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مؤّسســة أهلّية ذات شــخصّية اعتبارّية مســتقّلة، نمّكن القطاع غير الربحي اإلســكانّي، إليجاد الحلول 

الســكنّية التنموّية المســتدامة، ونســاهم في تحسين جودة حياة األســر في المجتمع المستهدف. 

مســّجلة لدى وزارة الموارد البشــرّية والتنميــة االجتماعّية بترخيص رقم 215.

من نحن
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دراســة االحتياجات التنموية للمســتفيدين وتلبيتها.

التوعيــة والتوجيه للمســتفيدين والمجتمع في مجال اإلســكان والتنمية.

تعزيــز التطوع في مجال اإلســكان التنموي.

المســاهمة في دعم وتمويل وتنفيذ مشــاريع اإلســكان التنموي 
مــع الجمعيات والمؤسســات األهلية والجهات ذات العاقة.  

بناء قــدرات المنظمات غير الربحية.

تحقيق االســتدامه للمؤسســة وألغراض اإلسكان التنموي.
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استراتيجية  االتجاهات 

اإلسكانية التنمويةالحلول  التمكينيةالحلول  الحلول  التنموية الحلول 
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اإلسكانية الحلول 
مســار عمل الحلول اإلسكانية 

توفير وحدات ســكنية بعقــود انتفاع ) بمبلغ رمزي(

دعم إيجار األســر المتعثرة

البناء على أرض المســتفيد

ترميم وصيانة الوحدات الســكنية

التملك الميســر )التمويل التشاركي( 

دعم تملك األســر األشد حاجة
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مســار الحلول التنموية

تقديم البرامج التنموية ألفراد األســر 

عمليــات البحث االجتماعي 

بناء الخطط التنموية لألســر األشــد حاجة 

التنموية التنمويةالحلول  الحلول 
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تهــدف الى بناء قدرات الجمعيات الشــريكة القائمة
تأســيس حاضنة لتأسيس الجمعيات 

القيادات  تدريب 

إقامة ورشــات عمل إلزالة التحديات التــي تواجها الجمعيات 

تمويل  توفير مصادر 

توفيــر متطوعين من خالل مركز التطوع االســكاني 

توفير خصومات للجمعيات الشــريكة ومســتفيديها في المشــاريع اإلسكانية

مســار الحلول التمكينية

توفير خصومات للجمعيات الشــريكة ومســتفيديها في المشــاريع اإلسكانية

القيادات  تدريب 

تأســيس حاضنة لتأسيس الجمعيات 

توفير مصادر تمويل 

توفيــر متطوعين من خالل مركز التطوع االســكاني 

إقامة ورشــات عمل إلزالة التحديات التــي تواجها الجمعيات

التمكينية الحلول 
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اإلسكانية المشاريع 
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حملة مجتمع واحد

تخفيــض قيمة اإليجارات

1. فريق احتواء التطوعي | شــريك تســويقي
2. مجلس الجمعّيات األهلّية | شــريك اســتراتيجي

WhatsApp وتطبيق Zoom عبــر تطبيق

من منتصف شــهر شــعبان وحتى نهاية رمضان 1441

العقارات  ماك 

تعزيــز التطوع في مجال اإلســكان التنموي.

تخفيــض اإليجارات علــى المتضررين من الجائحة 

فــي ظــل جائحة كورونا جاءت فكرة مجتمع واحد التي تســتهدف ماك 
العقــارات لتخفيــض اإليجارات على المتضرريــن من الجائحة وفقدوا 

المالي  دخلهم 

المشروع

المتوقع  األثر 

الشركاء 

التنفيذ مكان 

1. المدة الزمنية

المستهدفة  الفئة 

المخدوم المؤّسسة  هدف 

العام الهدف 

المنتج فكرة 
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هي رحلة ســياحّية، مملوءة بالدهشــة ومحّطات التوقف الممتعة، 
باإلضافة إلى خوض تجربة تقديم خدمة إنســانّية مهّيئة مســبًقا، 

نهــدف إلطاق الرحات التطّوعّية الســياحّية اإلســكانّية لترميم المنازل 
القديمــة في المنطقة الشــرقّية تحديًدا

تغييــر ثقافة العمل التطوعي في المملكة وتنشــيط الســياحة 
التطوعية وتنســيق الجمعّيــات لرحاتها التطوعية 

3. جمعّيــة ترميم الخيرّية: الشــريك التطوعي
4. شــركة تعايش االجتماعّية: الشــريك السياحي

الجمعّيات المتخّصصة في اإلســكان

تعزيــز التطوع في مجال اإلســكان التنموي.

-1 تشــجيع الرحات الســياحّية ذات الهدف التطّوعي 
-2 تهيئة رحات الســياحة لتخدم ترميــم المنازل القديمة

-3 تقديم نماذج من رحات الســياحة التطّوعّية ونشــرها

الفكرة 

المتوقع  األثر 

الشركاء

المستهدفة  الفئة 

ارتباط المشــروع بهدف سكن

األهداف

التطوعية السياحة  المشروع  اسم 
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المشــاريع التمكينية
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الملتقى التدريبي األول لقيادات الجمعّيات اإلســكانّية الناشــئة

تأهيل قيادات الجمعّيات اإلســكانّية الناشــئة

بناء قــدرات المنظمات غير الربحية.

أعضــاء مجالــس جمعّيات اإلســكان أو المدير التنفيذي أو مدراء اإلدارات

1. بنــك الجزيرة: الدعم
2. مركز بنــاء الطاقات: المنّفذ

1. تعارف الجمعّيات اإلســكانّية الناشــئة مّما يســّهل تعاونها الحًقا 
واســتفادتها من خبرات بعضها

2. اكتســاب قادة جمعّيات اإلســكان أهّم المهارات التي يحتاجها قائد 
الجمعّية اإلســكانّية الناشئة

3. فهــم واقع القطاع غير الربحي اإلســكاني عبر اللقــاء بالمعنّيين من 
القطــاع الحكومي وباقي أصنــاف المنظمات غير الربحية

برنامــج تأهيلي متكامــل، مصّمم لتلبية احتياجات الجمعّيات اإلســكانّية 
الناشئة األهلّية 

تدريبّية 1. حقائب 
2. أوراق عمل
3. عرض تجارب

4. لقــاءات بذوي العاقة

المشروع 

المنتج فكرة 

المجاالت

العام الهدف 

ارتباطه بهدف المؤسســة

المستهدفة  الفئة 

الشركاء

المتوقع  األثر 
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مجلس جمعّيات اإلســكان

تأســيس وتفعيــل مجلس الجمعّيات األهلّية المتخّصصة في اإلســكان

التنســيق بين الجمعّيات اإلســكانّية بما يخّفــض عليها التكاليف 
الخبرات  ويكسبها 

1. مجلــس الجمعّيات األهلّيــة: اعتماد المجلس
2. وزارة الموارد البشــرّية: اعتماد المجلس

الجمعّيات المتخّصصة في اإلســكان

تمكيــن القطاع الغير ربحي

التنســيق والتكامل مع جمعّيات اإلسكان

المشروع 

المنتج فكرة 

المتوقع  األثر 

الشركاء

المستهدفة  الفئة 

ارتباطه بهدف المؤسســة

العام الهدف 
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