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صالح بن سعيد الحربي. د
رئيس مجلس اإلدارة

ا، علعيل ل ي ّل شيء  الحمد لله رّب العالمين، اّلذي أحصى كّل شيء  ديدا،
، عالصييى  عال ييى  دلييى  ييي كييي  ُييء حر مييه  أحييدا، ، عي شر دنا محمييد أمييدا،

.شنعصحبه ع لم صى  اائمة، إلى شو  الدآلهصلى الله دليه عدلى 
ييال ي اكيييام الم ييا بل ال” طيبيية الاعاعنييية“إننييا ُييء  وادييد طىطييى، ناطلَّ

دليييه ثاطايية عُييت إ يياياميرية مدرع يية مبنااييا مرلييق اماار  عال ييائمين
.عالذشن لدشهم الم در  يقاناص الفيص ذات العوائد اي اثمارشة

المواُييت   2021الاعاعنيييييية لعييييا  لمعييية طيبيية ايييذا م ييييشييييي منريييي ات 
عاليذي شىاصيي م ييي  مين العميل الرياا لاح ييت المنري اتايي، 1443/ 42

يييت الاييء مطمييج الرمعييية لبلوثهييا حيييى دملنييا دلييى طييذ  لهوانييا ُييء مح 
وُي يه ر الة الرمعييية خى  دامنا الثالى دلى الاوالء طفضيل مين الليه عم

.ثم طاظاُي لهيييوا المىلصيييييييين

اار  عي شفيومنء أ  أشي ي كييل مين طييذ  ال ثييي مين الرهييد ُيء مرلييق ام
عالفيشيييت امااري مييين ال يييائمين دليييى أدميييا  عمنرييي ات ايييذ  الرمعيييية، 

دام لاح يييت نهضيية معاعنييية ميين خييى  الاطييوشي عاي يياثمار عمح يييت أايي
َدت اذ  الرمعيات عُت رؤشة الممل ة ل  . 2030 امية عالاء من أللها عر

كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة
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التعريف بجمعية طيبة التعاونية
بشكلتساهموالتيالسعودية،العربيةالمملكةتشهدهاالتيالمتطورةاإليجابيةالتغيراتظلفي

تأسيس"وتوفيقهاللهبمشيئة"تم،2030المملكةلرؤيةوتحقيقاً االقتصاد،عجلةتحريكفيملحوظ
تعاونيةجمعيةوهيهـ،9/3/1429وتاريخ73رقمالتعاونيةالجمعياتنظامبموجبالتعاونيةطيبة

.محدودةمسؤوليةذاتاألغراضمتعددة

اتذالمعاييرأبرزتطبيقخاللمنطيبةجامعةلمنسوبياألغراضمتعددةالتعاونيةالجمعيةريادة
،محلياً المتميزةالتعاونيةبالجمعياتالصلة استثماريةيةوبيئثقافيةوأجواءخدماتوتوفيروعالميا 
حيويلمجتمعاً ــوتحقيقم2030ةـــرؤيفيالمملكةلتوجهاتاً ــــوفقة،ـــعاليجودةذاتةـــوتعاوني

.مزدهرواقتصاد

المواردووزارةوقيادتهاطيبةجامعةمنسوبيبينبالتعاونوتطويرهاالستثماريالتعاونيالعملتشجيع
طيبةجامعةيلمنسوبواالقتصاديةاالجتماعيةالتنمويةالبرامجيدعمبمااالجتماعية،والتنميةالبشرية
.عامةالمنورةالمدينةومجتمعخاصة

.األعضاءاحتياجاتوتلبيالجمعيةعملمنطقةتفتقدهاالتيالحيويةالخدماتتوفيرفيالمساهمة•
.المالئمةواإلعالميةاإلرشاديةبالوسائلالمواطنينبينالتعاونيالوعينشر•
.الجمعيةألعضاءواالقتصاديةاالجتماعيةالحالةتحسينفيالمساهمة•

