
 اإلجماليعدد املستفيدينالكمية املبلغالجهةالربعنوع الدعم

6#الجمعيةالربع األول

21#الجمعية

1 .س. ر2,250.00 الزامل

1#فاعل خير

4#الجمعية
1 .س. ر1,577.00 الجمعيةالربع األول

10#الجمعية

1 .س. ر1,975.95 فاعل خير

3 .س. ر3,674.75 الجمعية

2 .س. ر1,075.28 (2)فاعل خير
2#الجمعيةالربع األول

3#الجمعية

1#1فاعل خير 

1 .س. ر8,000.00 الجمعيةالربع الثالث

 .س. ر32,000.00                                            8#الجمعيةالربع الثانيكفالة ايتام

1 .س. ر300.00     مواصالت- فاعل خير 

1#الجمعية– توفير عاملة 

1 .س. ر2,000.00 مدرسة امل الجيل الجديد

1 .س. ر600.00     فندق موفنبيك

1 .س. ر741.20     الجمعيةالربع الثاني

2 .س. ر3,000.00 الجمعيةالربع الثالث
1 .س. ر100.00     فاعل خيرالربع األول

1 .س. ر500.00     فاعل خيرالربع الثاني

2 .س. ر200.00     شركة اسناد لالستثمار العقاريالربع الثالث

62#الجمعية

77 .س. ر6,513.00 7فاعل خير 

3311#الجمعية

22 .س. ر1,000.00 2فاعل خير

114#الجمعيةالربع الثالث

4823 .س. ر4,800.00 الهرم بالزا

11 .س. ر90.00        سكتشرز شوز

4637 .س. ر2,350.00 جمعية البر الخيرية

12613 .س. ر4,090.00 مؤسسة زهرة تارا مالبس

77 .س. ر3,200.00 شركة قس العاملية
23132 .س. ر4,400.00 مشروع كسوة الخيري

66 .س. ر480.00     نادي الشباب

1919 .س. ر1,710.00 سكتشرز شوز

7979 .س. ر7,690.00 سكتشرز شوز

11 .س. ر86.00        نادي الشباب

1610 .س. ر3,024.00 فاعل خير

88 .س. ر160.00     فاعل خير
279116#سكتشرزالربع األول

7430 .س. ر3,700.00 سكتشرزالربع الثاني

401153#سكتشرزالربع الثالث

3221 .س. ر3,039.00 افتح ياسمسم

77 .س. ر1,820.00 الدخيل للعود

1010 .س. ر150.00     نادي ذوي اإلعاقة بالرياض

4010 .س. ر450.00     الدخيل لالواني

16853 .س. ر4,740.00 سباركيز

2211 .س. ر330.00     الفورميال

6118 .س. ر453.28     فاعل خير

2818 .س. ر690.00     فريق همم التطوعي

52 .س. ر320.00     كوفي زون

3020 .س. ر100.00     املهيدب للهدايا

1512 .س. ر80.00        محل هيا

7035 .س. ر640.00     مؤسسة االلعاب التجارية

44 .س. ر165.00     افتح ياسمسم

9312 .س. ر513.00     تشكي تشيز

3026 .س. ر1,482.00 ساماكو لاللعاب

15448 .س. ر2,870.40 فاعل خير

104 .س. ر500.00     فندق املوفنبيك

66 .س. ر120.00     نادي الرياض

1919 .س. ر285.00     نادي الشباب

12218 .س. ر197.00     هابي فالور

95 .س. ر80.00        محل هيا

32 .س. ر30.00        محل اذار

268 .س. ر78.00        محل اماس ي

137 .س. ر130.00     مؤسسة األلعاب التجارية

179 .س. ر50.00        كوشتي

11214 .س. ر826.00     تشكي تشيز

11214 .س. ر1,400.00 افتح ياسمسم
118 .س. ر100.00     الواحة مول
1212 .س. ر120.00     مكان مول

