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 التاسيس:

 

لتساهم في  1997وتم تسجيلها في الدوائر الرسمية اللبنانية كجمعية أهلية عام  1995جمعية الرعاية الصحية عام  تأسست

 تخفيف األلم عن شريحة كبيرة من اللالجئين الفلسطينين في لبنان.

 

 لالجئين الفلسطينيين في لبنان.مهمتها تأمين الحماية الصحية 

 

إنطلقت فكرة تأسيس الجمعية من هيئة التنسيق للجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني وذلك لتوحيد جهود هذه الجمعيات 

 جية.يوبدعم من مؤسسة التعاون وجمعية المساعدات الشعبية النرو

 

اعية في كل المناطق في لبنان تطوعاً إلستالم الطلبات عاملة إجتم 32إلتزمت بعض جمعيات هيئة التنسيق بتقديم خدمات 

 وتسليم المساعدات للمرضى.

 

 :االهداف

 

 المساهمة في تغطية جزء من تكلفة االستشفاء و العمليات الجراحية. .1

 مساعدة الحاالت الطارئة التي ال تساهم فيها اية جهة اخرى. .2

 السرطان و القصور الكلوي و امراض الدم الوراثية و غيرها.مساعدة المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة مثل  .3

 تامين االدوية و المستلزمات الطبية. .4

 توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية الصحية في المناطق المحتاجة. .5

 

 نظرة عامة:

 

ان  الصحية الجيدة.الرعاية  جمعية الرعاية الصحية ملتزمة بتعزيز حقوق االنسان و حق جميع الناس في الحصول على

الالجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان يعانون من معدالت بطالة مرتفعة كما أنهم ممنوعون من العمل في العديد من 

من هذه  11.2أغلبيتهم من العمال على أساس يومي أو موسمي كما هو الحال في الزراعة. % .المجاالت في الجمهورية اللبنانية

وهذا هو أعلى معدل بالمقارنة مع الالجئين في البلدان األخرى بسبب االفتقار   ن يعاني من الحاالت المستعصية،الفئة من السكا

 سنة. 25% من الالجئين الفلسطينيين هم دون سن 56االقتصادي لالجئين في لبنان. وباإلضافة إلى ذلك -إلى التكامل االجتماعي

 57،  483,375هوأن عدد الالجئين المسجلين في لبنان الذي تم التوصل إليه ، أظهرت  2014في شباط  احصائيات أالونروا

% من 32أكثر من فان ، مع الجامعة االمريكية في لبنان األونروا للدراسة التي قامت بهاووفقا  .مخيما 12على  % موزعين

 تتصاعد مماالالجئين الفلسطينيين يعانون من األمراض المزمنة. وعالوة على ذلك، ال تزال تكلفة الرعاية الصحية في لبنان 

 .يؤدي إلى مزيد من التدهور في الصحة

. اللجوء اليه سوريا الفلسطينيين من لالجئينالمالذ الوحيد الذي يمكن  جمعية الرعاية الصحية تومنذ الحرب في سوريا، كان

هذا يشكل عبئا على و  .ىغسيل الكللمشاريعها الصحية لتغطية هؤالء الالجئين، وال سيما في الخدمات المجانية  ت الجمعيةمدد

 من الجهات المانحة. مخصصة لهذه المشاريع الطارئةأي هبة هناك  أنه لم يكن ميزانيتها كما

 

 

 

 



 

 الذين المرضى الفلسطينيين القادمين من سوريا، لعالج نورواك من منحة الجمعية على حصلت ، 2015الثاني  تشرين بحلول

واحدة و يمكن ان  سنة لمدة المنحة فترة. الثالسيميا فقر الدم المنجلي و مرض من يعانون الذين وأولئك كلوي، فشل من يعانون

 تتجدد.