الرؤية

الرسالة

األهداف
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اإلدارة في دورته األولىمجلس 

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

محمد بن عتيق الحيدري. أ
عضو مجلس اإلدارة
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Organizational Chart|الهيكل التنظيمي 
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المسيرة واإلنجاز
يدًا بيد نحو استثمار مبارك

أنقر هنا لالطالع على تقرير المسيرة واالنجاز

https://taibahca.org.sa/reports/2021/12/12/61b5abc3a557e.pdf
https://taibahca.org.sa/reports/2021/12/12/61b5abc3a557e.pdf


10  2021الا يشي ال نوي 

عقد اجتماع الجمعية العمومية 
م2020–2019للعامين 

الرمعياتنظا من((26)رقمالماا إلى(22)ماا من)المواامضمناهمادلىطنا ، 
ماا طالموااعراعمااي1429/03/09عمارشخ(73)رقمالوزرا مرلقط يارالصاارالاعاعنية

ئو الكعزشيمعالءط يارالصاار للنظا الانفيذشةالىئحةمن(47)الماا عحاى(38)رقم
للرمعيةاأل ا يةطالىئحةالوارا عالمواااي10/06/1429عمارشخ(53068)رقمايلامادية

ةلمعيد داألميشاطلبعحيىانع ااااعإليا اتللم اامين،العموميةالرمعيةطكأ 
العموميةالرمعيةأدضا ادو ممُ دمالية، نةكلنهاشةللم ااميندمومية
منور المنالمدشنةطمنط ةطيبةلامعةلمن وطءاألثياضماعدا الاعاعنيةطالرمعية

ايل ايعنءالبيشددبيعالميا ىت،((SMSالنصيةعالي ائلالهامفية،ايمصايتخى 
ايل ايعنية،الصحفُءعامدى امل ايعنء،الرمعيةعموقالللرمعية،الي مء
يشنالحاضالعموميةالرمعيةأدضا دداطلغعقدللرمعية،ايلامادءالاواصلعح اطات
.دضو(100)لىلامييياع

916

100

10.2%

إلمالء ددا أدضا  الرمعية العمومية
عضواً 

(ةأصالة ععكال)ددا األدضا  الحاضيشن 
عضواً 

الن بة المئوشة للحضور
بالمئة

أونالين عبر
Zoom  04:30 2021/11/07 | 1443/04/02 

وقت االجتماعاألحد



تقرير اجتماع الجمعية العمومية 
م2020–2019للعامين 

يمكنك االّطالع عليه من هنا
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https://taibahca.org.sa/reports/2021/11/22/619b4f3d5c38c.pdf
https://taibahca.org.sa/reports/2021/11/22/619b4f3d5c38c.pdf




تحول رقمي رائد–الموقع الرسمي -1
ىيد  دبي منصة مفادلييه امنيه ممحو  رقمء رائد نهدم من خى  موقعنا الي مء إلى 

عمايييييج للم يييياامين الا ييييريل عإاار  شيييي عنهم " طيبيييية الاعاعنييييية"أاييييدام لمعييييية 
مات عميوُي لي عار الموقيال إم انيية حري  الىيدع يهولة، ط ل ش يي مال الرمعية عالاواصل 
خباراييا عالا ييريل طالييدعرات الادرشبييية، طامضيياُة لعيييض أنكييطة الرمعييية عأالم دميية، 

:حيث يتميز الموقع بالمزايا التاليةعم اردامها عالم شد من المعلومات، 

03 02 01

ادم العييض دليى 
كاُيييييية شاشييييييات 

.  األله   الذكية

نييية طواطييات ال ايع
خدمييية عمطودييية

.عمدرشبية

 يييييييييييييييييييهولة 
عالييهيييييييييييييييييييية 

.الم اىد 
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إحصائيات عن موقع طيبة التعاونية

