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  رئيسالة ملآ
  
  

ثر اآتمال  بتقديمه لكم إأتشرفذي وال،  2006ا التقرير الخاص بنشاط ذهيصدر
  التي انطلقت و فتح قطاع االتصاالت أمام المنافسة عملية المرحلة الثانية من 

 المتعلق 1999 يوليو 11 الصادر بتاريخ 019-99 طبقا للقانون رقم 2004سنة 
  .بإصالح هذا القطاع

 إثر مناقصة دولية في إطار ،جددة يتمتع بتكنولوجيا مإن بروز فاعل شمولي جديد
  . ومستدامة، شريفةيفتح آفاقا حقيقية لتنمية منافسة فعلية ،هذا المسار

  :االتصاالت تطورا إيجابيابرات الرئيسية الخاصة  شهدت المؤشخالل هذه السنة
 بذلك تطورا بنسبة  محققا مشترك،وني المشترآين عتبة الملعددتجاوز  -

  ؛مقارنة مع السنة السابقة% 39
على واحدة لى شبكة اتصاالت إ نفاذ  مدينة وبلدة حصلت على60أآثر من  -

 ؛ وتمت تغطية الخطوط الطرقية الرئيسية بشكل شبه آامل.األقل
 بنسبة ، أوقيةار ملي42 الذي يفوق اليوم ،ارتفع رقم أعمال خدمات الهاتف -

 ؛26%
حيث ، % 21ارتفعت مساهمة القطاع في تكوين الناتج الداخلي الخام بنسبة  -

 ؛ مليار أوقية25تناهز 
 - مليار أوقية27,9 الرخص البالغ إسهام خارج -ار في القطاعبلغ االستثم -

 إضافة إلي أن االستثمار %28 مليارات وسجل نموا بنسبة 8أزيد من 
  سنوات؛ 5استعاد نموه ألول مرة منذ 

رة من حيث القيمة المضافة حسب العامل  القطاع المقدإنتاجيةأخيرا زادت  -
 . بنفس النسبةتشغيل الرسمي في الوقت الذي يزداد فيه ال،%10بنسبة 

 
تغلين سخفي بعض التجاوزات من قبل الم يجب أن ال تمرضيةالهذه الوضعية إن 
 . الخدمةنوعية تلك المتعلقة ب- على الخصوص- بينها منتهم التيا التزامتجاه

 ستزيد ،غلينست من قبل الماألخرىولوضع حد لهذه التجاوزات ولكل النواقص 
راتها خاصة على صعيد حماية وستعزز من قد. تها الرقابيةسلطة التنظيم من ترسان

 المناسبة التي تمليها عليها مأموريتها آلما اإلجراءاتولن تتردد في تنفيذ . المستهلك
  . طبقا للقوانين والنصوص المعمول بها،األمرلزم 
على صعيد التنظيم الداخلي للهيئة، بتعيين المجلس - أيضا-2006 سنة اتسمتلقد 
 إلى - أواخر السنة- وباالنتقال، من السنةاألخير مطلع الفصل ظيمي الجديد للتنالوطن

  .ظروف العمل والسعي إلى الفاعلية تحسين من بهدف المقر جديد آامل التجهيز
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ويض الخدمة فة للعمل بت التحضيرياألشغالوعلى مستوى الكهرباء اآتملت 
  .روطشوتم تحديد نظام التسيير وصيغت دفاتر ال العمومية
 العام و ين من هذه الشراآة بين القطاع2007 عشرة بلدة سنة إحدى يدفوستست
  .الخاص

 النصوص ى عل،في مستقبل قريب ،على صعيد آخر يتوقع أن تتم المصادقة
  .التطبيقية لمدونة الماء

على أن يستفيد سائر المواطنين  -أيضا  - ستسهر سلطة التنظيم 2007وخالل سنة 
 في يجابيةومن انعكاساته اإل 2006غلون سنة ستجدد الذي حققه الممن االستثمار الم
  .مجال المنافسة

  
  
  

  محمد سالم ولد لكحل
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  مالية السلطة: الفصل األول
  
   الوثائق الماليةإعداد منهجية-1

 2001 يناير 25 بتاريخ 18-2001 من القانون رقم 55 تطبيقا للمادة
 يتم وضع الوثائق المالية طبقا ، التنظيم متعددة القطاعاتالمتعلق بسلطة

  .للمخطط المحاسبي الموريتاني
  : هيالطرق المحاسبية الرئيسية المطبقةو
  الوحدة النقدية -

  .األوقيةبيعبر عن العمليات المالية 
يتم تسجيل العمليات المنجزة بالعملة الصعبة خالل نفس اليوم الذي تتم فيه 

  .المقايضة
  لديون والسلفات بالعملة الصعبةا -

يتم تحيين الديون والسلفات بالعملة الصعبة عند نهاية السنة المالية حسب 
 .سعر الصرف نهاية العام لدى البنك المرآزي الموريتاني

رق افو"ويتم احتساب فوارق تحويل العملة في الحصيلة تحت بند 
  ."التحويل

الية فيتم احتسابها مليات الماح الصرف الناتجة من الع أما خسائر وأرب
  .مباشرة ضمن حساب النتائج

  الممتلكات الثابتة -
مالية  الكلفة الإهالكويتم ، ر اقتنائهااسعبأ الممتلكات الثابتة احتسابيتم 

  .انطالقا من تاريخ وضعها في الخدمةللممتلكات الثابتة بالتدريج 
  : التكلفة هي دمة في إهالكوالمعدالت المستخ

  %50لوماتية برامج مع
  %25مخصصات التأثيث 

  %05عمليات البناء 
  %10أدوات االستغالل 

  %12.5) أجهزة اتصاالت(منشآت مرآبة 
  %25 نقل وسائل

  %10أدوات وتجهيزات مكتبية 
  %10أجهزة معلوماتية 

  %10ممتلكات ثابتة أخرى 
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ة في نهاية السنة الماليالممتلكات الثابتة المتجسدة ولقد تم احتساب حصيلة 
  . المحاسبيةاألرصدةتمت مقاربة الحصيلة مع  آما

  الموجودات -
  بالعملة أما الموجودات،قيمها االسميةب باألوقية الموجودات احتسابيتم 

الصعبة فيتم تحيينها نهاية السنة المالية وفق معدل البنك المرآزي 
  . أو الخسائر في حساب الناتجاألرباح وتحسب ،الموريتاني

  األرصدة -
 الشرعية ومخصصات تحديد الممتلكات الثابتة طبقا االحتياطياتكل تتش

  . المتعلق بسلطة التنظيم متعددة القطاعات18-2001 من القانون 53للمادة 
  .)37 صفحة 1مقدمة في الملحق  المالية وثائقال(
  
  :ذبذبات الطيفل المسبقة فعاتبالد سلفات متعلقة -2

 على المستخدمين في مجال فيما يخص المتأخرات المستحقة للسلطة
 لجنة خالل سنة إنشاء تم ،ذبذبات الطيفالدفعات المسبقة من أجل استخدام 

 بهدف دراسة وضعية هذه الديون واقتراح اآلليات المناسبة 2006
  .الستردادها

 غير األرصدةوفي نهاية السنة قدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن تحديد 
   :دينين حسب المتقريبا وتوزيع مليون أوقية 269المسددة بمبلغ 

  )عمومي، شبه عمومي( القانوني الوضع -
 )نواآشوط، نواذيبو(الموقع الترابي  -
ديون سددت جزئيا أو خاضعة لعقود (درجة صعوبة التحصيل  -

ن لهم علقة باشتراآات تم قطعها، مستخدموسارية المفعول، ديون مت
 ...) وجود نزاعات الخ،عناوين أو بال عناوين

ت اللجنة على المجلس الوطني للتنظيم اللجوء لخدمات المحامين واقترح
من أجل استرجاع هذه الديون وتحويل مخصصات التحصيل نحو 

على أن يبت المجلس الوطني  التي تبدو غير قابلة لالسترداد األرصدة
  .2007للتنظيم بشأن تقرير اللجنة بداية سنة 

  
  
  

  تعزيز القدرات: الفصل الثاني
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ة للمجلس الوطني الجديد  الخمساألعضاء بتعيين 2006 تميزت سنة
بانتقال  وآذا ،من نفس الشهر 16 بدأ العمل يوم  وقد، بداية أآتوبرللتنظيم

   . نوفمبرنهاية المدشن ،مبر إلى مقرها الجديدسلطة التنظيم خالل شهر ديس
ومن جهة ثانية يتواصل تعزيز الموارد البشرية سواء على مستوى تعزيز 

 ةق أو على مستوى التكوين ومتابعة التطورات التكنولوجية والتنظيميالفر
  .للتنظيمفي القطاعات الخاضعة 

وأخيرا نظمت سلطة التنظيم مسابقة دخول المدرسة العليا متعددة الجنسيات 
  .2007-2006لالتصاالت في داآار لسنة 

  
  قطاع االتصاالت: الفصل الثالث

  
  مرصد السوق -1
  ترآين المش أعداد– 1-1
   المشترآين بإيجازأعداد - 1-1-1
  التطور 2006  2005  2004  

 2005-2006  
            %39  1.094.992  786615  566325  عدد المشترآين

            %37  %36.2  26.4  %21.5  )1(نفاذ معدل ال
  الفاعلون وحساباتنا: المصدر

  

   المشترآينأعداد تفاصيل وتحليل  1-1-2
   مشترآي الهاتف الثابتأعداد 1-1-2-1
  2004  2005  2006  

  34870  41000  42282  عدد المشترآين
  %15 -  %3 -     التطور

  %1.16  %1.4  %1.5  معدل الولوج 
   الفاعلون وحساباتنا:المصدر

  
  
  
  
  
  

سنة % 15 المشترآين انخفاضا قدره شهد عدد ،آما يظهر الجدول أعاله
2006.  

  ويمكن تفسير هذه الوضعية من خالل ظاهرة االنتقال نحو الهاتف 
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  م لخدمة -شالمحمول وانتهاء فترة االحتكار الممنوحة لشرآة موريتل 
 خالل فترة االحتكار هذه آان دفتر هذلك أن. 2004الهاتف الثابت في يونيو 

راجع (بط التزامات موريتل يفرض عليها واجبات سنوية في مجال الر
  )mr.are.www :دفتر االلتزامات المذآور على موقع سلطة التنظيم

.  
  

