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صالح بن سعيد الحربي. د
رئيس مجلس اإلدارة

في ُحكمِه أحدًا، الحمد لله رّب العالمين، اّلذي أحصى كّل شيء عدًدا، وجعل لكّل شيء أمدًا، وال ُيشرك
.يوم الدينوصحبه وسلم صالة دائمًة إلىآلهوالصالة والسالم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى 

دُفنا أن نضَع إن السير نحو النجاح رحلة ال نهاية لها، وسُر ذلك النجاح هو الثباُت على الهدِف، فقد كان ه
مشاريع، أما اليوم رؤية واضحة لمستقبلنا وتطوير حاضرنا، فباألمِس كانت بدايتنا بالتأسيس وعدد من ال

لبة تطبق  فلدينا ولله الحمد والفضل عدد أكبر من المشاريع والبرامج واالتفاقيات، قائمة على أسس ص
أحقققدل القققنظم اإلداريقققة فقققي إدارة المنظومقققات والمنشقققلات، متطلعقققين مقققن خاللهقققا إلقققى التوسقققع بكقققل 

ع الستشراف ال” طيبة التعاونية“إننا في . المستويات نظامًا وإدارًة وانتشاراً  مستقبل الواعقد بخطقًى نتطلَّ
لمهنيققة ثابتققة وفقق  إسققتراتيجية مدروسققة تبناهققا مجلققس اإلدارة والقققائمين عليققه والققذين لققديهم المقققدرة ا

.القتناص الفرص ذات العوائد االستثمارية المجزية

عاماا  اسانائائيا  هقق، والقذي يختصقر1442م الموافق  2020هذا تقرير منجزات جمعية طيبة التعاونية لعام 
ائحققة ومسققيرة مققن العمققل الجققاد لتحقيقق  المنجققزات التققي تطمققح الجمعيققة لبلوبهققا، ربققم مققا تسققببت بققه ج

ن خالل مقا وم. فيروس كورونا من أزمة محلية وعالمية في شل الحركة الحياتية واالجتماعية واالقتصادية
ل عامنقا واجهناه من تحديات بسبب هذه الجائحة، عملنا على بذل جهودنا في تحقي  رسالة الجمعيققة خقال

.الثاني على التوالي بفضل من الله وتوفيقه ثم بتظافر جهقققود المخلصيقققققققن

مين على وال يفوتني أن أشكر كل من بذل الكثير من الجهد في مجلس اإلدارة والفري  اإلداري من القائ
يهدف أعمال ومنجزات هذه الجمعية، فبفضل الله ثم بفضل اإلدارة الناجحة والمتمكنة في طاقم إداري

ِجَدت هقذه لتحقي  نهضة تعاونية من خالل التطوير واالستثمار وتحقي  أهداف سامية والتي من أجلها وُ 
ين كما انتهقز هقذه المناسقبة ألتققدم بالشقكر لخقادم الحقرمين الشقريف. 2030الجمعيات وف  رؤية المملكة 

.ققققةوولي عهده األمين على جهودهم ودعمهم واهتمامهم بالقطاع الثالث الذي يمثل الجمعيات التعاوني
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ي أسقهمت  في ظل التغيرات اإليجابية المتطورة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتق
بقاالنطال  بمقا يصقب 2030بشكل ملحوظ في تحريك عجلة االقتصاد، وتحقيقًا لرؤية المملكة 

طيبققة تأسقيس" بمشققيلة اللقه وتوفيقققه"فقي المسققاهمة بمجتمقع حيققوي واقتصقاد مزدهققر، تقم 
جمعيققة هققق، وهققي 1429/ 30/ 09وتققاريخ 73التعاونيققة بموجققب نظققام الجمعيققات التعاونيققة رقققم 

.تعاونية متعددة األبراض ذات مسؤولية محدودة

رؤينئا
رز ريققادة الجمعيققة التعاونيققة متعققددة األبققراض لمنسققوبي جامعققة طيبققة مققن خققالل تطبيقق  أبقق

ات وأجققواء المعققايير ذات الصققلة بالجمعيققات التعاونيققة المتميققزة محليققًا وعالميققًا، وتققوفير خققدم
2030ي رؤيققة ثقافيقة وبيليققة اسقتثمارية وتعاونيققة ذات جقودة عاليققة، وفققًا لتوجهققات المملكقة فقق

.وتحقيقًا لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر

رسالنئا
ة وقيادتهقا تشجيع العمل التعاوني االسقتثماري وتطقويره بالتعقاون بقين منسقوبي جامعقة طيبق

ووزارة المققققوارد البشققققرية والتنميققققة االجتماعيققققة، بمققققا يققققدعم البققققرامج التنمويققققة االجتماعيققققة 
.واالقتصادية لمنسوبي جامعة طيبة خاصة ومجتمع المدينة المنورة عامة

أهدافئا

المسقققققققاهمة فقققققققي 
تقققققققوفير الخقققققققدمات 
الحيويققققققققققة التقققققققققققي 
تفتققققققدها منطققققققة 
عمقققققققققل الجمعيقققققققققة 
وتلبققققققي احتياجققققققات 

.األعضاء

نشققققققققققققر الققققققققققققوعي 
التعققققققققققاوني بققققققققققين 
المقققققققققققققققققققققققققواطنين 

ية بالوسائل اإلرشقاد
واإلعالميقققققققققققققققققققققققققة 

.المالئمة

المسقققققققاهمة فقققققققي 
تحسقققققققققين الحالقققققققققة 
االجتماعيقققققققققققققققققققققققققة 
واالقتصقققققققققققققققققققادية 

