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صالح بن سعيد الحربي. د
رئيس مجلس اإلدارة

 ذالحمداللهههلذالهههناذلتأسهههاذلمعيهههلتذالنم لههه ذالم ال لههه
يس ذمم ددةذاألغراضذلمسسوبيذجام  ذطلب ذبمسطأ ذالمد

المسهههو ةمذبمواتأههه ذلمسهههنلةذمهههلذلاا ةذال مهههةذلالمسملههه ذ
االجمماعلهههه مذلبةههههرات ذايههههمراملنل ذمههههلذجام هههه ذطلبهههه مذ

.لا طالق ذبمحألقذ ؤيمساذلأهداتسا

مضهملذللنم ل ذتيذمأرير امذلالناذيعام التأسيس تهناذ
سفلهناذيلرذعمةذاألعضاءذملذتريقذالمعيلتمذلالفريقذالم

دعه ذتيذمةنلعذال مةذالم هال يذااليهماما اذلمطهويرومذل
للذالبههراماذالمسمويهه ذاالجمماعلهه ذلاالقملههادي ذللمسههاهم
و ةذخاص ذملذمسسوبيذجام  ذطلب ذلمنممعذالمديس ذالمس
مأهدهاذعام مذلالس يذتيذموتلرذالخدماتذالحلوي ذالمهيذمف

ةهرذمسطأ ذعمةذالنم ل مذلملبيذاالحملاجاتذالمعمول مذل 
 ذالهههوعيذالم هههال يذبهههللذالمهههواطسللذبالويههها ةذا   هههادي
 ذلا عالملهه ذالمال مهه لذلللههيذلمحسههللذالحالهه ذاالجمماعلهه

.لاالقملادي ذألعضاءذالنم ل 

ايههعمذمههلذالمههولجذعهه ذلجههةذأ ذيبهها وذتههيذجهههدذا خههوةذ
لاألخواتذالنيلذبهنلواذمهاذبويه ه ذ قامه ذههنوذالنم له ذ

.لمريل ذأ تا هاذلأ ذيمم ذبالموتلقذأعمالسا

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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التعريف بالجمعية التعاونية
نبذة عن الجمعية

وظذتههيذتههيذ ههةذالمتلههراتذا ينابلهه ذالممطههو ةذالمههيذمةهههدهاذالمملعهه ذال ربلهه ذالسهه ودي مذلالمههيذأيهههم ذبةههعةذملحهه
ذلرؤيهه ذالمملعهه ذ ههلذتههيذالمسههاهم ذبمنممههعذحلههواذلاقملههادذ2030محريههيذعنلهه ذاالقملههادمذلمحألأههاا بههاال طالبذبمههاذيلي

لمها ي ذ73معيهههلتذطلبههه ذالم ال لههه ذبموجهههلذ هههلاـذالنههم ههلهههاتذالم ال هههل ذ قه "ذبمةلئ ذالللذلموتلأههل"م دهههرمذمهه ذ
.جم ل ذم ال ل ذمم ددةذاألغراضذلاتذمسؤللل ذمحدلدةههمذلهيذ1429/ذ30/ذ09

الرؤية

النم لهاتذ يادةذالنم ل ذالم ال ل ذمم ددةذاألغراضذلمسسوبيذجام  ذطلب ذمهلذخهالمذمطبلهقذأبهراذالم هايلرذلاتذاللهل ذب
مذلمههوتلرذخههدماتذلأجههواءذاأاتلهه ذلبلئلهه ذايههماما ي ذلم ال لهه ذلاتذجههود ذلعالملههاا ذالم ال لهه ذالممملهه ةذمحللههاا ةذعاللهه مذلتأههاا

ذلمنممعذحلواذلاقملادذم دهر2030لموجهاتذالمملع ذتيذ ؤي ذ .لمحألأاا

البةههري ذمةههنلعذال مههةذالم ههال يذااليههماما امذلمطههويروذبالم ههال ذبههللذمسسههوبيذجام هه ذطلبهه ذلقلادمهههامذللاا ةذالمههوا د
منممعذالمديس ذلالمسمل ذاالجمماعل مذبماذيدع ذالبراماذالمسموي ذاالجمماعل ذلاالقملادي ذلمسسوبيذجام  ذطلب ذبخاص مذل

.المسو ةذب ام 

الرسالة

أهداف الجمعية التعاونية
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التعريف بالجمعية التعاونية
شروط العضوية

