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رقم طلب 
 المشروع 

11/2022  

 
 14/02/2022 التاريخ

 اسم المشروع
في  لمركز البيانات  تطوير وتحسين أداء البنية الشبكية والمعلوماتية

 قطاع غزة - وزارة الصحة

الجهة الطالبة  
 للمشروع 

االدارة العامة لتكنولوجيا  
 المعلومات

 المشروع مدة 
 ورشه 8

 نوع المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 وادوية  خدمات عالجية  أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  

 خرى )مع التحديد............( أ  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة  
 وزارة الصحة -تكنولوجيا المعلومات   وحدة عن التنفيذ 

الشركاء في 
 التنفيذ 

 .االدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

 اإلدارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع. 

 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

 وزارة الصحة العاملون في  •

 
مكان تنفيذ  

 المشروع 

مجمع -وحدة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة

 الطبيالشفاء 

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدوالر

 دوالر امريكي  200,000

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

 المشروع 

مجمع    -من خالل مركز البيانات    وزارة الصحةمرافق  ل  والمعلوماتية  البنية الشبكيةأداء  تطوير وتحسين  تقوم فكرة المشروع على  

تراخيص   ،أجهزة نسخ احتياطي  من خالل توفير أجهزة خوادم ذو كفاءة عالية،  دوالر200,000  مقدارهابتكلفة تقديرية    الشفاء الطبي

تراخيص برامج   ،(UPSأجهزة حفظ الطاقة )،  أنظمة مراقبة واإلنذار والحريق  (، أجهزةswitchأجهزة موزع شبكة )  ،جدار حماية

المتواجدة حاليا  .  االحتياطيالنسخ   السيرفرات   الشبكية وبطء  البنية  أداء  في  ضعفمن  تعاني  منذ عشر سنوات  حيث ان األجهزة 

(Servers)  من األجهزة والمعدات الضرورية    ةمجموع  توفيرمما يتطلب ذلك    . ال تلبي خدمات الوزارة المضافة في مركز البياناتو

الخاصة   الخدمات  المزيد من  الفنية واستضافة  المشاكل  للحفاظلمعالجة    نسخ   عمل  وإمكانية  آمنة  بطريقة  البيانات  على  بالوزارة، 

في وزارة الصحة   والمراجعين والعاملين  باإلضافة الى تحسين تقديم الخدمات االلكترونية المقدمة للمرضى  دوري  بشكل  احتياطية

  قطاع غزة. -وأسرع  أفضلبشكل 

 مبررات المشروع  

وزارة  مما يعيق أداء العاملين في  ،في مركز البيانات  بطء في تقديم الخدمات حالياوجود ضعف في أداء البنية الشبكية و •

 الصحة. 

مما ينتج عنه بطء في تقديم العديد   التابع لوزارة الصحة، تمركز البياناالمتواجدة حاليا في  االلكترونيةوالمعدات قدم األجهزة  •
 من الخدمات. 

 . فقط خدمات 5 استضافة المسموح به حاليا هو، حيث ان العدد ستضافة العديد من خدمات جديدةمركز البيانات القلة امكانية  •

 مما يصعب الحفظ والتخزين للبيانات.  ،في مركز البيانات أطوللحفظ البيانات لمدة المطلوبة مساحة صغر ال •

في  زيادة االكتظاظ والتزاحم بين المرضى في ظل انتشار فيروس كورونا مما يعرض المرضى لخطر اإلصابة بالفيروس •

 . مرافق وزارة الصحةداخل  االلكترونية حال انتظار الحصول على الخدمة الصحية
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بينهم   البياناتوإمكانية تبادل  الحصول على بيانات ونتائج المرضىمن مرافق الوزارة تمكين األطباء والعاملين في صعوبة  •

 بسهولة.

