
مسجلة رسميًا في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 770

جمعية رفيدة لصحة المرأة

التقرير السنوي 
لعام 2020م

أن يكون لدى المرأة المعرفة الالزمة والقدرة و السياسات الداعمة التي 
تمكنها من اتخاذ القرارات الصحية السليمة في حياتها
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من نحن..

رؤيتنا

رسالتنا

جمعية رفيدة لصحة المرأة هي منظمة غير ربحية،
 تمكن المرأة من اتخاذ قرارات صحية سليمة، تم تأسيسها عام 2016م 

برقم تسجيل 770 تحت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 

نلتزم بتعزيز صحة المرأة من  خالل تقديم المعلومات الموثوقة
 و البرامج الفعالة و المساهمة االستراتيجية في توجيه السياسات التي

 تخدم صحة المرأة في المملكة

من  البالغات  النساء  لدى  الصحي،  والوعي  التثقيف  نشر  إلى  تهدف 
الخبرة  تجمعهم  الذين  ين  المختصّ األطباء  من  مجموعة  خالل 
المرأة  صحة  على  للحفاظ  ممكن  توجيه  أفضل  لتقديم  والممارسة 

السعودية.

أن يكون لدى المرأة المعرفة الالزمة والقدرة و السياسات الداعمة التي 
تمكنها من اتخاذ القرارات الصحية السليمة في حياتها
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هدف جمعية رفيدة

     الصحة الجنسية واإلنجابية هي جزء مهم في صحة المرأة، وفي مجتمعنا مستوى الوعي في هذه المواضيع جدًا محدودة

ومن الصعب للمرأة الوصول لها. ولهذا تركز رفيدة إلى تقديم برامج تسعى إلى زيادة المعرفة عن الصحة الجنسية واإلنجابية 

ورفع مستوى المهارات فيها.  وكذلك تتضمن أهدافنا في جمعية رفيدة إلى تعزيز وتشجيع السياسات الداعمة لصحة المرأة.

 ونتعاون مع أهم صناع القرار وممارسي الرعاية الصحية والمختصين من أجل تطوير سياسات صحة المرأة وتحسين الرعاية

 المقدمة لها.
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المحتــوى

تقرير المشاريع

التقرير التشغيلي

التقرير المالي

الهيكل اإلداري

الحوكمة

الشركاء والداعمين

نبذة عن المشاريع

التكلفة والنتائج

الدخل والمصروفات

القائمة المالية المغلقة لسنة 2020
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تقرير المشاريع
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برامجنا

برامج التثقيف

برامج التدريب

برامج التأييد

من خالل هذا البرنامج، يمكن الحصول بكل 
سهولة على أهم المعلومات الموثوقة عن 

صحة المرأة باللغة العربية

يهدف إلى تطوير المهارات والعادات 
الصحية، من خالل البرامج التدريبية.

نسعى مـــن خالل هــــذا البرنامج إلى تطوير 
الممارسات والسياسات التي تخدم صحة 

المرأة 
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برامج التثقيف
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بدون خجل

03

العالقات الزوجية و األسرية
 في ظل العزل اإلجتماعي

0102

04

برنامج بدون خجل يتضمن جلسات شهرية تمنح النساء فرصة الحوار الصادق والحر مع

عتبر حساسة  خبراء في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية. مع تسليط الضوء على الموضوعات التي تُ

أو محظورة وغالبًا ال يتم الحديث عنها بانفتاح في المجتمع.

فكرة المشروع

ضيف اللقاء: الدكتور نزار باهبري
استشاري أمراض باطنية ومعدية

تعزيز العالقة الحميمية
ضيفة اللقاء: أ/ هال الدوسري

أخصائية عالج طبيعي في تأهيل الحوض و اإلصابات
 العظمية العضلية

خطة الوالدة

ضيفة اللقاء: الدكتورة فاطمة الشنقيطي
استشارية النساء والوالدة  وجراحة الحوض  الترميمية

 والتنظيرية النسائية

سلس البول

ضيوف اللقاء: الدكتور بدر المسيعيد
استشاري جراحة مسالك بولية و مسالك النساء و إضطرابات التبول

                               أ/ نادين الشهراني
أخصائية عالج طبيعي مختصة في صحة المرأة  و تأهيل الحوض

 توفير بيئة آمنة وخاصة حتى تتمكن كل مشتركة من الحديث عن تجربتها بصدق وجرأة 

حصول السيدة على نصائح الخبراء بدون خجل أو قلق من األحكام المسبقة. 

