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مشــروع وطنــي يهــدف إلــى إشــراك المجتمــع (أفراد/منظمــات)

فكرة
المنصة

فــي تقديــم يــد العــون للدعــم الســكني مــن خــال منصــة إلكترونيــة
تحقــق الشــفافية والدقــة واالحترافيــة.

مرتكزات منصة جود اإلسكان في رؤية المملكة 2030
وطن طموح

مواطنه مسؤول

مجتمع حيوي

حكومته فاعلة

بيئته عامرة

قيمه راسخه

خلق بيئة
مالئمة لتمكين
المواطنين

تمكين حياة عامرة
وصحية

إتاحة فرص تملك
السكن المالئم
لألسر

بنيانه متين

منصة جود
للعطاء الجماعي
السكني

الرؤية

استدامة العطاء اإلسكاني لألسر األشد حاجة

الرسالة

نســعى لحوكمــة وتيســير عمليــة مســاهمة األفــراد والمنظمــات فــي المجــال
الخيــري الســكني مــن خــال منصــة إلكترونيــة تمكنهــم مــن وصــول مســاهماتهم
لمســتحقيها بــكل يســر وسـهولــــــة

األهداف االستراتيجية
لمنصة جود

1

2

3

4
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المســــاهمة فـــي
تحقيــق مســتهدفات
رؤيــة المملكــة 2020
أو  2030لتـمـكيــــــن
حـيــــــاة صــــحـيـــة
وعــــــامرة

تفعيــــل الشـــــراكة
والتـكـامــــل بيـــــن
القطـــاع الحكومـــي
واألهلــي والتجــاري

زيــــــادة معــــــدل
االســتقرار األســري
وتكاتــــف المجتمـــع
مــن خـــال تفعيــل
مـســـــــــــا هـمـــة
المســـــــــؤوليـــــة
ا ال جـتـمــــــا عيـــــة
للشـــركات الرائــــدة

تخفيــف القضــــــايا
المنظـــــــــورةفي
المحاكــم الشرعـــية
بشــأن المطالبــات

رفـــــع مســــــتوى
الموثوقيــــــة فــي
طلـــــب المســاعدات
مــن خــال تقديــم
معلومــات موثوقــة

لتحقيقاألولويــاتالوطنية

الماليــة ألجــرة المســكن

1

عرض الحاالت
والتي تتم من الجمعيات الخيرية
لرفع الحاالت المستحقة

4

الرقابة
من الجهات ذات العالقة لإلطمئنان
على سير العمل وتداول األموال

نموذج العمل
للمنصة
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2

طلب الدعم

3

التمكين

من خالل (األفراد/المنظمات) المانحة
والداعمة للمعروض من قبل جهات العرض

دعم اإليجار
( المتوفى /السجين /المريض /
ضعيف القدرة المادية )

التأثيث

التطوع
مساهمات المجتمع التطوعية

لخدمة الشريحة المستهدفة

المشاريع االسكانية
تمكين الجمعيات من انشاء
مشاريع سكنية ضخمة ويتم
المساهمة للمشروع

مسارات المنصة

الترميم والصيانة

وسائل الدفع المتاحة
على المنصة

فواتير الخدمات
فواتير الخدمات األساسية ( كهرباء/ماء)

الصندوق الوقفي

دعم توفير مسكن
( شراء \ بناء )

آلية رفع الحاالت المستحقة
1

تقوم الجمعية بدراسة الحاالت
ً
اجتماعيا
المتوفرة لديها
ً
وميدانيا والتأكد من وجود
حاجة شديدة وفق معايير
االستحقاق
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يقوم النظام التقني بشكل
مباشر وإلكتروني قبول
الحالة بشكل أولي أو رفضها
بناء على قواعد البيانات
لمستفيــدي الضمــــان
االجتماعـي ومستحقـي
الدعـــــم السـكنــــــي

تقوم الجمعية بتعبئة جميع
الحقول اإللزامية للحالة بشكل
بنـــــاء على
كامل ودقيق
ً
دراســــــــة الــحـالــــة

4

تلتزم الجمعية بالتسويق
للحــــاالت التابعـــــة لهــا

5

عند استكمــال المساهمات
تلتزم الجمعية بتوفير الوحدة
السكنية المتوافقة مع قيمة
المساهمات الواردة ،وذلك
في حالة عدم امكانية توفير
الوحدة من خالل منصة جود
اإلسكـــــــان
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تسليم الوحدة السكنية
للمستفيــــد وتوقيــــع
المســـتندات الالزمـــــة

تحديـــد نـــوع االحتيــاج
الســكني والتوثيق في
منصـــة جود اإلســــكان

تتعهد الجمعية بصحة
البيانـــــات المــدخلــــة
ومسؤوليتها التامـة عنها

الشراكــــة والتعــاون في
ً
إعـــالميـــــا
إبــراز الحــدث

تحديـــد نـــوع االحتيــاج
الســكني والتوثيق في
منصـــة جود اإلســــكان
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