




ا لتح يل  الحمدالله الذي منَّ علينا بفضلله  االكل ل لله عللي عكليه  لملهف ن  ا  نل
  2019لعلا  الجمعية التعاانيلة متعلد ا اراللام لمنيلجبم ةامعلة  ي لة منجزات 
ينا هذا هل  االتم ضمنت  م هذا الت ليل  سائلين الله تعلي ن  يته عل1441المجا   

ن ملن الفضل  ان  ن لغ مطامحنا  ان  نح    ائمًا ما نص ج إليله ددملة للميلاهمي
ي اللله  ي ة الطي ة اس انها  ان  نحكي بكلف العطاء  م مدينلة المصلطفي  لل

.عليه اسله
جمعيللة هللذا الت ليللل الللذي بللين نيللدي ه يتضللمن  ا للة مكللاقيا ابلللام  ااتفا يللات ال
ل للام  التعاانية متعد ا ارالام لمنيجبم ةامعة  ي ة  مجضحًا عد  المكاقيا اا

.ااالتفا يات ان ذا تفصيلية عنها
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التعليف بجمعية  ي ة التعاانية

 لمة قئيس مجلس اإل اقا

المياهمج 

المكاقيا االستثماقية

ال لام 

االتفا يات

الملت يات ااالحتفاالت

الزياقات

الكهجق اإلعالمم

 2019ال جائه المالية لعا  10



ة  االتلم  م ظل التغيلات اإليجابيلة المتطلجقا التلم تكلهدها الممل لة العلبيلة اليلعج ي
2030نسلللهمت بكللل ل ملحلللجك  لللم تحليللل  عجللللة اال تصلللا   اتح ي لللا لل يلللة الممل لللة 

يئة اللله بمكل"باالنطالق بما يصبُّ  م المياهمة بمجتملا حيلجي اا تصلا  مز هلل  تله 
اتلاقي  73تأسيلللس  ي لة التعاانيللة بمجةللب نكا  الجمعيلللات التعاانيلللة ق له " اتج ي ه

.هل  اهم ةمعية تعاانية متعد ا ارالام ذات ميؤالية محدا ا1429/ 03/  9

  نبلل  قيا ا الجمعية التعاانية متعد ا ارالام لمنيجبم ةامعلة  ي لة ملن دلالب تط يل
دلدمات انةلجاء المعاييل ذات الصلة بالجمعيات التعاانية المتميزا محليًا اعالميُا  اتلج يل

م ق يللة ث ا يللة ابيئيللة اسللتثماقية اتعاانيللة ذات ةللج ا عاليللة  ا  للا لتجةهللات الممل للة  لل
.اتح ي ا لمجتما حيجي اا تصا  مز هل2030

ي للة تكللجيا العمللل التعللاانم االسللتثماقي اتطللجيل  بالتعللاا  بللين منيللجبم ةامعللة  
ة ا يا تهلللا اا اقا الملللجاق  ال كللللية االتنميلللة االةتماعيلللة  بملللا يلللدعه ال للللام  التنمجيللل

.امةاالةتماعية ااال تصا ية لمنيجبم ةامعة  ي ة دا ة امجتما المدينة المنجقا ع

التعريف بجمعية طيبة التعاونية

5

الرؤية

نبذة

الرسالة



ها تغطم نعماب الجمعية منط لة المدينلة المنلجقا بصلجقا نساسلية  املا يتفللا ملن مكلاقيع
.اددماتها إلي ني منط ة ندلى من منا   الممل ة

التعريف بجمعية طيبة التعاونية

6

منطقة الجمعية

األهداف

 لح تلت ز مجاق  الجمعية بك ل نساسم علي مياهمات منيجبم ةامعة  ي ة  عن  لي 
.قياب لليهه الجاحد ( 100)ارسهه التم تيااي  يمتها م لغا  دق  

موارد الجمعية



صالح بن سعيد الحربي. د
رئيس مجلس اإلدارة

ماجد بن علي الماجد. د
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يالفوتاوميمونة بنت سعيد . د.أ
األمين العام

عبدالله بن عمر باسالمة. د
األمين المالي

هاشم بن حمزة نور. د. أ
عضو مجلس اإلدارة

ةجستنيبسمة بنت أحمد . د. أ
عضو مجلس اإلدارة

نيمها بنت عبدالجبار اليما. د
عضو مجلس اإلدارة

عزت بن حمزة بشناق. م
عضو مجلس اإلدارة

محمد بن عتيق الحيدري. أ
عضو مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
سنجات4 اقا المجلس الحالم لمدا 

