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   كلمة الرئيس
  

تطرقنا خالل السنة الماضية النطالق نشاطات الوافد الجديد في قطاع االتصاالت   
حينها كان إصالح هذا القطاع يمر بمرحلة هامة استهدفت تحرير . 2007نهاية أغسطس 

األقسام التي كانت قيد االحتكار وكذا تعزيز المنافسة في سوق الهاتف النقال الذي ظل 
 معدالت االختراق األكثر ارتفاعا في در ثنائي منذ إنشائه، حيث تميز بأحخاضعا الحتكا

دون أن ننسى القيود الديمغرافية  واالقتصادية، وواقع تشتت السكان في بالد . المنطقة
  .مترامية األطراف

  
كان ال بد من التحقق من المؤشرات األولية لوضعية إيجابية للسوق جراء تشكلها   
ه ال بد من التأكد من أن حصيلة المستغل الجديد خالل األشهر األربعة  بمعنى أن.الجديد

 تعد ناتجة عن اتجاه حقيقي ، ال عن انسياق ظرفي مع تيار 2007األخيرة من سنة 
  .الموضة

  
 لنقالل مشجعة بالنسبة 2008هكذا جاءت نتائج نشاط المستغل الجديد خالل سنة   

 ذلك .ة والحجم، من إجمالي سوق االتصاالتالذي يستأثر بنصيب األسد، من حيث القيم
أنه حقق خالل هذه السنة أكثر بالنصف من رقم األعمال المنجز من طرف قسم النقال 

.  ، وهي السنة الموالية لبدء استغالل الشبكتين األوليين للهاتف الخلوي2001خالل سنة 
قر الطلب على  استمع ذلك.  مراتحركية ثالثالكما حقق أزيد من ضعف المشتركين و 
بالنسبة لمجموع عدد المشتركين فيهما، و  25% هخدمات الشبكتين المنافستين بنمو قدر

  . إلجمالي حركيتهما%34
  

 2001فألول مرة منذ سنة . أما حجم المكالمات الثابتة فقد بدأ ينمو، و إن كان ببطء  
 القطاع تجاوزت  وألول مرة في تاريخ.90%ارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمة بنسبة 

  .، لكن التركيز الشديد للقيمة مازال يشكل مصدر انشغال2%الكثافة الهاتفية الثابتة عتبة 
  

لم يكن قسم اإلنترنت بمعزل عن هذه الديناميكية حيث شهدت عروضه ذات   
  .المنسوب المتحسن نجاحا ملحوظا

  
نعكاسات باستثناء مشكل نوعية الخدمة المتكرر، استفاد المستخدمون من اال  

المباشرة للمنافسة، من خالل عرض أكثر ثراء وخدمات أقل ثمنا حيث أدى انتظام وتنوع 
عروض الترويج التي قدمها المستغلون إلى انخفاض ملموس للسعر المتوسط للمكالمات 

  .2007 مقارنة مع سنة 25%الهاتفية بنسبة 
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تنامي : ر أهم مؤشراته من خالل تطور حالة القطاع جيدة بشكل عام كما يبدووتعتب  
 تمثل كثافة هاتفية في حدود 35% ، تزايد عدد المشتركين بنسبة 11%رقم األعمال بنسبة 

  .2006، أي ما يقارب ضعف ما كانت عليه سنة %70
كما تظهر هذه المؤشرات حركية سجلت احدي أكبر معدالت نموها منذ بداية   

  . مليار أوقية14 فضال عن استثمار يناهز 51%اإلصالح، أي نسبة 
  

وفيما يخص النشاط، يسترعي االنتباه على وجه الخصوص ما حصل في ميادين   
  .كلفة الخدمات و رقابة األسعار و نوعية الخدمة وتقاسم التجهيزات

  
 لقد أطلقت السلطة خالل شهر مايو أول تدقيق للقطاع من أجل التقدير الصحيح -1  

هذا التدقيق دراسة موثوقية النظام المحاسبي   شمل .للكلفة ولمنتجات مختلف الخدمات
وتدقيق عمليات قياس وفوترة الحركية، فضال عن األعباء السيما المتعلقة منها بالربط 

  .البيني
  

ستمكن نتائج هذا التدقيق الهيئة من االستمرار في حماية المستهلك وترقية المنافسة 
إنهاء المكالمة على فاتورة المستخدم وما نظرا للتأثير المباشر للكلفة خاصة ما يتعلق منها ب

  .يمكن أن تشكله هذه الكلفة من حواجز محتملة لولوج السوق
  
 أنشئت آلية لرقابة ومتابعة العروض الترويجية لألسعار بهدف التأكد من فعلية -2

  .هذه العروض ومطابقتها لنظام المنافسة
  
اسهما طبقت غرامات مالية  كما أجري تحقيقان حول نوعية الخدمة على أس-3

بلغت هذه . على المستغلين الثالثة طبقا لإلجراءات ووفق الحدود المنصوص عليها
  . مليون أوقية لصالح الخزينة العامة185الغرامات 
  
 وأخيرا أشرفت السلطة على التنفيذ الكامل لبروتوكول اتفاق يتعلق بتقاسم -4

 أهمية خاصة، ناهيك -ن أي وقت مضى  أكثر م–التجهيزات الذي أصبح يكتسي اليوم 
 ذلك أنه يمكن، في ظرف يشهد أزمة مالية عالمية وضغطا .عن طابعه القانوني الملزم

متزايدا على القرض، من تخفيض الكلفة وتوجيه االستثمار نحو مزيد من الخدمة العامة و 
  .مزيد من االستصالح الترابي

  
 للتفويضات البادئة سنة ةانات الممنوحعلى مستوى قطاع الكهرباء ارتفع مبلغ اإلع

وارتفاع ) 70%بنسبة ( نظرا لتضافر تأثير الزيادة الكبيرة في اإلنتاج 48% بمعدل 2007
وقد بقيت نسبة الطاقة الضائعة مرتفعة مما جعل السلطة تعكف ). 15%بنسبة  (وقودسعر ال

إلجراءات المناسبة  وكلما اكتمل التشخيص حددت سلطة التنظيم ا.على دراسة أسباب ذلك
  .وطالبت بتطبيقها القائمين علي العمل  و المفوض لهم، كل فيما يخصه
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والته وتامشكط حيث أدى  ءانتظم توفير الخدمة العمومية في جميع المناطق باستثنا
 50االنقطاع المتكرر إلى سحب سلطة التنظيم للرخصتين المتعلقتين بالمدينتين طبقا للمادة 

  .تم ذلك دون انقطاع الخدمة.  من دفتر االلتزامات11باء والمادة من مدونة الكهر
  

كما منحت ست رخص بمقتضاها مكن التفويض من توفير الخدمة بشكل فعلي في 
ومن جهة ثانية أنشأت السلطة برنامجا معلوماتيا . ست مناطق جديدة منذ شهر يوليو

  .للفوترة جرى وضعه تحت تصرف المتدخلين في القطاع
  

طار النشاط االستشاري  قدمت الهيئة رأيها في مسائل عديدة من بينها اختيار وفي إ
  .طريقة تسيير ستة مراكز مكهربة حديثا وبيع الطاقة الكهربائية من قبل مسير خصوصي

  
أما قطاع المياه فقد شهد منح أول تفويض في خمس مناطق وإعالن مناقصة لمنح 

  .تفويض يغطي نحو خمسة عشر مركزا
  

 يخص قطا ع البريد، اكتمل وضع اآلليات التشريعية الممهدة لتنظيمه وتقرر وفيما
  .2009تنفيذها سنة 

  
لقد تعزز التنظيم الداخلي للسلطة حيث أوشك دليل اإلجراءات على  النهاية، 
وتطور نظام المعلومات ودخل النظام األساسي للعمال والنظام الداخلي للشغل حيز التنفيذ، 

  .ب الموظفين الذين استفادوا أيضا من عدة مساعدات اجتماعيةمما حسن من روات
  

يقدم هذا التقرير الذي أتشرف بأن أرفعه إليكم جردا سنويا للتنظيم، أي لتطبيق 
  .  المتعلقة بالقطاعات المسندة إليهاةالسلطة للترتيبات القانونية والتنظيمي

  
املة االستعداد لرفع وستظل سلطة التنظيم حريصة على خدمة المصلحة العامة وك

 إذ الرهان األكبر يتمثل في الحصول، كل مرة، على .التحديات العديدة المتعلقة بمهمتها
توازن ديناميكي  بين متطلبات الخدمة العمومية ومقتضيات نمو السوق، كل ذلك في إطار 

  .احترام القانون
 
  

 محمد سالم ولد لكحل                                                          
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   مالية السلطة– 1الفصل 
  
  
   حصيلة السنة المالية وجدول النتائج– 1-1
  

 ،2007سنة  موارد سلطة التنظيم مقارنة مع  لم تتغير هيكلة2008خالل السنة المالية 
 الحاصلون على رخصة في مجال المستغلون السنوية التي سددها فقد ظلت المستحقات

  .مورد العادي الحصري للهيئةمثل ال تاالتاالتص
  :ل إلى فئتينيوتنقسم هذه المداخ

   ؛لتنظيممستحقات ا -
 .ستغالل الترددات والترقيما مستحقات -

 
 مليون أوقية سنة 1093 إلى 2007 مليون أوقية سنة 995ارتفع رصيد هذه الموارد من 

. 2007 نهاية سنة  مقارنة بتلك المسجلةمعتدلتقدم ل تؤسس %10 ناهزت، أي بزيادة 2008
رقم أعمال قطاع االتصاالت والبالغ  نسبيا للدعتوتفسر هذه الوضعية من خالل النمو الم

11%.  
  

 مليون سنة 739 إلى 2007 مليون سنة 694ارتفعت من وفيما يتعلق باألعباء،  
  .نتائج، وهي أقل شأنا من الزيادة في ال%6، أي بزيادة 2008

  
  .2 في الملحق 2008 دجمبر 31 بتاريخ المالية وجدول النتائج تم تقديم حصيلة السنة       

  
   التحصيل -1-2
  
استخدام الترددات الراديو آهربائية بشكل أقل سرعة  مستحقاتتواصل تحصيل متأخرات ي

  :من المتوقع، وذلك بفعل عقبتين آبيرتين
  ،وديا التحصيل صعوبة -
يدين، ذوى صفة عدالئم للتحصيل القضائي على مدينين الطابع غير الم -

 .عمومية بالنسبة ألهمهم
 

 ترآيز الجهد على تسيير 2008 قررت السلطة سنة ،ذين العاملينبه في الحسبان اوأخذ
ترددات  الشغلونالفاتورة تصدر إال على مستخدمين يلم تعد : أفضل لملفات منح الترددات 

  . الملفات اإلدارية الخاصة بالمتابعةديثحبشكل فعلي ، حسب ت
  



 6

ج عن ذلك تحسن في معدل تحصيل الفواتير، وبالتالي انخفاض مستوى التراآم نت  
  ).%53في حدود (السنوي للديون 

  
   تعزيز القدرات-2الفصل 

  
  
   الموارد البشرية والتنظيم-2-1
  

 األساسي للعمال والنظام نظامال سنة دخول 2008 آانت ريةعلى صعيد الموارد البش  
  . حيز التنفيذ طبقا للقانونا الهيئة، الذين أعدتهم،الداخلي للشغل

  
 السلطة ل عم2007وفي هذا المجال، ألهمت المحاور التوجيهية التي طبعت سنة   

  :  وهي  أال،2008خالل سنة 
  مع توسعة النشاط؛ همتءتعزيز طاقم التأطير من أجل موا •
 سياسة نشطة في مجال التكوين المهني المرتكز على بعدين؛ •

  ندوات وملتقيات منظمة أساسا في الخارج؛اء فيمشارآة الخبر -
ضرورة تحسين ل ةاستجاباإلبقاء على تكوين لغوي داخلي لصالح الوآالء  -

 .معارفهم بلغة العمل
 

في تحسين  -على صعيد االمتيازات-سد عمال حيز التنفيذ تج لل األساسينظامالدخول 
  . افية مساوية لراتب شهري صوضعية الرواتب على شكل منح عالوة سنو

  
 5لى الديار المقدسة لصالح ، تكفلت سلطة التنظيم آذلك بتكاليف الحج إ2008خالل سنة 

  . تم اختيارهم عن طريق القرعة ضمن الفئات المهنية على التواليوآالء
  

 الهيئة بالعالجات الطبية في موريتانيا، ومنذ مطلع لفوعلى صعيد التأمين الصحي تتك
  .تضاء في الخارج عند االق2007سنة 
  

 سنة المستحقين العديد من الوآالء وأفراد أسرهم ،استفاد2007وآما حصل في سنة 
   . من العالج في الخارج2008
  

دليل لسلطة باستشاري خارجي من أجل صياغة وعلى مستوى التنظيم، استعانت ا
  .لإلجراءات الداخلية

  
مته مع واء وم2009ا االستشاري بداية سنة ذشروع الذي سيسلمه ه مراجعة المتقررت

  . التاريخلكذالذي سيتم وضعه في ي التنظيم الهيكل
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   الموارد المعلوماتية-2-2
ق بتطوير وإدارة ع المعلوماتية عدة أنشطة تتعلا قطأنجززيادة على مهماته االعتيادية، 

  .النظام والمساعدة
  تطوير ودمج البرامج

  
  : تم القيام باألنشطة التالية 

  
   نشط ومزود بنظام لإلدارة؛ على شبكة اإلنترنتم وتطوير موقعتصمي -
تطبيق علمي   في تطوير تية،المشارآة، بالتعاون مع شريك في المعلوما -

  الخدمة العمومية للكهرباء؛وآالء تفويضلتسيير 
 .ة من النظام المحاسبييشبك، لالنتقال نحو نسخة اإلعداد، مع القطاع المالي -

  
  إدارة النظام ومساعدة المستخدمين

  
  : اإلنجازات التالية2008في هذا المجال شهدت سنة   

  
  ات؛دوز بهدف تسهيل تقاسم وحفظ المعلومخدمة ونإقامة مجال جديد ل -
 لمنع المراسالت غير المرغوب فيها اوضع مدخل للموقع يضم نظام -

)Spam(؛ 
ساهم في حسن إدارة الشريط المتحرك للشبكة ي) proxy(وضع مستقبل آلي  -

 المحلية؛
سالمة امة آليات للتشخيص والتدقيق في  أمن مستقبل اإلنترنت عبر إقتعزيز -

 ؛يةالمعلومات
 الممارسات اعتمادإثر ) Help desk(تحسين خدمة مساعدة المستخدمين -

 .الحسنة المستخدمة في هذا المجال
  

  2009آفـــاق 
  

  نة دراتها المعلوماتية خالل ستعزيز قب فيما يتعلقينبغي أن ينصب مجهود السلطة   
   : ، على 2009          

 على المرجعيات المستخدمة من أجل ستندإعداد مساطر معلوماتية جديدة ت -
   أنظمة المعلومات؛رتيبت

 إعداد قسم داخلي يهدف إلى توفير دعامة فعالة للعمل التعاوني للمستخدمين؛ -
إقامة واجهة ربط جديدة بين نظام تسيير الطيف وبين المحاسبة من أجل  -

 بواسطة نظام المستحقاتر التلقائي للكتابات المحاسبية انطالقا من التسيي
 تسيير الطيف؛

نوعية ة على ب متابعة مهمات الرقا و جديد لتسييرنظامتصميم وتطوير  -
 التصاالت؛ مستغلين لالخدمات المقدمة من طرف ال
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 الخدمة العمومية للماء الشروب مشابهة مفوضي لتسيير  علميتطوير تطبيق -
 لمتعلقة بالكهرباء؛لتلك ا

 مزوداتتطبيق نظام للمراقبة قادر على إنتاج تقارير تحليلية حول سير -
  .اإلنتاج

  
   قطاع االتصاالت-3الفصل 

  

   مرصد األسواق-3-1

   عدد المشترآين-3-1-1
    ملخص عدد المشترآين-3-1-1-1

  :تطور العدد الكلي للمشترآين على النحو التالي 
  2006  2007  2008  

  2.086.116  1.550.137  1.094.992  شترآينعدد الم
  35 % 42 %    التطور

  69 % ,5  51 % 36,2 %  معدل النفاذ
  المستغلون وحساباتنا: المصدر

، %70لي ا  والبالغة حو2008افة الهاتفية المالحظة سنة  في الحسبان قوة الكثاأخذ  

 المبالغة القول إن آل كون مني التقاسم وفي الحياة الجماعية، لن يوعاداتنا التقليدية ف

 تفصل عدد الالحقةالجداول  . اليوم نفاذ إلى خدمة لالتصاالتالموريتانيين تقريبا لديهم

  .المشترآين

  :يل عدد المشترآينلتفاصيل وتح -3-1-1-2
   عدد المشترآين في الهاتف الثابت -3-1-1-2-1

  : الهاتف الثابتن فيمشترآيعدد اليبين الجدول التالي تطور 
  2006  2007  2008  
  76.354  40.267  34.870  عدد المشترآين

  90 % 15 %  -15 %  التطور
  2,55 %  1,26 % 1,16 %  معدل النفاذ
   المستغلون وحساباتنا -إ.و.م: المصدر

، والناجمة عن 2007زيادة عدد مشترآي الهاتف الثابت المالحظة سنة بقوة واصلت ت
 ،يث تضاعف عدد مشترآي الثابت تقريباح،  2008 خالل سنة  مستغل شمولي جديدقدوم

لجديد، وإنما أيضا من ن حصة السوق التي حصل عليها الوافد اع ليس فقط ،وهو تطور ناتج
  .لعدد المشترآين لدى المنافسي النمو القو
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 الثابت، آاشفة النقاب عن مقدرات نمو ة في طريقها إلى تحقيق تنمية قسمفهل المنافس

  لت مجهولة حتى اآلن؟ظ

  

  

  

  

 

 
  
  عدد المشترآين في الهاتف النقال-3-1-1-2-2
  

  2006  2007  2008  
  2.009.762  1.509.870  1.060.122  عدد المشترآين

  %33 %40    %42  التطور
  %67  %50 %35   معدل النفاذ

 المستغلون وحساباتنا: المصدر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د؛  المطرهف النقال نمو الهات أعاله، يواصل قسمالرسم البيانيوبين الجدول يآما   
الذي سبق أن لوحظ سنة ) %50( من أن يعاني من الزحمة رغم المعدل المرتفع للنفاذ ابعيدو

ناتج داخلي خام للفرد ضعيف نسبيا، شهدت خدمة الهاتف النقال تقدما بنسبة رغم  و2007
  . 2008 خالل سنة 33%
  .يين مشترآان اليوم في هذه الخدمةموريتان) 3(من آل ثالثة ) 2(ر إلى أن أزيد من اثنين ينش
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  :2008لنقال خالل سنة  لالهاتفيةجدول يقارن بين بعض قيم الكثافة 
  

  الكثافة الهاتفية النقال  المنطقة أو البلد
  %60  العالم

   %67  موريتانيا
   %47  إفريقيا
   %72  المغرب
   %42  الغالسن

   المستغلون وحساباتنا-إ.د.إ: المصدر
  

  
  
  
  

    
    

  

   توزيع المشترآين بين الثابت والنقال -3-1-1-2-3
  

 تتجاوز السوق فإن حصة ، وفي اقتصاديات مشابهة القتصادناآما هو الحال في بلدان أخرى
  .، إال أنها في مجال الهاتف الثابت تسجل تحسنا طفيفا90%

  
  2006  2007  2008  
  2.086.116  1.550.137  1.094.992  العدد اإلجمالي

  %3,7 %3    %3  لثابتالهاتف ا
  %96,3  %97 %97   الهاتف النقال

  المستغلون وحساباتنا: المصدر
  

   عدد المشترآين في االنترنت -3-1-1-2-4
  

  المجموع EVDOمشترآو ADSLمشترآو  LSمشترآو RTCمشترآو
2198  255  5876  1364  9693  

  المستغلون وحساباتنا: المصدر
  
  ف األوقية رقم أعمال خدمة الهاتف بآال-3-1-2
   تطور رقم األعمال -3-1-2-1
  
  2007  2008  

  59.228.540  53.490.255  خدمة الهاتف عموما
 %11 %27 التطور

  7.812.478  8.825.757  منها للهاتف الثابت
 %11- %- 4 التطور

  51.416.062  44.664.498  منها للهاتف النقال
  %15  % 36  التطور
  المستغلون وحساباتنا: المصدر
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ي لالتصاالت وسوق الهاتف النقال لكل لم يتطور السوق ا،يظهر الجدول أعالهآما 

  .%11بل إن سوق الهاتف الثابت تراجع بمعدل  ؛ %15و 11على التوالي إال بنسبة 
  

 نموا حرآيةهذه الوضعية التي تأتي في وقت يشهد فيه آل من عدد المشترآين واللعل   
 االنخفاض المعتبر لألسعار إلى -أمور أخرىضمن  - عائد %51 و 35بلغ على التوالي 

 .2008سنة طوال  التي حدثت متعددة الترويجيةالناجم عن العروض ال
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 

   توزيع رقم األعمال بين الثابت والنقال-3-1-2-2
   
  2006  2007  2008  

  13%  16%  22%  الهاتف الثابت
 87% 84%  78%  الهاتف النقال
  ساباتناون وحمستغلال:     المصدر

  
 تواصل  و؛ة الواسعة لسوق الهاتف النقال تتجسد أيضا عبر رقم األعمالالهيمن

  . لها منذ إصالح القطاع أخفض معدل نموشهد، لكنها تهاالتجا الصعود في ذات

   التشغيل في القطاع-3-1-3
 فإن الجدول ،في غياب معطيات دقيقة حول التشغيل غير المصنف، على أهميته  

  .عني غير التشغيل المصنفالتالي ال ي
  

  2006  2007  2008  
  763  879  861   التشغيل في القطاع

 -13% 2%    التطور
  لون وحساباتنامستغال: المصدر

تطور رقم األعمال باآلالف

  اإلمجايل   .أ.الثابت                 ر.أ..النقال                 ر.أ.  ر
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الطوعي ح يرين في القطاع أساسا إلى عملية التسيعود انخفاض عدد العاملربما   
  .2007ل، نهاية سنة موريتل موبيامتصاص فرعهاالمنظمة من طرف موريتل إثر 

  

   االستثمار في القطاع -3-1-4
  

 السنة  وهي،2007 صاالت إلى النصف تقريبا مقارنة بتراجع االستثمار في قطاع االت
 معتبرا من أجل ا، جهدامبدورهافد جديد نشاطه وبذل منافساه،  التي بدأ فيها واالستثنائية

بلغ ما دسجل تقي و  أن االستثمار يبقى مهماإال. ضهماوتحسين نوعية خدماتهما وتنويع عر
  . أآثراردة السنة التي قد تكون المقارنة بها و، وهي2006مع  بالمقارنة %71

  نالون وحساباتمستغال: المصدر
  

  
    

 
  

  
  
  
  
 
 

   حرآية محجامية ال-3-1-5
  الدقائقآالف  النقال ب و حجم المكالمات انطالقا من شبكات الثابت-3-1-5-1
  

 :لةانقانطالقا من الشبكات الثابتة وال حرآية معطيات الاليتدم الجدول اليق
  
  2006  2007  2008  

  1.223.959 809.890*  581.574  )نقال+ ثابت  (حرآيةإجمالي ال
  51% 39%    التطور

  55.870  52970  54.555  انطالقا من شبكة الثابت
  5%  -3%    التطور

  1.168.089  756920  527.019  انطالقا من شبكات النقال
  54%  44%    التطور
  المستغلون وحساباتنا: المصدر

   عن شنقيتلةالصادرحرآية خارج ال* 
  
  
  

           ______________________________________ 
للمزيد من التفاصيل يمكنكم الرجوع للتقرير السنوي . ليار أوقية تمثل عائدات الرخص م 9, 27 يأتي هذا االستثمار إضافة إلى  1
2006  

  2006 1  2007  2008  
ماليين (االستثمار في االتصاالت 

  )األوقية
8099  25.850  13.832  

  219%    التطور
 

%46- 
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ت الثابتة استعاد النشاط المنبثق عن الشبكاوثر من الضعف أآ بة اإلجماليحرآيةزادت ال
  .)%5+ ( متواضعةبصفة ، وإن 2004ألول مرة منذ سنة  نموه

  
بذلك أحد   وحققت%54 بنسبة تة، فقد زادلانق من الشبكات الةي المتأتحرآيةأما ال  

ع التنافسي الجديد الوضو  للسوق الجديد تشكل الوحسن. حصالاإل منذ اأفضل معدالت نموه
 ما حقق زيادة ، ومتنوعة متكررةرويجيةعية العرض عبر عروض تمن نو الذي تولد عنه

  .واضحة في االستهالك
  
  
  
  
 

  
  
  

 
  ة الصادر توزيع الحرآية-3-1-5-2
  

 ة من شبكات الثابت، إال أن حصة هذه الصادرالحرآيةغم التحسن الطفيف في ر  
  ذلك بالزيادة القوية جدا في حرآيةويفسر.  تواصل انخفاضهاة اإلجماليالحرآية في ةخيراأل

  .النقال
  

  2006  2007  2008  
  5%  7%  9%  الهاتف الثابت
 95% 93% 91%  الهاتف النقال

  الون وحساباتنمستغال: المصدر 
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  مستغلين متابعة التزامات ال-3-2
  
   التغطية الترابية-3-2-1

 
  
 
  
  

  :2008 تمت تغطيتها خالل سنة 8 مدينة وبلدة بينها 52ضرة في اماتال ح
  

  يــنــوبــــآ
  نيــكـيـــــج
 يطــقـــــنــش

 تـــفـــــأوج
  دــديمــوــــب
 يولـــارآـــب
  ودــــبـــــأم
 هــــامـــــقــم

  
  :آما تمتد تغطيتها إلى المدن والبلدات الواقعة على المحاور والمقاطع الطرقية التالية

  
 ارـــــ أط– وطـــنواآش
 بوـواذيـ ن–وط ــنواآش
  طــقيـ شن–ار ــــــــأط

  هــــــفــــــيــ آ–أالك 
  ونـيـعــ ال–فه ـيــــــآ

________________________________________________________  
  
 
 
 
  

  : مدينة وبلدة  هذه السنة 62 الحاضرة في غطت موريتل
  

 هــــــــــــــــوالت
 راثــــحــــولبـــ
 رانـــــــكــــــــل
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  وـــاآــــــجــــان
 لــولـــــــــــــــت
 هــيلــــطصوـــب 
 هـــــيـــالنـــــالف
 هــــين فربــــــع
 ارــــغــــوامــــنا

  
 
 

رقية طل يغطي آذلك مجموع المدن والبلدات الواقعة على المحاور والمقاطع الهذا المستغ
  :التالية

  
  

  
  
  
  

________________________________________________  
  
  
  
  
  

  على وآذا المدن والبلدات الواقعة، العواصم الجهوية ومدينة شنقيطزيادة على
 جديدة خالل  مدن وبلدات7، غطت شنقيتل 2007نة المحاور الطرقية التي تمت تغطيتها س

  : يتعلق األمر بـ ؛2008سنة 
  

      
  
  
  
  
  
  
 
 
 

   أطار–نواآشوط 
   أالك-بوتلميت 

   بوآي–أالك 
   لعيون–آيفه 

   سيليبابي-آيهيدي 

  سينـــآرم
  مذرذرهـــال

  يــــــنـآوب
  نيـــــكـــج
  امهــــــقــم

  هـجـنـولد ي
  هـكوصـآن
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  2008سنة لخريطة التغطية الهاتفية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جميع المحاور الطرقية تقريبا مغطاة آما هو الحال أيضا بالنسبة لغالبية المناطق المأهولة
  
