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  آلمة الرئيس

  
  

 الذي تم إعداده وفقا للقوانين 2005أتشرف بأن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 
 18/2001 من القانون رقم 14 و13والنصوص التنظيمية، وخاصة المادتين 

المتعلق بسلطة التنظيم متعددة القطاعات؛ ونأسف للتأخر الذي حصل في نشر 
  .ذا التقرير، والخارج عن إرادة سلطة التنظيمه
  

  :ويشمل هذا التقرير وضعية قطاع االتصاالت مقدمة حسب أفقين
  

أفق السوق مع تطور المؤشرات الرئيسية مثل أرقام أعمال مختلف  •
األقسام، بما في ذلك الهاتف النقال والهاتف الثابت وشبكة المشتركين 

هاتف النقال متواصل بزيادة وهكذا فإن نمو سوق ال. وحصص السوق
من عدد المشتركين وفائض في % 42من رقم األعمال و% 25

أما الهاتف الثابت فيالحظ أنه بدأ %. 72 يقدر بنسبة حركية االتصال
  .يشهد بعض التراجع

  
 بتوقيع أول اتفاقية ربط 2005أفق التنظيم الذي تميز فيه نشاط السنة  •

 منح رخصة ثالثة للهاتف ليةلشركتي الهاتف النقال وبدء عمبيني 
وعلى مستوى متابعة التزامات المستغلين، ). GSM(الخلوي النقال 

فقد غطت شركة موريتل ثمان بلدات جديدة وفقا لدفتر شروطها، 
ليصل العدد اإلجمالي للتجمعات التي تستفيد اليوم من خدمة الهاتف 

 .  تجمعا51الثابت أو النقال إلى 
 

 التي انطلقت تلكاكتمال و المذكورة آنفا، ةة العملي نهاي2006وستشهد سنة 
 . والمتعلقة بالفتح الشامل لقطاع االتصاالت أمام المنافسة2004سنة 

  
ومن جهة أخرى، فإن التطور المستقبلي للتنظيم متعدد القطاعات، أي تنظيم 
البريد والماء والكهرباء، سيدفع حتما بالسلطة إلى زيادة تعزيز قدراتها بشكل 

 .لحوظم
  محمد سالم ولد لكحل



  مالية السلطة: الفصل األول
  

   2005نتائج االستغالل وخارج االستغالل للسنة المالية 
  

  :تتمثل أهم الموارد المالية لسلطة التنظيم في ما يلي
  ـ الرسوم السنوية للتنظيم؛

  ـ رسوم تسيير ورقابة المخطط الوطني للترقيم؛
  .من قبل المستفيدين من تخصيص التردداتـ رسوم استخدام الطيف المسددة 

  

تدفع الرسوم السنوية للتنظيم من طرف المستغلين الحائزين على الرخص واألذون أو التنازالت 
في قطاعات الماء والكهرباء والبريد والمواصالت، وذلك بالصيغ المحددة في القوانين القطاعية 

  .ودفاتر الشروط
  

الوطني للترقيم واستخدام طيف الترددات رسوما خاصة بقطاع  الرسوم المتعلقة بالمخطط تعتبر
  .االتصاالت

  

، كما في السنوات المالية السابقة، كان قطاع االتصاالت القطاع الوحيد الذي 2005في سنة 
ساهم في تمويل سلطة التنظيم، ألن المستغلين في القطاعات األخرى لم يخضعوا بعد إللزامية 

  .ت التنظيمتسديد مشاركاتهم في نفقا
  

 مليون 424 بدال من 2005 مليون أوقية سنة 624وقد بلغت الموارد العادية لسلطة التنظيم 
، وهذه الزيادة ناتجة عن زيادة مشاركات مختلف %47، أي بواقع زيادة نسبة 2004أوقية سنة 

  .الموارد وعن إيرادات إيداع المبالغ في المصارف
  

من رقم األعمال الصافي % 1,525 نسبة 2005 سنة كما بلغت نسبة تحصيل رسوم التنظيم
صم الرسوم ونفقات الربط البيني، وذلك بدال من نسبة خلمبيعات  شركات االتصال، أي بعد 

ووفقا لإلطار القانوني والتنظيمي، وخاصة دفاتر الشروط، فإن . 2004في سنة % 1,325
  .من رقم األعمال الصافي% 2سقف هذه النسبة هو 

  
، أي بواقع 2004 مليون سنة 385 بدال من 2005 مليون سنة 473غت النفقات في حين بل

؛ وتمثل النفقات المرتبطة بالنشاط وأجور العمال ومخصصات االندثار %22,86زيادة بنسبة 
  : من مجموع النفقات، وتعود هذه الزيادة في النفقات إلى % 93والمؤن 

  
   مليون8                    2005ـ اكتتاب العمال سنة 

   مليون70    ـ أرصدة لخفض حسابات المستخدمين في حدود
   مليون11   )النزاعات للعدالة(ـ أرصدة ومدخرات لألخطار 

  
   .1ونتيجة االستغالل وخارج االستغالل مفصلة في الملحق رقم 
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  تعزيز القدرات: الفصل الثاني 

  
ت في تدعيم البنيات وتطوير تجسدت الجهود الدؤوبة التي قيم بها في مجال تعزيز القدرا

 اكتتاب خبير وثالثة عمال آخرين، مما أوصل عمال 2005التخصصات؛ وقد شهدت فعال سنة 
المؤسسة إلى سبعة وأربعين أجيرا بمن فيهم األعضاء الخمسة للمجلس الوطني للسلطة وأربعة 

  .مديرين وتسعة خبراء
  

ظاهرات الدولية ذات العالقة وفيما يخص تطوير وتحسين التخصصات والمشاركة في الت
  :من عدة تكوينات وملتقيات على النحو التالي بقطاعات التنظيم، استفادت موارد المؤسسة

  
شهادة الكفاءة في المدارس الكبرى، سلطة التنظيم  : "2005 فبراير 2 يناير ـ 15 •

  ، واگادوگو، بوركينا فاسو؛"واالتصال في بوركينا فاسو
الجتماع الثاني لمنتدى سلط التنظيم الفرانكفونية، تنظيم ا : "2005 مارس 31 ـ 30 •

  ، نواكشوط، موريتانيا؛"االنترنت وتقنيات النفاذ
شهادة الكفاءة في المدارس الكبرى، سلطة التنظيم واالتصال  : " 2005 إبريل 16 ـ 5 •

 ، واگادوگو، بوركينا فاسو؛"في بوركينا فاسو
، داكار، " في قطاعي الماء والكهرباءمراجعة التعريفات : "2005 مايو 12 ـ 10 •

 السنغال؛
اجتماع سلط التنظيم في بلدان اتحاد المغرب العربي  :2005 مايو 12 ـ 11 •

 ،طرابلس،ليبيا؛
 للمؤتمر الدولي لتنمية وتطوير الجهوياالجتماع التحضيري ":  2005 مايو 19 - 15 •

 ، الجزائر، الجزائر؛)"CMDT - 06(المواصالت 
 العمل حول العقود واالتفاقيات في سياق ليبرالية -التكوين : "2005 يونيو 11 ـ 6 •

 ، واگادوگو، بوركينا فاسو؛"قطاع الطاقة
، المدرسة العليا متعددة "هندسة الحركية في االتصاالت : "2005 يونيو 17 ـ 14 •

 الجنسيات للمواصالت في دكار، دكار،السنغال؛
، وكالة الفرانكفونية تونس، "اللكترونيةندوة حول التجارة ا : "2005 يونيو 20 ـ 17 •

 تونس؛
، وكالة الفرانكفونية "ملتقى تكويني في القانون االلكتروني : "2005 يونيو 24 ـ 20 •

 كوناكري ، غينيا؛
 ، جينيف، سويسرا؛"اجتماع مجموعة التخطيط لما بين الدورات : "2005 يوليو 8 ـ 3 •
في االتحاد الدولي ) 1( الدراسات االجتماع الرابع للجنة : "2005 سبتمبر 9 ـ 6 •

  ، جينيف، سويسرا؛"للمواصالت والتنمية
 ، داكار، السنغال؛"تنسيق استخدام طيف الترددات : "2005 سبتمبر 15 ـ 13 •
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، "االجتماع الثالث لمنتدى السلطات التنظيمية الفرانكفونية : "2005 سبتمبر 16 ـ 14 •
 باريس، فرنسا؛

تماع الجهوي الثاني والورشات المتعلقة بالمؤتمر االج : "2005 أكتوبر 15 ـ 10 •
 ، أكرا، غانا؛"الدولي للمواصالت الالسلكية إلدارات الدول اإلفريقية

تعزيز قدرات التنظيم في دول المجموعة االقتصادية لدول : "2005 أكتوبر 29 ـ 24 •
 ، لوميه، التوگو؛"غرب أفريقيا

مدارس الكبرى، سلطة التنظيم شهادة الكفاءة في ال : "2005 نوفمبر 25 ـ 11 •
 ، واگادوگو، بوركينا فاسو؛"واالتصال في بوركينا فاسو

 ، تونس، تونس؛"القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية: "2005 نوفمبر 16 ـ 12 •
شهادة الكفاءة في المدارس الكبرى، سلطة التنظيم  : " 2005 ديسمبر 4 نوفمبرـ 27 •

 .گو، بوركينا فاسو، واگادو"واالتصال في بوركينا فاسو
 

 قطاع المواصالت: الفصل الثالث 
   
   ـ مرصد األسواق1
  
  أعداد المشتركين 1-1

  ملخص أعداد المشتركين 1.1.1
  

 نسبة التطور 2005 2004 
 %39 786615 566325 عدد المشتركين

 23 26,4 21,5 عدد المشتركين في كل مائة ساكن
  شركات االتصال وحساباتنا : المصدر

  

، وهذا ما يؤكد 2005 و2004 مشترك بين 220.000كين زيادة أكثر من سجل عدد المشتر
 2003 و2000 مشترك سنويا ما بين 100.000تقديرات التقرير السنوي السابق بواقع زيادة 

  .2004 و2003 مشترك سنويا ما بين 170.000وأكثر من 
  

 الخدمة المقدمة، ويدل ذلك أيضا على وجود سوق كامنة لم تستنفد بعد؛ زيادة على أن نوعية
من السوق ال % 94وخاصة من طرف المتدخلين في الهاتف النقال الذين يمثلون أكثر من 

  .1تزال دون النظم القانونية بكثير
  

    تفصيل وتحليل أعداد المشتركين2.1.1
  

   أعداد المشتركين في الهاتف الثابت1.2.1.1
  
  

                                                 
  .رداءة نوعية الخدمة بمثابة طلب لم تتم تلبيته في السوق تعتبر  1
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 نسبة التطور 2005 2004 
 %3 - 41000 42282 عدد المشتركين

 6 - 1,4 1,5 عدد المشتركين في كل مائة ساكن
  شركات االتصال وحساباتنا : المصدر

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

، 2005 و2004بين ما يظهر تحليل هذا الجدول تناقصا في عدد المشتركين في الهاتف الثابت 
جدر اإلشارة ت. وربما يفسر ذلك بظاهرة هجرة المشتركين من الهاتف الثابت إلى الهاتف النقال

في الهاتف الثابت بقيت ضعيفة ) عدد المشتركين في كل مائة ساكن(إلى أن نسبة كثافة االتصال 
  ).2005سنة % 1,4(
  

   أعداد المشتركين في الهاتف النقال 2.2.1.1
  

 نسبة التطور 2005 2004 
 %42 745615 524043 عدد المشتركين
 %25 %25 %20 كثافة االتصال

  ت االتصال وحساباتناشركا : المصدر
  

يشار إلى أن هذه األرقام تأخذ في الحسبان االشتراكات المزدوجة الكثيرة الوقوع نتيجة للفارق 
، كما أنه ال توجد وضعية واضحة عن Off- net2و  On -net الكبير في تعريفة المكالمات

  .المشتركين النشطين والمشتركين غير النشطين
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  ين شبكتين مختلفتين فتعني مكالمة جرت بOff- net مكالمة جرت  داخل شبكة واحدة، أما On -net تعتبر  2
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 2005ا الجدول أن عدد المشتركين في الهاتف النقال زاد زيادة كبيرة سنة  يظهر تحليل هذ
سبة كثافة االتصال  بلغت نحيث، ، وهذا ما يؤكد ميل الهاتف النقال إلى النمو السريع%)42(

  .2005سنة % 25الخلوي 
  

   أعداد المشتركين في اإلنترنت3.2.1.1
  

 نسبة التطور 2005 2004 
 Maurnis3   1600 2121 33% و RTCعدد المشتركين في

 4 294 164 - 44%(LS)عدد المشتركين في 
 %21 2285 1894 العدد اإلجمالي للمشتركين

 %9 %0,08 %0,07  5كثافة االتصال
   شركات االتصال وحساباتنا : المصدر

  
مقارنة ) 2005سنة % 0,08(نسبة كثافة االتصال في االنترنت مازالت ضئيلة جدا عندنا 

، المتوقع في بداية ADSL6؛ ويعتبر تشغيل نظام %)0,34(والمغرب %) 0,19(غال بالسن
  .، وفتح المنافسة في هذه الخدمة، أمورا يمكن أن تساهم في تحسين هذه النسبة2006

  
  : الهاتف بآالف األوقيةأعمال قطاعرقم . 2.1

  

 نسبة التطور 2005 2004 
 %12 33596876 29873352 رقم مبيعات الهاتف بصفة عامة

  %5 - 9423029 9953500 منها في الثابت
 %21 24173846 19919852 منها في النقال

  شركات االتصال وحساباتنا: المصدر
  

  .20047و 2000 ما بين مرات خمس تضاعف االتصال قطاع مبيعات رقم أن إلى ذلك مع يشار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
3  RTC :  ،الشبكة الهاتفية التبادليةMaurnis: الرقمية لدمج الخدمات   
  اتصاالت متخصصة   4
وأن االتصاالت ...) مقاهي اإلنترنت(  مستخدمة بشكل عمومي RTC لتقييم حضور هذه الخدمة، يجب علينا أن نعتبر أن  بعض اتصاالت  5

