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بين أيديكم تقرير أعمال جمعية رفيدة لصحة المرأة للعام الســـادس 2021 م و التي تأسســـت بدافِع 

وحرص مجموعة من المهتمين بشؤون المرأة. الذين بادروا بإيجاد مظلة رسمية وكيان مستقل ليمثل 

مفهوم صحة المرأة بشكل مؤسسي. الجمعية متخصصة في مجالها آخذة بالاعتبار كل ما هو جديد 

من وســـائل وأفكار وتطبيقات تســـاعد وتؤدي إلى تحقيق الأفضل في القطاع الثالث، وتسعى لرفع 

الوعـــي وتســـهيل الوصول الـــى الخدمات و تحســـين المهارات الصحيـــة المتعلقة بالصحة الجنســـية 

والإنجابية.

وفـــي هـــذا الجانب صدرت خ�ل العام 2021 م عدد من القرارات والتشـــريعات المتعلقة  بصحة المرأة 

والتي تهدف إلى تطويرها وتمكينها وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجهها، مما يحتم علينا 

المضي قدمًا في مواصلة مســـيرتنا والعمل على المشـــاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030  والذي 

ســـيكون الاعتماد الرئيســـي والكبير فيها على القطاع غير الربحي وقطاع العمل الأهلي ومؤسسات 

المجتمع المدني ونؤكد في الجمعية أننا نتطلع إلى أن نكون جميعًا شركاء في العمل المنظم وفق 

خطط واســـتراتيجيات مرنة تستوعب ثقافات مجتمعنا وتنوع بيئاته الاجتماعية، وشركاء أيضًا في نشر 

ثقافة صحة المرأة ورفع جودة الحياة.

موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة

كلمة 
رئيس مجلس الإدارة

الـتـقرير 
السنوي
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     رؤيتنا
أن يكـــون لدى المرأة العلم والقدرة والسياســـات الداعمـــة التي تمكنها من اتخاذ القرارات 

الصحية السليمة.

منظمـــة غير ربحية تســـعى لأن يكون لدى المـــرأة المعرفة ال�زمة 

والقدرة والسياسات الداعمة التي تمكنها من اتخاذ القرارات الصحية 

الســـليمة في حياتها من خ�ل تقديم المعلومات الموثوقة والبرامج 

الفعالة والمســـاهمة الاستراتيجية في توجيه السياسات التي تخدم 

صحة المرأة في المملكة.

تمتـــد طموحاتنـــا إلى أبعد من توفير المعلومات الصحية فحســـب، بل 

غايتنا هي تحفيز ثقافة الحوار، والتأثير، والتغيير.

فـــي رفيـــدة هدفنا تمهيـــد الطريـــق من أجـــل التواصـــل الحقيقي 

والصادق حول المشـــاكل الصحية الجنسية والإنجابية التي قد تعاني 

منها الســـيدات، ومـــن ثم العمل على توفير الحلـــول المبتكرة والغير 

تقليدية التي تلبي مطالبهن بطرق فعالة.

     رسالتنا من نحن
نلتزم بتعزيز صحة المرأة من خ�ل تقديم المعلومات الموثقة و البرامج الفعالة والمساهمة 

الاستراتيجية في توجيه السياسات التي تخدم صحة المرأة في المملكة

     قيمنا
التعاون: نعمل مع من يشاركنا رؤيتنا

الابتكار: نستخدم طرق غير تقليدية لتحقيق أهدافنا

الفاعلية: نصمم برامج لها أثر إيجابي على المجتمع

التجاوب: نشرك المجتمع في تصميم برامج مبنية على احتياجات المستفيدين.

