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 التاسيس:

 

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

 لتساهم في 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 

 جية.يالجمعيات وبدعم من مؤسسة التعاون وجمعية المساعدات الشعبية النرو

 

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

 الطلبات 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

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

 تامين االدوية و المستلزمات الطبية. .4

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

 

 نظرة عامة:

 

 الرعاية الصحية الجيدة. 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 ان 

أغلبيتهم من العمال على أساس يومي أو موسمي كما هو الحال في  .العديد من المجاالت في الجمهورية اللبنانية

وهذا هو أعلى معدل بالمقارنة مع   المستعصية، من هذه الفئة من السكان يعاني من الحاالت 11.5الزراعة. %

االقتصادي لالجئين في لبنان. وباإلضافة إلى ذلك -الالجئين في البلدان األخرى بسبب االفتقار إلى التكامل االجتماعي

 سنة. 25% من الالجئين الفلسطينيين هم دون سن 56

% من الالجئين 32أكثر من فان ، بيروتاالمريكية في مع الجامعة  للدراسة التي قامت بهاووفقا  احصائيات أالونروا

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

 .يؤدي إلى مزيد من التدهور في الصحة

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

و  .ىغسيل الكللمشاريعها الصحية لتغطية هؤالء الالجئين، وال سيما في الخدمات المجانية  ت الجمعية. مدداللجوء اليه

 لمانحة.من الجهات ا مخصصة لهذه المشاريع الطارئةأي هبة هناك  أنه لم يكن هذا يشكل عبئا على ميزانيتها كما

ك لعالج المرضى االمشروع من منحة نورو ت جمعية الرعاية الصحية، واصل2017لغاية و  2015خالل عام 

الجمعية الثالسيميا. كما حصلت و  المنجلي فقر الدم مرض والفشل الكلوي الذين يعانون من  الفلسطينيين من سوريا

 .الفلسطينيين من لبنان مؤسسة التعاون لعالجمن  مماثلة منحة على



 324و في العمليات الجراحية او االستشفاء  1051وصل عدد المستفيدين من خدمة غسيل الكلى 2017في العام 

دوالر  1,010,516.01بلغت  2017. ميزانية  66كذلك عدد مرضى الثالسيميا وفقر الدم المنجلي  امستفيد

 .امريكي

 

 المشاريع تفاصيل -أ

 

 الجراحية و االستشفاء مشروع دعم العمليات .1

 

 المشروع وصف

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

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

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

 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 وتغطي. المحتاج

. متطوعيناجتماعيين  أخصائيين 32خدمات  المحلية الحكومية غير بعض المنظمات قدمت المشروع، لهذا لإلعداد

 .المستفيدين إلى المساعدات تامين وسهولة اإلدارية، التكاليف لخفض محاولة في وهذا

 إرسال يتم  .اتالمتطوع عياتالعامالت االجتما بمساعدة المخيمات في المعينة المراكز في الطلبات يمأل المستفيدون

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

تغطي  . الهيئة االدارية أعضاء من قبل الحق وقت في توقع و اجتماعات أسبوعية تعقد التي التنفيذية اللجنة قبل من

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

للغاية، يحق للمريض االستفادة من مساعدة اخرى اي  مرتفعة الجراحة تكاليف حيث المستعصية للحاالت استثناءات

 $ بعد موافقة الهيئة االدارية عليها.2500

  المشروع: أهداف

. 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 من العديد

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

 .المجتمع واإلنجابية، و االنخراط في اإلنتاجية أدوارهم استئناف

ساعدت الجمعية بالتنسيق مع مؤسسة التعاون و جمعية اغاثة اطفال فلسطين و االونروا بتغطية  2017خالل العام 

 كاملة لخمسة مرضى بحاجة الى عمليات صعبة و مكلفة جدا.