   نوعية الخدمة -3-2-2
   تقييم نوعية الخدمة3-2-2-1
  

 دفاترلواردة في اللتزامات ااقابة احترام متابعة ورفي  المتمثلة مهمتها في إطار  
 تقوم سلطة ، في مجال االتصاالتنليمستغالااللتزامات وخاصة تلك المتعلقة بجودة شبكات 

لون، آما مستغها هؤالء ال لتقييم نوعية الخدمات التي يوفرحقيقاتبشكل منتظم بتالتنظيم 
  .يعيشها المستخدمون يوميا

  

ن المستخدمين يستفيدون من ن السلطة من التأآد من أي إلى تمكتتهدف هذه التحقيقا  
    . في الخدمة مطابقة للنظم والمقاييس المطبقة في هذا المجالنوعية

المسجلة في دفاتر التزامات ودقة  آثراأل  الخدمةنوعيةعلق الرقابة بمؤشرات تت
  :، وهي على سبيل التذآيرنمستغليال
  
بين عدد اشلة من  الذي يتناسب مع عدد المكالمات الفمعدل فقدان المكالمات •

 )المكالمات (لوحداتويتم احتسابه على أساس العدد اإلجمالي لمحاوالت االتصال؛
 ؛حسب البلدة

 الذي يتناسب مع عدد المكالمات المنقطعة ضمن عدد معدل انقطاع المكالمات •
هذا المعدل أيضا على أساس العدد اإلجمالي  احتسابويتم . المحاوالت الناجحة

 ؛ حسب البلدةللمقاييس
 : مستويات3 من  الذي يتم تقييمه وفق سلمةسماع المكالمات الناجحية نوع •

   الشبكة السلكية؛ نوعية تعادل تقريبا نوعيةضطرابات؛دون أية ا: ممتازة  -
محادثة تؤثر عليها من ناحية السماع بعض االضطرابات التي ال : مقبولة  -

 ا البعض؛متمنع مع ذلك المتخاطبين من سماع بعضه
 ن المحادثةذ أدثان بعضهما البعض إاعب جدا أن يسمع المتحمن الص: رديئة -

 . شبه مستحيلةتكون
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   إنذارات وعقوبات  مهمات الرقابة،3-2-2-2
  

انقضاء المهلة الممنوحة لهؤالء، و،  20072لين في ديسمبر مستغ إلى الهعلى إثر إنذار موج
 مكنت نتائج ؛2008 يناير 24 إلى 07دمة من الخنوعية م القيام بمهمة رقابة على ت

 خدمتهم في عدة بلدات، إال نوعيةين حسنوا مستغلبها  من مالحظة أن الم مقاالاالختبارات 
وفرة  الم الخدماتونوعيةتهم بخصوص استمرارية التزاماب فيما يتعلقأنهم ظلوا مقصرين 
  . في بعض التجمعات

 6 وجه الخصوص المادة  علىبما في ذلك المعمول بها، وعليه، وتطبيقا للترتيبات التنظيمية
 قررت سلطة التنظيم أن تطبق بحقهم ،1999  يوليو 11 بتاريخ 99-019من القانون 

 : 3 التاليةماليةال غراماتال
 بمبلغ مائة وثالثة ماليين وثالث مائة وثالثين مالية غرامةبالنسبة لموريتل،  -

 أوقية؛) 103.330.000(ألف 
) 28.000.000(غ ثمانية وعشرين مليون  بمبلبالنسبة لماتال، غرامة مالية -

 أوقية؛
 وستمائة وتسعين ألف ا عشر مليونبالنسبة لشنقيتل،غرامة مالية بمبلغ اثني -

 أوقية؛) 12.690.000(
 نتائج التحقيقين في البلدات المعنية الرسوم البيانية التالية المتعلقة بمعدل فقدان المكالماتتبين 

  .مستغل بالنسبة لكل باإلنذار

 
  

______________________________________________________ 
2 

  2007المرجع التقرير السنوي 
3 

  .ت ضمن هذا التقرير. ت المتعلقة بهذه العقوبات يمكن االطالع عليها في الملحق المخصص لقرارات س .و.قرارات م
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 أغسطس إلى غاية 27لنقال من  لتقييم نوعية خدمة شبكات الهاتف اجرى تحقيق ثان         
  .2008 سبتمبر 09

ة الخدمة ما يزال، في بعض البلدات، ردي نوعيا التحقيق أن مستوى تتظهر نتائج هذ  
  .على المسموح بهاأل   السقف -شكل جليب - يفوق

  
لين بضرورة التقيد، خالل أجل شهر واحد، مستغوقد أنذرت سلطة التنظيم ال  

و بعد .  الخدمة في المدن والبلدات التي يعانون فيها من نواقصةنوعيبالتزاماتهم في مجال 
 أآتوبر 29 إلى 18انقضاء تلك المهلة تم القيام بمهمة رقابة على نوعية الخدمة وذلك من 

2008.  
  

 من 6 المعمول بها، خاصة المادة  التنظيميةوبناء على ما تقدم وطبقا للترتيبات  
  الماليةغراماتق الي قررت سلطة التنظيم تطب،1999  يوليو11 بتاريخ 99 – 019القانون 

   :4لينمستغالتالية بحق ال
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 وتسعمائة ألف ا عشر مليون بمبلغ أثنيمالية غرامة: لنسبة لموريتلبا -
  أوقية؛) 12.900.000(

 ا وعشرين ألفية وثمانا مليون بمبلغ أثني عشرمالية غرامةبالنسبة لماتال،  -
 أوقية؛)13.028.261(ومائتين وواحد وستين 

) 15.000.000( بمبلغ خمسة عشر مليون مالية غرامةبالنسبة لشنقيتل،  -
 .أوقية

  
نتائج التحقيق في رسوم البيانية أدناه، والمتعلقة بمعدل فقدان المكالمات، مقارنة ل التقدم

 .لمستغباإلنذار بالنسبة لكل البلدات المعنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
_______________________________________________  

 4 
  ت في الملحق المخصص لقرارات سلطة التنظيم ضمن هذا التقرير. و. يمكن االطالع على قرارات م



 

 20

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 21

  تجهيزاتالتقاسم  الربط البيني و-3-2-3
  

  : أساسا بـ2009 – 2008 ي الربط البينفهارس التصديق على ظرفية تتميز  
 الخاصة بالربط البيني والمعلومات فهارسهم لمشاريع نليغمستال إحالة تأخر -

النموذج (بط البيني رق أسعار اليصدتالضرورية لتطبيق إجراءات الدراسة و
  ؛)و الدراسة التحليلية

 وموريتل ،موريتل ،لين ماتال للتدقيق مع المستغ،مطلع يونيوانطالق مهمة،  -
ألولية متوقعة نهاية أغسطس ، والتي آانت نتائجها ا2007ة المالية موبيل للسن

 المتعلقة بهذه التدقيقات تتضمن  المرجعية للدراسةالمحاورذلك أن . 2008
المقدمة من  الربط البيني فهارسيم اتفاقيات و الربط البيني وتقيتكاليفتحديد 

  .طرف المستغلين
   2009 – 2008ق فهارس يتصد عملية 

  
  : في 2009 – 2008 فهارس تصديقفي هذا السياق، تمثلت أعمال   

  ؛ فهارسللمراجعة تفصيلية شملت مضمون وشكل الجوانب اإلدارية والفنية  -
مراجعة النسجام المعلومات والمبررات المقدمة لدعم و مقتضب تحقيق -

 .همفهارسلين في مشاريع مستغاألسعار المقترحة من طرف ال
  

 : ق من استخالص ما يليأشغال التصديذآورة أعاله، مكنت نتائج م وبناء على الصعوبات ال
لون في مستغها ال بلباالتي ط،  2008 و 2007زيادة تكلفة نهاية المكالمة بين  -

، ال يمكن تبريرها اقتصاديا؛ بل على 2009 – 2008هم فهارسمشاريع 
 حرآية  نظرا للزيادة المعتبرة في حجم العكس آان ينبغي خفض تلك التكلفة

 ألعباء ذات الصلة؛ل طردي مع اناسب بشكتتالربط البيني دون زيادة  -
لين تتضمن عددا من مستغ الرات وتقاسم تجهيزاتقدير عروض تأج -

 . التناقضات وتفتقر للوضوح
  

لعمل  تمديد اتقرر نتائج التدقيق في التكاليف، ربناء على المالحظات السابقة وفي انتظا
  .2009 – 2008 للفترة تجهيزاتالير القدرات وتقاسم بأسعار نهاية المكالمات وتأج

  
 في اآلجال القانونية ونشرت على موقع السلطة في الشبكة فهارسال جرى تصديق  

   . وتيةعنكبال
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  لين في مجال االتصاالتمستغتدقيق ال
  

موريتل الثابت (موريتل مستغلين  للات سلطة التنظيم تدقيقأجر، 2008في يونيو   
ب استشاري لغرض إنجازه على إثر مناقصة م اآتتا، ت2007وماتال للسنة ) ريتل موبيلومو
  .دولية

 وانطلقت المهمة فعليا 15/05/2008م التوقيع على عقد التدقيق مع االستشاري يوم ت  
  .01/06/2008يوم 

  :هدف الدراسة المقام بهاستت 
  لين موريتل وماتال؛مستغ للا وماليامحاسبيا تدقيق -
وترة وقياس في نظام الفتشخيص بنية الشبكات وتدقيق :  في  تقنيااتدقيق -

 ؛حرآيةال
 .المستغلينتكاليف ي  فاتدقيق -

  
  :بشكل خاص ستهدفتو

 للمستغلينة المحاسبية والمالية  حول الوضعيةقالحصول على معلومات موث -
  بالنسبة للسنة المالية موضع التدقيق؛

 نظام المعلوماتية وثوقية وملمستغليناتقييم تكاليف الخدمات المقدمة من طرف  -
 التكاليف؛احتساب  الذي تم وضعه من أجل )تحليليةسبة محا(

ير القدرات نهاية المكالمة، تأج(ط البيني خدمات الربالتأآد من أن تكاليف  -
مها بشكل مطابق ي يتم تقيمستغلونالتي يقدمها ال) تشارك األقلمة وخدمات

 ؛يعشرللت
تقريبها من  ومتوسط الكلفة الزائدة طويلة المديتقييم تكاليف الربط البيني  -

 ؛المستغلين التكاليف المحسوبة من طرف 
 من حيث 2009 – 2008 الربط البيني بالنسبة للفترة اتفاقيات وفهارسم يتقي -

 الشكل والمضمون؛
 وتصور وصياغة وإقامة لونغالمستتقييم نظام المعلومات الذي وضعه  -

تلك  وتحديد  للمحاسبة، التكاليفإخضاع، ويخطوط نموذجية للفصل المحاسب
  .الخاصة بالربط البيني

 اآلجال الطويلة التي تطلبها بسببر ي آان متوقعا منتصف أآتوب المهمة الذل إآماتأخر
  .تقاريرتصديق ال

  
  .  تم إآمال وقبول تقارير التدقيق المحاسبي والمالي والفني2008في نهاية سنة   
 المحاسبي فيتوقع اآتمالها التحليلي والفصل النهائية حول التكاليف والنظام أما التقارير  

  .2009في مطلع سنة 
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  تقاسم التجهيزات

  
 يونيو 16 بالتنفيذ الكامل التفاق المصالحة الودية المبرم بتاريخ 2008اتسمت سنة     

 بين موريتل وماتال، الذي وضع حدا نهائيا للنزاع بينهما حول تطبيق أبروتوآول 2008
  .2007 مايو 16، والموقع يوم بتقاسم التجهيزاتتعلق االتفاق الم

  
 إبريل 22، التي أنجزت من ينوعلى إثر المهمة المشترآة بين سلطة التنظيم والمستغل  

 في ا، أوفت ماتال وموريتل بكافة التزاماته2008 دجمبر 30 إلى 25إلى فاتح مايو ومن 
  .تيبات البروتوآول المذآور بإشراف سلطة التنظيم طبقا لترتقاسم التجهيزاتمجال 
تجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ أبروتوآول االتفاق هذا مكن المستغلين من فتح خدماتهم   

  : في المدن والبلدات والمحاور الطرقية التالية2008سنة 
  

  أآجوجت–طريق نواآشوط : بالنسبة لموريتل  
 .واذيبو ن-مقامه ، بارآيول، أمبود، وطريق نواآشوط : بالنسبة لماتال  

 
  

  للتذآير* 
  CMILT :  لمدى  طويلة امتوسط الكلفة الزائدة  

              
هذه الكلفة .  عادة بأنها الكلفة التي يتحملها مستغل لزيادة إنتاجهالزائدةتحدد الكلفة 

 المدى القريب،أي خالل الفترة التي ال تتغير فيها القدرة اإلنتاجية للمستغلين، ال تمثل علي
 تقترب من وهي الكلفة المتغيرة، وبذلك. سوى تغير الكلفة المرتبطة بمستوى اإلنتاج

نوعا ما على " إضفاء التغيير"عتبر على المدى الطويل من أجل  ت.مفهوم الكلفة الهامشية
. التكاليف الثابتة، بما يدمج التكاليف المترتبة على الزيادة الضرورية في القدرة اإلنتاجية

  ".متوسطة"صفة   هاوأخيرا فإن األخذ في الحسبان التكاليف الثابتة يمنح
إذن مجموع التكاليف التي يمكن تجنبها من طرف أي مستغل إذا آان ال  تمثل إنها 

ثم إن هذه الكلفة يمكن احتسابها على أساس الشبكة الحالية للمستغل . ينتج هذه الخدمة
أو عبر االعتماد ) مقاربة تاريخية(وعلى أساس المعطيات التي توفرها محاسبته التحليلية 

ومن أجل ). مقاربة استشرافية(أآثر حداثة ونجاعة  قائمة على تقنيات فضلعلى شبكة أ
 إشارة إيجابية  آونهااحتساب آلفة الربط البيني، تكمن أهمية المقاربة األخيرة في

  .محتملينللمستثمرين ال
  

 من المرسوم رقم 16وعلى صعيد تقنين أسعار الربط البيني، نشير إلى أن المادة     
التكاليف المأخوذة في الحسبان " تبين أن 31/12/2000م بتاريخ . د. ب.د. و-2000-163

يجب أن تصب في زيادة الفعالية االقتصادية على المدى الطويل، أي أن التكاليف المعتبرة 
يجب أن تأخذ في الحسبان استثمارات تجديد الشبكة القائمة على أساس أفضل التقنيات 

  ".ألبعاد الشبكةضبط أمثل المتوفرة والتي من شأنها 
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  التعريفة  -3-3

  
  تجزئةاألسعار بال -3-3-1

  
، آما اقترحها مجموع 2008 دجمبر 31ية اغلتم نشر أسعار خدمات االتصاالت 

 إن رقم أعمال .mr.are.www شبكة اإلنترنت ي، وذلك على موقع السلطة فالمستغلين
ال يشكل تعرفة بالمعنى ،هذا النشاط  إلى امضاف ،لهاتف النقال من شبكات اة الصادرالحرآية
  .وضح  مع ذلك اتجاه األسعاري لكن تطوره بارةالدقيق للع
  

  2007  2008  
  51.416.062  44.664.498  )بماليين األوقية(أ انطالقا من شبكة النقال.ر

  1.168.089  756.920  )الدقائقبماليين ( انطالقا من النقالالحرآية
  44  59   انطالقا من النقالالحرآية/  رقم األعمالقةعال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ةبالجمل سعاراأل -3-3-2

  
، 2008 -2007 تمديد العمل بأسعار انتهاء المكالمة للفترة  تقرر،5آما هو مبين أعاله

  .20096-2008 وذلك للفترة ؛التجهيزات تقاسموآذا أسعار تأجير القدرات و
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________  
  انظر مسار التصديق على آاتالوك الربط البيني 5
    mr.are.www أو إلى موقع سلطة التنظيم 2007 هذه التسعيرات الرجاء العودة إلى التقرير السنوي لمطالعة  6
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  بة األسعارراقم -3-3-3

  
  لين للمستغرقابة العروض الترويجية

  
 جديد إلى السوق، مستغلوالتي سمحت بدخول ، 2006عادة فتح القطاع سنة  إإثر  
 . السوقأقسام على 2007 نهاية ذ المنافسة منتطورت

  
ة والمتنوعة التي يقترحها  المنتظم ذلك عبر عروض األسعار الترويجيةتجسد
  .)إلخ... جزافية، تخفيضاتأسعار، عالوات(  والتي من شأنها جذب المستهلكالمستغلون

  
 وحماية المستهلك تقوم سلطة التنظيم، منذ إطار مهمتها الرقابية على األسعار و في 

 من أجل التأآد من آونها فعلية ويستفيد منها ، بمراقبة هذه العروض الترويجية2008
  .ة شريفةينافستالمستهلكون وأنها تمثل أنشطة 

  
من التطبيق الفعلي لقواعد  إلى التأآدبها  المقامتهدف إجراءات الرقابة والمتابعة   

  :تشمل بالخصوصالعرض، و
مطابقة الرسالة التي يتم بثها   وضوح وجالء اإلعالن،: تقييما لشكل العرض -

  عبر مختلف الوسائط؛
 العالواتر اآلراء حول التطبيق الفعلي لآلجال، األسعار وعبر سبرقابة ال -

 .الممنوحة
  : الجدول التالي في2008 سنة نالمستغلوها  التي أطلق العروض الترويجيةتتجلي

  
العدد اإلجمالي   المستغل

  للعروض المقدمة
عدد العروض 
  المختبرة

عدد العروض 
زيادات مجانية (

%100(  

  خضعتالعروض التي
  ةرقابلل

 89%  19  41  46  موريتل

  90%  11  26  29  ماتال

  93%  0  13  14  نقيتلش

 باألخطاء المستغلينو تم إبالغ . لم تظهر عمليات المراقبة المقام بها تجاوزات تذآر
 هؤالء وبادر إلى أعطاب غير مسيطر عليها تماما،المالحظة التي تعود في األساس 
  .بغير حقها تطاعقابتصحيحها و بإعادة المبالغ التي تم 

  
ملحوظ على أسعار مختلف خدمات االتصاالت   تأثيرالترويجيةوقد آان للعروض   

 وقعها على مستوى األسعار بفعل غياب يتسن تقدير لم .ابالنظر إلى طبيعتها وانتظامه
  .معطيات إحصائية دقيقة
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  *الموارد النادرة -3-4

  ر ورقابة الطيفيتخطيط وتسي -3-4-1
  

 ن مجال تسيير الطيف، وذلك ميعن استغالل شبكات الجيل الثالث نشاط أوسع ف تولد  
 قليميددات على المستوى اإل وضمان تنسيق الترللمستغلينأجل تلبية الحاجيات المتنامية 

  .والدولي
  

   منح الموجات وحجز الترددات طلباتمعالجة
  

  :عمليات المنح التالية سلطة التنظيم أنجزت، 2008في عام   
  

  ل ــشنقيت
إلقامة واستغالل ، GHz 2,5 ميغاهيرتز على موجة 35منح موجة فرعية ترددية من  -

  ؛)wimax (3م جاشبكة في مدينة نواآشوط من نظ
 .FH من أجل ربط من نوع 8GHz  ميغاهيرتز على موجة 28حجز قناة بعرض  -

 
  لـــموريت

 2,1 في الموجة FDDرتز على ي ميغاه10منح موجة ترددية فرعية للبث المزدوج من  -
GHz من أجل استغالل شبكة من نظام ،WCDMAفي مدينتي نواآشوط ونواذيبو .  

عات هامة سنة ي من إنجاز توسالمستغلين مكنت تجدر اإلشارة إلى أن مختلف الحجوزات والمنح
  : نذآر من بينها على وجه الخصوص2008

  
 تعمل FH ربط 34 ميغاهيرتز، و 1800 و 900 في موجتي BTS موقع 127: بالنسبة لموريتل  

  .VSATحامل 11 و GH23 و 7على موجات 
  

 900 على موجة BTS موقع 47 و GHz7 على موجة FH ربط 32: بالنسبة لماتال  
  .ميغاهيرتز

  
 تعمل على موجة VSAT وثالث محطات GHz7 على موجة FH ربط 32: لتبالنسبة لشنقي  

C.  
  الشبكات المستقلة

  
مستقلة وذلك سلمت سلطة التنظيم أزيد من عشرين ترخيصا الستغالل شبكات راديو آهربائية   

محطات  لKU و C وعلى موجات PMR لشبكات من نظام UHF و VHFأساسا على موجات 
VSAT.  

  
صفحة األخيرة قبل  الالرجوع إليني المصطلحات الواردة في النص يمكن الإلطالع علي مع: *

   . الملحقات
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  تخطيط طيف الترددات
  

 في مجال الترددات، وخاصة تلك المستخدمة المستغلينمن أجل تلبية حاجيات   
يعات الدولية المعمول بها، مع التقيد بالتشر) 3,5Gو  3G(الستغالل شبكات الجيل الثالث 

هذه  تنظيم جرى. هذه الحاجياتالحتياط لاحتفظت سلطة التنظيم ببعض الموجات الترددية ل
  . ميغاهيرتز5عرض الموجات ضمن مجموعات ترددات ب

  
 يوليو 11 بتاريخ 019-99 من القانون 34تطبيقا لترتيبات المادة ومن جهة أخرى   
جرد مجموعة  لديثا تح2008سلطة التنظيم سنة  أجرت  المتعلق باالتصاالت،1999

  .GHz 50 ميغاهيرتز و 30الموجات الترددية المحصورة بين 
ى موقع سلطة التنظيم متوفرة علال و2007ت ألول مرة سنة ر هذه القائمة التي نش

  . الموجاتونسبة إشغال،تبين القنوات المستخدمة، القنوات الحرة اإللكتروني، 
  

   لمنح الموجات التردديةطني الجدول الوتحديث
  

 الجدول  حول مشروع تحديث2007نظيم نهاية  لتالمالحظات التي أوردتها سلطة ا  
 ، المقدم من طرف الخبير المكلف بمراجعة الجدول المذآور،ح الموجات التردديةن لمالوطني

دفعت هذا األخير إلى إجراء تعديالت معتبرة من أجل جعل مشروعه يستجيب لحاجيات 
خاصة في مجال تطور جموع المستخدمين لطيف الترددات ولما تفرضه سلطة التنظيم، م

  . لمنح الموجات التردديةالجدول الوطني
  

 وضعها في م أن نسخة جديدة من الجدول الوطني لمنح الموجات الترددية تيشار إلى  
ت جديدة حول ، وتم تقديم مالحظا2008 سنة لبداء الرأي حولها خالمتناول سلطة التنظيم إل

 الجدول الوطني لمنح الموجات الترددية وأحيلت إلى الخبير من أجل  مشروعمضمون وشكل
هذه النسخة خالل الفصل األول  من المتوقع ظهور. سخة النهائية القابلة للتسليمدمجها في الن

  .2009من سنة 
  

   الستخدام التردداتقليمي اإليقنسالت
  

 ضم بلدانا من إفريقيا الغربية، ذي الترددات اليقنستشارآت سلطة التنظيم في اجتماع   
  .نغالي بالس، بدعوة من وآالة تنظيم االتصاالت والبريد2008المنعقد بدآار في يوليو 

دراسة وتصديق مقترح وآالة تنظيم االتصاالت هو آان الهدف من هذا االجتماع   
ربائية في المناطق الحدودية ه المتعلق بإطار للتنسيق وتقاسم الترددات الراديو آوالبريد،
 ميغاهيرتز 87,5العاملة على الموجات المحصورة بين رية بالنسبة للخدمات األرضية والبح
  .GHz 30إلى 
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 مرجعيا، ابالنسبة لهذه اإلدارات إطار  المقترحهذايشكل س، فور المصادقة عليه   

 إجراءات يخفف من وثنائي من أجل استخدام الترددات التنسيق العمليةتسهيل بوسيسمح 
  .التعديل على الصعيد اإلقليمي

  
   الستخدام التردداتتنسيق الدوليال

  

 للخدمات األرضية BRIFIC 25في إطار التنسيق الدولي للترددات تمت دراسة   
  .2008خالل سنة  اإيجابي والفضائية ومعالجتها

  

  طرف من06  و84جنيف آما درست سلطة التنظيم التعديالت المقام بها على خطط   
 خاصة األقسام الينشرها فتم ، والتي  وإسبانيا، الجزائر السنغال ،،في المغرباإلدارات 

)13/GE06 , 16/GE06 ،  148/GE84 ،149/GE84 ،150/GE84، 19/GE06 ،
151/GE84 23 و/GE06 .( حول الترددات  من التعميمات الدولية لإلعالما من الجزء 

)BRIFIC  رقم 10/06/2008 بتاريخ 2621 رقم ،18/03/2008 بتاريخ 2615رقم ،
 بتاريخ 2622 رقم 05/02/2008 بتاريخ 2612، رقم 08/01/2001 بتاريخ 2610

، 02/09/2008 بتاريخ 2627، رقم 05/08/2008 بتاريخ 2625 ، رقم 24/06/2008
  .28/10/2008 بتاريخ 2631ورقم 

  
ن تلك التعديالت بغية تقديم  عالناتجةمكنت هذه الدراسات من تحديد حقول التشويش 

  .رأي إدارتنا وإحالته إلى االتحاد الدولي لالتصاالت، طبقا لالتفاقيات والمعاهدات الدولية
  

  ف من االتفاقيات اإلقليمية لمخططي جني4نذآر بأن إدارتنا، وطبقا لترتيبات المادة   
بالغ إعبر  طلبات لتعديل هذه الخطط 2007سبق أن قدمت في سنة أ،   2006 و 1984

احاالت  529 ما مجموعه الدولي لالتصاالت بكشفين يضمان المكتب اإلقليمي لالتحاد
ا للبث بالراديو  حجز65ي، و  حجزا للبث عبر الراديو الصوت464 للترددات بينها تخصيص

  . المرئي المتشابه
  

سيق،  التنعملية، في إطار 2008وعلى إثر التبادالت مع اإلدارات المعنية خالل سنة   
سميا رإحاالت التخصيص هذه  ، تم دمج للمكتب الدولي لالتصاالتاالقليميبإشراف الفرع 

 رقم BRIFIC من GE06/14 في الخانات الخاصة تشرفي الكشف الدولي للترددات ون
 بتاريخ 2622 رقم BRIFIC من GE84/150 و 15/04/2008 بتاريخ 2617

24/06/2008.  
  

  كتب االتحاد الدولي لالتصاالتم تسجيل استخدام الترددات لدى
  

آشفها الخاص بتسيير  تحديثتمكن من تنظيم جمع المعطيات التي واصلت سلطة ال  
  .الترددات وتسجيل استخدام الترددات لدي االتحاد الدولي لالتصاالت
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 ،)ثابت ونقال (المستغلين مثل ا على الخصوص مستهلكين آبارالعملية تشمل  
  .  الشبكات المستقلةاسنيم، وآذا مستخدميشرآة حري الوطني، األسطول الب

  
 باخرة من األسطول الوطني لدى 102هكذا تم تسجيل المعطيات الفنية المتعلقة بـ   

ويجرى إآمال . 2008لالتحاد الدولي لالتصاالت خالل سنة مكتب اتصاالت الراديو التابع 
  . من أجل التسجيلT11 بيانا من نوع 142آشف يضم 

  
   طيف التردداتمهمة رقابة

  
  مراقبة استخدام طيفت عدة مهمات استهدف2008أنجزت سلطة التنظيم خالل سنة   

، مرآز نواذيبومرآز الرياض ، (مة وسائلها الخاصة الترددات في نوآشوط ونواذيبو مستخد
  ).ةومحطات الرقابة المتنقل

  
  :من بين هذه المهمات نذآر 

 إلى 24 ومن ،27/03/2008 إلى 12ثالث مهمات جرت في نواآشوط من  .1
؛ آان الهدف من المهمة 04/12/2008 إلى 23/11/2008، ومن 28/02/2008

 انطالقا من حوزتنا الترابية على شبكة المالحة األولى تحديد مصدر محتمل للتشويش
 األخير عن طريق مكتب اتصاالت  بعث بها إلينا هذاجنبي، إثر شكوىالجوية لبلد أ

 المهمتين األخريين فكان إحصاء مجموع المنشآت الراديو أما الهدف من. الراديو
عقب هذه المهمات تم . مطابقة هذه الشبكات للتشريع المعمول بهمن التأآد  وآهربائية

تحديد مصدر التشويش وإبعاده، آما تم تحديد عدد آبير من التجهيزات غير المرخص 
ابت مرتبط بـ  ثVH هوائي BLR ،20 محطة VSAT  ،23 محطة 16لها، بينها 

 محطات 7 محمول و280 بـ  ثابت مربوطVHF هوائي 26، و )سيارات( نقال 154
FH. 

