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أعضاء مجلس اإلدارة

عضو أ.ياسر عبدة يماني   

عضو د.حسيــن مليبــاري   

عضو أ.ناصـــــــــر الزاحــــــــم   

د.أمـــاني الهــــذلي    عضو

أ.لمياء سراج ميرة    عضو

أ.د عبد الرحمن الشيخ   رئيس المجلس

نائــب الرئيـــــس أ.د عبد الغني ميرة   

د. تارة حسان فطاني   المشرف المالي



 أن تكون الجمعية المرجع األول لمرضى
السكري بمنطقة مكة المكرمة

 توعيــة وتثقيــف المجتمــع وعــالج مرضــى
ومبــادرات خدمــات  طريــق  عــن   الســكري 
 مســتدامة واإلســهام فــي البحــوث العلميــة

 ذات العالقة

 جمعية أصدقاء مرضى السكر الخيريــة تم تأسيسها كجمعية خيرية تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 1426/3/1هـ تحت رقم 303

النشأة والتأسيس

الكفاءة                   الفاعلية                    النزاهة                  الشفافية                 السرية                 اإلنسانية                  االلتزام

القيم



املستفيدوناملجتمع
 نرش الوعي والثقافة الصحية ملرىض السكري

من خـــــالل إقامـــــــة برامــــج التثقيف الصحي

 مرىض السكـــري الغري قـــادرين

عىل تحمل تكاليف العالج والدواء

لمن تقدم الخدمة

املهمة /الوظائف

فحص مرىض السكر من ذوي الحاجات

توفري األدوية والعالج الالزم لهم

ــالل ــن خ ــالزم م ــي ال ــف الصح ــج التثقي ــة برام  إقام

 عيادات التغذية والوسائل اإلرشادية املختلفة

املشاركة يف البحوث العلمية

•

•
•

•

الخدمة  مدينة جدةنطاق 



التقرير السنوي لعـــــام 2021م لجمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

برامـــــــــج
وأنشطة
الجمعية



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

من 8 - 10 مساء2021/03/26الجمعة

اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

 توعيــة مريــض الســكري عــن الفئــة التــي تكــون قــادرة عــىل صيــام شــهر

رمضان بعد استشارة الطبيب املعالج

الربنامج الغذايئ للصائم يف شهر رمضان

تعريف مريض السكري باإلرشادات الهامة التي متكنه من الصيام بدون أي عواقب

أهمية تحليل السكر أثناء صيام شهر رمضان

ــكري ــع الس ــل م ــم التعام ــف ميكنه ــكري كي ــرىض الس ــة مل ــادة املعرف  زي

يف أثناء الصيام لشــهر رمضان

ندوة رمضان

•

•
•
•

مريض94عدد الحضور 

مرضـــــــى السكـــــــرياملستهدف 



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

 تعليم وتدريب املوظفني عىل كيفية التعامل والترصف مع مريض السكري عند

آخــر مــكان  أي  أو  الجمعيــة  مقــر  يف  الــدم  يف  الســكر  لهبــوط  تعرضــه 

ــد ــكري عن ــرىض الس ــدم مل ــي تق ــة الت ــعافات األولي ــن اإلس ــل ع ــة عم  ورش

تعرضه النخفاض السكر يف الدم

ــدم ــكر يف ال ــوط الس ــد هب ــرصف عن ــن الت ــف ميك ــىل كي ــني ع ــب املوظف  تدري

