جمعية الرعاية الصحية
التقرير السنوي 2102
التاسيس:
تأسست جمعية الرعاية الصحية عام  5991وتم تسجيلها في الدوائر الرسمية اللبنانية كجمعية أهلية عام  5991لتساهم
في تخفيف األلم عن شريحة كبيرة من اللالجئين الفلسطينين في لبنان.
إنطلقت فكرة تأسيس الجمعية من هيئة التنسيق للجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني وذلك لتوحيد جهود هذه
الجمعيات وبدعم من مؤسسة التعاون وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية.
إلتزمت بعض جمعيات هيئة التنسيق بتقديم خدمات  23عاملة إجتماعية في كل المناطق في لبنان تطوعا ً إلستالم
الطلبات وتسليم المساعدات للمرضى.
االهداف:
.5

المساهمة في تغطية جزء من تكلفة االستشفاء و العمليات الجراحية.

 .3مساعدة الحاالت الطارئة التي ال تساهم فيها اية جهة اخرى.
 .2مساعدة المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة مثل السرطان و القصور الكلوي و امراض الدم الوراثية و غيرها.
 .4تامين االدوية و المستلزمات الطبية.
 .1توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية الصحية في المناطق المحتاجة.
خالل العام  3053تابعت جمعية الرعاية الصحية تنفيذ مشاريعها في المواضيع التالية
 .5دعم العمليات الجراحية و االستشفاء.
 .3دعم مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري.
 .2مشروع الهبات العينية من ادوية و مستلزمات طبية.
 .4مشروع الطوارئ للالجئين الفلسطينيين من سوريا.
 .1التثقيف الصحي.
نظرة عامة:
ان عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى االونروا هو حوالي  %06 ،000,444يعيشون في المخيمات (26
مخيم) .انهم يعيشون في مساكن مكتظة تفتقد لكل المعايير االنسانية .باالضافة الى ان نسبة الشباب تشكل  %60من عدد
السكان و الذي يدل على ارتفاع نسبة الخصوبة.
ان الدراسة التي قامت بها االونروا مع الجامعة االمريكية في العام  6422-6424تبين ان  %0.0من الالجئين
الفلسطينيين هم شديدي الفقر ،و ان  %00.0منهم ال يستطيعون تامين لوازم الحياة االساسية مثل الغذاء و غيره ،مقارنة
مع  %56من اللبنانيين %56 .من الفلسطينيين يعانون من امراض مزمنة.
مع ارتفاع تكلفة العمليات الجراحية و االستشفاء ،و عدم ادراج الفلسطينيين في برامج وزارة الصحة اللبنانية ،و محدودية
ميزانية االونروا و الهالل االحمر الفلسطيني ،فقد شكل كل ذلك عبئ كبير على المريض.
و لذلك قامت جمعية الرعاية الصحية بتنفيذ مشاريعها التي تخفف من اعباء الطبابة و االستشفاء .و هي:

المشاريع
 -0مشروع دعم العمليات الجراحية و االستشفاء
االنشطة و اآللية المتبعة:
ان جمعية الرعاية الصحية تقدم خدماتها للفلسطينيين في كل المخيمات و التجمعات في لبنان الذين بحاجة الى عمليات
جراحية او استشفاء .يعبئ المريض طلب المساعدة في المراكز المخصصة في المخيم بمساعدة العامالت االجتماعيات
المتطوعات و اللواتي يعملن في جمعيات اخرى (جمعية بيت اطفال الصمود ،جمعية النجدة االجتماعية و جمعية
المساعدات الشعبية لالغاثة و التنمية) .ترسل هذه الطلبات الى مقر الجمعية في بيروت و تناقش اسبوعيا من خالل موظفي
الجمعية و اللجنة التنفيذية .و تقر المساعدات بواسطة تعهدات دفع او شيكات باسم المستشفى التي توافق عليها و توقعها
الهيئة االدارية (عضوين على االقل).
ان الجمعية تساهم بنسبة  %51-50من القيمة االجمالية للتكلفة ،او مبلغ  $5310كاقصى حد .و يمكن زيادة هذه المساعدة
للحاالت الصعبة و المكلفة الى  $3100بعد موافقة الهيئة االدارية عليها .خالل العام  3053وافقت الهيئىة االدارية على
مساعدة  4مرضى بمعدل  $3100للمريض الواحد.

