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 مقترحات مشاريع

  قطاع االغاثة و الطوارئ دوالر  20,000 : األولىمشروع الفئة 

 قائمة توضح احتياج بنوك الدم

 العدد الجهاز

 المطلوب

السعر التقريبي 

 بالدوالر
Total ($)  المكان 

  المستشفياتبنوك الدم  6000 3000 2 كراسي تبرع كهربائية 

Extractor 2 500 1000 بنوك الدم المستشفيات 

Cellar 1 2000 2000 بنوك الدم المستشفيات 
 بنوك الدم المستشفيات 1000 500 2 ميزان رقمي للوحدات عند الفصل

Platelets Incubator with shaker 1 2000 2000  المستشفياتبنوك الدم 
Deep Freezer 1 2000 2000 بنوك الدم المستشفيات 

 بنوك الدم المستشفيات 6000 2000 3 ميزان دم للوحدات عند التبرع 

TOTAL 20000 دوالر 

 

  : دوالر القطاع الصحي وذوي االحتياجات الخاصة   20,000– 50,000مشروع الفئة الثانية 

 أجهزة للقطاع الصحي وذوي االحتياجات الخاصة.قائمة توضح احتياج المختبرات من 

 العدد الجهاز

 المطلوب

السعر التقريبي 

 بالدوالر
Total ($) المستشفى 

Co2 incubator 2 10,000 20,000  النصر, االقصى 

Centrifuge 12 tube 8 1500 12,000 

النجار، النصر ،  األوروبي ،

الرنتيسي, بيت حانون، األقصى, 

 الهالل االماراتي, الدرة

Centrifuge 24 Tube 3 2,500 7,500  األوروبي ، األقصى، ناصر 

Microscope 3 1,500 4,500 االقصى، النجار, بيت حانون 

Photometer 2 3,200 6,400 األقصى , النجار 

TOTAL 50,400 

  دوالر المياه و الصحة العامة  100,000 – 50,000الثالثة : مشروع الفئة 
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 العدد الجهاز

 المطلوب

السعر التقريبي 

 بالدوالر
Total ($) المكان 

Atomic Absorption 
Spectrophotometer. 

 مختبر الصحة العامة  70000 7000 1

pH Meter Bench Top 2 500 1000 مختبر الصحة العامة 

Heating Magnetic Stirrers 2 600 1200 مختبر الصحة العامة 

Digital Balance (2 digit)  1 400 400 مختبر الصحة العامة 

Precision Digital Balance 
(4 digit) 

 مختبر الصحة العامة 1300 1300 1

TOTAL 73,900 دوالر 

 

 دوالر المرأة و الطفل   150,000 – 100,000* مشروع الفئة الرابعة: 

 توضح احتياج المختبرات من أجهزة لخدمات المرأة والطفل قائمة

 العدد الجهاز

 المطلوب

السعر التقريبي 

 بالدوالر
Total ($) أو الرعاية األولية المستشفى 

Chemistry auto analyzer 
200 test/hr. 2 20,000 40,000 (ةالهالل اإلماراتي )للوالدة(, الشفاء) مختبر الوالد 

Coagulometer ( Full 
Automated) 1 35,000 35,000 الرنتيسي التخصصي لألطفال 

Centrifuge 12 tube 10 1500 15,000 
مختبرات الرعاية األولية )رعاية األم والطفل( في 

 كافة المحافظات

Microscope 10 1,500 15,000 

الشفاء)مختبر الوالدة(,الرنتيسي  التخصصي 

الرعاية األولية  لألطفال ,الدرة لألطفال, مختبرات

 )رعاية األم والطفل( في كافة المحافظات

Photometer 7 3,200 22,400 

الهالل اإلماراتي )للوالدة( ، الرنتيسي لألطفال, 

 الدرة لألطفال

مختبرات الرعاية األولية )رعاية األم والطفل( في  

 كافة المحافظات

Billirubinometer 1 3,000 3,000 لخدمة الحضانة(  مختبر م.االوروبي( 

Electrolyte Analyzer Na, 
K, Ca, Cl 2 10,000 20,000 

مختبر م.االوروبي )لخدمة الحضانة( + الشفاء 

 )مختبر الوالدة(

TOTAL 150,400 دوالر 

 


