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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها

 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222أوتشهر )  (اإلدارة المركزية) الهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحة

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 تاريخ تسلم الهبة

 التقديريةالقيمة المالية 

 بالدينار التونسي

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
معدات طبية تتمثل في مجموعة من األسرة  -

 والحشايا وطاوالت لألكل ومعدات أخرى 

المستشفى الميداني 

 بجندوبة
2222أوت  20  د2193673.58   

 Bambini Cardiopatci nelجمعية 

Mondo 
سرير طبي( 22) -  
  جهاز إنعاش( 20)-

المستشفى الجامعي 

 الرابطة
 د 00222 2222أوت  22  

 شركة 

ROCHE TUNISIE 

 طقم تحاليل األمراض المناعية -

 ALKمضاد  (02) -

مستشفى عبدالرحمان 

 مامي بأريانة
د  2222أوت  22    27933,770 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها



2 
 

 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222أوتشهر )  (اإلدارة المركزية) الهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحة

 

 

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 تاريخ تسلم الهبة

 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

CDC AFRICA - (00 )مكثف لألكسجين 
عبدالرحمان  مستشفى

 مامي بأريانة
 د 62.22400  2222أوت  02   

بالشراكة مع  Toray Medicalشركة 

 سفارة اليابان بتونس
قسطرة  قطعة  22التبرع بـ  -

)inoue-balloon catheter (  
الجامعي مستشفى ال

فطومة بورقيبة 

 المنستير

 د 009911411 2222أوت  00

UNICEF 
 حقنة( 22..02) -                  

 علبة حقن(  0202) -
د  2222أوت  .0    اإلدارة المركزية 154439.53 
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 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222أوتشهر )  (اإلدارة المركزية) الهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحة

 

 

 تاريخ تسلم الهبة الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 مختلفةتجهيزات طبية   - دولة اإلمارات العربية المتحدة

المستشفى الميداني 

 بجندوبة

 

2222أوت  09 قيمة غير محددة    

 طقم لصيانة شبكات األكسيجين ( 26) - سفارة فرنسا بتونس

 الجامعي  مستشفىال -

 الهادي شاكر

المستشفى الجهوي  -

 بسيدي بوزيد

المستشفى الجهوي  -

 بتطاوين

2222أوت  01  د 010220400  

UNICEF - (222 )جهاز لقيس الحرارة عن بعد  

إدارة )المركزية إلدارة ا

الرعاية الصحية 

 (األساسية

 د 0101.461 2222أوت  01
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 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222أوتشهر )  (اإلدارة المركزية) الهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحة

 

 

 تاريخ تسلم الهبة الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 PNUDبرنامج األمم المتحدة للتنمية 

 شاشة مراقبة( 02) -
 سماعة طبية( 22) -
 جهاز لقيس ضغط الدم( 22) -
 نقالة للمرضى( 06) -
 أجهزة للتعقيم بالبخار( .2) -
 جهاز تخطيط القلب( 22) -
 سرير إنعاش( 20) -
 سرير طبي( 20) -
 جهاز تنفس إصطناعي( 20) -
 شاشات مراقبة( 02) -
جهاز فحص بالموجات   فوق ( 20) -

 الصوتية
 ضاغط حقن ( 22) -
 جهاز الكتروني لقيس الضغط( 06) -
 جهاز إنعاش قلبي( 22) -
 هاتف ذكي( 2.) -
 

 د 0.9266422 2222أوت 26 اإلدارة المركزية
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 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222أوتشهر )  (اإلدارة المركزية) الهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحة

 

 

 تاريخ تسلم الهبة الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 TOYOTA TSUSHOمجموعة 

CORPORATION 

عربة نقل مجهزة بمبردات لنقل اللقاحات من  -

 TOYOTAنوع 
2222أوت  20  اإلدارة المركزية  د 012000422   

السيد الهاشمي بن الطاهر بن علي 

 (مواطن تونسي)الصيد 

 

 م 620عقار مساحته  -

الجهوي بقصر  ستشفىالم

 هالل
2222أوت  20  قيمة غير محددة 

  G-CUBEاليابانية الشركة
لتقصي  antigéniqueإختبار سريع  (0222) -

 01فيروس كوفيد 
2222أوت  20 وزارة الصحة  د   000 10 
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 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222أوتشهر )  (اإلدارة المركزية) الهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحة

 

 

 تاريخ تسلم الهبة الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 مواطن تونسي

 

 ل .2ضاغط هواء سعة  -

الجهوي بقصر  ستشفىالم

 هالل
2222أوت  22  د 4149 

 الشركة التجارية السالمة

التكفل بأشغال تلميع األرضية بكل من وحدة  -

 التشريح ووحدة علم الخاليا

 

المستشفى الجامعي 

 سهلول
2222أوت  22  د 1680  

 


