
 
 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 تاريخ تسلم الهبة

 التقديرية القيمة المالية

 بالدينار التونسي

 وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية
 
 

 FFP2طبية من نوع   كمامة  (45600)

  KN95و

 

 اإلدارة المركزية

دينار  08/03/2022 4 279 428 

 وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية

 FFP2طبية من نوع    ةكمام( مليون 1.7)

   KN95و

 

 اإلدارة المركزية

اليابانية للتعاون الدوليالوكالة   
  NextSeq NGP نظام تسلسل -

Illuminia Dragen Server v3 -  

المستشفى الجامعي 

 شارل نيكول
دينار  2022/03/14 989844 

 

 

 المنظمة العالمية للصحة

 

 

كمامات طبية (   3032500 - (  

)157600)FFP2 -  كمامات طبية من نوع  

ذات استعمال واحد ةطبي ميدعة(  1500( - 

قفازات طبية معقمة ( 24000) -  

دينار  23/03/2022 اإلدارة المركزية 3895896.52 



UNICEF (6000 )قفازات طبية دينار  11/03/2022 اإلدارة المركزية  1941.60 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 تاريخ تسلم الهبة

بالدينار  القيمة المالية التقديرية

 التونسي

UNICEF 
 اإلدارة المركزية مكثف أكسيجين( 110)

 
 255604.63  دينار

   
 

2022/03/01  

 

UNICEF 
قفازات طبية( 6000)  دينار 1941.60     11/03/2022 اإلدارة المركزية 

 

 مخابر 

Pfizer  

 المضادات الحيوية من جزيئات

 في نطاق بحث علمي

مستشفى الحبيب 

 بورقيبة بصفاقس
دينار  07/03/2022 11465.68 

دينار 5083857.20    07/03/2022 اإلدارة المركزية من الجال المعقملوحة T2RIVES (392 )جمعية   



االقنصلية العامة لتونس بمرسيلي ةمستلزمات طبية مختلفمن  اتلوح( 07)  دينار  28582.20 07/03/2022 اإلدارة المركزية   

 Tunisia-AIDجمعية 
ذات إستعمال وحيد طبية ميدعة ( 50400)

 (Cartons) علبة 487معبئة في 

المستشفى الجهوي 

 بجرجيس
 دينار 588708.08 31/03/2022

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 تاريخ تسلم الهبة

بالدينار  القيمة المالية التقديرية

 التونسي

 السيد 
الرئيس المدير العام لمجمع سارتكس 

 بقصر هالل

  بناء قسم المخبر إعادة -

بناء قسم تصفية الدم وتوسعة قسم  -

 التصوير الطبي بقيمة 

 توفير التجهيزات الالزمة  - 

المستشفى الجهوي 

 بقصر هالل
2022/03/01 دينار   2500000 

   
 

  

 

UNICEF 
قفازات طبية(  231000( 
 
 

دينار  85216.85 11/03/2022 اإلدارة المركزية  



 

UNICEF 
كمامات طبية(  1075250 ( 
 
 

دينار  979661.63   07/03/2022 اإلدارة المركزية  

 

 

 


