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 رقم طلب المشروع
(خاص بالتعاون 

 الدولي)

 1202/   02/28 التاریخ  2021/036      

 اسم المشروع
توفیر األجهزة المخبریة الالزمة للمختبرات وبنوك الدم في وزارة 

 قطاع غزة –الصحة 

الطالبة الجهة 

 للمشروع
اإلدارة العامة للخدمات الطبیة 

 وزارة الصحة –المساندة 

 نوع المشروع أشهر 6 مدة المشروع
 ضمن الخطة 

 طارئ 

 مجال المشروع
 خدمات عالجیة  أجهزة ومعدات  ترمیم  إنشاءات 

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

الجهة المسئولة عن 
 التنفیذ

 وزارة الصحة
الشركاء في 

 التنفیذ
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها

ة وزار  –المرضى المراجعین لمختبرات وبنوك الدم 
 الصحة

مكان تنفیذ 
 المشروع

 مختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة

التكلفة التقدیریة 
  للمشروع بالدوالر

 دوالر أمریكي) ألفًا وسبعمائة ثالثمائة وثالثة وتسعون( $ 393,700

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة 

 المشروع ومتطلباته)

المشروع عبارة عن توفیر األجهزة المخبریة الالزمة لضمان استمرار تقدیم الخدمة في مختبرات وبنوك دم المستشفیات والرعایة 

واألجهزة الموجودة  2018األولیة وكذلك المختبر المركزي. علما بأنه لم یتم توفیر احتیاجات المختبرات من األجهزة منذ عام 

دي إعاقة تقدیم الخدمة في كثیر من األحیان باإلضافة إلى إعادة الفحوصات أكثر من مرة مما یؤدي كثیرة األعطال مما یؤ أصبحت 

. كما أنها قد تتوقف عن العمل بشكل نهائي في أي لحظة األمر الذي یؤدي إلى توقف تقدیم الخدمة إلى استهالك مواد الفحص

ن توفیر هذه األجهزة سیكون ذا أثر بالغ على جودة الخدمة لذلك فإوما یترتب على ذلك من تأثیر سلبي على صحة المرضى. 

 للمرضى.

 مبررات المشروع 

 توقف عدد من األجهزة المخبریة القدیمة الموجودة في المختبرات عن العمل بشكل مستمر مما یؤثر على تقدیم الخدمة.   •
 أجهزة فحص عوامل التجلط. 5أجهزة فحص كیمیاء و 10تكهین عدد    •
 جهزة الهامة مثل السنتریفیوج ، المیكروسكوب ، السبیكروفوتومیتر نتیجة انتهاء عمرها االفتراضي.عدد من األتكهین    •
 جهاز فحص كیمیاء بشكل مستمر. 15جهاز من أجهزة فحص أمالح الدم و 11الحاجة لصیانة    •
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 أهداف المشروع

 الهدف العام:

توفیر األجهزة المخبریة الالزمة لضمان استمرار تقدیم الخدمة في من خالل  مرضى لالمقدمة ل تشخیصیةالخدمات ال تعزیز

 قطاع غزة. –مختبرات وبنوك دم وزارة الصحة 

 األهداف الخاصة:

 توفیر األجهزة المخبریة الضروریة لضمان استمرار تقدیم خدمات المختبرات وبنوك الدم. .1

 للمرضى.تحسین جودة خدمات مختبرات وبنوك الدم المقدمة  .2

 تخفیف األعباء المالیة الملقاة على عاتق الوزارة خاصة في ظل جائحة كورونا. .3

 النتائج المتوقعة 
 .سد العجز من األجهزة المخبریة المطلوبة لتغطیة العمل في كافة المختبرات وبنوك الدم 
  الفحص.عدم إعادة الفحوصات أكثر من مرة نتیجة توقف لعطل األجهزة وبالتالي الحفاظ مواد 

 .إنجاز الفحوصات المخبریة بشكل سریع وبجودة عالیة 

الجدول الزمني لمراحل 
 تنفیذ المشروع الرئیسیة 

 المرحلة
 المدة الزمنیة باألشهر

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

الموازنة التقدیریة 
 بالدوالر

 التكلفة  البند 
$    المخبریةمن األجھزة   2021لسنة  احتیاج المختبرات وبنوك الدم .1 393,700 

 $  393,700 باألرقام التكلفة اإلجمالیة

 التكلفة اإلجمالیة بالحروف
ثالثمائة وثالثة وتسعون ألفًا 

  دوالر أمریكي وسبعمائة

كیفیة االستدامة 
 للمشروع

 الدوریة لألجهزة وتوفیر قطع الغیار الضروریة لضمان استمراریة عملها بالشكل المناسب.الصیانة  -

 آلیة المتابعة والتقییم 

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

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

 المرفقات
 .المخبریة احتیاج المختبرات وبنوك الدم من األجهزة ائمةق 
 موافقة الجهة الفنیة المعنیة. 