  .وبذلك يكون مفهوم النفاذ أكثر داللة هنا. لغالبالمتخصصة استخداماتها مهنية في ا
   تقنية حديثة تمكن من الوصول إلى انسيابات مرتفعة رغم استخدامها زوج النحاس التقليدي   6
   2004 راجع التقرير السنوي للسلطة  7
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  تطور رقم األعمال. 1.2.1
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ور رقم أعمال الهاتف ما يلييظهر تحليل تط
  

  .2005 و2004ما بين % 12ـ أن الرقم اإلجمالي لمبيعات خدمات االتصال قد زاد بنسبة 
  .8ـ أن رقم مبيعات النقال يمثل أكثر من ضعف رقم مبيعات الثابت الذي بدأ يتراجع

ى قوة ، وهذا ما يبرهن عل)2005سنة  % 21(ـ أن زيادة رقم مبيعات النقال مرتفعة جدا 
الطلب على هذه الشبكة رغم تعريفاتها المرتفعة نسبيا مقارنة بالتعريفات المطبقة في المنطقة، 

  .ورغم رداءة نوعية خدمتها
  

  تفصيل وتحليل رقم المبيعات. 2.2.1
  

   رقم مبيعات خدمات الهاتف الثابت بآالف األوقية1.2.2.1
  

 نسبة التطور 2005 2004 
  %1 - 3497528 3545348 منتجات االتصال

  %16 - 5629 6680 منتجات ملحقات االتصال 
  %23 - 1697474 2216665 منتجات مختلفة للربط البيني
  %11 567507 510944 منتجات تأجير االرتباطات

  %1 - 3654892 3673863 منتجات الهاتف الدولي
  شركات االتصال وحساباتنا: المصدر 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
من مداخيلها من الثابت في السنوات % 25لفرنسية انخفاض إيرادات الثابت ليس مسألة خاصة بموريتانيا، فعلى سبيل المثال خسرت شركة تلكوم ا   8

  .الخمس الماضية
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 منتجات الثابت من مالحظة أن الزيادة الفائقة لعدد المشتركين في النقال يمكن تحليل تفاصيل
لكن كانت ) المكالمة ءنهاإ( لم تستفد منها شركة موريتل على مستوى الربط البيني 2005سنة 

  .ادتدزاالخطوط التي تأجير لها انعكاسات إيجابية على منتجات 
  

كون ناتجا عن تناقص أعداد المشتركين في ومن جهة أخرى فإن تراجع المركزين األولين قد ي
  %).5 -(الثابت 

  
   حصص السوق لخدمات االتصال من منظور رقم األعمال2.2.2.1

  
 2004 2005 

 %28 %33 الهاتف الثابت 
 %72 %67 الهاتف النقال 

  شركات االتصال وحساباتنا: المصدر 
  

  تطور حصص السوق من خدمات االتصال في رقم األعمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يمكن أن نالحظ أن سيطرة الهاتف الخلوي في سوق االتصاالت قد  أعالهعلى ضوء الجدول
  . 20059 و2004ما بين % 5ازدادت، وتناقصت حصة سوق الثابت بنسبة 

  
  القطاععمال . 3.1

  
 نسبة التطور 2005 2004 

 %1,42 784 773عدد العمال في القطاع 
  اتناشركات االتصال وحساب: المصدر

 
  

                                                 
  .099/99 من القانون رقم 16تبقى شركة موريتل مهيمنة في سوق معبر عنه برقم األعمال حسب المادة    9
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، وهذا ما يمكن تفسيره برغبة 2005لم يعرف مجموع عدد العمال زيادة تذكر خالل سنة 
  .المستغلين في استخدام أنجع طريقة الستغالل الموارد الموجودة

  
  محجامية حركية االتصاالت. 4.1

  
  )الدقائقبآالف ( حجم االتصاالت انطالقا من الشبكة الثابتة والشبكتين النقالتين 1.4.1

  
 نسبة التطور 2005 2004 

 %3 - 71032 73054 انطالقا من الشبكة الثابتة
 %72 421081 244895 انطالقا من الشبكتين النقالتين

 %55 492113 317949 )الثابت والنقال(المجموع 
  شركات االتصال وحساباتنا: المصدر

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ناتجة عن زيادة أعداد %) 72(ت الصادرة من النقال ربما تكون الزيادة الكبيرة في المكالما
، ومن سياسة التعريفة المحفزة من لدن المستغلين ماتال %)42(المشتركين في النقال من جهة 

  .وموريتل
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  ):بآالف الدقائق (RTC 10حجم استخدام االنترنت . 2.4.1
  

 نسبة التطور 2005 2004 
 RTC 32210 40860 27%حجم اتصاالت اإلنترنت 

  شركات االتصال وحساباتنا: المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 قد زاد RTCيبين تحليل هذا الجدول أن حجم االتصاالت عبر اإلنترنت عن طريق خطوط 

  .، وهذا ما يعني أن هذه الخدمة تشهد زيادة في التوجه واالهتمام2005سنة % 27بنسبة 
  
  متابعة التزامات المستغلين . 2
  

  التغطية الترابية. 1.2
  

  المستغلون في النقال. 1.1.2
  

ين في النقال ماتال وموريتل موبيل ونتيجة لعدم وجود تغلأثناء إعداد دفاتر الشروط للمست
معطيات صحيحة تمكنها من رسم آفاق جيدة، ألزمت سلطة التنظيم  هؤالء المستغلين بتغطية 

، والبلدات 31/12/2005 ساكن في أجل أقصاه يوم 10.000 بلدة يزيد عدد سكانها على 19
  :هي
  

نواكشوط، نوذيبو، كيهيدي، روصو، ازويرات، أطار، العيون، بوگي، سيلبابي، أالگ، تجگجه، 
  .النعمه، كيفه، ، أبي تلميت، تمبدغه، مگطع لحجار، گرو، الطينطانأگجوجت

  
ن وعلى عكس ما قام به المستغل في الهاتف الثابت، ونتيجة لحدة المنافسة، فقد تجاوز المستغال

 بلدة 35 ما التزما به من التغطية الترابية، وهما متواجدان اليوم في إلى حد كبير ،في النقال
  . بلدة بالنسبة لموريتل موبيل  وفقا للجدول أسفله40بالنسبة لماتال و

  
  

                                                 
10  RTC : وال يأخذ هذا الحجم في الحسبان .للمشاركيتعلق األمر باالرتباط القاعدي باإلنترنت عبر الخط الهاتفي التقليدي . الشبكة الهاتفية المرتبطة

  .  االتصال عبر الخطوط المتخصصة التي تمثل األساسي من السوق وتتم فوترتها بشكل جزافي
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  المستغل في الهاتف الثابت موريتل .2.1.2
  

لواليات ومدينة قبل أن تتم خصخصته، كان المستغل في الهاتف الثابت يغطي فقط عواصم ا
بوگي؛ ولزيادة نفاذ السكان إلى الهاتف الثابت في إطار مفاوضات دفتر شروطه، فقد ألزم هذا 
المستغل من طرف سلطة التنظيم بتغطية مجموع البلدات قبل الواحد والثالثين من شهر دجمبر 

2005.  
  

 عواصم المقاطعات الواليات
 باسكنو، آمورج، تمبدغه الحوض الشرقي

 الطينطان، كوبني ض الغربيالحو
 كنكوصه، گرو، باركيول العصابة
 ولد ينجه، گوراي گيديماغا

 مقامه، امبود گولگور
 مگطع لحجار، بابابي البراكنه
 بتلميت، الركيز، المذرذره، كرمسين الترارزه
 شنقيط، وادان، أوجفت آدرار
  المجريه، تگانت

  
 بتغطية 2005غطية الترابية، قامت موريتل خالل سنة وللوفاء بجميع التزاماتها في مجال الت

. المجرية، گوراي، ولد ينجه، باسكنو، آمورج، أوجفت، وادان، باركيول: البلدات الثماني التالية
مجموع التزاماتها في مجال مستوفية  بلدة 37وبهذا العدد تكون موريتل اليوم متواجدة في 

  . دفتر شروطهاالتغطية الترابية في اآلجال المحددة في
  

 عن ناتجذلك لعل ومع ذلك يشار إلى أن موريتل لم تغط أية بلدة ال ينص عليها دفتر شروطها و
انظر (العدد الكبير نسبيا من البلدات التي عليها أن تغطيها لعدم وجود منافس لها في الثابت 

  ).الجدول أعاله
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    جدول تلخيصي لتغطية موريتانيا بالهاتف3.1.2
 تغطية ماتال  موبيل.تغطية م تغطية موريتل القرية/المدينة 

 نعم نعم ال عدل بگرو 1
 نعم نعم ال آغشورگيت 2
 نعم ال ال أغورط 3
 نعم نعم نعم العيون 4
 نعم نعم نعم أگجوجت 5
 نعم نعم نعم أالگ 6
 ال نعم نعم آمرج 7
 نعم نعم نعم أطار 8
 ال ال نعم أوجفت 9

 ال نعم نعم بابابي 10
 نعم نعم ال برينه 11
 ال نعم نعم  باركيول 12
 نعم نعم نعم باسكنو 13
 نعم نعم نعم بوگي 14
 ال نعم ال بولنوار 15
 نعم نعم نعم بوتلميت 16
 نعم نعم ال شگار 17
 ال ال نعم شنقيط 18
 ال نعم ال دياگيلي 19
 نعم نعم ال جوك 20
 ال نعم ال جيگني 21
 نعم نعم نعم گرو 22
 ال ال نعم گوراي 23
 نعم نعم نعم كيهيدي 24
 نعم نعم نعم كنكوصه 25
 نعم نعم نعم كرمسين 26
 نعم نعم نعم كيفه 27
 ال نعم نعم كوبني 28
 نعم ال ال لكرايعه 29
 نعم نعم نعم مگطع لحجار 30
 ال نعم نعم مقامه 31
 نعم ال ال معطه موالن 32
 ال نعم ال امباني 33
 ال ال نعم امبوت 34
 نعم نعم نعم المذرذرة 35
 ال ال نعم المجرية 36
 نعم نعم نعم النعمه 37
 نعم نعم نعم نواذيبو 38
 نعم نعم نعم نواكشوط 39
 نعم نعم نعم واد الناقه 40
 ال ال نعم وادان 41
 ال ال نعم ولد ينجه 42
 نعم نعم نعم الركيز 43
 نعم نعم نعم روصو 44
 نعم ال ال صنگرافه 45
 نعم نعم نعم سيلبابي 46
 نعم نعم نعم الطينطان 47
 نعم نعم نعم تجگجه 48
 نعم نعم نعم تمبدغه 49
 نعم نعم نعم الزويرات 50
 نعم نعم ال الزرافيه 51
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  شبكة اتصال المستغلين. 4.1.2
  

ة الوطنية لالتصال التي رافق تغطية البلدات اإلحدى والخمسين الموجودة في الجدول أعاله تطور هام للشبك
  :تضم
   VSAT 11  محطة أرضية و38ـ 
   كلم؛3200 في طور التشغيل على مسافة إجمالية تقدر بـ 6 ربط للرزم الهرتزية مشغلة و16ـ 
  .  كلم من الليفات البصرية تربط نواكشوط وتگند وروصو وكيهيدي وبوگي600ـ 

ترددات المتوفرة بالنسبة لكل واحد من المستغلين وبالنسبة ويبين الجدول التالي البلدات التي تمت تغطيتها وال
  ).الرزمة الهرتزية، المحطة األرضية، الليفة البصرية(لكل نوع من أنواع االتصال 

  

 شبكة االتصال بين المدن عن طريق القمر الصناعي
نواكشوط ـ 

 المدن
 الطاقة اإلجمالية طاقة ماتال طاقة موريتل موبيل طاقة موريتل

 1365×2  ثانية/ كيلوبايت2048×2 ذيبونوا
 ثانية/كيلوبايت

 ثانية/كيلوبايت 3413×2

 ثانية/كيلوبايت 768×2   ثانية/كيلوبايت 768×2 النعمه
 ثانية/كيلوبايت 1536×1 ثانية/كيلوبايت 512×1 ثانية/كيلوبايت 1024×1  عدل بگرو

 ثانية/كيلوبايت 1792×2 ثانية/كيلوبايت 512×1 ثانية/كيلوبايت 1024×2 ثانية/كيلوبايت 256×2 باسكنو
 ثانية/كيلوبايت 1280×2  ثانية/كيلوبايت 1024×1 ثانية/كيلوبايت 256×2 آمرج
 ثانية/كيلوبايت 1537×1 ثانية/كيلوبايت 256×1 ثانية/كيلوبايت 1024×1 ثانية/كيلوبايت 256×1 تمبدغه
 ثانية/كيلوبايت 384×2   ثانية/كيلوبايت 384×2 العيون
 ثانية/كيلوبايت 1280×2  ثانية/كيلوبايت 1024×1 ثانية/كيلوبايت 256×2 كوبني
 ثانية/كيلوبايت 1024×2   ثانية/كيلوبايت 1024×2 كيفه

 ثانية/كيلوبايت 1537×2 ثانية/كيلوبايت 256×1 ثانية/كيلوبايت 1024×2 ثانية/كيلوبايت 256×2 كنكوصه
 ثانية/كيلوبايت 2304×2 ثانية/كيلوبايت 512×1 ثانية/كيلوبايت 1024×2 ثانية/كيلوبايت 768×2 سيلبابي
 ثانية/كيلوبايت 256×2   ثانية/كيلوبايت 256×2 گوراي
 ثانية/كيلوبايت 1024×1  ثانية/كيلوبايت 1024×1  دياگيلي
 ثانية/كيلوبايت 1280×2  ثانية/كيلوبايت 1024×2 ثانية/كيلوبايت 256×2 مقامه
 ثانية/كيلوبايت 256×2   ثانية/يتكيلوبا 256×2 امبود
 ثانية/كيلوبايت 1920×2 ثانية/كيلوبايت 512×1 ثانية/كيلوبايت 1024×2 ثانية/كيلوبايت 384×2 تجگجه
 ثانية/كيلوبايت 256×2   ثانية/كيلوبايت 256×2 المجريه
 1024×1 ثانية/كيلوبايت 1024×2 ثانية/كيلوبايت 768×2 أطار

