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كلمة أمري املنطقة الرشقية

صاحب السمو املليك
األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-

أمري املنطقة الرشقية

”أعامل جمعيـــة مأوى لها دور مميـــز يف دعم األرس 
األشد حاجة، واملســـاهمة يف توفري السكن  مبا يضمن 

الحياة الكرمية لهم“
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كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة
الحمد لله وكفى، والصالة والسالم عىل النبي املصطفى، وبعد:

بداية أشكر الله عز وجل عىل ما وصلت إليه مأوى خالل عمرها القصري من إنجاز  الكثري من برامجها يف مجال بناء الوحدات 
العقبات،  ومذللة  الصعوبات،  متجاوزة  التنموي،  اإلسكان  قطاع  يف  التطوير  ومبادرات  الريفية،  املناطق  يف  السكنية 
التي  التحديات  جميع  عىل  التغلب  عينها  نصب  واضعة  الريادة،  نحو  خطاها  ترسم  اإلنجازات،  من  املزيد  لتحقيق  متطلعة 

تواجهها ، ومشاركة يف تحقيق أهداف الدولة وتوجهاتها التنموية من خالل رؤية السعودية 2030.

ويرشفني أن أرفع إىل مقام خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني -حفظهام الله- خالص الشكر وعظيم االمتنان 
للجهود العظيمة املبذولة يف دعم ومتكني القطاع غري الربحي، كام أتقدم بالشكر والعرفان إىل صاحب السمو املليك 
األمري سعود بن نايف بن عبد العزيز أمري املنطقة الرشقية وسمو نائبه -حفظهام الله- ملا يلقاه هذا القطاع من متابعة 

ودعم يف سبيل تحقيق رسالته.

دعم  وكذلك  املستمرة،  ومتابعته  االجتامعية  والتنمية  البرشية  املوارد  وزير  املعايل  صاحب  توجيهات  أمثن  أنني  كام 
مستمر  توجيه  من  التنموي  اإلسكان  وكالة  تقدمه  وما  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  املعايل  صاحب  ومتكني 
ومسؤولية  وأوقاف  مانحة  مؤسسات  من  النجاح  رشكاء  به  يقوم  الذي  بالدور  أشيد  أن  يفوتني  ال  كام  ملأوى،  ودعم 
التنفيذي  الفريق  السنوات املاضية، وأشكر كذلك  الجهود املبذولة خالل  اإلدارة عىل  أعضاء مجلس  مجتمعية كام أشكر 

ملأوى، والله أسال أن يديم عىل هذه البالد نعمة األمن واألمان واالستقرار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.

أ. عايض بن فرحان القحطاين

رئيس مجلس إدارة مأوى
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متكني األرسة من النمو والرقي

يف بنــــاء الــــذات والرتبيــــة

تحقيـــــق الحــــد األدنــــــــى

من االحتياجـــــات األساسيـــــة

تحقيق االستقـــــرار النفســي

واالجتامعـــي ألفراد األســـــرة

املاديـــــــة  األعبـــــاء  تخفيف 

األســـــــــــــــــــــــــــرة عىل 
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نحن مطور عقاري غري ربحي

منظمة متخصصة يف ابتكار 
وتطوير املسكن التنموي 
املستدام وفق دراسات 
اجتامعية، بالتكامل مع 
الرشكاء وتوظيف أفضل 

املامرسات من خالل فريق 
مؤهل وبيئة مؤسسية 

متميزة ملجتمع حيوي يف 
وطن طموح

رسالتنا

منـوذج ريــادي 

وملهم يف ابتكـار 

وتطوير املسـكن 

التنموي املستدام

رؤيتنا

العطاء

التكامل

االبتكار

اإلتقان

قيمنا
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تقاطع األهداف مع #رؤية_2030 

نساهم يف تحقيق رؤية السعودية 2030

رفع مساهمة القطاع غري الربحي يف الناتج املحيل.

تحقيق االستقرار األرسي ورفع جودة الحياة للمستفيدين.

بناء وحدات سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديثة.

زيادة متلك املواطنني للمسكن.

التكامل مع القطاع الحكومي والخاص يف تحقيق أثر أعمق.

