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عمال بالفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم 66-2020 الصادر بتاريخ 4 مايو 2020 القاضي بإنشاء 
لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ صندوق التضامن االجتماعي الخاص ومكافحة فيروس كورونا، 

نقدم لكم تقرير التنفيذ لشهري مايو ويونيو 2022. 
والنفقات  الصندوق،  إيرادات  الصندوق:  بتسيير  المرتبطة  الرئيسة  المعتادة  البنود  وسنتناول 

المتعهد بها، وحالة حملة التلقيح على امتداد التراب الوطني.

طصثطئ

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق
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اللقاحات:
■  عدد جرعات اللقاح التي تم الحصول عليها 660 114 جرعة.

لقاح  او  الثانية  الجرعة  تلقوا   266  154 و   360  297 الفترة  خالل  اللقاح  تلقوا  من  عدد  بلغ    ■
تلقيح  تم  كما  المنشطة،  جرعة  تلقوا   169  448 و  الجرعة،  وحيد  جونسون  اند  جونسون 

288641 مراهق ما بين 12 و 18 سنة.

إيرادات الفترة:
بلغت إيرادات الصندوق يف  30 يونيو 2022 مبلغ 120 412  أوقية جديدة على شكل  هبة من 

صندوق األمم المتحدة. 

نفقات المرحلة:
بلغت المصاريف خالل شهري مايو ويونيو، مبلغ   307 672 137  أوقية جديدة موزعة على 

النحو التايل:
  

■ التكوين بمبلغ قدره                                           040 710 7 أوقية جديدة، 1
■ نقل لقاحات التطعيم بمبلغ قدره                   000 82 أوقية جديدة،

■ اقتناء اللقاحات (اتفاقية اليونيسف):         426 324 62 أوقية جديدة،
■ الرواتب واألتعاب والمكافآت:                     000 060 2 أوقية جديدة،

■ اقتناء معدات الفحص:                                   500 349 14 أوقية جديدة، 
■ نفقات تسيير أخرى:                                      341 180 51 أوقية جديدة. 2

ططثص ظحاط الحعرغظ

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق

 1 .  اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز القدرات
2.   رواتب فريق مشروع Covid يف وزارة الصحة (المنسق والمسؤولين  وبقية الفريق)



43SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق

 000,00 66 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة إطالق 

 000,00 450 19ضد كوفید  سة داسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة اإلشراف المركزیة على 

 000,00 72 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة ألعضاء لجنة قیادة 

 000,00 90 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة ألعضاء لجنة قیادة 

 000,00 180 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة ألعضاء لجنة قیادة 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 540 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة المشرف على إطالق 

 000,00 10 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 10 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة مصور الكامیرا إلطالق 

 000,00 18 19ضد كوفید  سةداسالتطعیم الوطنیة ال

ضد كوفید   سةداسالتطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة بعثة التھذیب من أجل الصحة المشرفین المركزیین 
19 

126 000,00 

 000,00 36 19ضد كوفید  سةداسالتطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة بعثة التھذیب من أجل الصحة وكالء الربط حملة 

  سةداسالتطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة بعثة التھذیب من أجل الصحة وكالء الربط المجتمعیین حملة 
  19ضد كوفید 

100 800,00 

ضد   سة داسالتطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة بعثة التھذیب من أجل الصحة المشرفین المركزیین حملة 
 19كوفید 

234 000,00 

ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19كوفید 

20 000,00 

 200,00 55 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة برنامج التطعیم الموسع لتوزیع لقاحات 

ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19كوفید 

20 000,00 

ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19كوفید 

12 000,00 

 600,00 9 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة برنامج التطعیم الموسع لتوزیع لقاحات 

ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19 19كوفید 

12 000,00 

تفاصيل مصاريف التشغيل األخرى
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 000,00 66 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة إطالق 

 000,00 450 19ضد كوفید  سة داسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة اإلشراف المركزیة على 

 000,00 72 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة ألعضاء لجنة قیادة 