. 2021/9/24  احتي تاقي  2018/9/25من تاقي  
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يه الحمداللله الللذي ملن علينللا بفضلله االكلل ل لله علللي عكلل
 لة  لمه ن  ا  نلا بننهلاء مللف منجلزات ةمعيتنلا ةمعيلة  ي

التعاانيللة متعللد ا ارالللام لمنيللجبم ةامعللة  ي للة لعللا 
ي هل  ا ي ة التعاانية نعتملد  يهلا علل1441  المجا   2019

العمللل الت للاملم  للم مدينللة  ي للة  ابعللد عللا  ااحللد علللي 
له تعالي ابفضل من ال-تأسييها استطاعت  ي ة التعاانية 

بلل ن  تح ل  نجاحلات عكيملة -ثه بتكا ل ةهج  المخلصين
ل ات للا  تتفللجق علللي نكائلهللا  للم  ثيللل مللن ميللا ين العملل

.التعاانم

لتأهيللل   للد تميللزت  ي للة التعاانيللة بت للديه بلللام  نجعيللة
د ملن  ئات مختلفة  م  عه المياهمين ا تصلا يا  االعديل

ال للللللللللام  التعليميلللللللللة االمهاقيلللللللللة الم دملللللللللة ربنلللللللللاء 
.المياهميللللللللللن

ن اا للف هنللا مج للف رلل ل اعل للا  بالجميللل ل ا للة ال للائمي
ن علي نعماب الجمعية بدءًا من مجللس اإل اقا  االعلاملين مل

الفليلللللللل  اإل اقي ا ا للللللللة الللللللللداعمين لميلللللللليلا هللللللللذ  
. الجمعيلللللللللللللللللة

ين االك ل مج جب للمؤسيين لهذ  الجمعيلة االميلاهم
هللللله                                        قةااًل انياًء  ةعل الله عملهه ذل   م ميلللزا  حينات

 ملللا ندلللك بالكللل ل مل لللز التنميلللة االةتماعيلللة بمنط لللة
ا  ةهلدا  لم  عمنلا اميلاندتنيلأبالمدينة المنجقا االذي لله 

ن لهللا اباسللمم اباسلله  ا للة منيللجبم الجمعيللة االمنتيلل ي
نل لللا ةزيلللل الكللل ل اعكللليه االمتنلللا  تجلللا  دلللا   الحللللمين 
الكلللليفين االلللم عهلللد  ارملللين عللللي ةهلللج هه ا عمهللله 
الالمحلللدا  للجمعيللللات التعاانيللللة ملللن دللللالب ا اقا العمللللل 

ت  االتنميللة االةتماعيللة التللم  انللت سللندا لعمللج  الجمعيللا
. جزاهه الله ديل الجزاء ان امهه لنا عزا اذدلا

8

صالح بن سعيد الحربي. د
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية
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دعوة المساهمين الستالم بطاقات الخصم الذكي 

 عت الجمعية  ا ة مياهميها الستال  بطا ات الخصه الم دمة لهه
.نثل االتفا ية الم لمة ما مؤسية االدتياق الذ م

دصجمات
75% تصل إلي 

علام حصلية
ةهة334للل 

ددمات إل تلانية
مج ا + تط ي  

مع تنوع المجاالت التي تشملها البطاقة

الطب
االصحة

تيجق
الليا ةات ضا

التجميل

التدقيب
االتعليه

تأةيل
 نا قاليياقات

اتل يه



ها  ارملل الجمعية التعاانية متعد ا ارالام لمنيجبم ةامعة  ي ة علي تحديث بيانلات ميلاهميتعمل 
لجمعيلة الذي يعز  من ق لا اسلتجابة الميلاهه ل ا لة ال يانلات الملسللة لله  ا لذل  تج يلد العال لة بلين ا

.  االمياهه  مما يم نها من تيهيل عملية التجا ل بينها ابين المياهه

التواصل مع المساهمين الستكمال بياناتهم

11

(925)عدد المساهمين

مساهمة
413

مساهم
503

رسالة نصية
817

هواتف مسجلة
817

الردود على 
يالبريد اإللكترون

472
اتصال هاتفي

100+

مساهما  
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تصنيف المساهمين

مساهما  (810)
% 88بنسبة  

مساهما  (63)
%7بنسبة  

مساهما  (35)
%4بنسبة  

مساهمين (5)
%1بنسبة أقل من 

مساهمين ( 4)
%0.5بنسبة 

التواصل مع المساهمين الستكمال بياناتهم
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ا الق الهجية ال صلية الجديدا لطي ة التعاانية

