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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الدفاع 
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كلمة رئيس جملس اإلدارة

العمل الخريي هو أحد ركائز املجتمع اإلسالمي املتكامل، واملبادرة فيه سبب 
لدخول الجنة  قال صىل الله عليه وسلم: )لََقْد رَأَيُْت رَُجاًل يَتََقلَُّب ِف الَْجنَِّة ِف 

َشَجرٍَة قَطََعَها ِمْن ظَْهِر الطَِّريِق كَانَْت تُؤِْذي النَّاَس ( رواه مسلم ، لذا كان متعيناً 
علينا جميعاً أن نتكامل فيام بيننا لسد حاجات املستفيدين من خدمات القطاع الخريي 

وتحقيقاً لقوله صىل الله عليه وسلم ف الحديث الصحيح  “ املُؤمن للمؤمِن كَالبنيَاِن 
يُشدُّ بْعُضُه بَْعضا “.

ونحن ف مأوى جزء من منظومة العمل الخريي ف اململكة العربية السعودية، ونطمح من 
خالل عملنا املتخصص ف بناء املساكن لألرس األكرث احتياجا للسكن إىل املساهمة ف تحقيق 

أهداف رؤية اململكة 2030 من خالل رفع نسبة متلك األرس للسكن إىل %60 بحلول 2020م و %70 بحلول 
2030م.

وتهدف مأوى من خالل تخصصها ف هذه املساحة إىل توفري البيئة األساسية لألرس السعودية التي تعينها 
عىل التفاعل مع الربامج التنموية من خالل توفري املسكن املالئم الذي يراعي التكوين االجتامعي لألرس والطبيعة 

الجغرافية لألماكن التي سيبنى فيها.

باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة نقول لكل من شاركنا ف هذا املجال وقدم لنا الدعم واملساندة واملشورة شكراً لكم 
من األعامق، وعىل رأسهم وزارة العمل والتنمية االجتامعية ووزارة اإلسكان والجهات املانحة ومستشاري مأوى، والركيزة 

األساسية ف هذا العمل الكبري رشكاؤنا من الجمعيات الخريية بكافة املناطق.

وال ننىس العنرص الهام للنجاح فريق عمل مأوى بكافة مجاالتهم وأعاملهم امليدانية واملكتبية، والذين بذلوا جهداً استثنائياً خالل العام 
املايض.

 رئيس مجلس اإلدارة
  نارص بن جربان الشهراين
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من نحن ؟
مأوى جمعية أهلية خريية
تحمل الرتخيص رقم 831 وتاريخ ٠٦ / ٠٢ / 1438 هـ 

من وزارة العمل والتنمية االجتامعية

مقرها مدينة الدمام ونطاق خدماتها كافة أنحاء اململكة

هــدف مــأوى املســاهمة ف بنــاء وحــدات اقتصاديــة لألرامــل واأليتــام 
واألرس الفقــرية ف املناطــق النائيــة خصوصــا

ــكنية بالجــودة والكفــاءة ورسعــة التنفيــذ كــام  متتــاز هــذه الوحــدات الس
تهــدف مــأوى إىل إجــراء البحــوث والدراســات والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة 

ــة ٢٠3٠  ــة اململك ــق رؤي ــة لتحقي ــة والخريي والخاص

ف مجال توفري املساكن للمواطنني .

ــكنية ف  ــدة س ــاء 1٠7 وح ــا لبن ــذ إنطالقته ــاء من ــود بن ــأوى عق ــت م وقع
ــة. ــق باململك ــدة مناط ع

املستفيدين من مأوى هم:
األرس األكرث حاجة من ذوي الدخل املحدود من الفقراء واأليتام واألرامل	 

املستحقني رشعاً للزكاة	 

مستفيدي الضامن االجتامعي	 
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 أهداف مأوى  

التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة
 سعياً لتحقيق رؤية وأهداف الجمعية.

املساهمة يف بناء مساكن اقتصادية
 لألرامل واأليتام واألرس الفقرية.

تحسني وترميم وصيانة
منازل األرس الفقرية.

إجراء البحوث والدراسات وتقديم
 االستشارات لتحقيق أهداف الجمعية.