 000,00 90 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة ألعضاء لجنة قیادة 

 000,00 180 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة ألعضاء لجنة قیادة 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 8 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 540 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة المشرف على إطالق 

 000,00 10 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة السائق إلطالق 

 000,00 10 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمھمة مصور الكامیرا إلطالق 

 000,00 18 19ضد كوفید  سةداسالتطعیم الوطنیة ال

ضد كوفید   سةداسالتطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة بعثة التھذیب من أجل الصحة المشرفین المركزیین 
19 

126 000,00 

 000,00 36 19ضد كوفید  سةداسالتطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة بعثة التھذیب من أجل الصحة وكالء الربط حملة 

  سةداسالتطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة بعثة التھذیب من أجل الصحة وكالء الربط المجتمعیین حملة 
  19ضد كوفید 

100 800,00 

ضد   سة داسالتطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة بعثة التھذیب من أجل الصحة المشرفین المركزیین حملة 
 19كوفید 

234 000,00 

ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19كوفید 

20 000,00 

 200,00 55 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة برنامج التطعیم الموسع لتوزیع لقاحات 

ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19كوفید 

20 000,00 

ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19كوفید 

12 000,00 

 600,00 9 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة برنامج التطعیم الموسع لتوزیع لقاحات 

ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19 19كوفید 

12 000,00 
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ضد   سة داسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لسائق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19كوفید 

12 000,00 

 000,00 36 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة التطعیم الموسع لتوزیع لقاحات وقود بعثة برنامج ال

ضد   سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمرافق بعثة برنامج التطعیم الموسع توزیع اللقاحات 
 19كوفید 

12 000,00 

 000,00 24 19ضد كوفید   سةداسحملة التطعیم الوطنیة البعثة برنامج التطعیم الموسع المشرفین الجھویین  وقود

 550,00 14  9تعویض أفعال وعالجات المظاھر بعد التطعیم غیر المرغوب فیھا، التطعیم ضد كوفید

 200,00 115 19ضد كوفید  سةداسة الحملة التطعیم الوطنیالمكافآت الیومیة لبعثة التھذیب من أجل الصحة لصحفیي 

 000,00 40 19 ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لبعثة إطالق 

 000,00 18 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لعضو اللجنة الفنیة 

 000,00 5 خالل مھرجان وادان المتبقي من المكافآت الیومیة لبعثة حملة االتصال 

 380,00 479 19ضد كوفید  سةداسحملة التطعیم الوطنیة الوقود بعثة إطالق 

 520,00 286 ُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في الحوض الغربي

 420,00 346 السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في لعصابھ  ُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة

 920,00 315 ولگورگُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في 

 120,00 317 لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في البراكنة  ُسلفات على التكلفة العملیاتیة

 540,00 316 ُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في الترارزة 

 520,00 191 لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في آدرار  ُسلفات على التكلفة العملیاتیة

 207,00 133 ُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في نواذیبو

 120,00 154 انت گ ي تُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. ف

 440,00 408 یدیماقاگُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في 

 620,00 195 ُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في تیرس زمور

 220,00 102 ُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. في إینشیري

 576,00 141 ُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. بنواكشوط الغربیة

 250,00 395 الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. بنواكشوط الشمالیةُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة 

 750,00 342 ُسلفات على التكلفة العملیاتیة لتمدید الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم في م.ج.ع.ص. بنواكشوط الجنوبیة 

 600,00 147 عیم ـ استئجار قاعة واستراحة قھوة واستراحة غداء لتكوین موظفي التط 083/2022فاتورة رقم 

 172,00 143 ـ استئجار قاعة واستراحة قھوة واستراحة غداء لتكوین موظفي التطعیم  083/2022فاتورة رقم 