 مدیر دائرة إعداد المشاریع: د. حمزة عبد الجواد   محمود الخطیبمعد المشروع:  اإلعداد

 جهات االتصال
 مدیر عام التعاون الدولي المسمى الوظیفي: د. عبد اللطیف الحاج االسم:

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps اإلیمیل:
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 المخبریةمن األجھزة   2021لسنة احتیاج المختبرات وبنوك الدم 

   المخبریة المختبرات من األجھزةاحتیاج 

العدد  الجھاز #
المختبر  مستشفیات المطلوب

 المركزي
رعایة 
السعر التقدیري  رعایة أولیة المستشفى أولیة

 للجھاز $
السعر التقدیري 

 الكلي$

1.  

Chemistry auto 
analyzer 400-500 
test/hr. 

 35,000 35,000  - ناصر -  - 1 1

2.  

Eppendorf 
centrifuge (speed 
10,000-15,000)  

 5,000 5,000  - ناصر  -  -  1 1

3.  

Chemistry auto 
analyzer 200 
test/hr. 

 50,000 25,000 ، خانیونس غزة  - 2  -  - 2

4.  Lab refrigerator 7 5 -  2 
 ، الشفاء ، الدرة

 10,500 1,500 ، الشمال غزة )2النجار، النفسیة (

5.  
 Safety cabinet 

class II  
 10,000 10,000  - الدرة   -  - 1 1

6.  
Real Time PCR 
Machine 

2 -  2 -  -  -  40,000 80,000 

7.  
Deep freezer       
(-80) 

1 -  1  - -  -  10,000 10,000 

8.  Vortex 6  -  - 6 -  ) 4,200 700 )2)، رفح(2خانیونس(، ) 2غزة 

9.  
Heamatology 
analyzer 

 )،1الوسطى( )،2غزة( النفسیة  5  - 1 6
 )2خانیونس(

8,000 48,000 
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 من األجھزة المخبریةبنوك الدم  اجاحتی

العدد  الجھاز #
المختبر  مستشفیات المطلوب

 المركزي
رعایة 
السعر التقدیري  رعایة أولیة المستشفى أولیة

 للجھاز ($)
السعر التقدیري 

 الكلي ($)

1.  
Platelet shaker 
with incubator 

5 - - - 
 ى، االقص ناصر، اإلندونیسي الشفاء ،

 ، االوروبي
- 5,000 25,000 

2.  

ID centrifuge 
with Incubator   
(for cross 
match) 

4 - - - 
الشفاء، الرنتیسي ، األقصى ، بیت 

 حانون
- 5,500 22,000 

3.  Biomixer 
األوروبي ، الشفاء ، اإلندونیسي  - - - 7

 )، النجار3األقصى(
- 1,500 10,500 

4.  
Blood bank 
refrigerator 

5 - - - 
اإلندونیسي، االقصى، ناصر، 

 األوروبي ، النجار
- 8,000 40,000 

5.  
Serofuge 
centrifuge 

5 - - - 
الرنتیسي، الھالل اإلماراتي، األقصى  

 ، النجار ، بیت حانون
- 2,500 12,500 

6.  Plasma 
extractor 

10 - - - 
) 2)، ناصر، األقصى(2الشفاء( 

بیت حانون ، النجار، اإلندونیسي، 
 اإلماراتي، األوروبي

- 1,000 10,000 

7.  

Blood bank 
chair with 
biomixer 

8 - - - 
)، 2ناصر ، اإلماراتي، األقصى (

 21,000 3,000 - )1) بیت حانون (1اإلندونیسي (

$  المخبریة من األجھزة 2021 لسنة  التكلفة اإلجمالیة الحتیاجات المختبرات وبنوك الدم 393,700 

 

 


