ل��ي��خ��رج م��ن��ه م��ج��م��وع��ة 
ت����ج����اه دور م���س���ؤول  ال����خ����اص  ل���ل���ق���ط���اع  ال���م���ح���ف���زة وال����م����ط����ورة  ال�����م�����ب�����ادرات وال����م����ش����اري����ع   م����ن 

واهلل الموفق .



مراكزنا

مجموع���ة س���عودية متخصصة في التطوي���ر التنموي واالس���تدامة وتفعيل المس���ؤولية 
المجتمعي���ة ورف���ع كفاءة المؤسس���ات االجتماعي���ة الخيرية من خ���الل تطبيقات عملي���ة وخبرات 

عالمية ومحلية وأساليب مبتكرة وجديدة .



المدينة

تعريف رموز الدليل

 الموقع
االكتروني

الهاتف

 البريد
االلكتروني

الفاكس

 رئيس مجلس
االدراة

 مدير
 المسؤولية
 المجتمعية





رقم 
اسم الشركةالشركة

رقم 
الصفحة

 المصارف والخدمات المالية
12بنك الجزيرة1

13البنك األهلي2

14البنك السعودي البريطاني3

15البنك السعودي الفرنسي4

16مصرف الراجحي5

17بنك الرياض6

18البنك  السعودي لالستثمار7

19بنك البالد8

20مجموعة سامبا المالية9

21البنك العربي الوطني10

22البنك السعودي الهولندي11

23مصرف اإلنماء12

الصناعات البتروكيمائية
26الشركة السعودية للصناعات األساسية13

27أرامكو السعودية14

28شركة مصفاة أرامكو السعودية15

29سامرف16

30شركة التصنيع الوطنية17

32الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات18

رقم 
اسم الشركةالشركة

رقم 
الصفحة

32شركة الصحراء للبتروكيماويات19

33شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات20

34شركة كيميائيات الميثانول21

35الشركة المتقدمة للبتروكيماويات22

36شركة األسمدة العربية السعودية23

شركات اإلسمنت
38شركة اسمنت المنطقة الشمالية24

39شركة اسمنت حائل25

40شركة اسمنت نجران26

41شركة اسمنت الجوف27

42شركة اسمنت القصيم28

43شركة اسمنت المدينة29

44شركة اسمنت المنطقة الجنوبية30

45شركة اسمنت المنطقة الشرقية31

46شركة اسمنت اليمامة32

47شركة اسمنت تبوك33

48شركة اسمنت ينبع34

49شركة االسمنت السعودية35

50شركة االسمنت العربية36



رقم 
اسم الشركةالشركة

رقم 
الصفحة

شركات االستثمار الصناعي
الشركة السعودية للصناعات الدوائية 37

52و المستلزمات الطبية 

53الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن38

54شركة التعدين العربية السعودية39

55شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر40

56شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية41

57مجموعة أسترا الصناعية42

شركات االستثمار المتعدد
60شركة المملكة القابضة43

61مجموعة العمودي القابضة44

62شركة الفوزان القابضة  45

63سمو  46

64شركة الكفاح  القابضة47

65شركة الحربي  القابضة48

66مجموعة شركات الزاهد  49

67نسما  50

68المجموعة الهندسية الدولية سيجا 51

69الشركات الزامل  القابضة52

70مجموعة المجدوعي 53

رقم 
اسم الشركةالشركة

رقم 
الصفحة

71شركة عبد اللطيف جميل المحدودة54

72شركة اتحاد الراجحي55

73مجموعة الجفالي 56

74شركة االفكار السعودية للتنمية 57

75مجموعة بغلف القابضة 58

76مجموعة العليان 59

77مجموعة النهلة 60

78مجموعة الجريسي التجارية 61

79مجموعة علي الثنيان و اخوانه القابضة 62

80مجموعة شركات بالبيد 63

81سدكو64

82شركة محمد عبد العزيز الراجحي القابضة65

شركات التجزئة
66

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

 ) ساسكو (
84

85الشركة المتحدة لإللكترونيات ) اكسترا (67

86الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ) ثمار (68

87شركة أسواق العثيم69

88شركة الخليج للتدريب و التعليم70

89شركة المواساة الطبية71

90شركة جرير للتسويق72



رقم 
اسم الشركةالشركة

رقم 
الصفحة

91عبدالصمد القرشي73

92شركة بن زقر74

93شركة الزقزوق لالجهزة المنزلية75

94شركة غسان احمد سليمان - ايكيا76

95شركة عبداهلل هاشم المحدودة )هوندا(77

96مجموعة فتيحي القابضة78

97البيك79

98شركة الرومنسية80

99شركة الناغي للسيارات 81

100مجموعة بن داود82

شركات التطوير العقاري
102إعمار المدينة اإلقتصادية83

103شركة الرياض للتعمير84

104شركة طيبة القابضة85

105شركة جبل عمر للتطوير86

شركات االتصاالت وتقنية المعلومات
108شركة اتحاد اتصاالت موبايلي87

109شركة االتصاالت السعودية88

110شركة االتصاالت السعودية المتنقلة زين89

رقم 
اسم الشركةالشركة

رقم 
الصفحة

الطاقة والمرافق الخدمية
112الشركة السعودية للكهرباء90

113شركة الغاز والتصنيع األهلية91

114المركز الطبي الدولي92

115الدكتور سليمان الحبيب  ) المجموعة الطبية (93

شركات الزراعة والصناعات الغذائية
118الشركة السعودية لمنتجات األلبان  واألغذية94

119الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ) نادك (95

120شركة الجوف الزراعية96

121شركة الخطوط السعودية للتموين97

122شركة المراعي98

123مجموعة باسمح99