 000,00 200  19ـ تعدیل وتكثیر دلیل التحسیس ضد كوفید  061/22فاتورة رقم 

 000,00 194   19ـ تعدیل وتكثیر دلیل التحسیس ضد كوفید  061/22فاتورة رقم 
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 000,00 160 19ـ بث شھادات على شبكات التواصل االجتماعي ضد كوفید  085/22فاتورة رقم 

 200,00 155 19ـ بث شھادات على شبكات التواصل االجتماعي ضد كوفید  085/22فاتورة رقم 

 000,00 320 تسجیل شھادات باللغات الوطنیة األربع وبالفرنسیة  ـ 76/2022فاتورة رقم 

 400,00 310 ـ تسجیل شھادات باللغات الوطنیة األربع وبالفرنسیة   76/2022فاتورة رقم 

 200,00 4 19المتبقي من المكافأة الیومیة لبعثة توزیع لقاحات ومدخالت مكافحة كوفید 

 000,00 36 19للمشرفین الجھویین على الحملة الوطنیة السادسة ضد كوفید  المكافأة الیومیة

 000,00 10 19المتبقي من المكافأة الیومیة لسائق إطالق الحملة الوطنیة السادسة ضد كوفید 

 500,00 4 19المتبقي من المكافأة الیومیة للمنسقیة المركزیة للحملة الوطنیة الرابعة ضد كوفید 

 800,00 303 خیام مجھزة وتتوفر على مكبرات األصوات ـ الحملة السادسة  06ـ بناء  084/22 فاتورة رقم

 686,00 294 خیام مجھزة وتتوفر على مكبرات األصوات ـ الحملة السادسة  06ـ بناء  084/22فاتورة رقم 

 000,00 288 19یم ضد كوفید وقود برنامج التطعیم الموسع تمدید بعثة اإلشراف على الحملة الوطنیة السادسة للتطع

 000,00 288 19وقود برنامج التطعیم الموسع تمدید بعثة اإلشراف على الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوفید 

 000,00 300 أیام  7مواقع وصفحة األكثر تصفحا مدة  7إعالن ونشر الحملة في 

 000,00 291 أیام  7وصفحة األكثر تصفحا مدة مواقع  7ـ إعالن ونشر الحملة في  0012فاتورة رقم 

 400,00 195 تعدیل اإلشھارات إلى اللغات الوطنیةـ  0240/2022فاتورة رقم 

 PFIZER 6 700,00ـ شراء معدات لتكوین الموظفین على استخدام لقاح بفایزیر  018/2022فاتورة رقم 

 PFIZER 6 499,00استخدام لقاح بفایزیر ـ شراء معدات لتكوین الموظفین على  018/2022فاتورة رقم 

 600,00 48 ـ استئجار سیارة للتھذیب من أجل الصحة ـ الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم 07فاتورة رقم 

 142,00 47 ـ استئجار سیارة للتھذیب من أجل الصحة ـ الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم 07فاتورة رقم 

 000,00 189 إنتاج برامج التحسیس باللغات ـ الحملة السادسة ـ دعم   023/22فاتورة رقم 

 330,00 183 ـ  دعم إنتاج برامج التحسیس باللغات ـ الحملة السادسة   023/22فاتورة رقم 

 000,00 8 19المكافأة الیومیة لرئیس مصلحة إطالق الحملة الوطنیة السادسة ضد كوفید 

 900,00 299 دعم التغطیة اإلعالمیة ألحداث الحملة السادسة 

 903,00 290 دعم التغطیة اإلعالمیة ألحداث الحملة السادسة 

 500,00 52 ـ بث شھادات عبر اإلذاعة الوطنیة ـ الحملة السادسة   2405/22فاتورة رقم 

 925,00 50 ـ بث شھادات عبر اإلذاعة الوطنیة ـ الحملة السادسة   2405/22فاتورة رقم 

 ,Snapchat, Instragramـ حملة إعالمیة على شبكات التواصل االجتماعي ( 095/22فاتورة رقم 
Twitterلحملة السادسة ) ـ ا 

230 000,00 

 ,Snapchat, Instragramـ حملة إعالمیة على شبكات التواصل االجتماعي ( 095/22فاتورة رقم 
Twitter ـ الحملة السادسة ( 