     أهدافنا 

رفع الوعي بالصحة 

الجنسية والإنجابية

تسهيل الوصول إلى 

الخدمات الصحية الجنسية 

والإنجابية

تحسين المهارات الصحية 

المتعلقة بالصحة الجنسية 

والإنجابية
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المؤسسين



صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز

الدكتورة فاطمة بنت سعيد بن محمد آل هم�ن

الدكتور نزيه بن شجاع ضياء الدين  العثماني

 الدكتور جبريل بن حسن بن محمد عريشي (رحمه هللا)

الدكتورة تغريد بنت محمد عبدالعزيز الغيث

الدكتورة  رنيم بنت أسامة صالح سالم

الدكتورة  وسام بنت إبراهيم  يوسف كردي

الأستاذة زينة بنت خالد بن عبد الرحمن أبو حسان

الدكتورة طرفة بنت عبد هللا بن عبد العزيز بن معمر

الدكتور إسماعيل بن  عبد الرحمن إسماعيل البدوي

الدكتورة سعاد بنت محمد  عامر آل عبدهللا

الدكتورة دانه بنت محمد عبدالعزيز بخيت

الأستاذ المهند بن يوسف بن إبراهيم الحسون

الأستاذ أحمد بن راضي ميس  العنزي

الأستاذة أمينة بنت محمد عيسى قدورة

الأستاذة حنين بنت محمد بن سعيد الغامدي

الأستاذة رزان بنت محمد بن كمال دقماق

الأستاذة رهام بنت علي محمد الجمعة

الأستاذة مها  بنت علي عبدالهادي الغامدي

الأستاذة شدا بنت عبدهللا بن عثمان الدهش

الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد بن محمد آل هم�ن

الأستاذة  لولوة  بنت  نزار حسين الصالح

الأستاذة مريم بنت خالد  عبدهللا السماعيل

الأستاذة ندى بنت ع�ء محمد الحارثي

الأستاذة منى كمال أحمد شهاب

الـتـقرير 
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أعضاء مجلس الإدارة

 (الدورة الثانية)



صاحبة السمو الملكي الأميرة
موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المهندس 
ماجد بن سعد بن حمود العصيمي

عضو مجلس إدارة

الأستاذة 
فوزية بنت راشد بن عبد الرحمن الراشد

عضو مجلس إدارة

الدكتورة 
  وسام بنت إبراهيم كردي

عضو مجلس إدارة

الأستاذة
 سندس بنت عادل بن عبد الجليل بترجي

عضو مجلس إدارة

الدكتورة
 رنيم بنت أسامة سالم

عضو مجلس إدارة

الدكتورة
 تغريد بنت محمد الغيث

عضو مجلس إدارة

الدكتورة
 فاطمة بنت سعيد آل هم�ن
نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور
 نزيه شجاع العثماني

المشرف المالي

الـتـقرير 
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الجمعية العمومية



صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز

الدكتورة فاطمة بنت سعيد بن محمد آل هم�ن

الدكتور نزيه شجاع العثماني

المهندس ماجد بن سعد بن حمود العصيمي

الأستاذة فوزية بنت راشد بن عبد الرحمن الراشد

الأستاذة سندس بنت عادل بن عبد الجليل بترجي

الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث

الدكتورة  رنيم بنت أسامة سالم

الدكتورة  وسام بنت إبراهيم كردي

الأستاذة زينة بنت خالد بن عبد الرحمن أبو حسان

الدكتورة طرفة بنت عبد هللا بن عبد العزيز بن معمر

الدكتورة سعاد محمد العبدهللا

الأستاذ المهند بن يوسف بن إبراهيم الحسون

الأستاذ أحمد راضي العنزي

الأستاذة أمينة محمد قدورة

الأستاذة حنين بنت محمد بن سعيد الغامدي

الأستاذة رزان بنت محمد بن كمال دقماق

الأستاذة رهام علي الجمعة

الأستاذة مها علي الغامدي

الأستاذة شدا بنت عبدهللا بن عثمان الدهش

الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد بن محمد آل هم�ن

الأستاذة ندى ع�ء الحارثي

الأستاذة  لولوة نزار الصالح

الأستاذة مريم خالد السماعيل

الـتـقرير 
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اللجان



لجنة المراجعة والتدقيقلجنة التمويل الاستثماراللجنة التنفيذية
- الدكتورة  رنيم بنت أسامة سالم