 ثانية/كيلوبايت
 ثانية/كيلوبايت 2816×2

 ثانية/كيلوبايت 256×2   ثانية/كيلوبايت 256×2 أوجفت
 ثانية/كيلوبايت 256×2   ثانية/كيلوبايت 256×2 وادان
 ثانية/كيلوبايت 384×2   ثانية/كيلوبايت 384×2 شنقيط

 1024×1 ثانية/كيلوبايت 1024×2 ثانية/كيلوبايت 768×2 ازويرات
 ثانية/كيلوبايت

 ثانية/تكيلوباي 2816×2

 ثانية/كيلوبايت 1536×2 ثانية/كيلوبايت 256×1  ثانية/كيلوبايت 1280×2 أگجوجت
 ثانية/كيلوبايت 1280×2  ثانية/كيلوبايت 1024×2 ثانية/كيلوبايت 256×2 باركيول
 ثانية/كيلوبايت 1024×1  ثانية/كيلوبايت 1024×1  دجيگني
 ثانية/يتكيلوبا 256×2   ثانية/كيلوبايت 256×2 ولد ينجه

  

                                                 
  .محطة بث واستقبال عن طريق القمر الصناعي ذات حجم صغير   11
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 شبكة االتصال بين المدن عن طريق الرزمات الهرتزية

 الحالة الطاقة الكلية ماتال موريتل موبيل موريتل 
 -انواكشوط 

 روصو
 عاملة ثانية/ميگابايت 2×8  ثانية/ميگابايت 2×8 

انواكشوط ـ 
 بتلميت

 2×16 ثانية/ميگابايت 2×8 
 ثانية/ميگابايت

 ةعامل ثانية/ميگابايت 2×24

 2×16   بتلميت ـ أالگ
 ثانية/ميگابايت

 عاملة ثانية/ميگابايت 2×16

انواكشوط ـ 
 انواذيبو

 64×2 
 ثانية/ميگابايت

 عاملة ثانية/ميگابايت 2×64 

 2×16   أالگ ـ كيفه
 ثانية/ميگابايت

 عاملة ثانية/ميگابايت 2×16

 2×8   كيفه ـ العيون
 ثانية/ميگابايت

 عاملة ثانية/ميگابايت 2×8

كيفه ـ كنكوصه 
 ـ ولد ينجه

  8×2 
 ثانية/ميگابايت

 عاملة ثانية/ميگابايت 2×8

 عاملة ثانية/ميگابايت 2×8  ثانية/ميگابايت 2×8  بوگي ـ كيهيدي
 2×8 أالگ ـ بوگي

 ثانية/ميگابايت
 عاملة ثانية/ميگابايت 2×8  

تگنت ـ 
رة ـ 1المذر
 الركيز

16×2 
 ثانية/ميگابايت

 عاملة نيةثا/ميگابايت 2×16  

الميعاد ـ معط 
 موالن ـ برينه

  8×2 
 ثانية/ميگابايت

 عاملة ثانية/ميگابايت 2×8

 عاملة ثانية/ميگابايت 2×8  ثانية/ميگابايت 2×8 لبيرد ـ كرمسين
 عاملة ثانية/ميگابايت 2×8  ثانية/ميگابايت 2×8  برينه ـ الركيز

العيون ـ كوبني 
ـ ديگني ـ 
تمبدغه ـ النعمه 

ج ـ عدل ـ آمر
 بگرو

 16×2 
 ثانية/ميگابايت

 مشروع ثانية/ميگابايت 2×16 

كيفه ـ كنكوصه 
ـ ولد ينجه ـ 

 سيلبابي

 16×2 
 ثانية/ميگابايت

 مشروع ثانية/ميگابايت 2×16 

 2×16  وومبو ـ مقامه
 ثانية/ميگابايت

 مشروع ثانية/ميگابايت 2×16 

كيهيدي ـ 
 لگصيبه

 16×2 
 ثانية/ميگابايت

 مشروع ثانية/بايتميگا 2×16 

 2×16 الركيز ـ انتيكان
 ثانية/ميگابايت

 مشروع ثانية/ميگابايت 2×16 

 2×16 الوفاء ـ النمجاط
 ثانية/ميگابايت

 مشروع ثانية/ميگابايت 2×16 
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 شبكة االتصال بين المدن عن طريق الليفة البصرية

 الطاقة المقطع
 E1 1612 نواكشوط ـ تگند

 E1 32  نواكشوط ـ روصو
 E1 48 نواكشوط ـ بوگي ـ كيهيدي 

  

ويظهر من الخريطة أسفله أنه توجد شبكة مشبعة نوعا ما وخاصة في الجنوب والشرق، 
  .حيث تتركز أكثرية السكان

 

ومع ذلك، ولتطوير انسياب عال في البلد، ينبغي أن تستبدل الحزم الهرتزية ذات الطاقة 
 أو بالليفات البصرية في األماكن التي 13)لرقميةا (PDHالضعيفة بالحزم الهرتزية من نوع 

  .يستدعي فيها ذلك حجم حركية االتصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
للثانية، وللتذكير فإن الشبكة  الثابتة التقليدية تسمح  كيلو بايت 64 أو 56  في دورات من Mbps 2,048خط يسمح بتحويل المعطيات بانسياب    12

  . كيلو بايت64بانسياب أقصاه 
13  PDH : معيار لإلرسال الرقمي يعتمد على تقطيع زمني منتظم للمعلومات .  
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  نوعية الخدمة .2.2
  

  المستغلون للنقال. 1.2.2
  

 على 2005اقتصرت رقابة نوعية خدمات المستغلين في النقال من طرف سلطة التنظيم سنة 
ية المشتركين؛ وهكذا قامت السلطة بمهمة تفتيش نوعية مدينة نواكشوط وحدها حيث تتركز أكثر

، وكما هي العادة، فقد كانت نسبة 2005 نوفمبر 17 إلى 11الخدمة في مدينة نواكشوط من 
، %100 الجدار األول أو داخل السيارات حتىاحتمال التغطية في الخارج وداخل بناية كبيرة 

  %.75و% 85و % 95 الترتيب وينص دفتر الشروط على أنها ينبغي أن تكون حسب
 بلغت قدأما نسبة فقدان المكالمات التي تعتبر أهم مؤشر في تقييم  موضوعي لنوعية الخدمة، ف

أو تساوي نقص بالنسبة لماتال، وكان من المفروض أن ت% 13بالنسبة لموريتل موبيل و% 27
هي أقصى نسبة بالنسبة لكل واحدة من الشركتين و% 2؛ وكانت نسبة انقطاع المكالمة 5%

  .يفترض أن يصلها هذا االنقطاع
  

وإثر هذه التعبئة التفتيشية وطبقا للقوانين المعمول بها، أنذرت سلطة التنظيم المستغلين بالتعهد 
بالتزاماتهم في مجال نوعية الخدمة، وخاصة فيما يتعلق بنسبة فقدان المكالمة في أجل شهر 

رير البعثة التفتيشية والبيان المتعلق به يوجدان ملخص تق (2005 نوفمبر 23ابتداء من واحد 
  ).2في الملحق رقم 

  
 ديسمبر 27وبعد انقضاء أجل اإلنذار، قامت السلطة ببعثة تفتيشية جديدة لنوعية الخدمة من 

  . شملت مدينة نواكشوط والمناطق المجاورة لها2006 يناير 6 إلى 2005
  

  . 3ملحق رقم يوجد ملخص لتقرير هذه البعثة الثانية في ال
وقد وقع تحسن ملحوظ في نسبة فقدان المكالمة التي هبطت إلى أدنى مستوى لها في سنة 

إال أن هذا التحسن كان على حساب نوعية السماع الذي عرف نوعا من الرداءة؛ %) 6 (2002
  .وتبين األشكال أسفله تطور نسبة فقدان المكالمة ونسبة انقطاعها ونسبة جودة السماع
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ربما يكون تحسن نسبة فقدان المكالمات في نواكشوط ناتجا عن توسعة شبكات المستغلين سواء 
 أو على مستوى تجهيزات الخدمات ذات القيمة BSS14 وNSSعلى مستوى البنى التحتية 

  .  وغيرهاBTS) TRX(15 وطاقة BTS وBSC وعدد  VLR /  MSC: المضافة 
  

 بمهمة تفتيشية 2006وللقيام بتقييم شامل لنوعية خدمة المستغلين، فإن السلطة ستقوم في بداية 
  . في جميع البلدات والمحاور الطرقية التي يوجد فيها واحد على األقل من المستغلين

كتتاب خبير دولي للقيام  مناقصة ال2005ونشير أخيرا إلى أن السلطة أعلنت في شهر يوليو 
  .بالتدقيق الفني وتفتيش نوعية الخدمة باستخدام األنظمة والبرامج المناسبة

  
   المستغل في الهاتف الثابت موريتل 2.2.2

  
 من دفتر شروطها، تلتزم موريتل بتوفير الوسائل الضرورية لبلوغ مستويات 19طبقا للمادة 

ة نظم االتحاد الدولي لالتصاالت، ومن بين مؤشرات جودة الخدمة المطابقة للنظم الدولية وخاص
الجودة المحددة نسبة الجاهزية ونسبة الخطأ من رأس الخط إلى نهايته، وكذا آجال تلبية طلبات 

  .الخدمة وفعالية صيانة الشبكة
  

وقد تعهدت موريتل على وجه الخصوص بالتحسين التدريجي لنوعية الخدمة لتصل في نهاية 
  .مستويات مماثلة لمستثمرين عالميين مرجعيين) 2004يونيو ( الحصرية فترة استغاللها

  

                                                 
  قلب الشبكة واألجزاء المتعلقة بالراديو منها   14
محطة  (BTS و) مراقبة المحطة األساسية(BSC و) تسيير التحول( VLRو) ربطال(مركز تشغيل خدمة الجوال : MSC: يتعلق األمر بالتجهيزات   15

  ).االستقبال الرئيسية
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ويبين الجدول التالي األهداف الدنيا من جودة الخدمة التي كانت موريتل سعت إلى بلوغها في 
  .2005، واألهداف الفعلية التي سيتم بلوغها سنة 2003 و2002

  
  2005الذي تم قياسه في سنة قيم األهداف السنوية الدنيا لجودة الخدمة والمستوى 

  
 و داخلية 2004 )الهدف (2003 )الهدف (2002 المؤشر

 )الهدف(
المستوى  (2005
 )المحدد

DMR 90 45 30 20 
DMR -N 60 30 15 42 

SI 30% 10% 10% 5.5% 
VR2 85% 95% 95% 95.93% 
VR8 98% 99% 99.9% 99.24% 
ETL 65% 70% 75% 99.88% 
ETN 55% 60% 65% 99.15% 
ETI 55% 60% 65% 98.71% 

QOP 20س8  س15  س20  س  
REC 1% 0.5% 0.5% 0.01% 

  
  تحديد المؤشرات

DMR) : األجل المتوسط للربط(  
DMR -N) : متوسط مدة الربط في نواكشوط (  

S.I) : نسبة اإلشارة إلى التعطيل(  
VR8/ VR2) : سرعة إدراك األعطال(  

ETL/ETN/ETI) : المحلي وبين المدن والدولينسبة الفعالية في .(  
QOP) : جودة خدمة المستغلين.(  
REC) : نسبة الشكاوى من الفواتير الخاطئة.(  

  
  )األهداف (2004 و2003 و2002 و2001تحويل المكالمات الدولية في سنوات 

  2005المستوى الفعلي سنة 
 

 2001 المستوى األدنى للجودة
 هدف

2002 
 هدف

2003 
 هدف

2004 
 هدف

2005 
 عليف

نسبة الفاعلية الفنية للمكالمات الدولية 
 الخارجة

85% 90% 95% 97% 98,68%

نسبة الفاعلية الفنية للمكالمات الدولية 
 الموجهة إلى الشبكات المرتبطة

90% 95% 97% 98% 98,87%
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ة يظهر من الجدولين السابقين أن موريتل قد وفت وفاء كليا بالتزاماتها فيما يتعلق بجودة الخدم

المطلوبة % 15بدال من % 42إال فيما يخص متوسط مدة الربط في نواكشوط التي بلغت 
  .كأقصى حد

  
   الربط البيني واشتراك التجهيزات3.2

  
 من 43 اتفاقية الربط البيني بين موريتل موبيل وماتال طبقا للمادة 2005وقعت في شهر مايو 

ويشكل . 13/2000 من المرسوم رقم 5  والمادة1999 يوليو 11 بتاريخ 019/99القانون رقم 
 .توقيع هذه االتفاقية مرحلة مهمة في تنفيذ اإلطار القانوني المنظم لعالقات هذين المستغلين

من تجنب الخالفات التي يمكن أن تقع بينهما ألنها تخلق إطارا االتفاقية المذكورة وتمكن 
 مختلف األطراف تمثيال متساويا كما تشاوريا من خالل لجان المتابعة والتوجيه التي تمثل فيها

  .تسهل عملية التحكيم التي يقوم بها المنظم في حالة رفع قضية أمامه
  

   النفاذ إلى أرقام االستعجال4.2
  

إن قيام المستغلين بالتوصيل المجاني لمكالمات االستعجال يتوقف على تعاون القطاعات 
  :الوزارية المعنية مثل 

  
   والمواصالت؛وزارة الداخلية والبريد -
  وزارة الدفاع الوطني؛ -
  .وزارة الصحة والشؤون االجتماعية -