االنجازات:


منذ تاسيسها ،فقد ساعدت الجمعية اكثر من  012،11مستفيدا بحاجة الى عمليات جراحية مختلفة او استشفاء.
في العام  3053ساهمت الجمعية بمساعدة  584مريضا.
الالئحة ادناه تبين عدد المرضى بالنسبة لنوع المرض:
نوع المرض
قلب و شرايين
سرطان
عمليات كلى
جراحة عامة
امراض العين
استشفاء و عالج /عناية فائقة
المجموع

عدد المستفيدين
524
32
9
333
39
86
584

68

cardio vasular

134

29

cander
kidney

23

general surgery
222

ophthalmic

9

therapeutic

170

180
158

160
140
120

0-16

100

17-24

80
60

25-40

65

41-60

54
38

40

above 60

20
0
0-16

17-24

25-40

6%

41-60

above 60

4%

Beirut
South
37%

53%

North
Beqaa

النتائج:
 .5التخفيف من معاناة الحاالت المرضية الصعبة.
 .3انقاذ حياة الحاالت الطارئة عن طريق المساعدات الفورية.

 .2اعادة المرضى الى ممارسة حياتهم الطبيعية و تسهيل اندماجهم في المجتمع.
 .4التخفيف من احتمال االصابة بالمرض مرة اخرى.
 .1التخفيف من اعباء الطبابة و االدوية.

 .8توعية المستفيدين على ضرورة اتباع النظام الغذائي الصحيح.
البد هنا ان نذكر االتفاقية التي قامت الجمعية بتوقيعها مع االونروا و اخرى مع مؤسسة التعاون لمشروع CARE
 programحيث يساهم هذا المشروع بمساعدة المرضى في العمليات الصعبة و الباهظة التكلفة مثل زرع نخاع العظم ،و
عمليات القلب المفتوح و السرطان و كذلك مساعدة المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة مثل السرطان و الثالسيميا و
التصلب اللويحي وغيرها ،حيث يؤمن المشروع لهم االدوية بمبالغ مخفضة جدا.
مالحظة :ان تكلفة العمليات الجراحية و االستشفاء في  3053كانت اعلى مما هي عليه في العام  .3055و لذلك كان عدد
المستفيدين اقل و بنفس الميزانية المخصصة للمشروع.
الممولين لهذا المشروع:
 .5مؤسسة التعاون.
 .3جمعية المساعدات الشعبية النرويجية.
 .2صندوق المرحوم رفعت النمر.
 .4انشطة تنمية المارد المالية.

اجتماع اللجنة التنفيذية

 -،مشروع غسيل الكلى
وصف المشروع:
تاسس مركز غسيل الكلى عام  5998بجهود المرحوم حسين الطبري من خالل مؤسسة التعاون و مستمر حتى االن.
يؤمن المركز خدمة غسيل الكلى مجانا للفلسطينيين الذين يعانون من فشل كلوي .و هو المركز الوحيد الذي يؤدي هذه
الخدمة مجانا للمجتمع الفلسطيني.
ان المشروع مهم جدا النه يخفف من تكاليف غسيل الكلى و التي ال يستتطيع الججتا الفلستطيني دفعهتا لمحدوديتة امكانياتته
المادية .فالجلسة الواحدة لغسيل الكلى تكلف اكثر من  $500و فتي معظتم االحيتان يحتتام المتريض التى ثتج

االسبوع.

جلستات فتي

ان الججئتتين الفلستتطينيين يعتتانون متتن البطالتتة و كثافتتة الستتكان و ستتوء الم ارفتتق الصتتحية و للتتة الميتتا الصتتالحة للشتتر ممتتا
يعرضهم لجمراض باستمرار .فبيوتهم ال تتوفر فيها البيئة الصحية الجزمة.