- الدكتورة  وسام بنت إبراهيم كردي

- الدكتور نزيه شجاع العثماني

- الدكتور مشعل فرج

- الأستاذ رشيد آل الشيخ

- المهندس ماجد بن سعد العصيمي

- الأستاذة فوزية بنت راشد الراشد

- الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث

- الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز

- الدكتورة فاطمة بنت سعيد آل هم�ن

- الدكتور نزيه بن شجاع العثماني

صاحبة السمو الملكي

الـتـقرير 
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الهيكل الإداري



الجمعية العمومية

مجلس الإدارة

لجنة التمويل والاستثماراللجنة التنفيذية لجنة التخطيط الاستراتيجي مدير عام

مسؤول تقنيمحاسبصانعة محتوىمسؤولة مشاريعمسؤولة مشاريع

الـتـقرير 
السنوي
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خبراء رفيدة



أ. حسبان خضر

د. مها النمر

د.روان قاري

د. بتول سليمان

أ. أدهم قاري

د. مشعل فرج

الشنقيطي للمحاماة

أ. روان القناص

د. طرفة المعمر

د. رفيف الجريفاني

د. أحمد البدر

د. نزار باهبري

أ. نوف الجعيد

أ. دينا الجبهان

د. فاطمة الشنقيطي

أ. ه� الدوسري

أ. نادين الشهراني

أ. بدر المسيعيد

د. منال الفارح

د. حنان الشنقيطي

أ. غزل بري

د. خالد عورتاني

الـتـقرير 
السنوي
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المتطوعين



حنين ناصر الحربي ( ع�قات عامة )             

حصه عبدهللا الرشيد (ع�قات عامة )

نوف منصور الباتل(ع�قات عامة )

سارة السيف(ع�قات عامة )

غادة الصايغ(ع�قات عامة )

ابتهال هاشم رديني(ع�قات عامة )

رزان عباس البراهيم(ع�قات عامة )

سارة السيف(ع�قات عامة )

سارة العتيبي(منسقة فعالية )

الهنوف الحربي( مصممة )

فاتن الشلوي(ع�قات عامة )

امل الجريسي(ع�قات عامة )

ديم ال�حم(ع�قات عامة )

نورة الحربي(ع�قات عامة )

نوير الحمدان(ع�قات عامة )

سماهر حمدتو(ع�قات عامة )

تهاني الغامدي(ع�قات عامة )

سارة اله�لي ( تنظيم اجتماع )

غادة المطيري( تنظيم اجتماع )

حنان خالد بن عجيبان(تنسيق اللعبة )

إلهام أحمد الزهراني(ع�قات عامة )

نوره عبدالرحمن الشايع ( تصوير)

رهف علي السبيعي (ع�قات عامة )

أبرار مساعد المطيري (تنسيق اللعبة )

مشاعل أحمد العبدلي(ع�قات عامة )

جود منصور عسيري(ع�قات عامة )

نورة سعد الدوسري(ع�قات عامة )

شهد عبدالرحمن المحبوب(تنظيم )

لبنى عبدهللا الأشول(تنظيم )

صالحة سعد الحربي (تنظيم )

عبير تركي بن جميعة ( تصوير)

نورة سعد الدوسري (ع�قات عامة )

غبداء محمد الهاجري (ع�قات عامة )

سهاد حسن الاحيدب (ع�قات عامة )

العنود خالد الغفيص(ع�قات عامة )

هاجر منصور الزهراني(ع�قات عامة)

مساهير محسن الكثيري(ع�قات عامة)

شذى محمد الب�لي(ع�قات عامة)

مريم محمد الصفيان(ع�قات عامة)

ربى جابر العواجي (ع�قات عامة )

علياء الهزاني (ع�قات عامة )

نوف عتيق العامر (ع�قات عامة )

العنود خالد الجريوي (ع�قات عامة )

وعد الغامدي (ع�قات عامة )

هدى عامر العرجاني (ع�قات عامة )

سارة سلمان علي (ع�قات عامة )

نسرين عايض الحارثي(ع�قات عامة)

منال العنزي (ع�قات عامة )

روان البخاري (ع�قات عامة )

ح� ربيع (ع�قات عامة )