 
وعلى الرغم من تنظيم لقاءات عديدة مع هذه القطاعات ومن توجيه عدة رسائل إليها، فإن 
وزارة الداخلية هي وحدها التي ردت على بعض هذه الرسائل وزودت سلطة التنظيم بقائمة 

أحيلت هذه المعلومات إلى قد لى مستوى نواكشوط؛ وعناوين عدد من مفوضيات الشرطة ع
تجدر اإلشارة إلى أن . موريتل التي ادعت أن عندها مشاكل فنية تحول دون أخذها في االعتبار

مصالح السلطة على اتصال بالمسؤولين الفنيين إليجاد حلول للمشاكل المطروحة وتمكين سكان  
 االستعجال لالتصال بالشرطة ومصالح من االستفادة من خدمات،  على األقل،نواكشوط
 .اإلطفاء

  
 على الوزارات المعنية من أجل إعطائها المعلومات المطلوبة 2006وستلح سلطة التنظيم سنة 

لكي يتمكن جميع سكان بلدة تغطيها إحدى شبكات المستغلين من االستفادة المجانية من خدمات 
  .االستعجال طبقا للقوانين المعمول بها
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  ريفةالتع .3
  

  للتجزئة 16ات المتوسطةالتعريف  تطور 3.3
  

   تطور متوسط التعريفة للهاتف الثابت1.3.3
  
 نسبة التطور 2005 2004 

 %1 - 3497528 3545348 )  بآالف األوقية(رقم المبيعات انطالقا من الثابت 
 %3 - 71032 73054 )  بآالف الدقائق(عدد الدقائق انطالقا من الثابت 

 %0 49 49   تعريفةمتوسط ال
  شركات االتصال وحساباتنا: المصدر

  
  . أوقية49إذا ما جبرنا هذا العدد فإن متوسط التعريفة انطالقا من الثابت يبقي هو نفسه أي 

    
  تطور متوسط التعريفة للنقال 2.3.3

   
 نسبة التطور 2005 2004 

 %30 - 57 81 متوسط التعريفة انطالقا من النقال
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

نخفاض الملحوظ لمتوسط التعريفة انطالقا من النقال يعود إلى المنافسة المتزايدة بين إن اال
  .شركتي النقال

 
  RTC تطور متوسط التعريفة لالنترنت عبر 3.3.3

  

 نسبة التطور 2005 2004 
 %1 - 5,14 5,20 متوسط تعريفة االنترنت

  شركات االتصال وحساباتنا: المصدر

                                                 
  . في هذا السياق النسبة بين رقم المبيعات ومجمل المكالمات الخارجةمتوسط التعريفة  يعني  16
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 نتيجة لعدم وجود المنافسة في تقديم 2005 و2004يفة اإلنترنت ضعيفا ما بين كان تطور تعر
  .2004 يونيو 30هذه الخدمات المحتكرة فعليا على الرغم من إلغاء االحتكار منذ 

  
  الموارد النادرة .4
  

    تخطيط وتسيير ورقابة طيف الترددات الراديو كهربائية1.4
  

  : بالقيام بـ2005الترددات سنة تواصلت مهمة تخطيط وتسيير ورقابة طيف 
  

تخطيط خدمات البث األرضي لإلذاعات والتلفزيونات الرقمية في النطاقات الترددية  .1
   ميگاهرتز؛862 ـ 470 ميگاهرتز و230 ـ 170

تحيين مخططنا الوطني لمنح الموجات الترددية وترتيب وتنظيم نطاقات عديدة عامة  .2
 ترتيبات توصيات مكتب االتصاالت الراديوية وفرعية طبقا للنظم المعمول بها، وخاصة

  لالتحاد الدولي لالتصاالت؛
 التنسيق مع إدارات الدول المجاورة في إطار التخطيط الشامل لخدمة البث األرضي .3

 ـ 470 ميگاهرتز و230 ـ 174 والتلفزيوني الرقمي في النطاقات الترددية اإلذاعي 
قسم الخاص من الجزء أ  من التعميمات  ميگاهرتز وكذا الترددات الواردة في ال680

  ؛BR IFIC(17(الدولية لإلعالم حول الترددات 
 اإلشعار باستخدام ترددات لدى االتحاد الدولي لالتصاالت؛ .4
 ؛18MMSIتلبية طلبات المستخدمين بتخصيص ترددات وشفرات نظام .5
كز الرقابة اليومية، كلما كان ذلك ضروريا، لطيف الترددات المنفذ من طرف المرا .6

 .في نواكشوط ونواذيبو وكذا المحطات النقالة) SMS 19(الثابتة 
 

 170التخطيط لخدمة البث األرضي لإلذاعات والتلفزيونات الرقمية في النطاقات الترددية  1.5
  ميگاهرتز862 ـ 470 ميگاهرتز و230ـ 

                                                 
  .مكتب االتصاالت بالراديو، التعميمات الدولية لإلعالم حول الترددات   17
  .بحري النقال للتعريفالنظام ال  18
  نظام تسيير الطيف  19
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تخطيط خدمة تطبيقا لقرارات الدورة األولى للمؤتمر الجهوي لالتصاالت الراديوية المكلفة ب

) VHF (230 ـ 174البث األرضي لإلذاعات والتلفزيونات الرقمية في النطاقات الترددية 
ميگاهرتز في المنطقتين األولى والثانية، واستجابة لمختلف ) UHF (862 ـ 470ميگاهرتز و

رسائل وتعميمات مكتب االتصاالت الراديوية في هذا الشأن، تقدمت سلطة التنظيم إلى مكتب 
تصاالت الراديوية بمشروع لخطة استخدام ترددات تمكن من تغطية الحاجيات الحالية اال

وقد تمت عبر البريد إحالة هذه . والمستقبلية لشبه مجموع المدن والبلدات على المستوى الوطني
حاجيات مخصصة لبث إذاعي  (DT1 1086 جذاذة إشعار منها 1152الحاجيات التي شملت 

   ). T-DAB 21حاجيات مخصصة لبث إذاعي مسموع، (DSI 66و) 20DVB-Tمرئي، 
  

وكانت نتائج تجارب التخطيط، التي قدمت لالجتماع األول والثاني لمجموعة التخطيط لما بين 
من حاجياتنا % 70 وVHFلحاجياتنا من موجات % 30الدورات، قد أعطت نسبة قبول قدرها 

  ).4في الملحق رقم VHF22  وUHFانظر خرائط التغطية بموجات  (UHFمن موجات 
 15حسن هذه النتائج تحسنا كبيرا خالل الدورة الثانية للمؤتمر في الفترة ما بين تويمكن أن ت

 بتطبيق مبادئ اإلعالن اإلداري التي يوصي بها االتحاد الدولي 2006 يونيو 16مايو و
  .لالتصاالت لقبول عدم التوافق بين مختلف خطط اإلدارات المتقاربة

  
   الوطني لمنح النطاقات الترددية الجدول2.5

  
 UHF  وVHFلتسهيل منح الترددات وتحديد مواقع القنوات الراديوكهربائية في موجات 

 للمنح وتوصيات طنا الوطنيخطم، تم تخطيط هذه الترددات وإعادة تنظيمها وفقا لترتيبات HFو
  .االتحاد الدولي لالتصاالت

  
   تنسيق استخدام الترددات3.5

  
دعوة من سلطة التنظيم واالتصاالت في السنغال وفي إطار أنشطة المؤتمر الجهوي بناء على 

 لقاء جمع بين 2005 سبتمبر 14لالتصاالت الراديوية، التأم في مقر السلطة بدكار في 
  :موريتانيا والسنغال والرأس األخضر اتفقت خالله موريتانيا والسنغال على النقاط التالية

     
على  ت الفنية للبث اإلذاعي في المدن الحدودية المبينة في الجدول أسفلهتحديد المواصفا) 1

  :النحو التالي
  

   مترا بالنسبة لموريتانيا؛100 مترا بالنسبة للسنغال و80: ارتفاع الهوائي •
  ؛)PAR30dBW(الطاقة القصوى  •

                                                 
  نظام بث رقمي للتلفزيون عن طريق األرض   20
    نظام بث إذاعي رقمي مسموع عن طريق األرض 21
  .غالبا ما تستخدم الترددات العالية جدا للبث التلفزيوني واإلذاعي  22
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تين االستقطاب العمودي واألفقي بالتناوب بين مدينتين متقابلتين أو بين مدينتين موجود •
بالنسبة (وكرمسين ـ دياگيلي ) بالنسبة للسنغال(على المحور سان لويس ـ كيديرا 

 ).لموريتانيا
 

 البلدات السنغالية البلدات الموريتانية
كيهيدي، روصو، امبود، سيليبابي، كرمسين، 
المذرذره، اندياگو، بوگى، بابابي، آتم، 

 .دياگيلي

م، سان لويس، ريشارتول، دگانا، بودور، انديو
 .امبمبه، ماتام، باكل، كيديرا

 

حاالت عدم التوافق بين مشروعي الخطتين الرقميتين للبلدين ستتم تسويتها وفقا لنتائج ) 2
يطورها مكتب االتصاالت الراديوية البرامج المعلوماتية التي  الحسابات التي يقام بها في إطار

  ؛) CRR-06( ألغراض المؤتمر االقليمي 
  
رتان التنسيق تجنبا ألي نوع من التشويش الذي يمكن أن يؤثر على الشبكات تواصل اإلدا) 3

  . كهربائية في المنطقتين المتجاورتين-الراديو
  

وقد عقد اجتماع آخر في مدينة أكرا بغانا بين اإلدارات في كل من مالي وغامبيا وموريتانيا 
 الجهوي لدول أفريقيا  على هامش االجتماع2005 أكتوبر 13وغينيا بيساو والسنغال يوم 

المتعلق بالمؤتمر الجهوي لالتصاالت الراديوية المنظم من طرف االتحاد الدولي لالتصاالت ما 
  .2005 أكتوبر 14 و10بين 

  
والتزمت اإلدارات التي حضرت هذا اللقاء،  كل واحدة فيما يخصها، بتعديل المواصفات الفنية 

) لهوائيات، االستقطاب، االرتفاع الفعلي للهوائياتالتردد، الطاقة المشعة الظاهرة، توجيه ا(
المعروضة على مكتب االتصاالت الراديوية للخطة الرقمية للتقليل من آثار عدم التوافق في 

  .مشاريع خططها
  

 من طرف إدارات 89 و84زيادة على ذلك وفي إطار التعديالت التي أضيفت إلى خطة جينيف 
 - أ– في القسم الخاص من الجزء 2005تي نشرت سنة وال) CNR(واسبانيا ) MRC(المغرب 

، 28/06/2005 بتاريخ 2547 رقم BRFIC(في التعميمات الدولية لإلعالم حول الترددات 
 قامت إدارتنا ،)23/08/2004 بتاريخ 2551، ورقم 12/07/2005 بتاريخ 2548ورقم 

اد الدولي لالتصاالت بحساب الحقول المشوشة الناتجة عن هذه التعديالت وأرسلت إلى االتح
  .رأيها بشأنه تطبيقا لبنود االتفاقيات النهائية بين مختلف اإلدارات

  
إن المالحظات واآلراء التي تقدمنا بها بهذه المناسبة إلى االتحاد الدولي لالتصاالت من شأنها 

  .حماية بثنا من التشويش المحتمل من طرف الدول المجاورة
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  لدولي لالتصاالت باستخدام الترددات  إشعار مكتب االتحاد ا4.5
  

 جمع المعلومات التي تمكن من ضبط وتأهيل نظامها  تابعت سلطة التنظيم2005خالل سنة 
 بجميع المعطياتمكتب االتحاد الدولي لالتصاالت التلقائي لتسيير الترددات، كما قامت بموافاة 

، )في الثابت والنقال( المستغلين المتعلقة باستخدام الترددات من طرف المستخدمين الكبار مثل
  .والتلفزة الموريتانية، وإذاعة موريتانيا، واألسطول البحري الوطني، ومستخدمين أخر مستقلين

  
   وتخصيص التردداتMMSI  منح موجات التردد وشفرات 5.5

  
  منح موجات التردد وتخصيص الترددات. أ 
  

بالترددات ذات الصلة باستخدام الشبكات واصلت سلطة التنظيم تلبية جميع الطلبات المتعلقة 
  :2005المفتوحة للجمهور والشبكات المستقلة الجديدة؛ وهكذا منحت خالل سنة 

  
 يمكن من FH جيگاهرتز لصالح موريتل إلقامة  13قناتين مزدوجتين في المجال  •

في (بين بلدتي دياگيلي وباكل ) GFO(زيادة طاقة كابل حماية األلياف البصرية 
  ؛ثانية/ميگابايت 34بـ ) لالسنغا

 جيگاهرتز لتقوية طاقة الرزمات 7 مزدوجة، منها اثنتان في النطاق FHثالث قنوات  •
 جيگاهرتز لربط 13الهرتزية على محور أالگ ـ كيفه، وواحدة مزدوجة في المجال 

  . في نواكشوط ونواذيبو لصالح ماتالBTSاالتصال بين 
 

 طلبات لتوسعة 6ستخدام ترددات جديدة منها  طلبا ال94ومن جهة أخرى، تمت معالجة 
 . VSAT طلبا الستغالل شبكات 14الشبكات المستقلة الموجودة و

  
 فسخ VHF وHF شبكة خصوصية تعمل أساسا في موجات 12وزيادة على ذلك، طلبت 
  .التراخيص الممنوحة لها

  
  MMSIمنح شفرات . ب 
  

بية تفتيش الصيد ومراقبة البحر من ن مندوي لتمكMMSIواصلت سلطة التنظيم منح شفرات 
 MMSI شفرة 116حتى هذا اليوم تم منح . متابعة ورقابة السفن عن طريق األقمار الصناعية