خلق نظام دعم صحي ذو تأثير طويل المدى. 

العمل تجاه التخلص من مشاعر الخجل التي ترافق حوارات الصحة النسائية بتوفير المكان والموارد 

التي تساهم في ذلك أيضًا.

هدف المشروع 

�� مستفيدإجمالي المستفيدين����

تكلفة المشروع
� ريال�����
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خطة الوالدة

01

02

خطة الوالدة

   مشــروع والدتــي هــو نمــوذج الكترونــي لخطــة الــوالدة يمكــن أي الســيدة مــن التعــرف علــى أهــم

اإلجــراءات التــي مــن الممكــن أن تمــر بهــا أثنــاء الــوالدة مــع  عـرض خيـارات كل اجـراء و شـرح تفصيلـي لـه

و آلثـاره مـا يمكـن السـيدة مـن اتخـاذ قـرارات صحيـة سـليمة فـي ظـل التمتـع بحقهـا فـي إختيـار مـا يمـارس

عليهـا مـن إجـراء أثنـاء الـوالدة.

أظهــرت دراســات عالميــة ومؤسســات محليــة أن هنـاك مشـكلة فـي تجربـة الـوالدة فـي

 العالـم. غالبيـة النسـاء فـي المملكـة يتـم عمـل اجـراء طبـي عليهـن أثنــاء الــوالدة بــدون أخــذ

 موافقتهــن أو شــرح مبــررات اإلجــراء ممــا يــؤدي إلــى أضــرار جســدية ونفســية.

السـبب قلـة الوعـي مـن المـرأة بتفاصيـل مرحلـة الـوالدة و بحقوقهـا الصحيـة، عـدم احتـرام 

حقـوق و رغبـات المـرأة مـن المؤسسـات الصحيـة أثنـاء الـوالدة ألسـباب تجاريـة أو تشــغيلية.

تثقيـف وتوعيـة المـرأة بتفاصيـل إجـراءات الـوالدة و بحقوقهــا الصحيــة، وذلــك بتســهيل الوصــول

والحصــول علــى المعلومــة مــن خــالل نمــوذج الكترونــي يمكنهــا البــدء فــي تخطيــط تجربــة

والدة إيجابيــة.

البحث

التحليل

الحل

تكلفة المشروع

تحديثات سنة 2020 لخطة الوالدة

خطة  نموذج  ومنها:  الوالدة،  لخطة  اإللكتروني  الموقع  تحديث  تم 

الوالدة، طريقة طباعة الخطة.

�� سيدةاجمالي المستفيدين�

���� ريال���



09 التقرير السنوي لعام 2020

Rofaida Healthcare Practitioners 
Webinar

Dr. Iram Kazimi is a specialist in 

Psychiatry at Houston Methodist. In 

this lecture, presented through the 

Rofaida Women’s Health Education 

Series, Dr. Kazimi discusses the 

conditions and issues facing 

women during their reproductive 

years.

Dr. Aparna Kamat is the Division 

Chief at Houston Methodist Gyneco-

logic Oncology Association. In this 

lecture, presented through the 

Rofaida Women’s Health Education 

Series, Dr. Kamat discusses the 

importance of screening for gyneco-

logic malignancies.

Dr. Michael Pirics is a specialist in 

Obstetrics & Gynecology at Houston 

Methodist. In this �nal lecture, present-

ed through the Rofaida Women’s 

Health Education Series, Dr. Pirics 

discusses the diagnosis, treatment 

and prevention of sexually transmit-

ted diseases.

 محاضرات تعليمية للممارسين الصحيين لتعزيز صحة المرأة الجنسية و اإلنجابية لدى األطباء و المختصين

تقديم محتوى علمي للممارسين الصحيين لتعزيز الممارسات الداعمة لصحة المرأة الجنسية و اإلنجابية

�  مستفيدإجمالي المستفيدين����

فكرة المشروع

هدف المشروع 
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تكلفة المشروع
���� ريال���
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الحمالت اإللكترونية

التعايش مع  المصابة وكيفية  األم  الفيروس ووضع  الوقاية من  الحملة على  تطرقنا في 

الفيروس، كذلك اشرنا إلى األم الحامل وتأثير الفيروس على الجنين. 