 load  المستضافة المقدمة استقرار الخدمات علىالحفاظ و فنية تسمح بتطبيق خدمات ومعدات  اتمكانيافتقار مركز البيانات إل •

balance / data guard 

 أهداف المشروع 

 : الهدف العام
 قطاع غزة -يالتطور التكنولوجمواكبة مع وزارة الصحة جميع مرافق في  االلكترونيةالخدمات تحسين واستمرارية المساهمة في  

 .الخاصةاألهداف  

من  لخمس سنوات قادمة وزارة الصحةالتابع لالبنية الشبكية لمركز البيانات المتواجد في مجمع الشفاء الطبي  تطوير وتحسين •

وأنظمة مراقبة وانذار وحفظ خدمة  30ما يقارب  واستضافة العديد من الخدمات الجديدة أجهزة ومعدات حديثةخالل توفير 

 غيره. و (  GB 10الي GB1 من ) للشبكة الداخليةزيادة سرعة النقل  و الطاقة

المتواجد في بيانات الفي مركز  من خالل تحديث نظام حماية البيانات التهديدات االمنية خطر  وتقليل رفع مستوى امن البيانات •

 . مجمع الشفاء الطبي

 وأسرع.  أفضل بشكلمرافق وزارة الصحة والمرضى في واإلداريين  بين الكوادر الصحية والتواصل  التتحسين االتصا •

 للحفاظ على البيانات. من خالل توفير أنظمة النسخ االحتياطيإمكانية عمل نسخ احتياطية بشكل دوري  •

  في قطاع غزة فيروس كوروناالواسع لنتشار االفي ظل مرافق وزارة الصحة في بعض  والمراجعين اكتظاظ المرضى تقليل •

   فيها. خدمات االلكترونيةالتحسين جودة من خالل 

 تخفيف األعباء المالية الملقاة على عاتق وزارة الصحة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات.  •

 النتائج المتوقعة 

 مواكبة للتطور التكنولوجي الحديث. و مركز بيانات حديث ومتطور مزود باألجهزة والمعدات الحديثة  •

 األمنية في مركز البيانات المتواجد في مجمع الشفاء الطبي. التهديدات امنة ومحمية من خطر  بيانات •

وقت في معظم مرافق  وأسرعجودة   أفضلالبيانات والنتائج الخاصة بهم ضمن  على والمراجعين والعاملين حصول المرضى  •
 وزارة الصحة. 

الجدول الزمني 
لمراحل تنفيذ 
المشروع  
 الرئيسية  

 المدة الزمنية باألشهر  المرحلة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضير 
             التنفيذ 
             غالق التقييم واإل
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الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

العدد   البند  الرقم 
 المطلوب 

 التكلفة لكل وحدة

 بالدوالر 
التكلفة التقديرية الكلية  

 بالدوالر 
النسبة المئوية من  
 التكلفة الكلية % 

1.  NGF 1 25000 25000 13 

2.  Switch  2 16000 32000 16 

3.  Storage 1 50000 50000 25 

4.  Server  4 12000 48000 24 

5.  
أجهزة تحكم طاقة  

 15 30000 30000 1 وحريق وانذار  

6.  Software License  1 15000 15000 8 

 $ 200,000  المجموع الكلي بالدوالر 

 . قطاع غزة–وزارة الصحة    المتواجد في مجمع الشفاء الطبي في تبيانا ال زتحديث وتطوير مركاالحتياجات المطلوبة ل 

آلية المتابعة  
 والتقييم 

 المشروعفي شراؤها  جهزة والمعدات المطلوبمتابعة عرض األسعار والترسية والمواصفات الفنية لأل •

 تقرير الجهة الطالبة للمشروع. •

 متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع. •

 تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفيذ المشروع.  •
 مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد    ا. ريم أحمد عبد الهادي معد المشروع:   إلعدادا

 جهات االتصال 
 مدير عام التعاون الدولي  المسمى الوظيفي: د. عبد اللطيف الحاج  االسم: 

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps اإليميل: 