دشننننت الجمعينننة هويتهنننا الجديننندة 
والتنننني أوتننننحت تجسننننيد رسننننالتها 

د تمن تعاون المجتمع كنسني  واحن
.وصوال الرتقائه

حبات
السبحة

شريط
DNA

القبة 
الخضراء

:تضمن رسم الشعار الدالالت التالية

ة هلم ال لمل ي لةاالعتملا  عللي ن  ت لج   لملة ته 
ا  من الم ت لا االمصممة علي ر ل س حة اميتجح

.DNA ""رليط 
اعت اقنلا حيث تكيل إلي قسجخ مفهج  التعلاا  بيننلا ب

ن لللا ًا  للم هللذا المجتمللا   ملللين  للم الج للجب إلللي 
ذل  تعاا  مت ا ب لخدمة مجتما المدينلة مح  لين بل

. استثماقًا م اق اً 





.نحد مكاقيا ةمعية  ي ة التعاانية  اهج م ني متعد  الخدمات ي ة لألعماب يعد م ني 

16

(الم ل الحالم)تكغيل اإ اقا م ني  ي ة لإلعماب 

بمياحة

:عملت الجمعية خالل هذه العام على 

استثماق 
الم ني

 يانة 
الم ني

تيجي  
الم ني
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احدات املا   م ني  ي ة لإلعماب

م اتب( 6)
إ اقية مؤثثة

 اعة تجا ل
لالةتماعات

 اعة تم ين
للمؤتملات

معلضا  
تجاقيا 

اليطح االمطل
اال دقا 



https://taibahca.org.sa/general_files/2021/08/15/6118d86a1e30b.pdf
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الللذي الجمعيللة التعاانيللة م للل ال للج م  للم الم نللي الللدائلي ااسللتلمت 
.عةعملت علي إعدا   اتجهيز  لي ج  نحد الم لات التم تخد  قاا  الجام

مشروع 
الكوفي شوب بجامعة طيبة

مكلابات باق امكلابات سادنة

مخ ج ات  ا ةة هجا م طلا

 يس  ليهحلجيات

2019س تم ل 29 ( 60)

:تاقي  االستال :اةمالم المياحة

خدمات المشروع
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 جق ال ج م رجب بجامعة  ي ة
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ملية ملن تعمل الجمعية علي إنكاء مل ز ييت  ل ار فاب للفئة الع
:حيث عملت الجمعية على( .سنة12–نس جعين )

قسه   لا المكلاا 
. ا قاسات الجداى

ادتياق المج ا 
.المحد  للمكلاا

مخا  ة
.الج اقا

التكلفة التشغيلية مساحة المركز

مشروع
(أكناف)دار تيافة الطفل 
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.ددمة  ال ات امنيجبات ةامعة  ي ة

.ددمة ار  العاملة  اتج يل م ا   من لطفلها

.ةت ديه ال لاملل  اارنكطلللة التل يهيلللة االتلبجية الها  

تفعيلل  اق الملنا اليعج يلللللة العامللللة  ا يا ا الفلص 
 م تكغيل دليجات قيام ار فاب

تمثلت أهداف
:المشروع في

أهداف مشروع
(أكناف)دار تيافة الطفل 
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ت وذلك لتقديم الخدما(ترافلتي ) إعداد مشروع وكالة سفر وسياحةالجمعية على عملت 
.والبرام  السياحية بأسعار تنافسية

التكلفة التشغيلية 

المياهمج   م الجمعية  امجتما 
.المدينة  المنجقا االجمهجق العللللللللا 

إنجازات مشروع

.إ الق قحلة إلي مدينة بيلات•
.تفعيل با ات قحالت دا ة•
.التفاام ما الجهات المزا ا لخدمات اليفل•

المستهدفون





ن امللت الجمعيللة ابالتعللاا  مللا مل للز ارميللل سلللطا  
برننننننام  صنننننر  الترفيهننننني والتطنننننويري االةتملللللاعم 
 للا  باإلرللللللاف علللي إعلللللللدا   اتنكيمللله والمهنننننناري  

. إبلاهيه نجق الم.   