 

مريض في  557ليات جراحية او استشفاء.و أنقذت حياة مريضا بحاجة الى عم 276ساهمت الجمعية بعالج  5201خالل عام 

 خالل من أدوية إلى يحتاجون الذين مستفيد 3000 من وأكثر مشروع غسيل الكلى للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي،

الطبية. العينية التبرعات برنامج  

  دوالر امريكي. 732,736.39 بلغت ميزانية الجمعية  2015للعام 

 

 

 المشاريع تفاصيل -أ

 

 مشروع دعم العمليات الجراحية و االستشفاء .1

 

 المشروع وصف

 باإلضافة الصحية، خططها في ان تشملهم اللبنانية الصحة وزارة وترفض طبي، تأمين أي ال يغطيهم الفلسطينيين الالجئين أن

 جاءت  عبئ كبير على المريض.فقد شكل كل ذلك الفلسطيني،  األحمر الهالل وجمعية األونروا من الموارد محدودية إلى

 لدعم قطاع الصحة. آخر مصدر إليجاد الصحية الرعاية جمعية مؤسسي المبادرة من

 وتغطي. المحتاج الفلسطيني المجتمع إلى المستشفيات في العالج أو للجراحة التكاليف تغطي جزء من جمعية الرعاية الصحية 

 .تمييز أي دون اإلعمار وجميع الجنسين و كال لبنان، في المناطق جميع خدماتها

 في وهذا. اجتماعيين طوعا أخصائيين 32خدمات  المحلية الحكومية غير بعض المنظمات قدمت المشروع، لهذا لإلعداد

 .المستفيدين إلى األموال توجيه وسهولة اإلدارية، التكاليف لخفض محاولة

 هذه إرسال يتم. المتطوعين االجتماعيين األخصائيين بمساعدة المخيمات في المعينة المراكز في الطلبات يمأل المستفيدون

 من اللجنة وتوقيعها عليها الموافقة تتم التي موظفي الجمعية لمراجعتها من قبل مكتب جمعية الرعاية الصحية  إلى الملفات

تغطي  الجمعية . الهيئة االدارية أعضاء من قبل الحق وقت في وتوقع جمعة( يوم )كل اجتماعات أسبوعية تعقد التي التنفيذية

 للحاالت استثناءات هناك .الواحدة للحالة$ 1250 تتجاوز المساعدة ال أن على الفعلية، التكلفة من %15-10  ما نسبته

$ بعد موافقة الهيئة 2500للغاية، يحق للمريض االستفادة من مساعدة اخرى اي  مرتفعة الجراحة تكاليف حيث المستعصية

 ليها.االدارية ع

  المشروع: أهداف

 من العديد. المستشفيات في العالج أو/و الجراحة تكاليف من بجزء الفلسطيني المجتمع مساعدة المشروع هو هذا من الهدف

 .الطبي التأمين من نوع مشمولين بأي وغير العمل عن عاطلون الفلسطينيين



 أدوارهم استئناف لهم يستحيل بدونها التي الحياة، قيد على للبقاء األساسية احتياجاتهم تحقيق في المستفيدين يساعد أن المشروع

 .المجتمع واإلنجابية، و االنخراط في اإلنتاجية

 اإلنجازات:

 أنواع لجميع وكذلك لبنان، في المناطق جميع مستفيد في 11369 من أكثر ساعدت جمعية الرعاية الصحية إنشائها، منذ

 .الجراحية العمليات

 .للمرض وفقا أدناه الجدول في ووزعت ،276 المستفيدين بلغ عدد 2015 لعام

 نوع المرض عدد المستفيدين

 قلب و شرايين 80

 سرطان 19

 كلى 2

 جراحة عامة 129

 امراض العين 12

 استشفاء و طوارئ 34

 المجموع 276

 

 .المستشفيات في العالج أو للجراحة يحتاجون الذين سوريا من القادمين الفلسطينيين الالجئين ان الجمعية مازالت تدعم

 

 

 



  
 

 

 النتائج:

 مريض بجزء من تكاليف العمليات الجراحية او االستشفاء 276مساعدة  .1

 امكانية الحصول على العالج النوعي  .2

 ذ االرواحانقا .3

 

 

 التمويل:

 مؤسسة التعاون 

 صندوق المرحوم رفعت النمر 

 فرديةتبرعات  -انشطة تنمية الموارد المالية 

 



 مالحظة:

 

 دعم مشروع و بهذا توقف الصحية مشاريعها أوقفت قد نذكر هنا ان جمعية المساعدات الشعبية النرويجية أن المهم من

  عاما. 19اكثر من  ت تغطيتهالذي دام المستشفيات في والعالج الجراحة
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 تعبئة طلبات المرضى من قبل العامالت االجتماعيات 
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 :غسيل الكلىمشروع  .2

 وصف المشروع

بجهود و تمويل من  1996، عام تأسس مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري، التابع لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني

 المرحوم حسين الطبري، و مستمر بمنحة اضافية من خالل مؤسسة التعاون.