هاجر عبد القادر (ع�قات عامة )

الـتـقرير 
السنوي
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غبداء محمد الهاجري (ع�قات عامة )

سهاد حسن الاحيدب (ع�قات عامة )

العنود خالد الغفيص (ع�قات عامة )

هاجر منصور الزهراني (ع�قات عامة )

مساهير محسن الكثيري(ع�قات عامة)

شذى محمد الب�لي (ع�قات عامة )

مريم محمد الصفيان(ع�قات عامة )

ربى جابر العواجي (ع�قات عامة )

علياء الهزاني (ع�قات عامة )

نوف عتيق العامر (ع�قات عامة )

العنود خالد الجريوي (ع�قات عامة )

وعد الغامدي (ع�قات عامة )

هدى عامر العرجاني (ع�قات عامة )

سارة سلمان علي (ع�قات عامة )

نسرين عايض الحارثي(ع�قات عامة )

نوف الحازم (ع�قات عامة )

نورة أبا الخيل (ع�قات عامة )

شهد الدوسري(ع�قات عامة )

ريوف البقمي(ع�قات عامة )

بشاير الدوسري(ع�قات عامة )

منيرة اله�لي(ع�قات عامة )

ربى الغامدي(ع�قات عامة )

ريم بحراري(ع�قات عامة )

ريما يوسف الزغيبي(ع�قات عامة )

مريم هزازي(ع�قات عامة )

مي الغامدي(ع�قات عامة )

خلود الزامل(ع�قات عامة )

ه� الكلثمي(ع�قات عامة )

غدير الحرازي(ع�قات عامة )

العنود عبدالعزيز القرزعي (ع�قات عامة )

مريم عبدالعزيز القرزعي (ع�قات عامة )

العنود فهد العيار (ع�قات عامة )

ريم عبدالعزيز القرزعي (ع�قات عامة )

أشواق عبدالرحمن الصغّير (ع�قات عامة )

 

جوهرة عبدالرحمن المقرن (ع�قات عامة )

ريم عبدهللا مليباري (ع�قات عامة )

نوف محمد الثويني (ع�قات عامة )

ريم ابراهيم الحماد (ع�قات عامة )

لمى عبدهللا باجابر (ع�قات عامة )

أثير خالد باجابر (ع�قات عامة )

نوره مزاحم باجابر (ع�قات عامة )

رويدا محمد المديهش (ع�قات عامة )

حنان محمد سعد القبيلي (ع�قات عامة )

شهد محمد سعيد (ع�قات عامة )

نوره محمد العسكر (ع�قات عامة )

وهج منيف العنزي (ع�قات عامة )

مها خير هللا الشراري (ع�قات عامة )

رغد نواف العنزي (ع�قات عامة )

روان خيرهللا الشراري (ع�قات عامة )

بيان منيف العنزي (ع�قات عامة )

نوف عبدهللا الدريويش (ع�قات عامة )

الـتـقرير 
السنوي
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نوف عبدالمحسن الحزام (ع�قات عامة )

نوره فيصل أباالخيل  (ع�قات عامة )

نورة ذعار البريك (ع�قات عامة )

نور محمد الطريخم (ع�قات عامة )

منيره خالد العدوان (ع�قات عامة )

غادة عبدهللا السعود (ع�قات عامة )

غادة مرزوق العسيري (ع�قات عامة )

عبير يحيى زعله (ع�قات عامة )

صبا محمد القويز (ع�قات عامة )

شهد أحمد الدوسري  (ع�قات عامة )

شهد عيد العتيبي (ع�قات عامة )

شهد عبدهللا التويم (ع�قات عامة )

شهد محمد الغامدي (ع�قات عامة )

ريوف محسن البقمي (ع�قات عامة )

ريهام عبدهللا الثمالي (ع�قات عامة )

ريما عبدالرحمن بن تويم (ع�قات عامة )

روان شايع القحطاني  (ع�قات عامة )

روان فهد ال تويم (ع�قات عامة )

بدريه فرحان الصقري (ع�قات عامة )

ريهام عواد العنزي (ع�قات عامة )