25

بلنام   لح التل يهم المهاقي

ورش العمنننل
المصاحبة

. اقا الث ة بالنفس 

. اقا الفنج  التك يلية

. اقا مهاقات الزقاعة

 اقا مهاقا ارملا   لم التعاملل 
.ما ال هلباء

مهاقا
اللسه

:أبرز المهارات المكتسبة

مهاقا
الخطابة

مهاقا
إعا ا التدايل
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بلنام   لح التل يهم المهاقي

الللي 2019/10/26نسابيللللا ملن تلاقي  7: ملدا ال لنلام 
.2019/12/06تاقي  

ملللن سلللن اليلللابعة احتلللي اليلللابعة: الميلللتهد ج 
.عكل

عدد
اإلناث

عدد 
الذكور إجمالي 

المشاركين
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بلنام   لح التل يهم المهاقي
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 الهلا من منطل  التعلف علي ةانب من تاقي  المدينة اإلسالمم اما تتضمنه ة
له انحيا هلا مللن نحللدار تعطلللت بيلليلا الن لم المصللطفي  لللي الللله عليلله اسلل
بنلاء ن ا  بلنام  إس اء قحلة المدينة المنجقا بللد التلاقي  االمغلاملات مجةهله لأل

:وتضمنت الرحلة مسننننارا  بزيارة األماكن التالينننة

.حلللصلللللن  علللب بن اررللللف .ميجد العص ة ابئل الهجيه

ن للله الضلللحيا  ا صلللة سللللمي 
.النجاقية

بئل عذق اناب منلزب للمصلطفي
.بالمدينة

بئللللللل الللللللن ا صللللللة سللللللليما  
.الفاقسم

بئللل العهللن امعللاله بميللاق اللزاا 
.نحد

.قدم بالتعاون مع المرشد السياحي األستاذ أحمد التركي

مشارك
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 جق من قحلة المدينة المنجقا





ة المدينلة المنلجقا ته بحمدالله اتج ي ه تج يا اتفا ية بين  ي لة التعاانيلة االجمعيلة التعاانيلة لمنيلجبم نمانلة منط ل
  امثلل ن للاف االتفا يلة قئليس مجللس إ اقا الجمعيلة التعاانيلة متعلد ا اراللام لجامعلة 2019/05/01اذل   لم تلاقي  

 للة  للالح بللن سللعيد الحلبللم  اقئلليس مجلللس إ اقا الجمعيللة التعاانيللة متعللد ا االالللام لمنيللجبم نمانللة منط.  ي للة  
. الحلبمعليثةحمج  بن . المدينة المنجقا  

31

ةتج يا اتفا ية ما الجمعية التعاانية لمنيجبم نمانة منط ة المدين

حيلب الع لج  ن  تد ا  ي ة التعاانية ةميا الت اليف التكغيلية لتلل  المكلاقيا
.المنفذا

عاا  ما ن  تعمل  ي ة التعاانية علي تيجي  ال لام  التدقي ية االمكاقيا بالت
.الكل اء

اليللللة ا   ن  تعمل تعاانية ارمانلللللة علي تنفيذ ال لنام  المتف  عليه بجج ا ع
.الع د المعد للمكلاا

ن  تعملللل تعاانيلللة ارمانلللة عللللي اسلللتخلال  ا لللة تللللاديك التكلللغيل الال ملللة
.لتكغيلللللل ال لام  االمكاقيا

أوجه التعاون بين الطرفين

: مدة االتفاقية
عام واحد



تج يا مذ لا تعاا  بين الجمعية التعاانيلة متعلد ا اراللام 2019/05/01هل المجا   1440/08/26ته بحمد الله  م يج  
تعاانيللة لجامعللة  ي للة ابلنللام  ال لاسللم ال حثيللة بجامعللة  ي للة  امثللل ن لللاف االتفا يللة قئلليس مجلللس إ اقا الجمعيللة ال

قيلس بلن إ .  الح بن سعيد الحلبم اا يل الجامعة للدقاسات العليا اال حلث العلملم  . متعد ا ارالام لجامعة  ي ة  
.منيل التلك