124شركة الشعالن100

125شركة تبوك للتنمية الزراعية101

126شركة جازان للتنمية102

127شركة هرفي للخدمات الغذائية103

128مجموعة صافوال104

129دجاج الوطنية105

130شركة الروبيان الوطنية106



رقم 
اسم الشركةالشركة

رقم 
الصفحة

األندية الرياضية
132نادي الهالل107

133نادي األهلي108

134نادي النصر109

شركات التشييد والبناء
136الشركة السعودية للتنمية الصناعية 111

137شركة أبناء عبداهلل عبدالمحسن الخضري112

شركات التأمين
140بوبا العربية للتامين113

141اكسا للتامين التعاوني 114

142التعاونية للتامين115

143ميدغلف116

شركات الفنادق والسياحة
146دور للفنادق117

147مجموعة الطيار للسفر118

شركات النشر واإلعالم
150المجموعة السعودية لألبحاث و التسويق119

151شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة120

152مؤسسة عكاظ للصحافة و النشر 121

رقم 
اسم الشركةالشركة

رقم 
الصفحة

شركات النقل
154الشركة السعودية للنقل الجماعي ) سابتكو (122

155الشركة المتحدة الدولية للمواصالت ) بدجت (123

156طيران ناس124

157الخطوط السعودية125

الهيئات الحكومية
160الهيئة الملكية  للجبيل وينبع126

161الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية127

162المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة128

163الهيئة العامة للسياحة واآلثار129





12  |  شركاء التنمية

بنك الجزيرة

جدة

األسر المنتجة 
والمشاريع 

الرعايات الصغيرة
والمناسبات

التدريب 
والتأهيل

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

012-6098888012-6098881 www.baj.com.saد. فهد العليانم. طارق بن عثمان القصبـي



13  |  المصارف والخدمات المالية

البنك األهلي

جدة

األسر المنتجة 
والمشاريع 

التدريب األيتامالصغيرة
والتأهيل

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

012-6464999012-6465892 www.alahli.comبسمة الجوهريمنصور صالح الميمان



14  |  شركاء التنمية

البنك السعودي البريطاني

الرياض

الصحةقضايا الفقر

البيئةالتوعية والتعليم

011-2764730011-14050660 sabb@ sabb.com www.sabb.comعبد اهلل المحرجخالد سليمان العليان



15  |  المصارف والخدمات المالية

البنك السعودي الفرنسي

الرياض

التدريب 
والتأهيل

ذوي االحتياجات 
الخاصة

قضايا الفقر

األسر المنتجة 
والمشاريع الصغيرة

011-2899999011-4058288 www.alfransi.com.sa/arعبد الرحمن اليوسفسليمان بن عبد الرحمن القويز



16  |  شركاء التنمية

مصرف الراجحي

الرياض

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

األسر المنتجة 
والمشاريع 

الصغيرة التوعية 
والتعليم

المرأة واألسرة

011-2795857011-2795860 www.alrajhibank.com.saيوسف الشعيبيعبد اهلل سليمان الراجحي



17  |  المصارف والخدمات المالية

بنك الرياض

الرياض

األسر المنتجة 
والمشاريع 

التدريب الصغيرة
والتأهيل

المرأة واألسرة

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

011-4013030waian@riyadbank.com www.riyadbank.comنجالء الضويانراشد عبد العزيز الراشد



18  |  شركاء التنمية

البنك السعودي لإلستثمار

الرياض

الصحة

الشباب 
والرياضة

التوعية 
والتعليم

011-8743000011-4776781 www.saib.com.saأشرف الذيبانيعبد اهلل صالح بن جمعة



19  |  المصارف والخدمات المالية

بنك البالد

الرياض

الرعايات 
والمناسبات

التوعية 
والتعليم

الشباب 
والرياضة

011-4798888011-4798898www.bankalbilad.com.saصالح الحبيبد.عبد الرحمن بن ابراهيم الحميد



20  |  شركاء التنمية

مجموعة سامبا المالية

الرياض

األسر المنتجة 
والمشاريع 

التدريب الصغيرة
والتأهيل

الشباب 
والرياضة

011-4774770011-2177979 www.samba.comرمزي زينيعيسى محمد العيسى



21  |  المصارف والخدمات المالية

البنك العربي الوطني

الرياض

التوعية 
والتعليم

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

011-4798888011-4776781www.anb.com.saصالح الحبيبد.عبد الرحمن بن ابراهيم الحميد



22  |  شركاء التنمية

البنك السعودي الهولندي

الرياض

ذوي االحتياجات 
الخاصة

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التوعية 
والتعليم

قضايا الفقر

011-4010288011-4031104 www.shb.com.saمحمد عبد الرحمن المونسمبارك عبد اهلل الخفرة



23  |  المصارف والخدمات المالية

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

مصرف اإلنماء

الرياض

الشباب 
والرياضة

التوعية 
والتعليم

الصحة

011-2185555011-2185000www.alinmaa.comوائل العموديعبد العزيز عبد اهلل الزامل







26  |  شركاء التنمية

الشركة السعودية للصناعات األساسية

الرياض

الصحة

التوعية البيئة
والتعليم

الرعايات 
والمناسبات

011-2258000011-2559000 www.sabic.comيعرب الثنياناألمير / سعود بن عبد اهلل بن ثنيان آل سعود



