جمعية الرعاية الصحية
التقرير السنوي 3102

مقدمة
في البداية اود ان اوجه تحية و شكر خاص لكل من تبنرو و هنافي فني دمني جالينة الرماينة التنحية لاماللنة اماال نا فني
مسامدة شلبنا الفلسطيني في لبنان.
ان الجالية منذ تاهيس ا في وزارة الداخلية مام  ،7991هافات في مسامدة اكثر م  75،،01مريضا لحاجة الى مالينا
جراحية او اهمشفاء ،و هامد اكثر م  1055مريضا في مركز غسيل الكلى.
ال شك أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجمعية هو استمرار التمويل ،خاصة ان جمعية الرعاية الصحية هي جمعية
خدماتية و ليست تنموية .باإلضافة إلى زيادة المشاكل الصحية ،وتزايد النسبة المئوية للسكان الفقراء ،مما يشكل عبئا على
ميزانية الجمعية لتكون قادرة على تلبية االحتياجات.
ففي العامين  2102و  2102ساعدت الجمعية الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في مركز غسيل الكلى للذين
يعانون من فشل كلوي ،و بتغطية جزء من تكاليف العمليات الجراحية و االستشفاء ،كما قدمت بعض االدوية و مواد
االغاثة من خالل مشروع الهبات العينية.
اتسم عام  2102بتجديد مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري في صيدا ،بمنحة سخية من مؤسسة التعاون و جمعية
النداء الفلسطيني الموحد.
وأخيراً ،أود أن أشكر جميع شركائنا من المؤسسات األخرى الذين يقدمون خدمات مجانية من خالل األخصائيين
االجتماعيين المتطوعين في جميع المخيمات لتقديم المساعدة للمستفيدين.

مع خالص تحياتي،
فؤاد بوارشي
الرئيس

جمعية الرعاية الصحية
التقرير السنوي 3102
التاسيس:
تأهست جالية الرماية التحية مام  7990وتي تسجيل ا في الدوائر الرهاية اللبنانية كجالية أفلية مام  7991لمسافي
في تخفيف األلي م شريحة كبيرة م اللالجئي الفلسطيني في لبنان.
م ام ا تأمي الحااية التحية لالجئي الفلسطينيي في لبنان.
إنطلقت فكرة تأهيس الجالية م فيئة المنسيق للجاليا اللاملة في الوهط الفلسطيني وذلك لموحيد ج ود فذه
الجاليا ولدمي م مؤهسة الملاون وجالية الاسامدا الشلبية النرويجية.
إلمزمت للض جاليا فيئة المنسيق لمقديي خدما  23ماملة إجماامية في كل الاناطق في لبنان تطوماً إلهمالم
الطلبا وتسليي الاسامدا للارضى.
االهداف:
 .7الاسافاة في تغطية جزء م تكلفة االهمشفاء و اللاليا الجراحية.
 .3مسامدة الحاال الطارئة المي ال تسافي في ا اية ج ة اخرى.
 .2مسامدة الارضى الذي يلانون م امراض مزمنة مثل السرطان و القتور الكلوي و امراض الدم الوراثية و
غيرفا.
 .0تامي االدوية و الاسملزما الطبية.
 .0توفير لرامج المثقيف التحي والمومية التحية في الاناطق الاحماجة.
نظرة عامة:
جالية الرماية التحية ملمزمة لملزيز حقوق االنسان و حق جايع الناس في الحتول ملى الرماية التحية الجيدة .ان
الالجئي الفلسطينيي في الاخياا في لبنان يلانون م ملدال لطالة مرتفلة كاا أن ي مانومون م اللال في اللديد م
الاجاال في الجا ورية اللبنانية .أغلبيم ي م اللاال ملى أهاس يومي أو موهاي كاا فو الحال في الزرامة77.3% .
م فذه الفئة م السكان يلاني م الحاال الاسملتية ،وفذا فو أملى ملدل لالاقارنة مع الالجئي في البلدان األخرى
لسبب االفمقار إلى المكامل االجماامي-االقمتادي لالجئي في لبنان .ولاإلضافة إلى ذلك  %0،م الالجئي الفلسطينيي
في دون ه  30هنة.
احتائيا أالونروا في كانون األول  ،3573أظ ر أن مدد الالجئي الاسجلي في لبنان الذي تي الموصل إليه فو
 % 01 ،010,505موزمي ملى  73مخياا ..ووفقا إلحتاءا األونروا ،أكثر م  %23م الالجئي الفلسطينيي
يلانون م األمراض الازمنة .ومالوة ملى ذلك ،ال تزال تكلفة الرماية التحية في لبنان تمتامد ماا يؤدي إلى مزيد م
المدفور في التحة.
ومنذ الحرب في هوريا ،كانت جالية الرماية التحية الاالذ الوحيد الذي ياك لالجئي الفلسطينيي م هوريا اللجوء
اليه .مدد الجالية مشاريل ا التحية لمغطية فؤالء الالجئي  ،وال هياا في الخدما الاجانية لغسيل الكلى .و فذا يشكل
مبئا ملى ميزانيم ا كاا أنه لي يك فناك أي فبة مختتة ل ذه الاشاريع الطارئة م الج ا الاانحة.

خالل عام  2102ساهمت الجمعية بعالج  854مريض بحاجة الى عمليات جراحية او استشفاء.و أنقذت حياة 100
مريض في مشروع غسيل الكلى للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي ،وأكثر من  5111مستفيد الذين يحتاجون إلى
أدوية من خالل برنامج التبرعات العينية الطبية.
للعام  2102بلغت ميزانية الجمعية  1028024211دوالر امريكي.

أ -تفاصيل المشاريع
 .0مشروع دعم العمليات الجراحية و االستشفاء
وصف المشروع
أن الالجئين الفلسطينيين ال يغطيهم أي تأمين طبي ،وترفض "وزارة الصحة اللبنانية" تضمينهم في خططها الصحية،
باإلضافة إلى محدودية الموارد من األونروا وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،فقد شكل كل ذلك عبئ كبير على
المريض .جاءت المبادرة من مؤسسي جمعية الرعاية الصحية إليجاد مصدر آخر لدعم قطاع الصحة.
جمعية الرعاية الصحية تغطي جزء من التكاليف للجراحة أو العالج في المستشفيات إلى المجتمع الفلسطيني المحتاج.
وتغطي خدماتها جميع المناطق في لبنان ،و كال الجنسين وجميع اإلعمار دون أي تمييز.
لإلعداد لهذا المشروع ،قدمت بعض المنظمات غير الحكومية المحلية خدمات  22أخصائيين اجتماعيين طوعا .وهذا في
محاولة لخفض التكاليف اإلدارية ،وسهولة توجيه األموال إلى المستفيدين.
يملئ المستفيدون الطلبات في المراكز المعينة في المخيمات بمساعدة األخصائيين االجتماعيين المتطوعين .يتم إرسال هذه
الملفات إلى مكتب جمعية الرعاية الصحية لمراجعتها من قبل موظفي الجمعية التي تتم الموافقة عليها وتوقيعها من اللجنة
التنفيذية التي تعقد اجتماعات أسبوعية كل يوم جمعة وتوقع في وقت الحق من أعضاء الهيئة االدارية .تغطي الجمعية
 10-15%من التكلفة الفعلية ،على أن ال تتجاوز المساعدة  $0251للحالة الواحدة .هناك استثناءات للحاالت المستعصية
حيث تكاليف الجراحة مرتفعة للغاية ،يحق للمريض االستفادة من مساعدة اخرى اي  $2511بعد موافقة الهيئة االدارية
عليها.
تجدر اإلشارة إلى أن برنامج  CARE programمع األونروا ما يزال مستمرا من خالل تبرعات مؤسسة التعاون.
أهداف المشروع:
والهدف من هذا المشروع مساعدة المجتمع الفلسطيني بجزء من تكاليف الجراحة و/أو العالج في المستشفيات .العديد
من الفلسطينيين عاطلون عن العمل وغير مغطاة بأي نوع من التأمين الطبي.
أنها تساعد المستفيدين في تحقيق احتياجاتهم األساسية للبقاء على قيد الحياة ،التي بدونها يستحيل لهم استئناف أدوارهم
اإلنتاجية واإلنجابية ،و االنخراط في المجتمع.
اإلنجازات:
منذ إنشائها ،ساعدت جمعية الرعاية الصحية أكثر من  018,54مستفيد في جميع المناطق في لبنان ،وكذلك لجميع أنواع
العمليات الجراحية.
لعام  2102بلغ عدد المستفيدين  ،854ووزعت في الجدول أدناه وفقا للمرض.