 
 من المعدات 923 من إحصاء 27/12/2008 إلى 21 من ذيبومهمة في نوانت مك  .2

، VHF هوائي HF  ، 44 هوائي VSAT ،35 محطة 11بينها الراديو آهربائية 
 هوائيات 03ة، و  محطة متنقل342 محمول، BLR ،294 هوائي 46 باخرة، 148
  .رادار

 
  المستغلين  شبكاتمعالجة التشويش الضار بين

  
 التي FH كالت تداخل تمت مالحظتها على شبكتها ماتال بمشالمستغلحين أبلغها   
 – موريتل على طريق آيفه المستغل  أثناء اختبارات فنية قام بهاGHz7 موجة علىتعمل 

 إثر هذا االجتماع تم ؛تسوية هذه المشكلةع الطرفين من أجل لعيون، قامت سلطة التنظيم بجم
  . للتحقق ميدانيا من مصادر التشويشالمستغلين بعثة مشترآة من سلطة التنظيم وإرسال 
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 على االستقطابيكون عائدا إلى استخدام نفس خل قد اآشفت هذه البعثة أن التد  
 - 7425من موجة  لموريتل 4/4و) لماتال (3/3 متالصقةمستوى هوائيات تعمل على قنوات 

 FH تقارب التجهيزات الراديو آهربائية وقربها من بعض مواقع أن آما ؛ ميغاهيرتز7725
  . يمكن أن يكون السبب في تلك االضطرابات  السمتيةاالتجاهاتنفس في 

  
ت أيضا ت ساهمت في حل تلك المشكلة، وواصلوقد أصدرت سلطة التنظيم توصيا  

 والتي شرعت فيها FHجدول زمني إلعادة ترتيب بعض الموجات الترددية خطواتها لتنفيذ 
 وأنجزت المستغلين في هذا الصدد عقدت عدة اجتماعات مع .2007 منذ المستغلينمع 

  .هذا األخير  استخدام على طيف الترددات مكنت من عقلنةمهمات رقابة
  

  صيانة النظام اآللي لتسيير ورقابة الطيف
  

 .لرقابته سلطة التنظيم بنظام آلي لتسيير طيف الترددات وبنظام  تتمتع2002منذ   
  في نواآشوط، النظام من نظام آلي للتسيير يقع على مستوى مقر سلطة التنظيميتكون هذا 

 يواألخرى ف )مقاطعة الرياض( في مدينة نواآشوط إحداهما  للرقابةمن محطتين ثابتتينو
  .نواذيبو

  
 في هذا اإلطار تم ؛ النظامديث التنظيم إجراء يتيح تحت سلطة، أطلق2008خالل سنة   

لمعدات واقتراح الحلول  جاء إلى موريتانيا لفحص وضعية اممونالإرسال خبير من طرف 
 المقترحات من طرف سلطة التنظيم على أن تقود إلى وستتم دراسة تلك.  ديثهمامن أجل تح

  .مونمشروع عقد للصيانة مع الم
 

  المهام اليومية
  

شكل الرقابة الموثقة لطيف الترددات أساس نشاط  المرآزين الثابتين في نواآشوط ت  
  .ةنقلونواذيبو، وآذا المحطات المت

  
  
  الترقيم  -3-4-2
  

  تطور المخطط
  

م المحدد إلجراءات إقامة وتسيير مخطط وطني . ب. د. و/131ر من المقرر 4تطبيقا للمادة 
 إلى إبالغها المستغلينت سلطة التنظيم ، دعواالستعالمللترقيم ودليل لخدمات الطوارئ 

قة مصادلا  بغية المخطط الوطني للترقيمحديثم المحتملة حول مشروع ته تبمالحظاتهم وطلبا
  . ونشرهعليه

 ه، نشرت سلطة التنظيم تسجيل التحديثضاء المهلة وطبقا للمادة المذآورة أعالإثر انق
  .2008سنة لالنهائي للمخطط الوطني للترقيم 
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  المستغلينجة طلبات معال

  
مة أرقام في زرو مفاتيح وأرقام أتم منح ي 019-99 من القانون 51بموجب المادة   

لك على حسن استخدام تسهر سلطة التنظيم آذ .زيةيظروف موضوعية، شفافة وغير تمي
  .وحةاألرقام الممن

 من مختلف واردةرقيم الدراسة طلبات المنح وحجز الموارد في مجال التبعد   
  .للمستغلين بمنح عدة رزم من األرقام 2008قامت سلطة التنظيم خالل سنة ، مستغلينال
  

 بطلب 2008لترقيم الممنوحة خالل سنة  لموارد ااملخصقدم الجدول التالي جردا ي  
  .المستغلينمن 

 
 
  

 أرقام طويلة                                                                                                        
 CDU M Q P B  الخدمة  المستغل
  xxx  x  x  5  2  لانقلية ل الهاتفخدماتال  شنقيتل
  xxx  x  x  6  2  للنقال الهاتفية اتالخدم  شنقيتل
  xxx  x  x  1  4  للنقال الهاتفية اتالخدم  موريتل
  xxx  x  x  2  4  للنقال الهاتفية اتالخدم  موريتل
  xxx  x  x  3  4  للنقال الهاتفية اتمدالخ  موريتل
  xxx  x  x 6  4  للنقال الهاتفية اتالخدم  موريتل
  xxx  x  0  2  5  للثابت الهاتفية الخدمات  موريتل
  xxx  x  2  2  5  للثابتالخدمة الهاتفية   موريتل
  xxx  x  3  2  5  للثابتالخدمة الهاتفية   موريتل

  
 أرقام قصيرة

  Z  Y  X  1  الخدمة  المستغل
  x  x 8  1   ذات القيمة المضافةاتالخدم  شنقيتل
  x  x  6  1   ذات القيمة المضافةالخدمات  ماتال
  1  3  5    الخدمات اإلضافية  ماتال
  1  4  0    الخدمات اإلضافية  ماتال
  1  8  1    الخدمات اإلضافية  ماتال
  1  8  2    الخدمات اإلضافية  ماتال
  1  8  3    الخدمات اإلضافية  ماتال
  1  8  4    ت اإلضافيةالخدما  ماتال
  1  8  5    الخدمات اإلضافية  ماتال
  1  8  6    الخدمات اإلضافية  ماتال
  1  8  7    الخدمات اإلضافية  م. شماتال

 *موارد أخرى
  الرمز  التوصيف  المستغل
  3007* *  وطنيةتلويح نقاط رموز   ماتال
  3008**   وطنيةتلويح نقاط رموز   ماتال
  12440 **  وطنيةتلويح نقاط رموز   ماتال

  
  )للتلويحموارد  (موارد تقابل عناوين فنية* : 

  رمز عرضي الشكل** : 
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  ز السوقترآ -3-5
  "هيرفيندال هيرشمان"مؤشر بتم عادة االستعانة ت ،ز أية سوق مستوى ترآلقياس

IHH وعلى سبيل التذآير، .المستغلين حصص السوق لمختلف مربعات مجموعلذي هو ا 
أي ما يمثل   ؛مستغل  لكل%50 هو حالة احتكار ثنائيثل في  البديهي أن التوزيع األممنف

IHH آانت السوق آلما  ، آنا أقل قربا من هذه القيمةآلمافي هذه الحالة و. 5000 مساويا لـ
 من حصة السوق %33وبالنسبة لسوق ذات ثالثة العبين، فإن التوزيع األمثل هو . مرآزة

  .3267   لـ مساوياIHH أي ما يمثل  ،لكل واحد
  .وزاوية الحجمأزاوية القيمة : اويتين مختلفتين التعامل مع السوق من ز وأخيرا يمكن

  
  IHH - رقم األعمال  IHH -حرآية ال  IHH - القيمة المرجعية المشترآين  

  5000  5648  8872  9531  سوق الثابت
  3267  4354  4218  4091  سوق النقال

  لون وحساباتناالمستغ: المصدر  
  

شبه ت ت ومازال جداةث القيمة مرآز، فإن سوق الثابت من حيول أعالهآما يظهر الجد
لتي هيمنت في الواقع حتى شهر أغسطس من السنة الماضية، وضعية االحتكار القديمة ا

   .7تاريخ انطالق أنشطة المنافس الوحيد
  

التوزيع  فإن ني ومن حيث المشترآ.، فإن الهيمنة أيضا قويةحرآيةوعلى مستوى ال  
 السوق ن أما على صعيد النقال فمع أ. التوازنةمع ذلك مختلبقى إال أن السوق ت، أفضل
  .8 ة مرآزتظل ا أنهبشكل أفضل إال ةموزع

  
فيد آثيرا في معرفة تطور تعلى فترة معينة  IHH مؤشرمراقبة  اإلشارة إلى أنتجدر  
 تإذا آان  أن تتم إال، لكنها ال يمكنشكل بالتالي آلية ثمينة للمساعدة في القرارالسوق وتترآز

  . جدد خالل تلك الفترةمستغلينشهد اندماجا وال دخول ة للمتابعة لم تالسوق الخاضع
  
 لــدليــال -3-6
  

 من دليل المشترآين في الهاتف والتلكس من قبل مصالح السلطة 2008تم تسلم نسخة 
من  التأآد  بهدفالمستغلينلى الفور في متناول  ليتم وضعها ع2008في شهر دجمبر 

  .ى مشترآيهمتوزيعها عل
  

  قةباطالم -3-7
  

جة  من أجل معال2007 تم وضعها سنة  المؤقتة التيومةمددت سلطة التنظيم المنظ
طلبا   أثنى عشر2008وهكذا تلقت خالل سنة .  التجهيزاتموافقةل  المحتملةطلباتال

  .عالجتها بشكل إيجابي
____________________________________________________ 

  10.000أي   IHH) 100(2  في وضعية احتكار تبلغ قيمة -7
 يجب أن تدمج آون الوافد الجديد لم يبدأ نشاطاته إال نهاية شهر 2008 وأي مقارنة مع 4792 لسوق النقال IHH بلغت قيمة 2007 في سنة -8

  .نطالق نشاطهالموالية الر األربعة أغسطس وآون حصة السوق المحسوبة له ضمن هذه القيمة ال تغطي إال ما حققه خالل األشه
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   قطاع الكهرباء– 4الفصل 
  

  .خ. ش. ن. ت. ض الكهرباء في البلدات التي تمت آهربتها من طرف وي تفو-4-1
  
  
  
  

   الحصيلة الفنية اإلجمالية-4-1-1
  
معدل الخسارة   ترةفومالطاقة  ال  الطاقة المنتجة  "قصوىال"قوة ال  عددا لمشترآين  بنيةقوة المال

  اإلجمالية
  قياسالم  يةارة العمومناستهالك اإل

  
  
  البلدة

(KVA) 
 

  )%(  )KWH(  )KWH(  )%(  )KWH( (KW)  معدل سنوي

  80   بيرام اآرين
)30+50(  

147  33  98169  47839  51,3 2970  2 ,6  

  الرشيد
  

80  
)40+20+20(  

165  12  48147  41772  13,2  1298  1,3  

  60  تيشيت
)40+20(  

186  11  27182  24407  2,10  0  0  

  160  تامشكط
)100+60(  

193  24  70804  58384  5,17  425  0,7 

  115  والته
)75+40(  

201  25  93659  65566  30  1314  2  

  2,5  6007  6,29  237968  337961  )متوسط( 21  892  495   الخمسةمراآزال نتائج 
   التفويض وحساباتناءالوآ: المصدر 

  
 51.3 حيث يبلغ ، في بيرأم أآرين، خاصة على العموممازال معدل الخسارة مرتفعا  

 : آانت هذه القيم على التواليإذ ،2007 آما آان الحال سنة % 30 حيث يبلغ وفي والته %
  . % 41,2 و40,7

 ؛ نظام العدموثوقية إلى تكررة تعود هذه المشكلة الم،وفيما يخص حالة بيرأم أآرين  
ر شامل يالقيام بتغيب) خ. ش. ن. ت. و (القائم علي األعماللبت سلطة التنظيم اولذا ط

 وفيما يخص والته، مازال ينبغي تأآيد التشخيص .لمجموع عدادات الطاقة في هذه البلدة
  .الفني

 
  التطور اإلجمالي للمقاييس الفنية الرئيسية

  
  التطور  2008  2007*  

 -5.4%  892  943  عدد المشترآين
  kwh(  198908  337961  %70(الطاقة المنتجة 

  139797  237 968  %70  (kwh)فوترة الطاقة الم
  -1%  29,6  30  الخسارة اإلجماليمعدل 

   بكاملها، إذ أن التفويض لم يبدأ إال في شهر إبريل 2007 هذه الحصيلة ال تشمل سنة  *
  

  
  



 

 34

  
إال أن معدل الخسارة احتفظ تقريبا ) 70%(ة معتبرة رغم أن االستهالك شهد قفز

 في اإلنتاج والبالغة ة الكبيرةدما تفسره الزيا  وهو ؛2007 سنة 30%بنفس النسبة البالغة 
في   معدالت الخسارة معقولةظلت ،النظر عن البلدتين آنفتي الذآربصرف و.  70%آذلك 

  . %13,6 حيث يبلغ متوسط هذا القياس البلدات الثالث المتبقية
ة مجانية إلى  االنتقال من خدمهنمو عدد المشترآين فيفسرنسبي في  أما بخصوص التراجع ال

  . خدمة مدفوعة
  

   الحصيلة المالية اإلجمالية-4-1-2
  

  األعباء اإلجمالية
(*)  

المداخيل 
  (**)اإلجمالية

 وآيلدعم 
  (***)التفويض

 كوسآلفة شراء ال
  (****)المباع

متوسط سعر 
البيع 

(*****)  

 سعرمتوسط ال
 كوس للعتدلمال

)******(  

  القيمة
  
  
)أوقية(   البلدة           )سوآ/ أوقية(  )سوآ/أوقية(  )*سوآ/أوقية(  )%( (أوقية)  )قيةأو( 

  113.6  198.6  449.8  55.8  12.019.040  9.500.396  21.519.436  بيرام اآرين 

  الرشيد
  

10.429.521  4.900.113  5.529.408  53  249.7  117.3  120.6  

  15.174.004  تيشيت
  

3.502.164  11.671.840  76.9  621.7  143.5  150.1  

  114.8  118.6  186.3  26.3  2.470.951  6.921.439  9.392.390  تامشكط

  116.3  138.3  239.2  33.5  4.570.287  9.065.523  13.635.810  والته

 مراآزالنتائج 

  الخمسة

70.151.161  33.889.635  36.261.526  51.7  309.4  142.4  119.6  

 Kwh =آوس.   *  التفويض وحساباتناءالوآ: المصدر

  وي المسموح بهالعائد السن(*) 
  العائد السنوي الحقيقي) *(*

  الفرق بين العائد السنوي المسموح به والعائد السنوي الحقيقي) *(**
مقسما على     ) اإلجماليةباءعاأل(اع يساوي العائد المسموح به  المبكوسسعر شراء ال) *(***

  .فوترة المقابلةمالطاقة ال
  .فوترةم مقسما على الطاقة ال)المداخيل(حقيقيمتوسط سعر البيع يساوي العائد ال(*****) 

لمبلغ اإلجمالي المفوتر مقسما على الطاقة اإلجمالية  اساوي يرجح المسعر المتوسطال(******) 
  .المفوترة

  
  تقييم شامل للمقاييس المالية الرئيسية 

  التطور  2008  *2007  
 77%  70.151.161  39.641.250  األعباء
  59%  33.889.635  21.301.038  المداخيل
  9 98%  36.261.526  18.340.212  الدعم
  11% ,7  51,7  46,27  األعباء/  الدعم عالقة

  9%  309,4  283,56  تكلفة الشراء
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تكتسي  وهي المؤشرات الوحيدة التي ،األعباء وآلفة الشراء/  الدعم عالقةيسجل 
 ينبغي 9%  و 11,7زيادة بلغت على التوالي،  10 خاصا مغزىالة الحهذهمقارنتها في 

 . في المتوسط14.7%ربطها بزيادة آلفة الديزل المقدرة بـ 
  

  "السوق" توزيع -4-1-3
  

  ر توزيع المستهلكينتطو
  

  التطور  2008  2007  
Ec≤25kWh = 9.2 %  776 855 االستهالك- 

 -4.2%  87%  90.8%  الحصة
Ec>25kWh = 33.3%  116  87  االستهالك  

  28.8%  13%  9.2%  الحصة
  

رها في انخفاض المعدل اإلجمالي المتوسط للمشترآين تفسيتطورات السلبية تجد ال
  .فيما بين الطبقات  ظاهرة االرتحالإلىالذي سبق الحديث عنه، إضافة 

  
   :ومن شأن زيادة حصة المستهلكين المتوسطين والكبار أن تثبت

  ؛المفوضة العمومية لسكان بالخدمة المتزايد لاالهتمام •
 .د بعدب لم تستنفوجود مقدرات للطل •
  
  

توزيع 2008

االستهالك ≤ 25 آوس 

االستهالك≥ 25 آوس 

توزيع 2007

االستهالك ≤ 25 آوس 

االستهالك≥ 25 آوس 

  
  
  
  
  
  
  
  
 وفي هذه الحالة يكون الفارق مع سنة 24.453.616 /2007بعد إعادتها إلى سنة آاملة االستغالل، تكون حصيلة سنة  9 

2008  48%  
   . لم تبدأ إال في شهر إبريل2007من أجل تقييم دقيق للمقارنات التالية يجدر التذآير بأن عملية التفويض سنة  10
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المبالغ المفوترة 2008

االستهالك ≤ 25 آوس 

االستهالك≥ 25 آوس 

المبالغ المفوترة2007

االستهالك ≤ 25 آوس 

االستهالك≥ 25 آوس 

  
  

  )فوترةملغ الاالمب( توزيع رقم األعمال رتطو
  التطور  2008  2007  

Ec≤25kWh = 22.2%  27%  34.7%  االستهالك-  
Ec>25kWh = 27%  73% 65.3%  االستهالك  

  
  المستهلكين المتوسطين من قبلقيمةآ الحصة الناتجة  فإن ، الجدول أعالههآما يظهر

فوترة مسجلة بذلك زيادة ماإلجمالي للمبالغ الجم من الح 4/3والكبار في طريقها إلى أن تشكل 
  .27%معتبرة قدرها 

  
 

 11 تطور المؤشرات حسب آل بلدة-4-1-4
 

  بئر أم اآرين
 

   التفويض وحساباتناوآيل : المصدر
  kWh =     آوس

  
  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة  عدد المشترآين  الفئة

  %  )أوقية( %  )آوس(  )شهريا/المتوسط(  
Ec≤25kWh  119  12765  26.7  1649215  30.3  

25kWh<Ec≤120  25  13542  28.3  1610952  29.6  
Ec>120  3  21532  45  2173883  40  
  100  5434050  100  47839  147  المجموع

 
   التفويض وحساباتناوآيل: المصدر

  
  
  

____________________________ 
  . لم ينطلق إال في شهر إبريل2007قييم صحيح للمقارنات الموالية، ينبغي التذآير بأن التفويض سنة من أجل ت  11

 
 

    الفارق
  المقياس

  
  2007أنجز سنة 

  
 %  الكمية  2008أنجز سنة 

  78.1  43062  98169  55107  )آوس(الطاقة المنتجة 
  46.5  15189  47839  32650  ) آوس(الطاقة المفوترة 
  15.4  37.8  282.8  245    ل/)أوقية( آلفة لتر الديزل

  2.9-  3.4-  113.6  117  سوآ/أوقية متوسط السعر المرجح 
  33.1  111.8  449.8  338  )آو س /أوقية (التكاليف
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  : ما يلي ظ انطالقا من الجدولين أعاله يالح

 في مجال الطاقة 2008 عرفت االنجازات خالل سنة 2007ة سنبمقارنة  -
 ؛%46,5 و 78.1 على التوالي قدرها المنتجة والمفوترة زيادة 

 ؛15.4% ارتفاعا قدرهطور آلفة لتر  الديزل يظهر ت -
 .2.9% بشكل طفيف بلغ  (kWh) سآو ل المرجح   السعر المتوسطانخفض -

  :  آما يلي2008عدد المشترآين خالل السنة المالية لالشهري تطور ال رتسمي

  وآيل التفويض: المصدر
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرشيد  
  

  2008أنجز سنة   2007أنجز سنة   سالمقيا  الفارق
  %  الكمية

  69،5  19739  48147  28408  )آوس(الطاقة المنتجة 
  65,9  16594  41772  25178  ) آوس(الطاقة المفوترة 
  14,5  36,9  292  255  ل ) أوقية(آلفة لتر الديزل

  8,6-  11,4-  120،6  132  سوآ/أوقية متوسط السعر المرجح 
  0,5-  1,3-  249، 7  251  )آو س/أوقية (التكاليف 

 
  التفويض وحساباتناوآيل :المصدر 
 
  
  

  الفارق    عدد المشترآين  الفئة
  %  )أوقية(  )%(  )و. ك(  )متوسط شهري(  

Ec≤25kWh  154  8649  20.70  1735399  34.5  
25kWh<Ec≤120  9  6833  16.4  744948  14.8  

Ec>120  2  26290  62.9  2.556.260  50.8  
  100  5.036.607  100  41772  165  المجموع

  ويض وحساباتنا التفوآيل: المصدر
  

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  بتمبرس أغشت   يوليو  يونيو   ما يو   إبريل  مارس   فبراير  يناير  الشهر
  147  146  147  146  147  147  145  147  148  147  145  145 المشترآون
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   :مايلي انطالقا من الجدولين أعاله، يالحظ 

المنتجة و المفوترة  من الطاقة 2008ت إنجازات شهد 2007ة مقارنة بسن -
  ؛65.9% و 69.5زيادة بلغت على التوالي 

 ؛14.5%يظهر تطور ثمن لتر الديزل زيادة قدرها  -
 .8.6% بنسبة  انخفضل آوس  رجحسعر المتوسط المال -

  
 :  آما يلي2008خالل السنة المالية  المشترآين دعدلالشهري تطور ال  يرتسم

 
 

  وآيل التفويض : المصدر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تيشيت
  

  2008أنجز سنة   2007أنجز سنة   قياسالم  الفارق
  %  الكمية 

  101،6  13696  27182  13486  )سوآ(الطا قة المنتجة 
  94،4  11853  24407  12554  )سوآ(الطا قة المفوترة 
  13،4  36،5  309،5  273 )ل/أوقية (آلفة لتراالديزل 

  18،4  -33،9  150،1  184  . ك/متوسط السعر المرجح أوقية 
  25،9  127،7  621،7  494   )آو س/أوقية ( المباع كوس التكاليف
 

 التفويض وحساباتناوآيل : المصدر
  

  المبلغ المفوتر  لطاقة المفوترةا  عدد المشترآين  الفئة
  )%(  )أوقية ( %  )آو س(  معدل شهري  

Ec≤25kWh  172  7477  30،6  1824027  49،8  
25kWh<Ec≤120  12  9248  37،9  1004388  27،4  

Ec>120  2  7682  31،5  836027  22،8  
  100  3664442  100  24407  186  المجموع

 

  دجنبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر أغشت   يوليو يونيو  ما يو   إبريل  مارس   ايرفبر  يناير  الشهر
  152  157  155  159  168  170  165  166  169  168  181  174  المشترآون
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  التفويض وحساباتنا وآيل : المصدر
  

  : مايلي يالحظ أعاله دولين الجنانطالقا م
تقريبا من الطاقة المنتجة والطاقة المفوترة 2008إنجازات ،تضاعفت 2007مقارنة  -
  ؛94.4%و  % .102التوالي زيادة قدرها   على تشهدو
 ؛.%13،4ا ل يظهر زيادة قدرهتطور ثمن لتر الديز -
  ؛%18،4 بنسبة انخفض كوس للرجحالم السعر -
 حوعلى الن2008ة المالية سنالعدد المشترآين خالل لطور الشهري  تحديد مسار الترتسمي

 :التالي
  

  وآيل التفويض وحساباتنا :المصدر
  
  

  
  
  
  
  

  
  شكطتام
  

  الفارق  المقياس
  

  2008أنجز سنة   2007أنجز سنة 
  )%(  الكمية

  79.2  31290  70804  39514  )آو س(الطا قة المنتجة 
  78.4  25655  58384  32729  )آو س(الطا قة المفوترة 
  13.5  35  295  260 )ل/أوقية (آلفة لتراالديزل 

  9،4  12  114،8  127  . سوآ/متوسط السعر المرجح أوقية 
  3.1-  6-  186.3  192   )آو س /أوقية( المباع كوسال تكاليف

 
  وآيل التفويض وحساباتنا: المصدر

  
  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة  عدد المشترآين  الفئة

  )%(  )أوقية ( %  )آو س(  معدل شهري  
Ec≤25kWh  160  15743  27  2139309  31،9  

25kWh<Ec≤120  30  19452  33،3  2199083  32،8  
Ec>120  3  23189  39،7  2361491  35،3  
  100  6699883  100  58384  193  المجموع

 
  وآيل التفويض وحساباتنا: المصدر

  
  

  

  دجنبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر أغشت   يوليو يونيو  ما يو   إبريل  مارس   فبراير  يناير  الشهر
  192  191  190  190  189  188  187  182  182  182  179  177  المشترآون



 

 40

   :ما يلي ولين أعاله يالحظ دانطالقا من الج -
 لغتمن الطاقة المنتجة والمفوترة زيادة مهمة ب2008 إنجازات سجلت2007مقارنة بسنة  -

 ؛%78،4و%79،2على التوالي 
 ؛%13،5زل زيادة قدرها يظهر تطور سعر الدي- 
  .%9،4  بنسبة انخفض كوس لل مرجحمتوسط السعر ال-
  
  :على النحوي التالي2008 التطور الشهري لعدد المشترآين خالل السنة المالية رتسم تي

  
   التفويضوآالء: المصدر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   والته
  الفارق  المقياس

  
أنجز سنة 

2007  
أنجز سنة 

  )%(  الكمية  2008
  50.1  31266  93659  62393  )آو س(الطا قة المنتجة 

  78.7  28880  65566  36686  )آو س(الطا قة المفوترة 
  16.7  44  307  263 )ل/أوقية (آلفة لتراالديزل 

  1.4-  1.7-  116.3  118  . وسآ/متوسط السعر المرجح أوقية 
  10.5-  28-  239.2  267   )آو س/أوقية ( المباع كوس التكاليف

  وآالء التفويض و حساباتنا: المصدر
  

  الفئة  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة  عدد المشترآين
  )%(  أوقية(  )%(  آو س )ريهمتوسط ش(

