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 المشاریع  إعداد دائرة 

60/1202 رقم المشروع  14/2/1202 التاریخ    

 . غزة– الصحة بوزارة األقصى شھداء مستشفى في الخارجیة العیادات مبنى وتجھیز إنشاء اسم المشروع

التمویل ر بعد توفر ھش 18 مدة المشروع طارئ □                ضمن الخطة االستراتیجیة  ■ نوع المشروع:   

 مستھلكات  □ تدریب وابتعاث              □أجھزة ومعدات             ■ترمیم               □   انشاءات        ■  مجال المشروع

 غزة  - وزارة الصحة الجھة المنفذة 
في   الشركاء

 التنفیذ 
 

 المستھدفةالفئة 
 ألف نسمة. 350سكان محافظة الوسطى والبالغ عددھم حوالي 

الجھة 
 المستفیدة 

مستشفى شھداء 
 األقصى

 دوالر أمریكي).   ملیون وتسعمائة وستون ألف( $ 1,960,000 الموازنة التقدیریة $

 ملخص المشروع 

 

ــاء وتشـــطیب وتجهیز مبنى الع�ادات  تقوم فكرة المشـــروع على   ــتشـــفى شـــهداء األقصـــىإنشـ منطقة دیر البلح    في الخارج�ة في مسـ
  350�محافظة الوســــطى. وتقدم الع�ادات الخارج�ة في المســــتشــــفى الخدمات الصــــح�ة لســــكان محافظة الوســــطى وال�الغ عددهم  

بنى و�تكون الم ، حیث أن مســتشــفى شــهداء األقصــى المســتشــفى الوحید الذي �قدم خدمات صــح�ة لســكان المحافظة،ألف نســمة
،   2م150، وتبلغ مســاحة الع�ادات الخارج�ة الحال�ة  2م1200الجدید من طا�قین (طابق أرضــي +طابق أول) مســاحة �ل طابق 

المجاور للمســـتشـــفى من الناح�ة   النادي الر�اضـــيوهي مســـاحة صـــغیرة الحجم وغیر مؤهلة، �اإلضـــافة إنها مســـتأجرة تحت مدرج  
أن هناك ز�ادة في عدد توى جودة الخدمات الصـــــح�ة المقدمة لســـــكان المنطقة وخاصـــــة  الغر��ة، وهذا بدوره یؤثر ســـــل�ًا على مســـــ

 شـــــهر�ًا، �اإلضـــــافة إلى أن  4800المترددین على الع�ادات الخارج�ة في مســـــتشـــــفى شـــــهداء األقصـــــى حیث بلغ عدد المترددین 
المشــروع للمســاهمة في تحســین جودة تشــهد ز�ادة مطردة في عدد الســكان ؛ لذلك �أتي هذا   محافظة الوســطى �قطاع غزةمنطقة 

كلفة تقدیر�ة للمشـــــــــروع تبلغ وذلك بتالخدمات الصـــــــــح�ة المقدمة في مبنى الع�ادات الخارج�ة �مســـــــــتشـــــــــفى شـــــــــهداء األقصـــــــــى 
1,960,000  $. 

 مبررات المشروع

 .ال یوجد مبنى مناسب ومؤهل للع�ادات الخارج�ة في مستشفى شهداء األقصى 
  مناسب للعمل من حیث صغر مساحته وقّلة التهو�ة ف�ه، مما ینعكس بدوره سل�ًا على جودة الخدمات  المكان الحالي غیر

 الصح�ة المقدمة ف�ه. 
 الز�ادة المطردة في عدد السكان؛ مما یز�د الضغط على الخدمات الصح�ة المقدمة لسكان المنطقة . 
  مستشفى شهداء األقصى �ونها �شكل أساسي على الخدمات الصح�ة المقدمة في محافظة الوسطى اعتماد سكان

 سكان المنطقة.األوضاع االقتصاد�ة الصع�ة التي �عاني منها المستشفى الوحید في المحافظة �اإلضافة إلى 

 

 أھداف المشروع 

 الهدف العام: 
تحسین جودة الخدمات الصح�ة المقدمة لسكان محافظة الوسطى من خالل إنشاء وتشطیب وتجهیز مبنى الع�ادات  

 الخارج�ة في مستشفى شهداء األقصى. 
 لتلیق �خدمة المر�ض الفلسطینيالخارج�ة من الناح�ة اإلنشائ�ة في مستشفى األقصى  الع�ادات تطو�ر . 
  الخارج�ة �األجهزة الطب�ة واألثاث الطبي.تجهیز مبنى الع�ادات 
 .تقد�م الرعا�ة الطب�ة لشر�حة أكبر من المرضى في محافظة الوسطى 
  في المبنى الجدید لمترددي الع�ادات الخارج�ة.الخدمات التشخ�ص�ة والعالج�ة جودة تحسین مستوى 
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 المشاریع  إعداد دائرة 

عوامل نجاح 
 المشروع

  .توفر األرض حال�ًا إلنشاء المبنى الجدید علیها 
  .توفر �ادر طبي مؤهل لتقد�م الخدمات الصح�ة في مبنى الع�ادات الخارج�ة �مستشفى شهداء األقصى 
  .توفر �ادر فني للق�ام �عمل�ة الص�انة الدور�ة لألجهزة الطب�ة 

 تحّسن جودة الخدمات الصح�ة المقدمة في مبنى الع�ادات الخارج�ة �مستشفى شهداء األقصى.   النتائج المتوقعة 

  .تحّسن رضى المرضى في محافظة الوسطى عن الخدمات الصح�ة المقدمة في مبنى الع�ادات الخارج�ة �المستشفى 

مراحل تنفیذ  
المشروع (جدول  

 الزمني)

 

 المدة الزمنیة باألشھر المرحلة

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

             التحضیر 

             التنفیذ 

             االغالق
 

 الموازنة التقدیریة 

 الموازنة التقدیر�ة إلنشاء وتجهیز مبنى الع�ادات الخارج�ة 
 # البند  التكلفة �الدوالر 
.1 انشاء وتشطیب المبنى   1,560,000  
.2 أجهزة طب�ة 310,000  
.3 أثاث طبي  90,000  

 التكلفة اإلجمال�ة 1,960,000
 

 الصحة �ادر طبي مؤهل وقادر على تقد�م الخدمات الصح�ة للسكان و�شكل مستمر. توفر وزارة   استدامة المشروع
 ادر فني مؤهل للق�ام �عمل�ة الص�انة الدور�ة لألجهزة الطب�ة.  توفر وزارة الصحة� 

 الجداول والكم�ات والمواصفات المطلو�ة.تقار�ر الخاصة �عرض السعر والترس�ة حسب   الیة المتابعة والتقییم 

  األجهزة واألثاث الطبي. تقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص االستالم 
 سیتم ارفاق جداول الكم�ات والمواصفات للمشروع + مخططات المشروع خالل أسبوع.  المرفقات  

 شراف: د. حمزة عبد الجواد إ د. تغرید الغوطي  االعداد

 جھات االتصال 

 د. عبد اللطیف الحاج  االسم:

 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: 
 icd@moh.gov.ps اإلیمیل:

 2826325 8 00970 الھاتف مع كود الدولة 
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