عدد المستفيدين
136
25
8
211
25
53
458

نوع المرض
قلب و شرايين
سرطان
كلى
جراحة عامة
امراض العين
استشفاء و طوارئ
المجموع

التوزيع حسب العمر

التوزيع حسب المنطقة الجغرافية

النتائج
 .0المساهمة في جزء من تكاليف العمليات الجراحية او االستشفاء
 .3امكانية الحصول على العالج النوعي
 .2انقاذ االرواح

قصص نجاح

نمر زكري 42 ،سنة ،دخل الى مستشفى الحريري حالة طارئة و عناية فائقة جراء اصابته باحتقان و التهابات بالرئة.
ساهمت الجمعية بمساعدة جزئية للمريض ليستطيع الخروج من المستشفى بعد ان تماثل للشفاء و قد بلغت تكلفة االستشفاء
لمدة  02يوما .$1111

التنسيق و التشبيك
 .0التعاون مع االونروا
 .2التعاون والتنسيق مع الجمعيات و المؤسسات التابعة للجنة التنفيذية
 .2التعاون مع جمعية VOC
 .8التعاون مع جمعية الهالل االحمر الفلسطيني
 .5التعاون مع صندوق الزكاة
الجهات الممولة للمشروع:
 -0مؤسسة التعاون
 -2جمعية المساعدات الشعبية النرويجية
 -2صندوق المرحوم رفعت النمر

 -8انشطة لتنمية الموارد المالية مثل حفل افطار رمضان

تعبئة طلبات المرضى من قبل العامالت االجتماعيات

 .3مشروع غسيل الكلى
وصف المشروع
تأسس مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري ،التابع لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني ،عام  099,بجهود و تمويل
من المرحوم حسين الطبري ،و مستمر بمنحة اضافية من خالل مؤسسة التعاون.
يؤمن المركز خدمة غسيل الكلى مجانا الكثر من  ,1مريض فلسطيني شهريا يعانون من فشل كلوي.
خالل عام  2102بلغ عدد المرضى  ,5النضمام مرضى فلسطينيين و سوريين الجئين من سوريا.
تدعم جمعية الرعاية الصحية المركز بتوفير جميع المواد االستهالكية الالزمة لغسيل الكلى ،مثل الفالتر و المحاليل و
غيرها باالضافة الى صيانة آالت غسيل الكلى و آلة تكرير المياه.
عمل المركز في العام  1845 ،2102جلسة غسيل كلى لمعالجة  100مريض .بلغ نسبة االناث  %84و نسبة الذكور
 .% 52هذه الخدمة تقدم مجانا للمرضى و تغطي جميع المناطق في لبنان .و الجدير بالذكر ان هذه الخدمة هي الوحيدة
المتوفرة مجانا للفلسطينيين.
يحتاج المريض الى  2-2جلسات غسيل كلى في األسبوع .تكاليف الحد األدنى  011دوالر لكل جلسة ،وهذا يخلق
عبئا على المريض وأسرته.
النتائج:
 .0اصبحت خدمة غسيل الكلى متوفرة و مجانا للفلسطينيين في لبنان.
 .2تحسين المستوى الصحي.
 .2تحسين الوضع االقتصادي -االجتماعي للمريض على المدى البعيد و انخراطه في المجتمع.
 .8تحسين نوعية الغذاء.
المؤشرات
 .0استفادة  100مريض من هذا المشروع خالل عام .2102
 .2اجراء  1845جلسة غسيل كلى مجانا.
 .2اصبح بامكان المركز ان يجري  21جلسة غسيل كلى في المرة الواحدة.

االنجازات:
 .0خالل  0,سنة اجرى المركز  0098845جلسة غسيل كلى.
 .2مساعدة  1811مريض يعانون من فشل كلوي منذ تأسيس المركز في .099,
 .2التبادل المهني مع مستشفى الجامعة االمريكية في  2111و مع مستشفى الحريري الجامعي في  2119لتحسين مستوى
الرعاية المقدمة من قبل الطاقم الطبي في مستشفى الهمشري.
 .8حلقات توعية عن الغذاء من قبل اخصائية تغذية .2102-2114
 .5تحسين أداء الممرضين برعاية شركة .2102-2101 Fresenius Medical Care
 .,االنجاز االكبر الذي حققه المركز هو اجراء زرع فيستوال لبدء جلسات غسيل الكلى للمرضى الجدد او عند استبدال
الفيستوال (  .)2102-2110و بذلك انخفضت التكلفة على المريض حيث كان يجريها بمستشفيات خاصة و بتكلفة
عالية.
 .1الوقاية من التهاب الكبد الوبائي ب -ج عن طريق الفحوصات المخبرية الدورية.
 .4أن أهم إنجاز هو إعادة تأهيل مركز غسيل الكلي في تشرين األول .2102

