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صاحب  السمو امللكي 

ويل العهد ، نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الدفاع، رئيس جملس الشؤون االقتصادية والتنمية





صاحب السمو الملكي
 األمري سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

)رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته(

الرئيس الفخري
 لجمعية السكري السعودية الخريية





صاحب السمو امللكي
 األمري فيصل بن بندر  بن عبدالعزيز آل سعود

أمري منطقة الرياض





صاحب السمو امللكي
 األمري حممد بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز 

نائب أمري منطقة الرياض





صاحب السمو امللكي
األمري فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

 أمري منطقة المدينة المنورة





صاحب السمو امللكي
األمري سعود بن خالد الفيصل

نائب  أمري منطقة المدينة المنورة





معايل املهندس أمحد بن سليمان الراجحي

  وزير العمل والتنمية االجتماعية





معايل الدكتور    توفيق بن فوزان الربيعة 

وزير الصحة
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مقدمة

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى اله وصحبه 
أجمعين

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
يسر جمعية السكري السعودية الخيرية أن تقدم إصدارها السادس للتعريف بالجمعية ويعتبر داء 
السكري أكثر األمراض شيوعا في العالم، فقد تجاوز عدد المصابين بالمملكة العربية السعودية 
أكثر من 24 ٪ من عدد السكان ولتحقيق األهداف السامية والجليلة للجمعية ووصوالً لطموحات 
المجتمع، ومحاولة جادة في المساهمة في التوعية للحد من ازدياد عدد المصابين وتخفيف معاناة 
من أبتلى بهذا الداء فقد تم تبني فكرة تأسيس جمعية السكري السعودية الخيرية والتي حصلت 
العربية السعودية  الموافقة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية على تأسيسها بالمملكة  على 

برقم ) 412 ( وتاريخ 1428/4/25 هـ.

سائلين اهلل عز وجل للجميع الصحة والعافية

                                                  رئيس المجلس
                                           عبد العزيز بن سعد الحميدي
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تأسيس الجمعية: 
أسست جمعية السكري السعودية الخيرية بعد اإلنتشار المتزايد لداء السكري وهي جمعية خيرية تهدف 
 412 برقم  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  السكري فقد صدرت موافقة  داء  المجتمع عن  أفراد  إلى خدمة 

وتاريخ 25 / 4 / 1428 هـ. .

منطقة خدمات الجمعية: 
العربية  المملكة  داخل  لها  فروع  فتح  ويمكن  الرياض  مدينة  الرئيسي  مركزها  ويكون  الرياض  منطقة 

السعودية بعد موافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية. وفروعها ) المدينة المنورة ـ القصيم ( .

الشعار:
معا لمكافحة انتشار داء السكري.

 الرؤية :
التميز في الحد من انتشار داء السكري

 الرسالة :
ُأبتلي به من خالل تقديم التوعية والتثقيف  اإلسهام في تقليل انتشار داء السكري وتخفيف معاناة من 
والمشاركة  والخيرية  العلمية  األنشطة  ودعم  والعيني  والمادي  والنفسي  االجتماعي  والدعم  الصحي 

المجتمعية الفاعلة.
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الهيكل التنظيمي للجمعية
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أهداف الجمعية: 
1-  تفعيل التثقيف الصحي لمرضى السكري. 

2-  تمثيل مرضى السكري لدي الدولـة.
3- المساهمة في تطوير الخدمة الطبيـة. 

4-  دعم األنشطة العلمية والخيرية للوقاية والعالج من داء السكري. . 
5- تقديم الدعم النفسي لمرضي السكري. 

6-  تقديم الدعم اإلجتماعي لمرضى السكري. 
7- تقديم الدعم المادي والعيني لمرضى السكري. 

8- تقديم الدعم الطبي للمحتاجين من مرضى السكري .
9- تدريب الكادر  الطبي والتثثقيفي وإقامة الدورات والندوات.

أنشطة الجمعية: 
•   جمعية خيرية غير ربحية .

 •  تساعد المرضى وأسرهم على كيفية التعامل مع داء السكري .
•   تقديم خدمات خارج مدينة الرياض، وذلك بتسير القوافل الصحية .

•   تدريب وإعداد كوادر وطنية تطوعية .
•  دعم الدراسات المتعلقة بداء السكري .

•  تقديم فحوصات وخدمات بالمجان لمرضى السكري .
•  تقديم برامج خاصة بأطفال السكري .
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لجان الجمعية: 
  أوالً:  اللجنة التنفيذية .

  ثانيا : لجنة التثقيف والتوعية الصحية .
  ثالثًا :  اللجنة المالية واالدارية .

