
  
  
  
  

  
  

 وكالة الوزارة للتنمية ا	جتماعية      
  للجمعيات والمؤسسات الخيريةا�دارة العامة 

 

 1الصفحة 
 

بيان بأسماء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لھا بجمع التبرعات فقط عبر استقبال الرسائل النصية من 
  المشتركين

رقم 
 التسلسل

رقم 
 اسم الجمعية أو المؤسسة التسجيل

رقم 
الترخي
 ص

 1 جمعية البر الخيرية بمركز مليجة 297 1

 2 با>حساءالجمعية الخيرية لرعاية وتأھيل المعوقين  621 2

 3 جمعية الوفاء الخيرية النسائية 26 3

 4 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيرية بمكة المكرمة 303 4

 5 جمعية ا	مير سلمان لCسكان الخيري 427 5

 6 الجمعية الخيرية بوادي قيا 215 6

 7 جمعية البر الخيرية برھاط 346 7

 8 جمعية إبصار الخيرية 265 8

 9 )تعافي( الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية  423 9

 10 )أواصر(الجمعية الخيرية لرعاية ا>سر السعودية بالخارج  253 10

 11 جمعية البر والخدمات ا	جتماعية بخثعم بمنطقة عسير 224 11

 12 جمعية البر بمكة المكرمة 57 12

 13 الثدى بالرياضجمعية زھرة لسرطان  366 13

 14 جمعية البر الخيرية بوادي بن ھشبل 295 14

 15 جمعية البر الخيرية بالسرح 322 15

 16 جمعية البر بجدة 62 16

 17 بجدة) منتجة(الجمعية الخيرية لرعاية ا	سر المنتجة  458 17

 14 جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالفويلق 410 18

 19 البرالخيرية بمركز جوجمعية  411 19

 20 جمعية ا	يادي الحرفية الخيرية 452 20

 21 جمعية البر الخيرية بالزلفي 88 21

 22 جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية 188 22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  

 وكالة الوزارة للتنمية ا	جتماعية      
  للجمعيات والمؤسسات الخيريةا�دارة العامة 

 

 2الصفحة 
 

بيان بأسماء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لھا بجمع التبرعات فقط عبر استقبال الرسائل النصية من 
  المشتركين

رقم 
 التسلسل

رقم 
 اسم الجمعية أو المؤسسة التسجيل

رقم 
الترخي
 ص

 23 الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية ا>سرية بعنيزة 428 23

 24 الجمعية الوطنية الخيرية للدم بمنطقة مكة المكرمة 242 24

 25 جمعية البر الخيرية بالحليفة العليا 324 25

 26 الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوكجمعية  41 26

 27 الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ا	يدز 436 27

 28 جمعية البر الخيرية بالباحه 54 28

 29 جمعية النھضة النسائية الخيرية بالرياض 2 29

 30 جمعية البر الخيرية بمغيب السر 328 30

 32 جمعية البر الخيرية بمركز ثقيف 339 31

 31 الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان 257 32

 33 )دسكا(الجمعية الخيرية لمتCزمة داون  197 33

 34 جمعية البر الخيرية بالبصر 441 34

 35 )شفاء(الجمعية الخيرية لرعاية المصابين با	مراض المزمنة  372 35

 37 جمعية الوداد الخيرية 415 36

 44 )واعي ( والتأھيل ا	جتماعي بمنطقة الرياض جمعية التوعية  340 43

 45 )إنسان(الجمعية الخيرية لرعاية ا>يتام بمنطقة الرياض   166 44

 46 جمعية القرى الخيرية بأشواق 494 45

 47 جمعية البر الخيرية بالبطين 385 46

 18 جمعية البر الخيرية بالمجمعة 95 47

 50 بالرياضجمعية البر الخيرية  14 48

 51 جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث 193 49

 52 جمعية البر بالمنطقة الشرقية 24 50

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  

 وكالة الوزارة للتنمية ا	جتماعية      
  للجمعيات والمؤسسات الخيريةا�دارة العامة 

 

 3الصفحة 
 

بيان بأسماء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لھا بجمع التبرعات فقط عبر استقبال الرسائل النصية من 
  المشتركين

