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ملخص نشاط الشهرين
اللقاحات:
ـ كمية جرعات اللقاح المستلمة على شكل هبات  175800جرعة
ـ بلغ عدد الملقحين خالل الفترة  144.611شخص من بينهم  7.583شخص تناولوا
الجرعة الثانية
إيرادات الفترة:
بلغت اإليرادات المسجلة 149.991.994,67 :أوقية جديدة .تتوزع هذه اإليرادات
على النحو التايل :مشروع عناية 3.691.293 :أوقية جديدة (تمويل خارجي) ،تمويل
من منظومة األمم المتحدة 16.041.401,67 :أوقية جديدة ،محمد أحمد محمد كايا:
 5.000أوقية جديدة ،والتبرعات العينية 130.254.300 :أوقية جديدة.
صادقت الجمعية العامة للشركة الوطنية للمناجم اسنيم علي دفع مبلغ 700.000.000
أوقية جديدة لصالح الصندوق .تنفيذ هذا القرار متوقع يف شهر يوليو .2021
نفقات المرحلة:
بلغت النفقات 174.618.945,67 :أوقية جديدة ،تتوزع على النحو التايل:
سداد  %15من طلبية اللقاح ضد كوفيد (مبادرة كوفاكس)

14.405.063,00

مصاريف نقل اللقاح ضد كوفيد ()MAIL

37.256.631,00

سداد إنتاج الكمامات لوزارة الداخلية
تأهيل الحرم الجامعي بعد إيواء المحتجزين يف الحجر
الصحي
صفقات 2021

10.450.000,00
89.774.053,00

نفقات حملة التلقيح

19.732.694,67

المجموع

3.000.504,00

174.618.945,67
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مقدمة
عمال بالفقرة  1من المادة  2من المرسوم  2020-66الصادر بتاريخ 4
مايو  2020القاضي بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ صندوق التضامن
االجتماعي الخاص ومكافحة فيروس كورونا ،نقدم لكم تقرير التنفيذ
خالل الفترة المنصرمة.
وسنتناول البنود المعتادة الرئيسية المرتبطة بتسيير الصندوق)i( :
إيرادات الصندوق )ii( ،النفقات المتحملة و ( )iiiحالة حملة التلقيح
على مستوى التراب الوطني.
وسنخصص باقي التقرير إللقاء نظرة عامة على النقاط التالية:
 -1أضواء على المستشفى الميداني المسمى مستشفى الشيخ محمد بن
زايد.
 -2بيان الصفقات التي تم إطالقها يف عام .2021
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إيرادات الصندوق
تشمل إيرادات الصندوق ،على وجه الخصوص ،المساهمات المأخوذة من
ميزانية الدولة ( 2مليار أوقية جديدة) ،ومساهمات المؤسسات العمومية

والخاصة ،ومساهمات الشركاء الدوليين ومساهمات األفراد.
توزيع اإلرادات

2 000 000 000,00; 31%

1 736 891 932,16; 26%

المجموع  6.54أوقية جديدة

1 350 144 468,79; 21%

المساهمات العينية

1 457 624 313,27; 22%

المؤسسات و الخواص

الشركاء

ميزانية الدولة

ولغاية اليوم ،تلقى الصندوق  6,54مليار أوقية جديدة .ويتوزع هذا
المبلغ على النحو التايل )%31( :مساهمة الدولة )%21( ،مساهمة
الشركاء )%22( ،مساهمات المؤسسات العمومية والخاصة واألفراد ،و
( ) )%26تمثل التبرعات العينية.
وقد منح شركاء التنمية غال ًفا بمبلغ  1,41مليار أوقية جديدة ،تم صرف
 1,35مليار أوقية جديدة منها (.)%96
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وسترفق بهذا التقرير التبرعات العينية الواردة من الدول الشقيقة
والصديقة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ،وهي:
(الجزائر ،اإلمارات العربية المتحدة ،الكويت ،المملكة المغربية ،تركيا،
الصين ،فرنسا ،إسبانيا ،السفارة األمريكية ،ألمانيا ،منظمة الصحة العالمية،
صندوق األمم المتحدة للنشاطات السكانية ،اليونيسف ،ومؤسسة
 ،JACK MAومنظمة  Baraka Cityغير الحكومية ،وشركة
 ،Nationale Medicaوالجالية الموريتانية يف الصين ،وخيرية سنيم،
وشركة تازيازت ،والجالية الصينية يف موريتانيا).
وتعني القائمة أسفله الهبات التي تم تلقيها خالل شهري مايو ويونية .2021
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بيان التربعات العينية خالل فرتة مايو ـ يونيو 2021
املادة