ورنات مميزة للمكالمات وأرقام انتقائية للمندوبية ومالك السفن، وذلك من أجل تزويد السفن 
  .اقبة حركتها قبالة شواطئنا تمكن من مربأنظمة حديثة ومطابقة للنظم الدولية المعمول بها
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  بعثة تفتيش طيف الترددات .6.5
  

  بعثة تفتيش المنشآت الراديو كهربائية في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.  1.6.5
  

استعدادا لتحرير قطاع االتصاالت وفتحه للمنافسة الحرة وما قد ينجم عن ذلك من تزايد 
لين، قامت سلطة التنظيم ببعثة ند المستغ الراديو كهربائية عللحاجيات في مجال طيف الترددات

وخالل هذه البعثة استخدمت فرق السلطة محطتي . تفتيشية كبيرة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو
  .الرقابة الثابتتين في الرياض ونواذيبو والمحطتين النقالتين

  : منشأة راديو كهربائية منها 627وقد أحصت البعثة ما مجموعه 
  

  ؛VSAT محطة 35 -
   ؛BLR محطة  59 -
   ثابتة ونقالة؛HF محطة 250 -
 . ثابتة ونقالةVHF محطة 283 -

 
 ناتج عن عدم وجود حزمات االنسياب العالي BLR وشبكات VSATإن كثرة عدد محطات 

المؤثر في هاتين المدينتين، وعليه فإنه من المحتمل أن تعرف هذه األنواع من الشبكات خالل 
 : عوامل تناقصا نسبيا نتيجة لعدة2006سنة 

  
  ؛ADSLتوفير موريتل لتقنية  -
  ؛/ SAT3/ WASC ميگابايت على كابل الليفات البصرية  45تأجير موريتل لسعة  -
 .منح ترخيص أو ترخيصات جديدة من طرف سلطة التنظيم -

 
 قياس آثار اإلشعاع على الصحة العمومية.  2.6.5

  

بتجارب لقياس تأثير اإلشعاع  2005 أكتوبر 6قامت بعثة فنية من سلطة التنظيم يوم الخميس 
 لموريتل موبيل مثبتة في لگصر وذلك بعد تقدم أحد BTSعلى الصحة العمومية الناتج عن 

  .مواطني هذه البلدية بشكوى
 من مالحظة أن مستويات الحقول التي تم )انظر الجدول أسفله(مكنت نتائج هذه القياسات 

قياسها أقل بكثير من القيم القصوى التي ترخص فيها اللجنة الدولية لراديو الحماية من المواد 
ولالطالع على تفاصيل هذه القياسات راجع . التي ال تولد أيونات ومنظمة الصحة العالمية

  .5الملحق رقم 
  

  موريتل   التابعة لCDMA23تفتيش منشآت . 3.6.5
  

 تابعة لموريتل CDMA ببعثة تفتيش لمنشآت 2005 نوفمبر 23 إلى 22تم القيام ما بين 
معرفة أنواع الخدمات التي يوفرها هذا النظام، وهل بإمكان المشتركين فيه النفاذ إلى استهدفت 

                                                 
  .النفاذ المتعدد عن طريق توزيع الشفرة   23
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 من  والتأكد من أن الترددات المستخدمة الستغالل النظام مطابقة للنظم المحددة،خدمات نقالة
  .طرف سلطة التنظيم التي تعكف اآلن على دراسة تقرير البعثة

  
  المهام اليومية. 4.6.5

  

في إطار مهامها المتعلقة بتفتيش ورقابة طيف الترددات، تقوم يوميا المراكز الثابتة في 
  :ونواذيبو وكذا المحطات النقالة بعدة مهام منها) الرياض(نواكشوط 

  

  حدة  استخدام الطيف؛ -
 اف األوتوماتيكي للخروقات؛االكتش -
  اإلشعاعية؛جهةتحديد ال -
 ).التردد، التغير، كثافة الحقل، اتجاه جهاز اإلرسال(قياس اإلشارات  -

 

 GSM 900 وUHF وFM وVHF وHFيقام بكل هذه المهام على مختلف الموجات الترددية 
 .تكون موضوع تقارير يومية وGSM 1800و
  

  الترقيم.  2.4
 

 2005ه مجموعات األرقام الممنوحة خالل سنة يبين الجدول أسفل
  

B P Q M CDU المالحظات الوالية البلدة/المدينة 
0 3 XXX الحوض  باسكنو

 شرقيال
 

0 6 XXX الحوض  آمورج
 الشرقي 

 1 

5 8 XXX الحوض  كوبني
 الغربي

 

3 0 XXX گورگل مقام  
4 0 XXX 3  گيديماغا گوري 
4 5 XXX ديماغاگي ولد ينج  
6 2 XXX آدرار وادان  

4 6 7 XXX آدرار أوجفت  
4 2 XXX الترارزه كرمسين  
4 4 XXX 5  الترارزه اركيز 
6 0 XXX الترارزه المذرذره  
3 7 XXX العصابة باركيول  

5 

3 4 XXX العصابة كنكوصه  
 

6 
9 7 XXX تگانت المجرية  

6 1 X X XXX  موبيلGSMماتل   
 0 X X XXX موبيل GSMموريتل موبيل   
 9 X X XXX موبيل GSMموريتل موبيل   
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  تسوية النزاعات.  5
  

 لدراسة عريضة قدمت قبل ذلك بيوم 2005 ديسمبر 9اجتمع المجلس الوطني للتنظيم يوم 
 إيزيكل أنجينيرينغ لسلطة التنظيم من طرف موريتل حول نزاع بينها وبين شركة

)ENGINEERING SARL EASYCALL( لعكسيةاقات االتصال الدولي للمكالمة احول تسويق بط 
ة إلقامة خطوط هاتفية وتمكن من هيئكانت م" صناديق" وحول بيع call backالمسماة بـ 

   .إجراء اتصاالت دولية
 بالتعليق الفوري للخدمات EESوبعد دراسة العريضة، أمر المجلس الوطني للتنظيم شركة 

  .بشأنهفي انتظار صدور قرار ع النزاع وذلك موض
 

 على معلومات حول مواصلة الخدمات المعينة، وجه 2006 يناير 16وإثر حصوله بتاريخ 
 بموافاته باإلجراءات التي EESالمجلس الوطني للتنظيم المجتمع نفس اليوم إنذارا لشركة 

طبق عليها  لي2006 يناير 19اتخذت لتطبيق قرار المجلس األول، وقرر التريث حتى تاريخ 
 المحدد لطرق تسوية الخالفات 133 من المقرر رقم 14العقوبة المنصوص عليها في المادة 

  .بين المستغلين أنفسهم من جهة وبينهم واألشخاص الطبيعيين من جهة أخرى
  
  دليل الهاتف.  6
   

يقة  من الدليل العام للمشتركين في الهاتف والتلكس جرت بنفس الطر2005إن مهمة إنجاز عدد 
استقبال قوائم المشتركين في موريتل في شهر يناير : التي كانت تجري بها في السنوات الماضية

 Novavision( نوفافيزيون يلوونالاين  وإرسالها فورا بواسطة البريد اإللكتروني إلى2005
Yellowonline ( شريكنا في باريس، بعد ذلك توجهت بعثة تصحيح وتدقيق هذا العدد إلى

   .البعثة إطارا من سلطة التنظيم وممثال عن موريتلتضم  ؛ و2005ي منتصف إبريل باريس ف
  

 جيدة الحبك، 250 نسخة من الدليل، منها 30550سلمت سلطة التنظيم ت 2005وفي شهر يوليو 
  . على المشتركينا تحت تصرف موريتل ليتم توزيعهكمية برمتهاوتم وضع ال

  
  
  مام المنافسةأ فتح قطاع االتصاالت:  نمو السوق .7
  

في إطار المرحلة الثانية من فتح قطاع االتصاالت أمام المنافسة، تم القيام بعدد من األنشطة من 
 :24أهمها

  
 قبل نهاية االحتكار الذي كانت تستفيد منه 2004نشر استدراج علني في شهر مايو  •

  من المرسوم رقم3 طبقا للمادة 2004 يونيو 30موريتل والذي ينتهي بتاريخ 
ويندرج هذا اإلعالن، الموجه إلى جميع . 2000 نوفمبر 4 الصادر بتاريخ 128/2000

الفاعلين بمن فيهم المستغلون الذين بدؤوا يعملون في بالدنا والمستغلون المترشحون 

                                                 
  . وتوجد في التقرير السابق لكننا نذكرها هنا من أجل قراءة العملية بشكل أفضل2004خالل عام  بعض تلك األعمال تم     24
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الستغالل شبكات أو خدمات داخل الوطن، وأيضا إلى المستغلين بالخدمات المرتبطة 
رحلة األولى من إجراءات المنافسة المتمثلة في تحديد وإلى المستخدمين، في تحضير الم

 دفاتر شروط المستغلين ضمنأهم البنود التي ينبغي أن تدرج في األسواق المهمة و
  الجدد؛

 يتضمن عدم رضى المستخدمين فيما يتعلق بأسعار 2004نشر إعالن بداية يوليو  •
ن لتوفير هذه الخدمات وجودة خدمات اإلنترنت والخط الدولي واستعداد مستغلين آخري

  بنوعية أجود وبسعر أخفض نتيجة التقدم التقني؛
إعالن مناقصة في شهر سبتمبر من نفس السنة الكتتاب استشاري يساعد سلطة التنظيم  •

 في القيام بعملية منح الرخص؛
  في إجراءات منح رخصة ثالثة في مجال النقال؛2005بدء السلطة خالل شهر يوليو  •
في شهر أكتوبر الموالي وينتظر صدور تقريره األول في يناير من اكتتاب استشاري  •

 . التي ينبغي أن تكتمل فيها جميع اإلجراءات المتعلقة بالموضوع2006سنة 
 

يشار إلى أن جهود االتصال التفاعلي هذه ترمي إلى مضاعفة الحظوظ عن طريق استنطاق 
مرجعية قوية في مثل هذه الخدمات السوق، كما أن اعتماد استشارة دولية معترف بها وتملك 

 .من شأنه التقليل من المخاطر
  

 على أكبر عدد ممكن من المعوقات، مما يزيد من غلبتتمثل فلسفة هذه اإلجراءات في الت
المنافسة حول مختلف أقسام السوق، وهو ما يشكل الحل الوحيد لرداءة الخدمات، وخاصة في 

  .روجه من سباته الطويل بذل جهود مضاعفةالهاتف النقال واإلنترنت الذي يتطلب خ
  

ويشكل عدم وجود اإلنترنت بجودة وانسياب مقبولين باإلضافة إلى تكاليفه الباهظة نتيجة 
االحتكار أمورا ساهمت بالتأكيد في كبح ظهور الثقافة الرقمية التي ال غنى عنها، إال أن 

  .اإلجراءات الجاري تنفيذها قد تساهم في قلب الصورة
  
  FRATEL الشبكة الفرانكفونية لتنظيم االتصاالت . 8

 

 إلى ملتقى 25FRATELدعت سلطة التنظيم أعضاء الشبكة الفرانكفونية لتنظيم االتصاالت 
إعالمي حول تبادل التجارب في تنظيم اإلنترنت وتقنيات النفاذ، تم تنظيمه في نواكشوط يومي 

  . بقصر المؤتمرات2005 مارس 31 و30
  

م هذا االجتماع، الذي كان مقررا في خطة عمل فاس، سلطة التنظيم والشبكة تشترك في تنظي
 شخصا من بينهم قادة وخبراء سلطات 52وقد حضره أكثر من . الفرانكفونية لتنظيم االتصاالت

 دولة، وممثلون عن القطاع الخاص، وممثلون عن المدرسة العليا لالتصاالت 15التنظيم في 
  . العليا لالتصاالت بباريسبداكار، والمدرسة الوطنية

                                                 
25  FRATEL من قبل منظمي 2003 أكتوبر 28أنشئت في باماكو بتاريخ  وقد .الشبكة الفرانكفونية لتنظيم االتصاالت هو االسم الذي أطلق على 

اء الشبكة الفرانكفونية لتنظيم االتصاالت خالل ندوة منظمي االتصاالت الناطقين بالفرنسية المجتمعين في وقد تقرر إنش. االتصاالت الناطقين بالفرنسية
  . إلقامة وتعزيز التعاون والمبادالت بين أعضائها منظمي االتصاالت2002باريس في شهر يونيو 
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استهدف اختيار موضوع الملتقى تقديم مساهمة في الندوة العالمية السادسة للمنظمين الذي انعقد 

  .على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية المنظمة بتونس في شهر نوفمبر
  

: حول محورين واقترح هذا الملتقى، الذي يرأسه رئيس المجلس الوطني للتنظيم،  التفكير 
تقنيات النفاذ إلى اإلنترنت باألسالك وبدون األسالك من جهة، ومسائل تنظيم اإلنترنت وخاصة 

  .الربط البيني والتسمية والعنونة من جهة أخرى
  :وهكذا نظمت ثالث طاوالت مستديرة حول المواضيع التالية

  
  سالك وبدون األسالك؛تكامل تقنيات النفاذ إلى االنترنت وإلى خدمات البث المكثف باأل •
  تسمية وعنونة اإلنترنت؛ •
 .الربط البيني لإلنترنت •

 
 ". إعالنات وقرارات وآراء سلطة التنظيم"يوجد البيان الصادر عن الملتقى في الملحق 

  
وفي أعقاب الملتقى، دعت سلطة التنظيم المشاركين األجانب للقيام بزيارة حوض دياولينگ 

  .ما زاد من إعجابهم بالبلد ساعة، وذلك 24الطبيعي لمدة 
  
  

  قطاعات وأنشطة أخرى :  الفصل الرابع
  

    قطاع الكهرباء1.4
  

  )صوملك( خصخصة الشركة الموريتانية للكهرباء 1.1.4
  

، قررت 1998يمكن التذكير بأن الدولة، بعد إعالنها عن السياسة القطاعية المصادق عليها سنة 
ظروف المالئمة الهتمام المستغلين الخصوصيين بتقديم التنازل عن األنشطة العملياتية وخلق ال

