
جمعية رفيدة لصحـة المـرأة 

التقريــر السنـوي



رفيــدة هــي منظمــة غيــر  »جمعيــة 

ربحيــة تمكــن المرأة من اتخــاذ قرارات 

صحيــة ســليمة تــم تأسســيها عــام 

٢٠١٦ برقــم تســجيل ٧٧٠ تحــت وزارة 

العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة«

من نحن



التقرير التشغيلي
الهيكل االداري 	 

الحوكمة	 

الداعمين	 

قائمة الدخل	 
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الهيكل االداري

حــرص مجلــس االدارة أن يكــون الهــرم االداري غيــر عريــض بحيــث يركــز الفريــق 
التنفيــذي علــى تشــغيل المشــاريع و تحقيــق األهــداف و الخدمــات المســاندة 
التقنيــة،  الترجمــة،  )التصميــم،  مثــل  خارجيــة  تعاقــدات  طريــق  عــن  تكــون 
التســويق ..( بهــدف توفيــر مصاريــف التشــغيل واســتثمار الدعــم فــي المشــاريع  

مدرير موقع الكتروني 
)دوام جزئي( 

 مسؤولة ادارية
  )دوام كامل(

 لم يتم التوظيف
 بعد 

 مديرة المشاريع
 )دوام كامل(

محاسب 
)دوام جزئي( 

الرئيس التنفيذي

مجلس االدارة

الحوكمة 

فــي  أكبــر  شــفافية  تتيــح  بحيــث  الحوكمــة  أنظمــة  بتطبيــق  الجمعيــة  تلتــزم 
التعامــالت و تطبــق نظــام المســائلة و توزيــع الصالحيــات بمــا يحقــق المصلحــة 

العامــة وتماشــيًا مــع أنظمــة الــوزارة ولتزيــد ثقــة الداعميــن للجمعيــة 

األنظمة المعتمدة 
سياسة عدم تعارض المصالح. ١

سياسة االبالغ عن المخالفات. ٢
سياسة حفظ الوثائق . 3
سياسة الخصوصية وسرية المعلومات. 4
مصفوفة الصالحيات . 5
الالئحة الداخلية لتنظيم العمل. ٦

لجان المجلس 
اللجنة التنفيذية. ١

لجنة التمويل واالستثمار . ٢
لجنة التخطيط االستراتيجي. 3
لجنة البرامج والمحتوى العلمي . 4

االجتماعات: 

ربع سنوي مجلس االدارة . ١
سنوي الجمعية العمومية. ٢
 اللجان ربع سنوي أو متى دعت الحاجة . 3
اللجنة التنفيذية شهري . 4
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يظــل اســتقطاب الدعــم تحــدي أساســي لــدى الجمعيــة كبدايــة أي جهــة خيريــة، 
لحيــن يبــدأ المجتمــع بــادراك أهميــة هدفهــا و دورهــا فــي التنميــة.

وهنــا ال يســعنا إال أن نقــدم عظيــم االمتنــان لمــن دعمونــا و شــاركونا فــي تحقيــق 
التنميــة للمجتمــع 

الداعمين
 صاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود	 
 صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود	 
 السيدة فوزية بنت راشد الراشد	 
مؤسسة الملك خالد الخيرية	 
صاحبة السمو الملكي األميرة البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	 
 السيدة لطيفة بنت عبداهلل العفالق	 
 السيد عالء الحارثي	 
االكسير-  الحلول االستراتيجية المبدعة	 
االستاذ عبدالرحيم بو خمسين - مستشار استراتيجيات التواصل	 
مطابع الرجاء - األستاذ سلمان الجشي 	 
مكتب الشنقيطي لالستشارات القانونية 	 

الداعمين

الشركاء
مؤسسة الملك خالد الخيرية	 
الهيئة العامة للغذاء والدواء 	 
مستشفى الملك فيصل التخصصي	 
التمكين الصحي	 
مبادرة لها	 
جمعية زهرة لسرطان الثدي	 
الجمعية السعودية ألمراض النساء والوالدة	 
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٢٠١٧ اســتطاعت الجمعيــة أن تغطــي تكاليــف التشــغيل و التأســيس للســنة 
لحجــم  ذلــك  ويعــود  ألــف   5٠٠ بفائــض  ميزانيتهــا  أغلقــت  و  األولــى  الماليــة 

التبرعــات النقديــة الجيــدة باالضافــة لتكاليــف المشــاريع المبدئيــة.