    
Nombre d'abonnés 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

2004

2005

2006

Nombre d'abonnés 

 
  
   

  . باستمراراالنخفاضينزع إلي  ضعيفا وظلللهاتف الثابت النفاذ معدل 
  
   الهاتف المحمول في المشترآينأعداد  -1-1-2-2
  
  2004  2005  2006  

  1.060.122  745615  524043  عدد المشترآين
  %42  %42    التطور

  %35  %25  %20  معدل الولوج
   الفاعلون وحساباتنا:المصدر

  

  
  
  
  
  

  عدد المشترآين
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Nombre d'abonnés 
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 ،%42 زاد عدد المشترآين في الهاتف المحمول بنسبة 2006في سنة 
متجاوزا نصف مليون مشترك ومؤآدا بذلك نمو وديناميكية سوق الهاتف 

أي ما يمثل معدال يزيد ، %35 وقد بلغ معدل ولوج الهاتف الخلوي .النقال
  .البلد من سكان على هاتف خلوي لواحد من آل ثالثة

من العدد % 66يمثل النشطين عدد المشترآين أن  هنا إلى اإلشارةوتجدر 
  . للمشترآيناإلجمالي

  
  نو حصص السوق من حيث المشترآ1-1-2-3
  

من شبكة المشترآين % 97حمول تف الم مثلت شبكة الها2006في سنة 
  .اإلجمالية

  2004  2005  2006  
  1.094992  786615  566325  اإلجماليةالشبكة 

  %3  %5  %7  الهاتف الثابت
  %97  %95  %93  الهاتف النقال

  الفاعلون وحساباتنا: المصدر
  
   شبكة االنترنت1-1-2-4
  2004  2005  2006  

عدد المشترآين في 
RTCومورنيس *  

1600  2121  1745  

  المصدر الفاعلون وحساباتنا
  

- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
   الخدماتلدمج  الرقمية الشبكة و،طةتب المرالشبكة الهاتفية(*) 
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  األوقيةرقم أعمال خدمة الهاتف بماليين  -1-2
  2004  2005  2006  

خدمات الهاتف إجماال 
  األوقية آالفب

29.873,352  33.596,876 42.190,110 

  %26  %12    التطور
  9.239,506  9.423,029  9.953,500  منها للهاتف الثابت

  %2 -  %5 -    التطور
 32.950,604 24.173,846  19.919,852  منها للهاتف النقال

  %36  %21    التطور
  ان وحساباتن الفاعلو:المصدر

   
  
  
  
  األعمال تطور رقم 1-2-1
  

0
5 000 000

10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000

2004 2005 2006

Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie(en milliers d'UM )

Téléphonie 
globale

Dont téléphonie
fixe

Dont téléphonie
mobile

 

  
 مقارنة بسنة % 26 سجلت عائدات خدمات الهاتف نموا بلغ 2006في سنة 

  . بالنسبة للهاتف الثابتاألعمالويالحظ تباطؤ في تراجع رقم .  2005
، بلغت  2006 سنة  زيادة في رقم األعمال، الهاتف النقال شهد سوقوقد

  .ساره باتجاه النمو مؤآدا بذلك م،%36نسبة 
  
  
  
  
  
  األعمال تفصيل وتحليل رقم -1-2-2
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Chiffre d'affaires des services de la téléphonie fixe (milliers UM)

0
500 000

1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000

année 2004 année 2005 année 2006

Produits des
télécoms

Produits
dievrs
interconnexion

Produits
locations de
liaisons

Produits
téléphonie
internationale

2005

Produits des télécoms
(1)

Produits divers
interconnexion

Produits locations de
liaisons

Produits téléphonie
internationale (2)

2006

Produits des télécoms
(1)

Produits divers
interconnexion

Produits locations de
liaisons

Produits téléphonie
internationale (2)

   األوقيةبآالفرقم أعمال خدمات الهاتف الثابت -1-2-2-1
تطور ال  2006  2005  2004  

2005/2006  
مداخيل 

  )1(االتصاالت 
3.545.348 3.497.528  3.307.062  - 5%  

مداخيل 
 إآسسوارات
  االتصاالت

6.680  5.629  10.663  89%  

مختلفة  مداخيل
  بينيلللربط ا

2.216.665 1.697.474  1.322.049  - 22%  

مداخيل تأجير 
  الروابط

510.944  567.507  766.009  35%  

مداخيل خدمات 
 )2(الهاتف الدولي 

3.673863  3.654.892  3.833.723  5%  

  %2 -  9.239.506  9.423.030 9.953.500  المجموع
  الفاعلون وحساباتنا: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

--------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------  
  المحمول عائدات المكالمات المحلية والحضرية ونحو شبكات الهاتف )1(
 عائدات المكالمات الدولية الواردة والصادرة )2(
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Téléphonie mobile (%)

2004

2005

2006

Téléphonie f ixe (%)

2004

2005

2006

0%

20%

40%
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80%

100%

120%

2004 2005 2006

Téléphonie mobile (%)

Téléphonie f ixe (%)

بت انخفاضا بنسبة ف الثا سجلت عائدات خدمات الهات،2006في سنة 
مداخيل مختلفة للربط  " بند انخفاضبسبب، 2005مقارنة بسنة ، 2%

 نحو و، انخفاض عائدات المكالمات المحلية والحضرية وآذا، "البيني
  . هذه الوضعيةغريبا على الذي قد ال يكون تطوره ،شبكات الهاتف النقال

 حيث آان بنسبة 2005 المالحظ ألول مرة سنة ،غير أن هذا االنخفاض
  .2006 ملحوظا سنة ؤا قد عرف تباط،5%
  
  األعمالخدمات االتصاالت في رقم أسواق  حصص 1-2-2-2
  2004  2005  2006  

  %22  %28  %33   الهاتف الثابت
  %78  %72  %67  الهاتف النقال

   الفاعلون وحساباتنا:المصدر
  
  
  
 
 
  

  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 على هيمنتها مسار  ارتفاع واصلت خدمة الهاتف الخلوي،2006في سنة 
سوق خدمة  وعرفت حصة .%78 حصتها فيه  لتبلغسوق االتصاالت
       نقاط بفعل انخفاض نشاط الهاتف الثابت 6  انخفاضا بـالهاتف الثابت

  .%)36(+وارتفاع نشاط الهاتف النقال ، %) 2-(
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Valeur ajoutée télécoms (en millions UM)

0 10 000 20 000 30 000

2 005
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Valeur ajoutée télécoms
(en millions UM)

   القطاععمال  1-3
  2004  2005  2006  

التشغيل في 
  القطاع

773  784  861  

  %10  %1    (%)التطور 
  المصدر الفاعلون وحساباتنا

  
  

Emploi   dans le secteur 
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2004 2005 2006

Emploi   dans le
secteur 

 
 

  .2006سنة % 10عرف التشغيل في القطاع زيادة ملحوظة بنسبة 
  . الطواقم التي تشغلها شرآات االتصاالت-فقط– ويمثل هذا الرقم 

 لغياب ، ومع أن التشغيل في القطاع غير المصنف يبقى صعب التقييم
 حسب دراسة أنجزها ،ر بآالف فرص العمل إال أنه يقد،إحصائيات موثوقة

  .2005 سنة (CMAP)الموريتاني لتحليل السياساتمرآز ال
  
   مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام1-4
  2005  2006  

  24971  20668 )األوقية بماليين( القيمة المضافة لالتصاالت
  %21    ئويةالتطور بالنسب الم

  531295  497002  )وقيةماليين األ(الناتج الداخلي الخام 
  %4.70  %4.16  خ.د.ن\القيمة المضافة لالتصاالت

   وحساباتنا، والمكتب الوطني لإلحصاء، الفاعلون: المصدر
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 سجلت القيمة المضافة للقطاع نموا بلغ ،آما يظهر في الجدول أعاله
من الناتج الداخلي % 4.7 تمثل  نسبةوهي. 2005 مقارنة بسنة ،21%
  .2006 سنة المطبق السعر ب،الخام

  
  القطاعستثمار في  اال-1-5
  2005  2006  

ماليين  (االستثمار في االتصاالت
  )األوقية

6345  8099  

  %28    التطور
  الفاعلون وحساباتنا: المصدر

  
         حيث بلغ  2005ارنة بسنة ق م،حقق االستثمار في القطاع زيادة واضحة

 في االعتبار إسهام الرخص األخذ دون ،2006 سنة  مليون أوقية 8099
  . مليار أوقية27.9سنة  والذي بلغ ال  نفسالممنوحة

 من خالل عمليات توسيع وتكثيف الشبكات -  جزئيا-ويفسر هذا النمو
 ، وقد يكون منح رخصة ثالثة للهاتف النقال.. الخدمةنوعيةبهدف تحسين 

يد عن هذا غير بع،  2006ونفذ خالل سنة ،  2005الذي بدأ في يوليو 
  .الخيار الذي تبنته الشرآات

  
  حرآية االتصاالت يةماحجم -1-6
 حجم المكالمات انطالقا من شبكات الهاتف الثابت والهاتف النقال -1-6-1

  بآالف الدقائق
  2005  2006  

 اإلجماليالنشاط 
  )نقال+ثابت(

492113  581574  

  %18    التطور
  54555  71032  انطالقا من شبكة الثابت

  %23 -    ورالتط
  527019  421081   النقالانطالقا من شبكات

  %25    التطور
   الفاعلون وحساباتنا:المصدر
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Trafic global (f ixe+mobile)
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اشتد مستوى انخفاض النشاط انطالقا من خدمة الهاتف ،  2006في سنة 
ويمكن تفسير هذه الوضعية . 2005سنة % 9مقابل ، % 23الثابت ليبلغ 

  . من الثابت نحو المحمولنتقالاالالل ظاهرة  من خ-اأساس –
 2006سنة % 25وسجل النشاط المنطلق من شبكات النقال زيادة بحدود 

  . في الوتيرة وهو ما يترجم تراجعا..في السنة السابقة% 72بينما آان 
  
   حصص السوق من حيث النشاط الصادر-1-6-2
  2004  2005  2006  

  %9  %15  %23  الهاتف الثابت
  %91  %85  %77  اتف النقالاله

  الفاعلون وحساباتنا: المصدر
  
  

هيمنته ،  2006 سنة ،يتضح من هذا الجدول أن الهاتف النقال واصل
من % 91 حصة امكتسح ، من حيث النشاط الصادر،الواسعة على السوق

  .السوقذلك 
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   الدقائقآالف ب RTCنترنت  حجم النشاط لال-1-6-3
  2004  2005  2006  

تصاالت على حجم اال
  لإلنترنتRTCشبكة 

32210  40860  25489  

 % 38 - % 27    التطور
   الفاعلون وحساباتنا:المصدر

  
 Volume des communications RTC pour Internet 
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pour Internet 

  
 .2006سنة  %38ترنت بمعدل  لالنRTCتراجع حجم االتصاالت بشبكة 

  ..ADSL الـ  خدماتالشروع في تسويقإلى  عائداا التراجع  هذيكون قدو
  
  المستغلين متابعة التزامات  -2
   التغطية الترابية-2-1
   شرآات الهاتف النقال-2-1-1

 تجاوزت شرآات الهاتف النقال التزاماتها بشكل واسع من ،بفعل التنافس
 في  31/12/2006عند تاريخ   آما أثبتت حضورها.حيث التغطية الترابية

  .موبيل- بالنسبة لموريتل50 و،م. ش.  بالنسبة لماتال، مدينة وبلدة41
 بلدات جديدة، في حين 6م . ة ماتال ش آغطت شر، 2006الل سنة خو

  : الجدول التاليب حس10غطت موريتل موبيل 
  موبيل-تغطية موريتل  تغطية ماتال  البلدة/ المدينة
  ال  نعم  ءامالعص
  )2005منذ (نعم   نعم  بابابي
  نعم  ال  شنقيط

  نعم  ال  اعوينات ازبل
  نعم  ال  غابو

  نعم  ال  لكصيبة
  )2005منذ (نعم   نعم  امبان
  نعم  ال  امبود

  نعم  ال  المجرية
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  نعم  ال  انتيكان
  نعم  نعم  تامشكط
  نعم  ال  تكنت
  ال  نعم  فصاله
  نعم  ال  ومبو
  ال  نعم  ديركاف
  

  :آما استفادت الخطوط الطرقية من عمليات التوسيع هذه
نواذيبو أصبحت مغطاة بشكل شبه آامل بشكبة  -طريق نواآشوط -