نسعد بزيارتكم لموقعنا اإللكتروني

(46  )
.المالء ددا ايخبار

(31)
.إلمالء ددا الملفات

(138.731  )
.إلمالء ددا ال شارات

14  2021الا يشي ال نوي 

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


بوابة العمل التطوعي بموقع طيبة التعاونية-2
ة ل يل م عى لمعية طيبة الاعاعنية إلى إشيا  الماطودين ُيء منظوماهيا عإماحية الفيصي
ل ه من راثٍب ُء أ  ش هم ُء خدمة المرامال، عنيل األلي، كل ح ب ا اطاداه، عطما شم

،قييدرات الامادييية، أع إدىمييية، أع ا اكييارشة، أع م نييية، أع دلمييية، أع إاارشيية، أع ثيييي ذليي 
:وذلك لألسباب التالية. عنكي ث اُة العمل الاطودء

33 17 9

إجمالي عدد المتطوعينطلبات التطوع الجديدةإجمالي الفرص المتاحة

ل نكي ث اُة العم
الاطييييييودء طييييييين 

.أُياا المرامال

اي ييييافاا  ميييين 
الماطيييييييييييودين، 

.عطاقامهم

أاا  للحيييييييييييييييييييت 
ة الوالب للرمعي
.مرا  المرامال

إماحييييية الفيصييييية 
للم يياامة ُييء 
.خدمة المرامال

15  2021الا يشي ال نوي 



يشاا  ُء ، طهدم مح يت اللمأسسة العمل التطوعي" ادامة"مم طنا  البواطة عُت معاشيي
إاار  الاطييوع ُييء المنظمييات، ميين خييى  م ييوشن طنييية معيُييية دلمييية عدملييية ديين إاار  

الاطيوع الاطوع، عإثبات كفا   عُعالية اذ  البنية دبي ا اىدامها ُء إنكا  عحيدات ماار 
يميا عاي يافاا  مين طاقيات الماطيودين ُ، عنكي ث اُة العميل الاطيودء. ُء المنظمات

عاي ييافاا  ميين حمييا ، شيُييال م يياوج الرييوا  ُييء العمييل، عزشيياا  ال فييا  ، عالفعالييية
ريا  عأاا ، لم ي علياها م، ُيء مح ييت أايدام الرمعييةعمهارامهم الماطودين، عطاقامهم، 

.النقر هناعلىطىع دلى نموذج الاطوع ُء البواطة شيلى . المرامال

بوابة العمل التطوعي بموقع طيبة التعاونية-2

16  2021الا يشي ال نوي 

https://taibahca.org.sa/voluntary-opportunities


التحول الرقمي اإلداري الداخلي-3
اط ا للاحّو  اليقمء كونه من مر ا كبيي، لبات العصي الحدشى مولء طيبة الاعاعنية ااامام،

و أحييد لا ييهيل العمليييات عامليييا ات للمر ييافيدشن ُييء كاُيية المرييايت، حيييى شعييد ايي
الضييييعرشات ل اُييية الم   يييات الح وميييية عالىاصييية الايييء مييي من طأاميييية الاطيييوشي
ها عالاح يييين الم يييامي لو ائفهيييا اماارشييية عخيييدمامها الايييء م يييدمها عم يييهيل عصيييول

:للم افيدشن، كما مم اداماا

ماار  المهييا  طيييين عميييو فء الرمعيييية عالاواصيييل دبيييي، عذلييي  طهيييدم مطيييوشي األاا  
ة مميا شىيد  الم   ء عالىدمات عمح ين ال فا   الاكغيلية عزشاا  الفادلية عامناالي

يي  يييي العمييل ااخييل الرمعييية ُييء كاُيية أق ييامها لاح ييين الىييدمات ممييا شضييمن مييوُ
.الوقت عالرهد ُء آ  عاحد

ميالبريد اإللكتروني الداخلي  الرسمنصة جهات

17  2021الا يشي ال نوي 
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(همم وقمم)مهارات طيبة 