الطبيعة

الكمية املسلمة

املستشفى امليداين الشيخ حممد بن زايد

هبة من اإلمارات العربية
املتحدة

1

Q-AGEN

هبة من أملانيا

سعر الوحدة
التقديري

98.700.000
400 35.000

اجملموع التقديري

98.700.000
14.000.000

كمامات جراحية

هبة نسيم 2021/04/27

200.000

30

6.000.000

جهاز Lumira DX

هبة من AFRICA
CDC

39

30.000

1.170.000

هاتف NOKIA

هبة من AFRICA
CDC

39

15.000

585.000

عصي Covillon

هبة من AFRICA
CDC

16.000

200

3.200.000

SARS-COVID-2 AG

هبة من AFRICA
CDC

024.15

200

3.004.800

هبة من الصني

13

140.000

1.820.000

عجلة )(EV20Mobile TROLLEY

هبة من الصني

13

100.000

1.300.000

شبكات وحيدة االستخدام للبالغي

هبة من الصني

26

5.000

130,000

Jike Humidificateurs SH330/EU

هبة من الصني

13

5.000

65.000

كمامة أكسجي للبالغي

هبة من الصني

13

5.000

65.000

طقم مرذة وحيدة االستخدام

هبة من الصني

13

5.000

65.000

أانبيب O2

هبة من الصني

13

500

6.500

جهاز تنفس وحيد االستعمال

هبة من الصني

26

5.000

130.000

قثطار أنفي (كبري)

هبة من الصني

13

500

6.500

Reusable circuit adultes

هبة من الصني

13

500

6.500

جهاز تنفس (Respirateur) Modè le SV

300

اجملموع

130.254.300
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تنفيذ النفقات
بلغت النفقات اإلجمالية على الصندوق  2,83مليار أوقية جديدة( .بدون
احتساب الهبات العينية  1.74مليار أوقية جديدة) أما التغييرات التي
لوحظت لهذين الشهرين تبلغ  174.618.945,67أوقية جديدة .تنقسم هذه
النفقات على النحو التايل :دفع  %15من طلبية اللقاحات المضادة لكوفيد (مبادرة
 )Covexالبالغة  14.405.063,00أوقية جديدة ،تكاليف نقل اللقاح لصالح
 37.256.631,00 :MAILأوقية جديدة ،دفع فاتورة صنع األقنعة لوزارة
الداخلية 10.450.000,00 :أوقية جديدة ،إعادة تأهيل الحرم الجامعي:
 3.000.504,00أوقية جديدة ،مبلغ العقود المبرمة هذا العام:
 89.774.053,00أوقية جديدة ،والنفقات المرتبطة بحملة التطعيم:
 19.732.694,67أوقية جديدة.
يوضح الرسم البياني أدناه توزيع هذه النفقات حسب البنود األساسية:
توزيع النفقات

82 003 241,56

79 682 075,00 751 596 234,00 568 000 000,00 12 920 603,00

82 003 241,56

79 682 075,00 744 666 234,00 568 000 000,00 10 767 733,00

مصاريف أخرى (العدالة،
الداخلية،الشؤون
اإلسالمية،الشؤون
اإلجتماعية،حجز المرضي،
مصاريف اإلقامة )