  ؛موريتل موبيل
 وتجري ،روصو تحسنا -  وانواآشوط لعيون-ط شهد خطا نواآشو -

  .جوجت من قبل ماتالآا-أعمال تغطية خط نواآشوط
  م. شرآة الهاتف الثابت موريتل ش-2-1-2

 في ، في مجال التغطية الترابية،م بمجموع التزاماتها.وفت موريتل ش
 مدينة 37أصبحت حاضرة في  حيث اآلجال المحددة في دفتر التزاماتها

  .وبلدة
م لم تغط أي بلدة غير منصوص عليها . إلى أن موريتل شاإلشارةدروتج

 ، عكسا لشرآات الهاتف النقال2005 آما فعلت في في دفتر التزاماتها،
ويتوقع أن يمكن منح رخصة . ربما بسبب غياب منافس على شبكة الثابت

من ،  2006 في يوليو ،)نقيتلش(للشرآة الجديدة ) ثابت ونقال(ة شامل
  . من السوقا القسممنافسة في هذإرساء ال

  خريطة التغطية الهاتفية في موريتانيا-2-1-3
 
  
  
 

   
 
 
 
 
 
  



 18

خاصة في الجنوب ، توضح دراسة الخريطة أعاله أن التغطية آثيفة نسبيا 
  . السكانأغلبيةز ترآحيث ت والشرق

  
  مستغلين شبكة اتصاالت ال. 2-1-4

ها تطور آبير في آبا وأعالهتغطية المدن والبلدات التي تظهرها الخريطة 
 تشغيل عدة شبكات 2006 وقد شهدت سنة . الوطنيةاالتصاالتشبكة 

   :خاصةو ،اتصاالت جديدة
 التي تربط 2Mbps*63 من SDH الهرتيزية رزمةالربط على ال -

  ؛نواآشوط بنواذيبو
 بطاقة،  PDHالهرتيزية الرزمة ربط نواآشوط وأآجوجت ب -

16*2Mbps   بنظامSDH؛ 
 إلي SDHبنظام   2Mbps*16  من آيفه–أالك سم  قتوسعة -

21*2Mbps   بنظام SDH؛ 
 . بين آيهيدي وبوآياأللياف البصريةقامة خدمة للربط بإ -

  :مثل اإلنجازوهناك مشاريع أخرى قيد 
 –جكني   –آوبني –لعيون : ط مدن وبلداتبرالتوصلة التي ت -

  .عدل بكرو –آمرج  – هالنعم – تنبدغه
–ولد ينجه  – هآنكوص –آيفه :  مدن وبلداتطبرالتوصلة التي ت -

 سيلبابي؛
  .لعيون -ه أالك وآيف– نواآشوط أقسام توسيع  -

  
 يجدر ، من أجل تطوير حقيقي الرتفاع المد إلى داخل البالدهغير أن

آلما  بتقنيات أآثر أداء، ضعيفة الطاقة ،  الهرتيزية الرزماتاستبدال 
 .تطلب حجم النشاط ذلك

  اتم الخدنوعية -2-2
 أنجزت سلطة ، خدمة شرآات االتصاالتنوعيةفي إطار مهمتها لمتابعة 

 مهمات تفتيش في المدن والبلدات التي تغطيها -2006سنة  -التنظيم 
  .شبكات الفاعلين في الهاتف النقال

 18 خالل الفترة من ،وهكذا تم القيام بمهمة للتحقق من جودة الخدمة
يوجد بها أحد   مدينة وبلدة35غطت ،  2006 مارس 18فبراير إلى 

روصو، آرمسين، المذرذرة، ارآيز، : الفاعلين في الهاتف النقال وهي
برينه، بوتلميت، واد الناقة، أالك، اغشورآيت، بوآي، بابابي، شكار، 

، آرو، )جوك(مقطع لحجار، آيهيدي، سيلبابي، آيفه، آنكوصة، الغايرة 
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آوبني، النعمة، تمبدغه، عدل ، لعيون، الطينطان، )فام لخذيرات(ازرافية، 
  ..زويراتتجكجة، اآجوجت، أطار، انواذيبو، ابكرو، باسكنو، آمورج، 

 في عدة مدن  نقصايستخلص من نتائج هذا التحقيق أن الشرآات تسجل
 الخدمة المحددة في دفاتر نوعية بالتزاماتها من حيث فيما يتعلق،وبلدات
  .شروطها

 خدمة شرآتي الهاتف نوعيةرقابة وأنجزت سلطة التنظيم مهمة ثانية ل
 نوفمبر 11 إلى 06 وجرت المهمة من .النقال ماتال ومورتيل موبيل

  . وشملت آامل مدينة نواآشوط2006
 من حيث التغطية ، عن أداء جيد للشرآتينف التفتيش المقام بهوقد آش

)  وفي سيارة،وداخل عمارة عند الجدار األول ،خارج الفي % 100(
 .وسطةبجودة سماع مت

 الموصوفة بأنها ، وانقطاعاتها،في المقابل ظهرت معدالت فقد المكالمات
 الخدمات التي يتلقاها المستخدمون  نوعية وتعكس بشكل أفضل،مهمة

  :يوميا، على النحو التالي
بالنسبة لشرآة موريتل % 9 بلغ معدل فقد المكالمات المحسوب -

فترض أن يبقى هذا  بينما آان ي،بالنسبة لشرآة ماتال% 7و، موبيل 
  ؛%5قل أو يساوي أالمعدل 

بالنسبة % 2 و،بالنسبة لماتال% 7قطاع المكالمات بلغ معدل ان -
 المسموح به يجب أن ال األعلى علما بأن السقف ..لموريتل موبيل

 .بالنسبة لهذا المؤشر% 3يتجاوز 
، وعليه وجهت سلطة التنظيم إنذارا إلى شرآتي ماتال وموريتل موبيل

 اعتبارا ، في أجل شهر واحد، الخدماتنوعية من حيث ، بالتزاماتهمالتقيدل
  .2006 نوفمبر 23من 

 قامت سلطة التنظيم بمهمة جديدة للتحقق من ،اإلنذاروإثر انقضاء أجل 
 ديسمبر 29 إلى 27جرت هذه المهمة التفتيشية من قد الخدمة ونوعية
2006.  

  :لتاليةلوحظ في أعقاب هذه المهمة تحسن في المؤشرات ا
  :المات المفقودةمعدل المك* 
 األعلىأي تحت السقف ..% 4 بلغ ،م. بالنسبة لشرآة ماتال ش-1

  .%5المحدد بـ 
قف  الس من- قليال- أعلى أي..%6 بلغ ،ل بالنسبة لموريتل موبي-2

  .النظامي
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لكل من الشرآتين علما بأن السقف % 1معدل انقطاع المكالمات بلغ * 
  .بالنسبة لهذا المؤشر% 3يجب أن ال يتجاوز  المسموح به ،األعلى

 ستشرع سلطة التنظيم ، خدمات الشرآاتنوعيةومن أجل تقييم شامل ل
  نوعية حول، في إنجاز عدة مهمات للتفتيش-2007 من سنة بتداء  ا-سنويا

الخطوط الطرقية التي يوجد بها أحد وخدمات الشرآات في آافة البلدات 
  . على األقلمستغلينال
   اشتراك التجهيزات الربط البيني و-2-3

 التي أفضت إلى اإلجراءاتة مباشر ،2006  في سنة ،بدأت سلطة التنظيم
 .الذي تسهر على تطبيقهو،  2006 يناير 16في توقيع ابروتوآول اتفاق 

 وشمل االتفاق الودي بين ،زاعوقد أنهى هذا البروتوآول سنتين من الن
 بالنسبة لسنتي ،اط الربط البيني لنش،تين حول تحديد حسابهماالشرآ
  . الذي اتفقتا عليهالرصيد تسديدوآذا طرق ،  2004-2005

  بالتزاماتها-جزئيا –أوفت الشرآات ، اشتراك التجهيزاتوبخصوص 
 الموقع بين الطرفين ، البنى التحتيةاشتراكالمسجلة في ابروتوآول اتفاق 

  .2005في يونيو 
 ،تحدد شروطه في معاهدة الربط البيني ، شكل تأجيراالشتراك ويأخذ هذا 

 من 5 و،1999 يوليو 11بتاريخ   019-99 من القانون 4طبقا للمادتين 
  .2000 ديسمبر 31 بتاريخ 163-2000المرسوم 

  
  االستعجال أرقامإلي  نفاذ ال-2-4

 وتسيير  وضعإلجراءات المحدد ،R131 من المقرر 5تطبيقا للمادة 
 ، وخدمات الطوارئ واالستعالماتألرقامل  ودليل، للترقيمط وطنيخطم

 بالتحويل المجاني لمكالمات مستغلين تم إلزام ال،فاتر شروطهم وطبقا لد
الطوارئ باتجاه الهيئات العمومية المكلفة بالحفاظ على حياة الناس، 

 .)الشرطة والدرك(ومكافحة الحرائق، وتدخالت قوات حفظ النظام العام 
 على تعاون القطاعات الوزارية المعنية اتااللتزامويتوقف تنفيذ هذه 

  :وهي
  ؛وزارة الداخلية -
 ؛وزارة الدفاع الوطني -
 .وزارة الصحة -

 المعلومات ، لسلطة التنظيم، قدمت بعض القطاعات الوزارية،من أجل ذلك
 من خالل الرد على رسائل وجهت ،المتعلقة بالعناوين الهاتفية لنقاط النجدة

ات على الشرآات التي يبدو أن لديها صعوبات إليها وتم توزيع هذه المعلوم
  .فنية في وضعها قيد التنفيذ
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هذه الصعوبات تتعلق بمنح أرقام هواتف ال تقوم على يحتمل أن تكون 
  .تحديد الموقع

سؤولين الفنيين في الشرآات بهدف وتربط سلطة التنظيم اتصاالت بالم
لسكان العواصم  - األقل على -  والسماح،يجاد حلول للمشاآل المطروحةإ

  .الجهوية باالستفادة من خدمات الطوارئ
 المعنية األطراف ،على 2007 خالل سنة ،ددا سلطة التنظيم  مجلحوست

 في منطقة نالموجودي،ن آل المواطنيتمكن من أجل أن تجد لديها حلوال
 من االستفادة المجانية من خدمات ، إحدى شبكات الشرآاتتغطية

  .لمعمول بهالطوارئ طبقا للتشريع ا
  
   التعريفة-3
   تفصيلية السعاراأل 3-1

ف تحديد د أنجزت سلطة التنظيم تحقيقا دقيقا استه،2006في مارس 
 نتائج هذا التحقيق 2م الملحق  ويقد. المطبقة من قبل الشرآاتاألسعار

  .بعد من الخدمات االعتيادية للهاتفأي ذهب إلى الذ
  
   أسعار نهاية المكالمات-3-2

 بفعل تمديد آاتالوك الربط البيني ،ر الربط البيني دون تغييربقيت أسعا
 استقرسعر و.نموذج لحساب التكلفة يالئم محيطنا نظرا لغياب 2005لسنة 

 22على شبكة النقال عند سعر و ،اق أو8عند ، على شبكة الثابت، المكالمة
  .أوقية

   الموارد النادرة4
  لراديوآهربائية اذبذبات الطيف تخطيط، وتسيير، ورقابة -4-1

 بانعقاد المؤتمر -على الصعيد الدولي-التي تميزت ،  2006آانت سنة 
 وعلى ،)CRR-06( للشرآات في مجال اتصاالت الراديو اإلقليمي