 

 



 قصص نجاح:

من الصرع و بحاجة الجراء عملية في الرأس . ساهمت جمعية الرعاية  تعانيانالتوأم ملك و نورهان عبد الرازق 

 كامل التكلفة. و اليوم التوأم تتمتعان بصحة جيدة.الصحية مع شركائها يتغطية 

 

 

 االنجازات:

في كل المناطق في لبنان الذين بحاجة الى عمليات  امستفيد 12130منذ تأسيسها، ساعدت جمعية الرعاية الصحية 

 يعهم حسب المرض كالتالي:ز، و توامريض 324ساعدت الجمعية  2017خالل العام  جراحية او استشفاء.

  نوع المرض عدد المستفيدين

 قلب و شرايين 131

اض السرطانرام 36  

 امراض الكلى 5

 جراحة عامة 127

 امراض العين 9

و استشفاء  طارئةحاالت  16  

 المجموع 324



 

   
 المستفيدين حسب المرض 
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المستفيدين حسب العمر



 
 المستفيدين حسب المناطق

 

و مازالت الجمعية تساعد الفلسطينيين القادمين من سوريا بتغطية جزئية من تكلفة العمليات الجراحية من منحة 

 م رفعت النمر.ومؤسسة التعاون و منحة المرح

 النتائج:

 اصبح بامكان المريض الفلسطيني ان يحصل على العالج الطبي الالزم في المستشفيات  .1

 انقاذ االرواح .2

 تامين تغطية التكلفة في المستشفى .3

 متابعة احتياجاتهم بعد العمل الجراحي مثل تامين بعض االدوية المتوفرة من المشاريع االخرى .4

 الجهات المانحة للمشروع:

 مؤسسة التعاون .1

 المرحوم رفعت النمرمنحة  .2

 انشطة لتنمية الموارد المالية .3

 

 

 

 

 

 

 

39%

36%

22%
3%

Beirut

South

North

Beqaa



 مشروع غسيل الكلى: -2

 مركز الهمشري لغسيل الكلى: .أ

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

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

 مريض فلسطيني شهريا يعانون من فشل كلوي. 94يؤمن المركز خدمة غسيل الكلى مجانا الكثر من 

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

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

% و نسبة 48. بلغ نسبة االناث امريض 1051جلسة غسيل كلى لمعالجة  11215، 2017عمل المركز في العام 

%. هذه الخدمة تقدم مجانا للمرضى و تغطي جميع المناطق في لبنان. و الجدير بالذكر ان هذه الخدمة 52الذكور 

 هي الوحيدة المتوفرة مجانا للفلسطينيين.

 يخلق وهذا دوالر لكل جلسة، 130 األدنى الحد تكاليف. األسبوع في كلى غسيل جلسات 3-2المريض الى  يحتاج

 وأسرته. المريض على عبئا

لمعالجة ما تزال مستمرة،  2015ان المنحة التي حصلنا عليها من نورواك في شهر تشرين االول من العام 

 مستفيدين. 13يل الكلى. و بلغ عددهم الفلسطينيين القادمين من سوريا و بحاجة لغس

 

 

 
 

 

 

 



         
 

 
 

 

 االنجازات:

 2017خالل عام  جلسة غسيل كلى 11215عمل المركز  •

 في السنة مريض استفاد من عالج غسيل الكلى 1051 •

 تحسين الصحة •

 انقاذ االرواح •

و ميزان كرسي مدولب لذوي االحتياجات الخاصة من منحة  اضافية الحصول على آلتين غسيل كلى •

 UPAخاصة من جمعية 

 



 ميزان كرسي مدولب لذوي االحتياجات الخاصة 

 

 

 :صفد البداوي مستشفى –ى لوحدة رعاية الك -ب

 نبذة عن المشروع:

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

 الذين يعانون من فشل كلوي و بحاجة  لغسيل الكلى.

