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لجمعية التمور للخدمات اإلنسانية







التمور بالمملكة العربية السعودية

يف� رمز النخلة 
 شعار املكة العربية السعودية مكانة

هذه الشجرة لدى القيادة باملكة العربية السعودية 

النفط  بعد  املكة  صادرات  ثا�  التمور  تعت� 

بحجــم تجــاوز الـ(100) مليـــون طــن سنويــــاً

 بنسبـــــــة 15% مــن إنتــــــــــاج العالـــــــم

تصنف  املكة العربية السعودية 
 ارتبة الثالثة 

من حيث انتاج التمور عاياً 

توجد با
ملكة العربية السعودية قرابة الـ 30مليون

التمور من  400 صنف  من  بأك�  و  نخلة 

 بلغت نسبة النمو � صادرات النمو � عام 2019 

قرابة 15% بعوائد قدرت بـ865 مليون ريال  مقارنة

ب755 مليون ريال  � عام 2018 

تطمح ا
ملكة إ� جعل صادراتها من التمور هي 

 2030 ا
ملكة  رؤية  مع  ¥اشياً  عا
ياً  ا¦و� 

نفطية  الغ¨  الصادرات  تنويع  تستهدف  التي 
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جمعية التمور للخدمات اإلنسانية

الريــاض �دينــة  ا�نسانيــة  للخدمـات  التمــور  جمعيــة  تأسســت 

1352 ال�خيص  رقم   1440/11/14 وتاريخ   203707 رقم  الوزاري  القرار  �وجب 

وصدرت موافقة وزارة ا�وارد الب�ية والتنمية ا�جت�عية رقم 21659 وتاريخ 1442/2/5 

السعوديــة العربيــة  ا�ملكــة  مناطــق  كافــة  لتشمــل  الجمعيــة  نشــاط  بتـوسيــع 
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رؤيتنا

التمــور صناعـة  مجال   � التنمــوي  العمل   � الريــادة 

ا�نسانيـــة وخدماتهـــا 
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رسالتنا

ُ رافدا لتكون  ومشتقاتهــا  التمور  قطـاع  لتمك�  نسعى 

من خـ�ل  2030 ا ملكة  رؤية  تحقيق   �يساهم  تنموياً 

ا صلحـة  وأصحاب  ال�كاء  مع  اس�اتيجيـــة  مبـــادرات 
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التخصص االبتكار الشراكةالجودة الشفافية

قيمنا 
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 األهداف العامة للجمعية

���ك� الشباب وا
ا
نتجة وذوي الدخل
ا
حــدود ل�ستثمــار

� مجال التمور 

والفقد الهدر  معالجة 
� التمور وإعادة التدوير


نتجات التمور 

صناعة حلول لتوزيع
التمـــــورالعينيــــة 

ع� ا
ستحق� 
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مصفوفة المرتكزات واألهداف والمبادرات االستراتيجية



حددت جمعية التمور للخدمات اإلنسانية في استراتيجيتها

قضايا اس�اتيجية

مؤ�مبادرة

11

35 20

أهداف اس�اتيجية4
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القضايا اإلستراتيجية

الركيزة  الرابعةالركيزة الثالثةالركيزة الثانيةالركيزة األولى

صناعة حلول  توزيع التموراالستدامة المالية والبشرية
المستحقين على  العينية 

دعم الشباب واألسر المنتجة
المحـــدود الدخـــــل  وذوي 
بالتمـــــــور لالستثمــــــــار 

والفقد الهدر  معالجة 
التمور في 

جمعية التمور  للخدمات اإلنسانية
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الخريطة االستراتيجية

الرؤية

الريادة في العمل التنموي في مجال
اإلنسانية وخدماتها  التمور  صناعة 

الرسالة

رافدا لتكون  التمور ومشتقاتها  نسعى لتمكين قطاع 
 يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خالل

ً
 تنمويا

المصلحة وأصحاب  الشركاء  مع  استراتيجية   مبادرات 

التعلم والنمو

ابتكار المنتجات والخدمات
التعلــــــــم المــؤسســــــي
تطوير األبحاث والدراســات

