
 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

  

 

 الجمعيات المشهرة بإمارة أبوظبـــــــي

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

02- مهنيـة اتحاد الصناعيين 1 6213939 -02 6213626 _ 

02- مهنيـة اإلمارات لتقنية المعلومات 2 6455200 -02 6441121 eits@emirates.org 

02- مهنيـة رات للطيــــراناإلما 3 4443340 -02 4449920 
osama.hesen.osman@gmail.com 

02- مهنيـة التجاريين واالقتصادييـــن 4 5739990 -02 6211986 
rody282003@yahoo.com 

02- مهنيـة اتحاد مصارف اإلمارات 5 4467706 -02 4463718 
banks@uaebf.ae  

02- مهنيـة التمريض اإلماراتيــــة 6 6416077 -02 6416088 
b.asmat@hotmail.com  

02- مهنيـة العسكريين المتقاعدين 7 5585566 -02 5585252 
retierd@live.com 

 info@emiratiea.ae _ 6799-467 050 مهنيـة االماراتيينرواد االعمال  8

 emiratesgs@gmail.com 7829501-03 7829510-03 مهنيـة الجمعية الجغرافية االماراتية  9

 evauae2016@gmail.com _ 7934-993 055 مهنيـة جمعية االمارات البيطرية 10



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة بإمارة أبوظبـــــــي

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

02- عامة وثقافية اصدقاء البيئــــة 11 6655113 -02 6666708 nalmasry.app@gmail.com  

02- عامة وثقافية طبيعةاإلمارات لل 12 6934736 -02 4997244 
sbadr@enwwf.ae 

02- عامة وثقافية اإلمارات للسالمة المرورية 13 6666197 -02 6664311 etss@etss.ae  

02- عامة وثقافية اإلمارات للعالقات العامـــة 14 4496670 -02 4496671 ali@adcci.gov.ae  

02- عامة وثقافية ـكاإلمارات للفلـــ 15 6663318 -02 6663319 falak@falak.ae 

02- عامة وثقافية مؤسسة جوائز أنجال هزاع  16 4411070 -02 4444416 _ 

02- عامة وثقافية نادي الكهرباء والمــــاء 17 6733313 -02 6730894 _ 

يةعامة وثقاف االمارات للجــــودة 18  -02 6663368 -02 6663358  info@eqa.ae / e.ezzet@eqa.ae  

02- عامة وثقافية االمارات لمربي الكالب  19 4448602 -02 4448603 abdol_1982@hotmail.com  

02- عامة وثقافية ساعد للحد من الحوادث المرورية 20 5565666 -02 5565888 amira.albadwi@saptc.ae 



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة بإمارة أبوظبـــــــي

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

12  dr.ahlam1@gmail.com _ 0561212062 عامة وثقافية جمعية االمارات لإلدارة العامة 
abeer.nasser223@gmail.com  

22 02- عامة وثقافية يواناالمارات للرفق بالح  4448602 _ _ 

32   humaid_3000@hotmail.com _ 3240610-050 عامة وثقافية الصداقة االماراتية الكورية 

42  عامة وثقافية كلنا االمارات  
058- 8833919 _ 

info@kelnauae.ae 
(fathi@kelnaalemarat.ae) 

52  _ _ _ عامة وثقافية يت متوحدالب 

62  emirates.daw@gmail.com _ 4330432-050 عامة وثقافية االمارات الرقمية لدعم المرأة 

72  adel.alkaff@gmail.com _ 6218116-050 عامة وثقافية  لألنترنت اآلمناالمارات  

 a.hammad@binbuttigroup.com _ 4403134- 050 عامة وثقافية لدواجناإلمارات لمربي ا 28

050-4691569 عامة وثقافية االمارات للسكري 29  _ @hotmail.com88shamma_m  

  zayedgiving@gmail.com _ 0506105677 عامة وثقافية االمارات لإلنعاش القلبي 30

 emiratesgiving@gmail.com _ 0506105677 عامة وثقافية امارات العطاء 31



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 الجمعيات المشهرة بإمارة أبوظبـــــــي

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 info@wajeb.ae _ 2110212-055 عامة وثقافية واجب التطوعية  32

 gmail.com@6680809 _ 4444244-054 عامة وثقافية االمارات للتواصل االجتماعي 33

 Reem.AlAli@dmt.gov.ae _ 3646222-050 عامة وثقافية جمعية أبوظبي لرعاية الحيوان  34

 naeima.almenhali@alnazaha.ae _ 6662335-050 عامة وثقافية جمعية النزاهة 35

 info@emiratesangels.org _ 3309980-052 عامة وثقافية اإلمارات للمستثمرين المبادرين 36

 smashaqbeh@adnoc.ae - 63260 722-56 عامة وثقافية اإلمارات للمالحة  37

  M.alsuwaidi@gwu.ae _ 026161111 نسائيــــة ي العاماالتحاد النسائـــ 38

 _ _ 447748802 نسائيــــة لجنة تنسيق العمل النسائــــي 39

 dr.amna68@gmail.com _ 512652202 نسائية الشرطة النسائية االماراتية 40

 salehkarama@yahoo.com 5636090-02 6119565-050 مســـارح مســـرح أبوظبــــي 41

 yastheatre@gmail.com _ 02-4433990 مســـارح مســـرح ياس 42
 



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 الجمعيات المشهرة بإمارة أبوظبـــــــي

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

02- مســـارح مســـرح زايــــد للمواهب والشباب 43 6458152 -02 6263657 zayed.theatre@gmail.com 

 bu.hajoos@hotmail.com _ 5616611-050 مســـارح مسرح عيال زايد للفنون  44

 فنون شعبية الشعبيــــة للفنون أبوظبي 45
4432682-02  4450019-02  m.m.62012@hotmail.com 

 fhm.alshehhi@gmail.com 5631972 5631971 فنون شعبية الشحوح للتراث الوطني 46

02- إنسانيــــة الطفل اليتيــــم 47 6760000 -02 6454888 _ 

 dgoffice@rahma.org.ae _ 5571171-055 انسانيـــة رحمه –رعاية مرضى السرطان  48

  info@uaedeaf.ae _ 055-2882557 انسانيـــة االمارات للصــــم 49

الجمعية الخيرية لرعاية المرضى  50
 ذوي الدخل المحدود

 _ _ _ انسانيـــة

 amna@hemmah.ae _ 4450336 050 انسانيـــة همه –جمعية أمهات أصحاب الهمم  51

 _ _ _ انسانيـــة جمعية إرادة 52

 ar8186999@hotmail.com _ 8186999-050 انسانيـــة كلنا مع أصحاب الهمم 53



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

   يالجمعيات المشهرة في إمارة أبوظبــــــ

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

02- جاليـــات الجمعية األردنيـــة 54 4448722 -02 4446156 alazzeh20091@gmail.com 

02- جاليـــات السيدات الهنديــــات 55 6330182 -02 6330183 ila76@eim.ae 

02- جاليـــات رأة االردنيــــةالم 56 4448722 -02 4446156 alazzeh20091@gmail.com 

02- جاليـــات المرأة السودانيــــة 57 6424458 -02 6424458 wesal_idres@yahoo.com 

02- جاليـــات فيالثقا يالمركز االسالمـ 58 4488312 -02 4480192 narasimha@iscabudhabi.com 

02- جاليـــات يلالمركز الثقافي االجتماعي الصوما 59 6436615 -02 6451983 hamza.18130@gmail.com 

02- جاليـــات يمالهندي االسال المقر 60 6724488 -02 6760570 Kpkabeer2000@gmail.com 

02- جاليـــات يعـــــالمقر الهندي الثقافي االجتما 61 6730066 -02 6732899 info@iscabudhabi.com 

02- جاليـــات بنجالديش االجتماعية الثقافيــــة 62 6728696 -02 6446940 mhs333bd@gnail.com 

02- جاليـــات سيـــدات مصــــر 63 6592977 -02 6226067 fayroz_f@hotmail.com 

02- جاليـــات مركز كيرال االجتماعـــي 64 6314455 -02 6314457 lmh13@hotmail.com 

02- جاليـــات مقر ماليـــالي سماجـــم 65 6422433 -02 6417196 msamajam@gmail.com 



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في مدينة العيـــــن

 ترونيالبريد اإللك الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 datedpfs@gmail.com 7832153-03 7832146-03 عامة وثقافية أصدقاء النخلــــة 1

  shmkcenter@hotmail.com 7811302-03 7811301-03 عامة وثقافية مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافـــي 2

3 
الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ألجيال 

  generation20092010@hotmail.com 7810056-03 7810505-03 عامة وثقافية المستقبل

 info@ehpa.ae _ 7777858-055 عامة وثقافية االمارات لإليجابية والسعادة 4

 araborient@hotmail.com _ 4666646-055 عامة وثقافية االمارات للتسامح والسعادة 5

 ayesha_aldhaheri@uaeu.ac.ae _ 050-6167671 عامة وثقافية االمارات للتغذية 6

 sawar@uaeu.ac.ae _ 3365422-050 عامة وثقافية صحة وسعادة المرأة  7

  pcr.ae@hotmail.com _ 4666646-055 عامة وثقافية الوالدين االمارات لرعاية وبر 8

9 
اصدقاء مرضى التصلب اللويحي 

 zen_alhboos@hotmail.com 7635885-03 050-7555004 إنسانيــــة المتعدد



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في مدينة العيـــــن

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 moazzara.ae@gmail.com _ 4663113 -056 إنسانيــــة المؤازرة االماراتية لمصابي السرطان 10

 khalid_alnaimi@hotmail.com _ 8111539-055 مســـارح مســـرح العيــــن 11

 Uae4008@hotmail.com _ 3333920-050 فنون شعبية العين للفنون الشعبيــــة 12

 msmubarak70@yahoo.com _ 4533250-050 جاليـــات المقر الهندي االجتماعــــي 13



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

  الجمعيات المشهرة في إمارة دبـــــــــي

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 _ 5441186-06 5441137-06 مهنيــــة االمارات النفسيــــة 1

ـــةمهنيـ المهندسيــــن 2  04-2399555 04-2399444 dxbsoe@emirates.net.ae 

  admindubai@ema.ae 2556363-04 2556655-04 مهنيــــة اإلمارات الطبيـــة 3

  info@uaecontractors.org 2977848-04 2979559-04 مهنيــــة المقاوليـــن 4

  journalsuae@hotmail.com 3286116-04 3286111-04 مهنيــــة اإلماراتية الصحفييــــن 5

 geology.ae@gmail.com _ _ مهنيــــة الجمعية الجيولوجية االماراتية 6

  samia@iiauae.org 4339190-04 4339119-04 مهنيــــة المدققين الداخليين 7

8 
هندسة الطرق والنقل لدول مجلس 

 التعاون لدول الخليج العربية
  gres@eim.ae 2960045-04 2960044-04 مهنيــــة

  mohammedh@emiratesbank.ae 2566626-04 2566622-04 مهنيــــة االمارات للمتداولين في األسواق المالية 9

  info@uaesport.ae 2666225-04 2666551-04 مهنيــــة جمعية الرياضيين 10



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

  الجمعيات المشهرة في إمارة دبـــــــــي

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

  nouf.alkhaja@hotmail.com _ _ مهنيــــة االمارات للمترجمين 11

 _ 4741000-050 مهنيــــة االمارات العقارية 12
alibonwas@gmail.com 

ةمهنيــــ اإلدارييناالمارات للمستشارين والمدربين  13  050-8939181 _ elham.saeed@emct.ae 

 nabil.awadh@up.ae _ 6001500-050 مهنيــــة اإلماراتيةالمال واألعمال  14

 saifghobash40@gmail.com _ 4874040-050 مهنيــــة اإلمارات للتخطيط الحضري 15

 etga.association@gmail.com _ 1099701 -056 مهنيــــة اإلمارات للمرشدين السياحيين 16

71  _ 2971515-04 2977999-04 عامة وثقافية اإلمارات للوقاية من حوادث الطرق 

81  uaephilately@gmail.com 3535005-04 3538383-04 عامة وثقافية اإلمارات لهواة الطوابــــع 

91 ةعامة وثقافي اإلمارات لرعاية الموهوبين   04-3422033 04-3422440 uae@aetalent.org  

  nadwa@nadwa.org 2961212-04 2017777-04 عامة وثقافية ندوة الثقافة والعلـــوم 20

 royatifs@royati.ae 2896312-04 2899924-04 عامة وثقافية رؤيتــــي لألســـــــرة 21



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 ات المشهرة في إمارة دبـــــــــي الجمعي

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 uae.heritage@hotmail.com 3539768-04 3539765-04 عامة وثقافية التراث العمــــراني 22

 ehbs@emirates.net.ae 3348808-04 3346009-04 عامة وثقافية اإلمارات لمربي الخيــــول 23

42  _ عامة وثقافية فريق االبــــــداع  

52   aliallawi78@yahoo.com 2616123-04 2611200-04 عامة وثقافية الدراسات االنســـانية 

62  Aya@eipa.ae 3681011-04 4334156-04 عامة وثقافية الفكرية للملكية االمارات 

72  
 Info@uaegda.ae 3444967-04 3444476-04 عامة وثقافية ةاالمارات لألمراض الجيني

82  rashed.thani@gmail.com _ _ عامة وثقافية حماية البيئة البحرية  

 buseem@yahoo.com _ 5646242-050 عامة وثقافية االمارات لحماية الطفل 29

  efp@efp.ae _ 6502878-050 عامة وثقافية صقور االمارات للتصوير 30

 info@uaerds.ae _ 6566668 -055 عامة وثقافية االمارات لألمراض النادرة 31

 info@uaecsr.ae _ 6347769-050 عامة وثقافية االمارات للمسؤولية االجتماعية 32



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة دبـــــــــي 

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 zmhdoctor@yahoo.com _ 4441107-050 عامة وثقافية مارات للصحة العامةاال 33

 m.obaidli@dubaipolice.gov.ae _ 8400058-050 عامة وثقافية اإلمارات للرعاية الالحقة 34

35 
 –المرأة في الطيران المدني 

 الشيهانه
 zalhammadi@gcaa.gov.ae _ _ عامة وثقافية

 Hureya.alahmed@uaecha.ae _ 5553515-054 عامة وثقافية الخلقية اإلمارات ألمراض القلب 36

 uaeia@uaeia.ae _ 5566801-050 عامة وثقافية المخترعين اإلماراتية 37

38 
مربي ومالك الخيل العربي في 

 االمارات
 k.k@alnabooda.com _ _ عامة وثقافية

 aalshammar@hotmail.com _ _ عامة وثقافية اإلمارات للهوايات الجبلية 39

 projects@emiratesdiving.com _ _ عامة وثقافية االمارات للغوص 40

 hamad.alzaabi@hotmail.com  _ عامة وثقافية اإلمارات لسفينة شباب العالم 41

  mg@dwa.ae 2622431-04 2662737-04 نسائيــــة النهضة النسائيــــة 42

  theater@alahliclub.ae 2988229-04 2988812-04 مســـارح مسرح دبي األهلــــي 43



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة دبـــــــــي 

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 dubaift@outlook.com 2960077-04 2961010-04 مســـارح الوطنيمسرح دبي  44

  bara@bara.ae 3328665-04 3315054-04 فنون شعبية فــــــالفنون الشعبية والتجدي 45

 eyalnsar@emirates.net.ae 2713533-04 2727751-04 فنون شعبية عيال ناصر للفنون والتراث  46