 -2إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى
كجزء من تقييم احتياجات مركز غسيل الكلى ،منحت "جمعية الرعاية الصحية" تبرع سخي من جمعية النداء
الفلسطيني الموحد و مؤسسة التعاون إلعادة تأهيل وتوسيع وحدة غسيل الكلى في مستشفى الهمشري.
منحة مؤسسة التعاون غطت اعادة تاهيل و تركيب آلة تكرير المياه و تمديد انابيب مياه جديدة باالضافة الى استبدال
االسرة بكراسي خاصة لغسيل الكلى.
منحة جمعية النداء الفلسطيني الموحد غطت االعمال الهندسية و توسيع المركز و معالجة النش و استبدال االرضية
و االسقف االصطناعية و االعمال الكهربائية.
مشروع إعادة تأهيل مركز غسيل الكى بدأ في نيسان وانتهى في تشرين األول  .2102و قد اتسع الستيعاب المزيد
من المرضى خاصة بعد تدفق المرضى من سوريا .اآلن يمكن أن يستوعب  21مريض في الجلسة الواحدة .لقد
تعدى عدد المرضى في بعض االحيان  ,5مريضا في الشهر.

خالل االعمال الهندسية و توسيع المركز

خزانات و مضخات و تمديدات جديدة

قصص نجاح:
سعاد الحسين 05 ،عام ،أتت الى المركز في حالة طارئة مع العلم انها كانت قد اجرت اليوم السابق جلسة غسيل كلى.
كانت تعاني من احتباس الماء الزائد و ارتفاع ضغط الدم .اجرى لها االطباء اشعة للرئة و الصدر و اجروا لها جلسة
غسيل كلى طارئة .كانت أم سعاد فرحة للغاية النقاذ ابنتها و حمدت هللا على وجود هذا المركز و االطباء الذين اعتنوا
بابنتها .سعاد فتاة فلسطينية من سوريا ،مثل كل الفلسطينيين ال تستطيع أن تعالج في المستشفيات الخاصة الرتفاع التكلفة.

سعاد الحسين

 -4مشروع الهبات العينية
الهدف
ً
الهدف من هذا المشروع تزويد المجتمع الفلسطيني باألدوية وفقا الحتياجاتهم .األدوية غالية جدا في لبنان ،وبعيدة
عن متناول هذا المجتمع المهمش.
مسألة هامة أخرى هي التوعية الصحية التي توفرها جمعية الرعاية الصحية مع شركائها بشأن أالستخدام الرشيد
لألدوية بما في ذلك المعالجة و التوزيع و التخزين.
الخلفية
الشريك الرئيسي لهذا المشروع هي جمعية أنيرا في الواليات المتحدة االمريكية بدأ المشروع في عام  2112لسد الثغرات
وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق باألدوية.
التعاون الوثيق مع األونروا أدت بنا الى التوقيع على اتفاق بحيث يلعب هذا األخير دور المرسل إليه.
خالل عام  ،2102تلقت جمعية الرعاية الصحية  5شحنات من األدوية الهامة والمفيدة جداً باإلضافة إلى اإلمدادات الطبية
والمعدات.
كما و انه وردت للجمعية شحنات خاصة لإلغاثة لالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا .مواد اإلغاثة تتكون من الحفة،
البسة لالطفال ،بطانيات ومستلزمات النظافة الشخصية وحقائب مدرسية مع القرطاسية ،باإلضافة إلى لوازم اإلسعافات
األولية والمواد االستهالكية للمستشفيات.
الشركاء المستفيدين من األدوية واللوازم الطبية:
 -0جمعية الهالل االحمر الفلسطيني
 -2االونروا
 -2مستوصف الشفاء
 -8بيت أطفال الصمود
 -5المساعدات الشعبية لالغاثة و التنمية
VOC -,
 -1دار العجزة
 -4مساواة

