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 سلى انًششٔع

)خبص ثبنتعبٌٔ 

 انذٔنٙ(

 72/9/7070 انتبسٚخ (سهسم/سُختسلى ي)         0033/2020        

 اسى انًششٔع
 نًشػٗ لطبع غضحانتشخٛظٛخ  اجشاء عًهٛبد انمسطشح انمهجٛخ

انجٓخ 

 انًمذيخ
 غضح -ٔصاسح انظحخ 

 ؽبسئ          استشاتٛجٙ                               َٕع انًششٔع          شٕٓس 6 يذح انًششٔع

 يجبل انًششٔع
 تذسٚت ٔاثتعبث        يستٓهكبد                      أجٓضح ٔيعذاد         اَشبءاد                 تشيٛى                    

 خشٖ )يع انتحذٚذ......................................(أ             خذيبد عالجٛخ                َفمبد تشغٛهٛخ             

انًسئٕنخ عٍ انجٓخ 

 ٛزُفانت
 ٔصاسح انظحخ

 انجٓخ انًًٕنخ انششكبء

 انفئخ انًستٓذفخ

 ٔحجًٓب
 يشٚغ  1750

يكبٌ تُفٛز 

 انًششٔع
 لطبع غضح -يجًع انشفبء انطجٙ

نهًششٔع انتمذٚشٚخ  تكهفخان

 ثبنذٔالس 
 دٔالس 175000

 

 هخض انًششٔعي

)َجزح عٍ انًششٔع 

 ٔيتطهجبتّ(

% يُٓب ٚتى 95يب ٚضٚذ عٍ حبنخ سُٕٚبً  3500ثًعذل  غضح  نهجبنغٍٛ فٙ لطبعانتشخٛظٛخ حبالد انمسطشح انمهجٛخ  •

 ئجشاؤِ فٙ يستشفٛبد ٔصاسح انظحخ ثمطبع غضح.

 ال ٚتى تمذٚى ْزِ انخذيخ ثشكم يستًش نهًشػٗ نعذو تٕفش يستٓهكبد انعًهٛخ  •

 ٚ أشٓش 6حبنخ لسطشح تشخٛظٛخ نًشػٗ لطبع غضح نًذح  1750انًششٔع نتٕفٛش تًٕٚم نعذد ٓذف 

يجشساد انًششٔع 

  ٔانًإششاد انحبنٛخ

 انخبطخ ثأْذافّ

يستشفٛبد ٔصاسح  ت يٍ عًهٛخ انتحٕٚم نهخبسج نتهمٙ انخذيخ انالصيخ ٔانغٛش يتٕفشح فٙيعبَبح يشػٗ انمه -

 لطبع غضح انظحخ فٙ

ثشكم دٔس٘ ٚؼًٍ استًشاس  عذو تٕفش يستٓهكبد خذيبد يشػٗ انمهت ثًشافك ٔصاسح انظحخ ثمطبع غضح -

 انخذيخ.

 عهٗ تٕفٛش انُفمبد ثسجت انحظبسثمطبع غضح نظحخ عذو لذسح ٔصاسح ا -

 أْذاف انًششٔع
 ًشػٗ انمهت نانمسطشح انتشخٛظٛخ  تٕفٛش يستٓهكبد خذيبد  -
 

ُتبئج  ٔانًإششاد ان

 تُفٛزانًتٕلعخ ثعذ 

 انًششٔع 

 أشٓش  6ستشفٛبد ٔصاسح انظحخ نًذح استًشاس انخذيخ انًمذيخ نًشػٗ انمهت ثً -
 لسطشح تشخٛظٛخ نًشػٗ لطبع غضح 1750عذد ئجشاء  -

نًشاحم انجذٔل انضيُٙ 

تُفٛز انًششٔع 

  انشئٛسٛخ

 

 (انًذح انضيُٛخ ة )االشٓش انًشحهخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             انتحؼٛش

             انتُفٛز

             انتمٛٛى ٔاالغالق
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انتمذٚشٚخ  انًٕاصَخ

 ثبنذٔالس

 انُسجخ انتكهفخ ثبنذٔالس انجُذ  انشلى

كم  يشٚغ 1750ل  يستٓهكبد انمسطشح انمهجٛخ 1

 دٔالس أيشٚكٙ 100عًهٛخ تحتبج 

175000 100 

 ٔخًسخ ٔسجعٌٕ أنف دٔالس أيشٚكٙيبئخ  انًجهغ االجًبنٙ ثبنكهًبد

 

 االستذايخكٛفٛخ 

 نهًششٔع

 ثًستشفٛبد انٕصاسحتٕفش انًشاكض  -

 تٕفش انكبدس  -

 فٙ انًستمجم سبًْخ ٔصاسح انظحخ ثتٕفٛش انًستٓهكبد راتٛبً أٔ عجش انًشبسٚعي -

 انٛخ انًتبثعخ ٔانتمٛٛى

ٔكٛفٛخ   نهًششٔع

لٛبط انُتبئج 

 ٔانًإششاد

 

 ٔاالستالو انتشسٛخاألسعبس ٔتٕفٛش يٕاطفبد انًستٓهكبد انًختهفخ ٔيطبثمتٓب نعشٔع  -

 يتبثعخ انتمبسٚش انذٔسٚخ ٔانختبيٛخ نهًششٔع -

 انًششٔع تُفٛز لخ لجم أثش تُفٛز انًششٔع عهٗ انًإششاد راد انعالتمشٚش ث -

 

ًختظشح ان انًشفمبد

 انخبطخ ثًٕاصَخ 

 

 

 

 سٛتى ئسفبق انتفبطٛم عُذ انًٕافمخ انًجذئٛخ عهٗ تًٕٚم انًششٔع

 

 

 

 

 

 د. حًضح عجذ انجٕادئششاف يذٚش دائشح ئعذاد انًشبسٚع:   د. حًضح عجذ انجٕاد يعذ انًششٔع : الششافاالعذاد ٔا

 جٓبد االتظبل
 عبو انتعبٌٔ انذٔنٙيذٚش  انًسًٗ انٕظٛفٙ: د. عجذ انهطٛف انحبج  االسى:

 2826325 8 00970 انٓبتف يع كٕد انذٔنخ icd@moh.gov.ps اإلًٚٛم:


