






كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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العمل الخريي هو أحد ركائز املجتمع اإلسالمي املتكامل، واملبادرة فيه سبب لدخول الجنة، قال صىل 
الله عليه وسلم: (لََقْد رَأَيُْت رَُجًال يَتََقلَُّب ِيف الَْجنَِّة ِيف َشَجرٍَة قَطََعَها ِمْن ظَْهِر الطَِّريِق كَانَْت تُْؤِذي النَّاَس) 
يف  وسلم  عليه  الله  صىل  لقوله  تحقيقاً  بيننا  فيام  نتكامل  أن  جميعاً  علينا  متعيناً  كان  لذا  مسلم،  رواه 

الحديث الصحيح "املُؤمن للمؤمِن كَالبنيَاِن يُشدُّ بْعُضُه بَْعضا".

بناء أرسته واملساهمة يف نهضة مجتمعه  ونحن يف مأوى نعتني بأهم مصدر يعني املسلم عىل 
وتطوير وطنه، فبعد أن ننهي معاناة املحتاج يف سداد إيجار السكن الذي كان أكرب هم يجتاح املحتاج 
يستحقها  التي  والصحية  الخاصة  الخدمات  أدىن  فيه  التتوفر  مسكن  من  ننقلة  أن  وبعد  كاهله،  ويثقل 
اإلنسان، وبعد أن يحصل عىل املأوى عندها يبدأ بالتفكري يف بناء الذات وتربية األبناء واالرتقاء لدرجة 

أخرى من االهتاممات.

ويرسين نيابًة عن أعضاء مجلس اإلدارة وفريق الجمعية أن أشكر كل املانحني واملتربعني الذين بذلوا من 
أموالهم لرتى مشاريع مأوى النور ،  وحتى  املتربعني بالرياالت والعرشات و املستقطعني من أموالهم 
اتصاالت  تردنا  صارت  الحمد  ولله   , للمحتاجني  البناء  مشاريع  إمتام  يف  سبحانه  الله  بعد  الفضل  لهم 

واستفسارات لطلب نقل التجربة أو التوجه لهذه القرية أو تلك املدينة لسد احتياجاتهم.

أنني أثق وكيل أمل بالله سبحانه بأن هذا الجمعية الوليدة إمنا هو بداية فاتحة خري عىل أبناء وطننا 
إنجاز هذا  الجزاء كل من كان له يد وساهم يف  الله خري  الباذلني. جزى  وأرسهم ثم بوقوف املانحني 

املرشوع...





عن مأوى
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رؤيتنا

رياديًا  منوذًجا  نكون  أن 
غري  القطاع  يف  وملهاًم 

الربحي

قيمنا

• الريـــادة.

• السالمـة.

• املهنيـة.

رسالتنا

ابتكار  يف  متخصص  كيان 
سكنية  حلول  وتقديم 
تنموية وفاعلة، بالتكامل مع 
أفضل  وتوظيف  الرشكاء 
فريق  خالل  من  املامرسات 
مؤسسية  وبيئة  مؤهل، 

متميزة

جمعية أهلية خريية متخصصة يف اإلسكان التنموي تقدم خدماتها لألرس األكرث احتياًجا بأولولية ألهل 
القرى والهجر واملناطق النائية.

• العطــــــــاء.

• املسؤولية.

اإلتقــــــــان.  •





تقاطع األهداف مع رؤية 2030
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تساهم جمعية مأوى لإلسكان التنموي يف تحقيق أهداف برنامج التحول والطني ورؤية 2030 من خالل 
املشاركة الفاعلة لألهداف االسرتاتيجية التي تتقاطع بينهام وهي:

• توسيع أثر القطاع غري الربحي.

• متكني العمل التطوعي.

• تأمني السكن املالئم ملستفيدي الضامن االجتامعي األشد حاجة.

• متكني املواطنني من الحصول عىل مسكن مالئم.

• تحفيز املعروض العقاري لرفع انتاجيته وتوفري منتجات سكنية بالسعر و الجودة املناسبة.