دعم عالج مرضى غسيل  طارئة و منهاجميع مشاريعها كحاالت  ت االونرواعتبرا، 2007منذ أزمة نهر البارد في 

.الكلي في المستشفيات في الشمال  

، مرضى  العن تغطية عالج  تتوقف ميزانية االونروا لالمراض المزمنة و ولكن السنوات القليلة الالحقة تضاءلت

 سنوات فقط. 3، والذي كان لمدة اللبنانية تم عالج هؤالء المرضى بدعم من وزارة الصحةا ولكن استثنائي



 من هنا جاءت فكرة انشاء مركز لغسيل الكلى في شمال لبنان، خاصة وان عدد المرضى بازدياد، و كذلك تعذر

 التنقل الى مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري في صيدا، وحفاظا على حياة المرضى.

 . 2017شباط  و تم العمل به فعليا في 2017اني نتهاء من بناء المركز في كانون الثتم اال

 

 نظرة عامة:

تظافرت جهود عدة لبناء وحدة رعاية الكلى في مخيم البداوي، و هي: االونروا، اليونيسيف، اغاثة اطفال فلسطين، 

االغاثة االسالمية. و جمعية الهالل االحمر قدمت االرض التي بني عليها المركز و الممول لتشغيل المركز هي 

 تقوم بمتابعة و مراقبة العمل في المركز. مؤسسة التعاون بالتنسيق مع  جمعية الرعاية الصحية التي 

 في بيروت. ممرضين الذين تم تدريبهم في الجامعة االمريكية 5اطباء و  4لتشغيل المركز تم التعاقد مع 

الذين يعالجون  ،30سوف يصبح عدد المرضى  2018مريضا و لكن مع بداية كانون الثاني  13يعالج المركز اآلن 

 .2018في مستشفيات اخرى على نفقة وزارة الصحة اللبنانية حيث سيتوقف هذا الدعم في 

 

 

ؤمن جمعية الرعاية الصحية كل المستلزمات لغسيل الكلى و االدوية لكي يستفيد المريض من الخدمة مجانا. و ذلك ت

 بتمويل مشكور من مؤسسة التعاون.

 اية المركزة لحاالت الطوارئ بما ان مستشفىى صفد تبعد قليال عن المركز.هيز غرفة للعنجتم انشاء و ت

 الوبائي. المصابين بالتهاب الكبد  غرفة عزل للمرضىفي  ى واحدة منهاغسيل الكلل آالت 7المركز يستوعب 

 من اإلناث. %37من الذكور، و  %63: الجندريالتوزيع 



 

 

 الوقاية و التثقيف الصحي:

 

اون مع جمعية عجمعية الرعاية الصحية و بالتلتخفيض كلفة فواتير العالج الطبي وتحسين الظروف الصحية، بدأت 

جهاز  الجمعية علىبدعم الكشف المبكر والوقاية من الفشل الكلوي. ولهذا الغرض حصلت  الهالل االحمر الفلسطيني

ultra sound ون من مرض السكري جنبا إلى جنب مع دورات التوعية الصحية للمرضى الذين يعان ىالكل لفحص

 و ذلك من منحة مخصصة من جمعية اغاثة اطفال فلسطين. م.دوارتفاع ضغط ال

 

  



 متابعة المشروع و زيارات ميدانية 

 

 

 تلبية احتياجات مرضى غسيل الكلي:

جميع ل مدواء لفقر الد لتوفير OCHAمؤسسة التعاون/ على منحة سخية من  جمعية الرعاية الصحية حصلت 

وفي وحدة  الهمشريالحصول على حقن ابيوتين للمرضى في مستشفى  استطعنا. بهذه المنحة ىمرضى غسيل الكل

و نحن بصدد  تكون مستدامة لمدة سنة واحدة.سمرضى حتى اآلن. و 110، الذي يغطي ما يقرب من ىعاية الكلر

 التجديد.

 

 
 

 

، ال مزيد من للمرضى الختبارات الدم قبل وبعد أخذ الحقن أظهرت تحسنا كبيرا في مستويات الهيموغلوبين ووفقا

 عمليات نقل الدم والحالة الصحية العامة أفضل.