يقوم على ادارة المركز و تشغيله عدد من االطباء ( )2و الممرضين ( )1االكفاء لمساعدة  80مريض شهريا.
يتكون المركز من  58آلة غسيل كلى تعمل بكفاءة عالية .كما و يوجد  1آالت للحاالت الطارئة.
ان جمعية الرعاية الصحية تؤمن المواد االستهالكية الشهرية لغسيل الكلى من فالتر و امصال و لوازم .كما و تؤمن صيانة
آالت غسيل الكلى و آلة تكرير المياه .و لذلك فقد وقعت الجمعية اتفاقيتين مع الموردين لآلالت Fresenius & Braun
للصيانة و يقوم مهندسو الصيانة بالزيارات الدورية للمركز و عند الحاجة.
خالل العام  3053عمل المركز  3711جلسة غسيل كلى استفاد منها  888مريضأ من كال الجنسين ( %13ذكور و %46
اناث) دون تمييز.
النتائج:
.5
.3
.2
.4

خدمة غسيل الكلى اصبحت متوفرة مجانا للمرضى الفلسطينيين
تحسين صحة المرضى و انقاذ حياتهم.
تحسين الوضع االجتماعي -االقتصادي على المدى البعيد.
تحسين نوعية الغذاء.

المؤشرات:
 .5استفادة  866مريض من هذا المشروع.
 1200 .3جلسة غسيل كلى مجانا خالل عام .3053
 58 .2آلة غسيل كلى تعمل بكفاءة عالية.

االنجازات:
.5
.3
.2
.4
.1
.8
.1
.6
.9

عمل المركز  00،2111جلسة غسيل كلى خالل  58سنة.
 8888مريض استفاد من خدمة غسيل الكلى مجانا منذ التاسيس.
حصل المركز على  8آالت غسيل كلى في العام .3001
 7آالت غسيل كلى استبدلت بالقديمة في العام .3009
آلتين ( )،غسيل كلى استبدلت بالقديمة في نهاية عام .3055
استبدال آلة تكرير المياه في العام .3009
التبادل الطبي مع مستشفى الجامعة االمريكية و مستشفى رفيق الحريري خالل االعوام  3009-3001لتحسين
ادء الطاقم الطبي في مستشفيات الهالل االحمر الفلسطيني و خاصة مركز غسيل الكلى.
عقد جلسات تغذية لتحسين الوضع الصحي للمرضى خالل االعوام 3053-3006
تقوم ممرضة متخصصة من شركة  Freseniusتطوعا ،بجلسات تدريبية لتطوير قدرات الممرضين كما يشمل
التدريب مبدأ غسيل الكلى .الولت الجزم لغسيل الكلى لكل مريض ومبدا تطهير اآلالت و طريقة استعمال و
تشغيل اآلالت الحديثة)3053-3050( ،

 .50االنجاز االهم هو اجراء عملية لزرع الفيستوال ( )fistula insertionلمريضة في مركز غسيل الكلى و هي
االولى التي تجري في مستشفى الهمشري ،حي

كانت تجرى في مستشفيات خاصة و بتكلفة عالية.

 .55الولاية من مرض الكبد الوبائي و السيدا عن طريق الفحوصات الدورية للمرضى.

التوصيات:


ان جمعية الرعاية الصحية بصدد القيام باعادة تأهيل مركز غسيل الكلى لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.



كذلك ان الجمعية تعمل على ادخال مركز غسيل الكلى بالتسجيل الوطني  National Registryو هو وسيلة

الدارة االمراض المزمنة و الحفاظ على الجودة.