النصــف األول مــن ٢٠١٨ لــم نتمكــن مــن تغطيــة تكاليــف التشــغيل و المشــاريع 
وذلــك بســبب زيــادة عــدد المشــاريع المنفــذة بالمقابــل لــم تصلنــا تبرعات حتى 

تاريخه. 

الدخل والمصروفات

تقرير المشاريع
نبذة عن المشروع  	 

التكلفة و النتائج	 

الطموح التوسعي للمشروع 	 



 برنامج
 التدريب 
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تعانــي نســبة كبيــرة مــن الســيدات مــن ضعــف التحكــم بعضــالت قــاع الحــوض إمــا 
بشــكل واضــح أو بســيط، و األغلــب يعتقــدون أن هــذا الوضــع طبيعــي 

برامج التدريب 

برنامج تحكمي

تدريب المدربات

عمل شراكات 

تسجيل المستفيدات

تدريب المستفيدات

هــو برنامــج تدريبــي لتقويــة عضــالت 
قــاع الحــوض لــدى النســاء و يســاعد 

علــى حــل مشــكلة ســلس البــول 
ويحسن من جودة الحياة 

قمنــا بتدريــب عــدد 5  اخصائيــات عــالج 
فــي  المــرأة  طبيعــي تخصــص صحــة 

ــال كنتــرول فــي شــيكاغو  مركــز توت

تم عمل شراكة مع:
- مركز الملك سلمان االجتماعي

- جمعية النهضة النسائية   

تم تدريب ١٩ مستفيدة مجانَا 
وتحســين االعــراض  لديهــم بنســبة 

5٢٪ وجــودة الحيــاة ٦5٪ 

فــي  الكترونــي  نمــوذج  وضــع  تــم 
طلــب   5٠ عــدد  واســتلمنا  حســاباتنا 

كة ر للمشــا

مشــروع تدريــب )تحكمـي( 
نتائج مشروع )تحكمي(  لتقوية عضالت قاع الحوض 

تكلفة المشروع:
 تكلفة التعاقد مع توتال كنترول 
لتدريب 5 مدربات تكاليف األدوات 
ومواد التدريب مع اضافة تكلفة 

ساعات عمل الفريق  
90,892 ريال

تسرب البراز

بعد

قبل التدريب

قبل التدريب
 Tren dline
 for

 آالم اسفل 
البطن

صعوبة افراغ 
المثانة

تسرب البول 
بدون جهد

االستيقاظ 
من النوم 

للتبول

تسرب البول 
مع  الحركة 
او العطس

تسرب البول 
قبل الوصول

رغبة شديدة 
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ئو
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األعراض

عدد مرات 
التبول
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رسم بياني لوجود األعراض قبل التدريب ونسبة التحسن



التقرير السنويالتقرير السنوي 1617

 جمعية رفيدة
 لصحة المرأة 

 جمعية رفيدة
 لصحة المرأة 

أصداء البرنامج في المجتمع 

»كانــت اصــداء البرنامــج مــن قبــل المشــاركات ايجابيــة .. و مــع انتشــار أثــر البرنامــج 
بيــن المشــاركات تــم دعــوة الجمعيــة متمثلــة فــي إحــدى المدربــات فــي لقــاء 
تلفزيونــي علــى قنــاة روتانــا خليجيــة لشــرح فكرة المشــروع وأهميته لكل ســيدة«

