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 رقم طلب المشروع
(خاص �التعاون 

 الدولي)

 1202/   02/28 التار�خ          2021/034      

 اسم المشروع
توفیر األجهزة المخبر�ة الالزمة للمختبرات و�نوك الدم في وزارة  

 قطاع غزة  –الصحة 

الجهة الطال�ة  

 للمشروع 
اإلدارة العامة للخدمات الطبیة  

 وزارة الصحة   –المساندة 

 نوع المشروع  أشهر 6 مدة المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

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

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

الجهة المسئولة عن  
 التنفیذ 

 وزارة الصحة
الشر�اء في 

 التنفیذ 
 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

وزارة   –المرضى المراجعین لمختبرات و�نوك الدم 
 الصحة

مكان تنفیذ  
 المشروع 

 مختبرات و�نوك الدم في وزارة الصحة

التكلفة التقدیر�ة 
   للمشروع �الدوالر

 دوالر أمر�كي) ثالثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة$ ( 399,600

 ملخص المشروع
(نبذة عن فكرة  

 المشروع ومتطل�اته)

المشروع ع�ارة عن توفیر األجهزة المخبر�ة الالزمة لضمان استمرار تقد�م الخدمة في مختبرات و�نوك دم المستشف�ات والرعا�ة  

عام   منذ  األجهزة  المختبرات من  احت�اجات  توفیر  یتم  لم  �أنه  المر�زي. علما  المختبر  و�ذلك  الموجودة    2018األول�ة  واألجهزة 

دي إعاقة تقد�م الخدمة في �ثیر من األح�ان �اإلضافة إلى إعادة الفحوصات أكثر من مرة مما یؤدي  �ثیرة األعطال مما یؤ أص�حت  

. �ما أنها قد تتوقف عن العمل �شكل نهائي في أي لحظة األمر الذي یؤدي إلى توقف تقد�م الخدمة  إلى استهالك مواد الفحص

ن توفیر هذه األجهزة س�كون ذا أثر �الغ على جودة الخدمة لذلك فإوما یترتب على ذلك من تأثیر سلبي على صحة المرضى.  

 للمرضى. 

 مبررات المشروع  

 توقف عدد من األجهزة المخبر�ة القد�مة الموجودة في المختبرات عن العمل �شكل مستمر مما یؤثر على تقد�م الخدمة.    •
 أجهزة فحص عوامل التجلط. 5أجهزة فحص ��م�اء و  10تكهین عدد    •
 جهزة الهامة مثل السنتر�فیوج ، الم�كروسكوب ، السب�كروفوتومیتر نت�جة انتهاء عمرها االفتراضي. تكهین عدد من األ   •
 جهاز فحص ��م�اء �شكل مستمر. 15جهاز من أجهزة فحص أمالح الدم و 11الحاجة لص�انة     •
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 أهداف المشروع 

 الهدف العام: 

توفیر األجهزة المخبر�ة الالزمة لضمان استمرار تقد�م الخدمة في  من خالل  مرضى لالمقدمة ل تشخ�ص�ةالخدمات ال تعز�ز

 قطاع غزة.   –مختبرات و�نوك دم وزارة الصحة 

 األهداف الخاصة:

 توفیر األجهزة المخبر�ة الضرور�ة لضمان استمرار تقد�م خدمات المختبرات و�نوك الدم.  .1

 و�نوك الدم المقدمة للمرضى.تحسین جودة خدمات مختبرات  .2

 تخف�ف األع�اء المال�ة الملقاة على عاتق الوزارة خاصة في ظل جائحة �ورونا. .3

 النتائج المتوقعة 
  .سد العجز من األجهزة المخبر�ة المطلو�ة لتغط�ة العمل في �افة المختبرات و�نوك الدم 
  األجهزة و�التالي الحفاظ مواد الفحص.عدم إعادة الفحوصات أكثر من مرة نت�جة توقف لعطل 

 .إنجاز الفحوصات المخبر�ة �شكل سر�ع و�جودة عال�ة 

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 

 التكلفة  البند  
 $  399,600 احت�اج المختبرات و�نوك الدم من األجهزة المخبر�ة  ائمةق .1

