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 :مقدمة

الخيرية بجدة " إلى التميز واإلبداع في برامجها وخدماتها  تسعى جمعية " أصدقاء مرض ى السكري  

لتتواكب مع رؤيتها ورسالتها ومن ذلك شمولية الخدمات الصحية والعالجية والتوعوية ملرض ى 

في نطاق جغرافي يخدم املنطقة الغربية )مدينة جدة( ،  السكري من املواطنين واملقيمين املحتاجين

لها   طمن البرامج العلمية املدروسة واملخط  بإطار الخدمات    وتحرص الجمعية على أن تكون هذه

وخصوصا  إنجاحها  في  الجميع  جهود  تكاتف  يتطلب  مما  املستفيدين  عالج  الى  تهدف  والتي 

 املستفيدين من هذه الخدمات الذين هم محور خدماتها ومرتكزها الرئيس ي لذلك فإن حرصهم 

 جوة من هذه البرامج والخدمات. وجديتهم والتزامهم وتعاونهم يحقق الفائدة املر 
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 التعريفات واملصطلحات

 التعريف  املصطلح 

 يقصد بها جمعية أصدقاء مرض ى السكري الخيرية بجدة.  الجمعية  

 هي املرأة املتوفى عنها زوجها.  األرملة 

 املنفصلة عن زوجها بحكم محكمة وال تمتلك موارد إعاشة.  املطلقة 

 هو كل مستفيد من خدمات جمعية أصدقاء مرض ى السكري الخيرية بجدة. املستفيدون 

 الخدمات التي تلتزم الجمعية بتقديمها.  الحقوق 

 التزام املستفيد بأنظمة ولوائح الجمعية.  الواجبات 

بالواجبات   املخالفات   اإلخالل  عليها    أو هي  املنصوص  الجمعية  أنظمة  في  مخالفة 

 لوائح الجمعية.  أو األنظمة 

لجنة الحقوق  

 والواجبات 

قبل  من  والتظلمات  املخالفات  بعض  في  للبت  املكلفة  اللجنة  هي 

 املستفيدين
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 الرسالة:

ليتجنب توعية وتثقيف األسر واملجتمع واملرض ى املصابين بالسكري للوصول بهم إلى طريق آمن 

 مضاعفات داء السكري. 

 الرؤية:

والخدمات  مرض ى السكري بجدة لتقديم أفضل وسائل وطرق الرعاية أصدقاءتسعى جمعية 

 الصحية ملريض السكري على مستوى عالي من التطوير والجودة.

 القيم:

 . التمسك بتعاليم ديننا الحنيف •

 الصدق والتعاون.  •

 اإلخالص في العمل هلل تعالى. •

 احترام حقوق املرض ى  •

 التطوير.  •
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 ون من خدمات الجمعية:املستفيد

تقدم الجمعية خدماتها للمستفيدين من مرض ى السكري ممن ال يستطيعون الحصول على  

الخدمات الصحية أو ممن ليس لهم تأمينا طبيا يكفل لهم الحصول على العالج سواء كانوا  

 مواطنين أو مقيمين(.  –ذكورا أو إناثا  –)كبارا أو صغارا 

 شروط الحصول على الخدمة:

يكون معه املستندات أن لجمعية أو أي قريب له من الدرجة األولى على حضور املستفيد إلى مقر ا

 التالية:

 أصل الهوية أو اإلقامة بشرط أن تكون سارية املفعول. -1

 . طبي بالحالة على أن يكون مختوما من جهة طبية معتمدةالتقرير  أصل ال إحضار  -2

 اجتياز الباحث االجتماعي. -3

 الجمعية:أنواع الخدمات التي تقدمها 

نسعى في جمعية أصدقاء مرض ى السكري الخيرية بجدة إلى تقديم العديد من الخدمات إلى 

 املستفيدين من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة الصحية وتشمل التالي:

 برنامج التوعية الصحية. -1

افل الطبية.  -2  برنامج القو

 برنامج الزيارات الطبية.  -3

 التدريبية والتثقيفية وورش العمل. برنامج الدورات  -4

 برنامج اليوم العاملي للسكري.  -5

 برنامج العالج الخيري.  -6

 برنامج األجهزة واملستلزمات الطبية.  -7
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 أوال برنامج التوعية الصحية:

الوقاية منه   التعامل معه من خالل شرح طرق  التوعية باملرض وكيفية  إلى  البرنامج  يهدف هذا 

تحت شعار )الوقاية خير من العالج( حيث تقوم الجمعية بالعمل على رفع معدالت الوعي الصحي 

كيفية  والوقاية منه وكذلك  كيفية تجنب املرض  الفئات وذلك عبر مسارين وهما  لدى مختلف 

هللا، كما تستعين الجمعية بالفعاليات التثقيفية مع املرض في حالة إصابة أحد به ال قدر  التعامل  

نشر  أجل  من  البروشورات  النشرات  كذلك  األخرى،  الخيرية  والجمعيات  واملوالت  املجمعات  في 

 الوعي الصحي لدى الجميع.

افل الطبية: جثانيا: برنام   القو

البرنامج هذا  خالل  من  الجمعية  تسعى  النائية   حيث  القرى  في  االحتياج  ذوي  إلى  الوصول  إلى 

باملنطقة الغربية ممن ال يستطيعون الحصول على العالج أو الخدمات الطبية التي تعني بمرض ى 

 السكري حيث تقوم الجمعية بتوزيع الخدمات املساعدة لهذه الفئات األكثر احتياجا في املجتمع.

 الجواالت الطبية: جثالثا: برنام

 حيث تقوم الجمعية بعمل زيارات ملرض ى السكري في املراكز الصحية التابعة للقرى.

 التدريبية والتثقيفية وورش العمل: ت: الدوارا رابعا

حيث تنتهج جمعية أصدقاء مرض ى السكري منهج التعلم ومد شرائح املجتمع باملادة العلمية السليمة 

مع املرض وأساليب الوقاية منه وذلك عبر سلسلة من الدوارات التدريبية  لنشر ثقافة كيفية التعامل  

 والتثقيفية وورش العمل التي تعقد في مراكز البحوث واملدارس وكذلك الجامعات.

 : برنامج اليوم العاملي للسكري:خامسا

املرض ى   ملشاركة  العاملية  املناسبات  ذلك  في  مستغلة  التوعية  عمليات  في  النهج  هذا  الجمعية  تتبع 

والفئات األخرى أخر ما توصلت إليه األبحاث العاملية في مجال املرض وما هي العالجات الجديدة التي  



 الئحة حقوق ووجبات المستفيدين 

 

 1/0 رقم النسخة السكري اخلريية مجعية أصدقاء مرضى  

 الئحة حقوق وواجبات املستفيدين 
 17/10/2020 تاريخ اإلصدار

 19من    10الصفحة   رقم الصفحة 
 

تناولها التي يمكن  التغذية السلمية وما هي أفضل األغذية  وتساعد على   ظهرت على الساحة كذلك 

 تقليل مخاطر اإلصابة باملرض.

 : برنامج العالج الخيري:سادسا

بالفئات األكثر احتياجا حيث يتم دعمهم عن طريق املساهمة في تكاليف العالج ويعني هذا البرنامج  

شركات   من  شركائها  قبل  من  للمستفيدين  الجمعية  عليه  تحصل  الذي  الخصم  إلى  باإلضافة 

 املستلزمات الطبية. 

 األجهزة واملستلزمات الطبية: جابعا: برنام س

هذا البرنامج معني بتقديم األجهزة الطبية للمرض ى املحتاجين من خالل التعاقد مع مزودي خدمة 

 . األجهزة الطبية التي تتعاقد معها الجمعية

 آلية تقديم الخدمة:

 اإلجراء  املسئول 

 تقديم طلب الحصول على الخدمة.  املستفيد

استقبال الطلب والتأكد من اكتمال املستندات املطلوبة مع استيفاء  الطلبمستقبل 

 جميع البيانات. 