.ألعضاء الجمعية
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أعضاء مجلس اإلدارة
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صالح بن سعيد الحربي. د
رئيس مجلس اإلدارة

ماجد بن علي الماجد. د
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفوتاويميمونة بئت سعيد . د.أ
األمين العام

عبدالله بن عمر باسالمة. د
األمين المالي

هاشم بن حمزة نور. د. أ
عضو مجلس اإلدارة

جسنئيةبسمة بئت أحمد . د. أ
عضو مجلس اإلدارة

مها بئت عبدالجبار اليماني. د
عضو مجلس اإلدارة

عزت بن حمزة بشئاق. م
عضو مجلس اإلدارة

محمد بن عنيق الحيدري. أ
عضو مجلس اإلدارة



Organizational Chart|الهيكل النئظيمي 
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(1)اللوائح والسياسات واإلجراءات 
ي تخضققع الجمعيققة لفشققراف المباشققر مققن قبققل وزارة المققوارد البشققرية و التنميققة االجتماعيققة، ويققدار العمققل فقق

.لجمعيةالجمعية وف  نظققام مجلس الوزراء للجمعيات التعاونية والئحة الوزارة التنفيذية و الالئحة األساسية ل

الالئحة التنفيذية لنظامةنظام الجمعيات التعاونييةدليل حوكمة الجمعيات التعاون
الجمعيات التعاونية

شهادة تسجيل 
سياسةجمعية طيبة التعاونية

فهااالحتفاظ بالوثائ  واتال
نموذج دعوة األعضاء

المؤسسين المساهمين

010203

040506
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(2)اللوائح والسياسات واإلجراءات 

نموذج تعارض المصالحنموذج طلب ترشيحنموذج تفويض

سياسةالئحة الموارد البشرية
الخصوصية واالستخدام

اتسياسة اإلبالغ عن المخالف
وحماية مقدمي البالبات

070809

101112
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(3)اللوائح والسياسات واإلجراءات 

عالميثا  األخالقي  للمتطوسياسة قبول الهباتسياسة تعارض المصالح

السياسة العامة
ةالئحة المتطوعين بالجمعيإلشراك المتطوعين

131415

1617
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ولمراجعااة هااذه السياااسااااات 
يمكئك االّطالع عليها من هئا

https://taibahca.org.sa/evidence
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ننائج تقييم معايير الحوكمة للجمعية 

معيققة تقريققر تقيققيم معققايير الحوكمققة للج
ي التعاونيققة متعققددة األبققراض لمنسققوب
:ةجامعة طيبة من قبل الجهة المشرف
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م2021اعنماد الخطة النشغيلية للعام 

15 م2020التقرير السنوي 

اعتمققد مجلققس إدارة الجمعيققة التعاونيققة متعققددة األبققراض لمنسققوبي جامعققة طيبققة 
، والخطققة التشققغيلية هققي خطققة تتضققمن كافققة األنشققطة 2021الخطققة التشققغيلية لعققام 

تققات واإلجققراءات المتعلقققة بتحقيقق  األهققداف اإلسققتراتيجية العامققة والخاصققة، والتوقي
تهدفاتها، الزمنية بشكل محدد، والتكاليف المالية لتحديقد كيقف سقتحق  الجمعيقة مسق
ي ال تكلف كما سيتم العمل على مشاريع افتراضية ومشاريع ذات ربح بسيط دائم والت

مهقام، ومعرفقة الجمعية مبالغ كبيرة، وتتضمن الخطقة جقدواًل زمنيقًا مفًصقال لمتابعقة ال
:والمتمثلة فيفترة إنجازها ضمن المحاور األساسية التي اعتمدت عليها الخطة 

40% 40% 20%

المشاريعالنطوير اإلداري االسنامار

https://taibahca.org.sa/general_files/2021/05/27/60af607e6985f.pdf
https://taibahca.org.sa/general_files/2021/05/27/60af607e6985f.pdf




تحول رقمي رائد–طيبة النعاونية 

17 م2020التقرير السنوي 

خقدم عبر منصقة تفاعليقه امنقه تتحول رقمي رائد نهدف من خالل موقعنا الرسمي إلى 
وتتققققيح للمسققققاهمين التسققققجيل وإدارة شققققؤونهم " طيبققققة التعاونيققققة"أهققققداف جمعيققققة 

قدمقة والتواصل معنا بكل يسر وسهولة وتوفر لقزوار الموققع إمكانيقة حجقز الخقدمات الم
تجداتها والتسجيل بالدورات التدريبية، باإلضافة لعرض أنشقطة الجمعيقة وأخبارهقا ومسق

:حيث ينميز الموقع بالمزايا الناليةوالمزيد من المعلومات، 

03 02 01

دعم العقرض علقى 
كافققققققة شاشققققققات 

.  األجهزة الذكية

بوابقققققققققققققققققققققققات 
الكترونيقققققققققققققققققة 

.خدمية

سققققققققققققققققققققهولة 
واجققهققققققققققققققققققققة 

.المستخدم



بنـــاء الدليل التقنــي للموقع والمتضمــــن 
ات المكونات الرئـــيــسـيـــــة وسينــــاريــوهـات الشاش

.والبوابـــات والمخرجـــات المتوقعـــــــــة

دراســـــة عــــــــروض األسعـــار وترشيـح إحدى 
الجهات والتعاقد معهــا، والبدء باالجتماعات 

.الدورية الالزمة ومناقشة المتطلبات

عــرض النســـخة التجريبيـــــــة مـــن الموقـــع الرســـمي
أاد للجمعية، واختبـار ااةـة خـدمات المــــــوقع والتـــــــ