كيــف ميكــن التــرصف يف حالــة انخفــاض الســكر يف الــدم ويف حالــة اإلغــامء

موظف14عدد الحضور 

من 9 - 10 مساء2021/05/27الخميس

املستهدف 
أصدقاء جمعيـة  موظفي 
مرضـــــــى السكـــــــري



اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

 تعليــم وتدريــب املوظفــني عــىل كيفيــة اســتخدام جهــاز قيــاس الســكر يف

الدم االستخدام األمثل

 تدريــب املوظفــني عــىل كيفيــه اســتخدام اجهــزة قيــاس الســكر يف

الدم

 تدريــب جميــع منســويب الجمعيــة عــىل كيفيــة اســتخدام جهــاز قيــاس الســكر

يف الدم ملشاركتهم يف أنشطة وبرامج الجمعية

موظف14عدد الحضور 

التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

من 9 - 10 صباحا2021/04/21ًالخميس

املستهدف 
أصدقاء جمعيـة  موظفي 
مرضـــــــى السكـــــــري



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

من 9 - 10 مساء2021/05/27الخميس

اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

 التعريــف باملســتجدات عــن داء الســكري فيــام يخــص العــالج والوقايــة وعــن

ــة ــي ملريــض الســكري والوقاي ــكري   لرفــع الوع ــا الس  الجديــد يف تكنولوجي

من مضاعفات داء السكري املزمنة

دورة مستجدات داء السكري وتأثريه يف ظل أزمة كورونا

بالخطــة وتطبيقــه  الصحــي  املــامرس  املثقــف  لــدى  املعرفــة   تطويــر 

التثقيفية والعالجية للمريض

مامرس صحي150عدد الحضور 

مامرســني صحني من أطباء 
متريض- أخصايئ التغذية - املثقف السكري - املثقف الصحي

املستهدف



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

من 9 - 11 صباحا2021/06/09ً األربعاء

املستهدف 
أصدقاء جمعيـة  موظفي 
مرضـــــــى السكـــــــري

موظف14عدد الحضور 

النتــائـــج

اسم الربنامج

نبذة عن الربنامج

 ورشــة عمــل اإلســعافات األوليــة ملنســويب جمعيــة أصدقــاء مــريض

السكري

القيــام القيــام   مهــارات  عــىل  والتدريــب  األوليــة   اإلســعافات   ورشــة 