االحتفال بعيد االم -مركز غسيل الكلى

 -7مشروع الهبات العينية
وصف المشروع:
الشريك الرئيسي لجمعية الرعاية الصحية لهذا المشروع هي جمعية  ANERAفي واشنطن.
بدأ المشروع في العام  3002لملء الفجوات و االحتياجات من االدوية للشعب الفلسطيني في المخيمات و التجمعات في
لبنان .و كانت الجمعية نحصل على شحنة او اثنين في السنة من ادوية السعال و االنفلونزا و الفيتامينات .اما انآن اصبحت
الجمعية تتلقى  6-1شحنات من االدوية الباهظة الثمن و خاصة ادوية االمراض المزمنة مثل الضغط و السكري و
الكوليستيرول و غيرها.
من المهم جدا هنا االشارة الى التنسيق الوثيق بين جمعية الرعاية الصحية و االونروا حيث عقدت اتفاقية بين الطرفين
بموجبها ترسل الشحنات باسم االونروا لتسهيل سير العمل و تخفيف مصاريف التخليص.
الجمعيات المستفيدة من هذا المشروع هي:
 .5صندوق الزكاة
 .3االونروا
 .2جمعية الهالل االحمر الفلسطيني
 .4جمعية بيت اطفال الصمود
 .1جمعية المساعدات الشعبية لالغاثة و التنمية
 .8جمعية مساواة
 .1دار العجزة اللبنانية
 .6جمعية الشبان المسيحيين
 .9مستشفى النداء االنساني
VOC .50
 .55مستوصف الشفاء
 .53جمعية البيادر الخيرية
االنشطة:
 )0آلية العمل:
 تتلقى جمعية الرعاية الصحية عروض االدوية من شركائها في امريكا لتعرض على الجمعيات
المستفيدة ،بعد ان تراجع من قبل الصيدلي في جمعية أنيرا و جمعية الرعاية الصحية (تطوعا).
 التاكد من ان االدوية تتطابق مع لوائح االدوية المنصوص عليها في بروتوكول منظمة الصحة العالمية
و توافق عليها وزارة الصحة اللبناية.
 تقبل الجمعية استالم االدوية الطويلة الصالحية سنة على االقل .الن الشحنة تحتاج الى  4-2اسابيع
للوصول الى مرفا بيروت .باالضافة الى مكوثها في المرفا النهاء المعامالت الجمركية المعتادة ،طبعا
بعد موافقة وزارة الصحة عليها.
 تفرز االدوية و المستلزمات الطبية في مستودعات الجزائري  ،بجهود موظفي جمعية الرعاية
الصحية ،و التاكد من الصالحية و تطابق االدوية و المواد مع الالئحة الموافق عليها سابقا.
 توزع االدوية و المستلزمات الطبية على الجمعيات الشريكة حسب احتياجاتهم.
 وقعت الجمعية اتفاقيات تفاهم مع الجمعيات الشريكة لتحديد مهام و مسؤوليات كل منهم بما يخص
توزيع االدوية و حفظها و كتابة التقارير.
 ارسال التقارير الدورية للتوزيع الى الجهات المانحة.
 تحديد االحتياجات الدورية.
 )،ترشيد استخدام الدواء
 عملت جمعية الرعاية الصحية مع جمعية انيرا على التوعية الصحية لجهة ترشيد استخدام الدواء
للعاملين في الجمعيات المستفيدة و للمرضى ايضا منذ العام  3009و مازال مستمرا.
 توزيع كتيبات التوعية ذكاء و دواء على المستفيدين.



تدريب القائمين على توزيع الدواء لجهة طريق الحفظ و التوزيع و طريق اتالف االدوية المنتهية
الصالحية ان وجدت.

أهداف المشروع:


الهدف من هذا المشروع هو تزويد المجتمع الفلسطيني و اللبناني المهمش باالدوية حسب احتياجاتهم.

.


التوعية الصحية التي تؤمنها جمعية الرعاية الصحية مع شركائها بشأن االستخدام الرشيد للدواء بما في ذلك
المداولة و التوزيع و التدوين.