.من سـيـــر العمليات اما هو مطلوب

ز الرسمي للموقع، وحج" الدومين"اختيار اسم 
ات االستضاةــة، ورةع الموقـــــع على السيرةر

.بعد االعتماد

تغــذية واجهات الموقع وصفحاته بالـــمحتـــوى
واللوائــح، والسيــاســات، واإلجراءات، واألخبــــار، 

.والصـــور والفيـــديوهـــات

به، بدء انطالق الموقع بتدشينه، والتعريف
.دمهاوببواباته الرئيسية والخدمات التي يق

ادات اعتماد اللجنة الفنية إضاةة نظـــــام الدورات والشه
شروع اإللكترونية بالموقع الرسمـــي للجمعية دعمـــًا لم

.مهارات طيبة للتدريب
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موقع الجمعية الرسمي

( عن الجمعية)
صفحة تعريفية

بوابة المساهمين

نظام صالحيات

بوابة النوظيفبوابة َشاِور  

بوابة حجز القاعات

عدد من النقارير 
اإلحصائية

نظام الدورات وإدارة نظام رسائل داخلي
المندربين

اسنفناء داخلي 
مركز إعالمي منكامل للمساهمين الجمعية

ابرز اللوائح والسياساتمحدث
واالجراءات

إصدار الشهادات 
صفحة اتصل بئا للرد االلكنرونية 

لوحة إعالنية عرضية على االسنفسارات
لعرض المسنجدات

قائمة بالمشاريع صفحة كن شريكا  
لوحة تحكم والبرامج

إلدارة الموقع

19 م2020التقرير السنوي 



إحصائيات عن موقع طيبة النعاونية

20 م2020التقرير السنوي 

نسعد بزيارتكم لموقعئا اإللكنروني

(3  )
.ةبوابات إلكترونية خدمي

(34)
.إجمالي عدد الحجوزات

(118.477  )
.إجمالي عدد الزيارات

https://taibahca.org.sa/
https://taibahca.org.sa/




22 م2020التقرير السنوي 

مشروع 
الكوفي شوب

والقذي أوقفت الجمعية التعاونية متعددة األبراض بجامعة طيبة مشروع الكوفي
. ليكقون أحقد المققرات التقي تخقدم رواد الجامعقة2019تم إعداده وتجهيزه خقالل عقام 

ي وتم ذلك خالل عمل الجمعية علقى تشقغيله مقن قبقل أحقد الشقركات المشقغلة فق
( 19-كوفيقد)مجال المققاهي والتمقوين، إذ حالقت الجائحقة الصقحية لفيقروس كورونقا 

.دون إقامته مما أدى إلى صدور قرار بإيقاف المشروع

موقع المشروع
المبنى الدائري
بجامعة طيبة

مساحة المشروع
2م( 60)

تكلفة المشروع
ريال( 33.480)

م2020مارس 20تاريخ اإليقاف  20
MARCH



مشروع الكوفي شوب

23 م2020التقرير السنوي 



مشروع مبئى طيبة لألعمال

24 م2020التقرير السنوي 

، وهو مبنى 2019يعد مبنى طيبة لألعمال أحد مشاريع الجمعية والتي أقيمت خالل عام 
زودة متعدد الخدمات، يضم مكاتقب مؤثثقة مسقتقلة ومشقتركة، وبقه قاعقات اجتماعقات مق

ى بأحقققدل التجهيقققزات تمكقققن العقققاملين مقققن تنفيقققذ اجتماعقققاتهم بشقققكل مباشقققر، أو حتققق
مقا تقوفر للمناسبات والملتقيقات، ممقا يتقيح لفريق  العمقل أريحيقة ومرونقة فقي المكقان، ك

.هذه المقرات لتبقي صاحب العمل بالقرب من عمالئه

.زطري  األمير نايف بن عبدالعزي–حي الزهرة 

2م(500)تبلغ مساحته 

.ةمكاتب تجارية مؤثثة ومجهزة ومؤجر( 5)عدد

.قاعتان لالجتماعات والمؤتمرات

اونيةالمقر الرئيس لطيبة التع–الدور الثاني 

.بدروم وسطح ومطل

ريال سعودي188,000

2020إيققققرادات المشقققروع لعام 



مرافق مبئى طيبة لألعمال

25 م2020التقرير السنوي 



26 م2020التقرير السنوي 



مشروع مبئى الفيصلية االسناماري

27 م2020التقرير السنوي 

ية أقامققت الجمعيققة التعاونيققة متعققددة األبققراض بجامعققة طيبققة مشققروع مبنققى الفيصققل
وعين والذي تم إعداده في السقاب  ليكقون دار ضقيافة السقتقبال األطفقال مقن عمقر األسقب

ليصقبح اسقتراحة تحقت مسقمى 2020عامًا، ثم تم تحويل المشروع فقي عقام ( 12)حتى عمر 
ميققة، اسققتراحة طيبققة النققد  وذلققك بسققبب ظققروف الجائحققة وتوقققف كافققة المرافقق  التعلي

".عن بعد"وتحول الدراسة إلى نظام 

.طري  رفيدة االنصارية–حي الفيصلية 

2م(2000)تبلغ مساحته 

ألف ريال سعودي( 92.000)تكلفة االنشاء 

م 2020م/19/09تاريخ توقيع عقد تطوير المقر 

ريال سعودي288,000

إيققققرادات المشقققروع المتوقعة

تفاصيل 
مبئى الفيصلية 
االسناماري



صور تجهيز مبئى الفيصلية االسناماري

28 م2020التقرير السنوي 





مشروع مهارات طيبة للندريب

30 م2020التقرير السنوي 

مشقققروع تطقققويري ريقققادي تمكينقققي تفقققاعلي توعقققوي يتضقققمن العديقققد مقققن المبقققادرات 
باشققرة والمجققاالت  القتنققاص الفققرص االسققتثمارية بمققا يحققق  العوائققد المباشققرة وبيققر الم