 ،نقيتل بينها واحدة شاملة لشرآة ش،دة رخصالصعيد الوطني بمنح ع
  .ذبذبات الطيفحافلة جدا بالنسبة لخدمة تسيير 

 آان هذا النشاط الحافل عائدا إلى الحاجيات المتزايدة فعلى الصعيد الوطني
،  مصالح البلد  عن بينما آان الدفاع، في مجال الترددات الجددللفاعلين

 والتلفزيوني والصوتي اإلذاعيخالل مسار إرساء الخطة الجديدة للبث 
 862-470 و، ميغاهيرتز230-170 في الموجتين ،)CRR-06جنيف "

  . على الصعيد الدوليألصعبا المهمة ،ميغاهيرتز
سنة في  ، التردداتطيفوقد استمرت مهمة تخطيط وتسيير ومراقبة 

  : من خالل،2006
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ات  في الموج،األرضي الرقمي ،اإلذاعياآتمال تخطيط خدمة البث  -1
  وإقامة ، ميغاهيرتز862-470 و، ميغاهيرتز230-170الترددية 

زيوني والصوتي  والتلفاإلذاعيللبث " CRR-06"خطة رقمية جديدة 
  الموجات الترددية؛على 

،  بمنح الموجات التردديةلجدولنا الوطني الخاصالتحيين الجزئي  -2
 طبقا للتشريع ، وموجات فرعية،وآذا تخطيط وتنظيم عدة موجات

 وخاصة حيثيات توصيات مكتب اتصاالت الراديو ،المعمول به
 ؛)UIT-R(باالتحاد الدولي لالتصاالت 

 في إطار تخطيط خدمة البث ،ار بلدان الجواتالتنسيق مع إدار -3
 230-174 على الموجتين التردديتين ،األرضي الرقمي اإلذاعي

 وآذا الترددات المنشورة في ، ميغاهيرتز862-470 و،ميغاهرتيز
 حول لإلعالم من التعميمات الدولية "أ"القسم الخاص من الجزء 

 ؛)BR IFIC(الترددات 
 دى االتحاد الدولي لالتصاالت باستخدام الترددات لاإلشعار -4
) UIT-R(؛ 
 خصيصوت،  بهدف منح الموجات،تغلينسدراسة طلبات الم -5

 ؛ لصالحهمMMSIالترددات وشفرات 
 التي تقوم بها ، التردداتطيفالرقابة اليومية والمنتظمة على  -6

 وآذا المحطات ،في نواآشوط ونواذيبو) SMS(المراآز الثابتة 
 .المتنقلة

 
- 170 الموجات الترددية  على،األرضي الرقمي اإلذاعيخطيط خدمة البث اآتمال ت. 4-1-1

   مغاهيرتز862-470 و، ميغاهيرتز230
  

بمشروع ، 2005 سنة ،بعد التقدم للمكتب لالتحاد الدولي لالتصاالت
ترددات تتيح تغطية الحاجيات الراهنة والمستقبلية لكافة البلدات لل طخطم

 بينها ،إشعار آشف 1152التي تضمنت  و،على المستوى الوطني، تقريبا 
1086 DT1)  التلفزي -اإلذاعيا للبث تخصيصحاجيات تمثل DVB-T 

   الصوتي-اإلذاعي للبث احاجيات تمثل حجز(DS1 66و )
(T-DAB)   CRR-06، يونيو 16إلى15 الذي التأم في جنيف من 

 أجرى وفد سلطة التنظيم لقاءات مثمرة مع ،وخالل هذا المؤتمر. 2006
 ومع طواقم االتحاد الدولي ،هرةممثلي البلدان الحاضرين لهذه التظا

  .األشغال المكلفة بتنظيم ورعاية ،التلالتصا
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 ،CRR-06ثر المؤتمر الجهوي  إ،وهكذا تمت تلبية طلب سلطة التنظيم
 الرقمي اإلذاعي البث تخصيص (T-DABبخصوص % 100بنسبة 
 الرقمي صلتخصيا (DVB-Tبخصوص  % 82 وبنسبة ،)الصوتي

  ).التلفزيوني
طي الحاجيات الرقمية  أن تغ- مبدئيا-يفترض) GE06(الخطة الرقمية 

  ،230-170لمجموع التراب الوطني على الموجات الترددية المستقبلية 
  . سنة قادمة50 إلى 40وذلك خالل  ميغاهيرتز، 862-470و
  
   لمنح الموجات التردديةجدول الوطني ال-4-1-2

  المتوقع للحاجيات في مجال التردداتلنمو امن أجل استباق
 ولتمكين بالدنا من ،الراديوآهربائية للفاعلين الحاليين والمستقبليين

 تمت إعادة تنظيم بعض الموجات ،االستفادة من آافة خدمات االتصاالت
  : طبقا للمخطط التالي، لمنح التردداتجدولنا الوطنيالترددية في 

  
  وجات التردديةتخطيط وإعادة تنظيم بعض الم

 WIMAXموجات محجوزة لـ 
موجات ترددية 

 GHZبـ 
إرسال 

 محطات متنقلة
عرض الموجة 

 MHZبـ 
إرسال محطة 

  القاعدة
تباين أبعاد 

  *البث
 MHZبـ

3.5  3410-3455  45×2  3510-3555  100  
3.5  3455-3500  45×2  3555-3600  100  

 CDMAموجات محجوزة لـ 
موجات ترددية 

 GHZبـ 
إرسال 

 حطات متنقلةم
عرض الموجة 

 MHZبـ 
إرسال 

محطات 
  القاعدة

تباين أبعاد 
 MHZالبث بـ 

0.8  824-844  20×2  869-889  45  
1.8  1880-1910  30×2  1960-1990  80  

 GSMموجات محجوزة لـ
موجات ترددية 

 GHZبـ 
إرسال 

 محطات متنقلة
عرض الموجة 

 MHZبـ 
إرسال 

محطات 
  القاعدة

تباين أبعاد 
MHZالبث بـ 

1.8  1710-1755  45×2  1805-1850  95  
0.9  880-890  10×2  925-935  45  

  )UMTS (3موجات محجوزة لـ ج
  )UMTS) DRFبالنسبة لـ : أ
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موجات ترددية 
 GHZبـ 

إرسال 
 محطات متنقلة

عرض الموجة 
 MHZبـ 

إرسال 
محطات 
  القاعدة

تباين أبعاد 
  البث

2.0  1920-1960  40×2  2110-2150  190  
  أو

1.8  1755-1805  50×2  2110-2160  355  
  )UMTS) TDTبالنسبة لـ : ب

2.0  1910-1920 10×1  
  

2.0  2010-2025 15×1  
   
  

   لنقطة المقابلة في الموجة العلياالمسافة بين نقطة مرجعية في الموجة السفلى، وا: تباين ذبذبات الموجات الموازية* 
   
  

تشاور مع المستخدمين  عملية -  من جهة أخرى- آما بدأت سلطة التنظيم
 وفي هذا .من أجل إعادة ترتيب بعض الموجات الترددية، الرئيسيين 

 1900-1880 تمت دعوة موريتل لتحرير الموجة الترددية ،اإلطار
  . لباقة الراديو المحليةDECT المستخدمة في نظامها ،ميغاهيرتز

ربائية  مواقع القنوات الراديوآهحديد الترددات وتتخصيص ولتسهيل ،آذلك
وللخدمات ) FH( الهرتيزية الرزماتفي الموجات الممنوحة لشبكات 

 تمت إعادة تنظيم الموجات المذآورة وتخطيطها ، الثابتة والمتنقلةاألخرى
 ولتوصيات االتحاد ، لمنح الموجات التردديةجدولنا الوطنيطبقا لحيثيات 

  .الدولي لالتصاالت
  ذبذبات تنسيق استخدام ال-4-1-3

 اإلداراتمن قبل   89و 84 عديالت التي أجريت على خطط جنيف إثر الت
 في 2006 والتي نشرت سنة ، (CNR) واألسبانية (MRC) المغربية
 بتاريخ 2562رقم ( BR IFIC من "أ" الخاصة من الفئة األقسام

سلطة ، قامت  ) 31/10/2006 بتاريخ  2581 ورقم 07/02/2006
 وأحالت رأيها ،ة عن هذه التعديالتل التشويش الناجموبحساب حقالتنظيم 

 النهائية بين مختلف االتفاقات طبقا لبنود ،للمكتب الدولي لالتصاالت
 آما طلبت رأي إدارات السينغال والمغرب حول التعديالت ..اإلدارات

  .GE84 مخططالتي تزمع القيام بها على 
 داراتاإل إلي و، الدولي لالتصاالتوبعد ذلك، تقدمت السلطة إلي االتحاد

 من وصوله التشويش المحتمل ضد حماية إرسالنا برأيها بغية ،المجاورة
  .البلدان المحاذية
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ثر إ) GE84 (84 طلبا لتعديل خطة جنيف ، آذلك،وقدمت سلطة التنظيم
   من اتفاقية جنيف 4 المحددة في المادة لإلجراءات طبقا ،اآتظاظها

 حجزا 30ت آشفا من  مكتب االتحاد الدولي لالتصاالبإبالغوذلك ،  84
 لنواذيبو ويخضع هذا الطلب لمسار 15 لنواآشوط و15 منها ،للترددات

 ،المعالجة العادي من قبل المصالح المختصة لالتحاد الدولي لالتصاالت
  .2007ويتوقع أن يتم التجاوب معه خالل 

   إشعارات استغالل الترددات لدى مكتب االتحاد الدولي لالتصاالت4-1-4
 وعلى ، الصحافة والسمعيات البصرية من طرف الحكومةصالحأفق إفي 

،  FM على موجة اإلذاعي للبث )GE84 (84إثر اآتظاظ خطة جنيف 
 يوجد مشروع لتعديل الخطة ،خاصة في بلدتي نواآشوط ونواذيبو

 وسيعرض ،المذآورة بدمج الحاجيات على المستوى الوطني قيد الدراسة
  .قريبا على المكتب الجهوي

لت سلطة التنظيم آذلك جمع المعطيات التي تمكن من تحديث آشفها وواص
االتحاد الدولي  وتسجيل استخدام الترددات لدى ،الخاص بتسيير الترددات
) الثابت والنقال( آبار المستخدمين - بالخصوص-لالتصاالت وشمل ذلك

ومستخدمين آخرين للشبكات ،  وشرآة اسنيم ، الوطني البحريواألسطول
 .ةالمستقل

   التردداتتخصيص وMMSI منح الموجات الترددية وشفرات -4-1-5
   التردداتتخصيص  منح الموجات الترددية و-أ

استجابت سلطة التنظيم لمعظم طلبات الترددات المرتبطة باستغالل شبكات 
وهكذا قامت   وآذا مستغلي الشبكات المستقلة،الفاعلين الجدد والقدماء

  : التاليةلتخصيصمنح وابعمليات ال  2006خالل سنة 
  :بالنسبة لشنقيتل

 وذلك ،GSM900 على موجة ، ميغاهيرتز7×2منح موجة قدرها  -
  اطبقا لدفتر شروطه

 :االستجابة لطلبها بمنح -
 الستغالل شبكة ، ميغاهيرتز800 على الموجة ، ميغاهيرتز10×2 -