رزان خالد ابراهيم القميزي (ع�قات عامة )

دينا احمد الهبيلي (ع�قات عامة )

َدانه ماجد العتيّبي (ع�قات عامة )

  خلود مرزوق العسيري (ع�قات عامة )

الجوهرة عادل الدخيل (ع�قات عامة )

 بيان تركي السلمي  (ع�قات عامة )

بشاير أحمد الدوسري (ع�قات عامة )

إيمان علي القحطاني (ع�قات عامة )

أمجاد أحمد بن عيسى (ع�قات عامة )

الهنوف محمد الكثيري (ع�قات عامة )

الجوهره عواد المطيري (ع�قات عامة )

أشواق سعيد المنمص (ع�قات عامة )

منيره عبدهللا اله�لي (ع�قات عامة )

العنود محمد اله�لي (ع�قات عامة )

رنا فهد البراك (ع�قات عامة )

خزامى خليل العقيلي (ع�قات عامة )

بشاير محمد حجازي (ع�قات عامة )

 روان ناصر العتيبي (ع�قات عامة )

ريما يوسف ناصر الزغيبي (ع�قات عامة )

شهد محمد الغريب(ع�قات عامة )

عهد محمد الغريب (ع�قات عامة )

حنان عقيل العنزي(ع�قات عامة )

حصه خالد الجنيدل (ع�قات عامة )

هتون بن قعود ( ع�قات عامة )

هبه بن قعود ( ع�قات عامة )

هنوف بن قعود ( ع�قات عامة )

فاطمة السعير ( ع�قات عامة ) 

محمد المسلم ( مصور ) 

 

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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احتفالاتنا



إحتفالية اليوم العالمي للتطوع :

احتفلـــت جمعية رفيدة لصحـــة المرأة  في اليوم العالمي للتطوع 5 ديســـمبر 

2021م والـــذي عقـــد تحت عنـــوان (لأجلٍك أتطـــوع ) وتم خـــ�ل الحفل تكريم 

الخبراء على جهودهم المبذولة في خدمة صحة المرأة منذ تأســـيس الجمعية 

عام  2016 م وأعربت الأميرة موضي عن ســـرورها بمشـــاركة نجاح الجمعية مع 

خبرائهـــا حيـــث أكـــدت صاحبـــة الســـمو الملكي الأميـــرة موضي بنـــت خالد بن 

عبدالعزيز رئيسة الجمعية على الدور التنموي للتطوع، وإسهام المتطوعين 

فـــي بناء مجتمعهـــم ليكون قويًا وصلبـــًا وقالت في مناســـبة اليوم العالمي 

للتطـــوع 2021 م إن جمعيـــة (رفيـــدة لصحة المرأة ) حريصة علـــي تعزيز مكانة 

المتطـــوع وتقديـــر جهـــوده لخلق مســـتقبل يشـــمل الجميع ،مشـــيرة إلى أن 

المتطوعيـــن يقدمون خدمـــات جليلة عديدة منها رعاية وخدمـــة الفئات الأقل 

حظًا والسعي لتحسين حياتهم.

كما أعربت عن شـــكرها لأعضاء مجلس الإدارة الذين بذلوا كل ما في وسعهم 

لإنجاح هذا الكيان العظيم .

صور مع المتطوعين

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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صور مع المتطوعين

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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ســـلمت الدكتورة فاطمة آل هم�ن درع شـــكر لســـمو الأميرة نوف الرئيس التنفيذي لمؤسســـة الملك خالد تعبيرا من الجمعية عن شـــكرها للمؤسســـة على الدعم 

والاحتضان قرابة أربعة أعوام. 

  

احتفال جمعية رفيدة بتكريم مؤسسة الملك خالد الخيرية 

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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مشاريعنا



بادرت الجمعية بإط�ق مشروع بدون خجل وهو عبارة عن لقاءات حوارية  تمنح النساء فرصة الحوار الصادق والحر مع خبراء في مجال الصحة الجنسیة والإنجابیة. مع 

تسليط الضوء على الموضوعات التي ُتعتبر حساسة أو محظورة وغالبًا لا یتم الحدیث عنھا بانفتاح في المجتمع. 

