
 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

 ( 2022جوانشهر )  (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

 المنظمة العالمية للهجرة

 تصفية الدمأجهزة   (02)-
 أجهزة تعقيم( 05)-

 أجهزة لتخطيط القلب( 05) -
 شاشات( 05) -

 حقنة ضغط( 05)-

اإلدارة الجهوية 

 للصحة بصفاقس
د  27/06/2022 152750 

 المنظمة العالمية للهجرة
 "أ"سيارة إسعاف صنف (01) -
 "ب"سيارة إسعاف صنف (02 )-

 شاحنة صغيرة الحجم(  01) -

اإلدارة الجهوية 

 للصحة بتطاوين
 د  400 000 2022/06/30

 السيد معز التلمساني
  PHACO آلة طبية -

 تستعمل لجراحة العين 
  

المستشفى الجامعي 

" الطاهر المعموري"
 بنابل

2022/06/01 د   70 000 

 



 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

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

 التونسي

العامة للديوانة قرار إحالة عدد  اإلدارة

09/06/2022بتاريخ  906085  
2022/06/16 اإلدارة المركزية  مصلحةسيارة   قيمة غير محددة 

 منظمة الصحة العالمية
OMS 

 قيمة غير محددة 2022/06/01 اإلدارة المركزية مختلفة  تجهيزات طبية

 « La Roche Tunisia »شركة 
 

 Xeroxألة طباعة من نوع ( 03) -
WORKCENTRE 6655 

عزيزة  الجامعي  مستشفىال-

 عثمانة
فرحات  الجامعي مستشفىال -

 حشاد
 معهد صالح عزيز - 

د1500 2022/06/01  

 المملكة العربية السعودية
دفعة أولى من التجهيزات والمستلزمات 

 الخاصة بمولد أكسجين
المستشفى الجامعي الطاهر 

 بالمهديةصفر 
 قيمة غير محددة 2022/06/26



 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

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

 التونسي

 لألدوية « Opalia »شركة 
 :مجموعة من األدوية تتمثل في

 mg Valcyvir 500 علبة دواء   1200
المستشفى الجامعي عزيزة 

 عثمانة
2022/06/30  قيمة غير محددة 

 « POLITEX »شركة 
 جهاز تحاليل  -

 جهاز قيس تخثر  الدم -
 جهاز قيس الشوارد -

 64725 د 2022/06/01 المستشفى المحلي بسليمان

 « MEDETEC ET BAXTER»شركة 
 قسطرة لتصفية الدم( 30) -

 
شارل الجامعي مستشفى ال

 نيكول
 د 3000  2022/06/03

 جمعية أندية الليونس الدولية
 جهاز طبي لجراحة العظام من نوع -

"Microcaire" 
مستشفى عبد الرحمان مامي 

 لألمراض الرئوية
د 18823 2022/06/07  
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  لجنة الهبات      

 ( 2022جوانشهر )  (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

 Pharma Maghrebشركة األدوية 
 علبة دواء ( 1650) -

BELIFAX 10 mg 
المستشفى الجامعي 

 الرابطة
د   02/06/2022 13053 

 كرسي طبيب أسنان مستعمل جمعية مرضى السرطان
المحلي المستشفى 

 بسليمان
 قيمة غير محددة 2022/06/03



 ألة كشف باألشعة للثدي جمعية نوران

المندوبية الجهوية 

للديوان الوطني 

لألسرة والعمران 

 البشري بأريانة

2022/06/01  د 80  000 
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 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 تاريخ تسلم الهبة

 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 دولة النمسا
 قفاز طبي( 3960000)  -
 عباءات طبية( 118800) -

 
24/23/22 اإلدارة المركزية د   06/2022/  2216930,76 



 الجمعية الفرنسية المغربية
ASSOCIATION FRANCE 

MAGHREB HUMANITAIRE 
 مستلزمات وأجهزة طبية مختلفة

المستشفى المحلي 

 قصور السافب

د  2022/06/10 45698,22 

 مستلزمات وأجهزة طبية مختلفة السيد علي المرداسي
حمزة مستشفى البشير 

 لألطفال
2022/06/29 د 17600   

 