 ؛CDMAمن نظام 
 GHZ7 وقناتين على موجة GHZ18أربع قنوات على موجة  -

 الهرتيزية لرزمات وروابط ل ، واستغالل خطوط لالتصاالتإلقامة
)FH.( 

  :بالنسبة لماتال
 على غرار ، ميغاهيرتز900ث الموجة ، التي تتوفر على ثللم تفتأ ماتال

بتوسيع موجتها  2003 تطالب سلطة التنظيم منذ ،شرآة موريتل موبيل
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ين في  وبما أن سلطة التنظيم تحرص على أن يلج آل الفاعل..الفرعية
 في ظروف غير تمييزية آما ينص على ، التردداتطيفى الهاتف النقال إل
 بدال ، ميغاهيرتز1800 قناة على موجة 40 فقد منحت لماتال ،ذلك القانون

  . طلبتها أصال120من 
 ميغاهيرتز لشرآة ماتال أو 900 قنوات جديدة على موجة تخصيصإن 

نقيتل إذا آانت هذه يشكل غبنا لشرآة شس  آانشرآة موريتل موبيل
  .. ميغاهيرتز900 على الموجة GSM ترغب في استغالل شبكة األخيرة

  :بالنسبة لموريتل موبيل
 من أجل GHZ 7الترخيص بإعادة استخدام قنوات البث على موجة 

  . الهرتيزية في الجنوب والجنوب الغربي من البالداستغالل الرزمات
 الموجة للفاعلين من الحصول وستسمح خطوط االتصاالت العاملة في هذه

بالنسبة   أآثر تنافسية وبأسعارا إلى امتدادات أوسع نفاذعلى بدائل توفر 
لقمر االصطناعي الذي يشكل الرابطة الوحيدة بين نواآشوط وداخل إلي ا
  .البالد

   بالنسبة لموريتل
  سمح لموريتل،داخل البالد،  CDMA* 450في إطار استغالل شبكتها 

  .هامراآزبط بين مختلف لرسبيال ل VSATل شبكة  باستغالم.ش
،  طلبا أخرى الستخدام ترددات جديدة 27ومن جهة أخرى تمت معالجة 

 2و،  VSAT الستغالل شبكات 8و،  قائمة  مستقلة لتوسيع شبكات5بينها 
، إضافة VHF وHF الستغالل شبكات 12و، FMالستغالل محطات  

  .  طلبات لراديو الهواة3إلى 
 تعمل أساسا على أمواج ، مستخدمين لشبكات خصوصية9ستعاد آذلك ا

HFو VHF،رخصهم .  
  MMSI منح شفرات  -ب

  ، MMSIواصلت سلطة التنظيم منح وتجديد رخص استخدام شفرات 
، بهدف تمكين مندوبية مراقبة الصيد والتفتيش البحري في عرض البحر  

   أما بالنسبة .عية االصطنااألقمارعن طريق ، من متابعة ومراقبة السفن 
   المسجلة لدى يةئاالنتقا واألرقام MMSIلعدد شفرات 

  
-- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------- ---------------- --------------  

* CDMA ،الولوج المتعدد عن طريق الشفرة   AMRCالثالث، وهي بذلك وهي تقنية للنقال معترف بها في الجيل 
  UMTS و EDGEتتنافس مع  

  
 تشهد م، فل ولدى مالك السفن،مندوبية مراقبة الصيد والتفتيش البحري

  .2005الوضعية تطورا بالمقارنة مع سنة 
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  ذبذبات الطيف مهمة مراقبة 4-1-6
  م. لموريتل شCDMA فحص منشآت 

،  10/07/2006 بتاريخ DT/SIE/443م رقم .إثر رسالتي موريتل ش
المتعلقتين بالتشويش ،  31/07/2006بتاريخ   DT/SIE/474ورقم 

 BTS لشبكة 2من القطاع ) F2) 210المالحظ على مستوى نقطة التردد 
CDMA بعثةإرسالم  ميغاهيرتز بنواآشوط ، ت450 الموجة على  

 .2006 أغسطس 9 إلى 7، من إلى الموقع CDMAلفحص منشآت 
ارات وقياسات على تردد راء اختبإج هذه البعثة  في وتمثلت مهمة

)210(F بقطاع BTS CDMAمن أجل تحديد مصدر  م. لموريتل ش
 الموجهة نحو ،BTSخل مع شبكة االتشويش الذي آان سببا في مشاآل التد

 ودار النعيم؛ والتأآد من أن الترددات المستخدمة في ،نينوتوج،  عرفات
  .النظام مطابقة لصالحيات سلطة التنظيم

  : توصل فريق التحقيق التابع لسلطة التنظيم إلى، هذه المهمةابأعقوفي 
 التي ، ميغاهيرتز450أن أي انبعاث غريب لم يالحظ على موجات  -

  ؛CDMA في إطار شبكتها ،م.تشغلها موريتل ش
 بحضور ممثلي ،ارات والقياسات المقام بهاأن مختلف االختب -

ائدة إلى تشير إلى أن ظاهرة التشويش ربما تكون ع، موريتل 
  ؛CDMAمشاآل داخلية مرتبطة بإقامة تجهيزات 

غير المرخص لها من قبل سلطة ، ) F3) 260أن نقطة تردد  -
 BTS 450 تستخدم من جديد في القطاعات الثالثة لنظام ،التنظيم

CDMAلموريتل . 
  .ا بهوقد أنذرت موريتل بتحرير التردد غير المرخص له

   المهام اليومية-4-1-7
 وآذا المحطات ،وانواذيبو) الرياض(اآز الثابتة في نواآشوط تواصل المر

  :هام الرقابة اليومية المتمثلة في القيام بم،المتنقلة
  ؛طيفشغل ال -
 ؛)AVD(الكشف األوتوماتيكي للخروقات  -
تحديد اتجاه البث الراديوي بغية التعرف علي (تداخل الراديو -

 ؛)مصدره
ترددات، التموج،  آثافة ال (اإلشاراتالمترولوجيا أو قياس أبعاد  -

 .)اإلرسالالمساحة، اتجاه 
 .HF.VHF.FM.UHFتستهدف هذه الرقابة مختلف الموجات الترددية 

GSM1800و GSM900،وتفضي إلى تقارير يومية .  
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   الترقيم-4-2
 28، بتاريخم.ب.د.و /131 من المقرر 4طبقا لما نصت عليه المادة 

أرقام ،ودليل للترقيمط وطني خطم وتسيير إلقامة المحدد ،2001فبراير
 اقترحت سلطة التنظيم مشروعا ،وخدمات الطوارئ واالستعالمات

حيز التطبيق دخل ي) 3انظر الملحق ( للترقيم ط الوطنيخطملمراجعة ال
  :هدف بالخصوص إلىيو ،2007 يوليو01اعتبارا من 

 لمجموع YْX1وحد من ثالثة أرقام من نوع محجم بخلق انسجام  -
صيرة المخصصة للخدمات المرتبطة مباشرة باستخدام  القاألرقام

  ؛شبكة المشغل
 للولوج إلى خدمات ذات قيمة 1XYZإدخال أرقام خاصة في شكل  -

  .مضافة
 طخطم أبغلت سلطة التنظيم الشرآات بقواعد تسيير ال،وطبقا للتشريع

 الحظاتها حول مشروع المخطط الوطنيالوطني للترقيم وتلقت آراءها وم
  .قواعد تسييرهللترقيم و

ثر طلب  إ2006األرقام الممنوحة سنة ويقدم الجدول التالي مقاطع 
  :الشرآات

C  MQPB البلدة/ المدينة  الوالية  المالحظات
 5 3 3  7 ×××  آيهيدي آورآول  موريتل/ ألف ممنوحة

 5 7 5  0 ×××  نواذيبو  نواذيبو موريتل/ ف ممنوحةالآ
 7 0  ×  × ×××  نقيتلمحمول ش  نقيتلش/ آالف ممنوحة

 7 1  ×  × ×××   ماتالGSMمحمول   ماتال/ الف ممنوحةآ
 7 2  ×  × ×××   ماتالGSMمحمول   ماتال/ آالف ممنوحة
 7 3  ×  × ×××   ماتالGSMمحمول   ماتال/ آالف ممنوحة
موريتل / آالف ممنوحة

  موبيل
 موريتل GSMمحمول 
  موبيل

××× ×  ×  4 7 

موريتل / آالف ممنوحة
  موبيل

وريتل  مGSMمحمول 
  موبيل

××× ×  ×  5 7 

/ حجز مسبق(موقوف 
  )موريتل موبيل

  ××× ×  ×  6 7 

حجز مسبق (موقوف 
  )نقيتلش

  ××× ×  ×  7 7 

سبق حجز م(موقوف 
  نقيتل ش

  ××× ×  ×  8 7 
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/ حجز مسبق(موقوف 
  )شنقيتل

  ××× ×  ×  9 7 

موريتل / آالف ممنوحة
  م.ش

 8 0  0  1 ×××  خدمات خاصة

موريتل / ف ممنوحةأل
  م.ش

 8 0  0  2 ×××  خدمات خاصة

  X = 0,1,…9: مالحظة
   تسوية النزاعات-5

 إلى عمليتي االحتكام التين حدثتا سنة اإلشارة تجدر ،على صعيد النزاعات
2006 . 

ديجيتال نت " أبلغت شرآة خصوصية تدعى ،في نهاية شهر ينايرف
 المتمثلة في تسويق أنشطتهاسلطة التنظيم بانطالق ) DNM" (مغرب
موريتل (ع للشرآتين الموجودتين  التاب،GSM الهاتف المحمول خدمات

  .GSMعبر محالت عمومية للـ ، ) م وماتال.ش
تي  فإن الخدمات ال، ال تتوفر على شبكة خاصة بهاDNMوبما أن شرآة 

  . الشرآتين العاملتين في السوقتريد بيعها لزبنائها مشتراة  لدى
م إلى الكتابة لسلطة .يتل شوقد دفع انطالق عمليات هذه الشرآة بمور

  .غير مشروعباعتباره   DNM نشاط  وقفتطلب منها، التنظيم
 وأمرتها بتجميد DNAوفي هذا السياق اتصلت سلطة التنظيم بشرآة 

  .استغالل هذه الهواتف الجماعية في انتظار البت في هذا النزاع
 ،DNM عمليات شرآة تمثل حل هذه المسألة في معرفة ما إذا آانيتو 

  .أم لنظام الرخصة  للنظام الحرخاضعة، من الناحية القانونية 
 بتجميد نشاطها يشكل قرارا برفض األمر أن DNMوقد اعتبرت شرآة 

  . بالمحكمة العليااإلدارية لدى الغرفة إلبطاله وقدمت دعوى ،الترخيص
  .. القانونيةاآلجال لم تقدم عريضتها في ألنها لكنها خسرت القضية 

 قامت سلطة ، وفي إطار سياسة تحرير قطاع االتصاالت، رىمن جهة أخ
 بإطالق عرضها للمنافسة بهدف منح  ،2006 مايو 07 يوم ،التنظيم

  . واستغالل شبكات وخدماتإلقامة رخص تتعلق بأربع مجموعات 
 هذا القرار لدى الغرفة إللغاءم دعوى .وقد رفعت شرآة ماتال ش

 والنظر في مضمون العرائض ،ى وبعد البت في شكل الدعو.اإلدارية
  م. برفض دعوى ماتال شدارية حكمت المحكمة اإلاألطراف،المقدمة من 

