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 رقم طلب المشروع
(خاص �التعاون 

 الدولي)

 1202/   02/14 التار�خ          2021/016      

 اسم المشروع
قطاع  –إنشاء مبنى للع�ادات الخارج�ة في مجمع الشفاء الطبي 

 غزة

الجهة الطال�ة  

 للمشروع 
  –اإلدارة العامة للمستشفیات  

 وزارة الصحة 

 نوع المشروع  شهراً  18 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 خدمات عالج�ة   أجهزة ومعدات   ترم�م  إنشاءات  

 خرى (مع التحدید............) أ  نفقات تشغیل�ة   تدر�ب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة عن  
 التنفیذ 

 وزارة الصحة
الشر�اء في 

 التنفیذ 
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

 متردد على مبنى الع�ادات القد�مة 17,800
 شهر�اً 

مكان تنفیذ  
 المشروع 

 وزارة الصحة –مجمع الشفاء الطبي 

التكلفة التقدیر�ة 
   للمشروع �الدوالر

 أمر�كي)$ (ثالثة مالیین ومائة وعشرون ألف دوالر  3,120,000

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطل�اته)

للمبنى القد�م المتهالك. حیث سیتكون المبنى الجدید من طا�قین �مساحة    المشروع ع�ارة عن إنشاء مبنى جدید للع�ادات بدیالً 

لكل طابق  1,900 �اطنة وعظام     ;متر مر�ع  انتظار ، خدمات تشخ�ص�ة ، ع�ادات  الطابق األرضي �شمل (صیدل�ة ، صالة 

وخدمات  وجلد�ة مخازن  ع�ادات  ،  و  التجمیل�ة  الجراحة  وع�ادة  والحنجرة  واألذن  األنف  (ع�ادات  ف�شمل  األول  الطابق  أما   (

تخط�ط الدماغ و�ذلك غرف للغ�ار و للعمل�ات  و   عصابع�ادة لأل للجراحة العامة وجراحة الوجه والفك وع�ادات للمسالك البول�ة و 

نظرًا لقدم وتهالك مبنى الع�ادات القد�م وحاجته إلى اإلزالة و�ذلك    تأتي أھمیة ھذا المشروع   .  الصغرى ، وخدمات وغرف إدار�ة)

م بھذا المشروع سیكون لھ أثر  سنویاً الذي یفوق سعة المبنى الحالي. وبالتالي فإن القیا  241,459عدد المترددین الكبیر ال�الغ  

 الخدمة المقدمة في العیادات الخارجیة.  ن جودة  ی كبیر في تحس

 مبررات المشروع  
 المبنى القد�م غیر مصمم جیدا لدخول وخروج المرضى.   •
 قدم وتهالك المبنى القد�م وحاجته إلى اإلزالة.   •
 مر�ض. 17,800أعداد المترددین الكبیرة ال�الغ شهر�ا   •

 أهداف المشروع 

 الهدف العام: 

یلبي   مبنى جدید للع�ادات الخارج�ة وتجهیز إنشاءمن خالل  مجمع الشفاء الطبيفي مرضى ل المقدمة ل  الخدمات الصح�ةتعز�ز 

 . المواصفات النوع�ة للخدمة
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 األهداف الخاصة:

 أول).متر مر�ع (طابق أرضي + طابق  1,900بناء مبنى من طا�قین مساحة �ل طابق  .1

 توفیر األجهزة واألثاث الطبي وتجهیزات الحوس�ة الالزمة لتشغیل المبنى. .2

 النتائج المتوقعة 
  .مبنى جدید للع�ادات الخارج�ة في مجمع الشفاء الطبي مجهز ومؤثث �شكل �امل 
 الخارج�ة. كبیرة من المترددین على الع�اداتاست�عاب األعداد ال 

الجدول الزمني لمراحل  
 تنفیذ المشروع الرئ�س�ة  

 المرحلة 
 المدة الزمن�ة �األشهر 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
             التحضیر 
             التنفیذ 
              غالق التقی�م واإل

الموازنة التقدیر�ة 
 �الدوالر 

 التكلفة �الدوالر  البند  #
 2,470,000 طا�قین إنشاء مبنى من  .1
 500,000 تجهیزات طب�ة  .2
 150,000 أثاث طبي وتجهیزات حوس�ة  .3

$  3,120,000 �األرقام  التكلفة اإلجمال�ة  

 التكلفة اإلجمال�ة �الحروف 
ثالثة مالیین ومائة وعشرون ألف 

  دوالر أمر�كي 
ك�ف�ة االستدامة  

 للمشروع
 للحفاظ علیها واستمرار�ة  تقد�مها للخدمة �الشكل المناسب.واألجهزة  لمبنىالق�ام �عمل ص�انة دور�ة ل 
 .توفیر قطع الغیار الالزمة لألجھزة والمعدات المختلفة 

 آل�ة المتا�عة والتقی�م  

 .تقار�ر خاصة �عرض السعر والترس�ة حسب المواصفات المطلو�ة 
  و�فاءتها في العمل. واألثاث االستالم لألجهزة والمعداتتقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص 
 .متا�عة التقار�ر الدور�ة والختام�ة للمشروع 
 .تقر�ر �أثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع 

 سیتم إرفاق المخططات والمواصفات التفصیلیة خالل أسبوع.  - المرفقات 

 مدیر دائرة إعداد المشار�ع: د. حمزة عبد الجواد    محمود الخطیبمعد المشروع:   اإلعداد

 جهات االتصال 
 مدیر عام التعاون الدولي  المسمى الوظ�في: د. عبد اللط�ف الحاج  االسم: 

 0097082826325 الهاتف مع �ود الدولة: icd@moh.gov.ps اإل�میل: 