  .الخدمات الكهربائية
  

% 54ونتيجة لذلك تم وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد، وأعلنت مناقصة دولية للتنازل عن 
  .2002من رأسمال الشركة العمومية لشريك استراتيجي في بداية سنة 

  
العروض انتقاء أوليا شارك منهم اثنان فقط انتقت اللجنة المكلفة بالخصخصة خمسة من مقدمي 

انسحب في النهاية أحدهما وقدم اآلخر ) Data Room(في العملية الموالية المعروفة بـ 
  . عرضا يقل مبلغه عن قيمة أصول صوملك

  
وتقرر عدم جدوائية المناقصة من طرف لجنة الخصخصة  جراء غياب المنافسة وبسبب شدة 

  . ه صاحب العرضانخفاض السعر الذي اقترح
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، تم القيام بالدراسة المتعلقة بأسباب إخفاق 2004وطبقا لما أعلن في التقرير السنوي لعام 

وتقدم هذه الدراسة تجربة مفيدة جدا في حالة استئناف إجراءات الخصخصة . الخصخصة
  .المتوقفة في الوقت الحالي

  
    تنظيم صوملك 2.1.4

  

 الذي يلغي مدونة الكهرباء، فإن تنظيم 2001 يناير28 بتاريخ 25/2001حسب القانون رقم 
ومع ذلك فقد . الشركة الموريتانية للكهرباء ينبغي أن ينتظر نتائج إجراءات خصخصة الشركة

قامت سلطة التنظيم، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالطاقة، بوضع قاعدة للمعلومات وخطة 
، كما أنجزت دراسة للتعريفة في إطار مشروع اقتصادية ومالية للشركة الموريتانية للكهرباء

دعم  إصالح قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وكان من المقرر أن ينتهي هذا 
  .2006العمل خالل سنة 

  
  الكهربة الريفية  3.1.4

  

 باستثناء البلدات السبع عشرة التي 2004لم تعرف  الكهربة الريفية تطورا كبيرا مقارنة بسنة 
  :ا جارية خالل السنة الماضية كانت كهربته

  
  ؛)انتهى العمل بها( بلدات تقوم بكهربتها وكالة النفاذ الشامل للخدمات 5 -
  ؛)يجري بها العمل( بلدات مكهربة من طرف صوملك 6 -
  ).انتهى بها العمل( بلدات مكهربة من طرف وكالة تنمية الكهربة الريفية 6 -

 
 تشرف عليها وكالة تنمية الكهربة الريفية وقد تقرر تنظيم هذه الخدمة في البلدات التي

 .2006خالل سنة ) المذرذره، اركيز، كرمسين، وادان، أوجفت، وعين أهل الطايع(
  

    قطاع المياه2.4
  

نتيجة لعدم وجود مرسوم يحدد إجراءات تنظيم قطاع المياه والذي ما زال في طور اإلعداد من 
  . نشاط في هذا المجال لم تعرف أي2005طرف وزارة المياه، فإن سنة 

  
   النفاذ الشامل3.4

  

 في القيام 2005تمثلت أهم األنشطة والبرامج المنفذة من طرف وكالة النفاذ الشامل خالل سنة 
وقد تم االستالم المؤقت . بدراسات وتوزيع الصفائح الشمسية في واليتي گورگل والعصابه

  .ا لم تستغل حتى اآلنلشبكات البلدات الخمس المعزولة المذكورة أعاله لكنه
  

وعلى الرغم من غياب التنظيم في مجال النفاذ الشامل، فإن السلطة تواصل متابعة هذا الملف 
  .من خالل التبادل مع الهيئات المعنية والجمعية العامة للوكالة التي هي ممثلة فيها
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  الملحقات
  
  

   2005 لسنة الماليةاالستغالل وخارج االستغالل لحصيلة  : 1الملحق 
  

 نوفمبر 17ـ11( في انواكشوط ستغلينالمبنوعية خدمة المتعلق ملخص التقرير :  2الملحق 
2005(  

  
  27/12/2005(كشوط  في انواينستغلالمملخص التقرير المتعلق بنوعية خدمة :  3 الملحق

  )06/01/2006ـ 
  

   VHF وUHFخرائط التغطية بترددات  :  4الملحق 
  

   اإلشعاع على الصحةتا تأثيراتقياس :  5الملحق 
  

  راء السلطةارات وآقر، بيانات:  6الملحق 
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   2005 لسنة الماليةاالستغالل وخارج االستغالل لحصيلة  : 1الملحق 
  

  31/12/2004  31/12/2005  نفقاتال
  10165628  14383295  شراء تموينات غير مخزنة

  12028598  17542122   خارجية مرتبطة باالستثمارنفقات
  50770062  80237505  ارجية مرتبطة بالنشاط خنفقات
  1646434  403800   وخسارات مختلفةنفقات
  165961879  177548773   العمالنفقات

  177460  191600  رسوم ودفعات مشابهة، ضرائب
  1833533    فرق الصرف

  142476109  101011725  مخصصات االندثار
    81363473  مخصصات المؤن

  385051703  472682293نفقاتمجموع ال
  182738836  251790127  فائض السنة المالية

  567790539  724472420المجموع
  
  

  31/12/2004  31/12/2005  الموارد
  383790510  585557798  الرسوم

  3700000  3140000  رسوم أخرى
  387490510  588697798  المجموع الفرعي للرسوم

      
  142352912  100335591  الحصة المحولة إلى حساب الحصيلة** 
  1191781  570865  منتجات وأرباح مختلفة** 

      
  36755336  34868165  منتجات مالية** 

  180300029  135774621  منتجات المختلفةالمجموع الفرعي لل
   567790539  724472420مجموع المنتجات

      العجز
  567790539   724472420المجموع
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 نوفمبر 17ـ11( في انواكشوط ينالمستغلمتعلق بنوعية خدمة ملخص التقرير ال:  2الملحق 
2005(  

  
I.  المقدمة  

  
 نظمت سلطة التنظيم بعثة ، في النقالينستغلالمنوعية خدمة المتمثلة في متابعة في إطار مهمتها 

 2005 نوفمبر 17إلى 11يتل موبيل في مدينة انواكشوط من تفتيش لنوعية خدمة ماتل ومور
  .فرقة ثابتة في مقر السلطة وفرقتان متنقلتانضم ثالث فرق منها 

  
II. المؤشرات التي تمت مراعاتها  

 
 فإن البعثة ،قد التزموا في دفاتر شروطهم بشأن ثمانية مؤشراتستغلين على الرغم من أن الم

 فقط ارتأت أنها هي األهم في إجراء تقييم جيد لنوعية الخدمات المقدمة منهااهتمت بستة 
  :لمؤشرات الستة هي  وهذه ا؛للمستخدمين

  
  نسبة خسارة المكالمات؛ •
 نسبة انقطاع المكالمات؛ •
 احتمال التغطية خارج المباني؛ •
 احتمال التغطية داخل المباني؛ •
 احتمال التغطية داخل السيارة؛ •
 . أثناء االتصالسماعنوعية ال •

 
III.  مواصفات المسح  

 
 في نفس الظروف ختباراتاال مستغلين تم القيام بجميعمن أجل ضمان الشفافية والعدالة بين ال

  :بالنسبة للشبكتين
  

  نقاط القياس التي اختارتها الفرق متساوية بالنسبة للشركتين؛ •
 هي اشتراكات مسددة مسبقا وهذه ختباراتاالشتراكات التي استخدمت في التجارب واال •

 من مجموع االشتراكات في الشركتين؛% 95الفئة من االشتراكات تمثل 
  من الشركتين ال بتاريخ المسح وال بأماكنه؛لم يتم إخبار أي •
 المدينة تقريبا؛أنحاء  كافةار التي تم اختيارها مكنت من تغطية بنقاط االخت •
 محاوالت في كل 5(عدد محاوالت االتصال الذي تم القيام به متساو بالنسبة للشركتين  •

 ؛)نقطة اختبار
انية زواال في المناطق اإلدارية من العاشرة إلى الث:  في أوقات الزحمةختباراتجرت اال •

 . إلى التاسعة مساء في المناطق السكنية7ومن 
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IV. نتائج المسح  

 
محفوظة في هي  وwww.are.mr موقع السلطة على اإلنترنت فينتائج المسح نشرت 

  :ثالثة أنواع من الوثائق 
  

، في هذه الوثائق توجد مفصلة نتائج ستغلينالمجذاذات المسح حول نوعية خدمات  -
 ؛القياسات التي تم القيام بها مع ذكر اإلحصاء واألوقات التي جرت فيها هذه القياسات

  
 ؛ النتائج لكل مؤشر اعتمد في المسحتضمنتجذاذات تلخيصية  -

 
 . تعطي معلومات إضافيةرسوم -

 
 خارج المبنى %100(ن بتغطية ممتازة لمدينة انواكشوط ا يقومستغلينالموتظهر هذه النتائج أن 

بالنسبة لكل % 2وأن نسبة انقطاع المكالمات هي ) دار األول وفي السيارةجالحتى وداخله 
  .بالنسبة لهذا المؤشر% 3 تتجاوز  ال ومعلوم أن نسبتها القصوى ينبغي أن،واحدة من الشركتين

  
حسب إحساس نوعية الخدمة ترجمة لكثر المؤشر األ تبرخسارة المكالمات التي تعلأما بالنسبة 
 لا ماتلدى %13 إذ تبلغ ،)%5( كثيرا الحد األقصى المسموح به تجاوز فإنها ت،المستخدمين

  . موريتل موبيل لدى%27و
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  27/12/2005( في انواكشوط ستغلينالمملخص التقرير المتعلق بنوعية خدمة :  3 الملحق

  )06/01/2006ـ 
  
  

I.  المقدمة  
 

 النقال ماتال وموريتل موبيل من  فيينالمستغلقامت سلطة التنظيم ببعثة تفتيش لنوعية خدمة 
وإثر هذه البعثة التي أظهرت نقصا في الوفاء بااللتزام على . 2005 نوفمبر 17 إلى 11

، وجه إليهما المجلس الوطني للتنظيم تعلق بنوعية الخدمةي االثنين فيما المستغلينمستوى 
 23 ابتداء من  واحدشهره تمد أجل  مجال نوعية الخدمة خاللفيإنذارا بالوفاء بالتزاماتهما 

  .2005نوفمبر 
  

وهذا هو السياق الذي قامت فيه سلطة التنظيم ببعثة تفتيش جديدة للشركتين المنذورتين غطت    
  .06/01/2006 و27/12/2005جميع أجزاء مدينة انواكشوط في الفترة ما بين 

  
II. االمؤشرات التي تمت مراعاته  

 
ي دفتر شروطهما التزاما يشمل ثمانية مؤشرات فإن  قد التزما فالمستغلينعلى الرغم من أن 

 ارتأت أنها هي األهم في إجراء تقييم جيد نها مةمت فقط بستته، اهذه البعثة، مثل سابقتها
 : هي ة المؤشرات الستذه وه؛لنوعية الخدمة المقدمة للمستخدمين

  
  نسبة خسارة المكالمات؛ •
 نسبة انقطاع المكالمات؛ •
 لمباني؛احتمال التغطية خارج ا •
 احتمال التغطية داخل المباني؛ •
 احتمال التغطية داخل السيارة؛ •
 . أثناء االتصالسماعنوعية ال •

 
III.   مواصفات االتصاالت  

 
جل ضمان أومن . قامت بالمسح ثالث فرق واحدة منها ثابتة في مقر السلطة واثنتان متنقلتان

  :ارات في نفس الظروف بالنسبة لهماالشفافية والعدالة بين الشركتين تم القيام بالتجارب واالختب
  

  تم إجراء القياسات في نفس الوقت بين الشركتين؛ •
 نقاط القياس التي اختارتها الفرق كانت متساوية بالنسبة لهما؛ •
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االشتراكات التي استخدمت في االختبارات هي اشتراكات مسددة مسبقا، وهذه الفئة من  •
 ي الشركتين؛من مجموع االشتراكات ف% 95االشتراكات تمثل 

 لم يتم إخبار أي من الشركتين ال بتاريخ المسح وال بأماكنه؛ •
 محاوالت في كل 5(عدد محوالت االتصال التي تم القيام بها متساوية بالنسبة لهما  •

 ؛)نقطة اختبار
في العاشرة إلى الثانية زواال في المناطق : جرت االختبارات في أوقات الزحمة  •

 ى التاسعة مساء في المناطق السكنية؛اإلدارية، ومن السابعة إل
 .أجهزة النقال المستخدمة من نوع نوكيا الواسعة االنتشار •

 
IV.  نتائج المسح  

 
 ومحفوظة في ثالثة www.are.mrموقع السلطة على االنترنت في نتائج المسح نشرت 

  :أنواع من الوثائق
  

نتائج القياسات  في هذه الوثائق توجد ؛المستغلينجذاذات المسح حول نوعية خدمات  -
  .حياء واألوقات التي جرت فيهامفصلة مع ذكر األ

 جذاذات تلخيصية لخصت فيها مجموع النتائج بالنسبة لكل مؤشر اعتمد في المسح؛ -
 .رسومات تعطي معلومات إضافية عن نتائج المسح -

 
رج  خا%100( ممتازة لمدينة انواكشوط بتغطية يقومون المستغلين المسح أن اوتظهر نتائج هذ

 لا بالنسبة لمات%1وأن نسبة انقطاع المكالمات هي ) المبنى وداخله بالجدار األول وفي السيارة
 بالنسبة لهذا %3 تتجاوز  ال ومعلوم أن نسبتها القصوى ينبغي أن، بالنسبة لموريتل موبيل%0و