 رابعًا:  اللجنة العلمية .
 خامسًا:  لجنة اإلشراف على الموقع .

 سادسًا :  لجنة العالقات العامة واإلعالم .
 سابعًا:    اللجنة النسائية .
 ثامنًا  : لجنة تنمية الموارد .

إيرادات الجمعية: 
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي: 

أ- اشتراكات األعضاء. 
ب- التبرعات. 

ج- الهبات. 
د- الزكوات. 

هـ- إيرادات األنشطة ذات العائد المالي. 
و- اإلعانات الحكومية. 
ز- الوصايات واألوقاف. 

ح- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. 
تمتنع الجمعية بأي حال من األحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهبات الخارجية بمراعاة أحكام الئحة 
التبرعـات للوجوه الخـيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 1396/3/30هـ والتعليمات الصادرة بشأنها.
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شروط العضوية: 
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية :

1- أن يكون العضو سعودي الجنسية. 
2- أن يكون العضو قد أتم الثامنة عشر ) 18 ( من عمره. 

3- أن يكون العضو كامل األهلية المعتبرة شرعا. 
4- أن يكون العضو غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره. 

5- أن يكون العضو قد سدد الحد األدنى لإلشتراك السنوي.

عضوية الجمعية: 
 1- عضو عامل: 

قبول  على  بناءًا  قيامها  بعد  بها  التحق  أو  الجمعية  تأسيس  في  شارك  الذي  هو  العامل  العضو  يعتبر 
مجلس اإلدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية قاصرة على الرجال/ النساء، ويكون لهذا العضو 
حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها. وترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة، 
بعد مضي سنة من تاريخ التحاقه بالجمعية. على أن يدفع اشتراك مقداره خمسمائة ريال ) 500 ( كحد أدنى. 

2- عضو منتسب: 

بعد  اإلدارة  ويقبل ذلك مجلس  الجمعية،  الى عضوية  االنتساب  يطلب  الذي  المنتسب هو  العضو  يعتبر 
تحقق شروط العضوية عدا شرط السن، وال يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية وال 

الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ويدفع إشتراكًا سنويًا منخفضًا مقداره ثالثمائة ريال) 300 (  كحد أدنى.
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3 - عضو شرف: 
أم  كانت  مادية  جليلة  لها من خدمات  قدمه  ما  نظير  الجمعية عضويتها  تمنحه  الذي  العضو  وهو 
العمومية،  الجمعية  اجتماعات  حضور  حق  وله  أهدافها،  تحقيق  على  الجمعية  ساعدت  معنوية 

ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة. 

 4- عضو فخري: 
في  المناقشة  حق  له  ويكون  اإلدارة،  بمجلس  الفخرية  العضوية  الجمعية  تمنحه  الذي  العضو  وهو 

اجتماعاته، ولكن ليس له حق التصويت وال يثبت بحضوره صحة اإلنعقاد.

5-عضو متعاون :
يكون العضو متعاونًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط 
العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبوله عضوًا متعاونًا ، أو تقدم بطلب العضوية 

متعاونًا .

6- عضو مراجع :
يكون العضو مراجعًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط 
العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبوله عضوًا مراجعًا ، أو تقدم بطلب العضوية 

مراجعًا .

7- عضو متطوع :
يكون العضو المتطوع في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط 
العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس اإلدارة بقبوله عضوًا متطوعًا ، أو تقدم بطلب العضوية 

متطوعًا .
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املهنةاملن�ضبا�ضم الع�ضوم

رجل اأعمالرئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ / عبد العزيز بن �سعد احلميدي1

عميد كلية العلوم – جامعة امللك �سعودنائب الرئي�سالأ�ستاذ الدكتور / نا�سر بن حممد الداغري 2

مدير ال�سيانة الطبيةامل�سرف املايل املهند�س / حممد بن نا�سر احلميدي 3

مدير برنامج التدخني يفع�سو الدكتور/ حممد بن علي بن اأحمد املداين 4
ال�سحة املدر�سية )وزارة ال�سحة(

ا�ست�ساري غدد �سماء و�سكري –كلية ع�سوالدكتور/عطااهلل بن �سيف اهلل بن راجح الرحيلي5
الطب- جامعة امللك �سعود

رئي�س مراكز ووحدات ال�سكريع�سوالدكتور / حممد بن يحيى احلربي6
 وزارة ال�سحة 

اأخ�سائية اإجتماعية ع�سوالأ�ستاذة / منرية بنت �سامل الهوميل 7

طبيبة اأخ�سائية طب اأ�سرةع�سوالدكتورة/ فاطمة بنت اإبراهيم الربيدي8

طبيبة اأ�سنان ع�سوالدكتورة / اإميان بنت ها�سم الإدري�سي9

أعضاء مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية
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املهنةا�ضم الع�ضو م
رئي�س جمل�س ال�سورى معايل الدكتور عبد اهلل حممـد بن اإبراهيـــــــم اآل ال�سيـــــــــــخ1