ــالل  ــن خ ــة م ــات نوعي ــم خدم ــىل تقدي ــأوى ع ــرص م تح

كــوادر هندســية وخــربات فنيــة ورشاكات تعقــد مــع 

ف   ، اإلســكان  االت  ـ ف شــتى مجـ االختصــاص  ذوي 

ظــل جهــود تتظافــر لتكــون املخرجــات متميــزة والعمــل 

متقنــا والنتائــج مرشقــة.
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   سرعة التنفيذ
             اجلـــــــــــــــــودة

                     الكفـــــــــــــــــاءة
                            فريق املهندسني

 مباذا نتميز

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص :

»من فرج عن أخيه املؤمن كربة من كرب الدنيا فرج

الله عنه كربة من كرب يوم القيامة« حديث رشيف
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فلسفة الشعار 

األلوان

املنزل

حرف امليم

املدخـل 
للحـلــول
السكنية

االهتامم بالجوانب الفنية

تخصص اإلسكان

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص :

»من فرج عن أخيه املؤمن كربة من كرب الدنيا فرج

الله عنه كربة من كرب يوم القيامة« حديث رشيف
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قالوا عنا..

قالوا عنا..

سعدت بالتعامل معكم
و فكرة مأوى جديدة وفريدة

متنيايت لكم بالتوفيق
والشكر موصول لكامل الفريق

أحمد بن سامل بالحمر

رئيس مجلس األمناء
مؤسسة سامل بن أحمد بالحمر وعائلته الخريية

تريك بن عبدالرحمن الراجحي

رجل أعامل

قالوا عنا..

الحاجــة املاســة للمحتاجــني وتوفــري الســكن لهــم 
ــن  ــيمكنه م ــاج وس ــدى املحت ــري ل ــم كب ــيزيل ه س
اإللتفــاف إىل أولوياتــه األخــرى ودعــم جمعيــة 

مأوى ينطبق عليه أنه أفضل الخري وأبركه.
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قالوا عنا..

جمعية مأوى للخدمات اإلجتامعية 
مرشوع نوعي وفقكم الله

الدكتور نوح الشهري

املرشف العام عىل مركز بناء 
الطاقات لتطوير العمل الخريي.

قالوا عنا..

لقـد رسرت جـداً بزياريت لجمعية مأوى وأطلعت عىل 
مستوى املشاريع التي يقومون بها وعىل مستوى 

العمل االحرتايف الهنديس واإلداري .
اسأل الله التوفيق والسداد لكل العاملني عىل هذه الجمعية

وأن يجزيهم الله خري الجزاء  يف الدنيا واآلخرة

رياض يوسف الربيعة

 رئيس مجلس إدارة األنابيب السعودية

سعـدت كثيــراً ملا شاهدته يف هذه الجمعية
املباركة جمعية صغرية يف عمرها كبريه يف 

أهدافها وجهودها

حمد حمود الحامد

رجل أعامل

قالوا عنا..
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ــج  ــداف برنام ــق أه ــوي ف تحقي ــكان التنم ــأوى لإلس ــة م ــاهم جمعي تس
التحــول الوطنــي مــن خــالل املشــاركة الفاعلــة لألهــداف االســرتاتجية 

ــي: ــأوى وه ــع م ــع م ــي تتقاط الت

وزارة العمل:
توسيع أثر القطاع غري الربحي

متكني العمل التطوعي

توجيه الجهود لتأمني السكن املالئم ملستفيدي الضامن االجتامعي 
األشد حاجة للسكن.

وزارة اإلسكان:
متكني املواطنني من الحصول عىل مسكن مالئم

ــكنية  ــات س ــري منتج ــة لتوف ــع اإلنتاجي ــاري ورف ــروض العق ــز املع تحفي
ــبة ــودة املناس ــعر والج بالس

برنامج التحول الوطني ورؤية اململكة 2030
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نطاق مشاريع مأوى اجلغرايف.