   .المؤشر
  

تخدمين فإنها في  التي تعكس أكثر نوعية الخدمة اليومية لدى المسنسبة خسارة المكالماتأما 
  .)%5( وهذا ما يزيد قليال على النسبة القصوى المسموح بها ، بالنسبة للشركتين%6حدود 

  
 التي نوعية الصوتالتحسن الملحوظ في المؤشرات المذكورة أعاله كان على حساب إن و

  .%30 تقل عن جودة صوتتراجعت خاصة بالنسبة لشركة ماتال بنسبة 
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   VHF وUHFغطية بترددات خرائط الت:  4الملحق 
  

  
  

  ـ الخريطة ـ أ ـ
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  ـ الخريطة ـ ب ـ
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  ـ الخريطة ـ ج ـ
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  قياس تأثير اإلشعاع على الصحة:  5الملحق 

  
  

  العينات
اإلحداثيات الجغرافية لـ 

BTS   
 درجة 18: دائرة العرض 

 06.982ماال ش
 درجة 15:   خط الطول 

 002.57غربا 

  م8االرتفاع عن سطح البحر

عن )  BTS(ارتفاع الهوائي 
 م 16األرض 

شفرة التعرف على الخلية 
)CID ( التي تنتمي إليها نقطة

  القياس
 ـ 13208 ـ 13207
13209 

المسافة بين نقطة القياس 
   على األرضBTSوقاعدة 

  م100

قع  ورسم للموBTSعنوان 
، BTSالذي تم القياس فيه، 

  الشارع 
   لكصر25071شارع 

  

  
  :القياسات 

  
  :نتائج القياسات التي أظهرها محلل الطيف 

  
  )BTSم في كل قطاع من 100(القياس خارج المنزل  )1

  
التردد 

 )بالميگاهرتز(
 الحقل =  EI الخدمة

الكهربائي الفعال 
)V/m(المتوسط 

  القيمة القصوى
)V/m  ( 

ل مستوى الحق
الكهربائي الذي 
تم قياسه مقارنة 
 بالقيمة القصوى

952.8 GSM 900 0,0681 42.44  623أقل منها 
 مرة

953.2 GSM 900 0,2589 42.45  163أقل منها 
 مرة

952.2 GSM 900 0,2001 42.43  212أقل منها 
 مرة
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 القياسات أمام باب مدخل المنزل المستهدف  )2
 

التردد 
)بالميگاهرتز(

الحقل  =  EI الخدمة
الكهربائي الفعال 

 )V/m(المتوسط 

  القيمة القصوى
)V/m  ( 

مستوى الحقل 
الكهربائي الذي تم 
قياسه مقارنة 

 بالقيمة القصوى
952.8 GSM 900 0.0171 42.44  مرة2481أقل منها 
953.2 GSM 900 0.1050 42.45  مرة404أقل منها  
952.2 GSM 900 0.0216 42.43  ة مر1964أقل منها

 
 )البهو(القياس داخل المنزل المستهدف  )3
 

التردد 
)بالميگاهرتز(

الحقل  =  EI الخدمة
الكهربائي الفعال 

 )V/m(المتوسط 

  القيمة القصوى
)V/m  ( 

مستوى الحقل 
الكهربائي الذي تم 
قياسه مقارنة 

 بالقيمة القصوى
952.8 GSM 900 0.0724 42.44  مرة586أقل منها  
953.2 GSM 900 0.0469 42.45  مرة905أقل منها  
952.2 GSM 900 0.0092 42.43  مرة4611أقل منها 

  
 القياس فوق سطح المنزل المستهدف )4

 
التردد 

)بالميگاهرتز(
 الحقل =  EI الخدمة

الكهربائي الفعال 
 )V/m(المتوسط 

  القيمة القصوى
)V/m  ( 

مستوى الحقل 
الكهربائي الذي تم 
قياسه مقارنة 

 بالقيمة القصوى
952.8 GSM 900 0.0735 42.44  مرة577أقل منها  
953.2 GSM 900 0.0469 42.45  مرة 905أقل منها  
952.2 GSM 900 0.1317 42.43  مرة322أقل منها  
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  قرارات وآراء السلطة بيانات، :6الملحق 

  
  :بيان 
  

   EASYCALL ENGINEERING SARL  وشركةالنزاع القائم بين موريتل 
  

  2005ديسمبر  9
  

 بالنزاع القائم ةة استعجالية إلى سلطة التنظيم متعلقريضع ب2005 ديسمبر 8في تقدمت موريتل 
 حول تسويق البطاقات التي تكشط للقيام EASYCALL ENGINEERING SARLبينها وشركة 

 قامةة إلهيئمالبيع الصناديق حول و) call back(ة العكسية المكالمعن طريق بالمكالمات الدولية 
  .خطوط هاتفية تمكن من إجراء مكالمات دولية

 
 إنذارا إلى 2005 ديسمبر 9وجه المجلس الوطني للتنظيم المجتمع بتاريخ وقد 
 التخاذ التدابير الالزمة للتعليق الفوري لجميع  EASYCALL ENGINEERING SARLشركة

 وإما عن طريق call backاالتصاالت المقام بها إما عن طريق البطاقات المستخدمة في 
الصناديق المقدمة من طرف هذه الشركة والتي يمكن إقامتها على خطوط هاتفية إلجراء 

لقرار النهائي الذي سيتخذ لوهذا اإلنذار ال يشكل بأي حال من األحوال استباقا  ،مكالمات دولية
  . حكما مسبقاوالبشأن هذا النزاع 

  
  ظيمقرار المجلس الوطني للتن

  
  س ت/م و ت /01/05القرار رقم 

  
 المتعلق بسلطة 2007 يناير 25 الصادر بتاريخ 2007 ـ 18نظرا للقانون رقم  -

   القطاعات؛ةالتنظيم متعدد
   المتعلق باالتصاالت؛1999 يوليو 11 الصادر بتاريخ 019 ـ 99والقانون رقم  -
إلجراءات  المحدد 2007 فبراير 28ر بتاريخ و د ب م الصاد/133والمقرر رقم ر -

 من واألشخاص الطبيعيين هموبين  من جهةأنفسهم المستغلينالخالفات بين تسوية 
 ؛جهة أخرى

 إلقامة واستغالل شبكة 3و د ب م القاضي بمنح الرخصة رقم /229 قموالمقرر ر -
 وخدمات االتصاالت المفتوحة أمام الجمهور لصالح موريتل؛

 ة المتعلق2005ر  ديسمب8 بتاريخ موريتل االستعجالية التي تقدمت بها عريضةوال -
، 4350:  ص ب EASYCALL ENGINEERING SARLطرف شركة بالتزويد من 

 mr.easycall.www، العنوان االلكتروني 5255447، فاكس 5297720: الهاتف
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 وباستخدام أجهزة يمكن أن) call back(المكالمة العكسية عن طريق بمكالمات دولية 
 .تقام على الخطوط الهاتفية

 
 تأييدا لدعواها والتي من ضمنها معاينة موريتل من طرف ةوبعد االطالع على الوثائق المقدم

   .2005 ديسمبر 7عدل منفذ بتاريخ 
  

  :ونظرا إلى إثبات الظروف االستعجالية 
  

وال قرر المجلس بعد مداوالت جرت طبقا للقانون، ودون أن يشكل ذلك بأي حال من األح
  :استباقا للحكم النهائي الذي سيتخذ بشأن هذا النزاع

  
  ؛ موريتلشركة  االستعجالية لى الدعوقبول -
 التخاذ التدابير الالزمة EASYCALL ENGINEERING SARLتوجيه إنذار لشركة  -

 للتعليق الفوري لجميع االتصاالت المقام بها إما عن طريق البطاقات المستخدمة في
وإما عن طريق الصناديق المقدمة من طرف هذه ) call back(المكالمة العكسية 

  الشركة والتي يمكن أن تقام على خطوط هاتفية إلجراء مكالمات دولية؛
األمر بإشعار األطراف في أسرع وقت بهذا القرار وبنشره وفقا للنصوص القانونية  -

 .والتنظيمية المعمول بها
 

  2005 ديسمبر 9حرر في انواكشوط بتاريخ 
  

  ئيسالر
  والمصطفى ولد الشيخ محمد
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  2005 نوفمبر 23بيان بتاريخ 
  

   النقالبالهاتف المستغلينالبعثة السابعة لتفتيش نوعية خدمات 
  

 نوفمبر 17 ـ 11ل بتاريخ ينظمت سلطة التنظيم بعثة تفتيش لنوعية خدمة ماتال وموريتل موب
  . وغطت البعثة جميع أجزاء مدينة انواكشوط2005

  
خارج البناية % 100 (التغطيةش من االطالع على األداء الجيد للمستثمرين في مجال مكن التفتي

% 2 أن نسبة انقطاع االتصاالت هي من مالحظةو) لها حتى الجدار األول وفي السيارةخودا
  .لهذا المؤشر% 3 المسموح بها ال يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى أن ، مع العلمستغلملكل 

  
 التي تعتبر المؤشر األكثر ترجمة لنوعية الخدمة حسب إحساس لمكالماتنسبة فقدان اأما 

وبالفعل فإن هذه النسبة بلغت . ايالمستوى المسموح به قانونبكثير  تتجاوز فإنها ،المستخدمين
أو % 5 ماتال وكان من المفروض أن تكون أقل من لدى% 13و موريتل موبيل لدى% 27

ريتل موبيل للوفاء وشركتي ماتال ومسلطة إنذارا ل، وجهت الونتيجة لذلك. مساوية لها
  .2005 نوفمبر 23 ابتداء من  واحدشهرمدته  أجل خاللبالتزاماتهما في مجال نوعية الخدمة 
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  بيان 
  للهاتف الخلوي النقالالبدء في إجراءات منح رخصة ثالثة 

  2005 يوليو 19
  

المجلس الوطني للسلطة في اجتماعه في إطار المرحلة الثانية من فتح قطاع االتصاالت، قرر 
  . النقال الخلوي للهاتف البدء في إجراءات منح رخصة ثالثة 2005 يوليو 18بتاريخ 

  
ضاف هذه المبادرة إلى اإلجراءات الجارية لمنح أنواع أخرى من الرخص تغطي خدمات نوت

، البيان تدراج علنياس: انظر البيانات السابقة حول فتح قطاع االتصاالت في موريتانيا(الثابت 
  ).  إلظهار االهتماماستدراج دوليو، 2004 يوليو 6الصحفي بتاريخ 

  
  

   إلظهار االهتمام استدراج
  2005يونيو 

  
 نالمستغالتنوي سلطة التنظيم تكليف استشاري بمهمة الدراسة الفنية لاللتزامات التي يتعهد بها 

 ماتال وموريتل موبيل في دفتر يافي موريتان للهاتف الخلوي النقالالحاصالن على رخص 
  .شروط كل واحد منهما

  
 مؤهالتهم في مجال تفتيش شبكات يمقدت ستدراج االاين بهذعلى االستشاريين المهتميجب و

   :الماضية، مبينين في كل تدخلالعشر  خالل السنوات GSM  النقالالهاتف الخلوي
  

  ؛خلاسم التد -
  المستفيد؛ -
 التاريخ والمدة؛ -
 ر؛المبلغ المقد -
 .مصدر التمويل -

 
 على تمام 2005 أغسطس 8 إظهار االهتمام في أجل أقصاه يوم االثنين استدراجاتع اديتم إي

: ب.توقيت العالمي لدى سكرتارية رئيس المجلس الوطني للسلطة، صالالساعة الثانية زواال ب
، أو عن 0022252291279:  الحي ز، انواكشوط، وترسل عن طريق الفاكس 14، 4908
  .mr.are@kerkoubيق البريد اإللكتروني طر
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   إلظهار االهتماماستدراج
  

  2005مايو 
  

 إلظهار االهتمام الكتتاب استشاري سيكلف بتدقيق حسابات استدراجاتوجه سلطة التنظيم 
  ).الي ودراسة التكاليفالجانب الم(ل تامال موبيل وموريتل، موريت:  في االتصاالت المستغلين

  
 يوليو عند الساعة الثانية 13يطلب من المترشحين المهتمين تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 

  :زواال بالتوقيت العالمي على العنوان التالي 
  

  السيد رئيس سلطة التنظيم
   الحي ز14
  ، 4908: ب.ص

  انواكشوط ـ موريتانيا
   002225242607: الهاتف 

   .002225257762:  الفاكس 
  

  mr.are@amoctar: يمكنهم أيضا إرسال ترشحاتهم عن طريق البريد االلكتروني التالي 
  

  :تتكون ملفات الترشح، على وجه الخصوص، من 
  

  رسالة إظهار االهتمام؛ -
  .اع االتصالمؤهالت المترشح في التدقيق المالي ودراسة التكاليف وخاصة في قط -
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  بيان صحفي
  

  الملتقى الثاني للشبكة الفرانكفونية لتنظيم االتصاالت
  

  "نترنت وتقنيات النفاذتنظيم اإل"
  

  2005 مارس 31 و30انواكشوط 
  

في إطار تنفيذ خطة عملها المصادق عليها في مدينة فاس المغربية، نظمت الشبكة الفرانكفونية 
نترنت وتقنيات النفاذ في م وتبادل الخبرات حول تنظيم اإلاللتنظيم االتصاالت ملتقى حول اإلع

 بالمركز الدولي للمؤتمرات بدعوة من سلطة التنظيم 2005 مارس 31 و30انواكشوط يومي 
 في باماكو من 2003 أكتوبر 28وقد تم إنشاء هذه الشبكة يوم . متعددة القطاعات في موريتانيا

لمنظمين ا نتدىموتقرر إنشاؤها خالل . ةطرف منظمي االتصاالت الناطقين بالفرنسي
 لتعزيز التعاون والتبادل بين أعضائها 2002الفرانكفونيين المجتمعين في باريس في شهر يونيو 

  .الذين هم منظمو االتصاالت
  

 دولة 15 شخصا من بينهم قادة وخبراء سلطات التنظيم في 52حضر هذا الملتقى أكثر من 
مدرسة العليا متعددة الجنسيات لالتصال بدكار والمدرسة وممثلون عن القطاع الخاص وال