مراجعة الطلب باالطالع على التقرير الطبي والتحاليل املرفقة مع  الجهة الطبية 

 الطلب. 

 التأكد من استحقاق الحالة ماديا للحصول على الخدمة.  الباحث االجتماعي

 الحالة إلبالغه بقبول الطلب. التواصل مع  التنسيق

 البدء في صرف املساعدات الطبية. الصيدلي 
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 حقوق املستفيدين:

 للمستفيد الحق في التالي:

 يتم معاملته معاملة حسنة.  أن -1

 أن يتم احترامه وحفظ كرامته.  -2

 معرفة شروط وطلبات الحصول على الخدمة.  -3

 االستفسار عن الخدمة.  -4

 الخدمة املطلوبة. تسهيل الحصول على  -5

 الخصوصية وسرية املعلومات.  -6

 الحصول على املعلومات الكافية حول كيفية الحصول على الخدمة.  -7

 الحق في تقديم الشكوى والتظلم والتعبير عن الرأي. -8

 واجبات املستفيدين:

 تقديم كافة املستندات املطلوبة لتقديم الخدمة أو الرعاية.  -1

 املعلومات والبيانات التي يتم طلبها وذلك ملقدمي الخدمة أو للباحث. اإلفصاح عن كافة  -2

 االحترام املتبادل ملوظفي وموظفات الجمعية وعدم التطاول عليهم لفظيا أو بدنيا.  -3

 االلتزام بالتعليمات.  -4

 االلتزام باملواعيد.  -5

 التجاوب مع الباحثين االجتماعيين.  -6

امجها من خالل إبالغ مقدمي الخدمة اإلفصاح عن عدم الرضا عن خدمات الجمعية وبر  -7

 النظر التخاذ الالزم.مباشرة أو التواصل الهاتفي إليصال وجهة 
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 الحقوق والتظلم وتقديم الشكوى:

منتقصا  -1 يراه  أمر  أي  من  الجمعية  إلدارة  الشكوى  أو  التظلم  تقديم  في  الحق  للمستفيد 

تعامل   أو أسلوب  الخدمات  تقديم  في  أو تقصير  التي  لحقوقه  الجهات  أو  الخدمة  مقدمي 

 تتعامل معها الجمعية وتقديم خدماتها من خاللها. 

من تاريخ نشوء   ا( يوم30على املستفيدين تقديم التظلم أو الشكوى خالل مدة ال تتجاوز ) -2

الحق املطالب به، وال يقبل أي تظلم أو شكوى بعد مض ي هذه املدة إال بعذر مشروع تقبله  

 إدارة الجمعية. 

 على املستفيد تقديم طلب التظلم أو الشكوى مشتمال على التالي: -3

رقم امللف( ووسائل االتصال    –رقم الهوية أو اإلقامة    –املعلومات الشخصية )االسم   -

 البريد اإللكتروني(. –)الهاتف 

 تحديد موضوع التظلم أو الشكوى وبيان الوقائع بشكل متسلسل. -

 تحديد الشخص أو الجهة املتظلم منها. -

 تحديد الضرر.  -

 أسباب التظلم.  -

 الخطوات السابقة التي قام بها املستفيد ملحاولة حل املوضوع. -

 تحديد الطلب املراد.  -

 التظلم.  أو د مؤثرة ولها عالقة بالشكوى إيضاح أو إضافة أي معلومات يراها املستفي -

 إرفاق أي وثائق تثبت صحة التظلم أو الشكوى إن وجدت.  -
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 إجراءات التظلم او الشكوى:

 تكون إجراءات التظلم على النحو التالي:

يحددها  -1 التي  الجهة  أو  للجمعية  التنفيذي  املدير  إلى  الشكوى  أو  التظلم  املستفيد  يقدم 