موارد الجمعية

م ه ذمرمع ذموا دذالنم ل ذبةعةذأياييذعلجذمسهاهماتذمسسهوبيذجا
ذقهد و (ذ100)طلب مذعلذطريقذذطرحذاأليه ذالميذمسالاذقلممههاذمبلتهاا

. يامذللسه ذالواحدذ
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أعضاء مجلس إدارة الجمعية

صالح بن سعيد الحربي. د
رئيس مجلس اإلدارة

ماجد بن علي الماجد. د
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفوتاويميمونة بنت سعيد . د.أ
األمين العام

عبدالله بن عمر باسالمة. د
األمين المالي

هاشم بن حمزة نور. د. أ
عضو مجلس اإلدارة

جستنيةبسمة بنت أحمد . د. أ
عضو مجلس اإلدارة

مها بنت عبدالجبار اليماني. د
عضو مجلس اإلدارة

عزت بن حمزة بشناق. م
عضو مجلس اإلدارة

محمد بن عتيق الحيدري. أ
عضو مجلس اإلدارة
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(1)المسيرة واإلنجاز 

احذصدل ذقرا ذبد اي ذاقمر
إ ةههههاءذجم لهههه ذم ال لهههه ذ
مم ههههههههههددةذاألغههههههههههراضذ
.لمسسوبيذجام  ذطلب 

14/01 /2013

نسه ذصدل ذقرا ذبمةعلةذل
دا مههه ذلمعيهههلتذجم لههه 
م ال لهههه ذبر ايهههه ذلتلههههة
النام ههههههههههه ذللمطهههههههههههويرذ
لالنهههودةذمأهههوـذبد ايههه ذ

تذتههةذمههاذيم لههقذبمعيههل
.ذذجم ل ذم ال ل 

(ذ6)عأهههههههههههدتذاللنسههههههههههه ذ
اجمماعهههههههههاتذل ت ههههههههه ذ
مأريرههههاذلم هههاليذالمهههديرذ
لالناذيةمةذد ايه ذتهة
مههههههاذيم لههههههقذبمعيههههههلتذ

.جم ل ذم ال ل 

06/04 /20157/06 /2015

7/06 /2015

وبيذتمحذالمسهنلةذلمسسه
جام هههههههههههههههه ذطلبهههههههههههههههه ذ
تمؤيسهههههلللذللنم لههههه 

ذعلهههجذ(ذ60)ليهههنةذ ايهههماا
.ذذجملعذالمسمويات

إغهههههههههههههالبذالمسهههههههههههههنلةذ
ابذللمؤيسللذلتهمحذالبه
واذللمؤيسللذتهيذير هح

أعضههههاءذمههههسه ذلمنلههههتذ
.إدا ةذالنم ل 

إجههههراءذاال مخابههههاتذالمههههيذ
ةذأتض ذإلهجذا مخهابذإدا 

معيلسههههههل ذمههههههلذخههههههالمذ
مر ههههههههلحذالمؤيسههههههههللذ

.ذذاألعضاءذللمنلت

15/06 /201516/06 /2015

29/06 /2015

عأههههدذاجممهههها ذالمنلههههتذ
المعيلسهههيذاأللممذحلههه 
اءذمهه ذالمواصههةذبههللذأعضهه

المنلههههههههههههتذلعأبههههههههههههلذ
.ذاجمماعاتذعديدة

إممههههههههههههاـذا جههههههههههههراءاتذ
جذالمطلوب ذللحلهومذعله

مههههرخلجذالنم لهههه ذمههههلذ
الهههههواا ةمذمرتهههههقذم ههههههاذ
عذالموقل ههههاتذالمههههيذمرتهههه

.ذلطللذالمعيلت

الرتهههههعذللهههههواا ةذبطلهههههلذ
 ذمعيههلتذجم لهه ذم ال لهه

مم ههههههههههددةذاألغههههههههههراضذ
.ذلمسسوبيذجام  ذطلب 

03/07 /201507/03 /2016

9



(2)المسيرة واإلنجاز 

معللههههدذالههههدتمو ذماجههههدذ
الماجدذبإتمهامذا جهراءاتذ
المطلوبههههههه ذللمعيهههههههلتذ

مههيذبسههبلذاالملههامذال ل
لسههه ادةذ  هههلتذمنلهههتذ
ا دا ةذالههههههدتمو ذصههههههالحذ

.ذالحربيذتيذايمراللا

02/06 /2016

لصومذخطهابذمهلذإمها ةذ
المديسههه ذم طهههو ذعلهههجذ
خطههابذمههلذلاا ةذال مههةذ
لطلههلذ أاذالنام هه ذتههيذ
معيهههههلتذالنم لههههه مذل دذ
مههههههههههههديرذالنهههام ههههههههههههههه ذ