Ec≤25kWh  
  

171  11365  17،3  
2015504  26،4  

25kWh<Ec≤120  25  19068  29،1  2060122  27  
Ec>120  5  35133  53،6  3548646  46،5  
  100  7624272  100  65566  201  المجموع

   و حساباتناوآالء التفويض: المصدر
  

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر أغشت   يوليو يونيو  ما يو   إبريل  مارس   فبراير  يناير  الشهر
  200  198  194  186  188  192  192  197  201  198  193  180 المشترآون
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  : ما يلي من الجدولين أعاله يالحظ اانطالق
والمفوترة  من الطاقة المنتجة 2008نجازات  عرفت إ2007بالمقارنة مع سنة  -

  ؛78.7% و  50.1%  على التوالي ارتفاعا بلغ
 ؛16.7%يظهر تطور سعر لترالديزل زيادة قدرها  -
 .1.4% انخفاضا طفيفا بنسبة كوس  للمرجحمتوسط السعر العرفت  -

  
  :  آما يلي2008تطور الشهري لعدد المشترآين خالل السنة المالية ال رتسمي

  وآالء التفويض : المصدر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر أغشت   يوليو يونيو  ما يو   إبريل  مارس   ايرفبر  يناير  الشهر
  198  203  203  199  195  202  197  203  195  206  199  202  المشترآون
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  .ر. ك.ت.  من طرف و التي تمت آهربتها في البلدات تفويض الكهرباء-4-2
  
 
  

 تفويض الخدمة العمومية للكهرباء في البلدات المكهربة من طرف وآالة ترقية انطلق
 ،، وعلى سبيل التذآر فإن األمر يتعلق ببلدات ودان2008 في شهر يوليوريفيةال الكهرباء
  . وآرمسينأرآيز، ، عين أهل الطايع،أوجفت

 

   الحصيلة الفنية اإلجمالية-4-2-1
  

  معيارال  المعدل اإلجمالي للخسارة  الطاقة الفوترة  الطاقة المنتجة  عدد المشترآين  منشأةالطاقة ال
  
  البلدة

 %  ) سك و(  ) سك و(  )سنوي/معدل(  ) سك و(

  220  وادان
)110+110(  

210  95727  38421  59,9  

  190  أوجفت
)40+40+110(  

308  62823  38300  39  

  60  عين أهل الطايع
)30+30(  

180  24195  19163  20,8  

  220  هالمذرذر
)110+110(  

364  141087  92398  34,5  

  220  أرآيز
)110+110(  

406  140644  86328  36,8  

  130  آرمسين
)65+85(  

128  38580  24395  36,8  

  40,6  299005  503056  1596  1040   مراآز6نتائج 
   التفويض وحساباتناوآالء: المصدر

  
عدالت الخسارة  الحظت السلطة م،ول من االستغاللاأل  السنوي الفصلبعد انقضاء

المرتفعة بشكل آبير ونظمت مهمة رقابة تهدف إلى تشخيص هذه المشكلة الذي يبدو أن 
  . الطاقة المنتجةخلل في طريقة عد الرئيسي هو اسببه

  

يتوقع أن تشهد سنة  إال أنه .ومن جهة أخرى آانت اإلمدادات أطول مما تحدده النظم  
  . العدقضية حال ل2009

  
  لمالية اإلجماليةحصيلة اال -4-2-2

  األعباء اإلجمالية
(*)  

  المداخيل اإلجمالية
(**)  

  دعم التفويض
(***)  

 كوسآلفة شراء ال
  (****)المباع

  متوسط سعر
  (*****)البيع

متوسط السعر 
آو  (المرجح
 )س

(******للبيع
(  

  قيمةال
  
  
  البلدة

 )سآو/أوقية( )سآو/أوقية(  )سآو/أوقية(  %  )أوقية(  )أوقية(  )أوقية(
  112,5  238,3  410,8  42  6.625.114  9.156.862  15.781.976  انواد

  118,4  165  323,2  48,9  6.058.725  6.320.213  12.378.938  أوجفت
  128,8  168,2  179,5  23  790.567  2.648.954  3.439.521  عين أهل الطايع

  96,8  125,6  174,8  28,1  4.544.556  11.604.405  16.148.961  المذرذرة
  97,7  135,3  203  33,4  5.846.541  11.676.646  17.523.187  أرآيز

  122،4  164،6  369،2  55،4  4.991.215  4.014.495  9.005.710  آرمسين
  106  152 248,4  38,9  28.856.718  45.421.575  74.278.293   مراآز6نتائج 
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   التفويض وحساباتناوآالء: المصدر
  

  الدخل السنوي المسموح به(*) 
  حقيقي الدخل السنوي ال(**)

   ذاتها  الفرق بين الدخل المسموح به والدخل الحقيقي للفترة(***)
على  امقسوم) أعباء إجمالية( المباع يساوي الدخل المسموح به كوس التكاليف  (****)

  .الطاقة  المفوترة المقابلة
   مقسوما على الطاقة ) المداخيل(بيع يساوي الدخل الحقيقي ال   متوسط سعر (*****)

  .الية المفوترةاإلجم
 يساوي المبلغ اإلجمالي المفوتر مقسوما على الطاقة رجحسعر الم متوسط ال(******)

  .المفوترة  ةاإلجمالي
  

 وإن آانت 39%ة مهمة بالنسبة لهذه البلدات حيث تناهز موعحصة األعباء المد تظل  
ة النفاذ الشامل قير تلةتمثل نسبة أقل مما تمثله بالنسبة للبلدات التي تولت آهربتها وآا

بلدات في ومن جهة أخرى تجدر اإلشارة إلى أن عدد المشترآين . سنة آاملةللخدمات خالل 
الة ترقية النفاذ وآالة تطوير آهربة الريف هو تقريبا ضعف عدد المشترآين في بلدات وآ

  .ألقل سكاناا الشامل للخدمات
  

 في تحسين 40.6%ال قدره مثل معدتي تال خسارة الطاقة نسبةيساهم تحكم أفضل في   
  .التوازن المالي للتفويض

  
  
  "السوق" توزيع -4-2-3
  

  توزيع المستهلكين
  
  الحصة  2008  

Ec≤25kWh = 83.7%  1336  االستهالك 
Ec>25kWh = 16.3%  260  االستهالك  

    
  

توزيع المستهلكين  2008

االستهالك ≤ 25 آوس 

االستهالك≥ 25 آوس 
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  )المبالغ المفوترة(توزيع رقم األعمال 
  الحصة  

Ec≤25kWh = 32%  االستهالك 
Ec>25kWh = 68%  االستهالك  

  

توزيع رقم االعمال 2008

االستهالك ≤ 25 آوس 

االستهالك≥ 25 آوس 

  
  
   تحليل المؤشرات حسب البلدة-4-2-4
  

  وادان
   

  المقياس   الفارق
  

  2008أنجز سنة   التوقعات
  )%(  الكمية

  3  2727  95727  93000  )سوآ(الطاقة المنتجة 
     -51.4  - 40620   38421  79050  )سوآ(الطاقة المفوترة 

  16.6  43.6  305.8  263.2  )ل/أوقية(  لتر الديزلسعر
  - 31.1      -50.9  112.5  163.4  )سو آ/أوقية (كوس للالسعر المرجحمتوسط 
  -  -  410.8  حددغير م  ) سو آ/أوقية( المباع آوستكاليف 

 ، وآالء التفويض وحساباتنايفيمعطيات االستغالل لوآالة تطوير آهربة الر: المصدر
 
 

  وآالء التفويض وحساباتنا: المصدر
  

  :ما يليحظ القا من الجدولين أعاله يالانط
من 2008 خالل النصف الثاني من سنة نجازاتإلا عرفت ،التوقعاتبمقارنة  -

 ،%51,4 -و%3 فارقا بلغ على التوالي هتروالطاقة المنتجة والمف
 ؛%16،6 نسبةب لتر الديزل ثمن ارتفع -

  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة  عدد المشترآين  الفئة
  %  )أوقية(  )%(  )و. ك(  )معدل شهري(  

Ec≤25kWh  158  8537  22.2  1.100.387  25.4  
25kWh<Ec≤120  47  17001  44.2  1.858.356  43  

Ec>120  5  12883  33.6  1.365.021  31.6  
  100  4323764  100  38421  210  المجموع
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 .%31،1نسبة ب كوس للرجحمتوسط السعر الم انخفض -
  
  : السنة المذآور على النحو التاليفطور الشهري لعدد المشترآين خالل نصت الرتسمي

   
  وآالء التفويض :المصدر

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ت ــأوجف
  

  لمقياسا  الفارق
  

  2008أنجز سنة   المتوقع
  )%(  الكمية

  2,2  1323  62823  61500  )سوآ(الطاقة المنتجة 
  -26,7  -13975  38300  52275  )سوآ(الطاقة المفوترة 

  15,9  41,1  300,1  259  )ل/أوقية(  لتر الديزلسعر
  40،9-  82-  118,4  200,4  )سو آ/أوقية (كوس للالسعر المرجحمتوسط 
  -  -  323،2  غير محدد  ) سو آ/أوقية( المباع آوستكاليف 

  تفويض وحساباتنالاوآالء ر، . ك. ت.  لدى واالستغاللمعطيات : المصدر
  

  
  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة عدد المشترآين  الفئة

  )%(  )أوقية ( %  )آو س(  معدل شهري  
Ec≤25kWh  271  12319  32،2  1765769  39  

25kWh<Ec≤120  34  7966  20،8  993696  21،9  
Ec>120  3  18015  47  1773610  39،1  
  100  4533075  100  38300  308  المجموع
  وآالء التفويض وحساباتنا : صدرالم
  

  :ما يليجدولين أعاله يالحظ الانطالقا من 
 2008النصف الثاني من سنة خالل  نجازاتإلات سجل ،مقارنة مع التوقعات -

 .%26،7 - و%2،2رة فارقا بلغ على التوالي تمن الطاقة المنتجة والموف
 ؛%15،9 ةنسبب لتر الديزل ثمن ارتفع -

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس   يوليو  الشهر
  204  204  202  246  199  201  المشترآون 
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 .%40،9نسبة ب كوس للجحرمتوسط السعر الم انخفض -
  

  :نحو التالي العلى   التطور الشهري لعدد المشترآين خالل نصف السنة المذآوريرتسم

  

  وآالء التفويض: المصدر
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  عين أهل الطايع
  المقياس  الفارق

  
  2008سنة أنجز   المتوقع

  )%(  الكمية
  15.2  3195  24195  21000  )سوآ(الطاقة المنتجة 

  7.4  1313  19163  17850  )سوآ(الطاقة المفوترة 
  16.1  41.8  300.7  258،9  )ل/أوقية(  لتر الديزلسعر

  3.7-  4.9-  128.8  133،7  )سو آ/أوقية (كوس للالسعر المرجحمتوسط 
  -  -  179.5  غير محدد  ) سو آ/أوقية( المباع آوستكاليف 

  . التفويض وحساباتناوآيل. ر. ك . ت . الل لدى ومعطيات االستغ:المصدر
  
  

  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة  عدد المشترآين  الفئة
  %  )أوقية(  )%(  )و. ك(  )معدل شهري(  

Ec≤25kWh  153  5438  28.4  918538  37.2  
25kWh<Ec≤120  24  8729  45.6  955449  38.7  

Ec>120  3  4996  26  594287  24.1  
  100  2468274  100  19163  180  المجموع
 

   التفويض وحساباتناوآيل: المصدر
  

  : القا من الجدولين أعاله، يالحظ ما يلي انط
من  2008نصف الثاني من سنة نجازات خالل الإلمقارنة بالتوقعات، فإن ا -

  ؛ 7.4% و 15.2%: ي الطاقة المنتجة والمفوترة عرف فارقا بلغ على التوال
 ؛16.1%نسبته ارتفاعا  لتر الديزل آلفة شهدت -

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس   يوليو  الشهر
  317  310  311  305  302  302  المشترآون 
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 %3,7شهد متوسط السعر المرجح انخفاضا طفيفا وصل  -
 
  : التطور الشهري لعدد المشترآين خالل نصف السنة على النحو التالييرتسم

   التفويض وآيل: المصدر
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المذرذره
  المقياس  الفارق

  
  2008أنجز سنة   المتوقع

  )%(  الكمية
  51.7  48087  141087  93000  )سوآ(الطاقة المنتجة 

  16.9  13348  92398  79050  )سوآ(الطاقة المفوترة 
  15.6  39.9  294.9  255  )ل/أوقية(  لتر الديزلسعر

  16.8-   19.6-  96.8  116.3  )سو آ/أوقية (كوس للالسعر المرجحمتوسط 
  -  -  174.8  غير محدد  ) سو آ/أوقية( المباع آوستكاليف 

   التفويض وحساباتنار، وآيل. ك. ت.  االستغالل لدى ومعطيات: المصدر
  

  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة   عدد المشترآين  الفئة
  %  )أوقية(  )%(  )و. ك(  )معدل شهري(  

Ec≤25kWh  313  32 943  35.7  2.997.043  33.5  
25kWh<Ec≤120  43  21 832  23.6  2.215.167  24.8  

Ec>120  8  37 623  40.7  3.728.655  41.7  
  100  8.940.86  100  398 92  364  المجموع

         
  وآالء التفويض وحساباتنا: المصدر

  

  : طالقا من الجدولين أعاله، يالحظ ما يليان
 من 2008 إنجازات النصف الثاني من سنة شهدتتوقعات، البالمقارنة مع  -

 ؛16.9% و 5%1,7 الطاقة المنتجة والمفوترة فارقا بلغ على التوالي
  ؛15.6% آلفة لتر الديزل قدره ارتفاع -

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس   يوليو  الشهر
  189  189  179  178  173  171  المشترآون 
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 .16.8% بنسبة كوس لل المرجحالسعر متوسط انخفض -
  

  : التطور الشهري لعدد المشترآين خالل نصف السنة المذآور على النحو التاليرتسمي
  

   التفويضوآيل: المصدر  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زــرآيا
  االمقياس  الفارق

  
  2008أنجز سنة   المتوقع

  )%(  الكمية
  15.8  19144  140644 500 121  )سوآ(الطاقة المنتجة 

  -16.4  16947-  328 86  103275  )سوآ(الطاقة المفوترة 
  16  41.1  297.7  256.6  )ل/أوقية(  لتر الديزلسعر

  -18.2  21.7-  97.7  119.4  )سو آ/أوقية (كوس للالسعر المرجحمتوسط 
  -  -  203  غير محدد  ) سو آ/أوقية( المباع آوستكاليف 

  تنا التفويض وحسابار، وآيل. ك. ت.  االستغالل لدى ومعطيات: المصدر
 
  

  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة  عدد المشترآين  الفئة
  %  )أوقية(  )%(  )و. ك(  )متوسط شهري(  

Ec≤25kWh  351  36310  42.1  3.326.010  39.4  
25kWh<Ec≤120  48  24423  28.3  2.475.063  29.4  

Ec>120  7  25595  29.6  2.630.909  31.2  
  100  8.431.982  100  86328  406  المجموع

            
  التفويض وحساباتناوآيل : المصدر

  
  : ما يليانطالقا من الجدولين أعاله، يالحظ 

  
 2008النصف الثاني من سنة خالل نجازات اإلبالمقارنة بالتوقعات، عرفت  -

 ؛.16% 4-و  %15.8من الطاقة المنتجة والمفوترة فارقا بلغ على التوالي
   ؛16%بنسبة  آلفة لتر الديزل ارتفعت -

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس   يوليو  الشهر
  269  268  267  263  261  258  المشترآون 
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 . 18.2%  بنسبةكوسلل رجحسعر الملمتوسط ا انخفض -
 

  : التطور الشهري لعدد المشترآين خالل نصف السنة المذآور على النحو التاليرتسمي

   التفويضوآيل: المصدر  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  آرمسين
  

  تفويض وحساباتنا الآيلو. ر . ك . ت . الل لدى ومعطيات الستغ: المصدر
 
  

  الفئة  المبلغ المفوتر  الطاقة المفوترة  عدد المشترآين
  )و. ك(  )أوقية(  )%(  )و. ك(  )متوسط شهري(

Ec≤25kWh  90  3506  14.4  557506  18.7  
25kWh<Ec≤120  31  11304  46.3  1.231.380  41.2  

Ec>120  7  9584  39.3  1.197.532  40.1  
  100  2.986.418  100  24395  128  المجموع

  ا التفويض وحساباتنوآيل: المصدر
  

  : ما يلي انطالقا من الجدولين أعاله، يالحظ 
النصف الثاني من سنة خالل نجازات اإلالتوقعات، عرفت مع بالمقارنة  -

 و 48.4%  ارقا بلغ على التوالي  والمفوترة ف من الطاقة المنتجة2008
 ؛%10.4

   ؛.17% 2بنسبة  آلفة لتر الديزل ارتفعت -

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس   يوليو  الشهر
  413  412  410  408  400  394  المشترآون 

  المقياس  الفارق
  

  2008 سنة أنجز  المتوقع
  )%(  الكمية

  48،4  12580  38580 26.000  )سوآ(الطاقة المنتجة 
  10،4  2295  24395  22.100  )سوآ(الطاقة المفوترة 

  17،2  44  300  256  )ل/أوقية(  لتر الديزلسعر
  60،7-  188،8  122،4  311،2  )سو آ/أوقية (كوس للالسعر المرجحمتوسط 
  -  -  369،2  غير محدد  ) سو آ/أوقية( المباع آوستكاليف 
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 .60.7%  بنسبةكوسلل رجحسعر الممتوسط ال انخفض -
 
  :على النحو التالي 2008من سنة  التطور الشهري لعدد المشترآين خالل نصف السنة المذآور رتسمي

   التفويضوآيل: المصدر  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس   يوليو  الشهر
  130  128  128  128  128  123  المشترآون 
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  جدول التلخيصيال

الطاقة 
  المنتجة

الطاقة 
  المفوترة

معدل 
 الخسارة

  الدعم  المداخيل  األعباء
  

وآيل   البلدة
  التفويض

  
عدد 

 %  أوقية  أوقية  أوقية %  سك و  سك و المشترآين
 Tout  أآرينبير أم 

Electrique 
147  98 169  47 839  51,3  21 519 436  9 500 396  12 019 040  55,8 

  الرشيد
  

CDS  
  

165 
  

48 147  
  

41 772  
  

  

13,2  10 429 521  4 900 113  5 529 408 
  

53  

  CDS  تيشيت

  
186  27 182   24 407  10,2  15 174 004  3 502 164  11671840 76,9 

  BAHER  تامشكط

  
193  70  804  58 384  17,5  9 392 390  6 921 439  2 470 951  26,3 

  BAHER  والته

  
201  93 659  65 566  30  13 635 810  9 065 523  4 570 287  33,5 

  BEEM  وادان

  
210  95 727  38 421  59,9  15 781 976  9 156 862  6 625 114  42  

 Tout  أوجفت
Electrique  

  

308  62 823  38 300  39  12 378 938  6 320 213  6 058 725  49  

  GIE-ACTIF  180  24 195  19 163  20,8  3 439 521  2 648 954   790 567  23  عين أهل الطايع

  GSEA  همذرذرال

  
364  141 087  92398  34,5  16 148 961  11 604 405  4 544 556  28  

  GSEA  أرآيز

  
406  140 644  86 328  38,6  17 523 187 11 676 646  5 846 541  33,4 

  CDS  آرمسين

  
128  38 580  24 395  36,8  9 005 710  4 014 495  215 991 4  55,4 

  المجموع
  
  

2 488 841 017  536 973  36,1  144 429 454  79 311 210  65 118 244  45,1 

   وحساباتنا ADER،معطيات االستغالل من طرف  التفويضوآالء: المصدر
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  منح وسحب الرخص -4-3
  

  : تم منح الرخص التالية
  

. ت. ط  .م. و/ 0819 عبر المقرر رقم  GSEA منحت لـ006 رقم ةرخص: المذرذره -
  ، 10/03/2008بتاريخ 

. ت . ط . م . و/ 0818 عبر المقرر رقم GSEA منحت لـ007 رقم ةارآيز رخص -
 ،10/03/2008بتاريخ 

. ت . ط . م. و/ 0822 عبر المقرر رقم CDS منحت لـ 008 رقم ةرخص:  آرمسين -
 ، 10/03/2008بتاريخ 

. ت . ط . م . و/ 0817 عبر المقرر رقم BEEM منحت لـ 009 رقم ةودان رخص -
 ،10/03/2008بتاريخ 

. و/ 0820 عبر المقرر رقم  Tout Electrique  منحت لـ010 رقم ة رخصأوجفت -
 ، 10/03/2008بتاريخ . ت . ط . م 

/ 0821م  عبر المقرر رق GIE-ACTIF  منحت لـ011 رقم ة رخصعين أهل الطايع -
 . 10/03/2008بتاريخ . ت . ط . م . و

  
  

تزامات دفتر االلمن  11 من مدونة الكهرباء و 50 للمواد ،وتطبيقامن جهة أخرى
 الستغالل شبكات تامشكط ووالته، قررت سلطة BAHER بالرخص الممنوحة لـمتعلقال

  .يةالتنظيم سحب هذه الرخص بسبب الخرق السافر والمتكرر لاللتزامات التعاقد
  

 يوما في 30تراآم أآثر من (مخزون الديزل  انقطاعبالتوقفات مع خرق ليتعلق هذا ا  
 بسبب انعدام الصيانة واإلصالح - الجاهزيةوعدم ) 2008 يوما في والته سنة 44تامشكط و 

  . آل من هاتين البلدتينفيخالل عدة شهور  ،من أصل اثنين لمولد -
  
   أخرىةنشط أ  مهمات الرقابة و-4-4
  

  يناير 19 إلى 06  من البرنامج المعلوماتي القديم للفوترةمهمة تحديث .1
 :نجازإمكنت من 

جرد مختلف األعطاب واألعطال واالختالالت المالحظة بهدف تقديم الحلول  -
  لبرنامج؛الال زمة لوالتصحيحات 

  البرنامج المعلوماتي للتسيير اآللي للتجهيزات الكهربائية؛ثتحدي -
 لحلول المقترحة من طرف االستشاري؛ ا وتصديقالتحقق -
 .لمحطات التوليد) لينغالمست(التكوين الميداني للمسيرين -
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 :خ. ش. ن. ت. مواقع ول ، مارس11 فبراير إلى 22رقابة، من مهمة  .2
 

  :  تيشيت، تامشكط ووالته، من مكنت هذه المهمة التي شملت بلدات بيرأم أآرين، الرشيد،
 من مستويات مختلفةبقيقي للمولدات الكهربائية  الحالخاصقياس االستهالك  -

  ؛ األعباء
 في والته البحث مع وآالء التفويض عن سبب ارتفاع معدالت خسارة الطاقة -

 وبيرأم أآرين؛
  :وهكذا تم تحديد االستهالك على النحو التالي

  
  والته  تامشكط  تيشيت  الرشيد  بيرأم أآرين  المرآز

/ آغ( الحقيقي خاصاالستهالك ال
  )سك و

0,24  0,33  0,39  0,26  0,24  

  0,33  0,27  0,31  0,31  0,33  االلتزامات دفتر باالستهالك 
  0,09- 0,01-  0،08  0,02  0,09-  الفارق

ك (مستوى العبء المتوسط  
  )سو

17,36  8,9  6,09  13,125  16,86  

 
 
  2008 يوليو 14 إلى 09كات وآالة تطوير آهربة الريف من م شبمهمة استال -3

  
عين أهل منشآت الكهربائية في بلدات ودان، أوجفت، مهمة، تم استالم الخالل هذه ال
من طرف وآالء تفويض الخدمة العمومية  رآيز، وآرمسينامذرذره، الطايع، ال

للكهرباء، وذلك بحضور ممثلين عن سلطة التنظيم والوزارة الوصية ووآالة تطوير 
  .آهربة الريف

  
 آل إلى تجهيزات توفير الكهرباءتحويل ذه المهمة، تم إرسال محضر في أعقاب ه  

 ،وأدواتلغيارا وقائمة قطع ،يتعلق هذا المحضر بوضعية المعدات. واحد من المواقع
  .الل المتوفرةغاالست

ة يوحول مسألة خسائر الطاقة تتواصل عمليات التحقيق من أجل تحديد األسباب الحقيق
  .ك قصد تقديم الحلول المالئمة لهالذل
  
   .في تامشكط ووالته سبتمبر 29إلى  22بة من  مهمة رقا -4

  :نشطة التالية خالل هذه المهمة تم القيام باأل
  ، الخدمة العمومية للكهرباءلتوقفاتل ص زمني مفإقامة مسلسل -
ارات إلى جيه إنذ التي أدت إلى تونقطاعاتات حول االجمع أآبر قدر من المعلوم -

BAHER؛   
،وآذلك طبيعة محددة،والمدة ال في تامشكط ووالتهتداالمولتحديد أسباب عدم توفير  -

  . خ . ش . ن . ت.  من طرف وآيل التفويض  أو والتدخالت
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 30 في تامشكط وصل إلى  اإلنتاجتوقفاتشارة إلى أن تراآم  اإلمفي هذا اإلطار من المه
 ىتراآم إلالوفي والته وصل هذا . 2008 سبتمبر 24 ساعات بين فاتح يناير و 3يوما و

وقد سجلت  .2008 سبتمبر 27بين فاتح يناير و  دقيقة 16 ساعات و 3 يوما و 44
  : ساعة في والته على النحو التالي48 الفعلية التي تساوي مدتها أو تعادل التوقفات

  
  ؛2008 يناير 7 إلى 5ة متتالية من  ساع72 آاملة توقفات -
 ؛2008 فبراير 15 إلى 14 ساعة متتالية من 48 آاملة توقفات -
 ؛2008 أغسطس 8 إلى 7ة متتالية من  ساع48 آاملة توقفات -
 سبتمبر 24 إلى 23 ومن 17 إلى 16 ساعة متتالية من 48 آاملة توقفات -

2008. 
 