 $  399,600 �األرقام  التكلفة اإلجمال�ة

 التكلفة اإلجمال�ة �الحروف 
ثالثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة 

  دوالر أمر�كي 

ك�ف�ة االستدامة  
 للمشروع

 الص�انة الدور�ة لألجهزة وتوفیر قطع الغ�ار الضرور�ة لضمان استمرار�ة عملها �الشكل المناسب. -

 آل�ة المتا�عة والتقی�م  

 .تقار�ر خاصة �عرض السعر والترس�ة حسب المواصفات المطلو�ة 
  و�فاءتها في العمل.  المخبر�ةتقر�ر الجهة الطال�ة والجهة الفن�ة المعن�ة �خصوص االستالم لألجهزة 
 .متا�عة التقار�ر الدور�ة والختام�ة للمشروع 

 .تقر�ر �أثر تنفیذ المشروع على المؤشرات ذات العالقة قبل تنفیذ المشروع 

 المرفقات 
 . المخبر�ة احت�اج المختبرات و�نوك الدم من األجهزة ائمةق 
 موافقة الجهة الفن�ة المعن�ة.  

 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: 
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  المخبریة من األجھزة   2021لسنة احتیاج المختبرات وبنوك الدم  

 المخبریة احتیاج المختبرات من األجھزة 

العدد   الجھاز  #
المختبر   مستشفیات  المطلوب 

السعر التقدیري   رعایة أولیة  المستشفى  رعایة أولیة  المركزي 
 )$ (للجھاز 

 السعر التقدیري الكلي
)$( 

1.  
Chemistry auto 
analyzer 400-500 
test/hr. 

 70,000 35,000 -  الشفاء، االندونیسي  -   - 2 2

2.  Coagulometer 
(Full Automated) 2 2 -   - 60,000 30,000  - الرنتیسي ، ناصر 

3.  Co2 incubator 2 2 -   -   18,000 9,000  - الدرة، األوروبي 

4.  Centrifuge 12 
tube 17 10 -  7 

األقصى ،  بیت حانون،  
) ،  2الرنتیسي ، الدرة ، الشفاء(

 ) 4النفسیة (

) ،  3غزة (
الوسطى، 

خانیونس، رفح،  
 الشمال 

2,000 34,000 

5.  Centrifuge 24 
Tube 5 5 -  -    ،األوروبي ، األقصى، النجار

 12,500 2,500  - ناصر، الفاء، 

6.  Photometer 7 3 -  4   األوروبي ، الشفاء، النفسیة 
) ،  2غزة(

الوسطى ، 
 الشمال 

3,200 22,400 

7.  Microscope 13 8 -  5 
األوروبي ، االقصى ، الشفاء ،  
ناصر ، النجار، الدرة ، بیت  

 حانون ، النفسیة 

غزة، الوسطى  
) خانیونس ، 2(

 الشمال 
1,200 15,600 

8.  Distillator 4 4 -   -  ،األوروبي، ناصر، النصر 
 8,000 2,000  - النفسیة

9.  Deep freezer       
(-80) 1   1  - -  -  10,000 10,000 

10.  Water bath 6 6  - -  )األوروبي ،  2األقصى ، (
 12,000 2,000  - ) 2النصر، النفسیة(

11.  Vortex 3 1 -  2  2,100 700 غزة ، رفح النفسیة 

12.  Roller mixer 5 2 -  3  5,000 1,000 غزة ، خانیونس األقصى ، النفسیة 
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 المخبریةمن األجھزة احتیاج بنوك الدم 

العدد   الجھاز  #
المختبر   مستشفیات  المطلوب 

السعر التقدیري   رعایة أولیة  المستشفى  رعایة أولیة  المركزي 
 السعر التقدیري الكلي ($)  للجھاز ($) 

13.  Refrigerated 
centrifuge 12 unit 2  -  -  -  100,000 50,000 -  األقصى، االندونیسي 

14.  Deep freezer       
 30,000 10,000 -  اإلندونیسياألقصى، ناصر,  -  -  -  3 (86-)

$  المخبریة من األجھزة 2021لسنة التكلفة اإلجمالیة الحتیاجات المختبرات وبنوك الدم   399,600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


