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 رقم طلب المشروع
خاص بالتعاون (

 )الدولي
 1202/   05/27 التاریخ          2021/000      

 اسم المشروع
مشروع إنشاء قاعة لألرشفة االلكترونیة للوثائق الطبیة واإلداریة 

 قطاع غزة –في وزارة الصحة 
الجھة الطالبة 

 للمشروع

 -دائرة األرشیف المركزي 
 – اإلدارة العامة للشؤون اإلداریة

  وزارة الصحة

 نوع المشروع شھور 3 مدة المشروع
 ضمن الخطة 

 طارئ 

 مجال المشروع
 خدمات عالجیة  أجھزة ومعدات  ترمیم  إنشاءات 

 ............)مع التحدید(خرى أ  نفقات تشغیلیة  تدریب وابتعاث  مستھلكات 

الجھة المسئولة عن 
 وزارة الصحة  – وحدة تكنولوجیا المعلومات التنفیذ

الشركاء في 
  التنفیذ

الفئة المستھدفة 
مكان تنفیذ  الوزارة األوراق الطبیة واإلداریة والمالیة في وحجمھا

 دائرة األرشیف المركزي المشروع

التكلفة التقدیریة 
 )أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمس وأربعون دوالر أمریكي فقط ال غیر( $24,945  للمشروع بالدوالر

 ملخص المشروع
نبذة عن فكرة (

 )المشروع ومتطلباتھ

قطاع  –االلكترونیة للوثائق الطبیة واإلداریة في وزارة الصحة إنشاء قاعة لألرشفة فكرة المشروع عبارة عن 

اإلداریة وكافة المعامالت الورقیة، وذلك للتخلص من تتطلع وزارة الصحة إلى أرشفة جمیع الوثائق الطبیة و غزة. حیث

ي في الوزارة، خاصة یعتبر ھذا المشروع خطوة نحو التحول اإللكترونلذا  جمیع األوراق المتكدسة ولتسریع وتیرة العمل.

 للحد األدنى. في ظل نقص الموارد مما یساھم في تقلیل النفقات ووقف استخدام األوراق

 مبررات المشروع 

 التدفق الھائل للوثائق الطبیة واإلداریة مما یؤدي إلى صعوبة معالجتھا وحفظھا. •
 عن طریق السرقة أو االحتراق أو التلف نتیجة العوامل الجویة أو غیرھا. سھولة ضیاع الوثائق الطبیة واإلداریة •
 صعوبة استرجاع الوثائق الطبیة واإلداریة في حال احتراقھا أو سرقتھا. •
 صعوبة تبادل الوثائق داخل وخارج المؤسسة. •

 أھداف المشروع

 :الھدف العام
 جمیع األوراق المتكدسة.أرشفة الملفات الطبیة واإلداریة إلكترونیا والتخلص من 

 :األھداف الخاصة

 توفیر أجھزة الالب توب وملحقاتھا الالزمة لعملیة األرشفة اإللكترونیة. .1
 تسھیل معالجة وحفظ واسترجاع العدد الكبیر من الوثائق الطبیة واإلداریة. .2
 تسھیل عملیة تبادل الوثائق داخل وخارج الوزارة. .3
 حال تعرض األصول ألي تلف.توفیر نسخة احتیاطیة من الوثائق في  .4

 النتائج المتوقعة 
 خلق بیئة عمل بال أوراق مما یساعد في إنجاز العمل بسرعة أكبر. 
 .فرز وتدقیق عدد أكبر من الوثائق في مدة زمنیة أقل 
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الجدول الزمني لمراحل 
تنفیذ المشروع 

 الرئیسیة 

 المرحلة
 المدة الزمنیة باألشھر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضیر
             التنفیذ
              غالقالتقییم واإل

الموازنة التقدیریة 
 بالدوالر

# Data System Qty. Unit Price 
($) 

Total Price 
($) 

1.  Brand name laptop 10 700 7000 
2.  24-port switch 2 350 700 
3.  Patch panel 2 70 140 
4.  Rack 10U 2 100 200 
5.  UniFi Access Point 4 130 520 
6.  Brand Name UPS 800 VA 2 70 140 
7.  Patch cable 50cm 50 1 50 
8.  Patch cable 3m 50 3 150 
9.  Network Cable Cat 6A 500 1 500 
10.  Duct 4*6 50 2 100 
11.  Duct 2.5*2.5 100 1 100 
12.  Duct 2.5*2.5 50 0.5 25 
13.  Network Socket 20 6 120 
14.  MikroTik 1 100 100 
15.  PTP Link (2 Unit) 1 1,100 1,100 
16.  NAS Storage 1 2,500 2,500 
17.  Server 1 8,500 8,500 
18.  CCTV System 1 3,000 3,000 

Total ($) 24,945  

كیفیة االستدامة 
 للمشروع

 .صیانة دوریة لألجھزة والمعدات للحفاظ علیھا واستمراریة استعمالھا 
  المختلفة والمعداتتوفیر قطع الغیار الالزمة لألجھزة. 

 آلیة المتابعة والتقییم 

 .تقاریر خاصة بعرض السعر والترسیة حسب المواصفات المطلوبة 
 .تقریر الجهة الطالبة والجهة الفنیة المعنیة بخصوص االستالم لألجهزة والمعدات وكفاءتها في العمل 
  والختامیة للمشروع.متابعة التقاریر الدوریة 

 .تقریر بأثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع 

 ). G ssd 500، جیل ال یقل عن الثامن ، ھارد   core 15جیجا ، معالج  8مواصفات أجھزة الالب توب (رام   المرفقات
 موافقة الجھة الفنیة. 

 حمزة عبد الجواد  . د: دائرة إعداد المشاریع مدیر أحمد الصوفي. أ: معد المشروع اإلعداد

 مدیر عام التعاون الدولي :المسمى الوظیفي عبد اللطیف الحاج. د :االسم جھات االتصال
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 0097082826325 :الھاتف مع كود الدولة icd@moh.gov.ps :اإلیمیل


