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األخوة /أعضاء اجلمعية العمومية جلمعية الوفاء اخلريية
األخوة /رئيس وأعضاء جملس اإلدارة
األخ /مندوب وزارة الداخلية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
إليكم التقرير اإلداري ونتائج األعمال جلمعية الوفاء اخلريية خالل الفرتة من بداية شهر يناير 2018/حتى نهاية شهر

ديسمرب 2018/سائلني املوىل عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خري.
أوالً -نبذة عن الجمعية:

جمعية الوفاء الخيرية هي جمعية أهلية خيرية تأسست بموجب ترخيص وزارة الداخلية الفلسطينية والذي يحمل رقم (.)1977
رسالة الجمعية:
تقديم كافة الخدمات المتاحة ألبناء شعبنا سواء كانت (صحية ،تعليمية ،اجتماعية ،معيشية ،ترفيهية ....الخ) وذلك للمساهمة في
تخفيف معاناتهم وضمان الحياة الكريمة لهم.
ثانياً -برامج الجمعية وفروعها:
 .1مركز الوفاء لرعاية املسنني
تأسس مركز الوفاء لرعاية المسنين عام  1980وهو مركز أهلي خيري غير ربحي ،يأوي بداخله المسنين الفقراء فوق سن الستين
وليس لهم أبناء ذكور مدى الحياة ،ويقدم لهم كافة الخدمات مجاناً دون مقابل.
❖ ومن أهم الخدمات التي يقدمها المركز:
(الخدمات المعيشية -الخدمات الصحية  -الخدمات االجتماعية  -الخدمات الترفيهية)
 .2مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي واجلراحة التخصصية الذي مت تدمري جممع مبانيه-:
مستشفى أهلي خيري غير ربحي تأسس في العام 1996م ،تلبية للحاجة المجتمعية الملحة ،وبرزت أهمية المستشفى بعد أن كان
كافة مصابي انتفاضة 1987م يضطرون لتلقي خدمات التأهيل في مراكز التأهيل بالضفة الغربية أو داخل المناطق المحتلة ،وكان
المستشفى قد تعرض لتدمير كامل في الحرب األخيرة ،تمكن بعدها بفضل هللا من مواصلة رسالته دون انقطاع.
الخدمات التي يقدمها المستشفى:
قسم المبيت بسعة خمسين سري اًر ،ويشتمل على (اإلشراف الطبي التأهيلي ،الرعاية التمريضية التأهيلية ،العالج الطبيعي والوظيفي،
اإلرشاد النفسي واالجتماعي).
ثالثاً  -انجازات الجمعية
❖ إجنازات مركز الوفاء لرعاية املسنني من2018/01/01م إىل 2018/12/31م:
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 .1بلغ عدد حاالت الدخول للمركز لهذا العام ( 4حاالت) ،كما بلغ عدد حاالت الوفيات ( 6حاالت) ،ولم يخرج خالل العام
أي حاالت ليصبح العدد اإلجمالي للنزالء الذين احتضنهم المركز وتمت رعايتهم خالل العام 2018م ( )37مسن ومسنة.
 .2تميز العام ( )2018بتواصل واسع من قبل المؤسسات والجامعات والمدارس والمساجد والمحسنين إضافة للشخصيات
االعتبارية والمتمثل بزيارة وفد و ازرة التنمية االجتماعية برئاسة وكيل الو ازرة د .سناء الخزندار ووفد رئاسة برنامج الغذاء
العالمي ( (W.F.Pلبحث سبل التعاون لدعم مركز المسنين.

 .3تم خالل العام تجديد االتفاق مع مدير عيادة الوكالة بالمنطقة الوسطى على صرف األدوية الخاصة بجميع نزالء المركز
شهرياً دون التمييز بين الجئ أو مواطن ،كما تم االتفاق مع عيادة الصحة النفسية في المنطقة الوسطى على صرف
األدوية النفسية للمركز شهرياً.
 .4بلغ إجمالي قيمة التبرعات النقدية والعينية للمركز خالل العام المنصرم ( )674,505شيكل سنوياً ،فيما بلغت مصروفات
المركز السنوية ( )855,640شيكل أي بعجز مقداره ( )181,135شيكل.
 .5قام المركز بالعديد من األنشطة والفعاليات المميزة لدعم المسنين والترفيه عنهم كان أهمها حملة كلنا أوالدهم ،وفعالية
لمسة وفاء لألجداد ،إضافة لعمل يوم ترفيهي للمسنين بالتعاون مع المنتدى البحري ،كما تم تنفيذ مبادرة من قبل فريق
مثابرون بعنوان لمسة وفاء لدعم مسني مركز الوفاء لرعاية المسنين.
 .6تم خالل العام القيام بالعديد من األنشطة الصحافية والمقابالت التلفزيونية ونقل أجواء االعياد (األضحية – الفطر) وشهر
رمضان المبارك من مركز الوفاء لرعاية المسنين (قناة الجزيرة  -الكوفية – األقصى – فلسطين).