223 100,00 
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 920,00 106 ـ إطعام الفرق في المواقع بنواكشوط ـ الحملة السادسة  028/22فاتورة رقم 

 712,40 103 لفرق في المواقع بنواكشوط ـ الحملة السادسة ـ إطعام ا 028/22فاتورة رقم 

 000,00 300  ـ تكثیر دلیل التحسیسـ الحملة السادسة 065/2022فاتورة رقم 

 000,00 291 ـ تكثیر دلیل التحسیسـ الحملة السادسة  065/2022فاتورة رقم 

 000,00 269  الموریتانیةـ الحملة السادسةـ بث شھادات على تلفزیون  0129/2022فاتورة رقم 

 930,00 260 ـ بث شھادات على تلفزیون الموریتانیةـ الحملة السادسة  0129/2022فاتورة رقم 

 000,00 9 في الزویرات  MAPIشراء وقود برنامج التلقیح الموسع بعثة التحقیقات 

 000,00 68 19المتبقي من المكافأة الیومیة لبعثة عضو لجنة اللوجستیك الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوفید 

 000,00 187 19المتبقي من المكافأة الیومیة لبعثة عضو اللجنة الفنیة الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوفید 

 000,00 12 19المكافآت الیومیة لمرافق بعثة توزیع اللقاحات الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوفید 

 000,00 9 19قود بعثة توزیع اللقاحات الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوفید 

 000,00 8 19ید المكافآت الیومیة لمرافق بعثة توزیع اللقاحات الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوف

 200,00 55 19قود بعثة توزیع اللقاحات الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوفید 

 000,00 20 19المكافآت الیومیة لمرافق بعثة توزیع اللقاحات الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوفید 

 000,00 150 لة السادسة  ـ القیام بتغطیة مباشرة لألنشطة ونشرھا ـ الحم 040/2022فاتورة رقم 

 500,00 145 ـ القیام بتغطیة مباشرة لألنشطة ونشرھا ـ الحملة السادسة  040/2022فاتورة رقم 

 500,00 157 ـ نشر شھادات عبر اإلذاعة الوطنیة ـ الحملة السادسة    1605/22فاتورة رقم 

 775,00 152 ـ نشر شھادات عبر اإلذاعة الوطنیة ـ الحملة السادسة    1605/22فاتورة رقم 

 400,00 89 ـ بث شھادات عبر تلفزیون الموریتانیة ـ الحملة السادسة    0255/2022فاتورة رقم 

 718,00 86 ـ بث شھادات عبر تلفزیون الموریتانیة ـ الحملة السادسة    0255/2022فاتورة رقم 

المتبقي من المكافآت الیومیة التھذیب من أجل الصحة للمشرفین الجھویین الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم  
 19ضد كوفید 

255 000,00 

المتبقي من المكافآت الیومیة برنامج التطعیم الموسع للمشرفین الحملة الوطنیة السادسة للتطعیم ضد كوفید  
19 

510 000,00 

 000,00 20 19ضد كوفید   سةداسحملة التطعیم الوطنیة الالمكافآت الیومیة لمرافق بعثة توزیع اللقاحات 

 000,00 12 19ضد كوفید  سةداسة التطعیم الوطنیة الحمللمكافآت الیومیة لمرافق بعثة توزیع اللقاحات 

 000,00 40 في الزویرات  MAPIشراء وقود برنامج التلقیح الموسع بعثة التحقیقات 

 000,00 116 ـ دعم إنتاج برامج التحسیس باللغات ـ الحملة السادسة  116/22فاتورة رقم 

 520,00 112 ـ الحملة السادسة  ـ دعم إنتاج برامج التحسیس باللغات 116/22فاتورة رقم 

 000,00 936 فاتورة إقامة مواقع تطعیم مجھزة ومزودة بمكبرات الصوتـ الحملة السادسة 
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ـ الحملة   19لحملة التطعیم ضد كوفید  فاتورة إقامة مواقع تطعیم مجھزة ومزودة بمكبرات الصوت
 السادسة 