واتخذت  وضعية المولدات ومسألة صيانتها حققت السلطة في هذه النقطة وبخصوص
  .  في أقرب اآلجالمعالجتهالالتدابير الضرورية 

  
 للفوترة  الجديد الختبار البرنامج المعلوماتي2008 نوفمبر 18 ى إل16 مهمة من -5

  : آرمسينةفي بلد
   :مكنت هذه المهمة من 

  
ية واقع في الظروف الهاتطبيق ة قابلينظر في من البرنامج والةتصديق الحلول المقدم -
  مواقع؛لل
الحلول هدف تقديم  بختالالت المالحظة  واألعطال و االمختلف األعطابل دإنجازجر -

  ت المالئمة للبرنامج  المعلوماتي؛والتصحيحا
  ).ن شهرا(رتين من الفوترة  المنتج عبر تشغيله خالل فتنوعيةتحسين  -

 
 
 رآيزابر لمحطات وشبكات بلدات المذرذره،  نوفم25 إلى 16من مهمة رقابة  -6

  :وآرمسين
  

  :تم إنجاز العمليات التالية
  كهربائية؛تحديد االستهالك الخاص للمولدات ال -
 البحث عن أسباب الخسارات المرتفعة للطاقة؛ -
 سجالت ووثائق االستغالل األخرى؛ ل الضبط المحكمالتأآد من  -
 . التأآد من إنجاز عمليات صيانة المولدات -
  

  :تم تسجيل عمليات االستهالك التالية
  ؛ سآو/ آغG2 = 0,28بالنسبة لكرمسين، االستهالك المحدد من  -
 ؛سآو/ آغG1 = 0,23، االستهالك المحدد من هبالنسبة للمذرذر -
 ؛سآو/ آغG2 = 0,23االستهالك المحدد من    ، رآيزبالنسبة لل -
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  : السلطة وآالء التفويض اتخاذ اإلجراءات التاليةطالبتبخصوص خسائر الطاقة، 
  

   بين ضبط الطاقة المنتجة وضبط الطاقة المفوترة؛تباينتجنب ال -1
 مضاعفة جهود محاربة التهريب؛ -2
 ؛ الطاقة المفوترة عدادتل الختم بالرصاص والتدقيق المحكم -3
 عدادات الطاقة المفوترة؛ضمان ضبط صحيح آل شهر لمجموع  -4
 بكثرة في أرآيز و آرمسين، وفرةتتجنب اإلمدادات ذات الطول غير الطبيعي، والم -5

  قبلها؛BTعات مالئمة لشبكة ي توسبإجراء استباقها  يلزموإال
 على فروع المولد المرآزي من BTبداية أي إمداد من شبكة وضع عداد للطاقة في  -6

 . BT وMTأجل تحديد الخسائر الحقيقية ذات الصلة بكل واحدة من شبكتي 
 

 ذلك حتى االستغالل، لم يتحقق)  الوثائقها منأو غير(سجالت ل الضبط المحكمفيما يخص 
منتظم في آل بلدة ويتم وتتم المتابعة بشكل . رآيزا وهفي بلدات آرمسين والمذرذراآلن 

إرسال النتائج إلى إدارات وآالء التفويض من أجل استغالله في نواآشوط، دون ترك آثار 
وليس غياب الوسائل المعلوماتية لطباعة ومعالجة هذه المعطيات ببعيد .  المواقعىعلى مستو

  . عن هذه الوضعية
حطات الكهربائية أنهم أخيرا فيما يتعلق بمسألة عمليات الصيانة، يؤآد رؤساء الم

 إال أن أي ، ساعة لكل صيانة400قاموا بانتظام بعمليات صيانة المولدات الكهربائية بمعدل 
  .سجل أو آشف لمتابعة هذه الصيانة غير متوفر في المراآز

  
  :البرنامج المعلوماتي الجديد للفوترة والملتقى التكويني -7

 التفويض والحظتها السلطة خالل على إثر العديد من النواقص التي أثارها وآالء
  القائمين علي األعمال من طرفالمقدمةمعلوماتية للفوترة، البرامج ال الستغاللالسنة األولى 

 يمكن وضعه تحت ةعتطوير نظام جديد أآثر نجال السلطة  بتكليف خبير وطني بادرت  ،
لذي يدمج تصحيح القوي ا هذا البرنامج المعلوماتي .تصرف مجموع المتدخلين في القطاع

يسهل أعمال الصيانة جميع األعطاب المالحظة من قبل هو ملك للسلطة، األمر الذي 
  . عند االقتضاء والتكيف مع قطاعات أخرى،والتطوير

  .جديد خالل السنة المقبلةالنظام ال  إلىنظام وآالء التفويضيتوقع أن يتم تحويل 
  

 حول 19/12/2008 إلى 17/12/2008 ملتقى للتكوين من طرف السلطة من نظم
النظام المعلوماتي الجديد وذلك لصالح ممثلي الوزارة الوصية ووآالة ترقية النفاذ الشامل 

  . الريف ووآالء التفويضبةللخدمات، ووآالة تطوير آهر
 هاألهداف المتوخاة من هذا الملتقى الذي نظم في مقر سلطة التنظيم و شارك فيتمثلت 

  :  شخصا في17
  

وآالء المعنيين بالتسيير والفوترة العاملين لحساب وآالء تفويض تكوين ال -
  الخدمة العمومية للكهرباء؛
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الوآالء  هؤالءلتشغيل من طرف ل تصديق وظيفية البرنامج المعلوماتي -
تفويض الخدمة بالمستخدمين وآذلك من طرف ممثلي الهيئات المعنية 

 العمومية للكهرباء؛
 . البرنامجنوعيةتحسين  هدفبين جمع مالحظات واقتراحات المشارآ -

 :مايلي وإثر هذا الملتقى لوحظ 
 للبرنامج تلقوا المعلومات التي تمكنهم من مستقبال المستخدمون الوآالء و -

 لتسيير دون صعوبة؛لاستخدام هذه اآللية الجديدة 
برنامج بحضور المستفيدين ال بوظائفيةذات الصلة آل العناصر اختبار تم  -

 تهم النشطة؛ وبمشارآمستقبال
بغية  تبادل األفكار جري من   ماواالستشاريون سلطة التنظيم خبراء وظف -

 . الممكنةملة من التصحيحات والتحسيناتج تحديد
  

   أنشطة استشارية-4-5

   تمت آهربتها حديثا من طرف صوملك مراآز6 اختيار نمط التسيير لصالح -أ
  

 بفحص أنظمة التسيير المتبعة في تم إنشاء لجنة مشترآة برئاسة سلطة التنظيم قامت
 وهي باسكنو، جيكني، كلصومها شرآة  للمدن الست التي تولت آهربتئيةاألنظمة الكهربا

دد عقد ممثلو الوزارة المكلفة بالطاقة وسلطة ص وفي هذا ال.آوبني، آنكوصة، مقامة و بابابه
ل شهر يناير بمقر سلطة التنظيم وذلك خالمتكررة عمل جلسات  كلصومالتنظيم وشرآة 

  . بغرض اختيار نمط تسيير لهذه المراآز2008
  

 ،لفاعلين خصوصيين خيار التفويض في حال اعتمادبة بعد تحديد اإلجراءات المواآو  
 أيضا حصيلة اإليجابيات والسلبيات المرتبطة بمختلف أنماط التسيير من شارآونقدم الم

  :خالل الجدول التالي
  السلبيات  اإليجابيات  نمط التسيير

 مدن يستفيدون 6لمشترآون في ا -  كلصوماالستغالل المؤسسي من طرف 
 كلصومأسعار معادلة من 

  
   ساعة24/24مدة الخدمة  -

ط وسرق األسعار في الفوا -
   يالريف

 الذي النقص في االستغالل -
 تعوضه الدولة أآبر ينبغي أن 

  

لعجز المالي تفاقم ا -  نمط التسيير المؤسسي لمماثل  كلصومندماج في محيط اال
  لصومك

تأثير سلبي على  -
معدالت جودة 

  ك لصوم
   

تخفيف مساهمة  -  خصوصيينالتفويض الفاعلين 
الدولة في مجال 

  .الدعم
ترقية االستثمار  -

 الخاص في هذا
   القطاع المجال

مدة الخدمة  -
محدودة حاليا في 

  ساعة يوميا  16
ضرورة هيكلة  -

مكلفة بالصيانة 
  الكبرى
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 2008 فبراير 03تنظيم في رسالة موجهة للوزير األول بتاريخ آذلك عبرت سلطة ال   

 دأحيعلين خصوصيين حرصا على تاتفويض لفالي يشجع خيار ت لالختيار التفضيلهاعن 
 الذي سبق أن جرب ييريهذا النمط التس .أنماط التسيير في البلدات التي تمت آهربتها حديثا

زيادة األعباء على شرآة  وبتجنب دعم الدولةيض خفتفي بعض البلدات يسمح أيضا ب
  .كلومص
  
  :قة الكهربائية من طرف مسير خصوصي الطابيع ) ب
  
من ك ليتعلق األمر بدراسة إمكانية تولي بيع الطاقة الكهربائية التي توفرها صوم   

مسير خصوصي يتم انتقاؤه عبر مناقصة لصالح المشترآين في عدة مناطق جغرافية طرف 
عقد وفي هذا اإلطار . 2008 يناير 17قا لقرار اللجنة الوزارية بتاريخ يتم تحديدها وذلك طب

ك جلسات عمل خالل لممثلو الوزارة المكلفة بالطاقة و ممثلو سلطة التنظيم وممثلو صوم
  : بمقر سلطة التنظيم وناقش المشارآون الجوانب التالية2008شهري فبراير ومارس 

  
بيع الكهرباء تفويض  إمكانية تيحي ي الذيدراسة اإلطار القانوني و التنظيم -

  لفاعلين خصوصيين؛ك لومصة من طرف الموزع
 تطبيق التفويض؛ تإجراءا -
 .التجارب الماضية حال توفرها مراجعة  -

  
 ة يمكن إنجاز هذه العملية طبقا لترتيبات مدونيوبخصوص اإلطار القانوني و التنظيم   

نص على رخص منفصلة ألنشطة  المتعلق بها ي2001-19 أن القانون إذ الكهرباء،
   . عادة بيع الطاقة الكهربائيةإأجل من البيع والشراء ،النقل، التوزيع  ،نتاجاإل

 
 من ةفي هذه الحالة يمكن أن يتم هذا التفويض بالنسبة لكل واحد من المواقع المعتمد 

  :ة التالياإلجراءاتخالل تنفيذ 
 المستغليين  ألحدتزامات الكهرباء مصحوبة بدفتر المنح رخصة لبيع -

 سلطة مقدم من طرف على أساس عرض مناقصة هؤاقتناالخصوصيين يتم 
  التنظيم؛

 عن ،الئقلا " المتوسطجهدال" و بسعر ،لمستغلوملك لصتنازل شرآة  -
 قع؛ ا الموة ببطترلة على مستوى مراآز التوزيع المالكهرباء المسج

" المنخفض الجهد"بيع الكهرباء من طرف المستغل للمشترآين بسعر  -
 ؛ المعمول به

 للكهرباء وتعويضه وآذا  بعد نزع فاتورته،وملكصل مستغل التسديد  -
 من بيع الكهرباء المتأتية المداخيلقية  لب،لضرائب المدفوعة للخزينة العامةا

 ووملك صتها تكلفقية لتغطية األعباء التي  هذه البخصص ت.للمشترآين 
 تعويضيمكن تحديد ؛توزيع الموقعات وصيانة وتجديد شبكالل المتعلقة باستغ
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عقلنة إغراءه سبيال إلى رمي تبر صيغة تقدم في عرض المناقصة ول عالمستغ
 . خاصة في مجال الفوترة والتحصيل وجودة أدائهمن فع ية والر التجارتكاليفه

  
 لن تشمل سوى بيع لمستغل فإن الرخصة التي قد تمنح ل،هذه التجربة األولىل  تنفيذا   

  . األخير صيانة شبكة هذاخصوصشاط التوزيع ب؛ ولن تتضمن نباءالكهر
 المنجزة من مماثالتلى أساس ال عمليةالع فإن جدوائية ، الذآرآنفإضافة إلى اإلجراء  

 آذلك بثمن ةمرتبط) NOT، الرياض،هواد الناق(وملك بالنسبة لبعض المناطق صطرف 
. القيمة المضافة وباختيار الموقعيبة ضرل، و بإجراءات فوترة مستغالتنازل عن الطاقة لل

ب أن يستهدف هذا التنازل منذ البداية جل، يمستغلوفيما يخص ثمن التنازل عن الطاقة ل
تكاليف المداخيل األصلية على مستوى الموقع، بعد انتزاع الضمان حصول الشرآة على 

 على فرضيحسب معدل الفوترة والذي س ثم تتم زيادة هذا الثمن تدريجيا ؛التجارية
هذا التعديل في األسعار من طرف  .لتزامات يتم تحديدها في دفتر اال وفق جدولةمستغلال
  .وملك ال يتعارض مع التشريعص
  
ألخذ ا و، تفادي الفوترة المزدوجةانه ينبغيأما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، ف   

  .المنخفض المتوسط وجهدالفي االعتبار آونها ال تنطبق بنفس الطريقة على 
  
 وأن ،لك ضريبة القيمة المضافة على المستغوملصوالحل المقترح هو أن ال تفوتر    

  . لصالح الخزينة العامةهاتحصيليتكفل هذا األخير ب
  
وفيما يتعلق باختيار المواقع النموذجية، يمكن أن يتم االقتناء على أساس المعايير    

  :التالية
المدينة التي تحقق ،لناحية التجارية لنواآشوط منح األفضلية للمواقع التابعة من ا •

   من رقم أعمالها؛ 70%فيها صوملك قرابة أزيد من 
الل النمو المطلوب منح األفضلية للمواقع ذات الحجم المالئم الذي يمكن، من خ •

التي شأنه تغطية فوترة الطاقة رقم أعمال آاف من من تحقيق  التجارية، لألداءات 
وملك صل، وأعباء التوزيع التي تتحملها ض المستغويوملك، وتعصتوفرها 

 ؛) من رقم األعمال2% بـ ايحدد سقفه( التنظيم مستحقاتو
 المحددة جيدا والتي يسهل التعرف على موارد المعالممنح األفضلية للمناطق ذات  •

 ؛)نقاط التوزيع(تغذيتها 
ة والتحصيل وملك في مجال الفوترصية للمناطق التي يكون فيها أداء منح األفضل •

 ضعيفا نسبيا؛
 .وملكص التجارية لشرآة ةاإلدار  لدي تنفيذ خطة العمل الجاريةعرقلةتجنب  •
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  اءقطاع الم : 5الفصل 
  الشرآة الوطنية للماء

  
تفويض التوزيع وط ممارسة  المتعلق بمدة وشر070 -2008تم نشر المرسوم رقم     

  .2008 مارس 30ء يوم العمومي للماء الشروب  للشرآة الوطنية للما
  

 وقد أعدت سلطة التنظيم بالتعاون مع الشرآة الوطنية للماء دفتر التزامات قدمته لها     
  . بالمرسوم آنف الذآرة اآلجال المحددوفقمن أجل التوقيع 

  

 هوبما أن دفتر االلتزامات هذا لم يوقع عليه بعد من طرف الشرآة الوطنية للماء، فإن    
  .نطالق هذا التفويضلم يكن باإلمكان ا

  
   والصرف الصحي الشروبالوآالة الوطنية للماء

  
  .تم إآمال دفتر االلتزامات ووقعته الوآالة الوطنية للماء الشروب والصرف الصحي

شروط تفويض الخدمة تحديد إ، المتضمن . ت.ط. م. و/1612وتم توقيع المقرر رقم 
  . 2008 إبريل 28العمومية للماء وذلك بتاريخ 

  
وتشترط الوآالة الوطنية للماء الشروب والصرف الصحي تنفيذ دفتر التزاماتها بإنجاز جرد 

 ويتوقف انطالق هذا ؛لمختلف شبكات التزويد بالماء والتجهيزات موضوع التفويض
  .التفويض على رفع هذه العقبة

  تفويضات أخرى للخدمة العمومية للماء 
  

إطالق عرض المناقصة المتعلق تم : ماغاوآيديبرنامج المياه في آرآول  -
 التي 1 بالنسبة للمجموعة 2008بتفويض الخدمة العمومية في فاتح يونيو 
، الشرفهين جاجبدنديغا، اا غينجاجدتضم بلدات جيول، توفوندي سيفي، ا

وإثر تقييم العروض .  يونيو30وتم فتح العروض يوم . نكييوولمبوني صون
 باعتبارها الفائزة CDS شرآة اراختي يوليو، تم 9 إلى 6الذي جرى من 

ص، المتضمن تحديد . ص. م. و/ 3525وتم التوقيع على المقرر رقم . المؤقتة
جيول،  (منشآت البلدات الثالثة العاملة CDSشروط التفويض، واستلمت 
 . خالل شهر أآتوبر)نكييتيفوندي سيفي، وولمبوني صون

 
 بتفويض قصة المتعلقلمناتم انطالق عرض ا:برنامج لحدادة في الحوضين  -

. 2008 نوفمبر 26 يوم رآزا للماء م15العمومية المكونة من الخدمة 
كره، آسان، مد اهللا، منصور، رلك ،واآودينتن بلدات  تضم1المجموعة 
،   بلدات بوطلحايه2 المجموعة  وتضم. بالحوض الشرقيهوالوزوزي
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را تضم يأخ و. يباوه، بدر، وتجال مدبوآو بالحوض الغربيآآرجالتادرت، 
، أآواوين أهل الحاج، المدينة، وابريم في الحوض الغربي د بغدا3المجموعة 

 . 2009 يناير 12يتم فتح العروض يوم سو
 

  القطاع البريدي: 6الفصل 
  
  
 
 
  

خبير دولي تتعلق ل دراسة أوآلت ، بإنجاز2008اط في قطاع البريد، سنة تميز النش  
 أن يشجع هذا اإلطار دخول مستثمرين قعمن المتو ؛بوضع إطار قانوني وتنظيمي

ضرار بوجود فاعل عمومي يملك احتكار وطنيين وأجانب إلى السوق، دون اإلخصوصيين 
  ). تصموريبو(بعض النشاطات 

  
   :  وضعهذه الدراسة مكنت من

 من 7 اعتماده طبقا للمادة  تم التاريخي موريبوستلمستغلدفتر التزامات ل -
  ؛2004 يوليو 5تاريخ  ب015 -2004القانون رقم 

 من القانون رقم 9سياسة لتحديد أسعار الخدمة البريدية العالمية طبقا للمادة  -
، وآذا مشروع نص تطبيقي يحدد 2004 يوليو 5 بتاريخ 015 -2004

 ؛شاملةإجراءات تحديد أسعار الخدمة البريدية ال
ت منح  الخصوصيين وآذا المقرر المحدد إلجراءاالمستغلييندفتر التزامات  -

ويستجيب نموذج االعتماد المنجز للخصوصيات . وإنهاء وتعديل اعتمادهم
 خاصة نظم االتحاد وللنظم الدولية) القتصادية السياسية، ا،القانونية(الوطنية 

 .الدولي للبريد
نشرها من طرف سلطة التنظيم، ، قصد لينمستغجمع المعلومات لدى ال لنماذج -

 .تغلينذا نظام متابعة التزامات المسوآ
  

 جميع الفاعلين البريديين خاصة االخبير أشرآ سلطة التنظيم وتجدر اإلشارة إلى أن    
  .الفاعل التاريخي، في إنجاز الدراسة المذآورة

  
من جهة أخرى، شارآت سلطة التنظيم في إعداد الخطة المندمجة لتطوير القطاع     

اد الدولي للبريد جاءت إلى بالدنا البريدي الخاص بموريتانيا، والتي أنجزتها بعثة من االتح
  .لهذا الغرض
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 تذآير بأهم المختصرات المستخدمة في لغتها األصل
 
 
ADER :  Agence de Développement de l'Electrification Rurale 
ADSL :  Asymetric Digital Subscriber Line, il s'agit d'une technologie utilisant la boucle  

locale filaire et permettant, cependant, d'atteindre des débits très importants 
AAU :   Agence d'Accès Universel 
Are :   Autorité de Régulation 
ASECNA :  Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar 
BRIFIC :  Bureau de Radiocommunications, International Frequency Information 
  Circular 
CDMA :  Code Division Multiple Access ou Accès multiple par répartition en code, 

AMRC. Il  s’agit d’une technologie mobile reconnue de troisième génération 
et qui est, à ce titre, en  concurrence avec EDGE et UMTS 

CNR :   Conseil National de Régulation 
CRR :   Conférence Régionale des Radioncommunications 
ESMT :  Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications  
EVDO : Evolution Data Optimized, une technologie sans fil de transmission de 

données à haute vitesse. 
FDD :  Frequency Division Duplexing, il s’agît d’un schéma de communication où les 

liaisons montantes et descendantes s’effectuent  en même temps mais à des 
fréquences différentes. 

FM :   Frequency Modulation, technique de diffusion radiophonique du son basée 
 sur la modulation de fréquence 

Gbps :  Gigabits, Megabits  et Kilobits par seconde, le bit est l’unité élémentaire de 
  débit de données sur un support de transmission 
GSM :   Global System for Mobile communications, standard de téléphonie mobile 
HF :   High Frequency 
LS :  Liaison spécialisée 
Mbps :  Voir Gbps 
OPT :  Office des Postes et Télécommunications 
PIB :   Produit Intérieur Brut, représente le résultat final de la production des unités 

résidentes 
PMR :  Professional Mobile Radio ou réseaux radio mobiles professionnels 
RTC :  Réseau Téléphonique Commuté 
SMS :   Spectrum Management System 
UHF, VHF :  Ultra et Very High Frequency, de très hautes fréquences souvent utilisées 
  pour la diffusion de la télévision et de la radio 
UIT :   Union Internationale des Télécommunications 
UIT-R :  UIT- Secteur des radiocommunications 
UM :   Unité Monétaire en Mauritanie ou Ouguiya 
VSAT :  Very Small Aperture Terminal, Station d'émission-reception par satellite, de 

faible taille. 
WCDMA :      Wideband Code Division Multiple Access, il s’agît d’un CDMA évolué. 
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  بيانات، إعالنات وقرارات: 1الملحق 
  

  إعالنات   - أ

  قطاع الكهرباء: 1  - أ

  إعالن مناقصة
  

  تفويض الخدمة العمومية للكهرباء : الموضوع
  

 الشامل والمنجز من طرف وآالة ، الممول من صندوق النفاذفي إطار مشروع آهربة الريف  
تفويض الخدمة إلى الخدمات، تنوي سلطة التنظيم انتقاء مستغل ستمنح له رخصة ل الشامية النفاذ ترق

  .تي تامشكط ووالتهالعمومية  للكهرباء في  بلد
  

 شرآة من  للخدمة العمومية التفويض السابق  رخص على أثر سحب هذا  المناقصةإعالنيأتي    
BAHER 2009 يناير 29يوم  حيز التنفيذ سحب الويدخل . في المدن المذآورة آنفا.  

  

قيم في ت للقانون الخاص وة خاضعة اعتباريأو معنويةية شخص أمام آل  مفتوحإعالن المناقصة
  :ة لدى سلطة التنظيم على العنوان التالييليكمويمكن الحصول على المعلومات الت. موريتانيا

   لكصر23023، شارع 428  
   نواآشوط، – 4908: ب. ص  

   5291270: هاتف
  5291279: فاآس

  

 لالسترجاع قابل غير أوقية 10.000  قدرهمبلغ جزافيد يمكن سحب الملفات بعد تقديم وصل تسدي
  : المصارف التاليةويدفع هذا المبلغ في أحد ، لصالح سلطة التنظيم،

  البنك المرآزي  -
 بنك األمانة للتنمية واإلسكان -
 بنك التجارة والصناعة  -
 بنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي -
 نك الموريتاني للتجارة الدولية الب -
 البنك الوطني الموريتاني -
 باسم بنك -
 البنك العام لموريتانيا -

 15 الوطني للتنظيم في أجل أقصاه يوم االثنين السيد رئيس المجلسإلى  أن تصل العروض جبي
  . بالتوقيت العالمي12 في الساعة 2008دجمبر 

  

 في 2008 دجمبر 15 يوم االثنين سة عمومية في جلمباني سلطة التنظيم ب يتم فتح األغلفة   
  . بالتوقيت العالمي12الساعة 
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  .اإلعالنعدم تقديم أي رد حول هذا حق  بتحتفظ سلطة التنظيم لنفسها  
  
  

  رئيس المجلس الوطني للتنظيم  
       محمد سالم ولد لكحل  

  
   قطاع المياه-2  - أ

  عالن مناقصةإ
  وب الخدمة العمومية للماء الشربتفويض يتعلق

  
  

   العروض عإعالن تأجيل آخر موعد إليدا: الموضوع
  
في إطار برنامج لحدادة، المنجز من طرف المفوضية المكلفة بحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني     

والعالقات مع المجتمع المدني، تنوى سلطة التنظيم انتقاء مستغلين خصوصيين ستمنح لهم رخص 
  :  التالية15الـــمدونة المياه، وذلك في المراآز ، وفق خدمة العمومية للماء الشروبلا  تفويض
 تادرت، آآرج يباو، بدر، تجالمزوزيه، بوطلحاية،الكره، المنصور، آسين، لكران، مد اهللا، تنواآود

  .ابريمالمدينة، مدبوآو، بغداد، آآواوين أهل الحاج، 
  
  :  مجموعاتتنقسم هذه المراآز إلى ثالث    

الحوض (مزوزيه  ال ،منصور، آسكرهالين، لكران، مد اهللا،ودتنواآ: مجموعة األولىال -
  ؛)الشرقي

الحوض (تجال مدبوآو ،  يباو، بدربوطلحايه، تادرت، آآرج:  الثانيةمجموعةال -
 ؛)الغربي

 ).الحوض الغربي(بريم ،امدينة البغداد، آآواوين أهل الحاج، :  الثالثةمجموعةال -
 يناير 5 الذي آان مقررا يوم االثنين ، لتقديم العروضقصىاألجل األ أن  سلطة التنظيم الجمهورتبلغ 

  . بالتوقيت العالمي12 الساعة عند 2009 يناير 12 تم تأجيله إلى االثنين 2009
  
 و 12 عند الساعة 2009 يناير 12ظيم يوم االثنين مباني سلطة التنفي جلسة عمومية بتفتح األغلفة   

  .التوقيت العالمي دقيقة ب15
  

  جلس الوطني للتنظيمرئيس الم  
       محمد سالم ولد لكحل  
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  إعالن مناقصة
  

   تفويض الخدمة العمومية للماء الشروب:الموضوع
  
في إطار برنامج لحدادة، المنجز من طرف المفوضية المكلفة بحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني     

  مستغلين خصوصيين ستمنح لهم رخصوالعالقات مع المجتمع المدني، تنوي سلطة التنظيم انتقاء
  : التالية15  الـمدونة المياه في المراآزوب وفق   الخدمة  العمومية للماء الشرتفويض

  
 مدبوآو،  بوطلحاية، آآرج يباو، بدر، تجالمزوزيه،الكره، المنصور، آسين، لكران، مد اهللا، تنواآود

  .ابريمداد، آآواوين أهل الحاج، المدينة، بغ
  
   : مجموعاتهذه المراآز إلى ثالث تنقسم     

الحوض (مزوزيه  ال ،منصور، آسكرهالين، لكران، مد اهللا،تنواآود: مجموعة األولىال -
  ؛)الشرقي

الحوض (تجال مدبوآو ،  يباو، بدربوطلحايه، تادرت، آآرج:  الثانيةمجموعةال -
 ؛)الغربي

 ).الحوض الغربي(بريم ،امدينة البغداد، آآواوين أهل الحاج، :  الثالثةمجموعةال -
  

قيم في ت للقانون الخاص وة خاضعةأو اعتباري معنويةية  أمام آل شخص مفتوحإعالن المناقصة
  :ة لدى سلطة التنظيم على العنوان التالييليكمويمكن الحصول على المعلومات الت. موريتانيا

   لكصر23023، شارع 428  
   نواآشوط، – 4908: ب. ص  

   5291270: هاتف
  5291279: فاآس

 لالسترجاع قابل غير أوقية 10.000  قدرهمبلغ جزافيد يمكن سحب الملفات بعد تقديم وصل تسدي
  : المصارف التاليةويدفع هذا المبلغ في أحد ، لصالح سلطة التنظيم،

  البنك المرآزي  -
 بنك األمانة للتنمية واإلسكان -
 بنك التجارة والصناعة  -
 بنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي -
 موريتاني للتجارة الدولية البنك ال -
 البنك الوطني الموريتاني -
 باسم بنك -
 البنك العام لموريتانيا -

 

يناير  5 الوطني للتنظيم في أجل أقصاه يوم االثنين إلى السيد رئيس المجلس أن تصل العروض جبي
  . بالتوقيت العالمي12 في الساعة 2009

  

 و 12الساعة  عند 2009يناير  5م يوم االثنين مباني سلطة التنظيتفتح األغلفة في جلسة عمومية  ب  
  .لتوقيت العالميبا دقيقة 15
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  .اإلعالنعدم تقديم أي رد حول هذا حق  بتحتفظ سلطة التنظيم لنفسها
  

  
  رئيس المجلس الوطني للتنظيم  
       محمد سالم ولد لكحل  

  
  