27  |  الصناعات البتروكيماوية

أرامكو السعودية

الظهران

التوعية 
والتعليم

الصحةالبيئة

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

013-8720115013-8738190 www.saudiaramco.comتميم معتوقم. خالد بن عبد العزيز الفالح



28  |  شركاء التنمية

شركة مصفاة أرامكو السعودية ) شل ساسرف (

الجبيل الصناعية

البيئة

التدريب 
والتأهيل

األسر المنتجة 
والمشاريع الصغيرة

013-3752000013-3753142 info@sasref.com.sa www.sasref.com.saنواف المسرعمحمد القحطاني

الشباب 
والرياضة



29  |  الصناعات البتروكيماوية

Eskandbk@www.samrf.com 3753142-3752000014-014ينبع الصناعية www.samrf.comبندر االسكندرانيمحمد نغاش آل نغاش

سامرف

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التدريب 
والتأهيل

الصحة



30  |  شركاء التنمية

شركة التصنيع الوطنية

الرياض

الشباب 
والرياضة

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الصحةالبيئة

011-4767166011-4770898 www.tasnee.comشومر الشومرصالح النزهة admin@tasnee.com



31  |  الصناعات البتروكيماوية

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

الجبيل

التدريب 
والتأهيل

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

البيئةقضايا الفقر

013-3599789013-3588139www.sipchem.comعلي العرقأحمد العويهلي



32  |  شركاء التنمية

شركة الصحراء للبتروكيماويات

الجبيل

التوعية 
والتعليم

الشباب 
والرياضة

صالح محمد باحمدانعبد العزيز الزامل 013-3567000013-3589900 www.saharapcc.com

التدريب المرأة واألسرة
والتأهيل



33  |  الصناعات البتروكيماوية

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

رابغ

الصحة

التدريب 
والتأهيل

البيئة

التوعية 
والتعليم

012-4250390www.petrorabigh.comajaj@petrorabigh.comاياد عجاجةسعد الدوسري



34  |  شركاء التنمية

شركة كيميائيات الميثانول

الدمام

البيئة

التوعية 
والتعليم

الرعايات 
والمناسبات

013-8144685013-8144678 www.chemanol.comعبداهلل محمد المزروعي



35  |  الصناعات البتروكيماوية

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

الجبيل

الرعايات 
والمناسبات

البيئة

التوعية 
والتعليم

الشباب 
والرياضة

013-3566000public@advancedpetrochem.com www.advancedpetrochem.comممدوح الشمريخليفة بن عبداللطيف الملحم



36  |  شركاء التنمية

شركة األسمدة العربية السعودية

الجبيل

البيئة

التوعية الصحة
والتعليم

الشباب 
والرياضة

013-3406618013- 3402568 www.safco.com.saاحمد الجبر





38  |  شركاء التنمية

شركة اسمنت المنطقة الشمالية

عرعر

الرعايات 
والمناسبات

ذوي االحتياجات 
الخاصة

014-6522024014-3259502 www.nrc.com.saحميد مروان الرويليسليمان سليم الحربي



39  |  شركات األسمنت

شركة اسمنت حائل

حائل

التدريب 
والتأهيل

التوعية 
والتعليم

016-5344444016-5337744 info@hailcement.com www.hailcement.com
 صاحب السمو الملكي األمير سعود بن
عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود



40  |  شركاء التنمية

شركة أسمنت نجران

نجران

الشباب 
والرياضة

التدريب والتأهيل

017-5299990017-5299991 info@najrancement.com www.najrancement.comبدر بن أسامة الجوهر محمد مانع أبا العال



41  |  شركات األسمنت

info@joufcem.com.sa 2109899-2000388011-011الرياض www.joufcem.com.saأ. محمد بن سعيد عطية

شركة أسمنت الجوف

التدريب 
والتأهيل

قضايا الفقرالتوعية والتعليم



42  |  شركاء التنمية

شركة أسمنت القصيم

بريدة

األسر المنتجة 
والمشاريع 

الصغيرة

البيئة

التوعية 
والتعليم

الصحة

016-3818888016-3816041 www.qcc.com.saعمر عبد اهلل العمرعبداهلل عبداللطيف السيف qcc@qcc.com.sa



43  |  شركات األسمنت

920004324920004325www.citycement.comالرياض
 صاحب السمو الملكي األمير

مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

شركة أسمنت المدينة

التوعية 
والتعليم

المرأة واألسرة

info@citycement.sa



44  |  شركاء التنمية

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

أبها

توجه عام

الرعايات والمناسبات

017-2271500017-2271003 
صاحب السمو األمير :

spcc_abha@spcc.com.sa عبد اهلل بن مساعد  آل سعود www.spcc.com.sa



45  |  شركات األسمنت

شركة اسمنت المنطقة الشرقية

الدمام

الرعايات 
والمناسبات

التدريب 
والتأهيل

األيتام

 صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد 013-3165555013-38812000
بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

www.epcco.com.sa



46  |  شركاء التنمية

شركة أسمنت اليمامة

الرياض

التدريب 
والتأهيل

الرعايات 
والمناسبات

قضايا الفقر

011-4058288011-4033292Public.Relations@yamamacement.com www.yamamacement.com
 سمو األمير تركي بن محمد