 شهريا يعانون من فشل كلوي.مريض فلسطيني  70يؤمن المركز خدمة غسيل الكلى مجانا الكثر من 

 النضمام مرضى فلسطينيين من سوريا. 72بلغ عدد المرضى  2015خالل عام 

الكلى، مثل الفالتر و المحاليل  و  لغسيل الالزمة االستهالكية المواد جميع بتوفير المركز تدعم جمعية الرعاية الصحية  

 المياه.  غيرها باالضافة الى صيانة آالت غسيل الكلى و آلة تكرير

%. 56% و نسبة الذكور 44مريض. بلغ نسبة االناث  755جلسة غسيل كلى لمعالجة  7720، 2015عمل المركز في العام 

هذه الخدمة تقدم مجانا للمرضى و تغطي جميع المناطق في لبنان. و الجدير بالذكر ان هذه الخدمة هي الوحيدة المتوفرة مجانا 

 للفلسطينيين.

 على عبئا يخلق وهذا دوالر لكل جلسة، 120 األدنى الحد تكاليف. األسبوع في كلى غسيل جلسات 3-2 المريض الى يحتاج

 وأسرته. المريض

مستفيدين و  9الذي بلغ عددهم  سوريا من فلسطينيينال المرضى عالجل لتغطية كانورو من منحة على حصلنا السنة هذه

  جلسة سنويا. 1100يجرون حوالي 

 النتائج: 

 للفلسطينيين في لبنان. يةخدمة غسيل الكلى متوفرة و مجاناصبحت  .1

 تحسين المستوى الصحي. .2

 االجتماعي للمريض على المدى البعيد و انخراطه في المجتمع. -تحسين الوضع االقتصادي .3

 تحسين نوعية الغذاء. .4

 

 



 

 

 

 



 

 بناء و تشغيل مركز لغسيل الكلى في مخيم البداوي: .3

اتفاقية مع جمعية اغاثة اطفال فلسطين، و بالتعاون مع مؤسسة التعاون و االغاثة االسالمية و  عقدت جمعية الرعاية الصحية

 االونروا النشاء مركز لغسيل الكلى في مخيم البداوي شمالي لبنان.

سيتم تشغيل المركز من قبل جمعية الرعاية الصحية و بدعم مشكور من مؤسسة التعاون. كما و سيتم تدريب اطباء و 

 اشهر. 9في الجامعة االمريكية لمدة ين من الشمال تابعين لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني، ممرض

 نبذة عن المشروع:

من المشروع هو عالج الالجئين الفلسطينيين في لبنان و القادمين من سوريا، المقيمين في منطقة الشمال، و الذين الهدف 

 يعانون من فشل كلوي و بحاجة  لغسيل الكلى.

 مريض في شمال لبنان من مخيم البداوي و نهر البارد و طرابلس. 25المركز سيساهم بعالج اكثر من 

 سيشيد المركز على ارض مقدمة من قبل الهالل االحمر الفلسطيني و يتالف من طابقين باالضافة الى طابق ارضي.

 الطارئة.آالت غسيل كلى و غرفة للعناية المركزة للحاالت  8-7يحتاج المركز الى  

 االونروا و االغاثة االسالمية ستقدمان المعدات الطبية الالزمة و االسرة و غيرها.

