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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

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

 بالدينار التونسي
 مالحظات

 BS DIANOSTICSشركة 

 GLAB مخبر متنقل )01(

 

غطاء السالمة المكروبيولوجية  )01(

 2 المصنف 

 

 214,200 241 16/01/2022 معهد باستور
 تم تسليم الهبة مباشرة إلى

 معهد باستور

SAGEM COM TUNISIE )02( سخنات زيتية 
خيمة العزل الصحي بمطار 

 تونس قرطاج
28/01/2022 757,400 

تم التسليم لفائدة خيمة 

العزل الصحي بمطار 

 تونس قرطاج

جمعية األطباء التونسيين حول العالم 

 بفرنسا

AMTM 

 089,39 81 01/01/2022 مستشفى األطفال  جهاز إنعاش )01(

تم تسليم الهبة مباشرة إلى 

البشير حمزة "مستشفى 

 لألطفال"

 

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 

 01/01/2022 المستشفى الجهوي بجندوبة المستشفى الميداني بجندوبة
 

 في طور أشغال التركيز

ATUGE )02( 400 2 11/01/2022 اإلدارة المركزية جهاز مراقبة الوظائف الحيوية 

الهبة إلى تم تسليم 

المستشفى الجهوي 

 بالقيروان
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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 الصحي المستفيد الهيكل موضوع الهبة الجهة المانحة
تاريخ تسلم 

 الهبة
القيمة المالية 

 التقديرية
 مالحظات

 
 جمعية

 البر واإلحسان 
 (بنزرت)

 
 

  أسرة مستشفيات )25(
 غطاء فراش + 90*190 فراش طبيي )25(

 قارورة اكسيجين )12(
 مقاييس أكسيجين )30(

 أكسيميتر )10(

 580 29 2022جانفي  اإلدارة الجهوية للصحة ببنزرت
توزيع الهبة على هياكل صحية  تم

 تابعة للجهة الصحية ببنزرت

  جهاز فحص هشاشة العظام SERGAZشركة 
المستشفى الجهوي الطاهر 

 المعموري بنابل
 500 82 2022جانفي 

تم تسلم الهبة من قبل المستشفى 

 الجهوي الطاهر المعموري بنابل 

 
 SERGAZشركة 

 
 775,15 351 2022جانفي  بالهواريةالمستشفى المحلي  (01) سيارة إسعاف

تم تسلم الهبة من قبل المستشفى 

 المحلي بالهوارية 

 
 

 مواطن متبرع
 

 
 

من األليمينيوم بقسم  19-التكفل بتركيز مسلك فرز مرضى كوفيد

 اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بالجم  
 األشغال إنطالق 000 100 2022جانفي  المستشفى المحلي بالجم
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 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

لجنة الهبات        

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

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

 020,79 10 31/01/2022 اإلدارة المركزية مركزات األكسيجين )TANSA )10جمعية 
تم اإلستالم من قبل مصالح 

 اإلدارة المركزية 

 095,92 42 25/01/2021 المستشفى المحلي ببني خالد (01)سيارة إسعاف أبناء من الجالية الخالدية من التونسيين بالخارج
تم اإلستالم من قبل مصالح 

 اإلدارة المركزية 

 559,35 26 26/01/2022 الدائرة الصحية بالسبالة مواد تعقيم  جمعية كرامة
تم تسليم الهبة إلى الدائرة 

 الصحية بالسبالة

 

 

 

 

 

 