بن عبد العزيز بن تركي



47  |  شركات األسمنت

شركة أسمنت تبوك

الرعايات 
والمناسبات

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

خالد صالح الشثري 4324342-4324100014-014تبوك ana@tcc-sa.net www.tcc-sa.net



48  |  شركاء التنمية

شركة أسمنت ينبع

ذوي 
االحتياجات 

التدريب الخاصة
والتأهيل

3091834recruitment@yanbucement.com-6531555012-012جدة www.yanbucement.com
 صاحب السمو الملكي األمير

مشعل بن عبدالعزيز آل سعود



49  |  شركات األسمنت

شركة األسمنت السعودية

التوعية 
والتعليم

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الرعايات 
والمناسبات

الصحة

خالد عبدالرحمن الراجحي 3091834-8358000013-013الدمام contactus@saudicement.com.sa www.saudicement.com.sa



50  |  شركاء التنمية

أسمنت العربية

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الرعايات 
والمناسبات

التدريب 
والتأهيل

البيئة

6949690recruitment@yanbucement.com-6949700012-012جدة www.arabiacement.comبندر المحمديعبداهلل محمد العيسى





52  |  شركاء التنمية

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

الرياض

ذوي االحتياجات 
الخاصة

الرعايات 
والمناسبات

011-2523333011-2523300 general@spimaco.com.sa www.spimaco.com.saصالح منيع الخليوي



53  |  المصارف والخدمات المالية

الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن

الجبيل

التدريب 
والتأهيل

التوعية البيئة
والتعليم

013-3588000013-3583831 www.maadaniyah.cominfo@maadaniyah.comمطلق حمد المريشد



54  |  شركاء التنمية

شركة التعدين العربية السعودية

الرياض

الرعايات 
والمناسبات

التدريب البيئة
والتأهيل

011-8748000011-8748300 info@maaden.com.sa www.maaden.com.saعبالدرحمن يمانيخالد عبدالعزيز الفالح



55  |  المصارف والخدمات المالية

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

الرياض

توجه عام

الرعايات والمناسبات

011-2638899011-2632402 info@shaker.com.sa www.shaker.com.saعبد االله عبداهلل ابونيان



56  |  شركاء التنمية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

جدة

قضايا الفقر

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التدريب 
والتأهيل

011-6918222011-6974771Info@al-sorayai.com www.al-sorayai.comصالح ناصر عبدالعزيز السريع



57  |  المصارف والخدمات المالية

مجموعة أسترا الصناعية

الرياض

البيئة

توجه عام

011-4752002011-4752001 info@astraindustrial.com.sa www.astraindustrial.com.saصبيح بن طاهر المصري







60  |  شركاء التنمية

شركة المملكة القابضة

الرياض

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

قضايا الفقر

التدريب المرأة واألسرة
والتأهيل

011-2111111011-2111112 media&info@kingdom.com.sa www.kingdom.com.saنورة المالكياألمير الوليد بن طالل



61  |  شركات االستثمار المتعدد

مجموعة العمودي القابضة

جدة

الرعايات 
والفاعليات

قضايا الفقر

012-6811777012-6879054 www.smalamoudi.com.sainfo@smalamoudi.com.saمحمد سعيد العمودي



62  |  شركاء التنمية

شركة الفوزان القابضة

الخبر

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التدريب 
والتأهيل

قضايا الفقرالمرأة واألسرة

013-8940909013-8984848 ccd@alfozan.com www.alfozan.comصالح القومعبداهلل عبداللطيف الفوزان



63  |  شركات االستثمار المتعدد

سمو

الخبر

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الشباب 
والرياضة

المرأة واألسرة

التدريب 
والتأهيل

013-8878888013-8878080 www.sumou.com.saمحمد العطيعايض القحطاني



64  |  شركاء التنمية

شركة الكفاح القابضة

اإلحساء

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

األيتام

التوعية 
والتعليم

التدريب 
والتأهيل

013-5859002013-5318444 info@alkifahbp.com.sa www.Alkifah.com.saرامي عدرهوليد حسن العفالق



65  |  شركات االستثمار المتعدد

شركة الحربي القابضة

الرياض

توجه عام

الرعايات 
والمناسبات

011-4775252011-4775350Info@alharbiholding.com.sa www.alharbiholding.com.saلوران معوضعبداهلل الحربي



66  |  شركاء التنمية

مجموعة شركات الزاهد

جدة

التدريب 
والتأهيل

الشباب والرياضةقضايا الفقر

012-6876366012-6803958 Info@zahid.com www.zahid.comعبداهلل عصابيعصام الزاهد



67  |  شركات االستثمار المتعدد

نسما

جدة

التدريب 
والتأهيل

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الرعايات 
والمناسبات

الصحة

012-669332012-6696499 www.Nesma.comسعيد مشرفصالح التركي



68  |  شركاء التنمية

المجموعة الهندسية السعودية  العالمية ) سيجا (

الدمام

الصحة

الشباب 
والرياضة

الرعايات 
والمناسبات

013-8333060Segi.dammam@segi.com.sa www. Segi-sa.comسديري مقبول العقيليعبداهلل علي السيهاتي



69  |  شركات االستثمار المتعدد

مجموعة الزامل القابضة

الخبر

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

األسر المنتجة 
والمشاريع الصغيرة

البيئة

الشباب 
والرياضة

013-8824888013-8822509 info@zamil.com www.Zamil.comحمد اليحيىعبدالعزيز عبداهلل الزامل