 التنفيذي الستقبال طلبات التظلم. املدير 

 كتملة البيانات أو االسم الصريح ورقم االتصال.م ال ينظر في الطلبات غير  -2

 يعطي املستفيد رقم تقديم الطلب وتاريخه.  -3

على املدير التنفيذي للجمعية اتخاذ اإلجراءات التي تكفل النظر في موضوع التظلم وفق ما   -4

 حقوق املستفيدين.نص عليه الئحة ت

التظلمات خالل مدة ال  -5 التي تفحص  أو الشكوى من الجهة  التظلم  في موضوع  البت  يتم 

 ( يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم أو الشكوى.15تتجاوز )

ال -6 طلبات  ذوي    أو تظلم  تحاط  األشخاص  إال  عليها  يطلع  وال  الكاملة  بالسرية  الشكوى 

 العالقة.

 - الهاتف)الشكوى بالسرية بأية طريقة من طرق اإلبالغ    أو يبلغ املستفيد بنتيجة التظلم   -7

 الجوال(.  –البريد اإللكتروني 

الواجبات التخاذ و للمدير التنفيذي للجمعية الحق في إحالة املستفيد إلى لجنة الحقوق   -8

 اإلجراءات التأديبية في حقه إذا ظهر أن تظلم املستفيد كيدي.  

التظلم   -9 تقديم  للمستفيد  املوقع    أو يمكن  من خالل  للجمعية  التنفيذي  للمدير  الشكوى 

 اإللكتروني للجمعية أو البريد اإللكتروني. 

 

 

 

 

 



 الئحة حقوق ووجبات المستفيدين 

 

 1/0 رقم النسخة السكري اخلريية مجعية أصدقاء مرضى  

 الئحة حقوق وواجبات املستفيدين 
 17/10/2020 تاريخ اإلصدار

 19من    14الصفحة   رقم الصفحة 
 

 :لجنة الحقوق الواجبات 

الحقوق   ولضمان  والعدل  املساواة  باب  والواجبات( من  الحقوق  )لجنة  تكوين  يتم  الواجبات 

 أخصائي اجتماعي( وتكون مهامها كالتالي: 2وعضوية عدد  –التنفيذي رئيسا  )املدير مكونة من 

 أو دراسة أي شكوى يتم تقديمها من املستفيدين سواء كانت متعلقة بالخدمات املقدمة   -1

 مقدمي الخدمة.  أو التقصير في تقديم الخدمة 

 دراسة املخالفات التي تقع من املستفيدين. -2

 وضع نماذج للمساءلة.  -3

 كتابة التوصيات ونتائج التحقيق من الشكوى.  -4

 اعتماد القرار من املدير التنفيذي. -5

 تابعة والتحقق من تنفيذ القرار.امل -6

 يمكن للجنة استدعاء من تراه لالستنارة بما لديه.  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الئحة حقوق ووجبات المستفيدين 

 

 1/0 رقم النسخة السكري اخلريية مجعية أصدقاء مرضى  

 الئحة حقوق وواجبات املستفيدين 
 17/10/2020 تاريخ اإلصدار

 19من    15الصفحة   رقم الصفحة 
 

 النماذج
 

 1نموذج رقم 

 نموذج تبليغ

  رقم امللف  االسم 

  التاريخ  اليوم   اسم البرنامج

  نوع املخالفة 

  التوقيع   اسم مشرف/ة البرنامج

 األخصائية:........................................................................ إلى

 املدير التنفيذي  من

  التاريخ

  O  مساءلة املستفيدO مرئيات الباحثة 

 التنفيذي:..............................................  التوقيع:......................................................... املدير 

 

 

 

 

 

 



 الئحة حقوق ووجبات المستفيدين 

 

 1/0 رقم النسخة السكري اخلريية مجعية أصدقاء مرضى  

 الئحة حقوق وواجبات املستفيدين 
 17/10/2020 تاريخ اإلصدار

 19من    16الصفحة   رقم الصفحة 
 

 2نموذج رقم 

 نموذج اتخاذ إجراء 

  رقم امللف  االسم 

  التاريخ   اليوم   اسم البرنامج

  املخالفة

  مخالفة رقم

  التوقيع   اسم الباحثة

 اتخاذ اإلجراء 

 لقد ثبت ارتكاب املستفيد املخالفات التالية: 

............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..................................

