
وع وعرقم الم�� وعاسم الم�� وععدد المستف�دين وصف موجز عن الم�� ان�ة الم�� � م��

SRGVC 5.4.1خ��ة العدس مب�� صديق للب�ئة �
�

� - ملعب كرة سلة وكرة طائرة � وع ا�شاء مركز ش�ا�� م��

 �
� طابق ار��

ا�شاء مب��

مشطب �ال�امل ع� مساحة 

300 م�� م��ــع من اصل 

المساحة ال�ل�ة 1000 م�� 

م��ــع و�ه دورات ومرافق 

� والمب�� 
لالستخدام ال��ا��

نموذج لمب�� صديق للب�ئة 

و�تم االنارة للمب�� والمرافق 

�استخدام الطاقة الشمس�ة 

وتكي�ف مركزي و�جانب 

المب�� يوجد ملعب ل�رةالسلة 

� الب��ة  والطائرة مع تجه��

التحت�ة و�ركة لتجميع م�اە 

االمطار والحقن ل�اطن 

االرض، مساحة البناء 

و�ستف�د منه س�ان خ��ة 

العدس

3000224,216.87$      

GVCD1.1.7لد�ة رفح� �
�

وع  تط��ر شارع  رقم (10) � م��

وع ضمن مشار�ــــع  � الم��
�

�أ�

برنامج تنم�ة المجتمعات 

المهمشة الممول من خالل 

صندوق تط��ر واقراض 

الهيئات المحل�ة  و ذلك 

�ق�مة 213,400.00 دوالر 

وهو ع�ارة عن رصف شارع 

�طول 800 م�� و�عرض 6.5 

م�� أسفلت الجهة الغ���ة من 

الشارع والعمل �شمل أعمال 

�ف ص�� وأعمال ت��ف 

م�اە أمطار وحجر جبهة ع� 

الجهة الغ���ة وأسفلت

6000$213,400.00

SRGVC5.1.4قات طرق �استخدام أنظمة الطاقة الشمس�ة وع تط��ر وانارة مف�� م��

وع ضمن مشار�ــــع  � الم��
أ��

صندوق تط��ر واقراض 

الهيئات المحل�ة (GIZ) و 

ذلك �ق�مة (66,920  يورو)  

وع ع�ارة عن ترك�ب  والم��

 �
�

انارة �الخال�ا الشمس�ة �

وع عامر  از�ل وم�� منطقة ال��

وخ��ة العدس ومصبح 

وع يهدف ا�� إنارة  الم��

 �
�

قات الرئ�س�ة � المف��

المناطق المهمشة �استخدام 

الطاقة الشمس�ة ح�ث تم 

 �
�

ترك�ب 18 عمود انارة �

مناطق متفرقة و�تم انارتها 

�استخدام خال�ا شمس�ة وتم 

احة  ا�شاء مظالت لالس��

عدد2 وتم وضع كرا�� 

لوك  جلوس و عمل �الط ان��

وحزامات لمنطقة المظالت

يورو  400066,920

GVCD -Rafah- SG 01مصبح �� �
�

م�ادرة إ�شاء مظالت و�نارة للشارع العام �

ترك�ب وت�ب�ت مظالت انتظار 

وترك�ب أعمدة بروف�ل حد�د 

عدد 4 ، ترك�ب كرا�� جلوس 

�اطون قا�ل للحركة ،تور�د 

وترك�ب وتوص�ل فانوس انارة 

صوديوم عدد 12،ترك�ب 

قداحة �ش�ك عدد10، ترك�ب 

مرا�ط تغذ�ة عدد10 زوج

20009,980.00$          

GVCD -Rafah- SG 02خ��ة العدس �
�

م�ادرة إ�شاء محطة تحل�ة م�اە �

ا�شاء محطة تحل�ة �قدرة 20 

 مع ملحقاتها مع 
�
كوب يوم�ا

��ات كون�ي�� وم��

150010,810.00$        

GVCD -Rafah- SG 03از�ل ە ال�� � م�ادرة تط��ر من��

الم�ادرة ع�ارة عن ا�شاء غرفة 

حارس  �مساحة 20 م�� م��ــع 

از�ل مع مخزن  � حد�قة ال��
�

�

ودورة م�اە

350011,600.00$        

GVCD -Rafah- SG 04 � � دير �اس�� م�ادرة ص�انة وتأه�ل روضة البتول ومركز ش�ا��

إعادة تأه�ل روضة �مساحة 

150 م�� م��ــع ومركز ش�اب  

�مساحة 180 م�� م��ــع 

و�شمل أعمال ص�انة ودهان 

وتور�د أثاث

5009,972.00$          

GVCD -Rafah- SG 05از�ل �مدينة رفح م�ادرة تور�د وترك�ب ألعاب لزوم تط��ر حد�قة ال��

الم�ادرة ع�ارة عن تور�د 

وترك�ب مجموعة من األلعاب 

فيه�ة الخاصة �األطفال ال��

5009,800.00$          

مشار�ــــع المناطق المهمشة 



MDPIIICII-1421117-10

� وخ��ة العدس مرحلة أو�
� �� آل ما��

�
تط��ر شوارع داخل�ة �

وع ع�ارة عن تط��ر 5  الم��

� خ��ة العدس و�� 
�

شوارع �

� وشارع ق� المل�ة
آل ما��

وع �شمل أعمال ب��ة  الم��

تحت�ة �ال�امل لشارع ق� 

المل�ة وش�كة م�اە �املة 

لشوارع خ��ة العدس مع عمل 

تط��ر لش�كة المجاري 

القائمة وكذلك شارع آل 

: �
ما��

1-شارع R1 �عرض 7-8م 

و�طول 160م.

2-شارع R2 �عرض 9م 

و�طول 133م .

3-شارع R3 �عرض 8م 

و�طول 140م.

4- شارع R4 �عرض 6 م 

وطول260 م.

5- شارع �R5عرض 8 م وطول 

98 م

وع �شمل أعمال ب��ة  والم��

تحت�ة (مواس�� م�اە 4" �طول 

6000204,013.24$      

GVCD -Rafah- SG 05از�ل �مدينة رفح م�ادرة تور�د وترك�ب ألعاب لزوم تط��ر حد�قة ال��

الم�ادرة ع�ارة عن تور�د 

وترك�ب مجموعة من األلعاب 

فيه�ة الخاصة �األطفال ال��

5009,800.00$          

اإلجما��       677,192.11$