70  |  شركاء التنمية

مجموعة المجدوعي

الدمام

قضايا الفقر

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التوعية 
والتعليم

013-8195555info@almajdouie.com www.almajdouie.comمشاري الجويرهعلي بن ابراهيم المجدوعي



71  |  شركات االستثمار المتعدد

شركة عبد اللطيف جميل المحدودة

6283902contact@alj.com-6930000012-012جدة www.alj.comعبدالرحمن الفهيدمحمد عبد اللطيف جميل

األسر المنتجة 
والمشاريع 

قضايا الفقرالصغيرة الشباب 
والرياضة

التدريب 
والتأهيل



72  |  شركاء التنمية

شركة اتحاد الراجحي

الرياض

قضايا الفقر

تمكين والتطوع 
والعمل الخيري

التوعية والتعليم

المرأة واألسرة

011-250099011-2210009 info@alrajhiunited.com www.alrajhiunited.comوائل العقيلفواز سليمان الراجحي



73  |  شركات االستثمار المتعدد

مجموعة الجفالي

جدة

االيتام

الصحة

ذوي 
االحتياجات 

الرعايات الخاصة
والمناسبات

012-6672222012-6694010juffali@eajb.com.sa www.Juffali.com.saسعاد الجفالي خالد الجفالي



74  |  شركاء التنمية

شركة االفكار السعودية للتنمية

مكة المكرمة

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التوعية 
والتعليم

األسر المنتجة 
والمشاريع الصغيرة

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

012-5461562012-5444888 info@saudiafkar.com www.Saudiafkar.comعدنان الشاويشيوسف عوض االحمدي



75  |  شركات االستثمار المتعدد

مجموعة بغلف القابضة

6762222info@baghlaf.com-6760493012-012جدة www.baghlaf.comسعيد احمد بغلف

ذوي 
االحتياجات 

قضايا الفقرالخاصة الشباب 
والرياضة

التوعية 
والتعليم



76  |  شركاء التنمية

مجموعة العليان

الرياض

الشباب 
والرياضة

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الرعايات 
والمناسبات

الصحة

011-4666555011-4749108 info@olayangroup.com www.olayan.comيوسف القويفليخالد سليمان العليان



77  |  شركات االستثمار المتعدد

مجموعة النهلة

2611162info@alnahlagroup.com-2611160012-012جدة www.sharbatly-foundation.orgعبدالرحمن حسن شربتلي

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

قضايا الفقر الصحة

التدريب 
والتأهيل 



78  |  شركاء التنمية

مجموعة الجريسي

jrsygrop@jeraisy.com.sa 4196331-4198000011-011الرياض www.Jeraisy.com.saخالد شمالنعبدالرحمن الجريسي

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التدريب 
والتأهيل

قضايا الفقر



79  |  شركات االستثمار المتعدد

مجموعة علي الثنيان و اخوانه القابضة

63998830hq@althinayyangroup.com-6700000012-012الرياض www.althinayyan.saعلي الثنيان

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الصحة التوعية 
والتعليم

قضايا الفقر



80  |  شركاء التنمية

مجموعة شركات بالبيد

crm@balubaid.com.sa 6401093-012 8001247000جدة www.balubaid.comخالد عمر أبوبكر بالبيد

الشباب 
والرياضة

المرأة واألسرة

قضايا الفقر التدريب والتأهيل



81  |  شركات االستثمار المتعدد

سدكو

2151590info@sedco.com-6906666012-012جدة www.Sedco.comكمال عبدالعالصالح سالم بن محفوظ

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التدريب 
والتأهيل

الشباب 
والرياضة

التوعية 
والتعليم



82  |  شركاء التنمية

شركة محمد عبدالعزيز الراجحي القابضة

info@al-rajhi.com 4191430-4601555011-011الرياض www.al-rajhi.comعبدالعزيز محمد الراجحي

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة األيتام الرعايات 
والمناسبات





84  |  شركاء التنمية

الشركة السعودية لخدمات 
السيارات والمعدات ) ساسكو (

الرياض

التوعية 
والتعليم

011-2068855011-2068833 www.sasco.com.sainfo@sasco.com.saإبراهيم محمد الحديثي



85  |  شركات التجزئة

الشركة المتحدة لإللكترونيات ) اكسترا (

الخبر

الشباب 
والرياضة

ذوي االحتياجات 
الخاصة

013-8478888 013-8587799 www.extra.comخالد الهاجريعبد اهلل عبد اللطيف الفوزان



86  |  شركاء التنمية

الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ) ثمار (

الرياض

األسر المنتجة 
والمشاريع الصغيرة

البيئة

011-4933141011-4970247 www.thimarfresh.comابراهيم عبد الكريم المعيوف



87  |  شركات التجزئة

شركة أسواق العثيم

الرياض

التوعية الصحة
والتعليم

الشباب البيئة
والرياضة

011-2547000011-4933264 www.othaimmarkets.comعبداهلل صالح العثيم



88  |  شركاء التنمية

شركة الخليج للتدريب و التعليم

الرياض

التدريب 
والتأهيل

التوعية 
والتعليم

011-4623260011-4642074 www.alkhaleej.com.samarketing@alkhaleej.com.saعبدالعزيز حماد البليهد