  .2007 مارس 02يوم 
  
   دليل االرقام-6



 30

 في ،  2006 لعام ،جرت مهمة إآمال دليل المشترآين في الهاتف والتلكس
 أي شهرا قبل موعدها ، بباريس2006 مارس 30 إلى 20الفترة ما بين 

، وذلك  فقد آان من الضروري تسريع مسار التصحيح والطباعة.ادالمعت
 NOVAVISIONالوثيق مع مصالح الشريك بالتعاون 

YELLOWONLINE التأخير للسماح بصدور الدليل دون آثير من.  
استلمت سلطة التنظيم أول صندوق يضم ،  2006وفي شهر مارس 

  ة وضعها نسخ28.500 سلم الشريك ،وبعد شهر واحد..  نسخة1250
م لتتكفل بتوزيعها على .تحت تصرف شرآة موريتل ش -فورا   -   

  .المشترآين
   السوقنمو -7

  فتح قطاع االتصاالت أمام المنافسة
   تحديد نوع الرخص-1

 أطلقت سلطة التنظيم ،م.مع انتهاء االحتكار الممنوح لشرآة موريتل ش
الفاعلين في استهدفت رصد آراء مختلف  اتتعليق لسبر الدعوة عمومية

 بفتح المنافسة أمام -  ضمن أمور أخرى-  المهتمين،سوق االتصاالت
 طبقا  وذلك،2004 يونيو 30 حتي  التي آانت خاضعة لالحتكارقساماأل
  .1999 يوليو 11 بتاريخ 019-99نون للقا

 أهمية وجدوائية فتح -باألساس– شملت ،هذه الدعوة العمومية للتعليق 
  : السوق التاليةأقسام من ،أو أآثر ،المنافسة أمام واحد

  ؛شبكات وخدمات الهاتف المحمول -
 ؛ إلى االنترنتالنفاذشبكات وخدمات  -
 ؛ الهاتف الدوليشبكات وخدمات -
 .استغالل منصات بطاقات الدفع المسبق -

 حددت سلطة ،وإثر تحليل الردود المتحصل عليها من مختلف الفاعلين
  : التي خضع منحها لمناقصة دوليةوة  التالياألربعةالتنظيم أنواع الرخص 

 مفتوحة ،إقامة واستغالل شبكات وخدمات لالتصاالت المتنقلة: 1الرخصة
 التشريع وفقوالشروط   احترام المبادئ المحددة مع ،أمام الجمهور
  ؛المعمول به

 وآذا إقامة ، إقامة واستغالل منصة لبطاقات الدفع المسبق:2الرخصة
من أجل توفير خدمات اتصاالت دولية  االتواستغالل شبكة دولية لالتص

  ؛للجمهور
 وتوفير ، مفتوحة أمام الجمهور،إقامة واستغالل شبكة باقة محلية: 3الرخصة

  ؛ إلى االنترنتلنفاذ وآذا توفير ا،خدمات اتصاالت محلية ووطنية للجمهور
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 مفتوحة أمام ، إقامة واستغالل أية شبكة أخرى لالتصاالت:4الرخصة
وآذا توفير أية خدمة ،  3.5G و3G شبكات -خصوصا –نها  بي،الجمهور

 تكملة لشبكات وخدمات االتصاالت المذآورة ،اتصاالت أخرى للجمهور
 .آنفا

   ملف عرض المناقصة إعداد -2
 أعدت سلطة التنظيم ملف عرض ،على أساس أنواع الرخص المحددة

  :مناقصة من أربعة أجزاء
ومناخ ا مة لالستثمار في موريتاني الظروف العالمحة حول: الجزء األول
  .االتصاالت

 طريقة انتقاء -بالخصوص – يحدد عرض المنافسةنظام : الجزء الثاني
 ويوضح هذا النظام بشكل واضح ومحدد القواعد .الحاصلين على الرخص

  . المنافسةعلي عرض المطبقة واإلجراءات
  .)1الرخصة(دفتر التزامات لثالث رخصة للهاتف المحمول : الجزء الثالث
  .األخرى الرخص الثالثة ألنواعالتزامات دفتر : الجزء الرابع

   اطالق عرض المناقصة-3
 األجل تمديد جرى وقد .14/04/2006يوم  تم إطالق ملف المناقصة

لغاية  ، 03/07/2006 المحدد أصال بيوم ، لتقديم العروضاألخير
قصة  وخضع عرض المنا.شحينبطلب من بعض المتر،  13/07/2006

 أم على ، سواء على مستوى الصحافة المحليةواسعة ،يج لحملة ترو
 بتاريخ ، وتم تنظيم يوم إعالمي في باريس.األجنبيةمستوى الصحافة 

 على طالعاال بهدف تمكينهم من ،موجه إلى المستثمرين،  10/05/2006
   .تفاصيل الملف

ضورا شهد ح،  المنظم من طرف سلطة التنظيم ،اإلعالميهذا اليوم 
 ومحافظ البنك المرآزي ،ملحوظا لوزير الشؤون االقتصادية والتنمية

  . بباريسمن قبل مكتبه،  في هذا اليوم ،الدوليثل البنك م وم..الموريتاني
  : وفتح وتقييم العروضإيداع  -4

 النهائي لتقديم األجل العروض الخمسة التالية قبل انقضاء إيداعتم 
  :عند الساعة العاشرة صباحا  13/07/2006 والذي حدد بيوم ،العروض

  ؛SAS (France Télécom) –أورانج موريتانيا  -
 ؛الوطنية لالتصاالت موريتانيا -
  ؛م.موريتل  ش -
- ACCESS Télécom SA ؛ 
 .م.شنقيتل ش -
  : النهائياألجلين التاليين بعد انقضاء  العرض إيداعوتم
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- WISSAT MAURITANIE)  اإليداعتاريخ ووقت: 
  )10:05ساعة ، ال13/07/2006

- Vtel-paltel) : الساعة 13/07/2006: اإليداعتاريخ ووقت ،
10:09(. 
 بينما خضعت ،دون فتحهما، ذان العرضان لصاحبيهما وقد أعيد ه

 لتقييم فني تم إثره ، القانونياألجل المقدمة في ،العروض الخمسة األولى
 .ACCESS Télécom s.aرفض 

 لم ACCESS Télécom s.a  إال أن،قدمت آفاعل مؤهلتفرغم أنها 
  .من نظام عرض المنافسة 1.2.8تستجب لشروط المادة 

  : المؤهلين فنيااألربعةويلخص الجدول التالي العروض المالية للمترشحين 
  
  4الرخصة   3الرخصة   2الرخصة   1الرخصة   

أورانج 
  موريتانيا
France 

Télécom  

 
 أوقية9.070.000.000

ال عرض لهذه 
  المجموعة

ال عرض لهذه   أوقية324.000.000
  المجموعة

الوطنية 
موريتانيا 

  )الكويت(

8.150.000.000 
  أوقية 

  ض لهذه المجموعاتال عر

م .شنقيتل ش
-سوداتل(

  )السودان

 أوقية 100.000.000  أوقية500.000.000 أوقية100.000.000  26.600.000.000

. م. موريتل ش
فاعل تاريخي (

  ) في موريتانيا

 أوقية 300.000.000  مجموعات ض لهذه الال عر

  :وبعد التقييم المالي تم منح الرخص التالية طبقا للجدول الموالي  
  1الرخصة  

  ممنوحة
رقم وتاريخ 

  القرار
المبلغ باالوقية 
المودع مباشرة في 

  الخزينة 

  تاريخ الدفع لدى الخزينة  المبلغ بالدوالر

، 1المجموعات  م. شنقيتل ش
2 ،3 ،4  

 1648ر 
 27بتاريخ 

  2006يوليو 

  2006 يوليو 28  103.154.657 27.500.000.000

 1650ر   4المجموعة   م.موريتل ش
 27بتاريخ 

  2006يوليو 

  2006 أغسطس 2 1.125.323,53  300.000.000

  
 Orange Mauritanie s.a) France إلى أن اإلشارةتجدر 

TELECOM ( لكنها لم تقدم ضمانة ، الرخصة الثالثة-مؤقتا –منحت 
   . المحددة في نظام المناقصةاآلجالدفع في ال
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 ، المذآورةرخصة ضمانتها للترشح لل بتفعيل سلطة التنظيمقامت ،آذلك
في الخزينة العامة يوم فاتح ، تم دفعه  أوقية 100.000.000بمبلغ 

  .2006أغسطس 
بما في ذلك (مقابل آل هذه الرخص   المتحصل عليهاإلجمالي المبلغ صلو

 دوالر 104655088 يعادل ماأي  (أوقية27900000000 )الضمان
 المنصوص عليها اآلجالقد تم دفعه في الخزينة العامة خالل  و..)أمريكي

  ..في نظام عرض المنافسة
   قطاعات أخرى4الفصل 

  الكهربة الريفية:  قطاع الكهرباء-4-1
لعمومية للكهرباء في ست مدن  تفويض الخدمة ابإعداد 2006تميزت سنة 

 وفي خمس مدن ،ها من طرف وآالة تطوير الكهرباء الريفيةهربتتمت آ
 وقد تجسد ..تمت آهربتها من طرف وآالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات

  :التحضير لتفويض الخدمة العمومية للكهرباء في
 تحديد نظام تسيير التفويض الخاص بالمدن التي تمت آهربتها من -1

لمذرذرة، ارآيز، آرمسين، ا: طرف وآالة تطوير الكهرباء الريفية
  ..أوجفت، وادان، وعين أهل الطايع
 بين ، منبثق من عملية تشاور واسعة،وتمت المصادقة على نظام تسيير

نظيم، الوآالة الفرنسية وزارة الطاقة والنفط، سلطة الت(مختلف الشرآاء 
  : ويتمثل هذا النظام في.)...للتنمية

ي لشبكات التوزيع التسيير التجاري والفن(ويض التسيير تف -
 على ،سيوآل إلى فاعلين خصوصيين) واالستغالل التقني للمولدات

  ؛طبقا للمدونة الكهربائية، أساس عرض مناقصة
ستتولى وآالة تطوير الكهرباء الريفية ضمان استمرارية الخدمة  -

 ستتولى ، وفي حالة عجز أحد الفاعلين،وهكذا. العمومية للكهرباء
 وستتكفل ،ت في انتظار اآتتاب فاعل جديدالمؤقت للشبكاالتسيير 
 ؛بأعمال الصيانة الكبرى - أيضا -الوآالة

محروقات، زيوت،  (ذات الصلة التكاليف األسعاريجب أن تغطي  -
رواتب وعمليات ال( الثابتة والتكاليف ،)قطع غيار، مواد مستهلكة

 تضاف  لن، وفي المقابل.مرتبطة باالستغاللال) الصيانة الصغيرة
 على  التي يتم إهالآها،ليف المرتبطة باالستثمارات الضخمةالتكا

 ..األسعار إلى ،)الشبكات والهندسة المدنية للمولدات(المدى الطويل 
أقل من ( ينصح بتحديد مدة الخدمة ،ولتفادي مستويات أسعار مرتفعة

 من الرسوم على المواد اإلعفاء وباعتماد ،) ساعة في اليوم24
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 إذا لم تكن المداخيل آافية لتغطية آافة تكاليف ،إال أنه. المستهلكة
 . فيجب على الدولة سد العجز من خالل دعم مالي،االستغالل