 

 



 مشروع الهبات العينية: -3

 :أهداف المشروع

حسب الحاجة. ان تكلفة االدوية في لبنان  ينلفلسطينيل تأمين االدوية الضرورية هو لهدف من هذا المشروعا

 باهظة جدا و بعيدة عن متناول هذا المجتمع المهمش. 

مع شركائها بشأن االستخدام الرشيد  ها جمعية الرعاية الصحيةمسألة هامة أخرى هي التوعية الصحية التي توفر

 .و التخزين الصحيح و التوزيعلألدوية 

ات للمجتمع لسد الفراغ و تلبية االحتياج 2003عية انيرا. بدأ المشروع سنة هي جمالشريك الرئيسي لهذا المشروع 

من  تتشارك كلبنا إلى توقيع اتفاق بحيث  ىالتعاون الوثيق مع جمعية الشبان المسيحيين أدالفلسطيني من االدوية. 

 التوزيع.الجمعيتين باستالم االدوية و

مراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، واألمراض لالاألدوية  من شحنات 10، تلقينا 2017في عام 

تكلفة الشحنات الخراجها من المرفأ كل جمعية الشبان المسيحيين  و .تتشارك جمعية الرعاية الصحية ، إلخالنفسية

 حسب نسبة االدوية التي يحصل عليها.

لتزويد  ةدائماً مستعدية الصحية جمعية الرعاتكون حاالت الطوارئ أو اشتباكات في المخيمات الفلسطينية، في

 المستشفيات والعيادات في المخيمات باالحتياجات الطارئة.

 

 
 

 

 االنجازات:

 دراسة االحتياجات مع الشركاء المستفيدين من المشروع. .1

 الحصول على نوعية ادوية اكثر حسب الحاجة .2

 تحسين الرعاية الصحية للمرضى .3

 الجهوزية في حاالت الطوارئ .4

 النوعية الجيدة من االدوية و المستلزمات الطبيةالحصول على  .5

 المزيد من الجهات المانحة على استعداد للمساعدة في دعم األدوية واللوازم الطبية .6

 ازدياد عدد المستفيدين .7



 

 

 
 

 

   

 مشروع فقر الدم المنجلي و الثالسيميا: -4
هي الوراثية مثل امراض الدم: الثالسيميا المجتمع الفلسطيني  التي يعاني منهابين األمراض المزمنة الدائمة من 

 أهداف عالج ذلك هو السيطرة على االعراض و المضاعفات. و فقر الدم المنجلي.

 

 منحتين لعالج مرضى فقر الدم المنجلي و الثالسيميا: على جمعية الرعاية الصحية حصلت

 منحة نورفاك لعالج المرضى الفلسطينيين القادمين من سوريا. -1

 التعاون لعالج المرضى الفلسطينيين من لبنان. منحة مؤسسة -2

 منحة نورفاك: .1

منحة مالية لعالج الفلسطينيين القادمين من سوريا و  2017آذار جمعية الرعاية الصحية من نورفاك في  تلقت

  . و هي تجديد للمرحلة السابقة.2018  ، و تنتهي في شباطالذين يعانون من فقر الدم المنجلي و الثالسييميا

 العالج يتضمن التالي:

 فحوصات الدم التشخيصية. •

 صور الرنين المغناطيسي •

 الوقاية والعالج من االلتهابات •

 االوعية الدمويةانسداد عالج  •

 عالج االوجاع المزمنة •

 عالج المتالزمات التي تصيب اعضاء الجسم •

 الوقاية من الجلطات •

 عالج ضغط الدم الرئوي •

 نقل دم •



 ،exjade)) مستويات الحديد في الدم تخفض التي أدوية مثل هيدروكسيوريا أو األدويةالمرضى الذين يحتاجون إلى 

 فقد ساهمت الجمعية بتامينها للمرضى.

