
 ماكل امجلعية التعاونية حبداد بين

متعددة الأغراض 
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المقدمة

بناء تأسست اجلمعية التعاونية حبداد بين مالك متعددة األغراض

هـ12/3/1442وتاريخ ( 76417)الوزاري رقم القرارعلى 

(.349)برقم ترخيص 



:اسم اجلمعية 
.مجعية حداد بين ماكل التعاونية متعددة الأغراض

ا ن ر :مق
منطقة مكة املكرمة , حداد بين ماكل حمافظة ميسان 

ا ن ت :رؤي

.  ل أأداء عامليان نكون من رواد النشاط التعاوين التمنوي متعدد الأغراض من خالل تقدمي منتجاتنا بأأفض

:رسالتنا

.توفري بيئة استامثرية مبس توى عال من جودة اخلدمة ومنافسة التلكفة

:قيمنا
(التقان,الإجناز ,الابداع ) قمي فردية /1
(اجلودة, المنو, الرحب )قمي املنظمة /2



:أهدافنا االقتصادية 
.جذب الاستامثر / 1

.الاس تغالل الأمثل للموارد /  2

.زايدة الإيرادات الفعاةل/3

:أهدافنا للموارد البشرية
دارية حمفزة/ 1 .بناء منظومة معل اإ

.تطوير املهارات ورفع كفاءة الأداء/ 2

.التشجيع والتحفزي/ 3

.والأداء الإداري,تطوير نظم املتابعة والتدريب / 4

.تاكمل الفريق/ 5

:اجملاالت 
.الصناعية , الس ياحية, الزراعية, التجارية 



رؤية واهداف واسرتاتيجية تعاونية بين مالك

:لك عن طريقتهدف الجمعية الى تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وذ_

.الهنوض ابملدرجات الزراعية ومساندة اخلدمات الزراعية/ 1

.اخلدمات الس ياحية بأأنشاء منتجعات وفنادق ومرافق رايضية وس ياحية/ 2

.اتمني املس تلزمات الزراعية يف جمال العدد والاعالف والبذور وغريها / 3

.يوت احملمية الاس تفادة من الطاقة املتجددة يف جمال اس تخراج املياه والتقنية والتوزيع والتدفئة والب / 4

دارة وتشغيل وصيانة الأسواق التجارية وقصور الافراح واملقرات الس ياحية/ 5 ,اإ

.انشاء منامج ومصانع املواد اخلام واحملاجر /6

.الهنوض ابلرثوة الزراعية واحليوانية /7

.املنطقة وهجه س ياحية الس ياحية جلعل تمنية اخلدمات /8

.تأأسيس الصناعات املعمتدة عىل املنتجات احمللية /9



ية تعاون شاريع ال :  م



الأول املرشوع
مشاريع زراعية ➢

مل لرتكيب التعاونية الزراعية دلهيا فريق متاك:البيوت احملمية 
.    واد الانشائيةمجيع أأنواع فئات البيوت احملمية ابس تعامل اجود امل

نظمة الري التعاونية تقوم برتكيب احدث أأ : تنفيذ ش باكت الري 
علمية احلديث املوفرة لس هتالك املياه ابلعامتد عىل الوسائل ال 

نتاجية  .التكنولوجية يف جمال الزراعة لتحقيق اعىل اإ

لعامتد عىل التعاونية دلهيا خطة لتشجري اب:مشاريع التشجري 
ف ومناخ أأجشار ذات الطبيعة احمللية اليت تتناسب مع ظرو

.املدرجات الزراعية

يت تشمل مجيع خدمات واملعدات ال: اخلدمات واملعدات الزراعية
.لمزارعني تتعلق ابلقطاع الزراعي وتعترب هذه اخلدمة دمع مبارش ل



:املرشوع الثاين 

:  منصة اجيار ➢

ة من خالل احدى مبادرات تعاونية بين ماكل تقدمي خدمة تسجيل العقود  الإلكرتوني

. املنصات العقارية وذكل من خالل التاكمل الرمقي املبارش مع منصة اجيار



:املرشوع الثالث

: املتجر الالكرتوين ➢

 املعدات بيع املنتجات الزراعية واملواد الغذائية وتأأجري

.خلدمات املزارعني  



:املرشوع الرابع 

دارية ➢ :خدمات اإ

وميةتقدمي اخلدمات الإدارية يف مجيع املنصات احلك



:أعضاء جملس اإلدارة 
 رئيس جملس الإدارة

محمد بن صالح بن جابر المالكي 

 انئب رئيس جملس الادارة

سفر بن عبدهللا بن دخيل هللا المالكي

امني الصندوق

مسفر بن عبيد بن زايد المالكي

عضو

عبدهللا بن سعد بن عبدالرحمن المالكي 

عضو
احمد بن سعد بن عبدالعزيز المالكي 



راس املال

ت احصائيا
ةالتعاوني

عدد املساهمني 

233000
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