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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 (2022 فيفريشهر ) (اإلدارة المركزية) الصحةالهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة 

 الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة المانحة الجهة
تاريخ تسلم 

 الهبة

القيمة المالية 

بالدينار  التقديرية

 التونسي

 مالحظات

الفريق الطبي الفرنسي المشرف على عملية الزرع الكبدي المقرر 

 بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير 2022فيفري  04إنجازها بتاريخ 

مستلزمات طبية ضرورية 

 إلجراء عملية زرع الكبد

 

مستشفى فطومة بورقيبة 

 بالمنستير
2022 فيفري  

 

تم تسليم الهبة مباشرة 

مستشفى فطومة إلى 

 بورقيبة بالمنستير

 مخبر األدوية 

MEDICAL AFFFAIRS  

LED  

 

كراسي متحركة( 06)  

متحركةأسرة طبية ( 02)  

فراش طبي( 02)  

 

ل شارالمستشفى الجامعي 

 نيكول
2022 فيفري  7553,222 

تسليم الهبة مباشرة تم 

إلى المستشفى 

 الجامعي شارل نيكول

 شركة

MEDIBIO 

 

طاقم كواشف( 06)  

(ILLUMINIA RNA FAS HYB) 

المركز الوطني الشلبي 

ةبالكاهية لليقظة الدوائي  
2022 فيفري  31 759,26 

 تم تسليم الهبة مباشرة 

الوطني إلى المركز 

بالكاهية الشلبي 

 لليقظة الدوائية

 

 شركة

 ADECCO 

 

 كمامات طبية( 50000)

 طبية من نوع تكماما( 6000)

N95 

 

اإلدارة الجهوية للصحة 

 بتونس
2022 فيفري  

23 000 000 

 

مباشرة  تم تسليم الهبة

إلى اإلدارة الجهوية 

 للصحة بتونس

 جمعية

Zero Waste Tunisia 

  

ل10ن مكثف أوكسيجي( 01)  

أوكسيمتر( 02)  

 المستشفى الجهوي

 بالقصرين
2022 فيفري  13 484,542 

مباشرة تم تسليم الهبة 

إلى المستشفى 

 الجهوي بالقصرين
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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 (2022 فيفريشهر )  (اإلدارة المركزية) الهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحة

 الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
تاريخ تسلم 

 الهبة
القيمة المالية 

 التقديرية
 مالحظات

 WALLAH WE CANجمعية 
 

 

ية تجهيزات ومستلزمات طب

 مختلفة
2022 فيفري اإلدارة المركزية  اإلدارة المركزية تم االستالم من قبل مصالح 445,16 430 

 السيدة رشيدة رقية الخفي
يإعادة بناء وحدة الطب الفزيائ  
 توفير التجهيزات االزمة

2022 فيفري المستشفى الجهوي بقصر هالل  2022إنطلقت االشغال أوائل شهر فيفري  400000 

 المنظمة العالمية للصحة
 

2022 فيفري اإلدارة المركزية طبية تكماما( 1450000)  1 535 928,74 
قبل مصالح اإلدارة المركزية تم تسلم الهبة من 

03/01/2022  

 
 

 TEEBAHجمعية 
 

 

 مكثف أكسيجين( 30)
 شاشات( 02)

صندوق يحتوي على ( 01)

 مستلزمات طبية
 
 

/ جلمة/المستشفيات المحلية تالة
 سجنان/ الدهماني الحامة/تاجروين

2022 فيفري  125000 
اإلدارة المركزية قبل مصالح تم تسلم الهبة من 

وتم توزيعها على المستشفيات المعنية تبعا  03/01/2022

 لوصوالت التسليم المعدة في الغرض
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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

لجنة الهبات        

 (2022 فيفريشهر )  (المركزيةاإلدارة ) الهبات التي تم تسلمها من قبل لجنة الهبات بوزارة الصحة
 

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

مكثف أكسيجينNestlé  (52 )شركة  2022 فيفري اإلدارة المركزية   1381433,2 

على مرحلتين من تم اإلستالم من 

 20)قبل مصالح اإلدارة المركزية 
مكثف  32)( + 2021مكثف سنة 

 (2022سنة 

2022 فيفري الجهوي بمساكنالمستشفى  وحدة تبريد الجثث  (01) جمعية ابن سينا  8 154,433 
 تسليم الهبة مباشرة إلىتم 

 المستشفى الجهوي بمساكن

 

 

 

 

 

 