 

 نبذة عن المرضى:

جلسات غسيل  3-2مريض بحاجة الى غسيل الكلى. هؤالء المرضى بحاجة الى  25يبلغ عدد المرضى في الشمال حوالي 

 جلسة سنويا. 3000كلى في االسبوع، اي ما يقارب 

المرضى ال يستطيعون تغطية التكلفة اذ ان جلسة غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية و هي االرخص، تصل الى ان 

$ للجلسة الواحدة. و من هنا اتت فكرة انشاء مركز لغسيل الكلى في مخيم البداوي، و خاصة ان المرضى ال يستطيعون 120

 ئها صحيا على المريض.التنقل الى مركز الهمشري في صيدا لبعد المسافة و عب

 الفئة العمرية للمرضى:

 %31.5سنة  19-29

 %31.5سنة  30-49

 %10سنة  50-59

 %27سنة  60فوق 

 %.37% و االناث نسبة 63يشكل الذكور نسبة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تدمير المبنى النشاء مركز غسيل الكلى

 

 مخيم البداوي



 

 المستلزمات الطبية: مشروع الهبات العينية من االدوية و. 4

 االهداف:

 وبعيدة لبنان، في جدا   غالية األدوية ان .الحتياجاتهم وفقا باألدوية الفلسطيني المجتمع تزويد المشروع هو هذا من الهدف

المهمش. المجتمع هذا متناول عن  

. 

بشأن ترشيد استخدام توفرها جمعية الرعاية الصحية مع شركائها  التي الصحية التوعية هي أخرى هامة مسألة 

 الدواءباالضافة الى طريقة الحفظ و التوزيع و المتابعة.

 

 نظرة عامة:

لسد الثغرات و تلبية احتياجات  2003(. بدأ المشروع في العام ANERAالشريك الرئيسي لهذا المشروع هو جمعية انيرا )

 المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق باالدوية.

، ادى الى توقيع اتفاقية حيث يلعب االخير دور المرسل اليه YMCA   جمعية الشبان المسيحيينو  التعاون الوثيق بين الجمعية

(consignee) 

شحنات من االدوية الهامة و المفيدة باالضافة الى اللوازم الطبية. 4تلقت جمعية الرعاية الصحية  2015خالل العام   

 حسب الحاجة. كل منهما بتغطية تكاليف الشحنة حسب النسبة التي يحصل عليها YMCAو  HCS تتشارك

 



 االنجازات:

 تقييم دوري لالحتياجات بالتعاون و التنسيق مع الشركاء المستفيدين من المشروع 

 لالحتياجات وفقا األدوية من المزيد الحصول على 

 تحسين الرعاية الصحية و تامين االدوية الالزمة 

  على النوعية الجيدة من االدوية و اللوازم الطبيةالحصول 

 الطبية واللوازم األدوية دعم في للمساعدة استعداد على المانحة الجهات من مزيد 

 المهمشة المناطق من المزيد إلى الوصول 

 

 

 توزيع االدوية

 

 

 

 

 

 



 
 متابعة تخزين و توزيع االدوية مع الشركاء المستفيدين 

 

 

 الثالسيميا:مشروع دعم مرضى  .5

 

تبلغ قيمة  النروج لعالج مرضى الثالسيميا للفلسطينيين القادمين من سوريا. –حصلت الجمعية على منحة من جمعية نورواك 

 دوالر امريكي. 244,000.00المنحة 

الطبية ضئيلة و نسبة ان الحرب في سوريا كان لها االثر الكبير على الالجئين الفلسطينيين الذين قدموا الى لبنان. فالمساعدات 

االمراض المزمنة كبيرة جدا و خاصة امراض الدم، حيث العالج و االدوية باهظة الثمن. حتى مساعدات االونروا كانت شبه 

 غائبة.

مريض يعانون من الثالسيميا و فقر الدم المجلي و بحاجة الى الطبابة و العالج. فهم ال يستطيع  40يوجد حوالي اكثر من 

 وية الالزمة و الضرورية الرتفاع التكلفة.تامين االد

 االنشطة:

 قبل جمعية الرعاية الصحية. بالمرضى من واالتصال البيانات جمع  

 الدكتورميغيل عبود الخارجية في الجامعة االمريكية عند العيادات إلى المرضى إحالة. 

 للتشخيص للمرضى وغيرها السينية واألشعة المغناطيسي بالرنين التصوير و البول، الدم، اجراء تحاليل 

 السليم.