  إعالن مناقصة لتفويض الخدمة العمومية للماء الشروب
  

   األقصى إليداع العروضتأجيل التاريخإعالن : الموضوع
  
 الموريتانية ة، المنجز من طرف الدول آيديماغا–في إطار مشروع الماء الشروب آورآول     

النتقاء مستغل  إعالن مناقصة 2008 يونيو 1والوآالة الفرنسية للتنمية، أطلقت سلطة التنظيم يوم 
 مجموعةدونة المياه، في المراآز المكونة للم  الخدمة العمومية للماء الشروب، وفقتفويضيمنح له 

  ).مبني سوننكي، ول آانديكا و الشرفة يول، توفندي سيفى، انجاجبنيج(األولى 
  
 5 الذي آان مقررا يوم االثنين  ،لتقديم العروضجل األقصى  أن األبلغ سلطة التنظيم الجمهورت    

  . بالتوقيت العالمي12اعة  السعند 2009 يناير 12 تم تأجيله إلى االثنين 2009يناير 
  
  

                         رئيس المجلس الوطني للتنظيم  
  محمد سالم ولد لكحل                                                                                     
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  إعالن مناقصة
  

  روبتفويض الخدمة العمومية للماء الش: الموضوع
  
 الموريتانية ة، المنجز من طرف الدولماغا آيدي–في إطار مشروع الماء الشروب آورآول     

النتقاء مستغل  إعالن مناقصة 2008 يونيو 1 يوم والوآالة الفرنسية للتنمية، أطلقت سلطة التنظيم
 للفئة األولى مدونة المياه، في المراآز المكونةلعمومية للماء الشروب، وفق  الخدمة اتفويضيمنح له 

  ).مبني سوننكي، و الشرفة ولول، توفندي سيفى، انجاجبني آانديكايج(
  
ول، توفندي سيفي، يوقد تمت بالفعل األشغال المتعلقة بتوفير الماء الشروب في بلدات ج    
  .2008 شهر مايو خاللجاجبني آانديكا نا

  
قيم في عة للقانون الخاص وت خاضة أو اعتباريية معنوية  أمام آل شخص مفتوحإعالن المناقصة

  :ة لدى سلطة التنظيم على العنوان التالييليكمتويمكن الحصول على المعلومات ال. موريتانيا
   لكصر23023 شارع 428  
   نواآشوط، – 4908: ب. ص  

   5291270: هاتف
  5291279: فاآس

  
قابل ، غير  أوقية5.000 قدرهمبلغ جزافي يم وصل تسديد يمكن سحب الملفات بعد تقد

  : المصارف التاليةلطة التنظيم يدفع هذا المبلغ في أحد لصالح سإلسترجاع؛ل
  البنك المرآزي  -
 بنك األمانة للتنمية واإلسكان -
 بنك التجارة والصناعة  -
 بنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي -
 البنك الموريتاني للتجارة الدولية  -
 البنك الوطني الموريتاني -
 باسم بنك -
 تانياالبنك العام لموري -

  
  يونيو23 الوطني للتنظيم في أجل أقصاه يوم االثنين رئيس المجلسإلى السيد  أن تصل العروض جبي

  . بالتوقيت العالمي12 الساعة عند 2008
  

 عند 2008 يوينو 23 يوم االثنين في جلسة عمومية مباني سلطة التنظيم بيتم فتح األغلفة   
  . بالتوقيت العالمي12الساعة 

  
  .هذا اإلعالنرد حول  أي  عدم تقديم حقة التنظيم لنفسها بتحتفظ سلط  
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  رئيس المجلس الوطني للتنظيم  
       محمد سالم ولد لكحل  

   بيانات–ب 
   قطاع االتصاالت– 1 –ب 

 2008 دجمبر 31بيان بتاريخ 
  لين موريتل وماتال بين المستغالمنشآتتعلق بتقاسم ي 

 وماتالم . شلين موريتل غمصالحة المبرم بين المست اتفاق البموجبإشراف سلطة التنظيم وب  
الن ، قام المستغ2007 مايو 16موقع في والذي يضع حدا للخالف حول تفعيل بنود االتفاق الم ، .ش

  .ما يخص تقاسم التجهيزات، وذلك وفقا لترتيبات االتفاق اآلنف الذآرا فيبالوفاء بكامل التزاماتهم
  

 بين سلطة 2008 دجمبر 30 إلى 25ي جرت من الت المشترآة  البعثةمهمة وهكذا وفي أعقاب   
  . ماتال في بومديد، بارآيول و امبودخدماتلين المعنيين، افتتحت التنظيم و المستغ

  
لين في مقامة وعلى طريق  إنشاء التجهيزات المشترآة للمستغآما أشرفت البعثة على  

  .أآجوجت-انواآشوط 
  

 االتفاق يضع حدا نهائيا لسنتين من النزاع حول تقاسم تجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ هذا  
  .لينغالتجهيزات بين المست
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  بيان
   النهائي للمخطط الوطني للترقيميتعلق بالتحديث

  
 إنشاء وتسيير مخطط للترقيم جراءات المحدد إلم،.ب.د.و/ 131 ر من المقرر 4قا للمادة طب

 النهائي  التنظيم المذآرة الخاصة بالتحديثستعجال واالستعالم، تنشر سلطةالاودليل للهاتف وخدمات 
  .للمخطط الوطني للترقيم

  
  يمكن النفاذ إلى المخطط الوطني للترقيم عبر هذا الرابط

  
  2009 دجمبر 4بيان بتاريخ 

  م.م و شنقيتل ش.م، ماتال ش.يتعلق بالعقوبات المالية  ضد المستغلين موريتل ش
  

 تحقيق من مهمةمت سلطة التنظيم بإعداد اق، 2008 أآتوبر 30 بيانها بتاريخ لن فيآما هو مع  
 ، ماتالم. شلين موريتلغ حول نوعية الخدمة المقدمة من طرف المست2008 سبتمبر 9 أغشت إلى 27
  .م. ش و شنقيتلم .ش
  

من دفاتر  9ة في المادة حدد من مالحظة الخروقات بالنسبة لاللتزامات الممهمةمكنت هذه ال  
  .لينغ المستنفسلتزامات ا

  
 بتاريخ 019 – 99 من القانون 6وعليه وتطبيقا للترتيبات النظامية المعمول بها، خاصة المادة   

عرهم بنية سلطة التنظيم تشبواسطة رسائل تنبيه وا ، رأنذلين غ، فإن هؤالء المست1999 يوليو 11
  .ة حسب القانونحددتطبيق العقوبات المالية الم

  
ة في أجل مسألة حول هذه الحتملتهم المامالحظب التبليغوفي نفس الوقت تمت دعوتهم إلى   
  . أيام من استالم الرسائل المذآورة أعالهعشرة

  
 المراقبة األخيرة، فإن الحجج مهمةرغم التحسينات في نوعية الخدمة، المالحظة خالل و  

 الجوابية لم تكن آافية لتبرير ا رسائلهيف م. ش وشنقيتلم. ش، ماتالم. موريتل شالمقدمة من طرف
  . التعاقديةاالخروقات الخطيرة اللتزاماته

  
  :وهكذا قررت سلطة التنظيم تطبيق العقوبات المالية التالية   

  
 ،تتعلق )  أوقية12.900.000(م، غرامة بمبلغ إثني عشر مليون وتسعمائة ألف .بالنسبة لموريتل  ش
  .جت، أطار، آيفة، مقطع لحجار، النعمةأآجو: بالمدن والبلدات التالية

  
  م، غرامة بمبلغ ثالثة عشر مليون وثمانية وعشرين ألف ومائتين وواحد وستين.بالنسبة لماتال ش

  .أطار، أزويرات، باسكنو، تجكجة: أوقية تتعلق بالمدن والبلدات التالية ) 13.028.261( 
  

  .أوقية تتعلق بمدينة بابابي ) 15.000.000 (م  غرامة بمبلغ خمسة عشر مليون .بالنسبة لشنقيتل ش
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  . هذه المبالغ ديونا للدولة وتسدد للخزينة العامة تعتبر  
  يمكن االطالع على النصوص الكاملة للقرارات على موقع السلطة اإللكتروني  

   بالنسبة لموريتل ت.س/ ت . و. م/ 08 / 04قرار رقم  -
 اتال بالنسبة لمت. س/ ت . و. م/ 05/08قرار رقم  -
  بالنسبة لشنقيتلت. س/ ت . و. م/ 06/08قرار رقم  -

  
  بيان يتعلق بوضعية الموجات الترددية

  
، تقرر سلطة  حول المواصالت1999 يوليو  11 بتاريخ 019-99 من القانون 34تطبيقا للمادة   

ما بين  والمتعلقة بمجموع الموجات الترددية والقنوات 2007ة المنشورة سنة وضعي الالتنظيم تحيديث
 شغل وأيضا نسبة ، مع تبيان القنوات المستخدمة والقنوات الحرةزيرتهغايج  50ز ويرتهغا مي30

  .الموجات المعنية
  

  وضعية شغل الموجات الترددية  متةفرة عبر هذا الرابط  
  

  مهمة لرقابة نوعية الخدمات المقدمة من طرف المستغلين لالتصاالت
  .م.م وشنقيتل ش.م، ماتال ش.موريتل ش

  
، قامت سلطة التنظيم بمهمة تفتيش حول نوعية 2008 سبتمبر 9 أغشت إلى 27من   

 24 شملت م. ش و شنقيتلم. ش، ماتالم.ش لين لالتصاالت موريتلغالخدمات المقدمة من طرف المست
  .مدينة وبلدة

  
ي ة فحددلتزاماتهم األساسية الماقص المستغلين فيما يتعلق ببعض إة عن نومهمآشفت هذه ال  

  .دفاتر التزاماتهم
  

 مطالبة إياهم 15/9/2008لين بواسطة رسائل بتاريخ غوقد قامت سلطة التنظيم بإشعار المست  
حظ فيها ووص نوعية خدمة الهاتف المحمول في بعض المدن والبلدات التي لصباحترام التزاماتهم بخ

  .واحد نقص في الشبكة وذلك في أجل شهر
  

مكنت نتائج  و . 2008 أآتوبر 29 إلى 18عملية الرقابة من وبعد انقضاء هذا األجل تمت   
لين قد حسنوا من نوعية خدماتهم في عدد من المدن والبلدات مع مهمة من مالحظة أن المستغهذه ال

  ). على اإلنترنتQoS/03/08راجع التقرير رقم .(مالحظة النواقص في مدن وبلدات أخرى
  

 6 وباألخص المادة ،لقانونية والتنظيمية المعمول بهاقا للترتيبات اوعلى أساس ما تقدم وطب  
لى إ المالحظات إبالغ، قامت سلطة التنظيم ب1999 يوليو 11 بتاريخ 019 -99من القانون 

مالية بسبب وبات عقتطبيق تهم بنيتها بلغ وأم،. شو شنقيتلم .ش، ماتال م. شلين موريتلغالمست
عشرة أيام ؛  لتقديم مالحظاتهم المحتملة في أجل التجاوزات المالحظة وإمكانية مراجعة الملف

  .لينغة للمستمنوح المهلة المعند انتهاءوستصدر سلطة التنظيم قرارها النهائي حول هذه القضية 
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  2008 سبتمبر 15بيان بتاريخ 
  

  ة نوعية خدمة الهاتف النقال لشرآات االتصاالتمهمة رقاب
  

 خدمات  بمهمة تفتيش على نوعية2008 سبتمبر 09  أغسطس إلى27قامت سلطة التنظيم من 
 في آل من نواآشوط م،. شتلي و شنقم،. ش و موريتلم،. شها شرآات ماتالتقدمالتي  الهاتف النقال

  .د وفي بعض المدن والبلدات داخل البال،ونواذيبو
  

ي دفاتر فتبين من هذه المهمة أن الشرآات مقصرة بالنسبة لبعض االلتزامات األساسية الواردة 
 المؤشرات الذي يعكس بشكل أفضل نوعية الخدمات التي يتلقاها ذلك أن مستوى. التزاماتها

النسبة  على التوالي، ب3% و 5%المستخدمون تفوق بوضوح السقوف العليا المسموح بها والبالغة 
  . معدل انقطاع المكالماتلمعدل فقدان المكالمات و

  
شرآات بالتقيد بالتزاماتها في مجال جودة الخدمة في المدن وعليه، فقد أنذرت سلطة التنظيم ال

  .2008 سبتمر 15 من اوالبلدات التي يعانون فيها من النواقص وذلك في أجل شهر واحد اعتبار
  

  تقرير هذه المهمة متوفر عبر هذا الرابط
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  بيــــــان
  

ترتيبات ، وطبقا ل1999 يوليو 11 بتاريخ 019 -99 وما يليها من القانون 39تطبيقا للمادة   
 للربط ومية، المتضمن تحديد الشروط العم31/12/2000اريخ بت. م. د ب. و./ و/163 -2000المرسوم 
. م. شم و شنقيتل .م وماتال ش.ش. الربط البيني لشرآات موريتلفهارسنشر سلطة التنظيم البيني، ت

  .2009يو ن يو30لى  إ2008دة من فاتح يوليو تللفترة المم
  

، هذه السنة، بانطالق مهمة للتدقيق 2009-2008 فهارسوقد اتسمت المصادقة على   
 بقرار من، 2007سنة المالية ل بالنسبة لتالمحاسبي والمالي والفني وفي التكاليف لشرآات االتصاال

  .السلطة
  

لتجهيزات للفترة اتقاسم نهاية المكالمات، و تأجير القدرات وفي هذا السياق تم تمديد أسعار   
، والتي يفترض أن 2008المنتظرة نهاية و، في انتظار نتائج الدراسة المشار إليها أعاله، 2008-2009

  . الربط البينيفهارستمكن من المصادقة على بعض الجوانب ذات الصلة ب
  

رات قدت، والمتعلق بتأجير المن جهة أخرى، صادقت سلطة التنظيم على العرض الفني للشرآا  
  . المعلومات التي قدمتها هذه األخيرةدقةق ال حقا من م التجهيزات مع التحفظ قبل التحقوتقاس

  
، فإن وهكذا وبالنظر إلى ارتفاع عدد تلك التجهيزات وحجم انتشارها على امتداد التراب الوطني  

تصديق على أي تحقق مسبق من المعلومات المتصلة به، قد يترب عليه تأخير معتبر في عملية ال
  . الربط البينيفهارس

  
لين، طبقا لترتيبات المادة يل عروض المستغحق تعدلى ذلك، فإن سلطة التنظيم تحتفظ ببناء ع  

  . من المرسوم المذآور أعاله، والمتعلق بالربط البيني14
  . الفهارس المصادق عليها سيتم نشرها أيضا من طرف المستغلين آما هو منصوص عليه

  
  م. البيني لموريتل ش الربطفهارس
  م.  الربط البيني لماتال شفهارس
  م.  الربط البيني لشنقيتل، شفهارس
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  بــــيــــان
   أسعار شرآات االتصاالت يتعلق بتحديث

  
 11 بتاريخ 019-99 من القانون 38في إطار مهمتها التنظيمية لقطاع االتصاالت، وطبقا للمادة   

  .2008أسعار الشرآات المطبقة منذ إبريل ة التنظيم ، تنشر سلط1999يوليو 
  
  

  بـــــيـــــان
  

 بدآار مسابقات لدخول السنة األولى من  متعددة الجنسيات لالتصاالتتنظم المدرسة العليا  
و  22لتصور يومي ي ا، ومهندس2008 مايو 21 و 20 يمت، يو أشغال في االتصااليمهندستخصص 

  .2008/2009، بالنسبة للسنة الجامعية 2008 مايو 24عالي يوم ني ، وسلك دبلوم ف2008 مايو 23
  

، عند 2008 مايو 20ف هذه المسابقات بمقر سلطة التنظيم، ابتداء من ختلو تجرى امتحانات م  
  .الساعة الثامنة صباحا 

  
الثة يتم استقبال الملفات لدى سلطة التنظيم آل األيام، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الث  

  :ويجب أن تتضمن، 2008 مايو 15 إبريل إلى غاية 21بعد الظهر، وذلك اعتبارا من 
    طلبا خطيا يحدد خيار المترشح؛-
تسجيل في السنة أو) مة أو ما يعادلهااشهادة الدروس الجامعية الع(  صورة مصدقة من الشهادات -

  ؛2007/2008الثانية الجامعية بالنسبة للسنة األآاديمية 
  بالنسبة للخيار الفني من مسابقة شهادة فني عالي؛) علمية أو فنية(ادة باآلوريا  شه-
  . بالنسبة للخيار التجاري)من أي شعبة( شهادة باآلوريا -
  

، يرجى االتصال بالخبير في مجال التنظيم لدى سلطة التنظيم على لكل المعلومات التكميلية  
  :العناوين التالية

   5293747   هاتف
   mr.are@Youra: كترونيإلبريد 

  
  

  النص الكامل للبيان متوفر عبر هذا الرابط
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  2008 فبراير 24بيــــان بتاريخ 
  يتعلق بالعقوبات المالية ضد شرآات االتصاالت

  
 24 إلى 07تحقيق من  قامت سلطة التنظيم بمهمة ،2008 فبراير 07 في بيانها بتاريخ  هو معلنآما

م، . م، ماتال ش.ل ش موريتت تتعلق بنوعية الخدمات التي توفرها شرآات االتصاال2008يناير 
ي دفاتر تزامات الواردة فمكنت هذه المهمة من مالحظة التجاوزات المتعلقة باالل وقد .م.وشنقيتل ش

  .المذآورةالتزامات الشرآات 
  

 019-99 من القانون 6ة المعمول بها، وخاصة المادة وعليه، وتطبيقا للترتيبات التنظيمي  
م عبر رسائل انذار تبلغها . شوشنقيتلم، . ماتال ش ،م .، تم إنذار موريتل ش1999 يوليو 11بتاريخ 
  .ة المنصوص عليها في القانون الماليغراماتالطة التنظيم تطبيق  سلعزم

  
ملة حول هذه المسألة خالل األيام المحت في نفس الوقت، تمت دعوتها إلى اإلبالغ عن مالحظاتها  

  . أعاله المذآورةئلالعشرة التي تلي تسلمهما الرسا
  

ر ، لم تكن آافية لتبريالجوابية ئاهمن في رساؤالء المستغلووبما أن المبررات التي ساقها ه  
ية مالات ال العقوبقررت سلطة التنظيم أن تطبق عليهم التعاقدية، فقد التجاوزات الخطيرة اللتزاماتهم

  :التالية
  

م، عقوبة غرامية بمبلغ مائة وثالثين مليون وثالث مائة وثالثين ألف .بالنسبة لموريتل ش -
  أوقية؛ ) 103.330.000(

 أوقية؛) 28.000.000(م، عقوبة غرامة بمبلغ ثمانية وعشرين مليون .بالنسبة لماتال ش -
نا وستمائة وثمانين ألف م، عقوبة غرامة بمبلغ اثني عشر مليو. بالنسبة لشنقيتل ش -

 .أوقية) 12.690.000(
  

  .دفع للخزينة العامةتتم جبايتها آديون للدولة وتهذه المبالغ 
  

  :النصوص الكاملة لهذه القرارات متوفرة انطالقا من الروابط
  م . بالنسبة لموريتل شم،. ش01/08قرار رقم  -
 م . بالنسبة لماتال ش،م.  ش02/08قرار رقم  -
 م. بالنسبة لشنقيتل ش،م.  ش03/08قرار رقم  -
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  بيـــــان
    

  :مهمة تحقيق حول نوعية الخدمة التي يوفرها الفاعلون في االتصاالت
  .م.م، وشنقيتل ش.م، ماتال ش.موريتل ش

  
 بمهمة للتحقيق حول نوعية الخدمة 2007 دجمبر 04 نوفمبر إلى 16قامت سلطة التنظيم من   

 شملت آل المدن والبلدات ،م.م، وشنقيتل ش.م، وماتال ش.ت موريتل شالتي توفرها شرآات االتصاال
لين بخصوص ص المستغهذه المهمة آشفت نواق. التي توجد بها واحدة من شبكات الشرآات المذآورة
  .بعض التزاماته األساسية الواردة في دفاتر التزاماتهم

  
 عبر رسائل بتاريخ لين من طرف سلطة التنظيم،وقد تم توجيه مهلة إنذار للمستغ  

، تلزمهم فيها بضرورة التقيد بالتزاماتهم فيما يخص استمرارية وجودة الخدمات في 07/12/2007
وإثر انقضاء المهلة . البلدات التي تعاني فيها شبكتهم من نواقص، وحددت مهلة اإلنذار بشهر واحد

 نت نتائج االختبارات المقام بها م مكنو. 2008 يناير 24 إلى 07تفتيش من وحة، ثم القيام بمهمة الممن
إال أنها تبقى ناقصة، مقارنة . مالحظة أن الشرآات حسنت من جودة خدمتها في العديد من البلدات

  .بالتزاماتها، فيما يخص استمرارية وجودة الخدمات المقدمة في بعض التجمعات
  
  )QoS 01/08انظر التقرير رقم(
  

-99 من القانون 6 التشريعية المعمول بها، وخاصة المادة نظرا إلى ما تقدم، وطبقا للترتيبات  
، م.لين موريتل شمستغلتنظيم إلى إبالغ المخالفات لل، عمدت سلطة ا1999 يوليو 11 بتاريخ 019

ضدهم، بسبب المخالفات مالية  فيها بعزمها تطبيق عقوبات برهمم، تخ.م، وشنقيتل ش.وماتال ش
  . ن أجل تقديم مالحظاتهم المحتملة في أجل عشرة أيام ملفالمالحظة،وبإمكانية مراجعة الم

  
  . سلطة التنظيم قرارها النهائي حول هذه المسألة، في نهاية المهلة الممنوحةا خذوست  

  
  بيــــان

  
 ن، المتعلق باالتصاالت، تعل1999 يوليو 11 بتاريخ 019-99 من القانون رقم 54تطبيقا للمادة   

شترآي ناقصة من أجل طباعة دليل، باللغتين العربية والفرنسية، لمسلطة التنظيم عن إطالق عرض م
  .لين المحليينخدمات الهاتف الثابت للمستغ

  
ل وحسب العنوان؛ سب المستغقائمة أبجدية للمشترآين، مصنفة ح: ينتوسيتضمن الدليل قائم  
إلكترونية نسخة مطبوعة ونسخة على دعامة :  لغةل في نسختين لكاوسيتم نشره. نيةهوقائمة م

، 2008وسيغطي منح الصفقة طبعة الدليل للسنوات ). قاعدة معلومات قابلة للمطالعة على اإلنترنت (
  .2008 مايو 30 يجب أن تكون جاهزة يوم 2008، علما بأن طبعة 2010، و 2009
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ف عرض المناقصة يمكن سحبه مجانا، لدى سلطة إلى علم المترشحين المهتمين أن مليرفع   
آما يمكن طلب ملف عرض المناقصة . هور هذا اإلعالنظ، عند سكرتارية إدارة االتصاالت، فور التنظيم

   .mr.are@Salka: وأية معلومات تكميلية أخرى، بواسطة البريد اإللكتروني التالي
  

  . زواال بالتوقيت العالمي12 عند الساعة 2008 فبراير 17 العروض يوم حدد آخر موعد إليداع
  

   قطاع الكهرباء -2 –ب 
  

  2008 فبراير 26بيان بتاريخ 
  

  يتعلق تفويض الخدمة العمومية للكهرباء في بلدات المذرذرة، 
  .أرآيز، آرمسين، وادان، أوجفت وعين أهل الطايع

  
 فيه على ، الذي صادق2008 يناير 14قرر المجلس الوطني للتنظيم، إثر اجتماعه المنعقد يوم   

تقرير تقييم العروض المتعلقة بتفويض الخدمة العمومية للكهرباء في بلدات المذرذرة، أرآيز، آرمسين، 
، 2008 يناير 28 بتاريخ 08/ ت. و. م/02وادان، أوجفت و عين أهل الطايع، وإثر استشارته رقم 

 وذلك وفق آنفة الذآرللمجموعات الست المؤقت المتضمنة تعديل المنح المؤقت األول، قرر المنح 
 :الجدول التالي

 
 
  
  

  :وهكذا أعلن المجلس الوطني للتنظيم الفائزين المؤقتين بالصفقة  
  إسلمو ولد عبد اهللا السالم بالنسبة لمجموعتي المذرذرة وأرآيز؛ -
 ين؛ بالنسبة لمجموعة آرمسCDSشرآة  -
  بالنسبة لمجموعة وادان؛BEEMشرآة  -
  بالنسبة لمجموعة أوجفتTOUT ELECTRIQEشرآة  -
 . بالنسبة لمجموعة عين أهل الطايعGIEACTIFشرآة  -

  
 
  
 

  الفائز المؤقت  المجموعة مبلغ العروض
  بالصفقة

  ةيرغأعباء مت
  آوس/أوقية 

  أعباء سنوية  ثابة
  وقيةأ

  5.619.600  5.73  إسلمو ولد عبداهللا السالم  المذرذره
  5.619.600  15.05  إسلمو ولد عبداهللا السالم  ارآيز

  CDS 16.77  9.468.000  آرمسين 
  BEEM  22  9.662.000  وادان
  TOUT ELECTRIQUE 13  10.858.000  اوجفت

  GIE ACTIF 3  2.000.000  عين أهل الطايع 
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  راراتـــــ ق–ج 

  
  قرار 

  المجلس الوطني للتنظيم 
  ت. إ/ ت. و. م/ ت. س/06/08رقم 

  
  :إن المجلس الوطني للتنظيم

 
  المتعلق بسلطة التنظيم متعددة القطاعات؛ 2001  يناير25 بتاريخ 18-2001: نظرا للقانون رقم

 
  المتعلق باالتصاالت؛ 1999  يوليو11 بتاريخ ،019-99: نظرا للقانون رقم

 
 المحدد إلجراءات منح و تقنين و رقابة  2001 فبراير 21، بتاريخ م.ب.د.و/130: نظرا للمقرر رقم
 الرخص واألذون؛

  
 إلنشاء 6 المتضمن منح الرخصة رقم 2006 يوليو 27 بتاريخم .ب.د.و/1649رقم نظرا للمقرر 

  م؛.شنقيتل شمفتوحة للجمهور، لصالح شرآة  واستغالل شبكة االتصاالت النقالة،
  

  ؛2006 يوليو 27 بتاريخ ةنظرا لدفتر االلتزامات المتعلق بالرخصة المذآورة، الموقع

 ؛2008أآتوبر  29 إلى 18طة التنظيم من نظرا لتقرير التفتيش المعد من طرف سل

 ؛2008 أآتوبر 30، بتاريخ ت.ت.م/م.ا/ت.و.م/ت.س/1076نظرا لإلنذار الموجه عبر الرسالة رقم 

 ؛من طرف سلطة التنظيم  ، 2008   سبتمبر9 إلى 27 نظرا لتقرير بعثة الرقابة المقام بها من

التي  2008 أآتوبر 30 بتاريخ ،ت.ت.م/ت.إ/ت.و.م/ت.س/1173 رقم سلطة التنظيم نظرا لرسالة
 م؛.تحل محل تبليغ باعتراضات إلى شنقيتل ش

  ؛2008 نوفمبر 09 بتاريخ  ، 08/ع.م/218رقم   الوارد في الرسالة، م.شنقيتل ش نظرا لرد
 بالنظر إلى أن المستغل شنقيتل ملزم، بالرجوع إلى النصوص أعاله ، بتأمين دائم الستمرارية مستويات -

  ؛ETSI  و UITمطابقة للنظم الدولية وبالخصوص نظم  نوعية 
  

 من دفتر االلتزامات، من 9 بالنظر إلى  أن مستويات النوعية التي التزم بها المستغل طبقا للمادة -  
  :شأنها توفير المعدالت الدنيا التالية في التجمعات وعلى المحاور الطرقية المعنية

 مكثفة من تء األحداث المسببة الستخداما حتى أثنا5%من ) GoS (قصوينسبة ضياع  -
  ؛)إلخ...مؤتمرات، اجتماعات و معارض (المستخدمين 

 3%نسبة انقطاع المكالمات أقصاها  -
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عبر الرسالة  ، 2008 سبتمبر 15بتاريخ  ،م.شنقيتل ش جددت للمستغل، سلطة التنظيم  بالنظر إلى  أن-
ار، ضرورة التقيد بحيثيات دفتر التزاماته في ، التي تحل محل إنذت. ت.م/ما/ت.و.م/ت.س/1076رقم 
  نوعية الخدمة؛ مجال

م النواقص المالحظة في بعض البلدات، . بالنظر إلى أنه، رغم هذا اإلنذار، لم يعالج المستغل شنقيتل ش-
 ؛2008آما يظهر ضمن تقرير بعثة التفتيش في أآتوبر 

 
 30، بتاريخ 1173، عبر الرسالة رقم م.تل ششنقي، أنذرت المستغل سلطة التنظيم بالنظر إلى  أن -

، بنيتها تطبيق العقوبات المالية التي ينص عليها القانون، ضدها بسبب التجاوزات 2008سبتمبر 
المالحظة، داعية إياها إلى إبالغها بمالحظاتها المحتملة حول هذه المسألة خالل عشرة أيام تلي استالمها 

  الرسالة المذآورة؛
  

 نوفمبر 9 ، بتاريخ08/ ع.م/218 في رسالتها رقم م.شنقيتل ش أن الحجج التي ساقتها  بالنظر إلى-
 ، لم تكن مقنعة لتبرير التجاوزات الخطيرة اللتزاماتها التعاقدية؛2008

 
 بالنظر إلى خطورة التجاوزات المسجلة على صعيد االلتزامات فيما يخص نوعية الخدمة -

 المضرة بالنسبة لمجموعة المستخدمين، وانعكاساتها، من جهة، المنصوص عليها في دفتر االلتزامات
  من جهة أخرى؛

 هو المعني بالسهر على احترام االلتزامات المترتبة على المجلس الوطني للتنظيم بالنظر إلى أن -
، عبر تطبيق العقوبات م.شنقيتل شالقانون، والتشريع، وعلى دفتر االلتزامات الذي وقعه المستغل 

  ص عليه التشريع المعمول به؛التي ين
  

  يـــــــــــقـــــــــرر
  

 ي نتيجة التجاوزات المالحظة علم.شنقيتل شتطبق العقوبات المالية التالية على شرآة : المادة األولى
 من دفتر االلتزامات الخاص 9 مستوى االلتزامات بخصوص نوعية الخدمة المنصوص عليها في المادة

 نسبة ضياع المكالمات، وبخاصة 27/07/2006، بتاريخ م.ب.د.و/1649رقم بالرخصة موضوع المقرر 
  :نسبة انقطاع المكالماتو 
  
  

معدل فقدان   البلدة
  )%(المكالمات

  مبلغ الغرامة
        )أوقية(

    انقطاع معدل 
   )%(  المكالمات 

  مبلغ الغرامة
)%(   

  0 % 0  15000000 % 100  *بابابي
  0    15000000  المجموع

  15000000  موع الكليالمج
  بلدات حدث فيها تكرار *
  

  أوقية ) 15 000 000(  خمسة عشر مليون أي أن المبلغ اإلجمالي لعقوبة التجاوزات المذآورة أعاله بلغ
                                       

  .تعتبر العقوبة المالية أعاله ديونا للدولة وتسدد للخزينة العامة :2لمادة ا
  .يكلف مدير االتصاالت بتطبيق هذا القرار :3المادة 

  
    

                          الرئيس  
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                                                                                      محمد سالم ولد لكحل
  
  
  

  :تنبيه 
ا لم يكن النقص ذإ" التي نصت على أنه 1999و  يولي11 بتاريخ 019-99 من القانون 6تم احتساب العقوبات طبقا للمادة 

مترتبا على مخالفة جزائية فإن العقوبات تكون بغرامة مالية ال يمكن أن يتجاوز مبلغها، الذي يتناسب طردا مع خطورة 
  ".  مليون في حالة مخالفة جديدة لنفس االلتزام15 ماليين أوقية إلى 7المخالفة ومع الفوائد المجنية، 

  :ان ما يليبض تم األخذ في الحسولهذا الغر
  :بالنسبة لمعدل فقدان المكالمات 

  ، ال توجد مخالفة؛ %5اقل أو يساوي  -
، اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولذالك لم تطبق أية %10 وأقل من %5أزيد من  -

 عقوبة؛ 
 قية في حالة التكرار؛  مليون أو15 مالييين أوقية، وتصل إلى 7 تكون العقوبة %100من  -
  .  ، تكون الغرامة مناسبة طرديا مع المعدل المسجل%100 و%10بين  -

  :بالنسبة لمعدل انقطاع المكالمات 
  ، ال توجد مخالفة؛ % 3أقل أو يساوي  -
  اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولم تطبق أية عقوبة ؛%6 وأقل من %3أآثر من  -
  مالييين اوقية؛ 5غ الغرامة  تبل%100من  -
  .   تتناسب العقوبة طرديا مع المعدل المسجل%100 و%6بين  -

  
  قرار 

  المجلس الوطني للتنظيم
  ت. إ/ ت. و. م/ ت. س/05/08 رقم 

  

  :إن المجلس الوطني للتنظيم
 

   المتعلق بسلطة التنظيم متعددة القطاعات؛2001 يناير 25 بتاريخ 18-2001: نظرا للقانون رقم
 

   المتعلق باالتصاالت؛1999 يوليو 11، بتاريخ 019-99: نظرا للقانون رقم
 

 المحدد إلجراءات منح و تقنين و الرقابة 2001 فبراير 21، بتاريخ م.ب.د.و/130: نظرا للمقرر رقم
 على الرخص واألذون؛

  

نشاء  إل1 المتضمن منح الرخصة رقم 2000 يونيو 04 بتاريخ م.ب.د.و/401نظرا للمقرر رقم 
الموريتانية  لصالح الشرآة GSMمن نظام  مفتوحة للجمهور، واستغالل شبكة االتصاالت الخلوية ،

  ؛ )م.ماتال ش( التونسية لالتصاالت 
  

  ؛2000  يونيو03بتاريخ نظرا لدفتر االلتزامات المتعلق بالرخصة المذآورة، الموقع 
 ؛2008 أآتوبر 29إلى  18 من سلطة التنظيمنظرا لتقرير التفتيش المعد من طرف 

 ؛2008 سبتمبر 15، بتاريخ ت.ت.م/م.ا/ت.و.م/ت.س/1077نظرا لإلنذار الموجه عبر الرسالة رقم 
 ؛سلطة التنظيم ، من طرف 2008 سبتمبر 29إلى  27نظرا لتقرير بعثة الرقابة المقام بها من 

 التي 2008توبر  أآ30، بتاريخ ت.ت.م/ت.إ/ت.و.م/ت.س/1172 رقم سلطة التنظيمنظرا لرسالة 
 ؛م.ماتال شتحل محل تبليغ باعتراضات إلى 

  ؛2008 نوفمبر 06 ، بتاريخ  08/ع.م/321، الوارد في الرسالة  رقم م.ماتال شنظرا لرد 
م ملزمة، بالرجوع إلى النصوص أعاله ، بتأمين دائم الستمرارية . بالنظر إلى أن المستغل ماتال ش-

  ؛ETSI  و UITولية وبالخصوص نظم  مستويات نوعية مطابقة للنظم الد
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 من دفتر االلتزامات، من 9 بالنظر إلى  أن مستويات النوعية التي التزم بها المستغل طبقا للمادة -  
  :شأنها توفير المعدالت الدنيا التالية في التجمعات وعلى المحاور الطرقية المعنية

   الطرقية المعنية؛ في التجمعات وعلى المحاور5%من ) GoS (قصوينسبة ضياع  -
 3%نسبة انقطاع المكالمات أقصاها  -
 ، 2008 سبتمبر 15، بتاريخ م.ماتال ش، جددت للمستغل سلطة التنظيمبالنظر إلى  أن  -

 التي تحل محل إنذار، ضرورة ، ت.ت.م/ت.إ/ت.و.م/ت.س /1077عبر الرسالة رقم 
  التقيد بحيثيات دفتر التزاماته في مجال نوعية الخدمة؛ 

النواقص المالحظة في م .ماتال ش إلى أنه، رغم هذا اإلنذار، لم يعالج المستغل بالنظر -
 ؛2008أآتوبر  التفتيش في مهمةبعض البلدات، آما يظهر ضمن تقرير 

. م/ ت. س / 1172رقم ، عبر الرسالة م.ش المستغل شنقيتل، أنذرت سلطة التنظيم بالنظر إلى  أن -   
، بنيتها تطبيق العقوبات المالية التي ينص عليها القانون، 2008توبر  أآ30، بتاريخ ت. ت. م/ام/ت .و

ضدها بسبب التجاوزات المالحظة، داعية إياها إلى إبالغها بمالحظاتها المحتملة حول هذه المسألة خالل 
   تلي استالمها الرسالة المذآورة؛عشرة أيام

 نوفمبر 6 بتاريخ 08/ ع. م/321ا رقم م في رسالته. ماتال شالحجج التي ساقتها    أن بالنظر إلى-
  لم تكن آافية لتبرير التجاوزات الخطيرة اللتزاماتها التعاقدية؛2008
 بالنظر إلى خطورة التجاوزات المسجلة على صعيد االلتزامات فيما يخص نوعية الخدمة -

ة المستخدمين، المنصوص عليها في دفتر االلتزامات، من جهة، وانعاآاساتها المضرة بالنسبة لمجموع
  من جهة أخرى؛

 بالنظر إلى أن المجلس الوطني للتنظيم هو المعني بالسهر على احترام االلتزامات المترتبة على -
، عبر تطبيق العقوبات التي م.ماتال شالقانون، والتشريع، وعلى دفتر االلتزامات الذي وقعه المستغل 

  ينص عليها التشريع المعمول به؛
  

  ـــــــرريـــــــــــقــ
  

 نتيجة التجاوزات المالحظة على م.ماتال شتطبق العقوبات المالية التالية على شرآة : المادة األولى
 من دفتر االلتزامات الخاص 9مستوى االلتزامات بخصوص نوعية الخدمة المنصوص عليها في المادة 

نسبة  و المكالماتنسبة ضياع ، وبخاصة 04/06/2000بتاريخ  401بالرخصة موضوع المقرر رقم 
  :انقطاع المكالمات

  
  فقدان   معدل    البلدة 

  ) %(المكالمات
  مبلغ الغرامة      

         )أوقية(        
    انقطاع معدل 

   )%(  المكالمات 
  مبلغ الغرامة

    )%(    
  978261 % 7  5800000 % 39  *الزويرات

  0 % 4  2850000  % 19  *أطار
  0  % 0  1800000  % 12  *باسكنو
  0 % 0  1600000 % 11  *تجكجه

  978261    12050000  المجموع
  13 028 261                  المجموع الكلي

  بلدات حدث فيها تكرار *
  

ة عشر مليونا وثمانا وعشرين ثالث أي أن المبلغ اإلجمالي لعقوبة التجاوزات المذآورة أعاله بلغ  
  . أوقية )13 028 260  (  وستين وواحدألفا و مائتين

  

  .تعتبر العقوبة المالية أعاله ديونا للدولة وتسدد للخزينة العامة: 2المادة 
  .يكلف مدير االتصاالت بتطبيق هذا القرار: 3المادة 

    
   الرئيس                                                                                                    
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       محمد سالم ولد لكحل                                                                               
  

                                
  :تنبيه

  
ا لم يكن النقص ذإ" التي نصت على أنه 1999 يوليو 11 بتاريخ 019-99 من القانون 6 للمادةتم احتساب العقوبات طبقا 
ية فإن العقوبات تكون بغرامة مالية ال يمكن أن يتجاوز مبلغها، الذي يتناسب طردا مع خطورة مترتبا على مخالفة جزائ

  ".  مليون في حالة مخالفة جديدة لنفس االلتزام15 ماليين أوقية إلى 7المخالفة ومع الفوائد المجنية، 
  :ولهذا الغرض تم األخذ في الحسان ما يلي

  :بالنسبة لمعدل فقدان المكالمات 
  ، ال توجد مخالفة؛ %5 أو يساوي اقل -
، اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولذالك لم تطبق أية %10 وأقل من %5أزيد من  -

 عقوبة؛ 
  مليون أوقية في حالة التكرار؛ 15 مالييين أوقية، وتصل إلى 7 تكون العقوبة %100من  -
  . ع المعدل المسجل ، تكون الغرامة مناسبة طرديا م%100 و%10بين  -

  :بالنسبة لمعدل انقطاع المكالمات 
  ، ال توجد مخالفة؛ % 3أقل أو يساوي  -
  اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولم تطبق أية عقوبة ؛%6 وأقل من %3أآثر من  -
 اوقية؛  5 000 000 تبلغ الغرامة %100من  -
  .  المعدل المسجل تتناسب العقوبة طرديا مع %100 و%6بين  -

  
  قرار المجلس 

  الوطني للتنظيم 
  م.إ/ ت. و. م/ ت. س/04/08رقم 

  
  :إن المجلس الوطني للتنظيم

 
   المتعلق بسلطة التنظيم متعددة القطاعات؛2001 يناير 25 بتاريخ 18-2001: نظرا للقانون رقم

 
  ت؛ المتعلق باالتصاال1999 يوليو 11 بتاريخ، 019-99: نظرا للقانون رقم

 
 المحدد إلجراءات منح و تقنين و رقابة  2001 فبراير 21م، بتاريخ .ب.د.و/130: نظرا للمقرر رقم
 الرخص واألذون؛

  

 إلنشاء 2 المتضمن منح الرخصة رقم 2001 فبراير 21م بتاريخ .ب.د.و/528نظرا للمقرر رقم 
الموريتانية  ح الشرآة  لصالGSMمفتوحة للجمهور،من نظام  واستغالل شبكة االتصاالت الخلوية ،

  ؛)موريتل( لالتصاالت 
  
  

  ؛2000 يوليو 18بتاريخ نظرا لدفتر االلتزامات المتعلق بالرخصة المذآورة، الموقع 

 ؛2008 أآتوبر 29 إلى 18نظرا لتقرير التفتيش المعد من طرف سلطة التنظيم من 

 ؛2008 سبتمبر 15بتاريخ ت، .ت.م/م.ا/ت.و.م/ت.س/1074نظرا لإلنذار الموجه عبر الرسالة رقم 

 ، من طرف سلطة التنظيم؛2008 سبتمبر 9  أغسطس إلى27نظرا لتقرير بعثة الرقابة المقام بها من 
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 التي 2008 أآتوبر 30ت، بتاريخ .ت.م/ت.إ/ت.و.م/ت.س/1174نظرا لرسالة سلطة التنظيم رقم 
  تحل محل تبليغ باعتراضات إلى موريتل؛

 
   ؛2008 نوفمبر 06ع ، بتاريخ .م/م/355 الرسالة  رقم نظرا لرد موريتل، الوارد في

 
 بالنظر إلى أن المستغل موريتل ملزم، بالرجوع إلى النصوص أعاله ، بتأمين دائم الستمرارية مستويات -

  ؛ETSI  و UITنوعية مطابقة للنظم الدولية وبالخصوص نظم  
  

 من دفتر االلتزامات، من 9ل طبقا للمادة  بالنظر إلى  أن مستويات النوعية التي التزم بها المستغ-  
  :شأنها توفير المعدالت الدنيا التالية في التجمعات وعلى المحاور الطرقية المعنية

   في التجمعات وعلى المحاور الطرقية المعنية؛5%من ) GoS (قصوينسبة ضياع  -
 3%نسبة انقطاع المكالمات أقصاها  -

 ، عبر الرسالة رقم 2008 سبتمبر 15مستغل موريتل، بتاريخ  بالنظر إلى  أن سلطة التنظيم، جددت لل-
  ، التي تحل محل إنذار، ضرورة التقيد بحيثيات دفتر التزاماته في مجال نوعية الخدمة؛ 2008، 1074

 بالنظر إلى أنه، رغم هذا اإلنذار، لم يعالج المستغل موريتل النواقص المالحظة في بعض البلدات، آما -
 ؛2008ة التفتيش في أآتوبر مهميظهر ضمن تقرير 

. و. م/ ت. س / 1174  بالنظر إلى  أن سلطة التنظيم، أشعرت المستغل موريتل، عبر الرسالة رقم -
، بنيتها تطبيق العقوبات المالية التي ينص عليها القانون، ضده 2008 أآتوبر 30ت، بتاريخ . ت. م/ام/ت

غها بمالحظاته المحتملة حول هذه المسألة خالل عشرة بسبب التجاوزات المالحظة، داعية إياه إلى إبال
  أيام تلي استالمه الرسالة المذآورة؛

 لم 2008 نوفمبر 6بتاريخ /  ع. م/م/355 بالنظر إلى أن الحجج التي ساقتها موريتل في رسالتها رقم -
 تكن آافية لتبرير التجاوزات الخطيرة اللتزاماتها التعاقدية؛

لتجاوزات المسجلة على صعيد االلتزامات فيما يخص نوعية الخدمة المنصوص  بالنظر إلى خطورة ا-
عليها في دفتر االلتزامات، من جهة، وانعاآاساتها المضرة بالنسبة لمجموعة المستخدمين، من جهة 

  أخرى؛
 بالنظر إلى أن المجلس الوطني للتنظيم هو المعني بالسهر على احترام االلتزامات المترتبة على -
نون، والتشريع، وعلى دفتر االلتزامات الذي وقعه المستغل موريتل، عبر تطبيق العقوبات التي القا

  ينص عليها التشريع المعمول به؛
  

  يـــــــــــقـــــــــرر
  

نتيجة التجاوزات المالحظة على مستوى موريتل  تطبق العقوبات المالية التالية على شرآة :المادة األولى
 من دفتر االلتزامات الخاص بالرخصة 9المادة نوعية الخدمة المنصوص عليها في االلتزامات بخصوص 
نسبة انقطاع  و نسبة ضياع المكالمات، وبخاصة 18/07/2000 بتاريخ،  528 موضوع المقرر رقم

  :المكالمات
  

معدل فقدان   البلدة 
  ) %(المكالمات

  مبلغ الغرامة
  )        أوقية(

معدل انقطاع 
   ) %(المكالمات 

  مبلغ الغرامة
  )       أوقية(

  0  0  3300000  22  *مقطع لحجار
  0  3  3150000  21  *آيفه
  0  0  2850000  19  *أطار

  0  3  1800000  12  *أآجوجت
  0  2  1800000  12  *النعمه

  000 900 12    0  
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  12 900 000  المجموع الكلي
  بلدات حدث فيها تكرار *
  
  

  اثني عشر مليونا وتسعمائة  ألف  المذآورة أعاله بلغالمبلغ اإلجمالي لعقوبة التجاوزاتأي أن   
  .أوقية)  12 900  000(  

  
  .العقوبة المالية أعاله ديونا للدولة وتسدد للخزينة العامةتعتبر  :2لمادة ا

  .يكلف مدير االتصاالت بتطبيق هذا القرار :3المادة 
  

    
    

   الرئيس                                                                                                    
       محمد سالم ولد لكحل                                                                               

  
  

  :تنبيه
  

ا لم يكن ذإ" التي نصت على أنه 1999 يوليو 11 بتاريخ 019-99 من القانون 6تم احتساب العقوبات طبقا للمادة 
النقص مترتبا على مخالفة جزائية فإن العقوبات تكون بغرامة مالية ال يمكن أن يتجاوز مبلغها، الذي يتناسب طردا مع 

  ".  مليون في حالة مخالفة جديدة لنفس االلتزام15 ماليين أوقية إلى 7خطورة المخالفة ومع الفوائد المجنية، 
  :ليولهذا الغرض تم األخذ في الحسان ما ي

  :بالنسبة لمعدل فقدان المكالمات 
  ، ال توجد مخالفة؛ %5اقل أو يساوي  -
، اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولذالك لم تطبق أية %10 وأقل من %5أزيد من  -

 عقوبة؛ 
  مليون أوقية في حالة التكرار؛ 15 مالييين أوقية، وتصل إلى 7 تكون العقوبة %100من  -
  .  ، تكون الغرامة مناسبة طرديا مع المعدل المسجل%100 و%10بين  -

  :بالنسبة لمعدل انقطاع المكالمات 
  ، ال توجد مخالفة؛ % 3أقل أو يساوي  -
  اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولم تطبق أية عقوبة ؛%6 وأقل من %3أآثر من  -
   مالييين اوقية؛5 تبلغ الغرامة %100من  -
  .   تتناسب العقوبة طرديا مع المعدل المسجل%100 و%6بين  -
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  قرار المجلس 
  الوطني للتنظيم 

  ت.إ/ ت. و. م/ ت. س/03/08رقم 
  

  
  :إن المجلس الوطني للتنظيم

 
   المتعلق بسلطة التنظيم متعددة القطاعات؛2001 يناير 25 بتاريخ 18-2001: رقمنظرا للقانون 

 
   المتعلق باالتصاالت؛1999 يوليو 11 بتاريخ ،019-99: رقمنظرا للقانون 

 
  المحدد إلجراءات منح و تقنين و رقابة 2001  فبراير21 بتاريخ ،م.ب.د.و/130: للمقرر رقمنظرا 

 الرخص واألذون؛
  

إلنشاء  6  منح الرخصة رقمالمتضمن 2006  فيوليو27بتاريخ  ،م.ب.د.و/1649للمقرر رقم نظرا 
  ؛م.شنقيتل شلصالح شرآة ،م  المفتوحة للجمهورالنقالة ،التصاالت ة لواستغالل شبك

  
  ؛2006يو  يول27بتاريخ   ، الموقع6 رقم الرخصةب لدفتر االلتزامات المتعلقنظرا 

 ؛2007 برجمد 04 إلى  نوفمبر16من نظرا لتقرير التفتيش المعد من طرف سلطة التنظيم 

بر  دجن07ت، بتاريخ  .ت.م /م.ا/ت.و.م/ت.س/10150رقم  الموجه عبر الرسالةنظرا لإلنذار 

 ؛2007

 ؛سلطة التنظيم من طرف ،2008 ريناي  24 إلى07 من نظرا لتقرير بعثة الرقابة المقام بها

التي تحل  2008 فبراير 05 بتاريخ ،ت.ت.م/ت.إ/ت.و.م/ت.س/329 رقم سلطة التنظيمنظرا لرسالة 
  ؛م.شنقيتل شإلى  باعتراضات محل تبليغ

 
  ؛ 2008 ر فبراير13 بتاريخ ،08 /196/ع.رقم م ، الوارد في الرسالة م.شنقيتل شلرد ا نظر

 

  دائم بتأمين يلتزم، بالرجوع إلى النصوص أعاله ، ملزمم.شنقيتل ش أن المستغل  بالنظر إلى-
  ؛ETSI  و UITنظم  طابقة للنظم الدولية وبالخصوص ستمرارية مستويات نوعية مال
  

دفتر االلتزامات  من 9ن مستويات النوعية التي التزم بها المستغل طبقا للمادة  أالنظر إلى ب -  
ية  الطرق المحاور التالية في التجمعات وعلىالدنيا ر المعدالت، من شأنها توفي6الخاص بالرخصة رقم 

  :المعنية
ناء األحداث التي يترتب عنها ارتفاع ثبما في ذلك أ 5% من) GoS (عليانسبة ضياع  -

  ؛) إلخ... مؤتمرات، ندوات، معارض (  االستخدام آثافة
 ؛3%نسبة انقطاع المكالمات أقصاها  -
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 ، عبر الرسالة 2007 بردجن 07بتاريخ  ،م.شنقيتل ش، جددت للمستغل سلطة التنظيم  أن بالنظر إلى -
  إنذار، ضرورة التقيد بحيثيات دفترالتي تحل محل،  ت. ت . م / ت.إ/ت. و. م/ ت. س/10150رقم 

    في مجال نوعية الخدمة؛6التزامات الرخصة رقم 
 النواقص المالحظة في بعض البلدات، م.شنقيتل ش بالنظر إلى أنه، رغم هذا اإلنذار، لم يعالج المستغل -

 ؛2008 ينايرآما يظهر ضمن تقرير بعثة التفتيش في 
. و. م/ م. س / 329رقم الة ، عبر الرس م.شنقيتل ش، أشعرت المستغل سلطة التنظيم  أن  بالنظر إلى -
بنيتها تطبيق العقوبات المالية التي ينص عليها القانون، ضده  ،2008ر  فبراي05، بتاريخ ت. ت. م/ت

عشرة بسبب التجاوزات المالحظة، داعية إياه إلى إبالغها بمالحظاته المحتملة حول هذه المسألة خالل 
   تلي استالمه الرسالة المذآورة؛أيام

ر فبراي 13 بتاريخ 08 /196/ ع. م رسالتها رقم في م،. شنقيتل شلى أن الحجج التي ساقتها  بالنظر إ-
 ؛ التعاقديةالخطيرة اللتزاماتها جاوزاتتلا لم تكن آافية لتبرير 2008

 بالنظر إلى خطورة التجاوزات المسجلة على صعيد االلتزامات فيما يخص نوعية الخدمة المنصوص -
امات، من جهة، وانعاآاساتها المضرة بالنسبة لمجموعة المستخدمين، من جهة عليها في دفتر االلتز

  أخرى؛
 بالنظر إلى أن المجلس الوطني للتنظيم هو المعني بالسهر على احترام االلتزامات المترتبة على -

عبر تطبيق العقوبات م، .شنقيتل شالقانون، والتشريع، وعلى دفتر االلتزامات الذي وقعه المستغل 
  تي ينص عليها التشريع المعمول به؛ال
  

  يـــــــــــقـــــــــرر
  

  اثنا عشر مليونا وستمائة وتسعون ألف أوقية :  بمبلغ 1تطبق العقوبات المالية: المادة األولى
م نتيجة التجاوزات المالحظة على مستوى االلتزامات .على شرآة شنقيتل ش) 12 690 000( 

 6 من دفتر االلتزامات الخاص بالرخصة رقم 9ليها في المادة بخصوص نوعية الخدمة المنصوص ع
نسبة انقطاع  و نسبة ضياع المكالمات، وبخاصة 27/07/2006بتاريخ / 1649موضوع المقرر رقم 

  :المكالمات
  

  .تعتبر العقوبة المالية أعاله ديونا للدولة وتسدد للخزينة العامة: 2المادة 
  .طبيق هذا القراريكلف مدير االتصاالت بت: 3المادة 

    
   الرئيس                                                                                                    

       محمد سالم ولد لكحل                                                                               
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للتفاصيل انظر الجدول الملحق) : 1(
  

  ملحق
معدل خاصة ، 6 من دفتر التزامات الرخصة رقم 9جدول حساب الغرامات المتعلقة بنوعية الخدمة المحددة في المادة 

  معدل انقطاع المكالمات و فقدان المكالمة
  

معدل فقدان   البلدة 
  )%(المكالمات

  مبلغ الغرامة
  )        أوقية(

معدل انقطاع 
  ) %(المكالمات

  مبلغ الغرامة
  )         أوقية     (

  0  5  3920000  56  بابابي
  0  0  3710000  53  تنبدغه
  300000  6  2520000  36  آرو
  0  0  840000  20   جوك-الغيرة
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  0  0  840000  12  شكار
  300 000    12 390 000  المجموع