اجمالي تفاعل الحملة: 18,159 تفاعل

هدف الحملة هو زيادة عدد المستخدمين لخطة الوالدة على الموقع اإللكتروني.

إجمالي تفاعل الحملة: 3,529 تفاعل 

هدف الحملة هو توعية المجتمع بأنواع سرطان األعضاء التناسلية للمرأة وأعراضها وكيفية 

الوقاية منها.

إجمالي تفاعل الحملة: 14,049 تفاعل 

الجسدية  (التغيرات  المراهقات  لدى  المرأة  صحة  تعزيز  في  المشاركة  هو  الحملة  هدف 

والهرمونية - الرغبة الجنسية في سن المراهقة)

إجمالي تفاعل الحملة: 234 تفاعل 

ونشر  الحوض،  قاع  عضالت  لتقوية  تحكمي  ببرنامج  المجتمع  تعريف  هو  الحملة  هدف 

التوعية بمسبباته والوقاية والحد من اإلصابة بسلس البول، والحصول على 20,000  تفاعل 

على حسابات التواصل االجتماعي. إجمالي تفاعل الحملة: 43,987 تفاعل 

الهدف من الحملة هو توعية السيدات بفيروس الورم الحليمي البشري وأعراضه وكيفية 

االجتماعي. إجمالي  التواصل  الوقاية منه،  والحصول على 10,000  تفاعل على حسابات 

تفاعل الحملة: 10,131 تفاعل 

حملة توعوية عن الوقاية

COVID - 19

لمدة 40 يوم

حملة خطة الوالدة 

حملة التوعية عن سرطان

 األعضاء التناسلية للمرأة

حملة برنامج تحكمي

حملة التوعية عن فيروس

 الورم الحليمي البشري

الحملة الوطنية لصحة 

المراهق 

لمدة 21 يوم

لمدة 23 يوم

لمدة 16 يوم

لمدة 31 يوم

لمدة 6 أيام

الهدف من الحملة هو رفع ثقة المجتمع في القطاع الغير ربحي

إجمالي تفاعل الحملة: 1,659 تفاعل 
حملة قد الثقة 

لمدة 10 يوم
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برامج التأييد
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دراسة علمية

تكلفة المشروع

      أجرينا دراسة علمية لمعرفة أسباب تأخر المرأة السعودية إلجراء مسحة عنق الرحم،

 وذلك كان بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها ” وقاية“ عن طريق منصة أبشر،

لنشر استبيان لسيدات المملكة العربية السعودية بكافة مناطقها لمدة 5 أيام، بهدف معرفة معدل وعي 

السيدات بمسحة عنق الرحم.

�� مستفيدإجمالي المستفيدين���

��� ريال���
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سياسات صحة المرأة

نسعى من خالل هذا البرنامج إلى تطوير الممارسات والسياسات التي تخدم صحة المرأة 

على أكمل وجه، فنقوم بتحديد القوانين والسياسات التي تؤثر على وضع المرأة الصحي 

هذه  وضع  عن  المسؤولين  االى  واالقتراحات  ودراسات  أبحاث  نقدم  ثم  المملكة.  في 

القوانين 

في يوم المرأة العالمي الموافق 8/ مارس/ 2020 م، أطلقت جمعية رفيدة منتداها الثاني  

تحت رعاية معالي وزير الصحة السعودي الدكتور/ توفيق الربيعة المقام في مستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث، لمناقشة سياسات صحة المرأة واألخطاء الطبية 

لدى السيدات بأن يكون قيمة تعويض الخطأ الطبي لدى السيدة مثل قيمته لدى الرجل.

كما تم نقل المنتدى على 8 قنوات إعالمية.

 

من أبرز التوصيات: 
القول  بتسوية المرأة بالرجل في الدية أمر تسنده األدلة

تكلفة المشروع

��ريال�����
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مؤشرات صحة المرأة

المملكة  في  المرأة  صحة  مؤشرات  عن  اإللكتروني  موقعها  على  صفحة  المرأة  لصحة  رفيدة  جمعية  أطلقت 

العربية السعودية مقارنة بها مع بقية دول العالم، وذلك لمساعدة الباحثين والمهتمين بصحة المرأة بتزويدهم 

ببيانات ومعلومات دقيقة عنها.