االنجازات:
 الحصول على االدوية المزمنة مثل ادوية الضغط ،زرع الكلى ،السكري و غيرها من االدوية الغالية الثمن.
 الحصول على  6-1شحنات ادوية في السنة.
 ازدياد عدد الجهات المانحة و تنوعها.
 دراسة االحتياجات منذ عام .3006
 عقد  8ورش عمل منذ  3006للتوعية من مخاطر االدوية و تقليل الضرر.
 ازدياد عدد المستفيدين مع ازدياد نوع االدوية حسب الحاجة.
 انشاء موقع لتبادل االدوية بين الشركاء.
 لقد تم تطوير المؤسسات الشريكة و تقديم االحتياجات الضرورية لها المتعلقة بالدواء مثل تامين الخزائن المقفلة
لحفظ الدواء  ،تامين المكيفات ،تحسين البيئة الالزمة عامة لحفظ الدواء.
 التوعية و الحد من استخدام المضادات الحيوية.
المؤشرات
اصبح باالمكان الحصول على هبات اكثر كما و نوعا و حسب االحتياجات للفئات المهمشة من الفلسطينيين و اللبنانيين.

 -4مشروع الطوارئ
نظرا لالوضاع االمنية الراهنة في سوريا ،و بازدياد عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان ،و بما ان
المساعدات و الخدمات الطبية لهم غير كافية او غير متوفرة في معظم االحيان ،فقد قامت جمعية الرعاية
الصحية بتمديد خدماتها لالجئين الفلسطينيين من سوريا.
االنشطة و الخدمات التي تقوم بها الجمعية لمساعدة الالجئين الفلسطينيين من سوريا:

 -2تساهم الجمعية بمساعدة المرضى الذين بحاجة الى عمليات جراحية او استشفاء في كل المناطق في لبنان .فقد
ساعدت الجمعية المرضى حسب المعايير التي اتفق عليها مع االونروا اي للحاالت الطارئة و النقاذ الحياة ،و
ذلك لمحدودية الميزانية و خاصة ان الجمعية لم تحصل على دعم لهذا المشروع من اي تمويل خارجي.
 -6ساهمت الجمعية بمساعدة  0مرضى سوريين بحاجة الى غسيل كلى ،باستخدامهم مركز غسيل الكلى في
مستشفى الهمشري ،مجانا.
 -5تساهم الجمعية بتامين الدواء و المستلزمات الطبية لالجئين من سوريا عن طريق مشروع الهبات العينية مع
شركائنا في اميركا (انيرا) .حصلت الجمعية على شحنات مخصصة لذلك تضم باالضافة الى االدوية ،مواد
مختلفة مثل حرامات ،مواد تعقيمية ،كراسي للمعاقين و غيرها.

شؤون ادارية
تلبية لتوصيات الهيئة العامة لجمعية الرعاية الصحية التي عقدت في شباط  ،6422عقدت الهيئة االدارية في  60كانون
الثاني  6426ورشة عمل للوصول الى خطة استراتيجية .قامت د .ريما عفيفي بادارة الجلسات .حضر ورشة العمل عدد
كبير من اعضاء الهيئة العامة للجمعية باالضافة الى معظم الشركاء و الممولين االساسيين للجمعية.
النتائج التي خلصت اليها الورشة :هي تحديد هدف واضح للجمعية و مهامها:
"تامين الحماية الصحية لالجئين الفلسطينيين في لبنان".

االهداف الجديدة المتفق عليها:








اإلسهام في تكاليف الرعاية الطبية لالجئين الفلسطينيين مع ضمان جودة الرعاية
دعم المبادرات الصحية التشجيعية على أساس الحاجة
المساهمة في بناء مؤسسة من مؤسسات الرعاية الصحية الفلسطينية
تكون الجمعية نقطة وصل للتنسيق بين أصحاب المصلحة من أجل الصحة
االنخراط في الدعوة القائمة على األدلة و تعزيز الجودة و الحفاظ على كرامة المستفيدين
تقديم الدعم الشامل لالجئين الفلسطينيين الذين يعانون من مرض الكلى
توفير األدوية واللوازم الطبية وفقا لالحتياجات.