  .العليا لالتصال بباريسالوطنية 
  

حضير التي ترمي إلى تو 2005يندرج موضوع هذا الملتقى في إطار خطة الشبكة لسنة 
 في ة في باريس وإلى المساهم2005نترنت والتنمية المقرر في ربيع االجتماع السنوي حول اإل

 السادس للمنظمين المنعقد على هامش القمة العالمية حول مجتمع المعلوماتية  الدوليلتقىالم
  .بتونس في شهر نوفمبر

  
قدم الملتقى الذي يرأسه السيد المصطفى ولد الشيخ محمدو رئيس المجلس الوطني للسلطة 

لقة نترنت من جهة، والمسائل المتعات النفاذ السلكية والالسلكية لإلتقني: تفكيرا حول محورين 
  . من جهة أخرى والعنونةسميةبتنظيمه وخاصة الربط البيني والت

  
  : نظم الملتقى في قصر المؤتمرات وفق البرنامج التالي 

  
 مكثف البثنترنت وخدمات ال تقنيات النفاذ إلى اإلطاولة مستديرة أولى حول تكامل -

 بتحليل احتم خاللها اقترالسلكية والالسلكية، برئاسة البروفيسور دومنيك روكس، 
) ,Wifi, Wimax, ADSL, BLR, CPL(تكامل التقنيات السلكية والالسلكية 

ين التطورات المحتملة ينترنت حسب حاجيات المستهلكين وتبلتطوير النفاذ إلى اإل
  ؛البث المكثفنحو خدمات 
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 تقنينلي مدير ال ونربرئاسة السيد تيي سمية والعنونةطاولة مستديرة ثانية حول الت -
لتنظيم قطاع االتصاالت، تعرضت لتقديم أهمية تسيير ات بالوكالة السنغالية والنزاع

 ؛ IPالتسمية والعنونة لسير شبكات 
  
عثمان ماما تراوري نترنت برئاسة السيد تديرة ثالثة حول الربط البيني لإلطاولة مس -

 ةوني القانقضايا تناولت مسائل المنافسة وال،ممثل لجنة التنظيم واالتصال بدولة مالي
 والنفاذ إلى البنى التحتية األساسية مثل الكابالت IPوالفنية التي يسببها الربط البيني 

 .البحرية وغيرها
 

لكاتل ونوكيا ونوفاكوم آشركات مثل ، وFRATELلهيئات األعضاء في ا المشاركون وقد مثل
 درسة العليالتكوين مثل الماتل، ومؤسسات لموفرانس تلكوم وموريتل  مثل ستغلينم و،وماريس

  .)ENST(العليا لالتصاالتالوطنية  والمدرسة ،بدكار) ESMT( لالتصاالت متعددة الجنسيات
  

رول، عضو وكالة تنظيم االتصاالت الفرنسية وممثل اية الملتقى أعلن السيد ميشيل فنيوفي نه
 حول 2005باريس في ربيع  عن عقد اجتماعها السنوي بFRATEL ـاألمانة التنفيذية ل

   .قارب واالتصاالت المتعددة والت،نترنت والتنميةوع اإلموض
  
   لكتروني للشبكةموقع اإلنشر مجموع الوثائق المقدمة في الملتقى مستقبال على التس

org.fratel.www .  
  

  .2005 مارس 31 حرر في انواكشوط بتاريخ 
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  بيان
  

  ترقيمتحيين الخطة الوطنية لل
  

و د ب م المحدد /131 المتعلق باالتصاالت، والمقرر رقم ر 019 ـ 99تطبيقا للقانون رقم 
نية للترقيم، صادقت سلطة التنظيم مؤخرا على تحيين الخطة طإلجراءات إعداد وتسيير خطة و

باالتفاق مع تاريخه  وسيحدد 2005 خالل عامتنفيذ هذه الخطة وقد تقرر . الوطنية للترقيم
  .طبقا للقوانين المعمول بها المعنيين تغلينالمس

  
   :  تحديدا وسيخص التحيينBPQMCDUفي الخطة الجديدة يحتفظ بالترقيم على الصيغة 

  
 معقلنة، على أن ال تمنح  من تسيير الخطة بصفةالمصادقة على صيغة تمكن -

  ؛مبررة تستجيب لحاجيات رقامأعداد من األين إال للمستغل
  . مستقبالالمستغلينحاجيات رقام كافية لتغطية أعداد من األ تقدير -
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  بيان
  

  الدورة العادية الثالثة والعشرون 
  لمجلس إدارة المدرسة العليا متعددة الجنسيات لالتصاالت

  
  2005 فبراير 22 ـ 21

  
 ـ 21ن في انواكشوط يومي ياجتمع مجلس إدارة المدرسة في دورته العادية الثالثة والعشر

  مالي،بنين، بوركينا فاسو، غينيا،: مشاركة جميع الدول األعضاء وهي  ب2005 فبراير 22
وافتتح هذه الدورة وزير الداخلية والبريد والمواصالت الرئيس . موريتانيا، النيجر والسنغال
يرة التي نواجهها اليوم والضرورة ثأن التحديات الك"أشار إلى الذي الدوري لمجلس اإلدارة، و

تكوين الذي تقدمه الفضل أمور تدفعنا إلى الرفع من مستوى جودة الملحة للبحث عن األ
جل جعل هذه األداة أوذكر الوزير أيضا بتعهد موريتانيا بالعمل الدؤوب من ..." المدرسة

مكانا مرموقا للتكوين من أجل تقليص الهوة الرقمية بين بلداننا واألمم : "الجهوية للتنمية 
  ".المتقدمة

  
 جميع العاملين في المدرسة على خدمتها بإخالص تصميم المدرسة عن  عبر مدير،ومن جهته

، ووجه نداء إلى الدول األعضاء يحثهم فيه ءانوجعلها تحظى بثقة الممولين والشركاء والزب
  .على تقديم دعم جديد لمؤسستهم لتمكينها من التطور خدمة لرخاء السكان

  
 النصاب، صادق على جدول حصولأكد من بعد ذلك تناول المجلس األشغال الخاصة، وبعد الت

  :األعمال التالي
  

 15ـ المصادقة على محضر الدورة الثانية والعشرين لمجلس اإلدارة المنعقدة في داكار يومي 
  ؛2004 يناير 16و 

  ؛2004 ـ 2003ـ تقرير عن أنشطة اإلدارة 
   الحسابات؛يقمدقـ تقرير 

  .2005ـ برنامج العمل لسنة 
  

تعلق أساسا بزيادة أجور العمال تقرارا ) 11(أحد عشر ى توصية ووصادق المجلس عل
  .2005ودراسة إعادة هيكلة المدرسة والمصادقة على مشروع ميزانية 

  
ملتمس شكر مجلس اإلدارة  تشكراته إلى المدققين، وجه قدموفي ختام هذه الدورة، وبعد أن 

سلطات الموريتانية على حفاوة إلى االتحاد الدولي لالتصاالت وملتمس شكر وتهنئة إلى ال
االستقبال وجودة تنظيم هذه الدورة، وأخيرا شكر المجلس وهنأ رئيسه على استعداده الدائم 

  .والطريقة المثلى التي أدار بها أشغال الدورة
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  بيان
  دخول مسابقة المدرسة العليا متعددة الجنسيات لالتصاالت بداكار

  2005مارس 
  

مسابقة لدخول السنة األولى من هندسة بداكار ددة الجنسيات لالتصاالت المدرسة العليا متعتنظم 
مسابقة لدخول السنة األولى من و 2005 مايو 25 و24يومي ) IGTT(أشغال االتصاالت 

  .2005/2006ية معاج بالنسبة للسنة ال2005 مايو 27و  26 يومي )INGC(تصميم هندسة ال
  

تجارية  شعبة فنية وشعبة تسييرية ول االتصالدخول السنة األولى من هندسة أشغاويشمل 
  .مدة الدراسة في كل منهما سنتان

  
  :الشعبة الفنيةتعني 

  
الرياضيات، الفيزياء، ( الحائزين على دبلوم تعليم عالي )المباشرين(الخارجيين ـ المترشحين 

لى األقل أو من الدراسة ع) 2(بعد سنتين ، )الخ... اء، الهندسة الكهربائية الكيمي- الفيزياء 
الرياضيات (ة المسجلين في السنة الثانية من التعليم العلمي العالي شريطة النجاح في آخر السن

  ).الخ...الكيمياء، الهندسة الكهربائية -الفيزياء، الفيزياء
  
 في DTS الحائزين على دبلوم مراقب اتصاالت و)المهنيين(الداخليين المترشحين  ـ

  .والذين لديهم ثالث سنوات على األقل من التجربة المهنيةلها داعاالتصاالت أو ما ي
  

  :الشعبة التسييرية والتجاريةتعني 
  

 الحائزين على دبلوم في التعليم العالي يقابل سنتين على )المباشرين(الخارجيين ـ المترشحين 
مسجلين في األقل من الدراسات االقتصادية واالجتماعية والماركتينگ والقانونية أو العلمية أو ال

  السنة الثانية من التعليم العالي مرتبطة بنجاحهم آخر السنة؛
 في DTS الحائزين على دبلوم مراقب اتصاالت و)المهنيين(الداخليين ـ المترشحين 

ل سنتين على األقل من الدراسات داعاالتصاالت أو أي دبلوم آخر في التعليم العالي ي
و القانونية أو العلمية والذين لديهم ثالث سنوات من االقتصادية والتجارية أو الماركتينگ أ

  .التجربة المهنية
  

شعبة واحدة تدوم الدراسة فيها ) INGC(التصميم دخول السنة األولى من هندسة يشمل 
  : المترشحينثالث سنوات، وتعني هذه الشعبة

  
الرياضيات، (لمي  الع العالي الذين تابعوا بنجاح سنتين من التعليم) المباشرين(الخارجيين ـ 

أو المسجلين في السنة الثانية من ) الخ...  الكيمياء، الهندسة الكهربائية -الفيزياء، الفيزياء
) الخ... الكيمياء، الهندسة الكهربائية - الرياضيات، الفيزياء، الفيزياء (التعليم العالي العلمي 
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قسام المحضرة للمدارس شريطة نجاحهم آخر السنة أو المسجلين في السنة النهائية من األ
  العلمية الكبيرة؛

لهم والذين تتوفر فيهم شروط داعأو ما ي) IGTT( االتصاالت ـ المهنيين من مهندسي أشغال
  .هماناألقدمية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في مقاوالتهم أو بلد

  
 ،شعبة الفنيةال، )IGTT(تشمل مسابقة دخول السنة األولى من هندسة أشغال االتصال 

أما  . العامة والرياضيات والفيزياء بالنسبة للمترشحين المباشرينفةقالثارات في اباخت
ارات في الثقافة العامة والرياضيات ختبال خضعونفي ،لشعبة التجاريةلالمترشحون المباشرون 

  .والتقنيات المحاسبية والمالية
  

  . باختبار مهنيختبارات على هذه االأما المترشحون المهنيون في الشعبتين فإنهم يزيدون
  

ارات في الثقافة العامة باخت) INGC( تصميمتشمل مسابقة دخول السنة األولى من هندسة ال
  .والرياضيات والفيزياء

  
على  2005 مايو 24 مستقبال وتبدأ من يوم الثالثاء اتجري االمتحانات في أماكن سيتم تحديده

 27 ومن يوم الجمعة تالنة األولى من هندسة أشغال المواصالسالساعة الثامنة بالنسبة لدخول 
  .تصميم على تمام الساعة الثامنة بالنسبة لدخول السنة األولى من مهندسي ال2005مايو 

  
 مايو 15 إبريل إلى يوم األحد 17 يوم األحد منتستقبل ملفات الترشح لدى سلطة التنظيم 

  :الملفاتمل شت و؛ عند الساعة الرابعة من بعد الظهر2005
  

  طلبا خطيا يحدد اختيار المترشح؛ -
نسخة مصورة مصدقة من الشهادات أو إفادة تسجيل في السنة الثانية للسنة الدراسية  -

2004/2005.  
 

  :ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالخبير في التنظيم لدى سلطة التنظيم
  

  5293747: الهاتف 
   5291279: الفاكس 

  mr.are@youra  :البريد االلكتروني
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  2005 فبراير 15بيان صحفي بتاريخ 
  

، والذي يقوم بجولة RascomStar- QAFز، المدير العام لـ ريالسيد مصطفى الاستقبل 
السيد م اوق ؛2005 فبراير 10يوم الخميس ظيم نمن طرف سلطة التلترقية خدمات مؤسسته، 

   :الخدمات المعلن عنها أمام ممثلي الهيئات التاليةض الريز بعر
  

  كتابة الدولة المكلفة بالتقنيات الجديدة؛ -
  سلطة التنظيم؛ -
 وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات؛ -
 ؛موريتل -
 ماتال ؛ -
 .موريتل موبيل -

 
اق في إطار االتف، 2006 ن شركته ذات المسؤولية المحدودة ستقوم ابتداء منإ ريزوقال السيد ال

 بتنفيذ أول نظام ،المبرم مع المنظمة الجهوية اإلفريقية لالتصاالت عبر األقمار الصناعية
اتصاالت باألقمار الصناعية المتخصصة إلفريقيا يغطي مجموع القارة والجزر المتصلة بها 

  .مما سيسمح بربط جميع الدول اإلفريقية فيما بينها، C et Kuبموجات 
  

 امتداد القارة اإلفريقية، بما في ذلك المناطق الريفية والمعزولة، سيقدم القمر الصناعي على
  .خدمات اتصال ذات جودة كبيرة وكلفة قليلة
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  ت . س 
  سلطة التنظيم

  )222( 529 12 70 – 529 12 41: هاتفال
  )222( 529 12 79: فاآس
   نواآشوط ا – 4908: ب.ص
mr.are.www 