:باالسعافات االولية يف

الكسور

الحروق

الغرق

االختناق

النزيف

التشنجات - الرصع

اإلجهاد الحراري

رضبات الشمس

التسمم

اإلغامء

مبادئ تحريك املريض

إصابة الظهر والعنق

حقيبة اإلسعافات األولية

لدغ الثعابني والعقارب

الجروح

تدريــــب املوظفني عىل مجموعــــة من الخطـــوات إلنقــــاذ حياة املصـــاب

 التدرب عىل مهارات القيام باإلسعافـــات من خالل الحد األدىن من املعدات

الترصف السليم يف الحوادث املفاجأة إىل حني وصول اإلسعاف

•
•
•



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

من 11 - 12 صباحا2021/06/24ًالخميس

اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

ــن ــف ميك ــن كي ــة ع ــويب الجمعي ــس اإلدارة ومنس ــاء مجل  رشح ألعض

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

ورشة عمل عن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

 اســتفادة الجميــع مــن ورشــة العمــل مــن خــالل اســئلتهم وتفهمهــم

لورشة العمل

موظفي جمعيــــــة أصدقـــــــاءاملستهدف 
مرىض السكري ومجلس اإلدارة

موظف14عدد الحضور 

أعضاء مجلس اإلدارة8



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

من 11 - 12 مساء2021/06/27 الخميس

اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

 تعليــم املــرىض عــن أهميــة التامريــن الرياضيــة ملريــض الســكري يف تنظيــم

مستوى السكر يف الدم -أنواع التامرين املناسبة – أوقات عمل التامرين الرياضية

ورشة عمل عن أهمية التامرين الرياضية ملريض السكري

 تعلــم املــرىض أهميــة التامريــن الرياضيــة واألنــواع املناســبة لــه التــي

تساعدهم يف تنظيم مستوى السكر يف املعدل الطبيعي

مريض60عدد الحضور 

مرىض السكري النوع الثايناملستهدف 



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

من 10 - 3 مساء2021/06/28االثنني

اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

 تعليــم وتدريــب األطبــاء ومثقفــي الســكري بجمعيــة أصدقــاء مــرىض

السكري عىل كيفية استخدام جهاز مضخة االنسولني سولو

التدريب عىل استخدام مضخات األنسولني

أكيو تشيك سولو

ــتخدام ــه اس ــىل كيف ــة ع ــكري بالجمعي ــي الس ــاء ومثقف ــب أطب  تدري

مضخة األنسولني الالصقة اكيو تشك سولو

موظفني05عدد الحضور 

املستهدف 
أصدقاء جمعيـة  موظفي 
مرضـــــــى السكـــــــري



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

من - ص / م إىل
2021/07/30

 من
2021/07/01

اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

 متابعــة وفحــص وتثقيــف مــرىض الســكري املراجعــني مــن خــالل

العيادات بالجمعية

متابعة الطبيب ملرىض السكري من خالل العيادات بالجمعية

ــات ــة مبضاعف ــب اإلصاب ــة لتجن ــة دوري ــكري بصف ــرىض الس ــة م  متابع

السكري

مستفيد3976عدد الحضور 

مرضـــــــى السكـــــــرياملستهدف 



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

اسم الربنامج

فصول تثقيفية ملرىض السكري عن

أهمية العناية بقدم مريض السكري

التغذية الصحية ملريض السكري
•
•

النتــائـــج

ــكري ــض الس ــدم مري ــة بق ــة العناي ــن أهمي ــكري ع ــرىض الس ــة م  توعي

منعا من اإلصابة مبضاعفات السكري عىل القدمني

 معرفــة وتعلــم مريــض الســكري كيفيــة التخطيــط الســليم لوجبــات

طعامه اليومية

•

•

نبذة عن الربنامج

 توعيــة مريــض الســكري عــن أهميــه العنايــه بالقــدم منعــا مــن اإلصابــة

مبشاكل القدم السكري

أهمية التخطيط السليم لوجبات الطعام اليومية ملريض السكري

•

•

مريض247عدد الحضور 

مرضـــــــى السكـــــــرياملستهدف 

من - ص / م إىل
2021/07/29

 من
2021/07/25



من - ص / م إىل
2021/08/12

 من
2021/08/09

التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

اسم الربنامج

فصول تثقيفية ملرىض السكري عن

الفحوصات املهمة ملريض السكري . وملاذا ؟

كيف احسب الكربوهيدرات يف طعامي ؟
•
•

نبذة عن الربنامج

ــا ــه عمله ــب علي ــي يج ــه الت ــات الهام ــكري بالفحوص ــض الس ــف مري  تعري

 للتعــرف عــىل الخطــة العالجيــة الالزمــة ملريــض الســكري والتــي تتناســب

حســاب كيفيــة  عــىل  الســكري  مريــض  تعليــم  الصحيــة  حالتــه   مــع 

جرعــات مــع  لتتناســب  طعامــه  يف  يتناولهــا  التــي   الكربوهيــدرات 

األنسولني الالزمة له يف كل وجبة طعام يتناوله

مريض385عدد الحضور 

مرىض السكري النوع الثايناملستهدف 

النتــائـــج

ــي ــدرات الت ــاب الكربوهي ــة حس ــىل كيفي ــكري ع ــض الس ــم مري  تعلي

ــه ــة ل ــولني الالزم ــات األنس ــع جرع ــب م ــه لتتناس ــا يف طعام  يتناوله

يف كل وجبة طعام يتناوله



من - ص / م إىل
2021/08/27

 من
2021/08/26

التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

اسم الربنامج

نبذة عن الربنامج

ــه ــتخدمة يف امكاني ــزة  املس ــواع األجه ــل أن ــرىض بأفض ــف امل  تعري

ــز ــبء وخ ــن ع ــف م ــدون امل للتخفي ــم ب ــولني اىل الجس ــال األنس  ادخ

 اإلبــر التــي تكــون مؤملــه لبعــض مــرىض الســكري النــوع األول . كذلــك

بأجهزة قياس السكر يف الدم بدون امل

النتــائـــج

تعلم املرىض عىل تركيب جهاز االيبورت

ــول ــذ لدخ ــورت منف ــاز االيب ــتخدام جه ــة اس ــن كيفي ــل ع ــة عم  ورش

األنسولني للجسم

مريض10عدد الحضور 

مرىض السكري النوع األولاملستهدف 
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اسم الربنامج

