الغرض من إنشاء الشركة










جصييع وإهخاج مكىهاث ومشخقاث الدم وفصلها بإسخخدام أحدث الخقىياث للكشف عً الفيروساث
وامللىثاث البكخيرًت .
ججميع الدم ومشخقاجه مً مصادر داخل جمهىريت مصز العزبيت .
جقدًم الخدماث العبيت للمىاظىين والهيئاث.
جصييع املحاليل العالجيت ومحاليل الزعاًت الشاملت للخغذًت الىريدًت أو غير الىريدًت .
جصييع ألامصال الدشخيصيت الخاصت بدبىيب فصائل الدم والكىاشف الدشخيصيت .
جىفير الخدماث الدشخيصيت للقعاع الحكىمى.
إوشاء وإدارة مزاكش الخدماث الدشخيصيت.
ألاعمال الخجاريت العامت والىكاالث الخجاريت املخعلقت باليشاط.
ً
ًجىس للشزكت التى جشاول أعماال شبيهت بأعمالها

 جمثل شزكت الدم %24مً إجمالى عدد العاملين بالشزكت القابضت

 عدد العمالت الفىيت (أظباء ،صيادلت  ،كيميائيين  ،جمزيض عالي  ،جمزيض ،
فىيين معامل) 246 :عامل بيسبت %36
 العمالت إلاداريت 361 :عامل بيسبت %53
 مهىدسين وهىدست مساعدة 73 :عامل بيسبت %10

 جمثل شزكت الدم  %12مً إجمالى ألاسدثماراث العىيلت
ألاجل للشزكت القابضت

أنشطة الشركة

حمالت جمع الدم
و البالزما

المحاليل
العالجية

الخدمات
الطبية

 -1بنك الدم و البالزما
 بىك الدم بالشزكت مصىف كبىك دم رئيس ى مً قبل وسارة الصحت.
ً
ً
ً لعب بىك الدم دورا حيىيا لخىفير الدم و مشخقاجه.





اهم مىخجاث شزكت خدماث هقل الدم
Blood Components
Therapeutic Fluids
Diagnostics

 -2المحاليل العالجية
 حشمل مىخجاث املحاليل العالجيت :








هيماجيل
محلىل دكستروس %5
محلىل ريىجزس
.محلىل بيكزبىهاث الصىدًىم بتركيزاجه املخخلفت
محلىل كلىريد البىجاسيىم
محلىل كاردًىبليجيك
محلىل ملح

القطاع
الصيدلى

المشتريات
بغرض
البيع(المتاجرة)

 -3الخدمات الطبية
 جق دددم العي دداداث الخالع ددت له ددذا القع دداع الخ دددماث العبي ددت للمزض د ى املت ددرددًً م ددً مزضد د ى ق ددزارث هفق ددت الدول ددت – الخعاق ددداث املخخلف ددت –
الجمهىر ).

 مزاكش ظبيت مثل( وحدة الحساسيت واملىاعت – مزكش السكز – وحدة الغسيل الكلىي ).
 معامل الخحاليل العبيت  :ويىفز الخحاليل العبيت للجمهىر والخعاقداث .
 العياداث العبيت في مخخلف الخخصصاث

 -4قطاع الصيدليات
ً ضم قعاع الخدماث الصيدليت عدد مً الصيدلياث ويقىم القعاع بصزف الادويت ملزض ى قزاراث العالج
على هفقت الدولت والجمهىر والعاملين بالشزكاث املخعاقد معها.

 -5قطاع المشتريات بغرض البيع


أهم المنتجات المشتراة بغرض البيع
 ألالبيىمين
 اهتى ار احش
 شزائغ السكز .