مسارات عمل مأوى
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البنـــاء وتقديم 

الحلول السكنية

وترميـم  تحسني 

املساكن

الدراســـــــــات 

واألبحاث

تعمل مأوى يف:





الهيكل التنظيمي
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مجلس اإلدارة

إدارة
الجودة

اإلدارة
الفنية

إدارة
املشرتيات

إدارة
املحاسبةالرشاكات إدارة املشاريع

والعقود

املدير التنفيذي

إدارة
املستفيدين

مدير مكتب
اإلدارة التنفيذية





مأوى يف أرقام



33,653 م2
إجاميل مسطحات البناء

2,206 مستفيد
عدد املستفيدين

241 وحدة سكنية
عدد الوحدات

10 مناطق إدارية
23 قرية ومحافظة

مناطق العمل

أكرث من 35 منوذج

عدد النامذج الهندسية
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كيف تساهم مع مأوى
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كيف
تساهم

معنا

االستشــارات الهندسيـة 
والدراسات

العاملــــــــة األيــــــــدي 
 هل أنت متلك مؤسسة مقاوالت؟

 فرغ عاملتك لفرتة محددة لبناء أو
صيانة وحداتنا السكنية

املاديـــة املساهمـــات 

اللوجستيـــة الخدمــــات 

املساهمـــات العينيــــة
 هل لديك مواد بناء؟
 ميكنك املساهمة بها





مشاريع 2019م



بلغت عدد املشاريع يف عام 2019

6 مشاريع

1,156 مستفيد
عدد املستفيدين

125 وحدة سكنية
عدد الوحدات

17,222 م2
إجاميل مسطحات البناء
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01-MC-19
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عدد النامذج املستخدمة

املوقــــــــــــــــــــــــع

عدد وحــــــدات املرشوع

عدد مستفيدي املرشوع

الداعـــــــــــــــــــــــــم

6 مناذج

سكاكا

24 وحدة

230 مستفيد

أوقاف عبدالله بن تريك الضحيان           
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02-MC-19
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عدد النامذج املستخدمة

املوقــــــــــــــــــــــــع

عدد وحــــــدات املرشوع

عدد مستفيدي املرشوع

الداعـــــــــــــــــــــــــم

3 مناذج

عمق / أملج

5 وحدات

50 مستفيد

مؤسسة عبدالله فؤاد الخريية

مؤسسة الجميح الخريية
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03-MC-19
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عدد النامذج املستخدمة

املوقــــــــــــــــــــــــع

عدد وحــــــدات املرشوع

عدد مستفيدي املرشوع

الداعـــــــــــــــــــــــــم

منوذجان

نجران-الباحة/العقيق-حفر الباطن-سكاكا

6 وحدات

51 مستفيد

اإلسكان التنموي – وزارة اإلسكان
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04-MC-19
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عدد النامذج املستخدمة

املوقــــــــــــــــــــــــع

عدد وحــــــدات املرشوع

عدد مستفيدي املرشوع

الداعـــــــــــــــــــــــــم

5 مناذج

تبوك

55 وحدة

507 مستفيد

أوقاف العرادي الخريية
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05-MC-19
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عدد النامذج املستخدمة

املوقــــــــــــــــــــــــع

عدد وحــــــدات املرشوع

عدد مستفيدي املرشوع

الداعـــــــــــــــــــــــــم

منوذجان

تثليث

19 وحدة

176 مستفيد

أوقاف عبدالله بن تريك الضحيان           
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06-MC-19
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عدد النامذج املستخدمة

املوقــــــــــــــــــــــــع

عدد وحــــــدات املرشوع

عدد مستفيدي املرشوع

الداعـــــــــــــــــــــــــم

7 مناذج

أم الساهك

19 وحدة

172 مستفيد

البنك السعودي الربيطاين- ساب
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من مناذج مأوى



تبلغ عدد النامذج الهندسية التي صممها فريق مأوى
والتي تتناسب مع جميع اإلحتياجات والتنوع للمستفيدين

أكرث من 35 منوذًجا هندسيًا
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200 م1702 م1302 م2



ملحات من 2019

مشاركة مأوى يف منتدى املقاوالت 2019 والذي تنظمه الغرفة التجارية، 
ورعاية سمو أمري املنقطة الرشقية األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل 
الغرفة  ومع  الخريية  بالحمر  سامل  مؤسسة  مع  إتفاقيتني  لتوقيع  سعود 

التجارية.
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افتتاح سمو أمري املنطقة الرشقية ملعرض منتدى املقاوالت

زيارة سمو أمري املنطقة الرشقية لركن مأوى
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تسليم درع تذكري لسمو أمري املنطقة الرشقية

لقاء سمو أمري املنطقة الرشقية األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

تسليم التقرير السنوي لسمو أمري املنطقة الرشقية
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لقاء رشكة أنظمة الطاقة وميكو العامليةلقاء رشكة ركني لالستشارات وبناء القدرات

دعم رشكة عيل الفوزان وأوالده العقاريةملتقى املنح التنموي «مانح»



الرشكاء
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فرع املنطقة الرشقية

ميناء

امللك عبدالعزيز

بالدمام
ملتقى املبادرات النوعية

مراكز التنمية االجتامعية بالدمام
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لجنة التنمية اإلجتامعية

بأم الساهك 




