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 30/3/2021 التاريخ 2021/045 رقم المشروع 

مشروع استكمال مشروع الكسور المعقدة والتجميل في مجمع  اسم المشروع
 وزارة الصحة الفلسطينية بغزة –ناصر الطبي 

الطالبة  الجهة 
 مجمع ناصر الطبي  للمشروع

 ضمن الخطة نوع المشروع  شهر 12 مدة المشروع 

 مجال المشروع 
 خدمات عالجية  أجهزة ومعدات  ترميم   إنشاءات 
 خرى )مع التحديد.....(أ  نفقات تشغيلية  تدريب وابتعاث   مستهلكات 

الجهة المسئولة عن  
 التنفيذ 

وزارة الصحة  اإلدارة العامة للهندسة والصيانة،  
 غزة –الفلسطينية 

الشركاء في 
 التنفيذ 

 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

مليون   2.2سكان قطاع غزة والبالغ عددهم حوالي  
 نسمة

مكان تنفيذ  
 المشروع 

 مجمع ناصر الطبي

التكلفة التقديرية 
 (. ثون ألفًا وستمائة دوالر أمريكيمئتان وسبعة وثال ) $237,600 للمشروع بالدوالر 

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطلباته(

تقوم فكرة المشروع على استكمال مشروع الكسور المعقدة والتجميل في مجمع ناصر الطبي للتوسع بخدماته حيث أنه يعتبر 
بدًلا من تحويل الحاًلت   لجميع سكان قطاع غزة  المعقدة  عمليات الكسورالمشروع الرئيس لوزارة الصحة لتقديم خدمات  

الكسور المعقدة على إجراء   وحدة. تكمن المشكلة في عدم قدرة  وزارة الصحة، األمر الذي يشكل عبئاا على المرضى و للخارج
لمساهمة  . يأتي هذا المشروع لداخل المستشفى مما يستدعي تحويل بعض الحاًلت للخارج  جميع العمليات المعقدة للمرضى

في    في تطوير وتحسين المقدمة  الخدمة  المعقدة من خالل تزويد    وحدةجودة  الطبية والمعدات با   الوحدةالكسور  ألجهزة 
  والحوسبة واألثاث الالزمة ًلستكمال المشروع من أجل إجراء جميع عمليات الكسور المعقدة وعدم تحويل المرضى للخارج 

 . وضمان استمرارية الخدمة

 .نتيجة النقص في األجهزة والمعدات وحدة الكسور المعقدةالحاجة إلى زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة في  ❖ مبررات المشروع  
 عدم القدرة على إجراء جميع العمليات المعقدة، وتحويل بعض الحاًلت للخارج. ❖

 أهداف المشروع 

 الهدف العام: 
 الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبي  وحدةفي الصحية المقدمة  جودة الخدمات تحسينو  تطوير المساهمة في 

 األهداف الخاصة:
 على إجراء العمليات المعقدة.  الوحدةزيادة قدرة  .1
 تقليل فترة انتظار المرضى إلجراء العمليات.  .2
 الكسور المعقدة. وحدةضمان استمرارية الخدمة في  .3
 .الوحدةتحسين مستوى رضى المرضى عن الخدمات المقدمة في  .4

 الكسور المعقدة. وحدةفي الصحية المقدمة  الخدماتن جودة تحس   ❖ النتائج المتوقعة 

ن مستو  ❖  . الوحدةى رضى المرضى عن الخدمات المقدمة في  تحسا



 
 

 

الجدول الزمني لمراحل  
 تنفيذ المشروع الرئيسية  

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

             التحضير 
             التنفيذ 

              التقييم واإلغالق 

كيفية االستدامة  
 للمشروع

 استمرارية الخدمات الصحية للكسور المعقدة.توفير األجهزة والمعدات المطلوبة سيضمن  ❖
 .ة المطلوب  الصحيةوتقديم الخدمات  ضمن المشروع للعمل المستشفى لديها كوادر طبية وفنية جاهزة ❖

 آلية المتابعة والتقييم  
 .الجداول والكميات والمواصفات من والتجهيزات المطلوبةالتقارير الخاصة بعرض السعر والترسية حسب  ❖
 ومطابقة المواصفات المطلوبة.  التجهيزاتتقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص استالم  ❖
 متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع. ❖

الموازنة التقديرية 
 بالدوالر 

 النسبة التكلفة بالدوالر  البند  الرقم
 %79.7 189,350 أجهزة طبية  .1
 %6.3 15,050 أدوات ومستهلكات  .2
 %10 23,800 حوسبة  .3
 %4 9,400 أثاث  .4

  237,600 المبلغ اإلجمالي باألرقام  
  مئتان وسبعة وثالثون ألفًا وستمائة دوالر أمريكي  المبلغ اإلجمالي باألحرف 

 ألجهزة والمعدات واألثاث المطلوبة ًلستكمال المشروع. ألسعار التقديرية لقوائم با - المرفقات 
 مواصفات األجهزة والمعدات واألثاث المطلوبة ًلستكمال المشروع. -
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