  hatta816@gmail.com 8523905-04 8523904-04 فنون شعبية التراثحتا للثقافة والفنون و 47

  dubai.folklore@yahoo.com 2969199-04 2968808-04 فنون شعبية دبي للفنـــون الشعبيــــة  48

 peopleheritage.r.a@gmail.com _ 2272752-050 فنون شعبية إحياء التراث الشعبي 49

 2670762-04 2675555-04 انسانيـــة بيت الخيــــر 50
Saleh.Al-Husseni@beitalkhair.org 

 

 Sara_hamada@juvenile.ae 3347755-04 3346600-04 انسانيـــة توعية ورعاية األحـــداث 51

 ahmed.mohamed@daralber.ae 3528286-04 3523333-04 انسانيـــة دار البــــر 52

 thalassemia_ets@hotmail.com 2632796-04 2632776-04 انسانيـــة للثالسيميــــا اإلمارات 53

 info@dubaicharity.ae 2682292-04 2682000-04 انسانيـــة الخيريـــة دبـــي 54



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة دبـــــــــي 

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 edsa@edsa.ae 3444857-04 3444471-04 انسانيـــة اإلمارات لمتالزمة داون  55

  eautismss@gmail.com 2845666-04 2393222-04 انسانيـــة االمارات للتوحد 56

 sawaed.alkhair.2@gmail.com _ 5030231-055 انسانيـــة سواعد الخير 57

050-5964621 انسانيـــة النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم 58  _ dana@alnoorspneeds.ae 

02- انسانيـــة االمارات لحقوق االنســان 59 2844421 -022844472 info@hruae.org 

 afadul504@gmail.com 3371171-04 3371294-04 جاليــــات النادي االجتماعي السودانــي 60



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة الشارقة 

 البريد اإللكتروني الفاكس تفالها فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 info@uaet.ae 5562228-06 5562999-06 مهنيـــة المعلميـــن 1

 info@eall.org.ae 5770012-06 5770007-06 مهنيـــة االمارات للمحامين والقانونيين 2

 social@emirates.net.ae 5567227-06 5567722-06 مهنيـــة يــــناالجتماعي 3

 5565599-06 5565588-06 مهنيـــة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات 4
ewu_sharja@yahoo.com 

 5686767-06 5684488-06  مهنيـــة كيلية االمارات للفنون التش 5
info@artsuae.ae 

 _ 5316298-06 5211400-06 مهنيــة التنسيق للجمعيات المهنيـــة 6

 5688332-06 5688558-06  مهنيــــة المسرحييــــن  7
a.almajid33@gmail.com  

 5565554-06 5565555-06 مهنيـــة باتالمحاسبين ومدققي الحسا 8
membership@aaa4uae.ae 

 _ 6911182 -056 مهنيـــة االمارات للمتقاعدين 9
uaeretired@gmail.com 



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة الشارقة 

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  م الجمعيةاس م

  info@uaeca.ae _ 8681118 -056 عامة وثقافية لإلبداع االمارات جمعية 10

 5528808-06 5528880-06 عامة وثقافية االمارات للتصوير الضوئي 11
info@psuae.com  

 5252099-06 5252088-06 عامة وثقافية الناشرين اإلماراتيين  12
info@epa.org.ae  

 _ 5244416-06 عامة وثقافية حماية اللغة العربيــــة 13
alarabea.uae.shj@gmail.com  

 5565445-06 5565444-06 عامة وثقافية االمارات للتطوع 14
volunteer-uae@hotmail.com  

 5563737-06 5563888-06 عامة وثقافية االمارات لحماية المستهلك 15
uaescp2017@hotmail.com 