نبذة عن الربنامج

ــه ــتخدمة يف امكاني ــزة  املس ــواع األجه ــل أن ــرىض بأفض ــف امل  تعري

ــز ــبء وخ ــن ع ــف م ــدون امل للتخفي ــم ب ــولني اىل الجس ــال األنس  ادخ

 اإلبــر التــي تكــون مؤملــه لبعــض مــرىض الســكري النــوع األول . كذلــك

بأجهزة قياس السكر يف الدم بدون امل

النتــائـــج

 تعلــم املــرىض عــىل اســتخدام جهــاز  فــري ســتايل لبــريي لقيــاس

السكري يف الدم

 ورشــة عمــل عــن كيفيــة اســتخدام جهــاز فــري ســتايل لبــريي لقيــاس

 السكري يف الدم

مريض75عدد الحضور 

مرىض السكري النوع األولاملستهدف 

من - ص / م إىل
2021/08/27

 من
2021/08/26



من - ص / م إىل
2021/08/31

 من
2021/08/29
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اسم الربنامج

النتــائـــج

نبذة عن الربنامج

تعليم وتدريب مريض السكري عىل جهاز مضخة االنسولني

 ورشــة عمــل عــن كيفيــة اســتخدام مضخــة األنســولني ســولو ملريــض

 السكري النوع األول

تعلم املرىض عىل استخدام جهاز مضخة االنسولني

مريض20عدد الحضور 

مرىض السكري النوع األولاملستهدف 
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من 9 - 10 مساء2021/09/02 الخميس

النتــائـــج

 معرفــة  مريــض الســكري النــوع األول بالتعليــامت واإلرشــادات التــي

يجب أن يتبعها يف املدرسة مع رضورة االحرتازات الوقائية

اسم الربنامج

نبذة عن الربنامج

بالتعليــامت األول  النــوع  الســكري  مريــض  وتعريــف    تعليــم 

رضورة مــع  املدرســة  يف  يتبعهــا  أن  يجــب  التــي   واإلرشــادات 

االحرتازات الوقائية لتجنب اإلصابة بـ كورونا السمح الله

ــكري ــرىض الس ــة مل ــكري واملدرس ــض الس ــن مري ــة ع ــدوة تثقيفي  ن

وذويهم

مريض112عدد الحضور 

املستهدف 
السكــري مرضـــى 
النوع األول والثاين



فعاليات اليوم العالمي للسكري

امسح الباركودامسح الباركود

ميكن اإلطالع عىل تقرير فعاليات اليوم العاملي للسكري

كتيب فعاليات اليوم
العاملـــي للسكري

برومو فعاليات اليوم
العاملـــي للسكري
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2021/09/14 الثالثاء
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األنشطة
واالنجازات

التي قامــــت بها جمعية أصـدقـــــــاء
مرضى السكر الخيرية لعام 2021م



جعله الله يف ميزان حسناته ورفعة لدرجاته

الدعم من برنامج سند

الربامج التي تم دعمها

تركيب مضخات األنسولني مع غيارات املضخة لعدد 30 مريض

 تركيــب جهــاز قيــاس الســكر يف الــدم بــدون وخــز وبــدون

أمل لعدد 75 مريض

تأمني العالج الدوايئ ملرىض السكر لعدد 1000 مريض

 تركيــب جهــاز االي بــورت منفــذ دخــول األنســولني للجســم

بدون أمل لعدد 10 مرىض

 عقد اتفاقية مع برنامج سند محمد بن سلمان لدعم مرضى السكري  بالجمعية
لمساعدات مرضى السكري المحتاجين
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األنشطة والفعاليات