يةتدريبمبادرةعاءعقممامممباار م دشمدلىالاعاعنيةطيبةدملت
:اار المباذ عأمتعالمهنية،الاطوشيشةالبيامجمندداخىلهام د تطويرية

شعار المباار 

يدباألاا لاح ين
البيامييجمنح مييية

.يةالادرشبعالدعرات

ماطلبيياتمحاكيييا 
ييبعالادرشيالاأاييل
.يييا، عاعلييييمييحليييييا، 

المعاشييييييمييح ت
يينلاح يالعلمييييية
.المىيلاتعمروشد

وقممهمممبادرة

.بةطيلامعةمنعمعامد المهنءللنموُار طنظا معامد مدرشبية ادة200مح يت
.عماىصصينمامي شنمدرطين
.الذاميةال يي إنكا دلىعش اددالمادرطين،شهاااتشحفظإل ايعنءموقال
.للدعراترم شةماليةقيمه
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(همم وقمم)مهارات طيبة 

:وقممهمممبادرةمخرجاتأبرز
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(همم وقمم)مهارات طيبة 

:م2021لعاممارسشهردورات
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جمعيفة هو أحد األنشطة اإلعالمية التي ال غنى عنها للتعريف  بالبرنامج إشهار
إلفى تهدف إلى نقف  التفيرير ع فر رةفالة إيفهارية مف  معلف , وانشطتها وبرامجه

:مستهلك وضمنت منتجات برنامج إيهار رالث فئات رئيسية وهم 

برنامج إشهار

المجتمع المدينيالجامعةمنسوبو المساهمون

المساهمون | منتجات 

الجامعة منسوبو | منتجات 
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برنامج إشهار
مجتمع المدينة المنورة| منتجات 
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برنامج طيبة تك للخدمات التقنية

هفففو إحفففدج بفففرامج ةمعيفففة  ي فففة طيبـــة تـــك 
التعاونيففة, يقففد  مفف  داللففه دففدمات برمجيففة 

ا كمفف. عاليففة الجففودة, بتجربففة مسففتةد  رائعففة
يقفففد  مففف  داللفففه دفففدمات برمجفففة تط يقفففات 
الهواتففف  الةكيفففة والويفففء إلفففى بنفففا  مشفففاري 

.ةتتسم بطاب  أكثر تعقيدًا واحترافي

فلسفة الشعار
مشفروع تم إعتماد رةم يعار المشروع بطريقة انسيابية وم تكرة, كما تم دمفج الحفرف االديفر مف  ال

k) )ألفوا  اات كما تم االدة باالعت ار اةفتةدا . باألقواس ال رمجية والمهمة في تنفية االمر ال رمجي
.دالله بالمجال ودمجها بيلوا  هوية الجمعيفة المن ثق منها هةا ال رنامج

ألوان الشعار

https://www.taibahtk.com/
https://www.taibahtk.com/
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برنامج طيبة تك للخدمات التقنية

خدمات برنامج طيبة تك

مصميم عمطوشي 
.عطيمرة المواقال

مصميم عمطوشي 
.يالاطبي ات عالماال

م دشم الددم الفنء 
.24/7عالا نء  

لماذا طيبة تك؟

جهة موثوقة
كونييية طينيييامج
مييياطال لرمعيييية
طيبييييييييييييييييييييييية 
الاعاعنييييييييييييييية 
لمن يييييييييييوطء 

.طيبةلامعة

فريق مبدع
شضيييييم ُيشيييييت 
طيبيييييييية ميييييييي  
ماىصصييييييييين 
طمريييييييييييييييايت 

.مىالفة

ةأسعار منافس
األقيييييل  يييييعيا 
ليييييييييق اييييييييو 
ال ييييييييييييييييييييييعي 
المنيياُق، طييل
الرييوا  العالييية

.ط عي اقل

خدمات متنوعة
ن ييد  خييدمات 
منودييية ل اُييية 

مييييينالفئيييييات 
ايدميا قطاع

.عاألُياا

دعم فني متواصل
ادم ُنء لحيل
اي مكييييييييييي لة 
ُنييية موالهيي 
ُيييييء مصيييييفج 