  12 690 000    المجموع الكلي

  
  :تنبيه 

ا لم يكن النقص مترتبا على مخالفة ذإ" التي نصت على أنه 1999 يوليو 11 بتاريخ 019-99 من القانون 6تم احتساب العقوبات طبقا للمادة 
 ماليين 7 مالية ال يمكن أن يتجاوز مبلغها، الذي يتناسب طردا مع خطورة المخالفة ومع الفوائد المجنية، جزائية فإن العقوبات تكون بغرامة

  ".  مليون في حالة مخالفة جديدة لنفس االلتزام15أوقية إلى 
  :ولهذا الغرض تم األخذ في الحسان ما يلي

  :بالنسبة لمعدل فقدان المكالمات 
  ة؛ ، ال توجد مخالف%5اقل أو يساوي  -
 ، اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولذالك لم تطبق أية عقوبة؛ %10 وأقل من %5أزيد من  -
  مليون أوقية في حالة التكرار؛ 15 مالييين أوقية، وتصل إلى 7 تكون العقوبة %100من  -
  .  ، تكون الغرامة مناسبة طرديا مع المعدل المسجل%100 و%10بين  -
  :معدل انقطاع المكالمات بالنسبة ل
  ، ال توجد مخالفة؛ % 3أقل أو يساوي  -
  اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولم تطبق أية عقوبة ؛%6 وأقل من %3أآثر من  -
  مالييين اوقية؛ 5 تبلغ الغرامة %100من  -
  .   تتناسب العقوبة طرديا مع المعدل المسجل%100 و%6بين  -

  

  جلس قرار الم
  الوطني للتنظيم 

  ت.إ/ ت. و. م/ ت. س/02/08رقم 
  

  
  :إن المجلس الوطني للتنظيم

 
   المتعلق بسلطة التنظيم متعددة القطاعات؛2001 يناير 25 بتاريخ 18-2001: نظرا للقانون رقم

 
   المتعلق باالتصاالت؛1999 يوليو 11، بتاريخ 019-99: نظرا للقانون رقم

 
 المحدد إلجراءات منح و تقنين و رقابة  2001 فبراير 21م، بتاريخ .ب.د.و/130: نظرا للمقرر رقم
 الرخص واألذون؛

  
 إلنشاء 1 المتضمن منح الرخصة رقم 2000 يونيو 04م، بتاريخ .ب.د.و/401نظرا للمقرر رقم 

واستغالل شبكة لالتصاالت النقالة ، المفتوحة للجمهور،م لصالح الشرآة الموريتانية التونسية 
   ؛)م .ماتال ِش( االت للتص

  

  ؛2000 يونيو 03بتاريخ نظرا لدفتر االلتزامات المتعلق بالرخصة المذآورة ، الموقع 

 ؛2007 دجنبر 04 نوفمبر إلى 16نظرا لتقرير التفتيش المعد من طرف سلطة التنظيم من 

 مبر دج07ت، بتاريخ . ت. م/م.ا/ت.و.م/ت.س/10148نظرا لإلنذار الموجه عبر الرسالة رقم 

 ؛2007

 ، من طرف سلطة التنظيم؛2008  يناير 24 إلى07نظرا لتقرير بعثة الرقابة المقام بها من 
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 التي تحل 2008 فبراير 05ت، بتاريخ .ت.م/م.إ/ت.و.م/ت.س/326نظرا لرسالة سلطة التنظيم رقم 
  م؛.محل تبليغ باعتراضات إلى ماتال ش

 
   ؛2008  فبراير13، بتاريخ 08 / ع.م / 035م، الوارد في الرسالة  رقم .نظرا لرد ماتال ش

 

م ملزم، بالرجوع إلى النصوص أعاله ، يلتزم بتأمين دائم الستمرارية . بالنظر إلى أن المستغل ماتال ش-
  ؛ETSI  و UITمستويات نوعية مطابقة للنظم الدولية وبالخصوص نظم  

  

 من دفتر االلتزامات 9 طبقا للمادة  بالنظر إلى  أن مستويات النوعية التي التزم بها المستغل-  
  : من شأنها توفير المعدالت الدنيا التالية في التجمعات وعلى المحاور الطرقية المعنيةوالتي

 بما في ذلك أثناء األحداث التي يترتب عنها ارتفاع 5%من ) GoS (قصوينسبة ضياع  -
  ؛) إلخ... مؤتمرات، ندوات، معارض ( آثافة االستخدام 

 ؛3%اع المكالمات أقصاها نسبة انقط -
 ، عبر الرسالة رقم 2007 دجنبر 07م، بتاريخ . بالنظر إلى  أن سلطة التنظيم، جددت للمستغل ماتال ش-

ت ، التي تحل محل إنذار، ضرورة التقيد بحيثيات دفتر التزاماته  . ت . م / ت.إ/ت. و. م/ ت. س/10148
  في مجال نوعية الخدمة؛ 

م النواقص المالحظة في بعض البلدات، . هذا اإلنذار، لم يعالج المستغل ماتال ش بالنظر إلى أنه، رغم-
 ؛2008آما يظهر ضمن تقرير بعثة التفتيش في يناير 

. و. م/ م. س / 326م، عبر الرسالة رقم .  بالنظر إلى  أن سلطة التنظيم، أشعرت المستغل ماتال ش-
يق العقوبات المالية التي ينص عليها القانون، ضده ، بنيتها تطب2008 فبراير 05ت، بتاريخ . ت. م/ت

بسبب التجاوزات المالحظة، داعية إياه إلى إبالغها بمالحظاته المحتملة حول هذه المسألة خالل عشرة 
  أيام تلي استالمه الرسالة المذآورة؛

 فبراير 13يخ   بتار08 /ع. م /035م، في رسالتها رقم .  بالنظر إلى أن الحجج التي ساقتها ماتال ش-
  لم تكن آافية لتبرير التجاوزات الخطيرة اللتزاماتها التعاقدية؛2008

 بالنظر إلى خطورة التجاوزات المسجلة على صعيد االلتزامات فيما يخص نوعية الخدمة المنصوص -
عليها في دفتر االلتزامات، من جهة، وانعاآاساتها المضرة بالنسبة لمجموعة المستخدمين، من جهة 

  خرى؛أ
 بالنظر إلى أن المجلس الوطني للتنظيم هو المعني بالسهر على احترام االلتزامات المترتبة على -

م، عبر تطبيق العقوبات التي .القانون، والتشريع، وعلى دفتر االلتزامات الذي وقعه المستغل ماتال ش
  ينص عليها التشريع المعمول به؛

  

  يـــــــــــقـــــــــرر
  

  : لىالمادة األو
  ثمانية وعشرين مليون أوقية :  بمبلغ 1تطبق العقوبات المالية

م نتيجة التجاوزات المالحظة على مستوى االلتزامات بخصوص .على شرآة ماتال ش) 28 000 000(
 من دفتر االلتزامات الخاص بالرخصة  موضوع المقرر رقم 9نوعية الخدمة المنصوص عليها في المادة 

  :نسبة انقطاع المكالمات و نسبة ضياع المكالمات، وبخاصة 04/06/2000 ، بتاريخ 401
  

  : 2المادة 
  .تعتبر العقوبة المالية أعاله ديونا للدولة وتسدد للخزينة العامة

  : 3المادة 
  .يكلف مدير االتصاالت بتطبيق هذا القرار

  
   الرئيس                                                                                                    
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       محمد سالم ولد لكحل                                                                               
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للتفاصيل انظر الجدول الملحق) : 1(

  
  قـــحـــمل

  
، 1 من دفتر التزامات الرخصة رقم 9جدول حساب الغرامات المتعلقة بنوعية الخدمة المحددة في المادة 

  معدل انقطاع المكالمات و معدل فقدان المكالمةخاصة 
  

معدل فقدان   البلدة
  )%(المكالمات

  غ الغرامةمبل
  )         أوقية     (

معدل انقطاع المكالمات 
)% (  

  مبلغ الغرامة
  )          أوقية     (

  0  0  8400000  56  *شكار
  0  0  8400000  56  * لخذيرات-الزرافية
  0  0  2240000  32  * جوك-الغايرة
  0  0  1960000  28  تامشكط

  0  0  1050000  15  الزويرات
  0  0  2100000  14  *أطار
  0  0  1650000  11  *جهتجك

  0  1  700000  10  آيهيدي
  0  0  1500000  10  *المذرذره
      28 000 000  المجموع

  28 000 000  المجموع الكلي
  بلدات حدث فيها تكرار* 
  

   :تنبيه
ترتبا على مخالفة ا لم يكن النقص مذإ" التي نصت على أنه 1999 يوليو 11 بتاريخ 019-99 من القانون 6تم احتساب العقوبات طبقا للمادة 

 ماليين 7جزائية فإن العقوبات تكون بغرامة مالية ال يمكن أن يتجاوز مبلغها، الذي يتناسب طردا مع خطورة المخالفة ومع الفوائد المجنية، 
  ".  مليون في حالة مخالفة جديدة لنفس االلتزام15أوقية إلى 

  :ولهذا الغرض تم األخذ في الحسان ما يلي
  :فقدان المكالمات بالنسبة لمعدل 

  ، ال توجد مخالفة؛ %5اقل أو يساوي  -
 ، اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولذالك لم تطبق أية عقوبة؛ %10 وأقل من %5أزيد من  -
  مليون أوقية في حالة التكرار؛ 15 مالييين أوقية، وتصل إلى 7 تكون العقوبة %100من  -
  . لغرامة مناسبة طرديا مع المعدل المسجل ، تكون ا%100 و%10بين  -

  :بالنسبة لمعدل انقطاع المكالمات 
  ، ال توجد مخالفة؛ % 3أقل أو يساوي  -
  اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولم تطبق أية عقوبة ؛%6 وأقل من %3أآثر من  -
  مالييين اوقية؛ 5 تبلغ الغرامة %100من  -

  .  اسب العقوبة طرديا مع المعدل المسجل تتن%100 و%6بين  -
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  قرار المجلس 
  الوطني للتنظيم 

  م.إ/ ت. و. م/ ت. س/01/08رقم 
  

  
  :إن المجلس الوطني للتنظيم

 
   المتعلق بسلطة التنظيم متعددة القطاعات؛2001 يناير 25 بتاريخ 18-2001: نظرا للقانون رقم

 
   المتعلق باالتصاالت؛1999 يوليو 11، بتاريخ 019-99: نظرا للقانون رقم

 
 المحدد إلجراءات منح و تقنين و رقابة  2001 فبراير 21م، بتاريخ .ب.د.و/130: نظرا للمقرر رقم
 الرخص واألذون؛

  
 إلنشاء 2 المتضمن منح الرخصة رقم 2000 يوليو 18م، بتاريخ .ب.د.و/528نظرا للمقرر رقم 

( ، لصالح الشرآة الموريتانية لالتصاالت رمفتوحة للجمهوواستغالل شبكة لالتصاالت النقالة ، ال
   ؛)م. موريتل ش

  
 إلنشاء 3 المتضمن منح الرخصة رقم 2001 ابريل 12م بتاريخ .ب.د.و/229نظرا للمقرر رقم 

  ؛)موريتل( الموريتانية  لالتصاالت التصاالت ، مفتوحة للجمهور، لصالح الشرآة لواستغالل شبكة 
  

  ؛2000 يوليو 18بتاريخ  ، الموقع 2زامات المتعلق بالرخصة رقم نظرا لدفتر االلت

  ؛2001 إبريل 12، الموقع بتاريخ 3نظرا لدفتر التزامات الرخصة رقم 

 يونيو 27، بتاريخ 1999 يوليو 11يوم   الصادر019 -99 من القانون رقم 73نظرا إللغاء المادة 

    ؛   2007

 ؛2007ر  دجمب04 نوفمبر إلى 16التنظيم من ة نظرا لتقرير التفتيش المعد من طرف سلط

ت، بتاريخ . ت.م/ م.ا/ت.و.م/ت.س/10151 و 10149نظرا لإلنذارات الموجهة عبر الرسائل رقم  

  ؛2007 ردجمب 07

ت .ت.م/ م. إ / ت.و.م/ت.س/ 10151 و 10149 نظرا لإلنذارين الواردين في الرسالتين رقم -

 ؛2007 ردجمب 07بتاريخ 

 ، من طرف سلطة التنظيم؛2008  يناير 24 إلى07 بعثة الرقابة المقام بها من نظرا لتقرير

 التي تحل 2008 فبراير 05ت، بتاريخ .ت.م/م.إ/ت.و.م/ت.س/325نظرا لرسالة سلطة التنظيم رقم 
  م؛.محل تبليغ باعتراضات إلى موريتل ش

 
   ؛2008 فبراير 6اريخ ، بت ع.م/م .م / 040م، الوارد في الرسالة  رقم .نظرا لرد موريتل ش
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م ملزم، بالرجوع إلى النصوص أعاله ، يلتزم بتأمين دائم . بالنظر إلى أن المستغل موريتل ش-

  ؛ETSI  و UITالستمرارية مستويات نوعية مطابقة للنظم الدولية وبالخصوص نظم  
  
رية الخدمة؛ م التزم، بشكل صريح؛ فيما يخص دوام واستمرا. بالنظر إلى أن المستغل موريتل ش-

  : بتأمين2 من دفتر االلتزامات الخاص بالرخصة رقم 9 ةوبموجب الماد
  ؛7/ أيام 7 ، 24/  ساعة24دوام للخدمة * 
  .استمرار توفير الخدمة، التي ال يمكن أن تنقطع إال بإذن مسبق من سلطة التنظيم* 
 من دفتر االلتزامات الخاص 9دة  بالنظر إلى  أن مستويات النوعية التي التزم بها المستغل طبقا للما-

  :، من شأنها توفير المعدالت الدنيا التالية في التجمعات وعلى المحاور الطرقية المعنية2بالرخصة رقم 
   بما في ذلك أثناء األحداث التي يترتب عنها ارتفاع آثافة االستخدام GoS (%5 (قصوينسبة ضياع -
  ؛) إلخ... مؤتمرات، ندوات، معارض ( 
 ؛3%ة انقطاع المكالمات أقصاها نسب -

/ 10151 و 10149، عبر الرسالتين  رقم م .موريتل ش بالنظر إلى أن سلطة التنظيم جددت للمستغل
؛ اللتين تحالن محل إنذار، ضرورة التقيد بحيثيات 2008 ردجمب 07ت بتاريخ .ت.م/ م. إ / ت.و.م/ت.س

  نوعية الخدمة؛ ، فيما بخص 3 ورقم 2دفاتر التزامات الرخصتين رقم 
م النواقص المالحظة في بعض البلدات، .ل شموريت  بالنظر إلى أنه، رغم هذا اإلنذار، لم يعالج المستغل-

 ؛2008آما يظهر ضمن تقرير بعثة التفتيش في يناير 
. و. م/ ت. س / 325م، عبر الرسالة رقم .  بالنظر إلى  أن سلطة التنظيم، أشعرت المستغل ماتال ش-
، بنيتها تطبيق العقوبات المالية التي ينص عليها القانون، ضده 2008 فبراير 05ت، بتاريخ . ت. م/ام/ت

بسبب التجاوزات المالحظة، داعية إياه إلى إبالغها بمالحظاته المحتملة حول هذه المسألة خالل عشرة 
  أيام تلي استالمه الرسالة المذآورة؛

 فبراير 06بتاريخ /  ع. م/م.م / 040م، في رسالتها رقم . ش بالنظر إلى أن الحجج التي ساقتها موريتل -
  لم تكن آافية لتبرير التجاوزات الخطيرة اللتزاماتها التعاقدية؛2008

 بالنظر إلى خطورة التجاوزات المسجلة على صعيد االلتزامات فيما يخص نوعية الخدمة المنصوص -
المضرة بالنسبة لمجموعة المستخدمين، من جهة عليها في دفاتر االلتزامات، من جهة، وانعاآاساتها 

  أخرى؛
 بالنظر إلى أن المجلس الوطني للتنظيم هو المعني بالسهر على احترام االلتزامات المترتبة على -

م، عبر تطبيق العقوبات .القانون، والتشريع، وعلى دفتر االلتزامات الذي وقعه المستغل موريتل ش
  ل به؛التي ينص عليها التشريع المعمو

  

  يـــــــــــقـــــــــرر
  

 ) 103 330 000( مائة وثالثة ماليين وثالثمائة ألف :  بمبلغ 1تطبق العقوبات المالية: المادة األولى
  : م  نتيجة النواقص المتعلقة بالتزاماتها في مجال.أوقية ، على شرآة موريتل ش

 3 دفتر التزامات الرخصة رقم  من18استمرارية ودوام الخدمات المنصوص عليهما في المادة  •
  ؛12/04/2001 بتاريخ 229موضوع المقرر رقم 

 موضوع المقرر 2 من دفتر التزامات الرخصة رقم 9نوعية الخدمة المنصوص عليها في المادة  •
  .نسبة انقطاع المكالمات و نسبة ضياع المكالمات؛  وبخاصة 18/07/2000 بتاريخ 528رقم 

  
  .لمالية أعاله ديونا للدولة وتسدد للخزينة العامةتعتبر العقوبة ا: 2المادة 
  .يكلف مدير االتصاالت بتطبيق هذا القرار: 3المادة 

   الرئيس                                                                                                    
       محمد سالم ولد لكحل                                                                               
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للتفاصيل انظر الجدول الملحق) : 1(

  مـــلـــحــــق
  

 من دفتر التزامات 18حساب الغرامات المتعلقة بالنواقص في مجال استمرارية ودوام الخدمة، المحددة في المادة جدول 
  معدل انقطاع المكالمات و معدل فقدان المكالمة، خاصة 3الرخصة رقم 

  
  )أوقية(مبلغ الغرامة    خدمة ناقصة  المدينة

  2 000 000  إنترنت  أآجوجت
  7 000 000  فاآس+إنترنت+صوت  بوغي

  2 000 000  فاآس  بارآيول
  2 000 000  فاآس  باسكنو
  4 000 000  فاآس+صوت  مقامه

  2 000 000  فاآس  المجرية
  2 000 000  فاآس  وادان

  2 000 000  فاآس  شنقيطي
  23 000 000  المجموع

  
 من دفتر التزامات 9دة جدول حساب الغرامات المتعلقة بالنواقص في مجال استمرارية ودوام الخدمة، المحددة في الما

  معدل انقطاع المكالمات و معدل فقدان المكالمة، خاصة 2الرخصة رقم 
  

معدل فقدان   البلدة
  ) %(المكالمات

  مبلغ الغرامة
  )          أوقية     (

معدل انقطاع 
  )%(المكالمات

  مبلغ الغرامة
  )          أوقية     (

 0 0  7 000 000  100  المجرية
 0 0  10 200 000  68  *تامشكط
 300 000 6  9 600 000  64  *امبود

 0 0  4 200 000  60  لخذيرات/ الزرافيه
 0 0  8 400 000  56  *جيكني

 0 0  6 600 000  44  * جوك–الغايره 
 0 0  6 000 000  40  *عدل بكرو

 0 0  3 150 000  21  *تنبدغه
 0 0  3 000 000  20  *آمرج

 650 000 13  3 000 000  20  *الزويرات
 0 0  2 400 000  16  *ارآيولب

 0 0  1 120 000  16  شنقيطي
 0 0  2 400 000  16  *روصو
 0 2  2 250 000  15  *النعمه
 0 0  2 100 000  14  *أطار
 0 0  980 000  14  آوبني

 0 0  2 100 000  14  *الطينطان
 0 0  1 800 000  12  *باسكنو
 700 000 14  840 000  12  آرمسين
 0 0  840 000  12  المذرذره
 0 0  700 000  10  ارآيز

  1 650 000    78 680 000     المجموع
   80 330 000المجموع العام                                                            
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 بلدات حدث فيها تكرار* 
  
   :تنبيه

ا لم يكن النقص مترتبا على ذإ" التي نصت على أنه 1999 يوليو 11 بتاريخ 019-99 من القانون 6تم احتساب العقوبات طبقا للمادة 
مخالفة جزائية فإن العقوبات تكون بغرامة مالية ال يمكن أن يتجاوز مبلغها، الذي يتناسب طردا مع خطورة المخالفة ومع الفوائد 

  ".  مليون في حالة مخالفة جديدة لنفس االلتزام15 ماليين أوقية إلى 7المجنية، 
  :ان ما يليياألخذ في الحسولهذا الغرض تم 

  :بالنسبة لمعدل فقدان المكالمات 
  ، ال توجد مخالفة؛ %5اقل أو يساوي  -
 ، اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولذالك لم تطبق أية عقوبة؛ %10 وأقل من %5أزيد من  -
 ي حالة التكرار؛  مليون أوقية ف15 مالييين أوقية، وتصل إلى 7 تكون العقوبة %100من  -
  .  ، تكون الغرامة مناسبة طرديا مع المعدل المسجل%100 و%10بين  -

  :بالنسبة لمعدل انقطاع المكالمات 
  ، ال توجد مخالفة؛ % 3أقل أو يساوي  -
  اعتبرت سلطة التنظيم أن هذا المعدل يمكن التسامح معه ولم تطبق أية عقوبة ؛%6 وأقل من %3أآثر من  -
  مالييين اوقية؛ 5رامة  تبلغ الغ%100من  -
  .   تتناسب العقوبة طرديا مع المعدل المسجل%100 و%6بين  -
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  2008الحالة  المالية للسنة  : 2الملحق 
  

 :2008 دجمبر 31الحصيلة بتاريخ   - أ
 

  
  أصول 

  
  2007صافي   2008صافي   إهالك ومؤن   2008خام 

          
  10942300  9031000  81232500  90263500  أمالك غير عينية ثابتة ** 

  10942300  9031000  81232500  90263500  التكاليف المثبتة *
          

  830710837  691639271  732885684 1424524955  أمالك عينية ثابتة**
  314315918  311948301  45067506  357015807  بناء *
  282708964  191537614  543245602  734783216  منشآت مرآبة متخصصة*
    1363698  590925  1954623  معدات االستغالل*
  70402442  40732865  12527024784537382  وسائل نقل * 
  41992072  29731657  27715487  57447144  معدات معلوماتية *
  121291441  116325136  31728782  148053918  معدات وأثاث مكاتب * 
          أمالك عينية ثابتة أخرى* 

  1315696        ك ثابتة جارية أمال** 
  1315696        أمالك ثابة جارية * 

  10061782  3197405  365281884  368479289  قابلة لالنجازقيم ** 
          سلفات/ مزودون* 
  6783498  2849545  365281884  368131429  مستخدمون وحسابات مرتبطة * 
  322440  347860    347860  عمال وحسابات مرتبطة * 
          ة وهيئات أخرى الدول* 
  2955844        مدينين آخرين * 

  893483812 1154226066   1154226066  قيم متوفرة ** 
  892568919 1153912151   1153912151  حسابات جارية في المصارف*
  714893  113915    113915  الصندوق المرآزي* 
  200000  200000    200000  صندوق نظام السلف* 
          المصارفحسابات آجلة في * 
  11363473        حسابات التوقعات والتنظيم ** -

          أعباء مالحظة مسبقا * 
          مداخيل مرتقبة * 
  11363473        حساب في انتظار التسوية * 

 1757877900 1858093742  1179400068 3037493810  مجموع األصول 
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  الخصوم 
  

ية ئجموع جز  2008صافي 
2008  

  2007صافي 

        
        صة  لرؤوس أموال خا** 

  1171170173  1352870020    احتياطات* 
  571300442    661848869  )18-2001 قانون 53م (قانونية احتياطات - 
  599869731    691021151   منح تجديد األمالك الثابتة - 

  256412461  231162429    نتائج في انتظار التحويل* 
  64712613    74712614   تأجيل من جديد - 
  191699848    156449815   فائض السنة المالية - 

        
 1427582634  1584032449  1584032449  جموع صافي الوضعية

        
  285376269  196384575     التجهيزاتإعانات** 

  885246000    907092954   التجهيز إعانة* 
  -599869731  -710708379  الحصة المحولة  *  
        

  11363473      طار واألعباء مؤن لألخ** 
        

  29829410  77676718  ديون قصيرة األجل ** 
         

  1183201    3796977    ممونون* 
        ون  ون دائنممستخد* 
  16080708    13810538  عمال وحسابات مرتبطة * 
  8011839    8210697  الدولة وهيئات عمومية أخرى* 
  2420848    943623   االجتماعيالصندوق الوطني للضمان * 
  2132814    50914883  دائنون مختلفون * 
  3726115      سويةحسابات التوقعات والت** -
        
  3726115      ر التسديد انتظافي أعباء * 
  11363463      حساب التوقعات في انتظار التسوية  * 

  1757877900  1858093742  1858093742  مجموع الخصوم
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  31/12/2008ريخ  جدول النتائج بتا–ب 
  مصاريف 

  
خارج عن   االستغالل 

  االستغالل
  2007مجموع   2008مجموع 

        
        تحديد نتائج 

        اإلستغالل وخارج اإلستغالل
  27228491  30672310  30672310  شراء تموينات غير مخزنة **
  18571853  26659141  26659141  نفقات خارجية متعلقة باالستثمار **
  331871087   خارجية تتعلق بالنشاط نفقات**

  

331871087  202221713  
          

 248022057 389202538  0 389202538  استهالآات وسيطية 
  0    0    
  21552605  34447140  0  34447140  نفقات وخسائر مختلفة *

  379119542  454119961    454119961  نفقات العمال**
  311032  325200    325200ضرائب ورسوم وتحويالت مماثلة **
  20898  23027    23027  نفقات مالية **
  166064285  191470307    191470307  حصص  اإلهالك**
  127396833  59430540    59430540  حصص للتموينات **

 694465195 739816175  739816175  قيمة مضافة 
  191699848  156449815  156449815  الفائض 

          
 1134187100 1285468528  0 1285468528 المجموع

          
          تحديد نتائج التنازل

           قيم العناصر المسلمة* 
           ربح التنازل : رصيدال

  0  0      المجموع 
          

          تحديد نتائج االستغالل
          ناتج االستغالل * 
          ناتج خارج اإلستغالل *  
          نتائج التنازل * 
  191699848  156449815 0    الرصيد * 

 191699848 156449815    المجموع 
          

          تحديد  الناتج الصافي  
          
  191699848  156449815       الفائض الصافي :رصيدال

 191699848 156449815    مجموع 
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  الرصيد 
  

  2007مجموع   2008مجموع   خارج االستغالل    لاالستغال

          
 وخارج االستغاللتحديد نتائج 

    لغالاالست
        

  995103817 1093529701   1093529701  مستحقات**
  450000  255000    255000  مداخيل أخرى ** 

      0    
  995553817 1093784701   1093784701  يئمجموع جز

      0    
  91151420  110838648    110838648  دعم الحصة المحولة لحساب** 
  19151405  331000    331000   مختلفة وأرباحموارد ** 
  24279662  65785749    65785749  موارد مالية **

  4050796  3364957    3364957   اإلتالفاستعادة تموينات  ** 
    11363473    11363473  استعادة تموينات المخاطر **

 1134187100 1285468528   1285468528  المجموع
          

          تحديد ناتج التنازل
          ناتج التنازل عن عناصر الرصيد* 

           عناصر التنازلإهالك
          المجموع 

          
          تحديد ناتج االستغالل

  191699848  156449815      ناتج االستغالل * 
          ناتج خارج االستغالل* 

  0         ناتج التنازل
  191699848  156449815    المجموع 

          
          تحديد الناتج الصافي 

  191699848  156449815      الناتج الصافي * 
  191699848  156449815    المجموع 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م سلطة التنظي   
  

 41 12 / 70 12 529 (222): هاتف
  79 12 529 (222):          فاآس

  4908: ب .         ص
  

webmaster@are.mr 
www.are.mr 
 
 

 