المبادئ التوجيهية
جميع البرامج و االنشطة التي تقوم بها جمعية الرعاية الصحية سوف تتبع المبادئ التوجيهية التالية:
 تعزيز االحترام/الكرامة لكل شخص
 تعزيز الحق في الصحة
 تعزيز حق الحصول على المعلومات






تعزيز الشراكة من اجل المنفعة المتبادلة
تحقيق اكبر قدر من االثر(انقاذ ارواح)
ان تكون فعالة من حيث التكلفة
تلبية االحتياجات

التوصيات:
 -2اعادة تاهيل مركز غسيل الكلى و ان يكون نموذجا يحتذى به و يمكن تكراره في مشاريع اخرى
 -6الحفاظ على االستشفاء كهدف وتوجّ ه أساسي لجمعية الرعاية الصحية

 -5توسيع نطاق الخدمات بحيث تشمل الوقاية والمتابعة ما بعد العالج
 -0العمل على تنوع مصادر التمويل و االنشطة لتنمية الموارد المالية و االستمرارية
 -6تشجيع العمل التطوعي لدى الجمعية

التقرير المالي
أ -الموارد المالية
-5

-،
-7
-4
-4

-8
-3
-8
-9

مؤسسة التعاون:
 عقدت جمعية الرعاية الصحية اتفاقية منحة للعمليات الجراحية للعام  3053مع مؤسسة التعاون بقيمة
$0،12111011
 تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التعاون لمشروع غسيل الكلى للعام  3053بقيمة 0$،382511011
تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعاون لمشروع  CARE Programللحاالت الصعبة جدا بقيمة
 $412111011و من عائلة علمي  $412111011ايضأ.
جمعية المساعدات الشعبية النرويجية:
 عقدت جمعية الرعاية الصحية اتفاقية منحة للعام  3053للمساهمة في العمليات الجراحية بقيمة
0$8،281،011
منحة المرحوم رفعت النمر:
 تحصل الجمعية سنويا على منحة من صندوق المرحوم رفعت النمر النشطة الجمعية المختلفة بقيمة
0$41.111011
جمعية أنيرا:
 وقعت جمعية الرعاية الصحية مذكرة تفاهم مع جمعية أنيرا في واشنطن لمشروع الهبات العينية حيث انها
مسؤولة شحن االدوية و المواد الطبية من اميركا الى لبنان ،وجمعية الرعاية الصحية مسؤولة عن الشحنات
عند وصولها الى لبنان .قيمة الشحنات المرسلة خالل عام  3053وصلت الى ( $0،21112111011حسب
قيمتها في اميركا) و تكلفة التخليص حوالي .$51،000.00
اشتراكات اعضاء الجمعية:
 اشتراك االعضاء سنويا بمبلغ 5000000.00ل.ل .للعضو الواحد يصل ذلك الى 4.111.111011ل0ل .في
السنة.
مساهمات العامالت االجتماعيات:
 تقدرمساهمات العامالت و العاملين االجتماعيين في الجمعيات االخرى بقيمة 0$3705
تبرعات فردية:
تصل الى 0$752331011

تنمية الموارد المالية:
 خالل شهر رمضان المبارك اقامت الجمعية كعادتها حفل افطار حضره  210شخصا حيث كرمت الهيئة
االدارية المرحوم الدكتور فيكتور قشقوش لجهوده للمجتمع الفلسطيني و دعم الجمعية .حصلت الجمعية
خالل افطار رمضان على 0$،82997077

حفل افطار رمضان

الميزانية العمومية
 6426/2/2و لغاية 6426/26/52
،10،

االصول-:
ارصدة في البنوك
ذمم مدينة
معدات نقل (صافي بعد احتساب مخصص االستهالك)

مجموع االصول

209,291.33
25,000.00
6,410.67

240,702.00

االلتزامات:
تعهدات دفع للمستشفيات
ذمم دائنة
مجموع االلتزامات
رصيد مدور اول المدة
العجز للسنة الحالية