االحساء

املنطقة الرشقية

املنطقة الوسطى

نجران

منطقــة
تبـــــوك

جازان

منطقة
و مكة املكرمة

املدينة املنورة

الباحة  عسري
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زيارة وزير العمل والتنمية االجتماعية

لقاء مأوى مع معايل وزير العمل السابق

الدكتور عيل بن نارص الغفيص
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مشاريعنا
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أسرة مكونةمن 5 أفراد والدهــم شيــخ 
كبيــر يف السن مصاب مبرض السكري 

ولديهم ابن معاق

قرية عاقر احلصان - تبوك

أوقاف عبداهلل بن تركي الضحيان

مشروع وثبة
منزل مت بنائة
يف 21 يوم

احلــالـــــة:

املنطقة:

الراعـــــي:

ملشاهدة التصوير السريع ملراحل البناء
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 2018-7-13
اليوم أالول

 2018-7-23
اليوم العاشر

 2018-7-16
اليوم الثالث

2018-7-28
اليوم اخلامس عشر

مشروع وثبة منزل مت بنائة يف 21 يوم
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2018-8-3
 اليوم أالخري

مشروع وثبة منزل مت بنائة يف 21 يوم
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107 منازل
خــــــالل 2018

إجنازاتنا
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أم الساهك

مكة املكرمةجازان

أملج
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مساحات الوحدات

عدد الوحدات التعاقدية
          وحدة 

عدد املستفيدين اإلجاميل 
9      مناطق إدارية   أكرث من 600 مستفيد

25

متـوســط التكلفــة
لبناء املنزل الواحد

45M175Mريال 160.000 -

قرية ومحافظة

عدد املناطق

107 

إحصاءات 
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جمع املعلومات

مع جمعيات الرب واملؤسسات
الوقفية والهئيات اإلغاثية

الزيارات امليدانية

التحقق من صحة البيانات

تقديم الحلول السكنية
للمستفيدين

حسب معايري مأوى
العتامد املستفيدين 

بطلب الوثائق واإلثباتات
من الجهات املعنية

تكوين رشاكات البحث االجتامعي

 ملعاينة الحاالت والتحقق منها
واقرتاح الحل السكني املالئم

اجتامع لجنة البحث االجتامعي
والتي تضم مختصني للبت يف

استحقاق املرشحني واعتامدهم 

اعتامد املستفيدين
والحل السكني والتعاقدات

 آلية اعتماد وترشيح املستفيدين 
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 مناذج من مساكن مأوى
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مراحل البناء

أعامل صب القاعدة الخرسانية للوحدةأعامل تجهيز القاعدة الخرسانية
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مراحل البناء

تركيب الجدرانتركيب القواعد الخرسانية
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مراحل البناء

تركيب سرياميك املطبخ والحاممات أعامل الدهانات
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مراحل البناء

انتهاء مرحلة تركيب األبواب والنوافذانتهاء مرحلة تركيب األبواب والنوافذ
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مراحل البناء

أعامل متديد الرصف أعامل متديد الكهرباء واملاء
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مراحل البناء

أعامل متديد خزانات املياهأعامل الدهانات الخارجية )بروفايل(
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تسليم املستفدين

املسكن الجديداملسكن القديم

)M130( منوذج
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تسليم املستفدين

املسكن الجديداملسكن القديم

)M130( منوذج
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تسليم املستفدين

املسكن الجديداملسكن القديم

)M130( منوذج
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مشروع مكة

تعريف باملرشوع
بنــاء  بوســائل  ســكنية  وحــدات  بنــاء 
ورسعــة  والكفــاءة  بالجــودة  متتــاز 
التنفيــذ  ألرس محتاجــة مــن ذوي الدخــل 
املحــدود واملســتحقني رشعــا للــزكاة  
مــع األخــذ باالعتبــار األكــرث حاجــة مــن 
حملــة  ضمــن  وأرامــل  وأيتــام  فقــراء 

التموينيــة. املعايــري 

النطاق الجغراف :
املحافظــات  املكرمــة،  مكــة  منطقــة 
املراكــز  رابــغ(   – الجمــوم   – )خليــص 
)الــربزة – النخيــل – مدركــة -وادي حجر(.