محههرل ذ.ذد.الهمعههلههههههدذأ
.التبا ذبالمعيلد

المواصةذمعذلاا ةذال مهة
لالمسملههههههه ذاالجمماعلههههههه ذ

ادةذللمماب هه ذلتا هه ذا تهه
بهههههع ذالم املههههه ذ ت ههههه ذ
رذلههواا ةذالداخللهه ذمسههنذأتاهه
مهههههههههههلذ ههههههههههههرمذلأ ذ دذ
يذالداخللهه ذيسههمتربذحههوال

.أ هر(ذ4)

25/07 /201609/08 /2016

01/12 /2016

ل ذصدل ذالمواتأ ذالمبد 
ملذالهواا ةذللصهةذم ههاذ
طللذمهلذالهواا ةذلموقلهع
ل ذب ضذاألل ابذالمعيلس
 ذبا ضههات ذلطلههلذد ايهه

.ذذجدلى

مواتأهههه ذالههههواا ةذعلههههجذ
اءذإ ةاءذالنم له ذباألعضه
ا ةذالمسمخبههللذلمنلههتذإد

النم لهههههه ذلإل ذالههههههواا ةذ
اباتذبالبدءذتيذتمحذالحس

ممهلهههههههههههههههداذلنمههههههههههههههههعذ
.المساهمات

مد هههههللذم هههههاليذمهههههديرذ
النام ههههه ذالهههههدتمو ذعبهههههدذ

. للنم لالسرا يال  ي ذ

23/01 /201730/10 /2017

01/11 /2017

ممحذلتلةذجام  ذطلب ذيف
مأهههرذالنم لههه ذالم ال لههه 
لنام هه ذطلبهه مذلا طههالبذ
المرحلهه ذاألللهههجذللحملههه ذ
الم ريفلهههههههه ذبالنم لهههههههه ذ

.ذذلالدعوةذللمساهم 

 ذا طهههالبذالمرحلههه ذالاا لههه
للحملههههههههههه ذالم ريفلههههههههههه ذ
بالنم لهههههههههه ذلالههههههههههدعوةذ

.ذذللمساهم 

.ذذإيأا ذالمساهمات

28/11 /201719/12 /2017
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2018عام التأسيس 

.رفع المستندات المطلوبة لوزارة العمل
المسهاهمللذالللذم ذ تعذالمسمسداتذالمطلوب ذلتةو ذالحساباتذالبسعله ذالخاصه ذبإيهداعاتبفضةذ

.لتةدذبلا اتذلعساليلذالمساهملل.ذإلجذلاا ةذال مة

5/04 /2018

يبرة صدور قرار معالي وزيرر العمرل بتسرجيل الجمعيرة التعاونيرة متعرددة األمرراب لمنسروبي جامعرة  
.302برقم 

يذجام  ذلللذصد ذقرا ذم اليذلايرذال مةذبمسنلةذالنم ل ذالم ال ل ذمم ددةذاألغراضذلمسسوبالحمدذ
(.سو ةالنم ل ذالم ال ل ذمم ددةذاألغراضذلمسسوبيذجام  ذطلب ذبالمديس ذالم)طلب ذ يملاذباي ذ

15/07 /2018

.دعوة المساهمين الجتماع الجمعية العمومية األول مير العادي 

16/09 /2018

.اإلعالن لتسليم شهادات المساهمة، وبطاقات العضوية 

11/10 /2018
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2018عام التأسيس 

10/11 /2018

:المستهدفون

  لتذمنلتذا دا ةذ
لأعضاءذالمنلتذذ

عددذملذالخبراءذ
لالمسمةا يل

المساهمو ذلالمساهماتذ
تيذالنم ل 

:المخرجات

. ي ذملو ذ موليذللخط ذااليمراملنل ذللنم ل •
.لجمعذاألتعا ذلالمأمرحاتذلمةا يعذمسمأبلل ذُمسه ذتيذ موذالنم ل ذلمطويرها•
.2030محألقذ ؤي ذالنم ل ذلأهداتهاذتيذ ةذ ؤي ذالمملع ذال ربل ذالس ودي ذ•

.تكوين لجنة المشاريع بالجمعية
.ذهمللل  ه ذعمههةذلبسهاءذالخطهه ذااليهمراملنل ذلد ايه ذأههه ذالمةها يعذالمسههمأبلل ذبحضهو ذالمسههاعأهدذ
.ها  ذبلذحم ةذ و .ذد.أ:ذمأدي 
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2018عام التأسيس 