907 920,00 

 950,00 149 19ـ دعم التغطیة اإلعالمیة ألحداث الحملة السادسة ضد كوفید  025/2022فاتورة رقم 

 451,50 145 19ألحداث الحملة السادسة ضد كوفید ـ دعم التغطیة اإلعالمیة  025/2022فاتورة رقم 

 500,00 46 وتمدید الحملة  سةداسالالمتبقي من المكافآت الیومیة لوكالء الربط في الحملة 

 720,00 64 كیلوغراما  825طردا وزنھا  26مصاریف اإلخراج والنقل والید العاملة لـ 

 778,40 62 كیلوغراما 825طردا وزنھا  26ـ مصاریف اإلخراج والنقل والید العاملة لـ  092/2022فاتورة رقم 

 000,00 17 المشرفین المركزیین والتمدید 19 المتبقي من المكافآت الیومیة المتبقي من المكافآت الیومیة ضد كوفید

 200,00 79 وكالء الربط المجتمعیین والتمدید 19المتبقي من المكافآت الیومیة لحملة التطعیم ضد كوفید 

 000,00 155 لجنة القیادة والتمدید 19المتبقي من المكافآت الیومیة حملة التطعیم السادسة ضد كوفید 

 000,00 4 المكافآت الیومیة لسائق بعثة إطالق الحملة السادسة وتمدید الحملة المتبقي من 

 000,00 119 المتبقي من المكافآت الیومیة للمشرفین المركزیین على الحملة والتمدید

 840,00 213 إطعام الفرق في المواقع بنواكشوط (الفطور والغداء) حملة التطعیم السادسة 

 424,80 207 إطعام الفرق في المواقع بنواكشوط (الفطور والغداء) الحملة السادسة ـ  027فاتورة رقم 

 500,00 59    19بث إذاعي وتلفزیوني ـ  حملة التطعیم السادسة ضد كوفید 

 715,00 57   19فاتورة بث إذاعي وتلفزیوني ـ  حملة التطعیم السادسة ضد كوفید 

 000,00 160 بالفرنسیة حول الحملة السادسة تسجیل شھادات باللغات الوطنیة األربع و

 200,00 155 تسجیل شھادات باللغات الوطنیة األربع وبالفرنسیة حول الحملة السادسة  83فاتورة رقم 

 000,00 48   19بث شھادات على شبكات التواصل االجتماعي لحملة التطعیم الوطنیة السادسة ضد كوفید 

ـ بث شھادات على شبكات التواصل االجتماعي لحملة التطعیم الوطنیة السادسة ضد   185فاتورة رقم 
    19كوفید 

46 560,00 

 000,00 675 19استئجار سیارات لحملة التطعیم السادسة ضد كوفید 

 750,00 654   19استئجار سیارات لحملة التطعیم السادسة ضد كوفید  020/2022فاتورة رقم 

 400,00 47   19طباعة الالفتات على الباشات لمواقع حملة التطعیم السادسة ضد كوفید 

 978,00 45   19ـ طباعة الالفتات على الباشات لمواقع حملة التطعیم السادسة ضد كوفید  0251الفاتورة رقم 

 600,00 75   19ردة الفعل ونشر مقاالت صحفیة لحملة التطعیم السادسة ضد كوفید 

 332,00 73   19ـ ردة الفعل ونشر مقاالت صحفیة لحملة التطعیم السادسة ضد كوفید  023/2022فاتورة رقم 

 341,10 180 51 المجموع
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جديدة  أوقية  مليار   2 إىل  تصل  الدولة  ميزانية  من  مساهمات  الصندوق  موارد  تشمل 
ومساهمات من المؤسسات العامة والخاصة ومساهمات من الشركاء الدوليين ومساهمات 

من األفراد.