ندوة ملريض السكري الصائم لشهر رمضان الكريم

 ورشة عمل عن اإلسعافات األولية

ورشة عمل عن كيفية استخدام أجهزة قياس السكر يف الدم

دورة مستجدات داء السكري وتأثريه يف ظل أزمة كورونا

ورشة عمل اإلسعافات األولية ملنسويب اصدقاء مريض السكري

ورشة عمل عن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

ورشة عمل عن أهمية التامرين الرياضية ملريض السكري

التدريب عىل استخدام مضخات األنسولني أكيو تشيك سولو

متابعة الطبيب ملرىض السكري من خالل العيادات بالجمعية

 فصول تثقيفية ملرىض السكري

 فصول تثقيفية ملرىض السكري عن الفحوصات املهمة

 ورشة عمل عن كيفية استخدام جهاز االيبورت

 ورشة عمل عن كيفية استخدام جهاز فري ستايل لبريي

 ورشة عمل عن كيفية استخدام مضخة األنسولني سولو ملريض السكري

ندوة تثقيفية عن مريض السكري واملدرسة

األنشطة والفعاليات لعام 2021

عدد المستفيدين

 94 مريض

14 موظف

14 موظف

150 مامرس صحي

14 موظف

14 موظف 8 أعضاء مجلس اإلدارة

 60 مريض

5 موظفني

 3976 مريض

 247 مريض

 385 مريض

 10 مريض

 75 مريض

 20 مريض

 112 مريض
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األنشطة والفعاليات

الحملة التثقيفية والكشف املبكر عن داء السكري الرديس مول

الحملة التثقيفية والكشف املبكر عن داء السكري العزيز مول

الحملة التثقيفية والكشف املبكر عن داء السكري الياسمني مول

الحملة التثقيفية والكشف املبكر عن داء السكري جدة بارك

فعاليات شهر نوفمرب لليوم العاملي للسكري فندق كراون بالزا

عدد المستفيدين

تم الفحص لعدد:  166

تم الفحص لعدد:  556

تم الفحص لعدد:  650

تم الفحص لعدد:  616

 تم الفحص لعدد:  170

األنشطة والفعاليات لعام 2021



التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
جمعية اصدقاء مريض السكر الخريية

اختتمت جمعية أصدقاء مرىض السكري الخريية بجدة الحملة التثقيفية
وفعاليات شهر نوفمرب لليوم العاملي للسكري فندق كراون بالزا

اليوم العاملي للسكري



تكريم 47 مريض سكري من النوع األول الفائزين
بأفضل نتائج تحليل السكر الرتاكمي ما بني 6-7:5٪

تكريم 47 مريض سكري من النوع األول الفائزين بأفضل نتائج تحليل السكر
:%7-6-5الرتاكمي ما بني 
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الملخص التنفيذي

عدد الساعات التطوعية

ساعة

قيمة الساعات التطوعية

ريال
180,850

7234

عدد المرضى التي تم فتح ملفات لهم ما بين مرضى عدد المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية
سكري من النوع األول والنوع الثاني

مستفيد

فرصة

متطوع
456

65

47,760691

الفرص التطوعية

عدد المتطوعين

بلغت تكلفة الخدمة التي تقدمها جمعية أصدقاء مرىض السكري
للمستفيد املبارشة 59 ريال يف عام 2021م

التقــــرير السنــــــوي لعـــــام 2021م
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الخدمة  تكلفة 
ريال59 للمستفيد

مريض
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من إنجازات الجمعية لعام 2021

امسح الباركود

المتجر اإللكتروني
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من إنجازات الجمعية لعام 2021

امسح الباركود

الخطة اإلستراتيجية
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المقــر الرئيســي شــارع التحليــة بجانــب الميجــا مــول الكعكــي
21371 ص ب 112141 جــدة 

IBAN ( SA6205000068201755841000 )

IBAN ( SA0510000012360964000102 )
12360964000102

IBAN ( SA6640000000001614769370 )
1614769370

للمساهمة معنا

IBAN ( SA8980000540608019999991 )
540608019999991



المقــر الرئيســي شــارع التحليــة بجانــب الميجــا مــول الكعكــي
21371 ص ب 112141 جــدة 

الموقــع اإللكترونــي

@ d i a b f r i e n d s j

@ d i a b f r i e n d s j

@ d i a b f r i e n d s j

6 6 8 6 3 5 7  /  6 4 0 8 0 1 2

0 5 0 5 6 9 2 3 1 9

6 6 8 6 3 5 7

s d p f j 2 0 1 6 @ g m a i l . c o md i a b e t e s f . o r g . s a

للتواصل معنا

d i a b e t e s f . o r g . s a





   
 

������ �	�א
 ��א�� א��א�� א������ �א������ א����א