واصقفات للجمعية ومنسوبيها، من خقالل تققديم بقرامج تدريبيقة متميقزة تراعقي أفضقل الم
، والتنافسقية العالميقة، 2030من توجهات رؤيقة المملكقة منطلقاتهاواالشتراطات تستمد 

دة وتوجهات العصقر نحقو المهقارة االبداعيقة، والخدمقة المجتمعيقة الرياديقة بمقا يضقمن جقو
ات التقققدريب وتشقققكيل الكفقققاءات المهنيقققة المسقققتقبلية المقققزودة بالمهقققارات والممارسققق

.تمعالمعرفيققة والتققربققوية والمهنيققة الققرصققينققة، خدمًة لمنسوبققي الجمعيققة والمققج

الرؤية
خبـر  لـتكن جمعيـة طيبـة التعاونيـة بيـ 

بـرامج و. لبرامج تدريبية اسـتممارية رائـد 
ـــــــالنفع  ـــــــز  تعـــــــود ب ـــــــة متمي مجتمعي

.للمستفيدين

الرسالة
ــــة اســــتمم ــــرامج تدريبي ارية تقــــديم ب

نوعية ذات جود  عاليـة ةـي مجـاالت
ســــهم ةــــي رةــــع افــــاء   متعــــدد  ت 

.ةالمتدربين وقدرتهم التناةسي

ريال سعودي55,886

إيققققرادات المشقققروع



مبادرات مشروع مهارات طيبة للندريب

31 م2020التقرير السنوي 

:تمالت مبادرات المشروع في

الندريب النعاونيالملنقيات

البرامج االسناماريةالبرامج المجنمعية



أهداف مشروع مهارات طيبة للندريب

32 م2020التقرير السنوي 

نشر ثقافة التدريب 
والتطوير المتميز

ة اقتراح الخطط التشغيلي
التدريبية بما يخدم أهداف

الجمعية

تقديم الدعم الفني في 
ي التدريب والتطوير المهن
لكافة منسوبي الجمعية

ة تقديم الدورات التدريبي
التخصصية والعامة 

للمستهدفين

بية تقويم الدورات التدري
وتقديم تغذية راجعة

رفع كفاءة أداء منسوبي 
الجمعية في مجال 
الحوكمة والتطوير

ية اقتناص الفرص التدريب
تالمناسبة لبعض الفئا

والجهات

عملللللللل  الخطللللللللط 
التشللللللللللللللللللللللغيلية 

خدم التدريبية بما ي
.أهداف الجمعية

تنفيللللللللذ الللللللللدورات 
ة والورش لرفلع كفلاء
المجتمللع ومنسللوبي

.الجمعية

تقللللللدير ااتتياجللللللات 
ع، التدريبيللللة للمجتملللل

والجهلللللللللللللللللللللللللللللللللات 
.المستهدفة

التنسللللللللي  مللللللللع 
الجهللللات المعنيللللة 
لتنفيلللللذ اللللللدورات

.التدريبية

التنسللللللللي  مللللللللع 
المللللدربين تسللللب 

.ااتتياج

عمللللللللل  التقلللللللللارير 
وية الفصلية والسلن

.للتدريب

010203040506

:أبرز مهام قسم التدريب بالجمعية



البرامج المجنمعية: أوال  

33 م2020التقرير السنوي 

معايير الحوكمة للجمعية 
األهلية

أخطاء شائعة في البحوث 
ائيةالنربوية وتحليالتها االحص

اب األساليب الحدياة الكنس
اللغة اإلنجليزية وعالقنها 
لكةبنطوير النعليم في المم

االعنماد المدرسي أهمينه 
وتوجهاته وإجراءات تئفيذه

دورة الرخصة المهئية
للغة االنجليزية



احصائيات-البرامج المجنمعية : أوال  

34 م2020التقرير السنوي 

إجمالي عدد 
المستفيدين

5,446
ساعات من 

التدريب واإللهام

10
ين مدربين ومتحدث
باللقاءات

5

يوم 
لتنفيذ البرامج

60
ع مرات التفاعل عبر مواق
التواصل االجتماعي

4.656
إجمالي عدد دقائ  

اللقاءات

1.000



ةالبرامج االسناماري: ثانيا  

دورة تدريبية من خاللها إلقى تمكنقين المعلمقين مقن المهقاراتنهدف 
عادة ومن إعقداد وتققديم سق. التقنية إلتمام عملية التعليم

. البرناويالدكتور عبد الكريم 

01

دورة مهارات المعلم الرقمي

المستهدةون

أعضاء هيئة التدريس

المنضمون

متدرب114

مد  التدريب
15أيام بمعدل 3

ساعة معتمد 

قدمت بالتعاون مع معهد قطاف للتدريب

35 م2020التقرير السنوي 



ةالبرامج االسناماري: ثانيا  

برنامج تأهيلي

أهميققة البرنققامج فققي مققنح المتققدربين أسققس العمققل اإلرشققادي وأهققم النظريققات تكمققن 
سققة والممارسققات الميدانيققة لمعالجققة المشققكالت الطالبيققة وتوثيقق  العالقققة بققين المدر