وزير ال�سحة �سابقاًمعالــي الدكتور حمـــــد عبـد اهلل بن خمـــــلـــــــف املانـــــــــع2

ع�سو جمل�س ال�سورىالأمري الدكتور خالد بن عبد اهلل بن مقرن امل�ساري  اآل �سعـود3

م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني ) �سابقاً (معالــــي الدكــتور فهد عبد اهلل بن عثمــــان العبـد اجلبــــــــار4

مدير مركز املعلومات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةالأ�ستاذ/ اإبراهيم بن عبدالرحمن بن عبداهلل اآل ال�سيخ5

مدير الت�سويق واملبيعات ال�سركة التعاونية للتاأمنيالأ�ستاذ/ اأحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�سعالن6

مدير عام املكتب التنفيذي ملجل�س الوزراء ال�سحة لدول جمل�س التعاونالدكتور/ توفيق بن اأحمد مظفر خوجة7

اأمني عام الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�سالأ�ستاذ/ ح�سني عبدالرحمن بن �سالح العذل8

مدير جامعة اليمامةالدكتور/ ح�سني بن حممد بن ح�سني الفريحي9

ا�ست�ساري طب اأطفال وغدد �سماء و�سكرالدكتور/ حمد بن �سالح بن �سعد ال�ساحلي10

أعضاء الجمعية العمومية
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أعضاء الجمعية العمومية

املهنةا�ضم الع�ضو م

م�ست�سار وزير ال�سحة وامل�سرف العام على امل�سروع الوطني لربنامج د/ خالد بن عبد الرحمـــن بن عبـــد اهلل احل�سيــــــــــــن11
الإحالة- ا�ست�ساري طب الأطفال

م�سئول العالقات العامة ب�سركة �سعودي اأوجيهاأ/ خالد بن فهد بن عبد الرحمــــــــن احلاتــــــــم12

اأ�ستاذ م�سارك –كلية ال�سيدلة –جامعة امللك �سعودالدكتور / خالد بن حممد بن اإبراهيم اخلرفـــــــــي13

ا�ست�ساري الأمرا�س الباطنة والغدد ال�سماءد/ ريــا�س عبــــــا�س بن عبــــــــد اهلل �سليمانــــــــي14

مدير عام ال�سحة املدر�سية –وزارة الرتبية والتعليم/اإ�ست�ساري د/ �سليمان بن نا�سر بن عبد اهلل ال�سهـــــــري15
اأطفال

اأمني عام املجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالميةد/ �سالــــح بن ح�سيــــن بن عبد اهلل العايــــــد16

دكتوراه يف طب الأ�سرة واملجتمعد/ �سالح بن �سعد عبد القادر الأن�ســـــاري17

بكالوريو�س يف علوم احلا�سب الآيلاأ/ طـــــارق بن عبد اهلل  بن حممد اجلبيــر18

مدير عام �سركة �سليمان عبدالعزيز الراجحي القاب�سةد/عبد الرحمـــــن بن �سليمـــان بن عبد العزيز الراجحـــي19

ا�ست�ساري غدد �سماء رئي�س املدارء التنفيذي للت�سغيل د/عبد الرحمـــــن بن عبد العزيــــز بن علي النعيـــم20
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أعضاء الجمعية العمومية

املهنةا�ضم الع�ضو م

رئي�س جمل�س اإدارة �سركات جمموعة اجلري�سياأ/عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمـــــــــن اجلري�ســـــي21

رجل اأعمالاأ/عبد العزيــــــــــــز بن �سعـــــــــد بن عبد اهلل احلميــدي22

م�ست�سار مبوؤ�س�سة امللك عبداهلل بن عبد العزيز لوالديه لالإ�سكاند/ عبد اهلل بن ح�سيـــــــن بن مبــــــــارك اخلليفــــــــة23

تاجراأ/عبد اهلل بن عبد العزيــــــــــز بن عبد اهلل املهنــــــــــاء24

اأخ�سائي يف اأعمال املوارد الب�سريةاأ/عبد اهلل بن علـــــــــــي بن ح�سيــــــن املنيـــــــــع25

دكتوراه يف العالج النف�سيد/ عـــــــــادل حممــــــد حممــــــد العقيلــــــــــــــي26

لواء متقاعد ماج�ستري يف العلوم الأمنية لواء/ عقيــــــــل بن �سعـــــــــــــد عبد اهلل العقيــــــــل27