الطموح التوسعي لمشروع تدريب 
)تحكمي( لتقوية عضالت قاع الحوض 

ــة بهــذا النــوع  ــب لمســنا حاجــة الســيدات و رغبتهــم القوي ــا بالتدري بعــد أن بدأن
مــن التدريــب الــذي يؤثــر علــى جــودة حياتهــم العمليــة واالجتماعيــة، ومــا يســببه 
لهــم مــن حــرج مــع عــدم جــدوى التدخــالت الجراحيــة لحــل مشــكلة ارتخــاء عضــالت 

قــاع الحــوض، بالمقابــل يصــل أثــر التدريــب إلــى تحســن بنســبة ٨٠ ٪. 
ــا بالتفكيــر  ــر إيجابيــا عليهــم بدأن ــات وكيــف أن التدريــب أث بعــد أخــذ رأي المتدرب

ــادة عــدد المســتفيدات. ــر و زي بكيفيــة تعظيــم األث

التوجه األول:
تدريــب مدربــات صحيــات فــي المراكــز االجتماعيــة و دور رعايــة الفتيــات و األنديــة العامــة 

و الجمعيــات. 
بحيث تقوم هذه المراكز بتدريب البرامج و نحن نتابع األثر مع المستفيدات .

تكلفة تدريب المدربة 45٠٠ ريال 
ونطمح لتدريب 5٠ مدربة  ليصل عدد المستفيدات لما ال يقل عن ٢٠٠٠ مستفيدة 

اجمالي التكلفة )٢٢5,٠٠٠ ريال(

التوجه الثاني: 
االشــتراكات  لعــروض  برنامــج تحكمــي  رياضــة الضافــة  مراكــز  مــع  اتفاقيــات  توقيــع 
بحيــث تضــاف تدريــب عضــالت الحــوض فــي حصــص الرياضــة، وذلــك مــن خــالل تدريــب 

مدرباتهــم و دفــع تكلفــة التدريــب للمســتفيدات لتحفيزهــم علــى االشــتراك. 
يتم دفع ٦٠٠ ريال للمركز لكل متدربة )٦5٠ مستفيدة(

اجمالي التكلفة )3٩٠,٠٠٠ ريال (



 برنامج 
التثقيف 
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برامج التوعية 

المنصات االلكترونية
حسابات التواصل االجتماعي  والموقع االلكتروني: 

 الهدف العام نشــر التوعية الوقائية لصحة المرأة بلغة عربية سلســة والمشــاركة 
في األيام و الحمالت التوعوية.

6098 رسالة 

5803 متابع  

6  حمالت 

 الحملة الخليجية
 لمكافحة السرطان

حملة مستشفى الملك فيصل 
التخصصي االلكترونية

اوقفواـ عنف ـ التوليد

 حمالت تعاونية مع زهرة 
للتوعية بسرطان الثدي

 القيصرية اضرار 
وليست اختيار

ال لقص العجان 

32  فيديو توعوي

النتائج

الوصول 4,079,714 

 تكلفة المشروع 
من اطالقه وحتى اليوم: 

منصات التواصل االجتماعي 
255,000

 الموقع االلكتروني 
227,000

والدتي

برامج تثقيف وتمكين 

مشــروع والدتــي هــو نمــوذج الكترونــي لخطــة الــوالدة يمّكــن أي الســيدة مــن 
التعــرف علــى أهــم اإلجــراءات التــي مــن الممكــن أن تمــر بهــا أثنــاء الــوالدة مــع 
عــرض خيــارات كل اجــراء و شــرح تفصيلــي لــه و آلثــاره مــا يمّكــن الســيدة مــن اتخــاذ 
قــرارات صحيــة ســليمة فــي ظــل التمتــع بحقهــا فــي اختيــار مــا يمــارس عليهــا مــن 

اجــراء أثنــاء الــوالدة.
www.weladty.rofaida.org
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    مشروع  )والدتي( لتعزيز  
تجربة والدة إيجابية