يشقمل بقذلك واألسرة، ويقدم لهم نموذجًا تأهيليًا لالختبارات المهنية لفرشاد الطالبقي  ل
تمقد من هم على رأس العمل والخريجين على حقد  سقواء،ُ ِققدم بالتعقاون مقع المقدرب المع

(.ماجستير علم نفس تربوي توجيه وإرشاد)الحبيشي آمال.أ

02

الئمو المهئي في 
.اإلرشاد الطالباااي

المستهدةون
المعلمون–المشرةون 

خريجي الجامعات

المنضمون

متدربًا ومتدربة 29

مد  التدريب
60أيام بمعدل 7

ساعة معتمد 

قدمت بالشراكة مع وحدة الكراسي البحثية
بجامعة طيبة

36 م2020التقرير السنوي 



ةالبرامج االسناماري: ثانيا  

برنامج تدريبي

هنيقة المققدم تم تقديم برنامج الرخصة المهنية لتهيلة المعلم الجتياز اختبار الرخصقة الم
يبقة التعاونيقة من هيلة تقويم التعليم وذلك على إثر توقيع اتفاقية التعاون بين جمعية ط

.وشركة هرم اللغات

03

برنامج
الرخصة المهئية للغة اإلنجليزية

المستهدةون
المعلمون–المشرةون 

خريجي الجامعات

المنضمون

متدربًا ومتدربة 29

مد  التدريب
ساعة تدريبية 120

معتمد 

قدم المشروع بالشراكة مع أكاديمية 
لتعليم اللغة االنجليزيةإلسو

37 م2020التقرير السنوي 



ميةملنقى القيادات النعلي–الملنقيات : ثالاا  

38 م2020التقرير السنوي 

"  الرؤية االستشرافية للتعليم عن بعد"

إجمالي عدد 
المستفيدين

236



ميةملنقى القيادات النعلي–الملنقيات : ثالاا  

39 م2020التقرير السنوي 

الرؤية االستشرافية"الجلسة العلمية الختامية بعنوان 
"للتعليم عن بعد

إجمالي عدد 
المستفيدين

279 
إجمالي عدد 

دقائ  اللقاءات

1020 



الاألسبوع العالمي لريادة األعم–الملنقيات : ثالاا  

40 م2020التقرير السنوي 

برامج ولقاءات مجانية عن بعد

شركاء النجاح



ص أتاحققت طيبققة التعاونيققة ضققمن وحققدة التققدريب للطالبققات مققن تخصقق
اوني التمويققل بقسققم إدارة االعمققال بجامعققة طيبققة فرصققة التققدريب التعقق

خطققتهم األكاديميققةالسققتفياءالققذي يعققد مققن أحققد المقققررات الدراسققية 
.متهيلات بذلك لسو  العمل

41 م2020التقرير السنوي 

تمكين فاعل–برنامج الندريب النعاوني : رابعا  

إحصاءات
الندريب

دورات تدريبية( 8) عدد الطالبات( 12)

صفحة( 854)

تغريدة( 86)

ساعة( 240)

أسابيع( 8)

يوماً ( 40)

فر  عمل( 4)

ملفات ( 62)
المهام والتقارير

تقريرًا ( 288)
أسبوعيًا للجامعة



042 م2020التقرير السنوي 

يبرنامج الندريب النعاون: رابعا  
أهداف البرنامج

تزويققققققد المتققققققدرب بفكققققققرة 
واسققققققعة عققققققن الوظققققققائف 
والهياكقققققققققققل التنظيميقققققققققققة 

ة للمنظمققة وكيققف يققتم ادار
.أنشطتها

ي لقدى تطوير التفكير التقأمل
الطالقققققب، وربقققققط الدراسقققققة 

قققي النظريققة بالعمققل التطبي
.واكتساب الخبرة

تطققوير مهققارات جديققدة لققدى 
المتققدرب وصقققل المهققارات 

.الموجودة

تنميقققة ققققدرة الطالقققب 
الشخصققققية والتعققققاون
مقققققققققققققققع القققققققققققققققزمالء 

.والمشرفين

تطققققوير مهققققارات االتصققققال 
.والعرض

تعزيقققققققز سقققققققيرة  وخبقققققققرات 
. الطالب المتدرب

فققققتح المزيققققد مققققن فققققرص 
. العمل للطالب المتدرب



43 م2020التقرير السنوي 

يبرنامج الندريب النعاون: رابعا  
مدة البرنامج وضوابطه

:ضوابط الندريب

(240)

(120  )
ساعة تدريب

مباشر

(120  )
ساعة تدريب
بير مباشر

التدريب المباشر 
(ساعات يومياً ( 6)يومًا بمعدل 20)

التدريب بير المباشر
(ساعات يومياً ( 6)يومًا بمعدل 20)

.االلتزام بأخالقيات المهنة وخصوصية المعلومات، واحترام انظمة وقوانين الجمعية•

. و  العملأن تقوم بتنفيذ كافة المهام التي توكل اليها جهات التدريب بما ينمي مهاراتها في التخصص وفي احتياجات س•

.ساعة تدريبية( 240)البد أن تنجز الطالبة •

.إال بموافقة المشرف عليها بجهة التدريب( خالل فترة الدوام الخاصة به)ال يح  للطالبة مغادرة مكان التدريب •

%.40والتي تصل إلى . في جهة التدريب تعد محرومة من الدرجات من قبل جهات التدريب% 75إذا قل حضور الطالبة عن •

.استغالل فترة التدريب في تطوير العديد من المهارات في التخصص وفي ما يتطلبه سو  العمل•