 ............ 

 آلتي:وبناء عليه فقد تقرر ا 

............................................................................................................................. ..................................

 ........................................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................. ..................................

 ............ 

  وافق امل  تحرر في يوم 

  التوقيع   املدير التنفيذي 
 

 

 



 الئحة حقوق ووجبات المستفيدين 

 

 1/0 رقم النسخة السكري اخلريية مجعية أصدقاء مرضى  

 الئحة حقوق وواجبات املستفيدين 
 17/10/2020 تاريخ اإلصدار

 19من    17الصفحة   رقم الصفحة 
 

 

 

 3نموذج رقم

 نموذج إقرار 

  رقم امللف  االسم 

  التاريخ  اليوم   اسم البرنامج

  نوع املخالفة 

اسم مشرف/ة  

 البرنامج
  التوقيع  

 قرار

 لقد ثبت ارتكاب املستفيد املخالفة التالية: 

............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..................................

 ............ 

 تقرر اآلتي: وبناء عليه فقد 

............................................................................................................................. ..................................

 ..................................................................................... ..........................................................................

............................................................................................................................. ..................................

 ............ 

 وق والواجبات لجنة الحق



 الئحة حقوق ووجبات المستفيدين 

 

 1/0 رقم النسخة السكري اخلريية مجعية أصدقاء مرضى  

 الئحة حقوق وواجبات املستفيدين 
 17/10/2020 تاريخ اإلصدار

 19من    18الصفحة   رقم الصفحة 
 

 التوقيع  الدور  االسم  الوظيفة

  رئيس  املدير التنفيذي 

  عضو  أخصائي اجتماعي 

  عضو  اجتماعي  أخصائي

 4نموذج رقم 

 نموذج تقديم شكوى من مستفيد

  رقم امللف   االسم 

  –رقم الهوية 

 اإلقامة
  رقم الجوال  

  التاريخ   اليوم   رقم الهاتف 

 طبيعة املشكلة 

  أخرى   رفض املساعدة   التقصير في الخدمة  املعاملة سوء 

.................................................................................................. .................................................................... 

......................................................... ............................................................................................................. 

تفاصيل  

 الشكوى/التظلم 

.................................................................................................. .................................................................... 

........................................................................... ........................................................................................... 

الجهة التي تود  

 التظلم منها 

........................................................................................................................................ .............................. 

......................................................... ............................................................................................................. 

 تحديد الضرر 
.................................................................................................. .................................................................... 

......................................................... ............................................................................................................. 

 أسباب التظلم 
.................................................................................................................................... .................................. 

......................................................... ............................................................................................................. 

 املرفقات 
........................................................................................................................................ .............................. 

......................................................... ............................................................................................................. 

اسم صاحب  

 الشكوى 

 
 التوقيع 

 

اسم مستلم  

 الشكوى 

 
 التوقيع 

 



 الئحة حقوق ووجبات المستفيدين 

 

 1/0 رقم النسخة السكري اخلريية مجعية أصدقاء مرضى  

 الئحة حقوق وواجبات املستفيدين 
 17/10/2020 تاريخ اإلصدار

 19من    19الصفحة   رقم الصفحة 
 

 

 مالحظة:  

 هذا النموذج خاص بتقديم شكوى إلى إدارة جميعة أصدقاء مرض ى السكري الخيرية بجدة.  -1

 تقديم الشكوى فقط للمستفيدين من خدمات الجمعية.  -2

 بمنتهي السرية والشفافية.  الشكاوى سيتم التعامل مع  -3


