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لجمعية التمور للخدمات اإلنسانية







التمور بالمملكة العربية السعودية

يفسر رمز النخلة في شعار المملكة العربية السعودية
مكانة هذه الشجرة لدى القيادة
 بالمملكــة العربيـــة السعوديــــة 

تعتبر التمور ثاني صادرات المملكة بعد النفط 
بحجــم تجــاوز الـ(١٠٠) مليـــون طــن سنويــــًا
 بنسبـــــــة ١٥٪ مــن إنتـــــــــــاج العالـــــــــــم

تصنف  المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة 
من حيث انتاج التمور عالميًا 

توجد بالمملكة العربية السعودية قرابة الـ ٣٠مليون نخلة
و بأكثر من ٤٠٠ صنف من التمور

 بلغت نسبة النمو في صادرات النمو في عام ٢٠١٩  قرابة ١٥٪  
بعوائد قدرت بـ٨٦٥ مليون ريال  مقارنة ب٧٥٥ مليون ريال 

     في عام ٢٠١٨ 

تطمح المملكة إلى جعل صادراتها من التمور هي 
األولى عالميًا تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

التي تستهدف تنويع الصادرات الغير نفطية 

ومن هنا تأسست وانطلقت جمعية التمور للخدمات اإلنسانية لتكون أول جمعية أهلية سعودية متخصصة في 
التمور لتطوير المجاالت التنموية والمجتمعية المتعلقة بالتمور
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جمعية التمور للخدمات اإلنسانية

تأسســت جمعيــة التمــور للخدمـات اإلنسانيــة بمدينــة الريــاض

بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٣٧٠٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤ رقم الترخيص ١٣٥٢

وصدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم ٢١٦٥٩ وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ 

بتـوسيــع نشــاط الجمعيــة لتشمــل كافــة مناطــق المملكــة العربيــة السعوديــة
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رؤيتنا

الريادة في العمل التنموي في مجال صناعة التمور 

وخدماتها اإلنسانية



رسالتنا

نسعى لتمكين قطاع التمور ومشتقاتها لتكون رافدُا تنمويًا 

يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خالل مبادرات 

استراتيجية مع الشركاء وأصحاب المصلحة 
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قيمنا

التخصص الشراكةاالبتكار الجودة  الشفافية
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 األهداف العامة للجمعية

صناعة حلول لتوزيع

التمـــــورالعينيــــة 

على المستحقين 

تمكين الشباب واألسر

المنتجة وذوي الدخل

المحــدود لالستثمــار

في مجال التمور 

معالجة الهدر والفقد

في التمور وإعادة التدوير

لمنتجات التمور 
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مصفوفة المرتكزات واألهداف والمبادرات االستراتيجية



حددت جمعية التمور للخدمات اإلنسانية في استراتيجيتها

قضايا استراتيجية

أهداف استراتيجية

مبادرة

مؤشر

4
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القضايا اإلستراتيجية

الركيزة األولى

الركيزة الثالثةالركيزة الثانية

الركيزة  الرابعة

جمعية التمور 
للخدمات اإلنسانية

االستدامة المالية والبشرية

صناعة حلول  توزيع التمور
العينية على المستحقين

دعم الشباب واألسر المنتجة
وذوي الدخل المحدود

لالستثمار بالتمور

معالجة الهدر والفقد
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-بنية تقنية عالية

-بناء الشراكات الفاعلة

-كفاءة الكوادر البشرية

-تنمية مصادر الدخل واإليرادات

-التميز المؤسسي

الخريطة االستراتيجية

الرؤية
الريادة في العمل التنموي في مجال

صناعة التمور وخدماتها اإلنسانية

الرسالة
نسعى لتمكين قطاع التمور ومشتقاتها لتكون 

رافدُا تنمويًا يساهم في تحقيق رؤية المملكة 
2030 من خالل مبادرات استراتيجية مع الشركاء 