االحساء

بيانات املستفيدين املرشحني للبناء من جمعيات الرب باملناطق

املنطقة واملحافظةوصف الحالةالرقم
عدد أفراد 

األرسة
النموذج 
املقرتح

8M-140مكة املكرمة/ وادي حجركبري ف السن محتاج وله زوجتان، يبنى إلحدى الزوجتني1

8M-140مكة املكرمة/ وادي حجركبري ف السن محتاج وله زوجتان، يبنى إلحدى الزوجتني2

7M-140مكة املكرمة/ وادي حجركبري ف السن محتاج وله زوجتان3

12M-170مكة املكرمة/ وادي حجرمحتاج وله زوجتان وعدد األبناء كبري معظمهم غري بالغني4

6M-122مكة املكرمة/ وادي حجرمحتاج ويعول زوجته مع ثالثة أبناء وربيب5

5M-140مكة املكرمة/ وادي حجرأرملة تعول أربعة أطفال6

7M-170مكة املكرمة/ خليصكبري ف السن وأرسة فقرية ويعول أطفال7

6M-170مكة املكرمة/ خليصمحتاج ويعول أطفال8

6M-170مكة املكرمة/ خليصمحتاج ويعول أطفال9

3M-122مكة املكرمة/ خليصمهجورة وتعول ثالثة أطفال10

3M-122مكة املكرمة/ خليصمهجورة وتعول ثالثة أطفال11

4M-122مكة املكرمة/مدركةأرملة وتعول أطفال12

8M-140مكة املكرمة/ خليصمحتاج ولديه زوجتان ويعول 15 فرد13

5M-140مكة املكرمة/مدركةأرملة وتعول أطفال14

4M-140مكة املكرمة/مدركةأرملة وتعول أطفال15

5M-140مكة املكرمة/مدركةأرملة وتعول أطفال16

2M-122مكة املكرمة/مدركةأيتام17

2M-122مكة املكرمة/مدركةأيتام18

6M-140مكة املكرمة/مدركةمحتاج19

6M-140مكة املكرمة/مدركةمحتاج20

8M-140مكة املكرمة/مدركةكبري سن21

7M-140مكة املكرمة/مدركةمن ذوي االحتياجات الخاصة22
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مشروع مكة

املقرتح الفني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفراغ االبعاد المساحة
27.5 5*5.5  مجلس 
6.23 4.45*1.4  حمام مجلس 
24 4*6  صالة 
8 3.3*2.4  مطبخ 

1.6 1.2*1.35  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
14.5 4*3.6  غرفة نوم 
19 4.7*3.4  غرفة نوم  

18.5 5.4*3.4  غرفة نوم 
14.5 4*3.6  غرفة نوم رئيسية 
22 1.5*2.4 نوم رئيسي حمام   

 الفراغ االبعاد المساحة
21 5*4.2  مجلس 
3.6 3.95*1.4  حمام مجلس 
23 5.5*4.2  صالة 
8 3.2*2.5  مطبخ 

2.1 1.5*1.4  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
16.2 4.5*3.6  غرفة نوم 
16.5 4.2*3.9  غرفة نوم  
15 3.85*3.9  غرفة نوم رئيسية 

 الفراغ االبعاد المساحة
21 5*4.2  مجلس 
3.6 3.95*1.4  حمام مجلس 
23 5.5*4.2  صالة 
8 3.2*2.5  مطبخ 

2.1 1.5*1.4  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
16.5 4.2*3.9  غرفة نوم  
15 3.85*3.9  غرفة نوم رئيسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفراغ االبعاد المساحة
27.5 5*5.5  مجلس 
6.23 4.45*1.4  حمام مجلس 
24 4*6  صالة 
8 3.3*2.4  مطبخ 

1.6 1.2*1.35  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
14.5 4*3.6  غرفة نوم 
19 4.7*3.4  غرفة نوم  

18.5 5.4*3.4  غرفة نوم 
14.5 4*3.6  غرفة نوم رئيسية 
22 1.5*2.4 نوم رئيسي حمام   

 الفراغ االبعاد المساحة
21 5*4.2  مجلس 
3.6 3.95*1.4  حمام مجلس 
23 5.5*4.2  صالة 
8 3.2*2.5  مطبخ 

2.1 1.5*1.4  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
16.2 4.5*3.6  غرفة نوم 
16.5 4.2*3.9  غرفة نوم  
15 3.85*3.9  غرفة نوم رئيسية 