.تعيين المدير التنفيذي للجمعية
ذلهامذل ذمسفلنياا لليذبساءذعلجذعلس ذالنم ل ذالم ال ل ذمم ددةذاألغراضذلمسسوبيذجام  ذطلب ذمديراا

.ههذ1440/ذ12/03قرا ذمنلتذإدا ةذالنم ل ذتيذاجمماعاهاذالرابعذبما ي ذ

12/09 /2018

:مسؤوليات المدير التنفيذي

.إدا ةذأعمامذالنم ل ذعلجذالوجلذالناذيحأقذالمللح ذلاأ ذالمساهملل•
.إقام ذلإدا ةذالمةا يعذااليماما ي ذلالمسموي ذللنم ل •
.محألقذ ؤي ذلأهدا ذالنم ل ذتلماذيخدـذالمساهملل•
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الزيارات والمقابالت

.زيارة وزارة العمل والتنمية االجتماعية في الرياب
 ذممهه ذمأابلهه ذمسههؤلمذالنم لههاتذالم ال لهه ذاأليههمالذعبههدذاللههلذالةهههراذلللههيذلمساقةهه ذألجههلذدعهه

.الواا ةذللنم ل مذلالمباد اتذالساجح ذلاللوا حذلاأل لم 

:المخرجات

.يم ذاعممادذال ح ذداخلل ذملذالواا ةذب دذاعممادها•
.الموصل ذبالم امةذمعذالنم لاتذالم ال ل •
.الم ال ذمعذالنم لاتذالم ال ل ذاألخرى•

زيارات المدير التنفيذي

.زيارة المجلس التنسيقي للجمعيات التعاونية بالمملكة
ممهه ذمأابلهه ذأمههللذعههاـذمنلههتذالنم لههاتذالم ال لهه ذاأليههمالذتههوااذال سهه الذلللههيذلمساقةهه ذدل 

هاذتهيذالمنلتمذلامناوذالنم لاتذالم ال ل مذلالم ايهاذالمأدمه ذلعهةذجم له ذم ال له ذتهيذحهامذمسهنلل
.المنلتمذلال الق ذبللذالمنالتذلأعضاءذالنم ل ذالم ال ل 

زيارة المجلس التنسيقي

:المخرجات

.يسلحذبإصدا ذالسنةذالمنا اذتو ااذ•
.البدءذداخةذالنام  ذحمجذلجودذخبرةذتاتل ذلال طالبذخا جها•
.االيماما ذلالم ال ذتيذالمةا يعذمعذالنم لاتذاألخرى•
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الزيارات والمقابالت

.زيارة الجمعية التعاونية متعددة األمراب لمنسوبي جامعة الملك سعود
لنام ه ذلذلللهيذلمساقةه ذمهدىذعالقه ذاباعةلمم ذمأابل ذالمديرذالمسفلناذللنم ل ذاأليمالذعليذ

نم له ذبالنم ل مذلطريأ ذالمةتلةذبللذالنام ه ذلالنم له ذلأبهراذالمةها يعذالساجحه مذلأ هوا ذالهدخةذلل
.تيذجام  ذالمليذي ود

:المخرجات

.أيا ذالسناحذهوذالم ال ذمعذمديرذالنام  ذب أودذ يمل •
. بطذالةراءذبالمساهمللذعلذطريقذالسأاطذااليمهالتيذتربحذملذالمةمريات•
.الألاـذبمةعةذلنس ذخاص ذملذمنلتذا دا ةذمفوضلذبالأرا اتذالسري  •

جامعة الملك سعود

.زيارة الجمعية التعاونية متعددة األمراب بالدرعية
 مذمأابلهه ذ  ههلتذمنلههتذإدا ةذالههدتمو ذعبههدذالههرحملذالساصههرلذلللههيذلمساقةهه ذالمةهها يعذاأليايههل

.ل مولجذاألعمامذالخاص ذبالنم ل مذلالدخةذالمأريبي

محافظة الدرعية

:المخرجات

ذتيذجم لاتذأخرى• ذمساهماا .دخومذالنم ل ذلمعو ذتلا اا
.المرتل ذعلجذاأل ةط ذال  اعل ذحسلذاخملاصذالنم ل •
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الزيارات والمقابالت