التعويضات الضريبية للبلديات

اعافاءات ضريبية

المبلغ المبرمج

دعم األسرة الهشة

الكهرباء

1 083 709 692,00
565 000 000,00

1 032 380 607,71
310 358 486,35

المياه

الصحة

المبلغ المصروف
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توزيع األشخاص الذين تلقوا اللقاح حسب الواليات
بلغ العدد اإلجمايل لألفراد الذين تلقوا الجرعة األوىل من اللقاح حتى تاريخ 30
يونيو  ،156.543 :2021منهم  10.345أخذوا الجرعة الثانية .ويوضح
الجدول التايل التوزيع حسب الواليات ،حيث وصلت الحملة يف داخل الدولة
شخصا ،أي نسبة  %62,50من إجمايل عدد األشخاص الذين تلقوا
97.842
ً
الجرعة األوىل:
الجرعة األول

الجرعة الثانية

الوالية
نواكشوط الجنوبية

12.291

1.132

نواكشوط الشمالية

8.366

654

نواكشوط الغربية

38.044

7.521

الحوض الشرقي

15.710

0

الحوض الغربي

10.078

1

لعصابه

7.817

0

گورگول

11.616

0

البراكنة

7.672

112

الترارزة

8.141

125

آ درار

1.515

29

نواذيبو

2.990

685

تگانت

11.080

0

گيديماقا

2.730

0

تيرس زمور

16.346

51

إينشيري

2.147

35

المجموع

156.543

10.345
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أضواء على المستشفى الميداني المسمى مستشفى الشيخ محمد بن زايد
يشمل المستشفى الميداني المسمى مستشفى الشيح محمد بن زايد  120سريرا منها 24
سرير إنعاش و 96سرير حجز يف المستشفى.

Page

9

تم بناء هذا المستشفى على مساحة  3039م 2وهو مجهز بـ  305من المعدات
الطبية والمكتبية ،ومولد كهربائي  100 kvaباإلضافة إىل بطارية ،60 kva
وثالثة خزانات مياه بسعة  60م ،3ونظام مكالمات آيل لتسيير الطوابير أثناء
االستشارات ونظام مراقبة الدخول لمختلف األجنحة وشبكات المياه والكهرباء
والكشف عن الحرائق .ومن المقرر افتتاحه خالل شهر يوليو.
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كشف صفقات  2021وهوية المستفيدين
 -1صفقات 2021
تبلغ الصفقات التي أبرمت خالل عام  2021ثمانية بمبلغ إجمايل قدره 89.774.053
أوقية جديدة ،يبين الجدول التايل تفاصيلها:
النشاط

رقم الصفقة

اسم الفائز
المبلغ باألوقية
الفائز بالصفقة
بالصفقة
الجديدة

قيد التوقيع

شراء  10سيارات
إسعاف طبية

21.500.000

قيد التوقيع

شراء معدات
الحماية الشخصية

7.900.000

قيد التوقيع

اقتناء محارق لمواقع
التكفل

9.047.808

قيد التوقيع

قيد التوقيع

AFRIMED
Ets
SAMAHA
RIM

DIRCOMA

ساعدنا
خليفة
محمد
المختار
محمد
الحسن
الشيخ
التراد
محمد عبد
اهلل
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اقتناء PSM- 06
 06 ،IIشفاط
أوتوماتيكي سعة
 12سعة؛ 03
مجمدات
6.200.000 20الشيخ
درجة مئوية و03
التراد
نظام تدوير MIC
محمد عبد
من 48
 DIRCOMAاهلل
اقتناء نظام يحتوي
على  150مجموعة
متعددة
PCR
اإلرسال تضم 100
اختبار 18.425.525 15 +
مجموعة
بناهي
استخالص
SEL
sarl
المداني
أوتوماتيكية

تقرير حول تنفيذ الصندوق

مصدر التمويل
AFD
(CMR)1235
AFD
(CMR)1235
AFD
(CMR)1235

AFD
(CMR)1235

AFD
(CMR)1235
][DOCUMENT TITLE

 20/CIAIS/MSاشراء جهاز منظم
 /2021التسلسل
21/CIAIS/MS
/2021
22/CIAIS/MS
/2021

14.969.030

بناهي
 SEL sarlالمداني

اقتناء مجموعة من
 10معالجات رقمية
10.880.800
GLP
وملحقاتها
بناء مأوى لمحطة
أكسجين لصالح
 850.890جمال الطالب
مستشفى محمد بن
الجيد
زايد
المجموع