 .تتولى جمعية الرعاية الصحية شراء االدوية للمرضى التي يقرها د. عبود 

 .اجراء فحوصات ضرورية للمرضى مثل فحص النظر و القلب 

 ميغيل. الدكتور مع بالتنسيق المرضى بمتابعة تقوم الجمعية 

 

 



 
 الفحوصات في المركز الطبي في الجامعة االمريكيةاطفال يلعبون بعد االنتهاء من المعاينة و 

 
 االجتماع مع االهالي و مرضى الثالسيميا في برج الشمالي

 



 تنمية الموارد المالية: .6

 

 بنشاطين مميزين لتنمية الموارد المالية. 2015اقامت جمعية الرعاية الصحية خالل العام 

 حفل افطار رمضان: -أ

 شخص. 400افطارها السنوي في اوتيل فينيسيا. حضر الحفل اكثر من احتفلت الجمعية ب، بمناسبة شهر رمضان المبارك

كرمت الهيئة االدارية خالل الحفل السيد فؤاد بوارشي، الرئيس السابق للجمعية، لجهوده و دعمه المتواصل منذ تاسيس 

 ر الجزيل و االمتنان.كعادته تكرم د. زهير علمي بتغطية تكلفة االفطار، له الشك الجمعية و ما يزال.

احيا الحفل اطفال موهمبين من جمعية بيت اطفال الصمود حيث عزفوا و غنوا و دبكوا اروع االغاني و االلحان من 

 التراث الفلسطيني.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 حفل سيمون شاهين: -ب

 في كبيرا موسيقيا   حفال أدوا هونانيان، وأنجيال روحانا شربل الرنتيسي، طارق خشيش، ريما سابا، بسام شاهين، سيمون

 .البداوي مخيم في الكلي غسيل مركز وتشغيل إنشاء لدعم ستاركو -ميوزيك هول

سيمون شاهين، موسيقار و ملحن كبير من اصل فلسطيني، حضر خصيصا و تطوعا من اميركا الحياء هذه المناسبة و دعم 

 ء مركز غسيل الكلى.انشا

بنك لبنان و المهجر و بعض التبرعات من افراد مشكورين، و ذلك و  CreditBankحصلت الجمعية على رعاية جزئية من 

 بجهود الدكتور وليد علمي، رئيس الجمعية.

 شخص، حيث استمتع الحضور بالعزف الراقي و الصوت الجميل للفنانة الكبيرة ريما خشيش. 500حضر الحفل اكثر من 

 



 

 

 



 

 االحتفال بعيد العمال: .7

الجناح، و دعت للحفل  -غولدن تيوليب -أيار في اوتيل غاليرية 1احتفلت جمعية الرعاية الصحية في عيد العمال، بمناسبة 

عاملة اجتماعية و الطاقم الطبي من اطباء و ممرضين في مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري. و ذلك  25اكثر من 

 تقديرا لجهودهم في تحقيق االهداف التي تسعى اليها الجمعية دائما.

 

 و

 

 

 بنود ادارية -ت

 اجتماع الهيئة العمومية:

 -، في اوتيل غولدن تيوليب2015آذار لعام  7عقدت الهيئة العمومية لجمعية الرعاية الصحية اجتماعها يوم السبت الواقع في 

 احا و انتهى عند الواحدة بعد الظهر.  صبالحمرا. بدأ االجتماع الساعة العاشرة 

و وافقوا على الميزانية كما و تم انتخاب هيئة ادارية جديدة لمدة سنتين  2014و  2013المالي للعامين ناقش االعضاء التقرير 

 برئاسة الدكتور وليد علمي.

 الهيئة االدارية الجديدة تتالف من:



 د. وليد علمي      رئيسا

 د. غسان أبو ستة  نائب الرئيس

 رامي النمر       امين الصندوق

 أمين السرقاسم عينا         

 وفاء اليسير      عضو مستشار

 د. منى عثمان    عضو مستشار

 د. مروان رفعت   عضو مستشار

 

 .االحتياجات لتقييم وفقا جديدة مشاريع وتنفيذ الجهات المانحة نطاق وتوسيع لتطوير توصيات اقترح الحضور

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 امليزانية العمومية
31/12/2015اىل  1/1/2015للفرتة من   

$2015   

-االصول:   