 الفراغ االبعاد المساحة
21 5*4.2  مجلس 
3.6 3.95*1.4  حمام مجلس 
23 5.5*4.2  صالة 
8 3.2*2.5  مطبخ 

2.1 1.5*1.4  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
16.5 4.2*3.9  غرفة نوم  
15 3.85*3.9  غرفة نوم رئيسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفراغ االبعاد المساحة
27.5 5*5.5  مجلس 
6.23 4.45*1.4  حمام مجلس 
24 4*6  صالة 
8 3.3*2.4  مطبخ 

1.6 1.2*1.35  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
14.5 4*3.6  غرفة نوم 
19 4.7*3.4  غرفة نوم  

18.5 5.4*3.4  غرفة نوم 
14.5 4*3.6  غرفة نوم رئيسية 
22 1.5*2.4 نوم رئيسي حمام   

 الفراغ االبعاد المساحة
21 5*4.2  مجلس 
3.6 3.95*1.4  حمام مجلس 
23 5.5*4.2  صالة 
8 3.2*2.5  مطبخ 

2.1 1.5*1.4  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
16.2 4.5*3.6  غرفة نوم 
16.5 4.2*3.9  غرفة نوم  
15 3.85*3.9  غرفة نوم رئيسية 

 الفراغ االبعاد المساحة
21 5*4.2  مجلس 
3.6 3.95*1.4  حمام مجلس 
23 5.5*4.2  صالة 
8 3.2*2.5  مطبخ 

2.1 1.5*1.4  مخزن 
4.6 1.9*2.4 وغسيلحمام    
16.5 4.2*3.9  غرفة نوم  
15 3.85*3.9  غرفة نوم رئيسية 
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مشروع أملج

بنــاء  بوســائل  ســكنية  وحــدات  بنــاء 
ورسعــة  والكفــاءة  بالجــودة  متتــاز 
التنفيــذ  ألرس محتاجــة مــن ذوي الدخــل 
املحــدود واملســتحقني رشعــا للــزكاة  
مــع األخــذ باالعتبــار األكــرث حاجــة مــن 
فقــراء وأيتــام وأرامــل ضمــن جملــة مــن 

املعايــري.

