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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها

 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 تاريخ تسلم الهبة

 المالية التقديريةالقيمة 

 بالدينار التونسي

 تجهيزات طبية مختلفة شركة أنور ذويب
المستشفى الجهوي 

 بقبلي
 د 088,26882 27/04/2022

 شركة أنور ذويب
 جهاز تخطيط للقلب (20)

 ضاغط الكتروني( 20)

المستشفى الجهوي 

 بجبنيانة
 د 022806,22 24/07/2022

 ضاغط الكتروني( 20) شركة أنور ذويب
المستشفى الجهوي 

 بقبلي
 د 804,6822 28/07/2022

 جهاز قسطرة اإلنسداد المزمن  (20) شركة أنور ذويب
 الجامعي مستشفىال

 الهادي شاكر صفاقس
 د 4,0226,22 29/09/2022
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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها

 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 تاريخ تسلم الهبة

 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 شركة أنور ذويب
الطاقة المزدوجة للتصوير تطبيق  (20)

 الشعاعي الطيفي للثدي
 د 008,22 10/11/2022 صالح عزيز معهد

 EKUITYشركة 
  تهيئة قسم اإلستعجالي  بأشغالالتكفل      

 بمستشفى محمود الماطري بأريانة

المستشفى الجهوي 

محمود الماطري 

قسم )بأريانة 

 (اإلستعجالي

 د 022006022 01/12/2022

 مروحات هوائية بالسقف نوع كواال (20) السيد رضا القطي
الصحة مجمع 

 األساسية بصفاقس
 د 300 01/12/2022

 الغرفة الفتية اإلقتصادية بأريانة
تمويل أشغال تهيئة فضاءات مخصصة   

 للصيدلية وفضاء إستقبال بقسم أمراض الرئة 
مستشفى عبدالرحمان 

مامي لألمراض 

 الرئوية بأريانة

 4505    د 02/12/2022
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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها

 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222ديسمبرشهر )  (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

 قيس ضغط المريء والشرججهاز           أنور ذويبشركة 
الهادي  الجامعي مستشفىال

 شاكر صفاقس
 د 2,,280 2222/02/20

 Rotary Clubجمعية 
Tunis HOPE 

 تلفاز( 20)               
 هوائي( 20)
 خط انترنت( 20)

 د  0,22 23/12/2022 المركب الصحي بجبل الوسط

 شركة
ROCHE TUNISIE 

 د 00,4,6,82 23/12/2022 المستشفى الجامعي شارل نيكول مخبريةمستلزمات 

 المنظمة العالمية للصحة
,2222/02/2 وزارة الصحة قفاز( 844822)                  423643,520د 
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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها

 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222ديسمبرشهر )  (اإلدارة المركزية) تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحةالهبات التي تم 

 

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

 بالدينار التونسي

 المنظمة العالمية للصحة
 إنتاج األكسجينمركز ( 20) 

المستشفى المحلي بأم  مجموعات قطع الغيار

 العرايس

2222/02/20  

د  1113975,150 

 المنظمة العالمية للصحة
 إنتاج األكسجينمركز ( 20) 

 مجموعات قطع الغيار
2222/02/20 المستشفى المحلي بقليبية  د 000040,60,2 

UNICEF 
 مبردات ( 022)             
 حامالت لقاح (0,2)             

2222/02/20 وزارة الصحة   د000287,0    

سفارة الواليات المتحدة األمريكية 

 بتونس
 حاضنات اإلنعاش(08)            

 وزارة الصحة

 :لفائدة 

 مستشفى فرحات حشاد -

 المستشفى الجهوي ببنزرت-

مستشفى المنجي سليم -

 بالمرسى

2222/02/28  د 0,0206822, 
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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها

 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2222ديسمبرشهر )  (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

 الدولية للصليب األحمراللجنة 
 مكيف هواء( ,2)        

 مالبس متنوعة         
2222/02/28 مستشفى الرازي  د 000 2 

UNICEF 

 شاشة مراقبة( ,0)                     
 مضخة حقن( 02)                      
 حاضنة( 2,)                      
 جهاز تخطيط قلب( 02)                      

2222/02/24 وزارة الصحة  د 000,00788 

UNICEF 
 ثالجة( 0,2)          
 قطعة غيار( 0,2)         

2222/02/24 وزارة الصحة  د ,02,72,,00 

UNICEF 
 ثالجة مع قطع الغيار( 0,2)

2222/02/24 وزارة الصحة  583600.31د 

 

 

 