كما ستحصل كل سيدة على نصائح الخبراء بدون خجل أو قلق من الأحكام المسبقة. وقدمت رفيدة خ�ل عام 2021 م 6 لقاءات مباشرة على منصة " الإنستقرام " 

موجهة إلى السيدات من عمر 18 سنة فما فوق، وتعاونت الجمعية مع عدد 6 من الخبراء في مختلف المجالات لضمان إيصال المعلومات بشكل صحيح وموثوق.

وقدمت رفيدة خ�ل عام 2021 م 6 لقاءات مباشرة على منصة " الإنستقرام " موجهة إلى النساء من عمر 18 سنة فما فوق ومن أجل ذلك  فقد تعاونت الجمعية 

مع عدد 6 من الخبراء في العديد من الأقسام لضمان إيصال المعلومات بشكل صحيح وموثوق 

مشروع
بدون خجل

عدد المتفاعلين

مع المواضيع المطروحة   40,569

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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عمليات تجميل المنطقة الحساسة لدى السيدات

الدكتورة حنان الشنقيطي

استشارية نساء وولادة

 تخصص مسالك بولية وجراحة الحوض الترميمية

 إجمالي تفاعل اللقاء: 6,673

الخصوبة وحفظ البويضات

ضيف اللقاء: الدكتور خالد عورتاني

استشاري العقم والإخصاب بمستشفى الملك 

فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض

إجمالي تفاعل اللقاء: 5,638

متى تحتاج السيدة إلى زيارة طبيب/ة النساء والولادة

ضيفة اللقاء: الدكتورة وسام كردي

استشارية الحمل عالي الخطورة وطب الأجنة بمستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - عضو مجلس 

جمعية رفيدة لصحة المرأة 38

إجمالي تفاعل اللقاء: 6,569

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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تكيس المبايض

ضيفة اللقاء: الدكتورة مها النمر

استشارية الحمل عالي الخطورة وطب 

الأجنة بمستشفى الملك فيصل التخصصي 

ومركز الأبحاث

إجمالي تفاعل اللقاء: 11,077

التشنج المهبلي ال�إرادي

ضيفة اللقاء: الدكتورة روان قاري

إستشارية النساء والولادة ومختصة في مجال 

صحة المرأة الجنسية وع�ج إضطراباتها

إجمالي تفاعل اللقاء: 8,390

اليوم العالمي ل�يدز

ضيفة اللقاء: الدكتورة بتول سليمان

إستشارية أمراض باطنة ومعدية ورئيسة 

مركز المناعة في مستشفى شرق جدة

إجمالي تفاعل اللقاء: 2,222

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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حرصت جمعية رفيدة على تثقيف وزيادة الوعي عند الســـيدات من ســـن 21 ســـنة فما فوق حول الصحة الجنســـية  وذلك من خ�ل الاســـتعانة بعدد من  المتخصصين في مجال 

الصحة الجنسية تدريب وتثقيف السيدات مع الحفاظ على خصوصية بيانات المتدربات .

وفي هذا الخصوص بادرت الجمعية إلى إط�ق مشروع الصحة الجنسية ، خ�ل هذا العام وقدمت لقاء توعوي موجهة إلى السيدات بعنوان " آلام الجماع عند النساء"

بالتعاون مع الدكتورة طرفة المعمر استشارية نساء وولادة والطب الجنسي للزوجين .

مشروع
الصحة الجنسية

عدد المستفيدين

من هذا اللقاء   أكثر من100سيدة

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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اهتمـــت جمعيـــة رفيـــدة بســـ�مة المرأة ووفـــرت لها العديد من الخيارات لتنعم بصحة جيدة خاصة فتـــرة الحمل والتي قد تعتبر فترة صعبة على بعض الســـيدات من خ�ل تقديم  نموذج 

إلكتروني لخطة الولادة، يمكن للسيدة  التعرف منة خ�لها على أهم الإجراءات التي من الممكن أن تمر بها أثناء الولادة، مع عرض خيارات لكل إجراء وشرح تفصيلي له ولآثاره ، ونتطلع 