النطاق الجغراف :
منطقة تبوك : محافظة  أملج 

)قرى : عمق، رصوم، مرخ(

االحساء

بيانات املستفيدين املرشحني للبناء من جمعية الرب الخريية ب )أملج(

املنطقة واملحافظةوصف الحالةالرقم
عدد أفراد 

األرسة
النموذج 
املقرتح

12M-170تبوك/ أملجمحتاج وعدد أبناءه كبري ودخله اليكفي1

8M-140تبوك/ أملجفقري جًدا ويعول ٦ أبناء وزوجته 2

8M-170تبوك/ أملجمحتاج وله زوجتان وعدد األبناء كبري ويسكنون منزل من ثالث غرف3

4M-140تبوك/ أملجمحتاج ودخله ضعيف ويسكن بخيمة بجانب والده ولديه طفلني 4

7M-140تبوك/ أملجمحتاج ويعول ٦ بنات5

12M-170تبوك/ أملجمحتاج ويعول عدد كبري 11 فرد6

6M-140تبوك/ أملجمحتاج ويعول زوجته وأربعة أطفال7

11M-170تبوك/ أملجمحتاج ولديه زوجتني ويعول 17 فرد8

M-140 X2زوجتني )6 - 8(تبوك/ أملجمحتاج وله ثالث زوجات و1٦ ابن وبنت9

1M-45تبوك/ أملجأرملة10

2M-60تبوك/ أملجأيتام و أرامل11

1M-45تبوك/ أملجأرملة كبرية سن12

1M-45تبوك/ أملجأرملة كبرية سن13

1M-45تبوك/ أملجأرملة كبرية سن14

تعريف باملرشوع
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مشروع أملج

املقرتح الفني

4

املقرتح الفني

27.5 5*5.5

6.23 4.45*1.4

24 4*6

8 3.3*2.4

1.6 1.2*1.35

4.6 1.9*2.4

14.5 4*3.6

19 4.7*3.4

18.5 5.4*3.4

14.5 4*3.6

22 1.5*2.4

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.2 4.5*3.6

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

15.26
8.28
2.6
12.285
11.145

3.525*3.485
3.445*3.235

1.680*1.550

4.430*3.445

3.525*2.350

15.26

8.28

2.6

12.285

11.145

12.4

6.2

3.53

12

3.93*3.145

2.2*2.8

1.68*1.1

3.525*3.41

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم
غرفة نوم

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية
حامم غرفة نوم رئيسية

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

27.5 5*5.5

6.23 4.45*1.4

24 4*6

8 3.3*2.4

1.6 1.2*1.35

4.6 1.9*2.4

14.5 4*3.6

19 4.7*3.4

18.5 5.4*3.4

14.5 4*3.6

22 1.5*2.4

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.2 4.5*3.6

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

15.26
8.28
2.6
12.285
11.145

3.525*3.485
3.445*3.235

1.680*1.550

4.430*3.445

3.525*2.350

15.26

8.28

2.6

12.285

11.145

12.4

6.2

3.53

12

3.93*3.145

2.2*2.8

1.68*1.1

3.525*3.41

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم
غرفة نوم

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية
حامم غرفة نوم رئيسية

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

27.5 5*5.5

6.23 4.45*1.4

24 4*6

8 3.3*2.4

1.6 1.2*1.35

4.6 1.9*2.4

14.5 4*3.6

19 4.7*3.4

18.5 5.4*3.4

14.5 4*3.6

22 1.5*2.4

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.2 4.5*3.6

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

15.26
8.28
2.6
12.285
11.145

3.525*3.485
3.445*3.235

1.680*1.550

4.430*3.445

3.525*2.350

15.26

8.28

2.6

12.285

11.145

12.4

6.2

3.53

12

3.93*3.145

2.2*2.8

1.68*1.1

3.525*3.41

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم
غرفة نوم

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية
حامم غرفة نوم رئيسية

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

27.5 5*5.5

6.23 4.45*1.4

24 4*6

8 3.3*2.4

1.6 1.2*1.35

4.6 1.9*2.4

14.5 4*3.6

19 4.7*3.4

18.5 5.4*3.4

14.5 4*3.6

22 1.5*2.4

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.2 4.5*3.6

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

15.26
8.28
2.6
12.285
11.145

3.525*3.485
3.445*3.235

1.680*1.550

4.430*3.445

3.525*2.350

15.26

8.28

2.6

12.285

11.145

12.4

6.2

3.53

12

3.93*3.145

2.2*2.8

1.68*1.1

3.525*3.41

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم
غرفة نوم

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية
حامم غرفة نوم رئيسية

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

)M170( منوذج)M140( منوذج)M45( منوذج )M60( منوذج

4

املقرتح الفني

27.5 5*5.5

6.23 4.45*1.4

24 4*6

8 3.3*2.4

1.6 1.2*1.35

4.6 1.9*2.4

14.5 4*3.6

19 4.7*3.4

18.5 5.4*3.4

14.5 4*3.6

22 1.5*2.4

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.2 4.5*3.6

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.5 4.2*3.9

15 3.85*3.9

15.26
8.28
2.6
12.285
11.145

3.525*3.485
3.445*3.235

1.680*1.550

4.430*3.445

3.525*2.350

15.26

8.28

2.6

12.285

11.145

12.4

6.2

3.53

12

3.93*3.145

2.2*2.8

1.68*1.1

3.525*3.41

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم

صالة
مطبخ
حامم

غرفة نوم
غرفة نوم

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية

مجلس
حامم مجلس

صالة
مطبخ
مخزن

حامم وغسيل
غرفة نوم
غرفة نوم
غرفة نوم

غرفة نوم رئيسية
حامم غرفة نوم رئيسية

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

الفراغ                             االبعاد                املساحة

27.5 5*5.5

6.23 4.45*1.4

24 4*6

8 3.3*2.4

1.6 1.2*1.35

4.6 1.9*2.4

14.5 4*3.6

19 4.7*3.4

18.5 5.4*3.4

14.5 4*3.6

22 1.5*2.4

21 5*4.2

3.6 3.95*1.4

23 5.5*4.2

8 3.2*2.5

2.1 1.5*1.4

4.6 1.9*2.4

16.2 4.5*3.6

16.5 4.2*3.9
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مشروع جازان

بنــاء  بوســائل  ســكنية  وحــدات  بنــاء 
ورسعــة  والكفــاءة  بالجــودة  متتــاز 
التنفيــذ  ألرس محتاجــة مــن ذوي الدخــل 
املحــدود واملســتحقني رشعــا للــزكاة  
مــع األخــذ باالعتبــار األكــرث حاجــة مــن 
فقــراء وأيتــام وأرامــل ضمــن جملــة مــن 

املعايــري.