:يةمدة الندريب النعاوني بالجمع



44 م2020التقرير السنوي 

يبرنامج الندريب النعاون: رابعا  
فاعل_تمكين#



45 م2020التقرير السنوي 

مققن منطلقق  التعققرف علققى جانققب مققن تققاريخ المدينققة اإلسققالمي ومققا تتضققمنه جبالهققا 
رنقامج وأحياؤها من أحدال تعطرت بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليقه وسقلم أققام ب

إسقققاء رحلققة المدينققة المنققورة بلققد التققاريخ والمغققامرات موجهققه للبنققات وهققو ضققمن بققرامج
.قدم بالتعاون مع المرشد السياحي األستاذ أحمد التركي. جمعية طيبة التعاونية

بلد الناريخ والمغامرات–برنامج رحلة المديئة 

(30)
إجمالي عدد 

.المشتركات

(9  )
ريةأماكن تاريخية واث

.تمت زيارتها

(8  )
إجمالي عدد ساعات 

.الرحلة

لمساهمات 
الااجماعاايااااة



46 م2020التقرير السنوي 

بلد الناريخ والمغامرات–برنامج رحلة المديئة 



47 م2020التقرير السنوي 

برنامج شاور لالسنشارات القانونية
خبقرة إجرائيقة برنامج خدمي نوعي ٌيعنى بتقديم كافة الخدمات القانونية بعلمية موثققة و

يس نهقدف مققن خاللقه إلقى تأسقق. ومهنيقة عاليقة لمنسققوبي جامعقة طيبقة بالمدينققة المنقورة
واإلثققراء خدمققة نوعيققة تلبققي االحتيققاج المعرفققي والقققانوني فققي كافققة المجققاالت والتثقيققف
.يدانياالقانوني كذلك وميدان تدريبي لطلبه كلية الحقو  لممارسة العمل القانوني م

:خدمات البرنامج

.مراجعة وصيابة العقود القانونية.ةاالستشارات القانونية الشفهي

يةالمرافعة والمدافعة القضائ إعداد المذكرات الجوابية 
.واللوائح االعتراضية

ريال سعودي5,100

إيققققرادات البرنامج

خقدمة قانونيققة مقدمققة( 24)بمعققدل 



48 م2020التقرير السنوي 

برنامج شاور لالسنشارات القانونية

:مراحل سير البرنامج

ب توقيع اتفاقيقة رعايقة مقع مكتق
.عبدالرحمن بن مذكر. المحامي أ

العمقققققل علقققققى تصقققققميم هويقققققة 
.عالبرنامج، وتجهيز مقر المشرو

تدشقققققين المشقققققروع واسقققققتقبال 
استفسقققققارات العمقققققالء بشقققققكل 

.  مجاني لمدة أسبوع
إطققققققال  الحملققققققة التسققققققويقية 

.عومتابعة سير العمل بالمشرو

:الفئة المسنهدفة
.منسوبو القطاع العام والخاص•
.الشركات والمؤسسات•
.األفراد•



49 م2020التقرير السنوي 

بالنعاون مع مكنب المحامي
عبد الرحمن بن مذكر الحربي.أ



50 م2020التقرير السنوي 

برنامج شاور لالسنشارات القانونية
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مكنب شاور لالسنشارات القانونية
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هوية شاور لالسنشارات القانونية
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توقيع مذكرة تعاون مع جامعة طيبة 
مقا يسقهم تحقيقًا للتعاون والشراكة الفاعلة بين جامعقة طيبقة والجمعيقة التعاونيقة متعقددة األبقراض ب
تفقا  علقى في تحقي  أهدافهما وخل  الفرص االستثمارية الرياديقة والقياديقة والمجتمعيقة، فققد تقم اال

. هققق1442/ 04/04إبققرام مققذكرة تفققاهم بققين الطققرفين لتحقيقق  التعققاون البنققاء فيمققا بينهمققا، وذلققك بتققاريخ 
ة ووقعها من جانب الجمعية رئيس مجلقس اإلدارة القدكتور صقالح بقن سقعيد الحربقي ومقن جانقب الجامعق

.السرانيمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز بن قبالن 

.اعتماد البرامج األكاديمية للجمعية

.إتاحة الفرصة للجمعية لتنفيذ برامجها داخل مقرات الجامعة وفروعها

.إمكانية تقديم خدمات التسوي  والتصميم والمونتاج لبرامج الجامعة

.تقديم المبادرات الريادية والقيادية واالستثمارية

أوجه النعاون بين الطرفين

: مدة االتفاقية
عام واحد

.ليإمكانية التعاون في صناعة برامج جديدة تلبي احتياج سو  العمل المح

جقدوى، قانونية، دراسقات ال)إمكانية تقديم خدمات استشارية في العديد من المجاالت 
(.الدراسات اإلحصائية، وبيرها

. وإمكانية إدارة وتنفيذ برامج الجامعة



56 م2020التقرير السنوي 

توقيع مذكرة تعاون مع برنامج الكراسي 
البحاية بجامعة طيبة 

تعزيققز وقعققت طيبققة التعاونيققة مققذكرة تعققاون مققع الكراسققي البحثيققة بجامعققة طيبققة وذلققك ل
لقدكتور ومثقل الجمعيقة خقالل التوقيقع رئقيس مجلقس اإلدارة ا. التعاون التجاري بين الطقرفين

ألسققتاذ صققالح الحربققي ومثققل برنققامج الكراسققي البحثيققة وكيققل الجامعققة للدراسققات البحثيققة ا
.م2020/ 05/ 15وذلك بتاريخ . الدكتور إدريس منير الترك