 -9النداء االنساني
 -01مستشفى عين و زين
 -00جمعية الشبان المسيحيين
 -02صندوق الزكاة
األنشطة









تملقى جالية الرماية التحية مروض االدوية م شركائ ا في امريكا لملرض ملى الجاليا الاسمفيدة،
للد ان تراجع م قبل التيدلي في جالية أنيرا و جالية الرماية التحية (تطوما).
الماكد م ان االدوية تمطالق مع لوائح االدوية الانتوص ملي ا في لروتوكول منظاة التحة اللالاية و
توافق ملي ا وزارة التحة اللبناية.
تقبل الجالية اهمالم االدوية الطويلة التالحية هنة ملى االقل .الن الشحنة تحماج الى  0-2اهاليع للوصول
الى مرفا ليرو  .لاالضافة الى مكوث ا في الارفا الن اء الالامال الجاركية الالمادة ،طبلا للد موافقة
وزارة التحة ملي ا.
تفرز االدوية و الاسملزما الطبية في مسمودما االونروا  ،لج ود موظفي جالية الرماية التحية ،و
الماكد م التالحية و تطالق االدوية و الاواد مع الالئحة الاوافق ملي ا مسبقا.
توزو االدوية و الاسملزما الطبية ملى الجاليا الشريكة حسب احمياجات ي.
وقلت الجالية اتفاقيا تفافي مع الجاليا الشريكة لمحديد م ام و مسؤوليا كل من ي لاا يخص توزيع
االدوية و حفظ ا و كمالة المقارير.
ارهال المقارير الدورية للموزيع الى الج ا الاانحة.
تحديد االحمياجا الدورية.

اإلنجازات
• أصبحت الجمعية تتلقى كميات أكبر من األدوية لألمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ،والسكري،
الكولسترول ،الربو ،وزرع الكلى ،و االمراض النفسية ،إلخ.
• زيادة في عدد الجمعيات التي تقدم تبرعات لمجتمعنا.
• إجراء تقييم لالحتياجات منذ .2114
• اجراء  4ورش عمل لرفع مستوى الوعي بشأن االستخدام الرشيد لألدوية  ،واستخدام المضادات الحيوية.
• ازداد عدد المستفيدين مع زيادة نوعية األدوية المطلوبة .
• إنشاء منتدى لتبادل األدوية بين شركائنا.
• بناء قدرات الشركاء في معالجة وصرف والتخلص من األدوية المنتهية الصالحية .باإلضافة إلى ذلك تمت
تأهيل مرافق تخزين الدواء.

البسة لالطفال و حديثي الوالدة

مالحظات:
مقارنة الكايا م األدوية واللوازم الواردة في  2100و  2102و  ،2102نجد أن ا تمناقص ملى الرغي م أن
اللديد م اللروض قبلت وشحنمي كانت جافزة لإللحار إلى لبنان.
ولك الاشكلة تكا في وزارة التحة المي تس قوامد و قواني اكثر تلقيدا و دون هالق امالن.
على هذا النحو تم تلقي  2شحنات عن طريق جمعية الشبان المسيحيين التي تحتوي على األدوية
فقط دون أي إمدادات طبية.

 -5مشروع الطوارئ للفلسطينيين من سوريا
ان جالية الرماية التحية مسملدة دائاا ً للمدخل السريع لدمي الاجماع الاحلي في حاال األزما و الطوارئ.
منذ لدء الحرب في هوريا ،كانت جمعية الرعاية الصحية أول مؤهسة لدمي الالجئي الفلسطينيي م هوريا وإشراك ي في
خدمات ا التحية وتوهيع نطاق أنشطة مشاريل ا لمغطية فؤالء الالجئي .
ملى فذا النحو ،مولج أكثر م  02م الارضى الفلسطينيي الذي يلانون م فشل كلوي في مركز غسيل الكلى في مسمشفى
ال اشري ،لاإلضافة إلى  01م الالجئي السوريي الذي يلانون م فشل كلوي.
أكثر م  51مريض لحاجة إلى الجراحة أو اللالج في الاسمشفيا كانت مدمومة أيضا في تغطية جزء م تكاليف اللالج.

و من خالل برنامجها التبرع العيني من االدوية و اللوازم الطبية ،تلقت جمعية الرعاية الصحية شحنتين لإلغاثة ،ووزعت
من خالل الشركاء في المخيمات في جميع المناطق في لبنان.