الحلالتحليلالبحث

أن  محليــة  ومؤسســات  العالميــة  دراســات  أظهــرت 

هنــاك مشــكلة فــي تجربــة الــوالدة  فــي العالــم.  غالبيــة 

النســاء فــي المملكــة يتــم عمــل اجــراء طبــي عليهــن 

ــررات  ــدون أخــذ موافقتهــن أو شــرح مب ــوالدة ب ــاء ال أثن

ــى أضــرار جســدية ونفســية.  االجــراء ممــا يــؤدي ال

الســبب قلــة الوعــي مــن المــرأة  بتفاصيــل مرحلــة الــوالدة 

و بحقوقهــا الصحيــة عــدم احتــرام حقــوق و رغبــات المــرأة 

مــن المؤسســات الصحيــة  أثنــاء الــوالدة ألســباب تجاريــة أو 

تشــغيلية

تثقيــف وتوعيــة المــرأة بتفاصيــل إجــراءات الــوالدة 

و بحقوقهــا الصحيــة وذلــك بتســهيل الوصــول 

نمــوذج  خــالل  مــن  المعلومــة  علــى  والحصــول 

الكترونــي يمكنهــا البــدء فــي تخطيــط تجربــة 

إيجابيــة. والدة 

 تكلفة المشروع 
85,400
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مستقبل المشروع
 عمـــل اتفاقيـــات وشـــراكات مـــع مستشـــفيات خاصـــة و جهـــات حكوميـــة وجمعيـــات 	 

لتبنـــي النمـــوذج و نشـــر الوعـــي بأهميـــة اســـتخدامه.

  نقـــوم بدعـــم عـــدد مـــن الـــدورات كســـب مهـــارات  مجانـــا باالتفـــاق مـــع مراكـــز 	 
تدريبيـــة متخصصـــة  لتقديـــم دوراتهـــا التثقيفيـــة لألمهـــات الغيـــر قـــادرات علـــى 

دفـــع تكاليـــف هـــذه الـــدورات

 التعـــاون مـــع مراكـــز الـــوالدة إلضافـــة وتقديـــم  دورات توعويـــة  عـــن الحمـــل، والـــوالدة 	 
والرضاعـــة التثقيفيـــة اوناليـــن لتوســـيع نطـــاق وصولهـــا للمســـتخدامات وإثـــراء 

المحتـــوى المقـــدم لـــإم.  

تكلفة التوسع بالمشروع:
اذا  للســيدة(  )١5٠٠ريــال  الــوالدة  مراكــز  فــي  مســتفيدات  تدريــب  تكلفــة 

ريــال.  ١5٠,٠٠٠ التكلفــة  ســتكون  ســيدة   ١٠٠ تدريــب  اســتهدفنا 
تصميــم تدريــب اوناليــن لتتمكــن أي ســيدة مــن االســتفادة منــه مــن المتوقــع 

أن ال تقــل التكلفــة عــن ٩٠,٠٠٠ ريــال  

 برنامج 
التأييد 
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 جمعية رفيدة
 لصحة المرأة 

برامج التأييد 

تغيير سياسات:
نســعى مــن خــالل هــذا البرنامــج الــى تطويــر الممارســات والسياســات التــي تخــدم 
صحــة المــرأة علــى أكمــل وجــه، فنقــوم بتحديــد القوانيــن والسياســات التــي تؤثــر 
علــى وضــع المــرأة الصّحــي فــي المملكة، ثم نقــّدم األبحاث والدراســات واالقتراحات 

الــى المســؤولين عــن وضــع هذومنــه القوانيــن.

نقوم حاليا بالعمل على: 

مشروع وزارة الصحة لصياغة سياسات حقوق المرضى
بعــد تلقــي الجمعيــة دعــوة مــن وزارة الصحــة لتمثيل القطاع الثالث في هذا المشــروع، 

يتركــز دور رفيــدة فــي صياغة جانب الحقــوق الصحية المخصص للمرأة. 
.. يبقى دعم المتبرعون الركيزة 

األساسية لتحقيق أهداف الجمعية 
..

.. شكرًا أليمانكم بمستقبل أكثر 
وعي وصحة ..