تشجيع العمل التطوعي االحرتايف يف مجال اإلسكان.
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املستفيدون

نتكامل مع رشكائنا يف جميع مناطق اململكة لخدمة األرس األشد حاجة للسكن من:

16

املطلقات واملهجورات الفقراء األشد حاجة

األيتام واألرامل أرس شهداء الواجب



مسارات العمل

الدراســـــــــــــــــــــات
املتخصصة واألبحـاث 

17

تطويـــــــــــــــــــــــــــر
الحلــــول السكنيـــــة

تحسيـــــــــــــــــــــــــن
املســـاكن وصيانـــة 







مجلس اإلدارة

أ. عايض
بن فرحان القحطاين
رئيس مجلس اإلدارة

أ. عبد الرحمن
بن عيل القرين
أمني الصندوق

م. نارص
بن جربان الشهراين

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ. تريك
بن عبدالرحمن الراجحي

عضو املجلس

أ. حمد
بن حمود الحامد

عضو املجلس

م. خالد
بن عبدالعزيز الشاليل

عضو املجلس

م. خالد
بن عبدالعزيز القحطاين

عضو املجلس

م. عاصم
بن مشبب القحطاين

عضو املجلس

أ. عبد الخالق
بن سعيد الغامدي

عضو املجلس

م. موىس
بن محمد املوىس

عضو املجلس

د. نارش
بن مقبل آل بن حسن

عضو املجلس
20



الهيكل التنظيمي

املدير التنفيذي
وحدة القياس

والتميز املؤسيس

وحدة
التحول الرقمي

وحدة
تطوير األعامل

وحدة
عالقات املستفيدين

وحدة
التطوع

وحدة
العالقات العامة

وحدة
التسويق

وحدة
الحسابات

الوحدة
املالية

اإلدارة
املالية

إدارة تنمية
املوارد املالية

إدارة
تطوير األعامل

إدارة
الشؤون اإلدارية

اإلدارة
الفنية

إدارة
املشاريع

وحدة
تربعات الجهات

وحدة
تربعات األفراد

وحدة
الخدمات املساندة

وحدة
املوارد البرشية

الوحدة
الفنية

وحدة
العقود

وحدة
اإلنشاءات

وحدة
املشرتيات
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إجاميل مسطحات البناء

61,951 م2
عدد املستفيدين

3,789 مستفيد
عدد الوحدات التعاقدية

426 وحدة سكنية

عدد مناطق العمل

11 منطقة رئيسية
قيم املشاريع التعاقدية

109,814,728 ريال
النامذج الهندسية

35 منوذج هنديس
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التطوع يف أرقام

عدد املتطوعني

45 متطوع
الفرص التطوعية

22 فرصة 
ساعات التطوع

1,445 ساعة
القيمة االقتصادية

165,500 ريال

26* حسب آخر تقرير من املنصة الوطنية للعمل التطوعي



43 وحدة سكنية
املنطقة الرشقية

21 وحدة سكنية
منطقة عسري

مشاريع #مأوى_2021



74 وحدة سكنية
منطقة تبوك

16 وحدة سكنية
منطقة القصيم

21 وحدة سكنية
منطقة الباحة



مشاريع املنطقة الرشقية 2021

22النامذج املستخدمة
التعاقديـة 32الوحدات 
املسلمــة 11الوحدات 

نطاق العمل

الخرب، األحساء، الدمام، الرفيعة، أم الساهك
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مشاريع منطقة عسري 2021

2النامذج املستخدمة
التعاقديـة 21الوحدات 
املسلمــة 0الوحدات 

نطاق العمل

الواديني
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مشاريع منطقة القصيم 2021

6النامذج املستخدمة
التعاقديـة 16الوحدات 
املسلمــة 0الوحدات 

نطاق العمل

بريدة، الرس
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مشاريع منطقة تبوك 2021

11النامذج املستخدمة
التعاقديـة 23الوحدات 
املسلمــة 51الوحدات 

نطاق العمل

تبوك، أملج، الوجه
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مشاريع منطقة الباحة 2021

1النامذج املستخدمة
التعاقديـة 21الوحدات 
املسلمــة 0الوحدات 

نطاق العمل

الباحة، العقيق، قلوة، القرى، بلجريش
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أطلقنا مجموعة من املبادرات يف 4 مسارات:

الدراسات

واألبحاث املتخصصة

البنـاء

الحديث

املشاركة

املجتمعية

التميز

املؤسيس
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تدشني
الدليل الرشعي

          الدراسات واألبحاث املتخصصة

      وصف املبادرة

دليل رشعي ألهـــم املســـائل القانونية واملالية 
املتعلقـــة مبجـــال اإلســـكان التنمـــوي، قام عىل 

إعداده وتحكيمه عدد مـــن أصحاب الفضيلة العلامء، 
ويحوي الدليل عىل 60 مســـألة مقسمة عىل أربعة 

فصول رئيسية.
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تقنيات
البناء الحديثة

          البناء الحديث

      وصف املبادرة

الهتاممنا ببناء منازل مســـتدامة ذات جودة عالية، 
حرصنا عىل استخدام أحدث األنظمة اإلنشائية، مثل: 

الرابيدوول (Rapid Wall) والخرسانة الخلوية
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      وصف املبادرة

بدأت هـــذه املبـــادرة بدعـــوة من مركـــز التنمية 
االجتامعية للمشاركة املجتمعية مع طالب وطالبات 