وأصحاب المصلحة 

القضايا االستراتيجية

القيم المؤسسيةالمستفيدون

التعلم والنموالعمليات الداخلية

الجمعيات األهلية
-وصول التمور العينية للمستحقين

-االستفادة من التبرعات العينية
للتمور بكفاءة وفاعلية

-تمكين األسر من ذوي الدخل المحدود
والشباب لالستثمار في مجال التمور

-حلول مجتمعية لمعالجة الهدر والفقد
-التوعية والتثقيف

-تعظيم األثر
-رضا أصحاب المصلحة

الشباب واألسر المنتجة وذوي الدخل المحدود

أصحاب المصلحة 

المجتمع

-ابتكار المنتجات والخدمات
-التعلم المؤسسي

-تطوير األبحاث والدراسات
-بناء منظومة قياس األثر المجتمعي

-االستدامة المالية 

-االبتكار 
-الشفافية

-الجودة
-الشراكة

-التخصص

-صناعة حلول توزيع التمور على المستحقين
-دعم األسر من ذوي الدخل المحدود والشباب 

لالستثمار في مجال التمور
-معالجة الهدر والفقد في التمور
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القضايا االستراتيجية



القضية االستراتيجية األولى
صناعة حلول توزيع التمور العينية على المستحقين

المنصة الرقمية

للتبرعات العينية من التمور

مشاريع تفطير الصائمين

إدارة توزيع تبرعات 

مزارع النخيل

إدارة زكاة التمور وتوزيعها

دراسة تحديات توزيع التمور

العينية وتقديم الحلول لها
 أبرز المبادرات

14



القضية االستراتيجية الثانية
تمكين الشباب واألسر المنتجة وأسر ذوي الدخل المحدود لالستثمار في مجال التمور 

دعم الشباب

واألسر المنتجة

وذوي الدخل المحدود 

بالتمور

برامج تأهيل وتدريب

 لالستثمار في مجال التمور 

التثقيف والتوعية بمجال 

االستثمار في التمور

 أبرز المبادرات
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القضية االستراتيجية الثالثة
معالجة الهدر والفقد في التمور وإعادة التدوير لمنتجات التمور 

تقديم حلول لمعالجة الفقد

والهدر في التمور

األبحاث والدراسات

في مجال تدوير التمور
 أبرز المبادرات

تدوير التمور
معالجة التمور القابلة 

للتصنيع الغذائي
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- اخصائي محتوى
- مسؤول التصميم 

- مسؤول اإلعالم

 الهيكل التنظيمي



الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

إدارة الخدمات المشتركة

إدارة المشاريع

إدارة التحول الرقمي

إدارة التسويق والشراكات

إدارة المحتوى

السكرتير التنفيذي

- مسؤول الموارد البشرية
- مسؤول الشؤون اإلدارية

- المحاسب
- مسؤول االتصال المؤسسي

- مسؤول التسويق
- مسؤول الشراكات

- مسؤول المنصات الرقمية
- مسؤول الدعم الفني

- إخصائي مشاريع
- مسؤول التحكم والرقابة

- مسؤول وحدة التطوع

- اخصائي محتوى
- مسؤول التصميم 

- مسؤول اإلعالم

الهيكل التنظيمي لجمعية التمور للخدمات اإلنسانية
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إنـجــازات جمعيــة تمور للخدمات اإلنسانية



الرياض

حائلالقصيم

الحدود الشمالية

المدينة المنورة

مكة المكرمة

البـــاحــــة

عسيــــــر

جـــــازان

نجــــران

الشرقية

9,702

36,157

2,900

2,370

1,731

1,800

4,156

9,000

2,665

تبـــــــوك
14,550

25,955

13,550

15,000
36,900

635

19,554

7,554

1,500

3,000 اإلجــمالي

115,527

85,598

سلة غذائية

كرتون تمر
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إحصائيات

عدد الجمعيات

عدد كميات التمور 
الموزعة(بالكيلو)

مجموع األصناف الغذائية
 الموزعة في السالل

١,١٥٥,٢٧٠

١٧٧

٦٨٤,٧٨٤

إجمالي األسر المستفيدة
١٧٦,٣٨٠

٧١١,٢٢١

٢,٤٦٥

إجمالي األفراد المستفيدين

إجمالي المتطوعين

٦٣٩
زكاة الفطر
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S A ٣ ٩ ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٥ ٤ ٦ ٠ ٨ ٠ ١ ٥ ٥ ١ ٢ ٢ ٤ ٨

S A ٥ ٥ ٠ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦ ٨ ٢ ٠ ٢ ٦ ٢ ٠ ٩ ٧ ٢ ٠ ٠ ١

الحسابات البنكية

الـــــــــــزكــــــــــاة



تواصل مع جمعية تمـور

0500789042
Www.tmoor.org.sa  

 info@tmoor.org.sa

charity_tmoor