89  |  شركات التجزئة

شركة المواساة الطبية

الدمام

الصحة

الرعايات 
والمناسبات

013-8200000013-8200014management@mouwasat.com www.mouwasat.comمحمد سلطان السبيعي



90  |  شركاء التنمية

شركة جرير للتسويق

الرياض

التوعية 
والتعليم

التدريب 
والتأهيل

920000089011-4656363 jarir@jarirbookstore.com www.jarirbookstore.comمحمد عبدالرحمن العقيل



91  |  شركات التجزئة

عبدالصمد القرشي

مكة المكرمة

الشباب 
والرياضة

الصحة

012-5395544info@asqgroup.com www.new.asqgrp.comالشيخ :  احسان عبدالصمد القرشي



92  |  شركاء التنمية

شركة بن زقر

جدة

التوعية الصحة
والتعليم

البيئةالمرأة  واألسرة

012-6470000012-6475856 bzho@binzagr.com.sa www.binzagr.com.saسعيد محمد بن زقر



93  |  شركات التجزئة

شركة الزقزوق لالجهزة المنزلية

جدة

التدريب 
والتأهيل

التوعية 
والتعليم

012-6513444012-6530349info@zagzoog.com www.zagzoog.comمحمد الزقزوق



94  |  شركاء التنمية

شركة غسان أحمد السليمان المحدودة ) ايكيا (

الرياض

التوعية 
والتعليم

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة التدريب 
والتأهيل

المرأة والطفل

011-2442233011-2442266 ar.ikea.com/sa/arIKEA.BUSINESS@ikea.com.saغسان احمد سليمان



95  |  شركات التجزئة

شركة عبداهلل هاشم المحدودة ) هوندا (

جدة

الشباب 
والرياضة

التدريب 
والتأهيل

الرعايات 
والمشاركات

012-6621500info@honda.com.sa www.honda-saudiarabia.comصالح باقالقلمحمد عبداهلل هاشم



96  |  شركاء التنمية

مجموعة فتيحي القابضة

جدة

الصحة

012-6517505012-6514860 www.fitaihi.netInfo@fitaihi.netأحمد حسن فتيحي

الشباب 
والرياضة

التوعية 
والتعليم

البيئة



97  |  شركات التجزئة

البيك

جدة

الشباب 
والرياضة

التوعية 
والتعليم

التدريب 
والتأهيل

الصحة

012-2866777012-2866066info@albaik.com www.Albaik.comبسام السيوفياحسان شكور ابو غزالة



98  |  شركاء التنمية

شركة الرومنسية

جدة

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التوعية 
والتعليم

الفاعليات 
والمناسبات

012-2390770012-2390407 www.alromansiah.comInfo@fitaihi.netعلي الهمامييحيى المعلم



99  |  شركات التجزئة

مجموعة محمد يوسف ناغي واخوانه

جدة

التوعية 
والتعليم

الرعايات 
والمناسبات

التدريب 
والتأهيل

الشباب 
والرياضة

012-6614047customer.care@hyundai.mynaghi.com www. naghi-group.comوزهير الدوغيريمحمد يوسف ناغي



100  |  شركاء التنمية

مجموعة بن داود

جدة

األسر المنتجة 
والمشاريع 

الرعايات المرأة واألسرةالصغيرة
والمناسبات

012-6610664cs@bindawood.com www.bindawood.comعبدالرازق بن داود





102  |  شركاء التنمية

إعمار المدينة اإلقتصادية

جدة

الصحة

الرعايات 
والمناسبات

التدريب والتأهيل

012-5106600012-5106900 www.kaec.neteec-info@emaar.aeعمر فادنمحمد علي العبار



103  |  شركات التطوير العقاري

شركة الرياض للتعمير

الرياض

التدريب 
والتأهيل

قضايا الفقر

011-4110333011-4118333 info@ardco.com.sa www.ardco.com.saابراهيم محمد السلطان



104  |  شركاء التنمية

شركة طيبة القابضة

المدينة  المنورة

التوعية قضايا الفقر
والتعليم

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الرعايات 
والمناسبات

014-8377777014-8367777 www.taiba.com.sainfo@taiba.com.saانس محمد صالح الصيرفي



105  |  شركات التطوير العقاري

شركة جبل عمر للتطوير

مكة المكرمة

الرعايات 
والمناسبات

التدريب 
والتأهيل

012-5478888012-5479998 www.jabalomar.com.sainfo@jabalomar.com.saعبد العزيز السبيعي