. كما ان جميع في بيروت يتم فحص المرضى من قبل الدكتور ميغيل عبود في مستوصف الجامعة االمريكية

 هناك.فحوصات الدم المخبرية و غيرها تتم في المركز الطبي 

مريض يعانون من  12مريض يعانون من فقر الدم المنجلي او الثالسيميا، و  29 مريض، 41استطعنا ان نصل الى 

 فقر الدم الحاد.

 

 

 

  
 تغتنم فرحة االعياد خالل متابعة العالج في المركز الطبي في الجامعة االمريكية في بيروت آية موسى

 



 
 جبينه النه "البطل" بعد اجراء الفحوصات الطبيةسنوات يضع النجوم على  5جهاد شحادة 

 

 

 

 منحة مؤسسة التعاون: .2

$  لعالج المرضى الفلسطينيين من لبنان الذين 71،000منحة من مؤسسة التعاون قيمتها   حصلت الجمعية على

 يعانون من فقر الدم المنجلي او الثالسيميا.

مريض، معظمهم مشخصين بالمرض و يتابعون عالجهم مع د. ميغيل عبود. و لكن مع  37استطعنا ان نصل الى 

و هم يعالجون بنفس  لهم. اكبير ارتفاع تكلفة العالج و االدوية لم يكن بمقدورهم االستمرارية. فكانت هذه المنحة امال

 الطريقه التي يعالج بها الفلسطينيين من سوريا.

 

 



 
 

 

 النتائج:

 الصحة تحسن اجمالي في •

 انخفاض حدة االوجاع •

 تقليل نسبة االحتياج لدخول الطورئ و االستشفاء •

 تخفيض نسبة الحديد في الدم •

  نسبة االحتياج الى نقل دم تقليل •

 الوقاية التامة من الجلطات •
 

 

 تنمية الموارد المالية: -5
 :حفل افطار رمضان

رمضان المبارك، في فندق الفينيسيا. اكثر من اقامت جمعية الرعاية الصحية حفل افطارها السنوي خالل شهر 

 للجهود القيمة للجمعية و  مؤسسة التعاون و السيد فيصل علميتضمن الحفل تكريم  شخصا حضر الحفل. 370

و شابات مؤسسة بيت  من شباب  احيا الحفل فرقة الكمانجاتيفلسطين و خارجها.  لبنان و للفلسطينيين في

 اطفال الصمود.

تعجز عن الشكر بما احاطها لو كعادته تبرع الدكتور زهير علمي بتغطية كلفة الحفل في الفندق. ان الجمعية 

 زهير من دعم مستمر منذ تاسيسها.  الدكتور

 

 

 

 



    

 

    
 

     
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنود ادارية -6
كما و تمت توصيات . الهيئة العمومية لجمعية الرعاية الصحية اجتماعها حيث تم انتخاب مجلس ادارة جديد عقدت  

 عدة.

 اعضاء الهيئة االدارية الجديدة هم:

 د. وليد علمي          رئيسا

 د. ريما ناصر         نائب الرئيس

 رامي النمر            امين الصندوق

 ين السرقاسم عينا              ام

 عضو مستشار  وفاء اليسير         

 عضو مستشار د. مروان رفعت     

 عضو مستشار  د. منى عثمان       

 

 

 التوصيات:

 تم االتفاق على التالي:

 زيادة عدد اعضاء الهيئة العمومية •

 تحفيز االعضاء على المشاركة الفعالة النشطة الجمعية و التخطيط  و زيادة الميزانية •

 واستدامتها.التي تقوم بها الجمعية التأكيد على أهمية المشاريع الصحية  •

 التاكيد على اهمية الوقاية و التثقيف الصحي  •

 االتصال بممولين جدد لالستدامة •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امليزانية العمومية
31/12/2017اىل  1/1/2017للفرتة من   

$ 2017   

-االصول:   