.قيام برنامج الكراسي البحثية بإنتاج المنتجات البحثية

.قيام الجمعية بتسوي  المنتجات وتسيير تجارتها

.وتبادل التجارب والخبرات. تطوير البرامج والخطط التدريبية

.التنسي  إلقامة المحاضرات والندوات العلمية

أوجه النعاون بين الطرفين

: مدة االتفاقية
عام واحد

.تبادل االستشارات العلمية في جميع المجاالت ذات االهتمام المشترك

مشقتركة استقطاب المشاريع البحثية التي يمكن أن تنقدرج تحقت االهتمامقات ال
.والممولة من جهات أخرى
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السوتوقيع اتفاقية مع أكاديمية 
هققا رئققيس تققم توقيققع اتفاقيققة بققين الجمعققة التعاونيققة متعققددة األبققراض بجامعققة طيبققة يمثل

القدكتور يمثلها سعادة األسقتاذالسومجلس اإلدارة سعادة الدكتور صالح الحربي وأكاديمية 
.هق1441/ 50/ 10هاشم نور، وذلك بتاريخ 

.المشاركة في إقامة الدورات وورش العمل

.إقامة الندوات والمؤتمرات 

.المساهمة في تعليم اللغة اإلنجليزية لمجتمع المدينة المنورة

.المساهمة في جلب الفرص االستثمارية المتاحة

أوجه النعاون بين الطرفين

: مدة االتفاقية
عام واحد

.تقديم الخدمات التعليمية والتسويقية بين الجهتين
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أبرز المشاركات المجنمعية للجمعية

رعاية لقاء لجئة المسؤولية 
المجنمعية بالغرفة النجارية

تقديم قاعة تمكين رعاية 
لئادي كلية الطب 

المشاركة في اجنماع 
الجمعيات النعاونية

فات رعاية برنامج الحوار بين الاقا
له المعنمد من مركز الملك عبد ال

"  كايسد"العالمي 
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زيارة المحاسب القانوني المعنمد من الوزارة
فري  مكتب المحاسب القانوني المعتمد مقن وزارة 2020-11-5طيبة التعاونية يوم الخميس استقبلت 

2019المققوارد البشققرية والتنميققة االجتماعيققة، بمبنققى الجمعيققة لمراجعققة وابققال  القققوائم الماليققة للعققام 
ا تقم للجمعية، واطلع خالل الزيارة على كافة اإليقرادات والمصقروفات والققوائم الماليقة خقالل العقام، كمق

ة االطققالع علققى المسققتندات والمعققامالت الماليقققة ومراجعتهققا وتققدقيقها، وتققدقي  المسققتندات الماليققق
لتقي رفعقت لعمليات الصرف على المشاريع القائمة لدى طيبة التعاونية ومراجعة كافة التققارير الماليقة ا

.ليتم اعتمادها ورفعها للوزارة
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إنشاء مدرسة قيادة-( 1)الفرصة االسنامارية 
خققالل نسققعى لوضققع اسققتراتيجية متكاملققة إلقامققة وإنشققاء مشققاريع اسققتثمارية لطيبققة التعاونيققة مققن

ل العققروض المطروحققة فققي السققو  المققالي، وذلققك بهققدف تحقيقق  مصققادر ربققح ثابتققة للجمعيققة والوصققو
ل لالكتفققاء الققذاتي التشققغيلي للجمعيققة وفقق  منظققور خطققة اسققتدامة ماليققة طويلققة المققدى ولجنققة عمقق

ار وتنقوع يسهم ذلك فقي تحقيق  رسقالة وأهقداف طيبقة التعاونيقة وضقمان اسقتمر. استشارية متخصصة
.ألخطاراالستثمار وتطوير البرامج واألنشطة الخاصة، كما يعزز القوائم المالية للجمعية في مواجهة ا

تفاصيل عن المشروعالبئدم

طويل مدىنوع االسنامار1
أمانة المدينة المنورةالجهة2
سنة25مدة العقد3
الدائري الثالث ق طري  رافع بن خديجموقع االسنامار4
متر مربع120,000المواصفات المطلوبة5
أرض فضاءوصف الفرصة6

االف ريال10قيمة الكراسة7

.توصيل الخدمات للموقع.1
.االلتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.2
.مسؤولية االشراف على التنفيذ لدى المستثمر.3
.استخدام العقار للغرض المناسب له.4
.االلتزام بموعد سداد االجرة السنوية.5
.تسليم الموقع والمنشلات المقامة عليه لألمانة بعد انتهاء مدة العقد.6
.قرض بنك محلي–قرض بنك التنمية –رأس مال الجمعية : وسائل تمويل المشروع.7

االشنراطات المطلوبة لالسنامار
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إنشاء مدرسة قيادة-( 1)الفرصة االسنامارية 

تم دراسة مسودة الكراسة المقدمقة مقن األمانقة وحسقب المواصقفات المقذكورة فقي االشقتراطات،.1

مليون ريال، وذلقك اسقتنادًا علقى 15الى 10اتضح أن متوقع تكلفة إقامة المشروع تتراوح من مبلغ 

.تكلفة المدارس األخرى

ل تققم التواصققل مققع أبلققب الشققركات والمؤسسققات مققن داخققل وخققارج المدينققة بهققدف تنفيققذ وتشققغي.2

ل المشققروع معققا للتعاقققد معهققا، ولققم نجققد أي شققركة تربققب فققي التنفيققذي والتشققغيل، وتققم التوصقق

.لشركات تنفيذ وشركات تشغيل كاًل عل حده والتواصل معهم

قهقم فعليقًا من خالل البحث تبين وجود مدرستين منافسة في نفس المجال بالمدينقة وسقيتم انطال.3