 الخاص بالمدن الخمس التي تمت ،تحديد نظام تسيير التفويض -2 
تة، تامشكط، وال: آهربتها من طرف وآالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات

بعد ،  تبنت وزارة الطاقة والنفط  وقد..تيشيت، الرشيد، وبئر أم آرين
  : نظام التفويض التالي،التشاور مع سلطة التنظيم

التسيير التجاري والفني لشبكات التوزيع (يجب أن يوآل التسيير  -
إلى فاعلين خصوصيين يتم انتقاؤهم ) واالستغالل الفني للمولدات

  ؛ طبقا للمدونة الكهربائية، عرض مناقصةأساسعلى 
 الخدمة العمومية للكهرباء سيتوالها المقاول ضمان استمرارية -

في حالة عجز أحد الفاعلين، ، صاحب التفويض الذي سيتكفل 
 ؛بكات في انتظار اآتتاب فاعل جديدالتسيير المؤقت للشب

 من خالل الوزارة المكلفة ،بخصوص الصيانة الكبرى ستحدد الدولة -
 .لية هذه العمإجراءات ،بالكهرباء والمقاول صاحب التفويض

  شروط دفاتر الإعداد -3
 من أجل تفويض الخدمة العمومية للكهرباء في شروط دفاتر الإعدادتم 

رف وآالة تطوير الكهرباء الريفية، المدن الست التي تمت آهربتها من ط
ومن ثم المصادقة عليها لتفويض الخدمة العمومية للكهرباء في المدن 

 ..قية النفاذ الشامل للخدماتالخمس التي تمت آهربتها من طرف وآالة تر
وتم إلحاق هذه الدفاتر بمقررات منح الرخص ونشرت على موقع سلطة 

  mr.are.www. التنظيم في شبكة االنترنت
   قطاع المياه4-2
  

وآشرط مسبق  لتنظيم هذا القطاع ، فقد تم إعداد النصوص التالية المطبقة 
  :ءلمدونة الما

مرسوم متعلق بشروط وسقف التفويض بالنسبة للخدمة العمومية  •
  للماء ؛

 مرسوم متعلق بمعيار الخدمة المنزلية للماء؛ •
ستراتيجية لحماية الموارد امرسوم يحدد شروط إنشاء مناطق  •

 ؛المائية
مرسوم يحدد قواعد تنظيم  الجهاز المكلف بالبحث والكشف وقمع  •

 المخالفات  لمدونة الماء؛
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وم متعلق بإنشاء المجلس الوطني للماء ويحدد إجراءاته مرس •
 التنظيمية والتسييرية ؛

مرسوم يحد د شروط تفعيل إجراءات الحد أو التعليق المؤقت أو  •
 .النهائي لمستخدمي الماء 
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  ملحقــات
  

  2006سنة المالية للالتقرير المالي : 1الملحق
  

  ح الخاص بأسعار خدمات االتصاالتالمس: 2الملحق
  

   للترقيمني الوططخطممشروع مراجعة ال: 3الملحق
  

  .بيانات، قرارات، وإعالنات السلطة: 4الملحق
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  2006التقرير المالي المتعلق بالسنة المالية : 1الملحق 
  

   2006 ديسمبر 31الحصيلة عند   - أ
  

  امــخ  أصول
2006  

 إهالك و
  مؤونات

  2005صافي   2006صافي 

92.107.500  76.137.778  15.969.722  7.137.284  

92.107.500  76.137.778  15.969.722  7.137.284  

ثابتة  مصروفات++
  غير عينية

  تكاليف ثابتة+  
  

مصروفات ثابتة ++
  عينية

  أعمال بناء +
 بإقامة مرك+ 

  متخصص
    تجهيزات استغالل+
   نقلوسائل+
  تجهيزات معلوماتية +

  تجهيزات مكتبية+ 
 عينة ثابتة مصروفات+

  أخرى
  

1.296.112.823  
-- - --------  

335.326.738  
  

734.783.216  
250.000  

118.678.308  
59.975.626  
47.098.935  

388.445.814  
-- - --------  

8.461.616  
  

360.902.902  
 236.111    

18.606.289  
197.771  

41.125  
  
  

                         

907.667.009  
-- - --------  

326.865.122  
  

373.880.314  
13.889  

100.072.019  
59.777.855  
47.057.810  

566.185.010  
-- - --------  

21942013  
  

449.779.663  
63.889                 

72.066.432  
506.269  
173.375  

21.653.369  

 ثابتة مصروفات++
  جارية

لبناء مقر دفع مقدم 
  سلطة التنظيم

  

  --------- - -  
  
  

     

-- - --------  
  
  
  

-- - --------  
252.464.262  

251.464.262  
  ------------    

قيم قابلة + +
  قيللتحق

    
 دفعات/ نومزود+ 
  مقدمة

  

278.803.786  
  

185.870.264  
  

92.933.522  
  

171.718.418  
  
  

5.600.000  

مستخدمون + +
  وحسابات مرتبطة 

278.743.156  185.870.264  92.872.892  166.018.832  

عمال وحسابات +
  مرتبطة 

10.630    10.630  99.586  

          الدولة وهيئات أخرى+ 

    50.000    50.000  مدينون آخرون+ 

  379.542.902  704.631.210    704.631.210  قيم متوفرة ++ 

حسابات مصرفية + 
  منظورة

704.431.210    704.431.210  262.150.192  

 نظام صندوق+ 
  التسديد المسبق

200.000    200.000  710  

حسابات مصرفية + 
  آجلة

      117.392.000  

حسابات ++
  االنتظار و التنظيم

31.168.200    31.168.200  357.710.326  

تكاليف مالحظة + 
  مسبقا

6.274.227    6.274.227  2.297.523  
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  344.049.330  13.530.500    13.530.500  مداخيل متوقعة + 
ب التوقعات في حسا+ 

  انتظار التسوية
11363473    11.363.473  11.363.473  

  1.734.758.202  1.752.369.664  650.453.856  2.402.823.520  المجموع 
  

  
  
  2006 ديسمبر 31 جدول النتائج عند -ب

  2005مجموع   2006مجموع   خارج االستغالل  استغالل  رصيد 
تحديد نتائج االستغالل 

  وخارج االستغالل
        

   585.557.798  681.744.916    681.744.916  دفعات مقدمة ++ 
  3.140.000  7.440.902      مداخيل أخرى++ 

المجموع الجزئي 
  لإلنتاج

    0    

دعم حصة السهم ++ 
  حساب الالمودعة في 

97.338.410    97.338.410   100.335.591  

  570.865  10.000.000    10.000.000   مختلفة أرباحنتائج و++ 
  34868165  11.224.285    11.224.285  نتائج مالية++ 

  724.472.420  807.748.513  0   807.748.513  المجموع
          تحديد نتائج التنازل

نتائج التنازل عن ++ 
  عناصر رصيد

    2.248.100    

    70274762       التنازلإهالك عناصر++ 
    72522862      المجموع

  2005صافي   2006مجاميع جزائية   2006صافي   ناتج
        أموال خاصة ++ 

    1.080.018.753    احتياطات+ 
 تخضع–  احتياطات شرعية-

  2001-18ن  قانو53 للمادة
571.300.442      

  411.379.901    508.718.311   ثابتةصروفاتم منح تجديد -
    155.864.034    مداخيل في انتظار التحويل + 
  470.964.851    54.116.126   إعادة تمديد-
  251.790.127    101.747.908   فائض السنة المالية-

 1.134.134.879  1.235.882.787  1.235.882.787  مجموع صافي الوضعية
      376527689  دعم التجهيزات++
   885.246,000    885.246.000  دعم تجهيزات + 
  97338410-    411379901 -    508718311 -  حصة  + 

  11.363.473  11.363.473  11.363.473  احتياطات خسائر وأعباء++ 
  114.088.736  126.690.700    ديون قصيرة األجل++

  92.319.198  84.772.686    مزودون+
        مستخدمون دائنون+ 
  9.223.180    9.604.955  عمال وحسابات مرتبطة+
  11.374.697    6.197.731  رى أخالدولة وهيئات+
   1.171.661    1.518.377  صندوق الضمان االجتماعي+
      24.596.951  أرصدة مختلفة+

  ونتظارالحسابات ا++
  التسوية

  1.905.015  1.305.015  

  1.305.015    1.905.015  تكاليف للدفع+
        حساب انتظار التسوية

 1.734.758.202  1.752.369.664  1.752.369.664  المجموع
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          تحديد نتيجة االستغالل
    99499808      نتيجة االستغالل+ 
           خارج اإلستغاللنتيجة+
    2248100      نتيجة التنازل+ 

  251790127  101747908      المجموع
  تحديد صافي النتيجة

  صافي النتيجة+ 
    101747908    

  251790127  101747908      المجموع
  

  2007مجموع   2006مجموع   خارج االستغالل  االستغالل  مصاريف
تحديد النتائج 
االستغالل وخارج 

  االستغالل

        

شراء مؤن ++ 
  غير مخزنة 

19321535    19321535  14383295  

أعباء خارجية ++ 
  مرتبطة باالستثمار

23011117    23011117  17542122  

اعباء خارجية ++ 
  مرتبطة بالنشاط

176859595  0  176859595  80237505  

  112162922  219192247  0  219192247  االستهالك االنتقالي
  0    0    

ئر أعباء وخسا++ 
  مختلفة

951000  0  951000  403800  

  177548773  249300972    249300972  تكاليف العمال++ 
ضرائب ++ 

ورسوم ودفعات 
  متصلة

255100    255100  191600  

    0    0  أعباء مالية++ 
  122679122  إلهالكات لبه++ 

  
  122679122  101011725  

  81363473  115870264    115870264  هبات لإلحتياط

  489056458  489056458    489056458  مضافةقيمة 
  251790127  99499808    99499808  فائض

  853009507  807748513  0  807748513  المجموع
          تحديد نتيجة التنازل

قيمة عناصر ++ 
  التنازل 

    70274782    

القيمة : مبلغ الرصيد
  الزائدة للتنازل

    2248100    

    72522862      المجموع
تحديد نتيجة 

  االتسغالل
  نتيجة االتسغالل+ 

النتيجة خارج + 
  األستغالل

  نتيجة التنازل+ 
  الرصيد

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
0  

  
  
  
  
  
  

101747908  
  

  
  
  
  
  
  

251790127  



 40

  251790127  101747908      المجموع 
تحديد صافي 

  النتيجة
: مبلغ الرصيد

  صافي الفائض

      
  

101747908  

  
  

251790127  

  251790127  101747908      المجموع
  
  

  المسح المتعلق بتعرفة خدمات االتصاالت: 2الملحق
  )م.ق.خ( م. المطبقة لدى موريتل شتأسعار خدمات االتصاال – 1

  06مارس 
  عطلة األسبوع  8 س-22س  22 س– 8س   )الثابت( موريتل ش م 

         أسعار المكالمات-1رقم 
  10   محلي

  
10  10  

  40  40  40  بين المدن
  57,8  51  68  نحو موريتل موبيل وماتال

        دولي
  140.25  93.5  187  1منطقة 
  163.5  109  218  2منطقة 
  204  136  272  3منطقة 
  223.5  149  298  4منطقة 
  306  204  408  5منطقة 