عدد المؤشرات:الدول المقارنة:

19 مؤشر عن صحة المرأة المملكة العربية السعودية 

الواليات المتحدة األمريكية

الملكة المتحدة

كندا 

اليابان

تكلفة المشروعفرنسا 
�� ريال����
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التقرير التشغيلي
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الهيكل اإلداري

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

لجنة التخطيط االستراتيجي

لجنة التمويل واالستثمار

مدير عام

مسؤولة مشاريع

مسؤولة مشاريع

مسؤول تقني

محاسب

صانعة محتوى
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مجلس اإلدراة

صاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الدكتورة/ فاطمة بنت سعيد آل همالن

الدكتور/ نزيه بن شجاع العثماني

الدكتورة تغريد بنت عبداهللا الغيث

الدكتورة/ وسام بنت إبراهيم الكردي

الدكتورة/ رنيم بنت أسامة سالم

الدكتور/  جبريل بن حسن عريشي 

األستاذة/ زينة بنت خالد أبو حسان

الدكتورة/  طرفة بنت عبداهللا بن معمر

رئيس مجلس اإلدارة

نائبة رئيس مجلس اإلدارة

المشرف المالي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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الحوكمة

     تلتزم الجمعية بتطبيق أنظمة الحوكمة بحيث تتيح شفافية أكبر في التعامالت وتطبيق نظام
 المسائلة وتوزيع الصالحيات بما يحقق المصلحة العامة وتماشيًا مع أنظمة وزارة الموارد البشرية

 والتنمية االجتماعية ومنها لتزيد ثقة الداعمين للجمعية. 

السياسات واألنظمة

- الالئحة األساسية 

- الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات

 والمؤسسات األهلية 

- سياسة اإلبالغ عن المخالفات

- سياسة خصوصية البيانات وسرية المعلومات

- سياسة تعارض المصالح

- سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

- الئحة مصفوفة الصالحيات

- الالئحة الداخلية لتنظيم العمل 

 

 

- سياسة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

واإلجراءات في اإلشتباه

- السياسة المالية

- الئحة إدارة التطوع 

- الميثاق األخالقي للعاملين 

- سياسة تنظيم العالقات مع المستفيدين

- سياسة جمع التبرعات

- سياسة آلية اإلشراف والرقابة على الجمعية

- سياسة النشر والملكية الفكرية

لجان المجلس

- اللجنة التنفيذية

- لجنة التخطيط االستراتيجي

- لجنة التمويل واالستثمار

االجتماعات

- اجتماع ربع سنزي لمجلس اإلدارة

- اجتماع سنوي للجمعية العمومية

- اجتماع اللجان ربع سنوي أو متى ما دعت الحاجة

- اللجنة التنفيذية اجتماع شهلري
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   يظل استقطاب الداعمين تحدي أساسي لدى الجمعية كبداية أي جهة خيرية، لحين 
يبدأ المجتمع بادراك أهمية هدفها ودورها في التنمية.

وهنا ال يسعنا إال أن نقدم عظيم اإلمتنان لمن دعمونا وشاركونا في تحقيق التنمية 
للمجتمع.

الشركاء والداعمين

الداعمين

الشركاء

صاحبة السمو الملكي األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود

المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي

السيدة/ زينة أبو حسان

- األفراد

- الشركات والمؤسسات
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التقرير المالي 
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الدخل والمصروفات

التشغيل

البرامج

34%

66%

2020 م،  المالية  للسنة  البرامج  والتشغيل  أن تغطي تكاليف  الجمعية     استطاعت 
الرشيدة  الحكومة  لدعم  ذلك  ويعود  ريال،   85,479 بفائض  ميزانيتها  وأغلقت 
فايروس  أزمة  من  المتأثرة  للجهات  ساند  نظام  تحت  الخاص  القطاع  لموظفي 

كورونا. 

812,231726,752

الدخل
المصروفات

ريال
ريال

الدخل والمصروفات

نسبة مصروفات التشغيل والبرامج
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شكرًا إليمانكم بمستقبل 

أكثر وعي وصحة 

يبقى دعم المتبرعين الركيزة األساسية 

لتحقيق أهداف رفيدة ..



 Info@rofaida.org
+966508808299
RofaidaOrg
Rofaida_org
RofaidaOrg
RofaidaOrg
www.rofaida.org موقع رفيدة