االستـــــــدامة المــــاليــــــة 
بناء منظومة قياس األثر المجتمعي

القيم المؤسسية

االبتكـــــــار 
الشفافيـة
الجـــــــودة
الشراكـــــة
التخصــص

العمليات الداخلية

عاليـــــــة تقنيــــة  بنيـــــــة 
الفاعلة الشراكات  بنـــــــاء 
ية البشر الكــــوادر  كفـاءة 
تنمية مصادر الدخل واإليرادات

القضايا االستراتيجية

صناعة حلول توزيع التمور على المستحقين
دعم األســــر من ذوي الدخــــــل المحـــــدود
والشبــــاب لالستثمــــار في مجـــال التمــــور
معالجـــــة الهـــــدر والفقــــــد في التمـــــــور

المستفيدون

الجمعيات األهلية

وصول التمور العينية للمستحقين
االستفادة من التبـــرعات الــــعينية

للتمــور بكفــاءة وفاعليـــة

تمكين األسر من ذوي الدخل المحدود
التمور والشباب لالستثمار في مجال 

حلول مجتمعية لمعالجة الهدر والفقد
التوعية والتثقيف

الشباب واألسر المنتجة وذوي الدخل المحدود

أصحاب المصلحة 

المجتمع
تعظيــــــــــم األثــــــــر
رضا أصحاب المصلحة



القضايا االستراتيجية



15

القضية االستراتيجية األولى
صناعة حلول توزيع التمور العينية على المستحقين

 
 

إدارة توزيع
تبرعات مزارع النخيل 

إدارة زكاة التمور وتوزيعها

 دراسة تحديات توزيع التمور
العينية وتقديم الحلول لها

 المنصة الرقمية
للتبرعات العينية من التمور

مشاريع تفطير الصائمين
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القضية االستراتيجية الثانية
تمكين الشباب واألسر المنتجة وأسر ذوي الدخل

 المحدود لالستثمار في مجال التمور

المبادرات  أبرز 
 دعــم الشباب واألسـر
 المنتجة وذوي الدخل

المحدود  بالتمور

برامج تأهيـل وتــدريب
 لالستثمار في مجال التمور 

 التثقيف والتوعيـــة
بمجــال  االستثمار في التمور
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القضية االستراتيجية الثالثة
 معالجة الهدر والفقد في التمور وإعادة التدوير لمنتجات التمور

المبادرات  أبرز 
تقديم حلول لمعالجة

الفقد والهدر في التمور 
األبحاث والدراسات

في مجال تدوير التمور

تدوير التمور
معالجة التمـــور

القابلة  للتصنيع الغذائي 



الهيكـل التنظيمي
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الهيكل التنظيمي لجمعية التمور للخدمات اإلنسانية

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

إدارة الخدمات المشتركة

إدارة المشاريع إدارة التسويق والشراكات

إدارة المحتوى

التنفيذي السكرت� 

- مسؤول ا	وارد الب�يــة

- مسؤول الشؤون ا�دارية

- ا	حاسب

التسويق- مسؤول ا تصال ا	ؤس� مسؤول   -

- مسؤول ال�اكات

مشــــاريـــع إخصـــا�   -

- مسؤول التحكم والرقابة

- مسؤول وحدة التطــوع

- اخصا� محتــوى

- مسؤول التصميم 

- مسؤول ا�عـــ�م

إدارة التحول ارقمي

- مسؤول ا	نصات الرقمية

- مسؤول الدعـــم الفنــي
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إنـجــازات جمعيــة تمور للخدمات اإلنسانية
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721680  سلة غذائية
400914  كرتون تمــر 
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إحصائيات

عدد الجمعيات

613

مجموع كرات التمور

400914

مجموع الس�ل الغذائية

721680

إج�� ا�� ا�ستفيدة

9237373971164

إج�� ا�فراد ا�ستفيدين

10406

إج�� ا�تطوع
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