.24/7موقع  
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(pmd)  برنامج وتين إلدارة المشاريع التنموية

ارشال مكيعع عمين ماار  المكمم م دشم
طالكيييياكة ميييال لامعييية طيبيييةالانموشييية

ء عالذي شعمل دلى مم ين العياملين ُي
األنكيييييطة عالنكيييييان الطىطيييييء مييييين 
المنهرييييات العلميييية الميمبطييية طييي اار 

:المكارشال الانموشة، حيى شهدم إلى

جالتعريف بالبرنام

إشرييياا ميلعيييية دلميييية دالميييية لاصيييميم عإديييداا عمنفييييذ إنهيييا  
كيارشال المكارشال عمح ين لوا  مصميم عإدداا عمنفييذ عإنهيا  الم

.عخطط األندشة

ثيي زشاا  ُيص مبنء عادم مكارشال دماا  شئو  الطىب، عزشياا  أ
لمييية المكييارشال المنفييذ  طكيي ل دملييء، عمييوُيي معيياشيي دلمييية دا

.للا ييم عمااطعة إدداا عمنفيذ عإنها  المكارشال

 (pmd)أبرز مخرجات برنامج وتين إلدارة المشاريع التنموية •

40 60 25

ية ساعة تدريب
معتمدة

إجمالي عدد 
المشاركين

إجمالي عدد 
الخطط المنجزة
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برنامج خصومات طيبة 

ة خصيييومات طيبيييطينيييامج طيبـــة التعاونيـــة أطل يييت 
ة ل لانطىقا، من ، الاعاعنييييية دبييييي منصيييية مييييوشاي

الىييييدمات المىالفيييية الاييييء م ييييدمها للم يييياامين 
إلىشهدمعالذيعلمراميييييييال المدشنييييييية المنيييييييور ، 

الحصو  دلى خصومات عديعض خاصة لم ياامء 
ل خييياص  ، عمن يييوطء لامعييية طيبيييةالرمعيييية طكييي ،
ل  .دا عمرامال الممل ة عطك ،

الحصو  دلى خصومات عديعض 
مح يت اليطج الماوقال .خاصة لم اامء الرمعية

.ُء الوقت الفعلء
الحصو  دلى خصومات عديعض 

.لمن وطء لامعة طيبة

: الهدف من برنامج خصومات طيبة

رؤية طموحة باستثمار واعد
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برنامج خصومات طيبة 
رؤية طموحة باستثمار واعد

احصيييييل اي  دليييييى أحيييييد  الىصيييييومات 
الحصييييييشة عالعييييييعض المميييييي   طأ يييييعار 

ة طيبييي_ معاعنيييية_ادىنيييات#مناُ ييية دبيييي  
لىطييىع دلييى أحييد  ايدىنييات عالعيييعض 

.Taibahca_ad:  يرجى النقر هناالماوُي  

https://twitter.com/Taibahca_ad
https://twitter.com/Taibahca_ad
https://twitter.com/Taibahca_ad


للتواصل واالستفسار
أنقر هنا

https://api.whatsapp.com/send?phone=966505677575
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ملتقى قنونة القانوني

مين ُيء البينامج ال انونء امل ايعنء األع  الذي شعنيى طايدرشب الىييلين ع
.ح مهم دلى أام محاعر مرا  العمل ال انونء

التعريف
بالبرنامج

الملتقى في أرقام

عدد المشتركين في الملتقى
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ملتقى طيبة التعاونية األول

يام عا اكيي، نجــاا التعاونيــاتم ييليط الضييو  دلييى •
امليييييا ات الوالييييب امىاذاييييا ُييييء م ييييدشم  الىييييدمات 