ارصدة في البنوك   467,105.67  

ذمم مدينة    20,000.00  

 معدات نقل     6,410.67

 مجموع االصول   493,516.34
  

  االلتزامات: 
     تعهدات دفع للمستشفيات 8,500.00

50,000.00 Care UNRWA التزامات لبرنامج 

 مجموع االلتزامات 58,500.00

رصيد مدور اول المدة  175,181.80  

 الوفر للسنة الحالية 259,834.54

رصيد اخر المدة             435,016.34  

 مجموع االلتزامات وراس المال 493,516.34
  

 

 

 $مصروفات(  /،مساهمات،تبرعاتمالي)ايرادات بيان
  31/12/2015الى  1/1/2015للفترة من 

 2015$  والتربعات:االيرادات ودعم املؤسسات  -اوال:

 315,000.00 (:WA)مؤسسة التعاون

 3,998.36 (NPAمجعية املساعدات الشعبية النروجيية )

NORWAC 140,000.00 

 11,000.00 ( ANERAمجعية )

 75,000.00 صندوق عائلة املرحوم رفعت النمر

 57,466.83 تربعات فردية

 1,734.99 أشرتاكات االعضاءاملنتسبني

 6,235.33 العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينيةمسامهات 

 114,200.00 تنمية املوارد املالية

 8,100.88 ايرادات اخرى

 732,736.39 امجايل االيرادات والدعم والتربعات

  املصاريف: -اثنيا:

  تقدميات العالج واالستشفاء:

 156,988.99   املسامهة بتكلفة العمليات اجلراحية واالستشفاء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8,500.00 مسامهات غري مدفوعة )تعهدات دفع(

 842.00 احلاالت النفسية والعصبية والتالسيميا

 175,503.10 دعم مشروع مركز غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري

 341,834.09 جمموع تقدميات العالج واالستشفاء

  املصاريف االدارية:

 46,603.00 خمصصات موظفني وتدقيق حساابت

 4,580.12 قرطاسية  /أدوات مكتبية/ أحبار

 6,778.00 التأمني الصحي ملوظفي اجلمعية

 8,539.93 االجيار السنوي وخدمات البناية ملكتب اجلمعية

 3,796.80 مصاريف نقليات وصيانة معدات نقل

 2,911.65 كهرابء/ ماء/صيانة/ نثرية/ هاتف وانرتنت

 73,209.50 االداريةجمموع املصاريف 

  -مصاريف أخرى:

 5,828.00 ختليص شحنات ادوية االنريا

 1,800.00 خمصص من منحة النروجية لدفع اجيار متطوعي شاتيال

 50,230.26 مصاريف تنمية املوارد املالية

 472,901.85   أمجايل املصاريف العام

 259,834.54 النتيجة وفر



 الماليةكشف التدفقات 
 

  31/12/2015الى  1/1/2015للفترة من 

  -التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية:

 345,000.00 (:WA)مؤسسة التعاون

 3,998.36 (NPAمجعية املساعدات الشعبية النروجيية )

NORWAC 140,000.00 

 11,000.00 ( خمصص لتخليص شحنات املعدات الطبية ANERAمجعية )

 75,000.00 عائلة املرحوم رفعت النمرصندوق 

 57,466.83 تربعات فردية

 1,734.99 أشرتاكات االعضاء املنتسبني

 6,235.33 مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية(

 114,200.00 تنمية املوارد املالية

 8,100.88 ايرادات اخرى

 ((156,988.99   واالستشفاءاملسامهة بتكلفة العمليات اجلراحية 

 (10,000.00) 2014تعهدات دفع مدفوعة عن عام 

 (     (842.00 أدوية لالمراض النفسية والعقلية والتالسيميا

 ( (175,503.10 دعم مشروع مركز غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري

 (73,209.50) املصاريف االدارية

 (5,828.00) ختليص شحنات ادوية االنريا

 VOC (1,800.00)االجيار السنوي ل 

 (50,230.26) مصاريف تنمية املوارد املالية

 288,334.54 الرصيد املتبقي من االنشطة التشغيلية

 178,771.13 النقد اول املدة   رصيد

 467,105.67 رصيد النقد اخر املدة 

 
 