الشيخ
أحمد
جمال
الطالب
الجيد

AFD
(CMR)1235

ميزانية الدولة

ميزانية الدولة

89.774.053
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 -2الئحة المستفيدين النهائيين
القائمة معروضة يف الجدول أدناه .توجد  %50من المؤسسات الجديدة بين الشركات
القديمة:
رقم التعريف

املؤسسة

الضرييب

املالك

الرقم الوطين
للتعريف

SEL SARL

00041418

حممد املدين بناهي

6516455248

GLP

11400067

الشيخ أمحد ولد حممد

8466677981

DIRCOMA

00235416

AFRIMED

21400232

SAMAHA

Ets

RIM

ATP-BTP

00613380
00738900

حممد عبد هللا الشيخ
الرتاد

9776136368

احلسن

عيشة حممد الشيخ

مسؤولية حمدودة
شخص طبيعي
شركة ذات
مسؤولية حمدودة
شركة ذات

حممد سامل حممد حيي
احلسن حممد املختار

شركة ذات

مسؤولية حمدودة
8709123952
7432430128

شخص طبيعي
شركة ذات
مسؤولية حمدودة
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المرفقات
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إيرادات الصندوق
كشف تم وضعه بتاريخ ( 2021/06/30باألوقية الجديدة)

الصندوق الخاص

اإليرادات

رصيد التنفيذ

6.544.660.714,22

1 979 910 404,44

)*( تم احتساب الهبات العينية يف اإليرادات والنفقات

توزيع اإليرادات بتاريخ 2021/06/30
المساهمة

المبلغ باألوقية الجديدة

%

الدولة

2.000.000.000,00

%30.56

الشركاء

1.350.144.468,79

%20.63

المؤسسات واألفراد

1.457.624.313,27

%22.27

الهبات العينية

1,736,891,932.16

%26.54

المجموع

6.544.660.714,22
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تنفيذ مساهمة الشركاء التي تم تحديدها لغاية ( 2021/06/30باألوقية الجديدة)
المساهمة

المبلغ الممنوح

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي
32.905.800,00
البنك اإلسالمي للتنمية

116.352.000,00

المبلغ الذي تم
صرفه
58.176.000,00

الفرق
58.176.000,00

بـ %
%50

32.905.800,00

-

%100

البنك الدول

430.603,293.00

430.603,293.00

-

%100

االتحاد األوربي

451.267.974,12

451.267.974,12

%100

الوكالة الفرنسية للتنمية

326.150.000,00

326.150.000,00

%100

اليابان

35.000.000,00

35.000.000,00

%100

منظومة األمم المتحدة
المجموع

%100
16.041.401,67
16.041.401,67
%96
58.176.000,00 1.350.144.468,79 1.408.320.468,79

النفقات الملتزم بها من الصندوق لغاية ( 2021/06/30باألوقية الجديدة)
النفقات

البرمجة

الرصيد

التنفيذ

بـ %

مكونة الصحة

1 083 709 692,00

1 032 380 607,71

51 329 084,29

95%

المياه

565 000 000,00

310 358 486,35

254 641 513,65

55%

الكهرباء

79 682 075,00

79 682 075,00

0,00

100%

دعم األسر (مكونة تآزر)

751 596 234,00

744 666 234,00

6 930 000,00

99%

النفقات الضريبي (الكسب الضائع)

568 000 000,00

568 000 000,00

0,00

100%

تعويض البلديات

12 920 603,00

10 767 733,00

2 152 870,00

83%

الغذاء واإليواء وسالمة الطرق والنقل

82 003 241,56

82 003 241,56

0,00

100%

3 142 911 845,56

2 827 858 377,62

315 053 467,94

90%

المجموع
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