❖ اجنازات املستشفى من2018/01/01م إىل 2018/12/31م:
 .1بعد إنهاء المستشفى المرحلة األولى من إعادة إعمار مبانيه المدمرة في الحرب األخيرة وأعاد بناء المقر الدائم للمستشفى
في منطقة أبو خضرة بمدينة غزة والممول من البنك اإلسالمي بجدة بمبلغ ( 1.5مليون دوالر) ،والمشتمل على عيادات
خارجية ومختبر تحاليل طبية وأشعة وغرف عمليات ،جاري التجهيز لتنفيذ المرحلة الثانية وهي استكمال بناء باقي طوابق
.2
.3

.4

.5
.6

.7

المستشفى.
شاركت المستشفى في مناقصة و ازرة المالية لشراء الخدمات الطبية لو ازرة الصحة ،حيث تم ترسية خدمات التأهيل على
المستشفى بعقد لمدة عامين للمرضى المحولين من الو ازرة للمستشفى.
تم استقالة المدير الطبي للمستشفى /د .أيمن البدري بسبب انتقاله للعمل في مستشفى حمد في نهاية العام  2018والتعاقد
مع د .حسن خلف مدي اًر طبياً جديداً .كما تم منح إجازة بدون راتب لمدة عام كامل لعدد من الموظفين تم انتقالهم للعمل
هم في مستشفى حمد أيضاً.
بالرغم من التشغيل التجريبي لجهاز األكسجين المتبرع به من االستاذ /على العالم وحرمه وتحديد كافة ما يلزم من
احتياجات ،فقد تم التواصل مع خبير الشركة المصنعة للحضور للقطاع لتشغيل الجهاز وجاري الترتيب لهذه الزيارة
وتبعاتها المالية.
شارك المستشفى ثالث مرات خالل العام -عن طريق رئيس قسم العالج الطبيعي -في إعداد امتحانات مزاولة المهنة
بو ازرة الصحة لدبلوم التأهيل.
تم استقبال أكثر من مئتي طالب من طلبة الجامعات الفلسطينية للتدريب في المستشفى في التخصصات المختلفة (طب-
تمريض-عالج طبيعي-عالج وظيفي-خدمة اجتماعية-صحة نفسية-الخ) .إضافة ألربع رسائل ماجستير ،كما تم وللمرة
األولى تدريب طلبة كلية فلسطين التقنية في مجال التغذية العالجية.
تم خالل العام استقبال  10خريجين للعمل في المستشفى ضمن مشاريع البطالة التي تقدمها المؤسسات المانحة حيث تم
استقبال ( 6خرجين) من مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية لمدة سته أشهر 2( ،خريج) على من مركز الديمقراطية وحل
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النزاعات 2( ،خريج) ضمن مشروع برنامج الفاخورة الذي تنفذه مؤسسة معاً .كما تم استقبال ( 5عمال) لمدة ثالثة أشهر
ضمن برنامج طموح ( )2الذي تنفذه و ازرة العمل واللذين استمر عملهم في العام  2019لشهرين.
 .8قدمت المستشفى خالل هذا العام خدماتها لـ ( 389مريض) بقسم المبيت  160( -مريض) عالج طبيعي خارجي قدم
خاللها ( 931جلسة)  6( -مريض) عالج وظيفي خارجي قدم خاللها ( 52جلسة)  -باإلضافة إلى تقديم ()23991
من خدمات التحاليل الطبية للمرضى والموظفين والمسنين؛ علماً أن هناك العديد من الخدمات التي توقفت بسبب تدمير
المستشفى أهمها العمليات الجراحية والعيادات الخارجية وقسم القدم السكري ،وغيرها من الخدمات المميزة والفريدة التي
كان يقدمها المستشفى.
 .9استم ار اًر للنهج الذي اختطته المستشفى بتقديم كافة الخدمات الممكنة لجرحانا البواسل دون مقابل ما استطاعت ،فقد قدمت
خالل العام خدماتها الطبية والتمريضية والتأهيلية لـ( )60جريحاً ،في قسم المبيت وقسم العالج الخارجي والعالج المنزلي.
❖ إجنازات قسم املشاريع:
تم الحصول على تمويل لعدة مشاريع كان أبرزها:

أ .مشاريع تم االنتهاء من تنفيذها
 مشروع إعادة إعمار مستشفى الوفاء في أرض أبو خضرة "المرحلة األولى" بقيمة ( 1.5مليون  )$بتبرع من البنك اإلسالمي
للتنمية.
 مشروع االستجابة للحاجة للخدمات الطبية بالتعاون مع (األوتشا  -مشروع مشترك مع اتحاا جاااا اجلمال اج احم واملنا اك
اج م) ،حيث بلغت قيمة المنحة ( 128550دوالر أمريكي) استهدفت تغطن م ارنف ارحى مسنرات اجلاو ومرىاى اجتيلنال
إىاف جتورن أ ون ومستهلكات ط ن ووقو ومسالمات فم رواتب مق مم اجخ م
 مشـروع حملا ل نا اجلنا جك ااار اجسااا ومقا مم اجخا ماتا تموناال فرنا اجلااوا اج ااحم Pima SAا حنااب لغاات قنما اجمشااروع
( )7500والر أمرنكم.

 مشروع تزويد مرضى مستشفى الوفاء باألدوية العاجلة ،بتمويل من األيادي الرحيمة المانيا ،بقيمة ( 4978دوالر أمريكي).

 برنــامج عــون المـريض للعــام  ،2018بتمويــل مــن فريــق العــون الصــحي  ،Pima SAوتنفيــذ بيــت الخبـرة ،بقيمــة (6000
دوالر) ،حيث قام المشروع بتغطية نفقات إقامة عدد من مرضى المستشفى بنسب متفاوتة حسب الحالة.
 مشروع صندوق المريض الفقير للمرضى بالمستشفى ،بتمويل (ميدكس – تركيا) مستشفى الوفاء ( 3000دوالر أمريكي)
 مشروع تزويد مستشفى الوفاء بالمستهلكات الطبية بتمويل من الهالل األحمر التركي ،بقيمة ( 59800دوالر أمريكي).

 مشــروع توريــد أدويــة ومســتهلكات طبيــة ،بتمويــل مــن اتحــاد أطبــاء العــرب ،للمســاعدة بعــالج جرحــى مســيرات العــودة ومرضــى
المستشفى بقيمة ( 4000دوالر أمريكي).
 مشروع توريد أدوية ومسـتهلكات طبيـة ،للمرضـى وكبـار السـن ،بتمويـل مـن اإلنتربـال ،وبتنفيـذ جمعيـة دار المعـاقين (2,000
دوالر أمريكي).
 مشــروع افطــار الصــائم للمرض ـ ى كبــار الســن المقيمــين بالجمعيــة بتمويــل مــن االنتربــال وبتنفيــذ جمعيــة دار المعــاقين ،بقيمــة
( 9,000شيكل) ،وأخر بقيمة ( 750دوالر أمريكي) ،بتمويل وتنفيذ منظمة  IHHالتركية.

 مشروع توفير لحوم أضاحي للمرضى وكبار السن المقيمين بالجمعية ،بتمويل وتنفيذ (اإلغاثـة اإلسـالمية ،و سـيكيور فرنسـا،
و قطر الخيرية ،و جمعية رعاية المحتاجين ،االنتربال) بقيمة 42,000( ،شيكل).
 مشروع توريد وقود للمستشفى ومركز المسنين بتمويل من (  )WHO + UNRWA+OCHAوبتنفيـذ منظمـة الصـحة
العالمية بقيمة ( 18,000دوالر أمريكي).

 مشروع تقديم خدمات طبية للجرحى بتمويل من فريق العون الصحي ،Pima SA ،بقيمة ( 7,500.00يورو).
غزة  -مدينة الزهراء – بجوار بلدية المغراقة

Gaza – Al-Zahra City – Next To El-Moghraqa Municipality

فاكس +972/0-8-2625005 :
تليفون رقم+972/0-8-2625004/3 :