الرئي�س التنفيذي- ال�سركة التعاونية للتاأمني م/ علــــي بن عبد الرحمـــن بن �سالـــح ال�سبيهيـــــن28

ا�ست�ساري غدد �سماء و�سكري- كلية الطب- جامعة امللك �سعودالدكتور / عطااهلل بن �سيف اهلل بن راجح الرحيلــــــي29

اأ�ستاذ جامعي جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ال�سيخ – الدكتور /  حمـمـد بن اأحمد بن �سالـح ال�سالــح30



www.alsukkary.org.sa35

أعضاء الجمعية العمومية

املهنةا�ضم الع�ضو م

اأخ�سائي القدم ال�سكرية اأ/ حممـــد بن عبد الرحمـــــن داوود الدريويـــــــــــ�س31

مدير اإدارة التدريب والأبحاث – ال�سحة املدر�سية وزارة الرتبية د/ حممــــــــــــد بن علي بن اأحمد املدانــــــــــــــــــي32
والتعليم

اأ�ستاذ ق�سم الكيمياء احليوية – جامعة امللك �سعودد/ نا�ســـــــر بن حممد بن نا�ســـــــــــر الداغـــــــــــــري33

ا�ست�ساري غدد �سماء و�سكري- مدينة امللك فهد الطبيةالدكتور / ناجي جميل نا�سر اجلهنـــــــــــــــــــــــي34

ا�ست�ساري غدد �سماء و�سكري-مدينة امللك عبد العزيز الطبية الدكتور / يو�سف بن حممد �سمت �سالـــــــــــــــــح35
باحلر�س الوطني

اأخ�سائية اإجتماعية-م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعياأ/ ابت�ســــــــام علــــي �سعــــد الظاهــــــــــــــري36

مركز ال�سكري - م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعياأ/ حنـــــــــــان نا�ســـــــــر حممــــــد ال�سهرانــــــــــــــي37

كلية الطب - م�ست�سفى امللك عبد العزيز اجلامعيد/ منـــى علـــــــي فـــــــــوده نبيـــــــــــــــــــــل38

رئي�س ق�سم الت�سغيل واخلدمة الإجتماعية اأ/ نهلـــــــــة حممــــد عــو�س باوزيـــــــــــــــــر39
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رسم بياني
يوضح الزيادة في عدد أعضاء الجمعية العمومية
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البرامج والفعاليات: 
 أوالً : المؤتمرات والندوات .

ثانيًا : التوعية والتثقيف الصحي بالجامعات .
ثالثًا :  التوعية والتثقيف الصحي بالمستشفيات.
رابعًا : التوعية والتثقيف الصحي بوزارة التعليم. 

خامسًا : التوعية والتثقيف الصحي بالمراكز واألسواق التجارية واألماكن العامة.

إصدارات الجمعية :
تم طبع عدد 24 كتيب باللغة العربية وكذلك اللغة اإلنجليزية وكذلك عدد من المطويات والتي بين 

طياتها مواضيع متعددة وقد تم توزيع 6,500,000 كتيب عن داء السكري والتغذية والرياضة ، وكذلك 

كيفية التعايش مع داء السكري .

االبر  ( جهاز مجانًا  وكذلك   46.000  ( بالدم بعدد  السكر  أجهزة قياس نسبة  توزيع  تم  وقد 

واالشرطة مجانًا .

سائلين اهلل عزوجل للجميع الصحة والعافية
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الإجمالـي2019م2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008مبــيـــــان

461819764502966483482427اول : املوؤمترات والندوات
ثانيا : التوعية والتثقيف ال�سحي 

078161112203537483115240باجلامعات

ثالثا : التوعية والتثقيف ال�سحي  
192489644517035037070744201686بامل�ست�سفيات

رابعا : التوعية والتثقيف 
21867721302252806998207508396794581ال�سحي بوزارة  التعليم

خام�سا : التوعية والتثقيف 
ال�سحي  باملراكز والأ�سواق 
التجارية والأماكن العامة

3304433561610015016558108107870

�ساد�سا : برنامج املر�سدين 
2490--4304504901120------واملر�سدات )مدر�سة (

2030465867303438323----�سابعا : برنامج وقاية للمر�سى

107016122928839210961771201521241120134110617اإجمايل عدد الربامج املنفذة

 األنشطة والبرامج 
المنفذة من عام 1429هـ حتى 1438هـ
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وساهم في الحد من انتشار داء السكري

جمعية السكري السعودية الخيرية

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية
Saudi Charitable Association of Diabetes

 Under the supervision of the Ministry
of Labor and Social Development