(.شركة نما لالستشارات والمعارب والتطوير)الجمعية التعاونية لإلسكان 
ايهل ذلذلللهيذلمساقةه ذالمةها يعذاأليالةهدادامم ذمأابل ذ  لتذمنلتذا دا ةذالدتمو ذعبدذالللذ
.ل مولجذاألعمامذالخاصذبالنم ل ذلالدخةذالمأريبي

:المخرجات

.محديدذاحملاجاتذمسسوبيذالنام  •
.المرتل ذعلجذمعيلتذالنم ل ذتيذألمذيسمللذلعدـذموقعذاأل باح•

الجمعية التعاونية لإلسكان

.شركة مزايا للسفر والسياحة
 ذتهيذمةهرل ذمم ذمأابل ذالر لتذالمسفلناذاأليمالذماجدذايمو يلذللليذلمساقةه ذ هرات ذمةهتللل

.السفرذلالسلاح مذلعرضذمةرل ذالةأقذالمفرل  

زيارة شركة سفر وسياحة

:المخرجات

.السوبذتيذحاج ذتبلرةذللموجلذا لعمرل يذتيذالسفرذلالسلاح •
.إمعا ل ذاحمضا ذالنم ل ذتمسمامر•
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خبر 
صحفي

معالي مدير جامعة  يبة يدشن
الجمعية التعاونية متعددة االمراب

وبيذالنم له ذالم ال له ذمم هددةذاألغهراضذلمسسهالسهرا يد لذم اليذمديرذجام  ذطلب ذعبدذال  يه ذ
.هه1439/ذ02/ذ10مذخالمذاجمما ذاللنس ذااليمةا ي ذاألتاديمل ذبالنام  ذللليذبما ي ذجام  ذطلب 

اتذلقههامذم اللههلذإ ذالنم لهه ذيههمعو ذ ياديهه ذمههلذخههالمذمطبلههقذأبههراذالم ههايلرذلاتذاللههل ذبالنم لهه
مذلمسهه ذتهيذمهوتلرذخهدماتذلبلئله ذايهماما ي ذلم ذلعالملاا  ال له ذلاتذجهودةذالم ال ل ذالمممل ةذمحللاا

ذلموجهاتذالمملع ذتيذ ؤي  .لملذخالمذمحألقذمنممعذحلواذلاقملادذم دهر"ذ2030"عالل لذلتأاا

   ههادي ذلأضهها ذم اللههلذبههع ذالنم لهه ذيههمهم ذبسةههرذالههوعيذالم ههال يذبههللذالمسسههوبللذبالويهها ةذا
 مذلموتلرذلا عالمل ذالمسايب ذالمساهم ذتيذمحسللذالحال ذاالجمماعل ذلاالقملادي ذألعضاءذالنم ل

.الخدماتذالحلوي ذالميذمفمأدهاذمسطأ ذعمةذالنم ل 

 هال ذبهللذلبللذم الللذبع ذالنم له ذمةهنعذال مهةذالم هال يذااليهماما امذلم مهةذعلهجذمطهويروذبالم
بمهاذمسسوبيذالنام  ذلقلادامهاذملذجه مذللاا ةذال مةذلالمسمل ذاالجمماعل ذبالمملع ذملذجه ذأخهرى

 ذبمسطأه ذيدع ذالبراماذالمسموي ذاالجمماعل ذلاالقملادي ذلمسسوبيذالنام  ذخاص مذلمنممعذالمديسه
.المديس ذالمسو ةذعام 

مذلأ ذ1429مها ي ذ73للترذم الللذأ ذالنم ل ذمه ذمعيلسههاذبموجهلذ لهاـذالنم لهاتذالم ال له ذ قه ذ
مههراتذالنم لهه ذممطلههعذ طههالبذمنموعهه ذمههلذالمةهها يعذالمسمويهه ذلاالقملههادي ذلاالجمماعلهه ذخههالمذالف

.الأادم ذتيذعددذملذالأطاعاتذالمنا ي ذالمخملف 
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اعالن 
صحفي

اعالن 
صحيفة الرياب االقتصادي
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الظهور
االعالمي

احصائيات الظهور اإلعالمي 
م2018للجمعية التعاونية لعام 

                             

                             

                                        

        

          

  

         

         

       

       

       

                             

                             

                                        

                             

                             

                                        

        

          

  

         

         

       

       

       

                             

                             

                                        

األخبارالتغريدات

 أخبا ذصحفل4متريدات86
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(1)اللوحات الدعائية 
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(2)اللوحات الدعائية 
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(3)اللوحات الدعائية 
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