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الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالرياض

الطريق الدائري الجنوبي الفرعي-الدريهيمة –الرياض 



تأسست الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالرياض بموافقة وزارة الموارد البشرية  والتنمية االجتماعية برقم 

هـ استجابة لعدد كبير من المساهمين بالجمعية و تستهدف الجمعية في أعمالها كل 6/11/1439وتاريخ ( 303) 

الفئات من المستفيدين و تقديم الخدمات في كل مناطق  المملكة العربية السعودية  و يكون مقرها الرئيسي  

 مع خطة الدولة 
ً
م للنهوض بشتي المجاالت التعاونية2030الرياض تماشيا

مليون ريال( 5) تم تأسيس الجمعية برأس مال

سهما( 50) ريال بحد أدني ( 100) و يكون قيمة السهم 

من نحن



أهدافنا

التجارة

الزراعة والصيد

التشييد والبناء

األمن والسالمة

تقنية المعلومات

النقل والتخزين والتبريد

المناجم والبترول وفروعها

الصناعات التحويلية وفروعها

الكهرباء والغاز والماء وفروعه

خدمات المال واالعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية

تهدف الجمعية إلى تحسين حالة أعضائها االقتصادية واالجتماعية وذلك عن طريق



رؤيتنا

تسـعي جمعيتـنا للريـادة في العمل التعاونـي بمهنية عالية عـبر منظـومة تعاونية 
مستدامة في كافـة أنحـاء المملكـة



رسالتنا

العمـل علــى تقديـم خدمـات تعاونـية للمساهــمة فــي تحســـــين أوضـــــاع 
أعضائـــــها من خــالل مجموعة مـن االستراتيجــيات الحديـثة والتي تسهم في تنمية 

وخدمــة المجتمــع وتحقــــيق الشراكــات محلــيًا ودولياً 



اعضاء الجمعية و مجلس االدارة

1
ســــعد عـبدهللا المحـــسن / االستاذ 

اإلدارةمجلسرئيس

أعضاء7عضو مساهم و عدد اعضاء مجلس االدارة ( 26) تتكون الجمعية من عدد

2
فـهد عـبدالعزيز الحــوطي/ الدكتور 
اإلدارةمجلسرئيسنائب

3
ابراهـــيم عبدهللا المحــسن / االستاذ

ن المال    أمي 

4
نهـــيان برجــــس الســــدر/ االستاذ 
ن  العاماألمي 

5
عـبدهللا ابراهــــيم المحـــسـن / االستاذ

عضو مجلس إدارة                                                        

6
الدريويشمحـمد عـبدالرحـمن / االستاذ 

إدارةمجلسعضو 

7
عبدالمجيد عبدالرحمن ابا الخيل / االستاذ 

إدارةمجلسعضو 



{والعدواناآلثمعلىتعاونواوالوالتقوىالبرعلىوتعاونوا}:الكريمكتابةفيتعالىاللهقالفقدالتعاونعلىاألديانجميعتحث

عونفيالعبدمادامالعبدعونفيالله):والتسليمالصالةأفضلوصحبهآلهوعلىعليهمحمدالكريمرسولهقالكما(2المائدة،)

علىتحثناالتيالشريفةاالحاديثوالكريمةاآلياتهذهمنوانطالقا.(بعضابعضهيشدكالبنيانللمؤمنالمؤمن)آخرحديثوفي(أخيه

بالمجتمعالنهوضفيتساعدمشروعاتبإنشاءالجمعيةقامتالتعاونيالعمل

 والسعودي
ً
البالستيكمصانعمثلالغاليلوطنناالمستقبليةللرؤيتحقيقا

المملكةداخلتسويقيةمراكزوبعدعنللعملجهاتمنصةوأنواعهابكل

...المملكةخارجوداخلالجمعيةفروعبنشرنأملنحنو

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



مبادئ العمل التعاوني

العضوية الطوعية المتاحة للجميع

ديمـقراطــية اإلدارة والـمراقــبة

المشاركة االقتصادية من األعضاء

التعلـــيم والتـدريــب واإلعــــالم

التعاون بين التعاونيات

االستقـالل الـذاتي 

01

04
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06 02



مشاريعنا

01

02

03

مصانع مختلفة للبالستيك3عدد 

مـــــراكز للـــــتـسوق( 2)عــــدد  

منـــصة جــــهات اإللكترونــــية



منتجاتنا

اكـــياس حـفــظ الطـــعام

مـفارش سـفرة بالسـتيك

مــفارش ســـفرة جامـبو

اكــياس عــالقي فاخــرة

كمامات ماسكات طبية 

اكــياس نـفايات فاخــرة



منتجاتنامن



شركائنا

وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

أوقاف القناديل المشرقة

مجموعة شركات جندلة

مجلس الجمعيات التعاونية



Thank You
g t m @ g t m . s a

Phone : 0112671199 & 0114495215 

mobile : 0553777769