108  |  شركاء التنمية

شركة اتحاد اتصاالت ) موبايلي (

جدة

الرعايات 
والمناسبات

الشباب 
والرياضة

ذوي االحتياجات 
الخاصة

www.mobily.com.saمحمد العذلسليمان عبدالرحمن القويز



109  |  شركات االتصاالت وتقنية المعلومات

شركة االتصاالت السعودية

الرياض

رعايات 
ومناسبات

األسر المنتجة 
والمشاريع 

الصغيرة التدريب 
والتأهيل

ذوي االحتياجات 
الخاصة

011-4521815011-4525869 www.stc.com.saعبدالعزيز العقيلد.عبداهلل العبدالقادر



110  |  شركاء التنمية

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ) زين (

الرياض

التدريب 
والتأهيل

الرعايات 
والمناسبات

المرأة واألسرة

األسر المنتجة 
والمشاريع الصغيرة

0592444444011-2161600 www.sa.zain.comاسعد البنوان





112  |  شركاء التنمية

الشركة السعودية للكهرباء

الرياض

التدريب 
والتأهيل

الرعايات 
والمناسبات

تمكين التطوع الصحة
والعمل الخيري

www.se.com.saعبدالرزاق الرشيدصالح حسين العواجي 011-4053227011-4069015 



113  |  شركات الطاقة والمرافق الخدمية

شركة الغاز والتصنيع األهلية

الرياض

المناسبات 
والمشاركات

توجه عام

011-4664999011-4664888 www.gasco.com.sainfo@gasco.com.saسعد حمدان الحمدان



114  |  شركاء التنمية

المركز الطبي الدولي

جدة

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

الصحة

التوعية 
والتعليم

الرعايات 
والمناسبات

012-6509000 www.imc.med.saimcinfo@imc.med.saد.وليد احمد فتيحي



115  |  شركات الطاقة والمرافق الخدمية

الدكتور سليمان الحبيب ) المجموعة الطبية (

الرياض

توجه عام تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الصحة الرعايات 
والمناسبات

011-4622224 011-4633582 www.Hmg.com.saسليمان عبدالعزيز الحبيب







118  |  شركاء التنمية

الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية ) سدافكو (

جدة

التدريب 
والتأهيل

التوعية 
والتعليم

الرعايات 
والمناسبات

www.sadafco.comSadafco@sadafco.comحمد صباح األحمد 012-6293366012-6293380 



119  |  شركات الزراعة والصناعات الغذائية

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

الرياض

الصحة البيئة

التوعية قضايا الفقر
والتعليم

011-2027777011-4055522 www.nadec.com.sainfo@nadec.com.saسليمان عبدالعزيز الراجحي



120  |  شركاء التنمية

شركة الجوف الزراعية

سكاكا

ذوي 
االحتياجات 

الرعايات البيئة الخاصة
والمناسبات

014-6466664 014-6540065 www.aljouf.com.sainfo@aljouf.com.saاألمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود



121  |  شركات الزراعة والصناعات الغذائية

شركة الخطوط السعودية للتموين

جدة

التدريب 
والتأهيل

توجه عام الرعايات 
والمناسبات

012-6860011 012-6861864 www.saudiacatering.comوجدي بن محمد الغبان



122  |  شركاء التنمية

شركة المراعي

الرياض

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التدريب 
والتأهيل

الشباب 
والرياضة

البيئة

011-4700005 011-4701555 www.almarai.cominfo@almarai.com
 صاحب السمو األمير

عبد العزيز العقيلسلطان بن محمد الكبير



123  |  شركات الزراعة والصناعات الغذائية

مجموعة باسمح

جدة

التوعية 
والتعليم

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

التدريب 
والتأهيل

012-6606668 012-6601544 www. Basamah.cominfo@bsamah.comماجد رزقسالم باسمح



124  |  شركاء التنمية

شركة الشعالن

الدمام

المرأة
 واألسرة

قضايا الفقر

التدريب 
والتأهيل

الرعايات 
والمناسبات

013-8332363 013-8346650 www.Alshalan.comعيسى الربيعهمحمد عبدالعزيز الشعالن



125  |  شركات الزراعة والصناعات الغذائية

شركة تبوك للتنمية الزراعية

تبوك

التوعية 
والتعليم

التدريب 
والتأهيل

تمكين التطوع البيئة
والعمل الخيري

014-4500000 014-4500025 www. tadco-agri.cominfo@tadco-agri.comمحمد عبداهلل الراجحي



126  |  شركاء التنمية

شركة جازان للتنمية

جازان

توجه عام

البيئةالفاعليات والمناسبات

017-3222162 017-3222357 info@jazadco.com.sa www.jazadco.com.saعبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد



127  |  شركات الزراعة والصناعات الغذائية

شركة هرفي للخدمات الغذائية

الرياض

التوعية 
والتعليم

الشباب 
والرياضة

الرعايات 
والمناسبات

011-4509767 011-4501824 www.herfy.cominfo@herfy.comعبداالله الظاهريعصام عبدالقادر المهيدب



128  |  شركاء التنمية

مجموعة صافوال

جدة

التدريب 
والتأهيل

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة الصحة الرعايات 
والمناسبات

012-687700 012-6484119 Info@Savola.com www.savola.comمفرح عسيريسليمان عبد القادر المهيدب



129  |  شركات الزراعة والصناعات الغذائية

دجاج الوطنية

القصيم

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

الشباب 
والرياضة

الفاعليات 
والمناسبات

االسر المنتجة 
والمشاريع الصغيرة

016-3920111 www.al-watania.comعادل المهنا



130  |  شركاء التنمية

المجموعة الوطنية لإلستزراع المائي

الليث

التوعية 
والتعليم

البيئة

الرعايات 
والمناسبات

التدريب 
والتأهيل

017-7329999 017-7329000 queries@naqua.com.sa www.naqua.com.saخالد العضلياحمد البالع





132  |  شركاء التنمية

نادي الهالل

التوعية الصحة
والتعليم

ذوي االحتياجات 
الخاصة

الشباب 
والرياضة

سعود السبيعي االمير نواف بن سعدwww.Alhilal.comcsr@alhilal.com 4303595-4312222011-011الرياض