من ذلك إلى تثقيف و توعية المرأة بتفاصيل إجراءات الولادة وكذلك تمكينها من اتخاذ قرارات صحية سليمة و منع الممارسات الطبية غير المبررة وأخيرًا الحصول على تجربة ولادة إيجابية

مشروع
خطة ولادتي

عدد المستفيدين

من هذا المشروع 40,569
الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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  تميزت جمعية رفيدة بتقديم كل ما من شـــأنه الارتقاء بصحة المرأة بالتالي 

اهتمـــت بتقديـــم برنامـــج تدريبـــي مصمم من قبـــل خبراء في مجـــالات الع�ج 

الطبيعـــي واللياقـــة البدنية. وهو برنامج مقدم للســـيدات ال�تـــي ُيعانين من 

ســـلس البول وفيه يتم تعليمهن عدد من التمارين التي تســـاعد في تقوية 

عضـــ�ت الحوض كذلك يتم توجيه المســـتفيدات بأســـباب ضعـــف قاع الحوض 

وطـــرق لوقاية منه ولقد تم اختيار هذا البرنامج تحديدا لأّن نتائجه مثبتة في 

البحوث الطبية على المســـتفيدات التي أكدت على تحسن الأعراض ومستوى 

جودة حياتهم.

مشروع
برنامج تحكمي

ولدعم وتثقيف  العديد من السيدات قامت الجمعية بعمل حملة توعوية 

الكترونيـــة، بـــدأت في تاريـــخ  15 أكتوبر وانتهت فـــي 16 نوفمبر   لهذا 

العام حققت الحملة  43,987  تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

عدد المستفيدين

من هذا البرنامج عدد يتجاوز18 سيدة

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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تعتزم الجمعية على تقديم مشروع الهدف منه  توليد الألفة والحوار اللطيف بين الأم وابنتها للتحدث عن البلوغ والتغيرات التي تواجه كل فتاة وتحفيز الأهل على التعامل مع كل جديد 

بحكمة وذلك يتم  بمساعدة أخصائية اجتماعية خبيرة بما يتعلق بهذا الشأن ويتم ذلك من خ�ل عمل الحم�ت الداعمة والتدريبات الخاصة للفتيات حتى يخضن هذه المرحلة بكل حب

قامت الجمعية بتجهيز كل ما هو مفيد وجديد وسيتم إط�ق المشروع بشكل كامل خ�ل العام القادم بإذن هللا

مشروع
سن البلوغ

 " زٌهرت"

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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صفحة مؤشرات صحة المرأة

أنشـــأت جمعيـــة رفيدة  صفحة إلكترونية على موقـــع الجمعية  تضمنت عمل  

مقارنـــة بين مؤشـــرات صحة المرأة فـــي المملكة مقارنة مع دول العشـــرين 

وهي خدمـــة تقدمها الجمعية للباحثين وُصناع القـــرار كقاعدة بيانات تعمل 

على تسهيل دراسة وضـــع المـرأة الصحي فـي المملكة

صفحة أبحاث صحة المرأة

تقـــوم جمعية رفيدة بدعم وتشـــجيع الأبحاث الدوليـــة والمحلية و  المتعلقة 

بصحـــة المـــرأة والتي توفر معلومـــات دقيقة و حقيقية عبـــر تجميعهم في 

منصة واحدة . والهدف من ذلك  تسهيل الوصول إلى الأبحاث و تيسير 

مشروع
صفحات

الصعـــاب التي يواجههـــا المختصين وُصناع القرار عنـــد محاولة البحث عن 

المصادر السليمة.