أحـــد برامج رشكـــة أرامكـــو الســـعودية للتطوع مع 
الجمعيات األهلية، اســـتقبلت مأوى عدد 13 متدربات 

رشكة أرامكو الســـعودية، وعقدنا لقـــاء تعريفي عن 
بعد، استعرضنا فيه أعامل مأوى والتطوع يف مجاالت 

اإلعالم الرقمي واملهـــام املطلوبة، حرض اللقاء عدد 9 
مـــن 13 متدربـــة. تـــم مـــن خالله تحديـــد فرتة اســـتقبال 

املشـــاركات من املتدربـــات خالل يومي 15، 16 نوفمبـــــر, 
2021م

تطوع
الطالبات

          املشاركة املجتمعية
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برنامج
دربــــــة

          املشاركة املجتمعية

      وصف املبادرة

برنامج تدريـــب عىل رأس العمل يســـتغرق ما بني 
(3-7) أشهر، يتم من خالله إكساب املتدرب املعارف 

واملهارات األساســـية يف مجاله املهني من خالل 
أعامل ومشاريع الجمعية. بالرشاكة مع جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن، وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن 
فيصل
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التطوع
االحرتايف

          املشاركة املجتمعية

      وصف املبادرة

مبادرة تتيـــح الفرصة ألفراد املجتمـــع من التطوع 
ضمن مجاالت اإلعالم، التقنية، التصميم، التسويق، 

األعـــامل اإلداريـــة.  وشـــارك فيهـــا ما يزيـــد عن 7 
متطوعني بساعات تجاوزت 200 ساعة تطوعية.
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      وصف املبادرة

عملنا عىل بناء الخطة االسرتاتيجية عرب أربع مراحل 
بدأت باالسترشاف ثم التشخيص حيث أرشكنا أصحاب 

املصلحـــة وحللنا البيئة الداخليـــة والخارجية وأجرينا 
مقارنة معيارية، تبع ذلك رسم للمالمح االسرتاتيجية 

ومـــؤرشات  وأهـــداف  وقيـــم  ورســـالة  رؤيـــة  مـــن 
اسرتاتيجية.

الخطة االسرتاتيجية
والبناء املؤسيس 

          التميز املؤسيس
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نتامثل يف األهداف
  ونتكامل يف األدوار

القطاع الحكومي

القطاع الخـــــاص

القطاع غري الربحي
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االتفاقية الثالثية لبناء 1500 وحدة
القطاع الحكومي، القطاع غري الربحي

      أهداف الرشاكة

• تحقيق االستقرار األرسي للمستفيدين
• زيادة متلك املواطنني للمسكن

• رفع مساهمة القطاع غري الربحي يف الناتج املحيل



توقيع اتفاقية مع مؤسسة بالحمر
القطاع الخاص

      أهداف الرشاكة

• دعم عيني ملشاريــع اإلسكان التنموي لألسـر األشد حاجة
• رفع مساهمـة القطاع غري الربحي يف الناتج املحيل
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توقيع اتفاقية مع مكتب قيم للمحاماة
القطاع الخاص

      أهداف الرشاكة

• دعم خدمات املحاماة واالستشارات القانونية
• رفع مساهمـة القطاع غري الربحي يف الناتج املحيل



توقيع اتفاقية مع جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل

القطاع الحكومي

      أهداف الرشاكة

• تشجيع العمل التطوعي االحرتافـي يف مجـال اإلسكان التنموي
• االستفادة من خربات منسويب الجامعة يف التعليم والتدريب

52• تعزيز قيم التالحم الوطني وثقافة املسؤولية املجتمعية



رشكاء التنمية االجتامعية
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من هنا وهناك نأخذكم يف رحلة
  نستعرض فيها أبرز مناسبات وفعاليات مأوى
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تسليم وحدات يف إمارة الجوف



تسليم وحدات يف إمارة الرشقية
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استضافة سعادة وكيل الوزارة
لإلسكان التنموي واملشاركة املجتمعية



املشاركة يف مبادرة (عامر السعودية)
للتطوع اإلسكاين

60



تكريم مأوى كرشيك نجاح يف
الفكرة التصميمية لإلسكان املستدام

بالرشاكة مع «برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية»



عرض تجربة مأوى ضمن برنامج إمكان

62



ورشة  آليات ووسائل لتطوير
أدوات التسويق والتمويل



املواد

العينية

األيدي

العاملة

االستشارات

الهندسية والدراسات

املساهامت

املادية

الخدمات

اللوجستية

كيف تساهم معنا؟
ميكنكم املساهمة معنا يف كافة املجاالت التالية:





رشكاء النجاح

القطاع الحكومي

القطاع غري الربحيالقطاع الخاص
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