ارصدة في البنوك   401,510.23  

 معدات نقل     1.00

 مجموع االصول   401,511.23
  

  االلتزامات: 
     تعهدات دفع للمستشفيات 9,155.00

 فواتير مستشفيات لم تدفع بعد 13,596.00

 تخليص شحنات االنيرا 28,551.00

 التزامات اخرى 35,892.82

 مجموع االلتزامات 87,194.82

رصيد مدور اول المدة  257,330.04  

 الوفر للسنة الحالية 56,986.37

رصيد اخر المدة             314,316.41  

 مجموع االلتزامات وراس المال 401,511.23
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمعية الرعاية الصحية

 )$(مصروفات(  /،مساهمات،تبرعاتمالي)ايرادات بيان
  31/12/2017الى  1/1/2017للفترة من 

 2017$  االيرادات ودعم املؤسسات والتربعات: -اوال:

 662,420.00 (:WA)مؤسسة التعاون

NORWAC 186,300.00 

 15,000.00 مجعية النداء الفلسطيين املوحد

 12,000.00 مجعية أغاثة أطفال فلسطني

 25,000.00 صندوق عائلة املرحوم رفعت النمر

 66,625.00 تربعات فردية

 200.00 أشرتاكات االعضاءاملنتسبني

 6,029.34 مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية

 30,300.00 تنمية املوارد املالية

 6,641.67 ايرادات اخرى

 1,010,516.01 امجايل االيرادات والدعم والتربعات

  املصاريف: -اثنيا:

  تقدميات العالج واالستشفاء:

 226,863.00   بتكلفة العمليات اجلراحية واالستشفاءاملسامهة 

 9,155.00 مسامهات غري مدفوعة )تعهدات دفع(

 55,097.96 حاالت التالسيميا وفقر الدم املنجلي

 529,836.00 بداوي-/ووحدة رعاية الكلى  صيدا-دعم مشروعي مركز غسيل الكلى يف اهلمشري

 820,951.96 جمموع تقدميات العالج واالستشفاء

  املصاريف االدارية:

 56,108.00 خمصصات موظفني وتدقيق حساابت

 4,949.35 قرطاسية  /أدوات مكتبية/ أحبار

 7,525.00 التأمني الصحي ملوظفي اجلمعية

 9,047.93 االجيار السنوي وخدمات البناية ملكتب اجلمعية

 2,690.22 مصاريف نقليات وصيانة معدات نقل

 6,434.45 ماء/صيانة/ نثرية/ هاتف وانرتنتكهرابء/ 

 86,754.95 جمموع املصاريف االدارية

  -مصاريف أخرى:

 28,551.00 ختليص شحنات ادوية االنريا

 17,271.73 مصاريف تنمية املوارد املالية

 953,529.63   أمجايل املصاريف العام



 56,986.37 النتيجة وفر

 
 

 جمعية الرعاية الصحية

 )$( التدفقات النقديةكشف 
  31/12/2017الى  1/1/2017للفترة من 

  -التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية:

 662,420.00 (:WA)مؤسسة التعاون

NORWAC 186,300.00 

 15,000.00 مجعية النداء الفلسطيين املوحد

 12,000.00 مجعية أغاثة أطفال فلسطني

 50,000.00 النمرصندوق عائلة املرحوم رفعت 

 66,625.00 تربعات فردية

 200.00 أشرتاكات االعضاء املنتسبني

 6,029.34 مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية(

 30,300.00 تنمية املوارد املالية

 10,401.49 ايرادات اخرى

 ((213,267.00   املسامهة بتكلفة العمليات اجلراحية واالستشفاء

 (29,231.00) 2016تعهدات دفع مدفوعة عن عام 

 (     (55,097.96 حاالت التالسيميا وفقر الدم املنجلي

 ( (529,836.00 دعم مشروعي غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري وصفد

 (117,991.95) املصاريف االدارية

 (17,271.73) مصاريف تنمية املوارد املالية

 76,580.19 التشغيليةالرصيد املتبقي من االنشطة 

 324,930.04 النقد اول املدة  رصيد

 401,510.23 رصيد  النقد اخر املدة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