 5587360-06 5587340-06 عامة وثقافية االمارات لهواة الالسلكي 16
ears@ears.ae  

 Uae_sheeep@hotmail.com _ _ عامة وثقافية االمارات لمربي االغنام والماعز 17

18 
 االستراتيجي االمارات للتخطيط

 واستشراف المستقبل
 5549910-06 5548810-06 عامة وثقافية

espa_uae@yahoo.com  



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة الشارقة 

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

19 
االمارات لفن الخط العربي والزخرفة 

 سالميةاإل
 5696559-06 5692665-06 عامة وثقافية

emiratescalligraphy@yahoo.com  

 8908908-055 عامة وثقافية مواليف االماراتية التطوعية 20
_ 

suport.mawalif@gmail.com  

 info@elia.ae _ 5949064-058 عامة وثقافية االمارات للمكتبات والمعلومات 21

 _ 1550995-050 عامة وثقافية فرسان اإلمارات التطوعية 22
forsan.emirates@gmail.com 

 _ _ عامة وثقافية مرشدات اإلمارات 23
info@uaegga.ae 

سائيــــةن االتحاد النسائيــــة 24  06-5672646 06-5664353 family-uae@hotmail.com 

52   shjnth@eim.ae 5686644-06 5686600-06 مســـارح مسرح الشارقة الوطنــي 

62  5244787-06 5244788-06 فنون شعبية الشارقة للفنون الشعبية 
shjarts1234@gmail.com  

72  _ 5725854-06 5727611-06 فنون شعبية النادي البحري للفنون 



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة الشارقة 

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 uae.sfa@gmail.com _ 8040820-058 انسانيـــة اإلمارات ألصدقاء كبار المواطنين 28

92  5564499-06 5564222-06 إنســـانية اإلعاقة ذوي أهالي 
hga_uae@eim.ae 

 5442226-06 5442225-06 إنســـانية اإلمارات للمعاقين بصريا   30
eavi@eim.ae  

-06 5065542-06 إنســـانية اصدقاء مرضى السرطان 31 5502506  
khawla@focp.ae 



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 الجمعيات المشهرة في إمارة عجمــــــان 

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 mouminen@emirates.net.ae 7444546-06 7447777-06 نسائيــــة أم المؤمنين النسائيــــة 1

 7451808-06 7423294-06 فنون شعبية عجمــــان للفنون الشعبيـــة 2
folkloreajman@gmail.com 

 _ 7420708-06 7443966-06 فنون شعبية النادي الوطني للثقافة والفنون  3

4 
عجمان للتنمية االجتماعية 

 والثقافية
 ajman.social@gmail.com 7402090-06 7403911-06 عامة وثقافية

 emirates.c.a.v@gmail.com _ 5587449-055 عامة وثقافية راء مجلس االماراتسف 5

 a.almaisary@alihsan.ae 7422733-06 7457451-06 إنســـانية االحسان الخيرية 6

 loutfy.hussien@ilofficeuae.com 7403128-06 7476006-06 جاليــــات نادي جمهورية مصر العربيـــة 7



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هرة في إمارة أم القيويـــــــن الجمعيات المش

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 uaq_women@yahoo.com 7666481-06 7666480-06 نسائيــــة النسائيــة بأم القيويــــن 1

 _ 7665808-06 7665889-06 مســــــارح مسرح أم القيوين الوطنــــي 2

3 
ية والمسرح بأم الفنون الشعب

 القيوين
 burashed.1881@hotmail.com 7650322-06 7655022-06 فنون شعبيـة

 saifalghawi790@gmail.com 7662848-06 7666979-06 فنون شعبيـة التراث الشعبي بام القيوين 4

 uaqcharity@uaqcharity.ae 7640331-06 7640330-06 إنسانيــــة أم القيوين الخيريــــة 5