رقم 
 التسلسل

رقم 
 اسم الجمعية أو المؤسسة التسجيل

رقم 
الترخي
 ص

 53 جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية 290 51

 54 جمعية البر الخيرية بمركز بحر أبوسكينة 223 52

 55 جمعية اصدقاء القلب الخيرية 79 53

 56 جمعية سند الخيرية لدعم ا	طفال المرضي بالسرطان 255 54

 57 مشروع الخير الشامل   55

 58 الخيرية لرعاية وتاھيل المعاقين ببريدهالجمعية  563 56

 59 جمعية عنيزة للتنمية والخدمات ا	نسانية 160 57

 60 جمعية أطباء طيبة الطبية الخيرية 362 58

 61 جمعية أصدقاء مرضى الزھايمر الخيرية بمحافظة جده 418 59

 62 جمعية صوت متCزمة داون 569 60

61 496 

للمساعدة على الزواج والرعاية ا	سرية بالمنطقة الشرقية الجمعية الخيرية 
 63 )وئام(

 64 الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد 500 62

 65 )بـــر ( جمعية البر الخيرية  ببريدة  45 63

 66 جمعية البر الخيرية بمركز الذيبية 464 64

 67 الجمعية الخيرية با>سياح 120 65

 68 )اسرتي(المشروع الخيري للمساعدة على الزواج والرعاية ا	سرية جمعية  309 66

 69 جمعية البر الخيرية بالرس 66 67

 70 جمعية البر الخيرية بوادي محرم والھدا بالطائف 399 68

 71 جمعية البر الخيرية بالعرضية الشمالية 254 69

 72 )نقاء(الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالرياض  86 70

 73 جمعية البرالخيرية بقصيباء 258 71

72 523 C74 الجمعية الخيرية بمركز النجيل بمحافظة الع 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  

 وكالة الوزارة للتنمية ا	جتماعية      
  للجمعيات والمؤسسات الخيريةا�دارة العامة 

 

 4الصفحة 
 

بيان بأسماء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لھا بجمع التبرعات فقط عبر استقبال الرسائل النصية من 
  المشتركين

رقم 
 التسلسل

رقم 
 اسم الجمعية أو المؤسسة التسجيل

 رقم
الترخي
 ص

 75 جمعية البر الخيرية بالقنفذة 122 73

 69 الجمعية الخيرية بتربة 69 74

 77 الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزھايمر 491 75

 78 )أسره(الجمعية الخيرية للزواج والرعاية ا	سرية ببريدة  437 76

 79 جمعية مركز فھد بن سلطان ا	جتماعي 187 77

 80 القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمةجمعية أم  20 78

 81 )عناية (الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى  364 79

 82 جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية ا>سرية 548 80

 83 جمعية البر الخيرية بدوقة 343 81

 84 جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص 161 82

 85 )حركية(الحركية للكبار بالرياضجمعية ا>عاقة  367 83

84 

1000

 86 المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية 2

 87 الجمعية السعودية الخيرية 	صدقاء مرضى الثCسيمياء وا>نيمياء المنجلية 262 85

 88 جمعية البر الخيرية بذھبان 509 86

 89 جمعية البر الخيرية بعنيزة 23 87

 90 "إحسان"جمعية ا	حسان والتكافل ا	جتماعي  446 88

 92 الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجية ا	سري بجدة 361 89

 93 جمعية قرن ظبي الخيرية للخدمات ا	جتماعية 30 90

 94 )كفى(الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات 270 91

 95 الخيرية لرعاية ا>يتام بمنطقة حائلالجمعية  586 92

 96 الجمعية الخيرية لرعاية ا>يتام ببريده 463 93

 97 جمعية مودة الخيرية للحد من الطCق وأثاره 492 94

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  

 وكالة الوزارة للتنمية ا	جتماعية      
  للجمعيات والمؤسسات الخيريةا�دارة العامة 

 

 5الصفحة 
 

بيان بأسماء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخص لھا بجمع التبرعات فقط عبر استقبال الرسائل النصية من 
  المشتركين

رقم 
 التسلسل

رقم 
 اسم الجمعية أو المؤسسة التسجيل

رقم 
الترخي
 ص

 98 مكة المكرمة -جمعية مودة الخيرية  لCصCح ا	جتماعي بمنطقة  601 95

 99 الجمعية الخيرية بالمزاحمية 141 96

 100 )حياة(جمعية الزواج والتنمية ا	سرية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم  616 97

 101 الخيرية لصعوبات التعلمالجمعية  567 98

 102 جمعية البر الخيرية بالخرج 87 99

 103 الجمعية النسائية الخيرية بجدة 1 100

 104 جمعية الجشة الخيرية 58 101

 105 الجمعية السعودية لCعاقة السمعية 205 102

 106 جمعية عرقه الخيريه 489 103

 107 "تكافل"بمنطقة المدينة المنورة الجمعية الخيرية لرعاية ا	يتام  590 104

 108  جمعية الغاط الخيرية 48 105

  109  جمعية البر الخيرية بمحافظة البكيرية  61  106
 110  جمعية البر الخيرية بالربوعة 315 107

 111  جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية 305 108

 112  جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت ا�نتباه 474 109

 113 جمعية ا�حسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان 456 110

 114 )جيران(بنجران  ا	جتماعيةالجمعية الخيرية للخدمات  51 111

 115 جمعية السكري السعودية الخيرية 412 112

 116 جمعية ا>مير فھد بن سلمان الخيري لرعاية مرضى الفشل الكلوي 206 113

 117 لرعاية المعاقين بحائلالجمعية الخيرية  605 114

 118 بمنطقة نجران ا>يتامالجمعية الخيرية لرعاية  612 115

 119 جمعية البر الخيرية بالدليمية 465 116

  