32

تج يا اتفا ية  ي ة التعاانية ما ال لاسم ال حثية بجامعة  ي ة

. يا  بلنام  ال لاسم ال حثية بننتال المنتجات ال حثية

تيييل  يا  الجمعية التعاانية متعد ا ارالام بتيجي  المنتجات ال حثية  ا
.تجاقتها

.تطجيل ال لام  االخطط التدقي ية

.ت ا ب التجاقب االخ لات

أوجه التعاون بين الطرفين

: مدة االتفاقية
عام واحد



جمجعلة الداليلة ته بحمد الله اتج ي ه تج يا اتفا ية تعاا  بين الجمعية التعاانية متعد ا ارالام لجامعلة  ي لة االم
.هل1440/09/09اذل   م يج  الثالثاء المجا   ( ايج )لالستكاقات التعليمية 
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لالستكاقات ايج تج يا اتفا ية  ي ة التعاانية ما مجمجعة 

.ت ديه الخدمات التعليمية المكتل ة

.تيجي  الخدمات لدى المنيجبين

.تطجيل ال لام  االخطط التدقي ية
اقات التعلللاا  المت لللا ب  لللم المجلللاالت التعليميلللة االتجاقيلللة  ات لللا ب االستكللل

.التعليمية  م ةميا المجاالت ذات االهتما  المكتلك

أوجه التعاون بين الطرفين

: مدة االتفاقية
عام واحد





 +300
شخص 
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المشاريعالمكانعدد الحضور الوقت

ارالام مكاقيا الجمعية التعاانية متعد االيلانممعالم مديل ةامعة  ي ة الد تجق ع د العزيز  رن 
الد محمد لمنيجبم ةامعة  ي ة  اتمت  عجا مديل مل ز التنمية االةتماعية بمنط ة المدينة المنجقا د

ة  لم ال اضلم اميلؤاب الجمعلات التعاانيلعليثلةالنا ل امديل إ اقا ددمة المجتملا ارسلتاذ نا لل بلن 
جقا  للم مل للز التنميللة ارسللتاذ ع دالللله بللن نعمللا  المطيلللي اممثللل الجمعيللات التعاانيللة بالمدينللة المنلل

. مجلس الجمعيات ارستاذ ع دالله محمد م اقك

حفل تدرين مكاقيا الجمعية بلعاية معالم مديل ةامعة  ي ة

.بطاقة االختيار الذكي•ص 11:00
.وكالة السفر والسياحة•

قاعة المؤتمرات بجامعة 
طيبة
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ن املت الجمعيلة التعاانيلة متعلد ا 89منطل  تلسي  المجا نة اضمن  عاليات اليج  الج نم الل من 
ل اًء لهذ  المناس ة االتم راق نا داللله سلعا ا1441-1-25ارالام بجامعة  ي ة يج  الثالثاء المجا   

عا ا الد تجق هاره نجق حديثله حلجب الجمعيلات التعاانيلة اتلسلي  مفهلج  المجا نلة  ا لد  الل للللللاء سل
ا الللد تجق  للالح الحلبللم قئلللليلللللس مجللللللس اإل اقا مجضحلللللا ن  احتفللللللاءنا بللاليج  الج نلللللم هللج ن للل ملل

:نجق دالب حديثه.  ما ناضح  . يم لللن ت ديملله تجا  هذا الج لللن

حفل تدرين مكاقيا الجمعية بلعاية معالم مديل ةامعة  ي ة

مفهج  المجا نلة اااة لات 
.المجا ن اح ج ه

الميلللؤاليات  لللم ال طاعلللات 
الح جميلللة االخا لللة اال طلللاا 

.الثالث

ز  اق الجمعيللات التعاانيللة  للم تعزيلل
مفهلللللللج  المجا نلللللللة للللللللدى  لللللللل 

يا الميللتفيدين  لللم ةميلللا المكلللاق
.التم تنفذها





ا ا  ا  قئليس مجللس إ اقا  ي لة التعاانيلة سلعا ا اللد تجق  لالح الحلبلم اعضلج مجللس اإل اقا سلع
دا  ا لا  بزياقا الجمعية التعاانية لمجظفم الخطجط اليلعج ية  لم مدينلة ةلباسالمهالد تجق ع د الله 

. م است  الهه الييد ماةد  قايش قئيس مجلس اإل اقا انائ ه ارستاذ علجي  دع 
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 ياقا الجمعية التعاانية لمجظفم الخطجط اليعج ية

ي زيارة الجمعية التعاونية لموظف
الخطوط السعودية

أهداف الزيارة
توطيد العالقة 
.بين الجمعيتين

تبادل أوجه 
.الخبرات والتعاون



إةمالم مكاهدات 
التغليدات



https://taibahca.org.sa/general_files/2021/08/15/6118d86a1e30b.pdf
https://taibahca.org.sa/reports/2021/05/26/60ae115795ad7.pdf