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة رأس الخيمــــــة

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 Uae.chemistry@yahoo.com 2363789-07 2363758-07 مهنيـــة الجمعية الكيميائية االماراتية 1

 raksocialcenter@gmail.com 2283666-07 2283555-07 عامة وثقافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     رأس الخيمة االجتماعي                                                                                                         مركز  2

 mohsen.mady@gmail.com _ 6476303 -050 عامة وثقافية جمعية االمارات للتنمية االجتماعية 3

 nahda_rak@hotmail.com 2362033-07 2362778-07 نسائيــــة نهضة المرأة براس الخيمـــة 4

 rak_theatre@hotmail.com 2228536-07 2222264-07 مســـارح مسرح رأس الخيمـــة الوطني 5

 almataf_rak@hotmail.com 2236653-07 2236635-07 فنون شعبية المطاف للتراث والفنون الشعبية 6

7 
للفنون والتراث  راس الخيمة

 الشعبي
 rakfolk1971@yahoo.com 2330638-07 2331013-07 فنون شعبية

 faisalalkas@gmail.com 2288919-07 2288226-07 فنون شعبية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف 8

 jamal.m@rakhospital.com 2239133-07 2239533-07 فنون شعبية شمل للثقافة والفنون الشعبية 9



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة رأس الخيمــــــة  

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 bu.hamad627@gmail.com 2662884-07 2663385-07 فنون شعبية الرمس للفنون الشعبية 10

11  info@al-nakheel.ae 2211186-07 2228886-07 فنون شعبية النخيل للفن والتراث الشعبــــي 

21  alshuhoohcultural@gmail.com 2235266-07 2236666-07 فنون شعبية الشحوح للثقافة والتراث الشعبي 

31  mah171@outlook.com 2227558-07 2222728-07 فنون شعبية بوس للفنون والتراث الشعبيالح 

41  boka_jonior@hotmail.com 2446638-07 2445882-07 فنون شعبية الجزيرة الحمراء للفنون الشعبية 

51  bu_mohammed_1983@hotmail.com _ _ يةفنون شعب رأس الخيمة الحياء التراث الشعبي 

 دعم مرضى التهاب األمعاء التقرحي  16
 

 ةــــإنساني
 

050-4846668 _ SanaHasan.AlQadi@mohap.gov.ae 



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 الجمعيات المشهرة في المنطقة الشرقية  

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

 aadel.4@hotmail.com 2386234-09 2386048-09 مســــارح ونمسرح خورفكان للفنــــ 1

  abozaiid@hotmail.com _ _ مســــارح مسرح دبا الحصن الثقافي 2

  al_jmayah@hotmail.com 2384730-09 2385002-09 فنون شعبية خورفكان للثقافة والفنون الشعبية 3

 kalba_fnoon@hotmail.com 2779091-09 2777694-09 فنون شعبية باء للفنون الشعبية والمسرحكل 4

  diba.alhisn@gmail.com 2441402-09 2443555-09 فنون شعبية دبا الحصن للفنون الشعبية والمسرح 5



 

 

  إدارة الجمعيات ذات النفع العام 
 

 

 

 الجمعيات المشهرة في إمارة الفجيــــــرة   

 البريد اإللكتروني الفاكس الهاتف فئة الجمعية  اسم الجمعية م

  fuj.social@hotmail.com 2231932-09 2221320-09 عامة وثقافية الفجيرة الثقافية االجتماعية 1

 ali7506660@gmail.com _ _ عامة وثقافية شعراء االمارات  2

  info@swaeduae.ae _ 1166025 -050 عامة وثقافية سواعد اإلمارات التطوعية 3

 ahmedsaleh1981@gmail.com 2222869-09 2223369-09 مســــارح فجيرة مسرح ال 4

 dibbascat@hotmail.com 2446196-09 2442224-09 فنون شعبيـة دبا للثقافة والفنون الشعبيــــة 5

  mannaa1@hotmail.com 2242512-09 2222516-09 فنون شعبية الفجيرة للفنون الشعبيــــة 6

  bscfuj@gmail.com 2389636-09 2389636-09 فنون شعبية البدية للثقافة والفنون الشعبيــــة 7

  fawzy@alkhairia.org.ae 2221530-09 2224360-09 إنسانيــة الفجيـــــــرة الخيــــرية 8