Fax: +972/0-8-2625005

P.O.Box: 1051
ص.ب --- 1051 :
website: www.elwafa.ps
Email: admin@elwafa.ps

Tel: +972/0-8-2625004/3

مجعيـة الوفـــاء اخليــرية

EL-Wafa Charitable Society

فلســـــطين – قطــاع غزة

Gaza Strip– Palestine

ب .مشاريع تم الموافقة عليها وجاري تنفيذها:
 مشروع إعادة إعمار مستشفى الوفاء "المرحلة الثانية" الممول من البنك اإلسالمي للتنميـة ،تنفيـذ الهيئـة العربيـة إلعـادة إعمـار
غزة بقيمة ( 2,000,000.00دوالر أمريكي).
 مشروع تزويد مقر أبو خضرة بمحطة تحلية المياه ،بتمويل من المؤسسة األوربية الخيرية بقيمة ( 18,980.00يورو).
 مشروع تزويد مباني الجمعية الوفاء واألقسام الطبية بالطاقة الشمسية ،بتمويل من الصندوق العربي ،وبتنفيذ مؤسسة التعـاون
بقيمة ( 120,000.00دوالر أمريكي).
ج .مشاريع للتسويق:
 .1أهم المشاريع المسوقة لمستشفى الوفاء.
 تزويد مستشفى الوفاء الجديد باألجهزة الطبية والمعدات لتشغيل المرحلة األولى من المشروع.
 سيارة لتنقل الطواقم الطبية لمتابعة المرضى بعد الخروج من المستشفى (عيادة متنقلة).
 تمويل مشروع لتقديم خدمات التأهيل الطبي لجرحى مسيرات العودة.
 تشغيل الخريجين وخلق فرص عمل.
 .2أهم المشاريع المسوقة لمركز الوفاء لرعاية وإيواء كبار السن
 كفالة مسن.
 مساعدة مقدمي الخدمة بنصف راتب لمدة  6أشهر.
 الرعاية المنزلية لكبار السن داخل منازلهم.
 رعاية اللقاء المجتمعي األول لكبار السن.
 مشروع تنموي مدر للدخل (تجاري ،سكني ،زراعي )..... ،أو وقف المسن الفلسطيني الفقير أو وقف المريض الفقير.
ثالثاً -االنجازات العامة للجمعية:
.1

.2

.3

.4

بعد تدمير كافة مباني الجمعية المتواجدة بحي الشجاعية بمدينة غزة ،وبعد انتهاء المرحلة األولى من إنشاء مبنى المستشفى
الجديد في أبو خضرة ،تم بيع قطعة كامل مساحة أراضي الجمعية في منطقة الشجاعية وشراء ثالث دنمات بديلة عنها في
محررات نتساريم.
تم االتفاق مع جمعية دار السالم عن تنازلها عن كافة ما لها من مستحقات على جمعية الوفاء الخيرية والبالغة
( 302,766.79شيكل) ،مقابل إلغاء اتفاق تحصيل رسوم فحص الزواج التي يتم تحصيها من دار السالم لصالح مركز
الوفاء لرعاية المسنين.
تم خالل العام  2018إنهاء خدمات ( )10سواء باالستقالة أو ببلوغ سن التقاعد ،كما تم منح عدد آخر ( )27إجازة بدون
راتب لفترات متفاوتة ،ولم يتم االستعاضة اال عن بعضهم وتم إسناد مهام الباقين لزمالئهم ،وذلك بهدف تقليل نفقات الرواتب
في الجمعية ما أمكن.
بهدف االرتقاء بأداء عمل الجمعية وتطوير أنظمتها بما يتماشى واحتياجات العمل اإلداري ويلبي متطلبات دليل البرنامج

الوطني لمؤشرات األداء للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية التابع لو ازرة الداخلية فقد تم خالل العام االنتهاء من إعداد نظام
متكامل لعمل المتطوعين في الجمعية.
 .5سعياً من إدارة الجمعية للتخفي ف عن الموظفين في ضوء ما تمر به الجمعية من أزمة مالية ،فقد تم خالل شهر رمضان
المبارك توفير مساعدات (مالية وعينية) عدة مرات لكافة العاملين بالجمعية.
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مجعيـة الوفـــاء اخليــرية

EL-Wafa Charitable Society

فلســـــطين – قطــاع غزة

Gaza Strip– Palestine

 .6في إطار سعي الجمعية لزيادة حجم انتشارها وتواصلها مع المؤسسات اإلعالمية المحلية والفضائيات العالمية فقد تم نشر

 40خبر مرئي ومسموع ومطبوع والكتروني بواقع  270ظهور اعالمي ،إضافة إلى ( )5تقارير إعالمية بجهد ذاتي من دائرة

العالقات العامة بالجمعية.
رابعاً -أهم التحديات والمعوقات

 .1انغالق الوضع السياسي واستمرار الحصار واغالق المعابر الذي يحول دون سرعة إعادة إعمار غزة وبالتالي استكمال
إعادة بناء مبني المستشفى.
 .2سياسة المانحين في عدم تمويل المصاريف التشغيلية للمؤسسات األهلية رغم أسعار خدماتها الرمزية واعفائها للمحتاجين
من الرسوم.
أمين السر
أ .محمد العرعير
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