لقد تلقى الصندوق حتى اآلن 10,58 مليار أوقية جديدة تتوّزع على النحو التايل:
 (%19) حصة الدولة، (%19) مساهمة الشركاء، (%20) مساهمات المؤسسات العامة والخاصة 

وكذلك األفراد، (%42) تبرعات عينية.
خّصص الشركاء يف التنمية غالفا ماليا بقيمة 2,04 مليار، تم تحصيل 1,98 مليار أوقية جديدة 

منه، وهو ما يمثل نسبة 97%. 
الدولية والمنظمات  الشقيقة والصديقة والمنظمات  الدول  العينية من  التبرعات  وقد وردت 

غير الحكومية، و خالل شهري مايو ويونيو لم تقدم أي تبرعات عينية.

2 000 000 000,00; 
19%4 437 282 172,16; 

42%

10,58

مليار أوقية
جديدة

2 157 824 313,27; 
20%

1 991 465 690,79; 
19%

الدولةالشركاءالمؤسسات واألفرادالهبات العينية

المبلغ باألوقية الجديدة

إغرادات الخظثوق

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق
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الهبات  احتساب  (بدون  جديدة  أوقية  مليار   3,56 الصندوق  على  اإلجمالية  النفقات  لغت 
العينية)، أما التغييرات التي لوحظت لهذين الشهرين فتبلغ 307 672 137 أوقية جديدة موزعة 

على النحو التايل:  
 ■   التكوين بمبلغ قدره                                                 040 710 7 أوقية جديدة،

■    نقل لقاحات التطعيم بمبلغ قدره                        000 82 أوقية جديدة،
■    اقتناء اللقاحات (اتفاقية اليونيسف):              426 324 62 أوقية جديدة،

■    الرواتب واألتعاب والمكافآت:                          000 060 2 أوقية جديدة،
■    اقتناء معدات الفحص:                                         500 349 14 أوقية جديدة، 

■    نفقات تسيير أخرى:                                            341 180 51 أوقية جديدة.

يوضح الرسم البياني أدناه توزيع هذه النفقات حسب البنود األساسية:

اإليواء والغذاء
وسالمة الطرق

والنقل

تعويض 
البلديات

النفقات الضريبية
(الكسب الضائع)

دعم األسر
(مكونة تآزر)

مكونة الصحةالمياهالكهرباء

التنفيذ البرمجة

1 505 585 866,33

1 505 585 866,33

565 000 000,00

310 658 486,35

79 682 075,00

79 682 075,00
744 666 234,00

568 000 000,00

568 000 000,00

12 920 603,00

10 767 733,00 82 003 241,56

82 003 241,56
751 596 234,00

تظفغث الظفصات

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق
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إن إجمال عدد األفراد الذين تلقوا الجرعة األوىل بتاريخ 30 يونيو 2022 قد وصل  338 927 1، 
الثانية أو جونسون آند جونسون و تلقى  585 216 شخصا الجرعة  303 334 1تلقوا الجرعة 
ويظهر   ،455  696 سنة   18 إىل   12 من  العمرية  الفئة  من  الملقحين  عدد  إجمال  بلغ  المنشطة. 
التوزيع حسب الوالية يف الجدول التايل. وصلت الحملة داخل البلد إىل 062 369 1، أي 71.03 %

من إجمال عدد األشخاص الذين تلقوا الجرعة األوىل.

تعزغع افحثاص الثغظ تطصعا الطصاح تسإ العقغات 
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]¡o��� 6�� ]¡o��� 6�� ]¡o��� 6��
34,770 231,355 253,952 26,549 8,221 176,652 54,703 193,906 60,046  