صفحة القرارات الصحية

قدمـــت جمعيـــة رفيدة  صفحة إلكترونية على الموقع تحتوي على  جميع 

القـــرارات الصحية التي تخص صحة المرأة  والهدف منها تعريف وتوعية 

السيدات من سن 21 سنة فأكثر  بحقوقهن الصحية

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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مشاركات 

رفيدة 



شاركت جمعية رفيدة في ورشة العمل حول اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي نظمتها  جمعية النهضة

31 اكتوبر - 4 نوفمبر 2021 م 

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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حضور ورشة عمل بناء إستراتيجية صندوق الوقف الصحي19 أكتوبر 2021 م 

مّثلت جمعية رفيدة سعادة الدكتورة فاطمة آل هم�ن، نائب رئيس مجلس الإدارة

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ

24



شاركت جمعية رفيدة  في ملتقى القيادات النسائية الرياضية  باشراف المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي

22 ديسمبر 2021 م

مّثلت جمعية رفيدة  أ. رزان دقماق، عضو مؤسس

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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شراكاتنا 



شركاء
النجاح

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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العضوية



عضو منتسب

الـتـقرير 
السنوي

2021م/1443هـ
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1- يكون العضو عامً� في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو 

الممارسين لتخصص الجمعية.

2- يجب على العضو العامل في الجمعية:

 أ-  دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ( 1200) ريال.

 ب-   التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

 ج-  عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.

 د-الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

 تتنوع العضوية في الجمعية إلى

عضو عامل

عضو عامل



الـتـقرير 
السنوي
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28

3-يحق للعضو العامل ما يأتي:

 أ-    الاشتراك في أنشطة الجمعية.

 ب-   الاط�ع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.

 ج- الاط�ع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.

 د-  حضور الجمعية العمومية.

ه. التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية .

و. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري  .

ز. الاط�ع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية

 ح-  دعوة الجمعية العمومية ل�نعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع %25 من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

 ط- للعضـــو أن يخاطـــب الجمعيـــة بخطـــاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، و للجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يســـلم إلى العضو 

شخصيًا، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.

 ظ-   الإنابة كتابًة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.

 ك- الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدًة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية و سداده الاشتراك.

4- للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

 



الـتـقرير 
السنوي
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1- يكون العضو منتسًبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوًا 

منتسبًا، أو تقدم بطلب العضوية منتسًبا

2- يجب على العضو المنتسب في الجمعية:

أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300) ريال.

 ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

 ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.

 د-الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

3- يحق للعضو المنتسب ما يأتي:

 أ- الاشتراك في أنشطة الجمعية.

 ب- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.

 ج- الاط�ع على مستندات الجمعية ووثائقها.

4- العضو المنتســـب مخاطبة الجمعية عبر أي وســـيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوســـيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في ســـجل 

العضوية.

 

عضو منتسب



الحوكمة



تفاصيل الزيارة الميدانية :

اسم المنطقة: جمعية رفيدة لصحة المرأة.

العنوان: 3683 ، طريق الملك خالد ،الشرفية، الرياض

هاتف الجمعية: 966508808299

تاريخ الزيارة: 2 مايو 2021

اسم مركز التنمية: الرياض

المنطقة: الرياض
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نبذة عن المنظمة:

سجلت جمعية رفيدة لصحة المرأة في تاريخ 2016/1/5م لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية 

الاجتماعيـــة تحـــت رقم (770) وهي جمعية تســـعى إلى تعزيز صحة المـــرأة من خ�ل تقديم 

المعلومات الموثوقة والبرامج الفعالة والمســـاهمة الاســـتتراتيجية في توجيه السياســـات 

التـــى تخـــدم صحـــة المرأة في المملكـــة .. يبلغ عدد أعظـــاء مجلـــس إدارة الجمعية 9 أعظاء 

يرأسهم صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود .

نتائج التقيم 

النتيجة العامة

لاتشـــمل %95.36 العامـــة  النتيجـــة 
نتيجة معيار الس�مة المالية

نتائج المعايير

معيار الالتزام والامتثال

معيار الشفافية والإفصاح

معيار الس�مة المالية

%94.55

%97.00

لم يتم قياسة



التقرير المالي
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المصروفات التشغيلية والإدارية

%25
مصروفات الإه�ك

%1

مصاريف المشاريع والأنشطة 

%74

ميزانية 2021 م

مصروفات الإه�كالمصروفات التشغيلية والإداريةمصاريف المشاريع والأنشطة 
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