.عيةالاطوشيشة ُء مرا  اي اثمار عالىدمات المرام

2030رؤية استشرافية إلدارة أزمات التعاونيات وفق رؤية 

اليوممعبالتزامنبعد،عن"م2021األولالتعاونيةطيبةملتقى"التعاونيةطيبةنظمت
،2030ةرؤيوفقاتــالتعاونيأزماتإلدارةاستشرافيةرؤية:شعارتحت،للتعاونياتالعالمي

:علىالملتقىحثكما

الم ييادد  دلييى مطييوشي آلييية العمييل ُييء الم   يييات •
وميية الاعاعنييية،، عمردشييد الف ييي الم   ييء ااخييل المنظ

:اللوذلك من خوالفكر التعاوني في المجتمع الواحد ، 

دورات مصاحبةأوراق عملجلسات نقاشية

المسجلي  التغريدات المتحدري  الجمعيات المشاركة

44
340

44

13

8

340

أرقام مهمة
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لنقر هناالاصفج عمحميل كايب الملا ى شيلى  

https://taibahca.org.sa/reports/2021/07/28/6100f61b38e07.pdf
https://taibahca.org.sa/reports/2021/07/28/6100f61b38e07.pdf
https://taibahca.org.sa/reports/2021/07/28/6100f61b38e07.pdf
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زيارة سعادة مدير إدارة تنمية المجتمع 
(بوابة العمل التطوعي)لتدشين 

رلب 25مار  المواُت 9شو  الثىثا  
. ُء م ي ميك  الانمية ايلامادية

لرمعيييية طيبييية ( طواطييية العميييل الاطيييودء)اشييين 
ي الاعاعنيييية  يييعاا  األ يييااذ ناصيييي ال اضيييء ميييدش
نيييية إاار  منميييية المراميييال طميكييي  الانميييية طالمدش

:طحضور كى من. المنور 

.مييالييييد الميييالييييد. ا عاا  •
.ا اييييياشيييييم نيييييييور.أ عاا  •
.مكعل المحىعي. ا عاا  •

صحف نشرت الخبر

الزيارات: أواًل 

لمشاهدة نص الخبر أنقر هنا

https://taibahca.org.sa/news/40
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زيارة سعادة مدير إدارة تنمية المجتمع 
(بوابة العمل التطوعي)لتدشين 
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:تقديم قاعة تواصل لالجتماعات كرعاية للجهات التالية

بالمدينة المنورةلجنة المسؤولية المجتمعية بالغرفة التجارية 

المشاركات المجتمعية: ثانياً 

جمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة



https://taibahca.org.sa/general_files/2021/08/15/6118d86a1e30b.pdf
https://taibahca.org.sa/general_files/2021/08/15/6118d86a1e30b.pdf
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ةالصحف المحلي–شكرًا لدعمكم شركائنا اإلعالمين 

ةالصحف العربي–شكرًا لدعمكم شركائنا اإلعالمين 
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المداخالت عبر القنوات التلفزيونية واإلذاعية

إحصائيات المداخالت التلفزيونية واإلذاعية

4
إلمالء ددا

المداخىت امذادية
1

إلمالء ددا
يةالمداخىت الالف شون
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م2021إحصائيات الظهور اإلعالمي لعام 

+3000+400

15 +92

عدد البطاقات اإللكترونيةإجمالي مرات النشر اإللكتروني

إجمالي األخبار الصحفيةإجمالي الظهور الصحفي

4107
إجمالي عدد المسجلين والمستفيدين 
من موقع الجمعية اإللكتروني وخدماته



المركز اإلعالمي بموقع الجمعية الرسمي

ماذا يحتوي؟

والتقارير والمستجدات عن جمعية طيبة التعاونيةلنشر كافة االخبار

أخبار الرمعية

طم ابة الو ائ

الىطة الاكغيلية

الا ارشي العامة

الا ارشي الماليةالا ارشي امدىمية

اليدا  امدىمين

لزيارة
المركز

اإلعالمي
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https://taibahca.org.sa/news