النطاق الجغراف :
منطقة جازان 

االحساء

بيانات املستفيدين املرشحني للبناء من مؤسسة الرب الوقفية ف )جازان(

املنطقة وصف الحالةالرقم
واملحافظة

عدد أفراد 
األرسة

النموذج 
املقرتح

1
أرسة أيتام من قاطني الهناجر والغرف الشعبية ال 

9M-130جازان- الريثتصلح للسكن الكريم

5M-130جازان- الريثأرسة أيتام ال يوجد لها سكن خاص بهم2

8M-130جازان- الريثأرسة أيتام من قاطني بيت حجر قديم3

5M-130جازان- الريثأرسة أيتام يسکون حاليا مع جدهم ف منزل متهالك4

5
أرسة أرملة تعول أبناءها من قاطني بيت سقف هنجر 

9M-130جازان-ضمدوغري آمن صحية وال يحميهم من األمطار

5M-130جازان-ضمدأرسة أرملة فقرية تعول أبناءها يسكنون منزل إيجار6

7M-130جازان-العيدايبأرسة أيتام من قاطني بيت حجر قديم7

4M-130جازان-العيدايبأرسة أيتام من قاطني بيت شعبي8

9
أرسة أرملة وتعول بناتها ال ميلكون سوى غرفة واحدة 

7M-130جازان-العيدايبللنوم ومطبخ من الزنك وال يحميهم من األمطار

5M-130جازان-العيدايبأرسة أيتام معدمة يسكنون منزل إيجار10

تعريف باملرشوع
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مشروع جازان
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تفاعل اجملتمع مع مأوى
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مقدمة  تفاعل اجملتمع مع مأوى
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الشركاء من اجلمعيات اخلريية

االحساء

املنطقة الرشقية

املنطقة الوسطى

نجران

منطقــة
تبـــــوك

جازان

منطقة
و مكة املكرمة

املدينة املنورة

الباحة  عسري
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 مشاركة من متابعي مأوى
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إعالنات مأوى
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إعالنات مأوى



50

إعالنات مأوى
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إعالنات مأوى
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إعالنات مأوى
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إعالنات مأوى
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شكرًا لكم لتبني رسالة مأوى السامية

أ. سامي الكبيشي

م. أحمد العيريي

أ. ماجد احمليميد

م. ماجد الصائغ

م. عبداهلل ماطر

 أ. مشعل القحطاين



55

شكرًا للمؤسسات واحلسابات اإلعالمية
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شركاؤنا

مؤسسني

داعميــــــن

مؤسسة
الرب اخلريي

الوقفية

أوقاف علي
العبداهلل الزامل
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شركاؤنا

جمعيات خريية

موردين 
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املساهمات مع مأوى

كيف
تساهم

معنا

الخدمات اللوجستية
االستشارات

الهندسية والدراسات

املساهامت املادية

هل لديك مواد بناء؟ 
 ميكنك املساهمة بها

املساهامت العينية
هل أنت تدير أو صاحب مؤسسة 

مقاوالت؟ فرغ عاملتك لفرتة محددة
لبناء أو صيانة وحداتنا السكنية 

األيدي العاملة

تتيح مأوى فرصاً ملساهمة أصحاب التخصص كل ف مجاله من أفراد ومؤسسات
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للخــدمــــات االجتمــاعيــة
F O R  S O C I A L  S E R V I C E S

نعتني مبسكنهم

m
aw

a.
sa نعتنــي مبســكنهم

مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية االجتامعية رقم (831)

اململكة العربية السعودية
الدمــــام، حــــي الريـــــــــان

جمعيــة مــأوى للخدمــات االجتامعيـة
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