مجموع االلتزامات وراس المال

53000.00
80466.00
3،588011
305195.14
()22211.14

،5131،011

بيان مالي(ايرادات،مساهمات،تبرعات /مصروفات) ()$
للفترة من  2012/0/0الى 2012/0،/31

،10،

اوال -:االيرادات ودعم المؤسسات والتبرعات:
مؤسسة التعاون(:)WA

418,653.00

مجعية املساعدات الشعبية النروجيية ()NPA

56,602.00

صندوق عائلة املرحوم رفعت النمر

50,000.00

السيد فيصل العلمي – Care program- UNRWA

50,000.00

مجعية ( )ANERAخمصص لتخليص شحنات املعدات الطبية واالدوية

------

تربعات فردية

34,770.00

مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية)

7,314.32

أشرتاكات االعضاءاملنتسبني

1000.00

تنمية املوارد املالية

28,993.33

ايرادات اخرى

8,035.42

اجمالي االيرادات والدعم والتبرعات

655,368.07

ثانيا -:المصاريف:
تقديمات العالج واالستشفاء:
املسامهة بتكلفة العمليات اجلراحية واالستشفاء

227,543.00

مسامهات غري مدفوعة (تعهدات دفع)

12,000.00

املساعدات الشهرية لالمراض املزمنة ( زرع كلى)

--------

احلاالت النفسية والعصبية)

1,094.17

دعم مشروع مركز غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري

256,907.38

دعم مشروع Care program-UNRWA

99,708.00

مجموع تقديمات العالج واالستشفاء

597,252.55

المصاريف االدارية:
خمصصات موظفني وتدقيق حسابات

40,898.00

قرطاسية /أدوات مكتبية /اتصاالت

5,063.16

التأمني الصحي ملوظفي اجلمعية

5,583.00

االجيار السنوي وخدمات البناية ملكتب اجلمعية

11,277.00

مصاريف نقليات وصيانة

2,566.88

مصاريف ادارية ونثرية اخرى

3,227.59

مجموع المصاريف االدارية

68,615.63

مصاريف أخرى-:
مصاريف تنمية املوارد املالية

2,428.33

ختليص شحنات ادوية االنريا

16,952.70

خمصص من منحة النروجية لدفع اجيار متطوعي شاتيال

-------

خمصص استهالك سيارة اجلمعية

3,496.60

مجموع المصاريف االخرى

22,877.63

أجمالي المصاريف العام

688,745.81

كشف التدفقات النقدية ()$
للفترة من  2012/0/0الى 2012/0،/31

،10،

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية-:
مؤسسة التعاون(:)WA

418,653.00

مجعية املساعدات الشعبية النروجيية ()NPA

56,602.00

صندوق عائلة املرحوم رفعت النمر

25,000.00

السيد فيصل العلمي – Care program- UNRWA

50,000.00

مجعية ( )ANERAخمصص لتخليص شحنات املعدات الطبية

-------

تربعات فردية

34,770.00

مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية)

7,314.32

أشرتاكات االعضاءاملنتسبني

1000.00

تنمية املوارد املالية

28,993.33

ايرادات اخرى

8,035.42

املسامهة بتكلفة العمليات اجلراحية واالستشفاء

)(227,543.00

املساعدات الشهرية لالمراض املزمنة

--------

مشروع Care Program-UNRWA

)(49,708.00

املساعدات الشهرية لالمراض النفسية والعقلية

)(1,094.17

دعم مشروع مركز غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري

)(256,907.38

املصاريف االدارية

)(62,821.16

مصاريف تنمية املوارد املالية

)(2,428.33

ختليص شحنات ادوية االنريا

)(6,464.70

نقليات وصيانة

)(2,566.88

مصاريف اخرى

)(3,227.59

الرصيد المتبقي من االنشطة التشغيلية

17,606.86

رصيد النقد اول المدة

191,684.47

رصيد النقد اخر المدة

209,291.33