44 .س. ر40.00        حديقة املطار بابها

124 .س. ر60.00        درة العروس
11 .س. ر300.00     شركة اسناد لالستثمار العقاري

6920 .س. ر1,307.00 فاعل خير

1212 .س. ر270.00     فريق همم محلقة

158 .س. ر150.00     محل او فر االسعار

11 .س. ر160.00     املعهد التقني بالخرج

260253#شركة الرياض للصناعات الغذائية

11 .س. ر300.00     مؤسسة العيدان

1010 .س. ر2,500.00 فاعل خير

1817 .س. ر1,800.00 فاعل خير كوبون أسواق العثيم

 .س. ر24,045.68                                            

 .س. ر258,397.88                                         

 .س. ر73,152.07                                            

 .س. ر72,700.00                                            

 .س. ر47,279.97                                            

 .س. ر3,741.20                                               

 .س. ر800.00                                                   

 .س. ر1,513,048.34                                     

 .س. ر32,080.00                                            

 .س. ر36,200.00                                            

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

تأثيث

كسوة

حقائب

الهدايا وااللعاب

سالل غذائية

سداد ايجارات

سداد الكهرباء

مديونية

تسديد فاتورة ماء

تفريج كربة

مواصالت+ سكن 

الهدايا وااللعاب

الربع الثالثالهدايا وااللعاب

م2022الدعم املادي والعيني املقدم ملستفيدي جمعية أسر التوحد 

الربع الثالث

 .س. ر288,719.95                                         

الربع األول



3617 .س. ر3,600.00 العثيم

4844#جمعية البر الخيرية

21 .س. ر450.00     فاعل خير

122109#شركة الرياض للصناعات الغذائية

2311 .س. ر2,300.00 فاعل خير

11 .س. ر100.00     جمعية اسر التوحد

7374#مؤسسة العيدان

3838#شركة بابكر للتموين

35098#جمعية اطعام

5050#جمعية نساء املستقبل

57522 .س. ر910.00     شركة املراعي

62 .س. ر92.70        شركة تان

11 .س. ر500.00     شركة بابكر للتموين

8729 .س. ر695.25     شركة تان

11 .س. ر72.00        جمعية اسر التوحد

42 .س. ر400.00     فاعل خير

3084370#جمعية اسر التوحد

10744 .س. ر8,560.00 بن كنعان

1305164#جمعية اسر التوحدالربع الثاني

194 .س. ر4,750.00 جمعية اسر التوحدالربع الثالث

3434 .س. ر4,726.00 اكاديمية بدر للفروسية

33 .س. ر540.00     نادي كحيله

33 .س. ر540.00     مربط غزالة للخيول العربية األصيلة

3939 .س. ر195.00      مربط القصواء للخيل االصيلة

4545 .س. ر6,255.00 اكاديمية بدر للفروسية

88 .س. ر1,440.00 مربط غزالة للخيول العربية األصيلة

2727 .س. ر135.00     مربط القصواء للخيل االصيلة

2020 .س. ر2,780.00 اكاديمية بدر للفروسية

1313 .س. ر65.00        مربط القصواء للخيل االصيلة

1313 .س. ر3,250.00 فورموال الدرعية

2020 .س. ر2,600.00 (وجبة +تذاكر  )دوميدو 

2727 .س. ر2,430.00 افاتار تذاكر

7 .س. ر336.00     7 كوفي زون 

1515 .س. ر375.00     سباركيز

1313 .س. ر2,000.00  صباحا6صناديق الفرح في كوفي 

1212 .س. ر1,196.00 فن جيت

99 .س. ر315.00     هيا نلعب مدينة الصغار الترفيهية

41 .س. ر5,000.00 استراحة خير نجد

19 .س. ر950.00      الباص السياحي

95 .س. ر135.00     مباراة الهالل

18 .س. ر2,300.00 القهوة الصامتة

2121 .س. ر504.00     سفوري الند

1515 .س. ر525.00     العب وامرح في رمال الطفل
1313 .س. ر975.00     اوكتو سيتي النخيل مول

4 .س. ر1,200.00 بهجة العيد فندك موفنبيك
66 .س. ر360.00     نلعب معا بالراشد مول

17 .س. ر1,106.00 إفطار صائم مطعم النخلة

3434 .س. ر3,016.98 فن جيت
148 .س. ر520.00     فرحة العيد باملها مول

2613 .س. ر2,275.00 فعالية العيد بحديقة املطار

88 .س. ر422.00     فعالية بهجة العيد بسباركيز

1414 .س. ر490.00     فور الند للترفيه

1010 .س. ر1,700.00 رحلة الى مدينة الثلج

1515 .س. ر1,185.00 منكي الند للترفيه

77 .س. ر420.00     تشوكو بلس
88 .س. ر480.00     نلعب معا بالراشد مول

14 .س. ر1,500.00 جولة اثراء املعرفة
1010 .س. ر850.00     مرسم وندروول

66 .س. ر450.00     مجمع ويست افنيو

16 .س. ر712.00     لنعلب ونسعد بيكابو

1212 .س. ر900.00     وقت التحدي بولينج الند
88 .س. ر600.00     فعالية املعايدة بالواحة مول

2613 .س. ر2,145.00 فعالية فرحة العيد حديقة املطار

4 .س. ر400.00     ستيبس كوفي

44 .س. ر200.00     فعالية اليوم الوطني بحديقة املطار
88 .س. ر400.00     فرحة العيد باملكان مول

22 .س. ر298.00     بطاقة الرعاية الصحيةالربع الثاني

11 .س. ر149.00     بطاقة الرعاية الصحيةالربع الثالث
11 .س. ر250.00     فاعل خيرالربع األول

91 .س. ر216.00     جمعية البر الخيريةالثاني

21529 .س. ر3,750.00 مستلزمات طبية– جمعية البر الخيرية الربع الثالث

2سنة#مركز رواد االمل

2سنة#خطوات التواصل

1سنة -  2021  خالل مركز غصون املستقبل

1سنة#مركز ايفاء

1446#عيادات التشخيص الحديث

1سنة#مركز ذكاء الطفل

7شهر#(الرياض ي الترويحي  )مركز ايفاء 
1 .س. ر250.00     مركز ايفاء نفس ي تربوي

1سنه#الحاق مستفيد بمركز– جمعية اسر التوحد 

4سنة#مركز مهارات

2سنة - 2021 خالل مركز ايفاء

16 شهور3#مركز التميز

1سنة#مركز براعة القمة للرعاية النهارية

4سنة#مركز خطوة قادر
3635#جمعية ارتقاء  حاسبالربع األول

11 .س. ر952.00     جهاز ايباد– جمعية ارتقاء الربع الثالث
1 .س. ر102.00     املهيدب كشف اسنانالربع األول

5#شاين لالسنان+ جمعية عالجي الربع الثالث

4 .س. ر280.00     مجمع طبيبك اسنانالربع الثالث

سالل غذائية

الربع الثالث

الربع األول

الربع األول

 .س. ر44,222.98                                            تذاكر العاب

 .س. ر16,676.00                                            

 .س. ر1,110,560.00                                     

 .س. ر288,719.95                                         

الفروسية

تمور

الربع الثالث

الربع الثالث

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثاني

الربع األول

الربع الثاني

 .س. ر25,382.00                                            عالج أسنان

الربع الثاني

الربع األول

الربع الثالث

مراكز .س. ر734,750.00                                         

 .س. ر18,952.00                                            

 .س. ر4,216.00                                               مستلزمات طبية

 .س. ر447.00                                                   بطاقات رعاية صحية

أجهزة حاسب آلي