18,442 98,786 160,409 14,081 4,361 75,428 23,358 122,481 37,928  

15,576 126,745 155,059 11,893 3,683 96,777 29,968 118,396 36,663  

21,009 125,886 187,155 16,042 4,967 96,121 29,765 142,903 44,252  

20,586 119,922 140,197 15,719 4,867 91,567 28,355 107,048 33,149  

14,628 84,518 125,151 11,169 3,459 64,534 19,984 95,560 29,591  

3,599 18,306 22,206 2,750 849 13,990 4,316 16,970 5,236  

7,769 56,261 84,790 5,932 1,837 42,958 13,303 64,742 20,048  

4,714 23,912 38,159 3,599 1,115 18,258 5,654 29,136 9,023  

19,511 109,074 154,998 14,898 4,613 83,284 25,790 118,349 36,649  

2,621 18,532 37,807 2,001 620 14,150 4,382 28,868 8,939  

1,617 6,576 9,179 1,235 382 5,021 1,555 7,009 2,170  

16,247 88,657 181,238 12,405 3,842 67,694 20,963 138,385 42,853  

22,836 124,281 166,130 17,437 5,399 94,895 29,386 126,849 39,281  

12,660 101,492 210,908 9,667 2,993 77,495 23,997 161,040 49,868  

216,585 1,334,303 1,927,338 165,377 51,208 1,018,825 315,478 1,471,642 455,696  

 

الواليات

الحوض الشرقي

الحوض الغربي

لعصابه

كوركول

لبراكنه

الترارزه

آدرار

نواذيبو

تكانت

كيديماغه

تيرس

إينشيري

نواكشوط الشمالية

نواكشوط الغربية

نواكشوط الجنوبية

موريتانيا

الفئة العمرية
18-12 

الفئة العمرية 
 فوق 18

جرعة أوىل

الفئة العمرية
18-12 

الفئة العمرية 
 فوق 18

جرعة ثانية

الفئة العمرية
18-12 

الفئة العمرية 
 فوق 18

المجموعجرعة ثالثة

جرعة ثالثةجرعة ثانيةجرعة أوىل
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مختلفة  ألنواع  والمخزنة  والمستخدمة  المستلمة  الكميات  تفاصيل  أدناه  الجدول  يوضح 
من اللقاحات ضد فيروس كورونا. 

تفاخغض تعل طثجون الطصاتات

جغظعشارم
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0 5,000 5,000  
0 10,000 10,000  
0 50,000 50,000  

153 9,847 10,000  
435 278,893 280,000  
501  
171  

0 80,000 80,000  
0 3,000 3,000  

440 29,560 30,000  
0 30,000 30,000  
0 40,000 40,000  

20,356 179,644 200,000  
209,460 290,540 500,000  
447,900 52,100 500,000   

500,000 0 500,000  
500,000 0 500,000 

  

1,679,416 1,058,584 2,738,000  
 

الكمية الطبيعةالمصدرنوع اللقاح
المستلمة

الكمية 
المستعملة

وضعية 
المخزون

جغظعشارم

المةمعع

اإلمارات

اإلمارات

الصين 

اإلمارات

الصين 

 

اإلمارات

 

اإلمارات

 

الصين 

الصين 

هدية

هدية

هدية

هدية

هدية

 

 

هدية

 

هدية

 

 

هدية

هدية

هدية



اجارازظضا
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الكمية الطبيعةالمصدرنوع اللقاح
المستلمة

الكمية 
المستعملة

وضعية 
المخزون

0

0 69,600 69,600

127,800127,800

  

0 31,200 31,200  

0 500 500  

0 74,400 74,400  

0 450 450  

0 165,600 165,600  

0 213,600 213,600  

0 120,000 120,000  

0 120,000 120,000  

0 100,000 100,000  

0 326,400 326,400  

0 201,600 201,600  

220 126,980 127,200  

220 1,678,130 1,678,350  
 

اجارازظضا

االتحاد 
اإلفريقي

االتحاد 
اإلفريقي

تحالف 
اللقاحات

فرنسا

فرنسا

فريق 
األمم المتحدة

فرنسا

فريق 
األمم المتحدة

ألمانيا

الواليات
 المتحدة

الواليات
 المتحدة

هدية

هدية

هدية

كندا

تحالف 
اللقاحات

تحالف 
اللقاحات

المجموع

تحالف 
اللقاحات

تحالف 
اللقاحات

تحالف 
اللقاحات

إسبانيا

إسبانيا

تونس

تحالف 
اللقاحات

SNU

SNU
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جعظسعن آظث جعظسعن

جعظسعن 
آظث جعظسعن

شاغجر
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الكمية الطبيعةالمصدرنوع اللقاح
المستلمة

