
 
 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 مقرر الهبةتاريخ 

 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 تجهيزات ومستلزمات طبية السيد ماهر العمري

المستشفى المحلي 

الدائرة وبجلمة 

 الصحية بالسبالة

5/07/2021 24078.50 

بالتعاون مع  wallah we canجمعية 

 Lyonقسم الحماية المدنية 
   سيارة إسعاف من نوع

RENAULT MASTER 
 3186.25 30/03/2022 المركزية اإلدارة

بالتعاون مع  wallah we canجمعية 

 جمعية الصحة العالمية بكندا

 مجموعة من األسرة الطبية والحشايا،  -

 تجهيزات ومستلزمات طبية مختلفة -

المستشفى الجامعي 

 الهادي شاكر
14/06/2022 123562.32 

 

 

 

 

 



 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 

 موضوع الهبة الجهة المانحة
الهيكل الصحي 

 المستفيد
 مقرر الهبةتاريخ 

 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

UNICEF 

 ثالجة طبية( 115)

 المركزيةاإلدارة 

إدارة الرعاية )

الصحية األساسية 

DSSB) 

22/06/2022 479651.20 

UNICEF 

         ثالجة طبية( 100)    

 المركزيةاإلدارة 

إدارة الرعاية )

الصحية األساسية 

DSSB) 

22/06/2022 417088.00 

 المملكة العربية السعودية
-(02 remorques ) دفعة ثالثة من التجهيزات

 والمستلزمات الخاصة بمولد أكسجين

المستشفى الجامعي 

 الطاهر صفر بالمهدية
 قيمة غير محددة 22/06/2022

 

 



 

 

 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 

 مقرر الهبةتاريخ  الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

UNICEF 
 سيارتان من نوع( 02)

 Toyota Prado Land Cruiser 

إدارة ) المركزيةاإلدارة 

الرعاية الصحية األساسية 

DSSB 

22/06/2022 169088.91 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
معدات طبية تتمثل في مجموعة من األسرة 

 والحشايا وطاوالت لألكل ومعدات أخرى
المستشفى الميداني 

 بجندوبة
11/07/2022 2249532.43 

 شركة 

ROCHE TUNISIE 
 طقم لفحص الكيمياء النسيجية

 المناعية ومستلزمات طبية

مستشفى عبدالرحمان 

 مامي بأريانة
02/08/2022 27933.770 

 



 

 

 
 
 
 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 

 مقرر الهبةتاريخ  الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

UNICEF (45)  16481.49 30/08/2022 اإلدارة المركزية جهاز تنفس إصطناعي 

UNICEF 

 كمامة طبية(  24250) -

 بدلة طبية( 2700) -

 FFP2كمامة من نوع ( 40000) -

 447825.43 30/08/2022 اإلدارة المركزية



UNICEF (30) 25127.66 30/08/2022 اإلدارة المركزية سرير طبي 

 

 

 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 

 مقرر الهبةتاريخ  الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 السيد ناصر القابسي
تمويل أشغال تهيئة وحدة التغذية سيدي 

 عبدالقادر
المستشفى الجهوي 

 بالقيروان
12/09/2022 60000 



 مكيفات هواء( 02) جمعية دارنا
مستشفى عبدالرحمان 

 مامي بأريانة
13/09/2022 5000,189 

 مواطن تونسي
لقسم العالج التحفظي  ألة شفط جراحي( 01)

 لألسنان

مصحة طب وجراحة 

 األسنان بالمنستير
19/09/2022 4000 

 

 

 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 

 مقرر الهبةتاريخ  الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي



المستشفى الجهوي  ضاغط هواء (01) مواطن تونسي

 بقصرهالل
14/09/2022 4149 

 جمعية نسمات الخير
تمويل أشغال إلستكمال بناء قسم الكوفيد 

 بالمستشفى المحلي بمكثر
 65000 19/09/2022 المستشفى المحلي بمكثر

 السيدة

 سميرة الكسراوي
 حشايا طبية مضغوطة(01)

الوطني المنجي بن  المعهد

 حميدة ألمراض األعصاب
19/09/2022 250 

 

 

 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 

 



 مقرر الهبةتاريخ  الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة المانحة الجهة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 الدكتورة

 سوفية الحليوي

 ألة تخطيط القلب (02)

 رافعة ألة تخطيط القلب( 01)
 5000 19/09/2022 مستشفى الحبيب ثامر

 EPSON 2470ألة طباعة  ( 01) مواطن تونسي
الجهوي بقصر المستشفى 

 هالل
22/09/2022 798,220 

جمعية الكراسي المتحركة التونسية 

 الهولندية

أسرة وحشايا ومعدات ومستلزمات طبية 

 وكراسي متحركة

 وزارة الصحة 

 لفائدة

 هياكل عمومية 

30/09/2022 131300 

 

 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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

 



 

 مقرر الهبةتاريخ  الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 شركة دليس 

 لتر حليب( 240)

 علبة ياغرت( 400)

 ل 1.5قارورة ماء سعة( 180)

 ل 0.5قارورة ماء سعة ( 300)

المعهد الوطني المنجي بن 

 حميدة ألمراض األعصاب
05/10/2022 592 

 مؤسسة أنور ذويب
 ألة تخطيط بالصدى  (01)

 كشف بالمنظارالة  (01)
 158896,200 11/10/2022 المستشفى الجهوي بباجة

 شركة

GS1 

TUNISIA 

 سيرولوجيحساس 

 حقيبة نقل طبية
المستشفى الجهوي 

 ببنزرت
11/10/2022 91217,500 

 

 

 

 ةـــــــــالتونسي وريةـــــــــلجمها
 *ة ـــــــــــــالصح وزارة* 

  لجنة الهبات      

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



 

 

 مقرر الهبةتاريخ  الهيكل الصحي المستفيد موضوع الهبة الجهة المانحة
 القيمة المالية التقديرية

 بالدينار التونسي

 9520 11/10/2022 وزارة الصحة تطبيق للتصرف في األدوية المخدرة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

منح الصندوق  لتصرف فياوحدة 

 العالمي

 طقم تحليل( 2000)

 
 650000 11/10/2022 وزارة الصحة

 السيد

 حمادي بن حسين بوزويتة 

التكفل ببناء وحدة أمراض المعدة والجهاز 

 الهضمي والكبد

المستشفى الجهوي بقصر 

 هالل
19/10/2022 250000 

 مختلفة لتحاليل كواشف طاقم معهد باستور باريس
 قيمة غير محددة 13/10/2022 مستشفى البشير حمزة

 

 