مريضة فلسطينية من سوريا في مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري

مستلزمات طبية طارئة

ب -تنمية الموارد المالية
أقامت "جمعية الرعاية الصحية" حفل إفطار خالل "شهر رمضان المبارك في فندق فينيسيا .وحضر أكثر من 811
شخص .وكان الدخل الصافي $,98111
كرمت الهيئة االدارية خالل الحفل السيدة وفاء اليسير لدعمها المتواصل للفلسطينيين كذلك كرمت جمعية المساعدات
الشعبية النرويجية لدعمها المستمر لجمعيتنا و أهدافها.

ت -بنود ادارية
مقد أمضاء ال يئة االدارية  9اجمااما خالل السنة .لي تجماع الجالية اللامة لسبب الظروف السائدة في لبنان.
ملى فذا النحو ،مدد أمضاء الاجلس لفمرة هنة أخرى.
أمضاء ال يئة االدارية في:
السيد فؤاد لوارشي رئيس
نائب الرئيس
السيد رامي النار
أمي التندوق
السيد قاهي مينا
د .هوه مبد الرحيي أمي السر
مسمشار
د .وليد ملاي
مسمشار
د .منى خالدي
مسمشار
د .غسان ألو همة

التوصيات لعام : 4102





انشاء مركز لغسيل الكلى في شاال لبنان نظرا للحالة الالحة.
دمي مركز هرطان االطفال في لبنان للالج االطفال الفلسطينيي مجانا.
االشمراك في لرنامج المسجيل الوطني لارضى غسيل الكلى لاماللة الحاال الازمنة و الجودة.
تلزيز أنشطة الاوارد الاالية.

ث -بنود مالية
 -0الموارد المالي
الجهات المانحة
-7

-4
-2
-2

-0
-0
-0

مؤسسة التعاون:
 مقد جالية الرماية التحية اتفاقية منحة لللاليا الجراحية لللام  3572مع مؤهسة الملاون لقياة
$0410111011
 تي توقيع اتفاقية مع مؤهسة الملاون لاشروو غسيل الكلى لللام  3572لقياة 0$4110111011
 تي توقيع مذكرة تفافي مع مؤهسة الملاون لاشروو  CARE Programللحاال التلبة جدا لقياة
.$010111011
 تي توقيع اتفاقية مع مؤهسة الملاون لمأفيل مركز غسيل الكلى في مسمشفى ال اشري لقياة $21،555.55
الهمبدال آلة تكرير الاياه و أناليب الاياه و شراء تلفزيونا و مكيفا فواء.
جمعية المساعدات الشعبية النرويجية:
 مقد جالية الرماية التحية اتفاقية منحة لللام  3572للاسافاة في اللاليا الجراحية لقياة
0$04.041011
منحة المرحوم رفعت النمر:
 تحتل الجالية هنويا ملى منحة م صندوق الارحوم رفلت النار النشطة الجالية الاخملفة لقياة
0$01.111011
جمعية أنيرا:
 وقلت جالية الرماية التحية مذكرة تفافي مع جالية أنيرا في واشنط لاشروو ال با اللينية حيث ان ا
مسؤولة شح االدوية و الاواد الطبية م اميركا الى لبنان ،وجالية الرماية التحية مسؤولة م الشحنا
مند وصول ا الى لبنان .قياة الشحنا الارهلة خالل مام  3572وصلت الى ( $001110111011حسب
قيام ا في اميركا).
 تبرمت أنيرا لابلغ  $73،191.55لمغطية جزء م تكلفة تخليص الشحنا .
اشتراكات اعضاء الجمعية:
 اشمراك االمضاء هنويا لابلغ 755,555.55ل.ل .لللضو الواحد يتل ذلك الى 0.111.111011ل0ل .في
السنة .و لك في اللام  3572للغت االشمراكا  $73،،والباقي قيد المحتيل.
مساهمات العامالت االجتماعيات:
 تقدرمسافاا اللامال و اللاملي االجمااميي في الجاليا االخرى لقياة 0$0333011
تبرعات فردية و تنمية الموارد المالية:
تتل الى 0$000200011


 -4التقرير المالي
الميزانية العمومية
للفترة من  4103/0/0الى 4103/04/30
4103$

االصول-:
ارصدة في البنوك
ذمي مدينة
ملدا نقل

مجموع االصول
االلتزامات:

147,667.59
25,000.00
6,410.67

179,078.26

تل دا دفع للاسمشفيا
مجموع االلتزامات
رصيد مدور اول الادة
الوفر للسنة الحالية
رصيد اخر الادة

مجموع االلتزامات وراس المال

8000.00
8000.00
168,214.00
2,864.26
101,078.26

179,078.26

بيان مالي(ايرادات،مساهمات،تبرعات /مصروفات) ()$
للفترة من  2013/0/0الى 2013/04/31

اوال -:االيرادات ودعم المؤسسات والتبرعات:

$ 2013

مؤسسة التعاون(:)WA

447,640.00

مجعية املساعدات الشعبية النروجيية ()NPA

52,620.00

مجعية النداء الفلسطيين املوحد

51,211.00

صندوق عائلة املرحوم رفعت النمر

50,000.00

مجعية ( )ANERAخمصص لتخليص شحنات املعدات الطبية واالدوية

12,897.00

تربعات فردية

42,333.66

أشرتاكات االعضاءاملنتسبني

1,266.65

مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية

11,179.66

تنمية املوارد املالية

37,133.00

ايرادات اخرى

5,857.41

اجمالي االيرادات والدعم والتبرعات

712,138.38

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

225,248.00

مسامهات غري مدفوعة (تعهدات دفع)

8,000.00

احلاالت النفسية والعصبية

220.00

دعم مشروع مركز غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري

200,264.75

دعم مشروع Care program-UNRWA

94,570.00

مشروع تأهيل مركز غسيل الكلى/اهلمشري

81,235.00

مجموع تقديمات العالج واالستشفاء

609,537.75

المصاريف االدارية:
خمصصات موظفني وتدقيق حسابات

41,148.00

قرطاسية /أدوات مكتبية /اتصاالت

6,243.33

التأمني الصحي ملوظفي اجلمعية

6,443.00

االجيار السنوي وخدمات البناية ملكتب اجلمعية

9,694.00

مصاريف نقليات وصيانة معدات نقل

1,867.87

كهرباء /ماء/صيانة

1,671.00

مصاريف ادارية ونثرية اخرى

3,606.17

مجموع المصاريف االدارية

70,673.37

مصاريف أخرى-:
ختليص شحنات ادوية االنريا

15,113.00

مصاريف تنمية املوارد املالية

6,050.00

خمصص من منحة النروجية لدفع اجيار متطوعي شاتيال

2,400.00

قروض للموظفني

4,000.00

مسامهات جلمعية Sickle Cell Anemia Activity

1,500.00

أجمالي المصاريف العام

709,274.12

النتيجة وفر

2,864.26

جمعية الرعاية الصحية
كشف التدفقات النقدية ()$
للفترة من  2013/0/0الى 2013/04/31

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

447,640.00

مجعية املساعدات الشعبية النروجيية ()NPA

52,620.00

صندوق عائلة املرحوم رفعت النمر

50,000.00

مجعية ( )ANERAخمصص لتخليص شحنات املعدات الطبية

12,897.00

تربعات فردية

42,333.66

النداء الفلسطيين املوحد

51,211.00

مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية)

11,179.66

أشرتاكات االعضاءاملنتسبني

1,266.65

تنمية املوارد املالية

37,133.00

ايرادات اخرى

5,857.41

املسامهة بتكلفة العمليات اجلراحية واالستشفاء

)(225,248.00

تعهدات دفع مدفوعة عن عام 2012

)(13,416.50

أدوية لالمراض النفسية والعقلية

)(220.00

دعم مشروع مركز غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري

)(200,264.75

مشروع Care Program-UNRWA

)(144,570.00

مشروع تأهيل مركز غسيل الكلى – اهلمشري

)(81,235.00

املصاريف االدارية

)(70,673.37

مصاريف تنمية املوارد املالية

)(6,050.00

ختليص شحنات ادوية االنريا

)(24,184.50

االجيار السنوي ل VOC

)(2,400.00

مسامهات ل Scikle Cell Activity

)(1,500.00

سلف للموظفني على هناية اخلدمة

)(4,000.00

الرصيد المتبقي من االنشطة التشغيلية

)(61,623.74

رصيد النقد اول المدة

209,291.33

رصيد النقد اخر المدة

147,667.59