.بعد نحو شهرين من طرح الفرصة االستثمارية

بقع إعادة النظر في احتياج سو  المدينة لثالل مدارس، علمًا أن المقرور أعلقن عقن جاهزيقة مدرسقة ين.4

.باإلضافة الى مدرسة أرامكو ومدرسة منطقة تبوك

هققق ونحتققاج اتخققاذ قققرار فققي الموضققوع لضققي  الوقققت لدراسققة 1441/ 09/11وقققت تقققديم الكراسققة .5

.التعاقدات والمفاضلة واالعتماد

:ننائج الدراسة الميدانية

بنققاء علققى مققا سققب  وبيققره مققن األسققباب فقققد تققم صققرف النظققر عققن
. متعددةالمشروع نظرا لتكلفة العالية وضي  المهلة ومتطلباته ال
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إنشاء وتشغيل -( 2)الفرصة االسنامارية 
وإدارة مديئة سكن عمال

تفاصيل عن المشروعالبئدم

طويل مدىنوع االسنامار1
أمانة المدينة المنورةالجهة2
سنة25مدة العقد3
طري  تبوك الجديدموقع االسنامار4
متر مربع216,693المواصفات المطلوبة5
أرض فضاءوصف الفرصة6

االف ريال10قيمة الكراسة7

.توصيل الخدمات للموقع.1
.االلتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.2
.مسؤولية االشراف على التنفيذ لدى المستثمر.3
.استخدام العقار للغرض المناسب له.4
.االلتزام بموعد سداد االجرة السنوية.5
.تسليم الموقع والمنشلات المقامة عليه لألمانة بعد انتهاء مدة العقد.6

االشنراطات المطلوبة لالسنامار
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تم دراسة مسودة الكراسة المقدمقة مقن األمانقة وحسقب المواصقفات المقذكورة فقي االشقتراطات،.1

.اتضح عدم قدرة الجمعية على إعداد المشروع

.وجود منافسين ذوي قدرة وكفاءة.2

.قيمة المشروع أعلى من إمكانيات الجمعية.3

:ننائج الدراسة الميدانية

بنققاء علققى مققا سققب  وبيققره مققن األسققباب فقققد تققم صققرف النظققر عققن
. متعددةالمشروع نظرا لتكلفة العالية وضي  المهلة ومتطلباته ال

إنشاء وتشغيل -( 2)الفرصة االسنامارية 
.وإدارة مديئة سكن عمال

وسائل تمويل المشروع

رأس مقققققققققققققققققال 
الجمعية

ققققققققرض بنقققققققك 
التنمية

ققققققققرض بنقققققققك 
محلي

010203
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شكرا  لدعمكم شركائئا اإلعالمين
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الرؤية االسنشرافية "ملنقى القيادات –خبر 
.للنعليم عن بعد

الرؤيقة ” عليميقة تستعد طيبة التعاونية بالتعاون مع برنامج الكراسي البحثية إطقال  ملتققى القيقادات الت
، 2020-9-19القى 2020-9-8هق الموافق  1442-4-4هق حتى 1442-3-22بتاريخ ” االستشرافية للتعليم عن بعد

ادة التغييقر ويأتي الملتقى ليسلط الضوء على أهم االحتياجقات لتمكقين القيقادات مقن أدوات القيقادة، لقيق
من وإحدال التحسين واإلسهام بشكل فاعقل علقى جقودة المخقرج التعليمقي وسقط هقذه التحقديات، ويتضق
لقف الملتقى عددًا من ورش العمل تم إعقدادها بشقكل مقتقن والتقي مقن شقأنها أن تمكقن الققادة مقن مخت

لملتققى بجلسقة المجاالت على قيادة فاعلة تأتي بصورة تكاملية للقيقادة اإلداريقة والتنفيذيقة كمقا يختقتم ا
ف ويسقتهد. ختاميقة تققدم فيهقا أربعقة أورا  علميقة هامقة تسقهم برسقم خارطقة الطريق  للمرحلقة القادمقة

عليميقة الملتقى مشرفي القيادة المدرسية ومدراء مكاتب التعليم ومقدراء المعاهقد األهليقة والقيقادات الت
.ورؤساء األقسام والوكالء واالداريين

أقرأ المزيد

شركائنا اإلعالميون

https://taibahca.org.sa/news/25
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ساعات اسنشارية مجانية في األسبوع –خبر 
.العالمي لريادة األعمال

يقادة األعمقال قدمت طيبة التعاونية بالشراكة مع الكراسي البحثية بجامعقة طيبقة األسقبوع العقالمي لر
هققق، والقذي يهققدف لطقرح لقققاءات تسققتهدف المهتمقين بريققادة االعمققال 1442/04/8بقدءا مققن يقوم االثنققين 

مشقعل وعبقر األسقتاذ. سعيًا منها في مواكبة الطرح العلمي المقدم والذي يتزامن مقع األيقام العالميقة
ر الققوعي المحقالوي المققدير التنفيقذي لطيبققة التعاونيققة أن الجمعيقة تسققعى مقن خققالل هققذا الملتققى لنشقق
عقد علقى الريادي الذي يسهم في النمو االقتصادي للوطن، ويأتي الملتقى ضمن لققاءات مجانيقة عقن ب

.مدار ثالل أيام من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة

شركائنا اإلعالميون

أقرأ المزيد

https://taibahca.org.sa/news/37
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م2020الظهور اإلعالمي لعام حصائيات إ

(218)
إجمالي عدد   

.التغريدات

(4  )
إجمالي عدد االخبار 

.الصحفية

(25  )
إجمالي عدد الظهور 

.في الصحف