133  |  شركات النقل

عوض آل خضرمساعد الزويهريwwwAlahlifc.sa 6724106-6740000012-012جدة

نادي األهلي

الشباب 
الرياضة

التوعية 
والتعليم

قضايا الفقرالصحة

سعود السبيعي



134  |  شركاء التنمية

نادي النصر

التدريب 
والتأهيل

األيتام

ذوي الصحة
االحتياجات 

الخاصة

فيصل بن تركيwww.Alnassrfc.com 2624494-2624464011-011الرياض





136  |  شركاء التنمية

الشركة السعودية للتنمية الصناعية

جدة

الرعايات 
والمناسبات

INFO@SIDC.COM.SA WWW.SIDC.COM.SAبندر عبداهلل الحميضي 012-6102222012-6105555 



137  |  شركات التشييد والبناء

شركة أبناء عبداهلل عبدالمحسن الخضري

الدمام

التدريب 
والتأهيل

البيئة

تمكين التطوع 
واألعمال الخيرية

الصحة

013-8147200013-8147171 www.alkhodari.cominfo@alkhodari.comد.عبداهلل العبدالقادر







140  |  شركاء التنمية

بوبا العربية للتأمين التعاوني

جدة

الصحة

األيتامقضايا الفقر

www.bupa.com.saلؤي هشام ناظر 920000456920000724



141  |  شركات التأمين

شركة إكسا للتأمين التعاوني

جدة

البيئة

التوعية 
والتعليم

الرعايات 
والمناسبات

012-6995248012-14780418 www.axa-cooperative.cominfo.jeddah@axa-gulf.comيوسف صالح ابا الخيل



142  |  شركاء التنمية

 شركة التعاونية للتأمين

الرياض

التدريب 
والتأهيل

التوعية 
والتعليم

الصحة

011-2525800 011-4000844 www.tawuniya.com.sainfo@tawuniya.com.saسليمان سعد الحميد



143  |  شركات التأمين

شركة المتوسط والخليج 
للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )  ميدغلف  ( 

الرياض

التدريب 
والتأهيل

ذوي االحتياجات الخاصةالرعايات والمناسبات

011-4055550 011-4030431 www.medgulf.com.sariyadh@medgulf.comصالح علي الصقري







146  |  شركاء التنمية

دور للضيافة

التدريب 
والتأهيل

الرعايات 
والمناسبات

األيتام

ممدوح الشمريعبداهلل محمد العيسىwww.dur.sainfo@dur.sa 4801666-4816666011-011الرياض



147  |  شركات السياحة والفنادق

مجموعة الطيار للسفر

الرياض

قضايا الفقر

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

ذوي االحتياجات 
الخاصة

011-4633667011-4656049 www.altayyargroup.comمحمد بن صالح الخليل







150  |  شركاء التنمية

المجموعة السعودية لألبحاث و التسويق

التوعية 
والتعليم

الرعايات 
والمناسبات

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

االمير بدر بن عبداهلل ال سعودwww.srmg.cominfo@srmg.com 4400458-2128000011-011الرياض



151  |  شركات النشر واالعالم

شركة تهامه لالعالن والعالقات العامة

الرياض

الرعايات 
والمناسبات

012-6511100012-6512228 info@tihama.com www.tihama.comساري ابراهيم المعيوف



152  |  شركاء التنمية

مؤسسة عكاظ للصحافة و النشر

التوعية 
والتعليم

الشباب 
والرياضة

الرعايات 
والمناسبات

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

عبد اهلل الحسونساعد العرابي الحارثيwww.Okazlabor.com 6764010-6760000012-012جدة





154  |  شركاء التنمية

الشركة السعودية للنقل الجماعي ) سابتكو (

الرعايات 
والمناسبات

هذلول بن حسين الهذلولwww.saptco.com.sainfo@saptco.com.sa 2884411-2884400011-011الرياض



155  |  شركات النقل

الشركة المتحدة الدولية للمواصالت ) بدجت (

الرياض

توجه عام

012-6927070012-6927171 bccc@budgetsaudi.com www.budgetsaudi.comعبداإلله عبداهلل زاهد



156  |  شركاء التنمية

طيران ناس

ذوي 
االحتياجات 

التدريب الخاصة
والتأهيل

التوعية 
والتعليم

تمكين التطوع 
والعمل الخيري

بندر المهناwww. Flynas.com 21711830-2171800011-011الرياض



157  |  شركات النقل

الخطوط السعودية

الرعايات 
والمناسبات

التدريب 
والتأهيل

التوعية 
والتعليم

صالح بن ناصر الجاسر920022222www.saudiairlines.comجدة







160  |  شركاء التنمية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الرعايات 
والمناسبات

التوعية 
والتعليم

الشباب 
والرياضة

البيئة

فهد الرجيلسعود بن عبداهلل بن ثنيانwww.rcjy.gov.sainfo@saptco.com.sa 4569144-2649000011-011الرياض



161  |  الهيئات الحكومية

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

جدة

التدريب 
والتأهيل

التوعية والتعليم البيئة

920000425www.modon.gov.saخالد الفالح



162  |  شركاء التنمية

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

التدريب 
والتأهيل

التوعية 
والتعليم الشباب 

والرياضة
البيئة

بشر النهديعبدالرحمن عبدالمحسن الفضليwww. Swcc.gov.sa 4630236-4631111013-013الجبيل



163  |  الهيئات الحكومية

الهيئة العامة للسياحة واآلثار

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

التوعية 
االسر المنتجة والتعليم

والمشاريع الصغيرة
التدريب 
والتأهيل

admin@tasnee.com 8808844-011 808855-011الرياض www.Scta.gov.saاالمير سلطان بن سلمان آل سعود




