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 المشروعرقم طلب 
(خاص �التعاون 

 الدولي)

 25/01/2021 التار�خ         004/2021      

 اسم المشروع
والمواصالت التا�ع    والنقل اإلسعاف مبنىاستكمال بناء وتشیید 

  قطاع غزة -لوزارة الصحة

الجهة الطال�ة  

 للمشروع 

وحدة اإلسعاف والطوارئ 

وزارة   – والنقل والمواصالت

 الصحة

 نوع المشروع  شهور 5 المشروع مدة 
 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 

 والصیانة للھندسة العامة اإلدارة
الشر�اء في 

 التنفیذ 
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

لنقل  ادائرة  - وحدة اإلسعاف والطوارئ
وحدة التكنولوجیا والمعلومات -والمواصالت  

مكان تنفیذ  
 المشروع 

 وزارة الصحة   – والنقل اإلسعاف مبنى مقر

التكلفة التقدیر�ة 
   للمشروع �الدوالر

 دوالر أمر�كي)  وتسعمائة الف ستة عشر$ (16,900

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطل�اته)

المشروع على   الخارج�ة للمبنى �شلختة  ال من خالل    والطوارئ استكمال بناء وتشیید مبنى اإلسعاف  تقوم فكرة  قصارة 

دوالر، وذلك للحفاظ على المبنى من عوامل التعر�ة والرطو�ة التي تؤثر �شكل    16,900إ�طالي بتكلفة تقدیر�ة حوالي  

 المتواجدة داخل المبنى. الكهر�ائ�ةو�عض األجهزة  المكتبي سلبى على األثاث

 مبررات المشروع  

 لعوامل التعر�ة مما یؤثر سل�ا على المبنى . تعرض المستمر مبنى اإلسعاف والطوارئ ال  •
 تعرض �عض األثاث والمعدات المكتب�ة للتلف �سبب الرطو�ة و�عض الم�اه في �عض الغرف داخل المبنى.  •
 التي االقتصاد�ةاألع�اء استكمال بناء وقصارة واجهات مبنى اإلسعاف والطوارئ �سبب عدم قدرة وزارة الصحة على  •

 وجائحة �ورونا.  لظروف الحصار تعاني منها الوزارة

 أهداف المشروع 

 : الهدف العام
 التا�ع لوزارة الصحة في قطاع غزة  اإلسعاف والطوارئ  استكمال تشیید و�ناء مبنى

 :األهداف الخاصة
 . 2015حمایة المبنى من عوامل التعریة والرطوبة والحرارة التي یتعرض لھا منذ عام  •
 والسقف داخل الغرف المكتب�ة.  الجدرانالمحافظة على األثاث المكتبي واألجهزة الكهر�ائ�ة لوجود رطو�ة في  •
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 قطاع غزة.-إعطاء صورة جمال�ة لمبنى اإلسعاف والطوارئ التا�ع لوزارة الصحة •
 .تخفیف األعباء المالیة الملقاة على عاتق الوزارة خاصة في ظل جائحة كورونا  •

 قعة النتائج المتو 
 اإلسعاف والطوارئ واالثاث والمعدات االخرى التا�عة لوزارة الصحة والمحافظة عل�ه.لمبنى  ازد�اد العمر االفتراضي •

 موظفین في مبنى اإلسعاف والطوارئ،النقل والمواصالت ووحدة التكنولوج�ا والمعلومات.رضا العاملین وال •

الجدول الزمني لمراحل  
تنفیذ المشروع 

 الرئ�س�ة  

 المرحلة 
 المدة الزمن�ة �األشهر 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             التحضیر 
             التنفیذ 
              غالق التقی�م واإل

الموازنة التقدیر�ة 
 �الدوالر 

Cost  Item  No.  

15,500  Plastering Work 1. 
1000 Tiling Works 2. 
400 Steel Works 3. 

16,900 Total Cost  

 آل�ة المتا�عة والتقی�م  
 . والجهة المنفذة للمشروع ال�ة للمشروع تقر�ر الجهة الط •
 للمشروع.التقر�ر الختامي متا�عة  •

 المواصفات الفنیة لتشطیب واجھات مبنى اإلسعاف والطوارئ والكمیات المطلوبة والمخططات الھندسیة لذلك.  المرفقات 

 مدیر دائرة إعداد المشار�ع: د. حمزة عبد الجواد    ا. ر�م احمد عبد الهادي معد المشروع:   اإلعداد

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

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