الكمية 
المستعملة

وضعية 
المخزون

تحالف 
اللقاحات

هدية

هدية

0
0

 297,600 297,600
4,8004,800

 
0 108,000 108,000 

164,560 80,240 244,800 
0 168,000 168,000  

215,475 173,325 388,800  
669,775 170,225 840,000  

50,400 0 50,400  
180,000 0 180,000  

1,280,210 1,002,190 2,282,400  
113,388 263,352 376,740    
113,388 263,352 376,740  
3,073,234 4,002,256 7,075,490  

 

إسبانيا

بلجيكا

هولندا

الواليات
 المتحدة

الواليات
 المتحدة

المجموع

المجموع

المجموع
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المطتصات

3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق
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إغرادات الخظثوق لشاغئ 2022/06/30

تعزغع ا�غرادات باارغت 2022/06/30 

 04/2022/ 30لغاية   إيرادات الصندوق

  اإليرادات  رصيد التنفيذ

      

 الصندوق اخلاص  10,576,754,975.22 2,975,781,473.58

 
   2022/ 04/ 30توزيع اإليرادات بتاريخ 

 المساهمة  المبلغ باألوقية الجديدة %

 الدولة  2,000,000,000.00 % 18.91

 الشركاء 1981648490 % 18.74

 المؤسسات واألفراد  2157824313 % 20.40

 الهبات العينية  4437282172 % 41.95

 المجموع 10,576,754,975.22  

 
 

  

 04/2022/ 30لغاية   إيرادات الصندوق

  اإليرادات  رصيد التنفيذ
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1 991 465 690,79

2 157 824 313,27
20,38%

41,91%

18,81%

18,89%

4 437 282 172,16

10 586 572 176,22

10 586 572 176,222 847 926 367,82



 

المساهمة

الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي

البنك اإلسالمي للتنمية

البنك الدويل

االتحاد األوربي

الوكالة الفرنسية للتنمية

اليابان

منظومة األمم المتحدة

منظمة كايف

المجموع

المبلغ الممنوح
المبلغ الذي
%الفرق تم صرفه

116 352 000,0058 176 000,0058 176 000,00 50%

32 905 800,0032 905 800,00100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 004 002 293,001 004 002 293,00

451 267 974,12451 267 974,12

326 150 000,00326 150 000,00

35 000 000,0035 000 000,00

26 693 358,6726 693 358,67

64 670 265,0057 270 265,0089%

2 057 041 690,791 991 465 690,7965 576 000,0097%

7 400 000,00 
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تظفغث طساعمئ الحرضاء الاغ تط تتثغثعا 
لشاغئ 2022/06/30(بافوصغئ الةثغثة)

الظفصات المطاجم بعا طظ الخظثوق لشاغئ 2022/06/30 (بافوصغئ الةثغثة) 

(*): %14  طظ  المئطس المستعب لط غاط خرشه بسث
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3SL2C  تقریر حول تنفیذ الصندوق

*

 

%الرصيدالتنفيذالبرمجةالنفقات

مكونة الصحة
المياه

الكهرباء

دعم األسرة(مكونة تآزر)

تعويض البلديات

المجموع

النفقات الضريبية 
(الكسب الضائع)

الغذاء واإليواء وسالمة 
الطرق والنقل

1 505 585 866,331 505 585 866,33100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

565 000 000,00310 658 486,35254 341 513,6554,98%

79 682 075,00 79 682 075,00 

751 596 234,00744 666 234,006 930 000,0099,08%

568 000 000,00568 000 000,00

12 920 603,0010 767 733,002 152 870,00 83,34%

82 003 241,5682 003 241,56

3 564 788 019,893 301 363 636,24263 424 383,6592,61%
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