  
   دفع اشتراآات مقدمة-2
اشتراك حالي   الخدمات

  باألوقية
  شهري|ض.خ

  1300  هاتف تجاري+ اشتراك منزلي 

  1300  ؤسسات الدولة معفي وم– رسمي –اشتراك مهني 

  5000  )شهري(وضعية االستقبال

  800  الخدمة المحدودة عند الطلب

  160  مكالمة ثالثية األطراف

  320  التحويل المؤقت للمكالمة
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  240  إشعار بمكالمة في االنتظار

  240  الفوترة المنزلية المفصلة

  240  الفوترة المفصلة للهاتف المجاري

  240  المعفيين و مؤسسات الدولة-الرسميين-الفوترة المفصلة للمهنيين

  240  تليفاآس

  
  
  RTC أسعار المكالمات الهاتفية -3

اشتراك حالي    نوعية العمليات
  باألوقيةّّّ

  ض.خ 
  5000   منزلي-تكاليف الربط
  5000   مهني و هاتف تجاري–تكاليف الربط 

  9800   منزلي-تحويل
  9800   مهني و تجاري-تحويل
  5000  تنازل
  800  ليق عند الطلبتع

  900  رفع التعليق
  0  مراقبة السقف حسب الخط

  1600  نزع الرقم
  1600  تغيير االسم أو الصفة

  2000  ترآيب تليفاآس
  9800  إعادة خط منتهي العقد

  1754  بيع جهر هاتفي
  960  عدم التسجيل على الدليل

  
   دفع مقدم اشتراآات مورنيس -4

 يالسعر الحال   نوعية العمليات
 -ض.خ-باألوقية–

  شهريا 
  5200  )شرآات(ولوج قاعدة مورنيس 
  2600  )خصوصي(ولوج قاعدة مورنيس 
    )مؤقت(ولوج قاعدة مورنيس
  52000  )أولي(ولوج قاعدة مورنيس
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SDA5200   على ولوج قاعدة مورنيس  
SDA52000   على ولوج أولي مورنيس  
SDA على MIC52000  م. مورنيس ش  
SDA على MIC5200  ون الزب  

  250   رقم محجوز–مورنيس 
  
    
  أسعار عمليات مورنيس-5

-أوقية(اشتراك حالي  نوعية العمليات
  )ض.خ

  16000  )شرآات(ترآيب ولزج قاعدة مورنيس 
  8000  )خصوصيون(ترآيب ولزج قاعدة مورنيس 
  16000  )مؤقت(ترآيب ولزج قاعدة مورنيس 
  16000  تحويل ولزج قاعدة مورنيس 

  160000  ج  مورنيس أولي ترآيب ولز
  144000  تحويل ولزج  مورنيس أولي 

  16000   علىولوج قاعدة مورنيس SDAترآيب  
  160000  على  ولوج مورنيس أوليSDA   ترآيب 
  160000  م.مورنيس  شMIC  على قاعدة SDAترآيب 
  160000   مورنيس الزبونMICعلى  SDA ترآيب 
  25000   الزبونMIC على SDA  استقبال

  
  
  )DATA) * 2*  روابط متخصصة -6
    : دفوع مقدم اشتراآات-6-1

    روابط متخصصة حضرية
  
  

| اشتراك حالي   نوعية الروابط المتخصصة
| ض.خ|اوقية
  شهري

  14400  2م عادية  سلكان .ر
  28800   أسالك4م عادية .ر
  KBPS  48000 64خ رقمية .ر
  KBPS 72000   128خ رقمية .ر
  KBPS 108000  256خ رقمية .ر
  700000  س. م- سنيم  انواذيبو 128Kbpsخ مرآبة .ر
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  :روابط متخصصة بين المدن
اشتراك   نوعية الروابط المتخسسة

 شهري|ض.خ|أوقية|حالي
  kbps 110000 9.6ص ,خ بين المدن ق.ر
  kbps  125000 19.2ص ,خ بين المدن ق.ر
  kbps  140000 28.8ص ,خ بين المدن ق.ر
  kbps   233000 64ص ,دن قخ بين الم.ر
  kbps  419000 128ص ,خ بين المدن ق.ر
  

  روابط متخصصة دولية
| اشتراك حالي  نوعية الروابط المتخصصة

 شهري|ض.خ|أوقية
  6740000   سنيمVSATخ  .ر
  1024025   أسالك4خ .ر
  
  
   تكاليف العمليات-2 - 6
  

 |ض.خ|أوقية|السعرالحالي  تكاليف الولوج حسب الربط المتخصص
  

  32000  2م حضري سلكين .ر
  64000   أسالك4م .ر
  KBPS 42000 64م رقمية .ر
  KBPS 42000 128م رقمية .ر
  KBPS  42000 256م رقمية .ر
  KBPS  200000 9,6ص  .م بين المدن ق.ر
  KBPS  200000 19,2م  .م رقمية ق.ر
  KBPS  200000 28,8م  .م رقمية ق.ر
  KBPS  200000 64م .م رقمية ق.ر
  KBPS   200000 128م .م رقمية ق.ر
  
  
   إنترنت-7
     إنترنت بواسطة بوابد متخصصة-7-1
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 |ض.خ|أوقية|السعرالحالي  نوعية الربط المتخصص
  شهري

  95000  ثانية| آيلوبايت64م .ر
  170000  ثانية| آيلوبايت128م .ر
  310000  ثانية| آيلوبايت256م .ر
  550000  ثانية| آيلوبايت512م .ر
  990000  ثانية| آيلوبايت1024م .ر
  1800000  ثانية| آيلوبايت2048م .ر
  T1 40000 آيلوبايت 64م دومسات .ر
  T2 30000 آيلوبايت 64م دومسات .ر
  
  

  تكاليف العمليات
  

السعر   نوعية الربط المتخصص
  ض.خ|أوقية|الحالي

  100000  ث| آبت64م .تكلفة ولوج ر
  100000  ث| آبت128م .تكلفة ولوج ر

  100000  ث| آبت256م .ة ولوج رتكلف
  100000  ث| آبت512م .تكلفة ولوج ر
  100000  ث| آبت1024م .تكلفة ولوج ر
  100000  ث| آبت2048م .تكلفة ولوج ر
  T1  70000م دومسات .تكلفة ولوج ر
  T2  60000م دومسات .تكلفة ولوج ر

  IP 1500عنوان 
    
    
  

  احتضان على مستخدم موريتل
اشتراك ا   متخصصنوعية الرربط ال

  شهري|ض,خ|أوقية
  20000   ميغا أوآتت5
  4000   ميغا أوآتت أضافي1
  
  RTC أنترنت بواسطة -2 -7

    مقدم اشتراآات
| اشتراك حالي  نوعية الربط المتخصص
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  شهري |ض.خ|أوقية
  3500  مع بريد ألكتروني

  3500  دون بريد ألكتروني 
  

  :إنترنت بواسطة مورنيس
  

     تكاليف العمليات
السعر   نوع الربط المتخصص

 شهري|ض.خ|أوقية|الحالي
  21500  )ولوج قاعدة مورنيس( إنترنتTNRولوج 

    
  :دفع مقدم اشتراآات

اشتراك   نوع الربط المتخصص
  شهري|ض.خ|أوقية|حالي

TNR 8700  )ولوج قاعدة مورنيس( إنترنت  
  
8- ADSL ) 3(  
  : مقدم اشتراآات-8-1

  شهري| ض.خ|أوقية  إنفاق
  15000   آبت128
  25000   آبت256
  13000   آبت512

  
   تكاليف الولوج-8-2

  ض.خ|أوقية| السعر  الخط
  USB 18000وسيط 
  30000  محرك
WIFI 60000  

  
  تغيير النهايات

  ض.خ|أوقية| السعر  الخط
  USB 13000وسيط 
  17000  محرك
WIFI 38000  

9- GMPCS:   
على آفالة مالية من أجل الحصول ( تكاليف الولوج

  )خط تجاري
500000  
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  450  سعر الدفع المسبق للدقيقة
  
 

  :منطقة التسعرة الدولية
   بلدان مؤتمر االتصاالت بغرب إفريقيا-البلدان العربية :1منطقة 
  بلدان أمريكا الشمالية : 2منطقة 
  بلدان المجموعة االقتصادية األوروبية واليابان : 3منطقة 
   و أوروبا الشرقيةباقي البلدان اإلفريقية: 1منطقة 
  بقية العالم : 5منطقة 

  
  
  )خارج القيمة المضافة(م . أسعار خدمات االتصاالت المطبقة لدى ماتال ش-2

  06مارس 
نهاية .ع  8س-24س  24س-8س  )محمول(ماتال 

  األسبوع
  
  أسعار المكالمات-1

        سعر الدفع المسبق
  33,6  33,6  42  ماتال إلى ماتال

  29,75  29,75  29,75  )م.م.م( ماتال 
ماتال إلى موريتل موبيل وموريتل 

  م.ش
61  48,8  48,8  

        دولى
  162  162  160  1منطقة 
  190   190   190  2منطقة 
  240  240  240  3منطقة 
  260  260  260  4منطقة 
  350  350  350  5منطقة 

        سعر الدفع المسبق
  36  36  45  ماتال إلى ماتال

ماتال إلى موريتل موبيل وموريتل 
  م.ش

64  51,2  51,2  

        دولي
  170  170  170  1منطقة 
  200  200  200  2منطقة 
  250  250  250  3منطقة 
  270  270  270  4منطقة 
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  370  370  370  5منطقة 
  
 

  )باألوقية( أسعار أخرى 
SMS8   )بجميع الرسوم( وطني  
SMS50   دولي  

  1.500 )بجميع الرسوم ( GSM  اشتراك 
  1.000  )رسومبجميع ال (simتغييربطاقة 

  12.000  )بجميع الرسوم(إخفاء الهوية 
  

  )من سعر الدفع المسبق% 15(+ رومينغ 
  )مساحة(أسعار المكالمات الموجهة لأللعاب 

  
   بطاقات التزويد-3

  300  بطاقة 
  500  بطاقة
  1.000  بطاقة
  2.000  بطاقة
  5.000  بطاقة
  10.000  بطاقة

  
   عروض ترقية استثنائية-4
  

     أوقية10.000أوقية على بطاقات  5.000(+) 
     أوقية5.000 أوقية على بطاقات 2.000(+) 
     أوقية2.000 أوقية على بطاقات 1.000(+) 
     أوقية500 أوقية على بطاقات 200(+) 

  
   الثريا-5

  أوقية  الدفع المسبق
  sim(  20.000بطاقة (اشتراك عادي 

  sim  4.000تغيير بطاقة 
  65.000  اشتراك بقيمة زائدة

  50.000  التجديد السنوي
  sim  4.000خيار معطيات بطاقة 

  
  بطاقات التزويد
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  13.000  بطاقة
  25.000  بطاقة
  50.000  بطاقة

  
  بلدان مؤتمر االتصاالت لغرب إفريقيا/ البلدان العربية : 1منطقة 
  .بلدان أمريكا الشمالية: 2منطقة 
  ة واليابانبلدان المجموعة االقتصادية األوروبي: 3منطقة 
  باقي البلدان األفريقية وأوروبا الشرقية: 4منطقة 
 بقية العالم: 5منطقة 

  
  )خارج القيمة المضافة( أسعار خدمات االتصاالت المطبقة من طرف موريتل موبيل -1

  06-مارس
 -16س  16 س-7س  موريتل موبيل

  22س
 -22س
  7س

عطلة 
االسبوع 

وايام 
  العطل

  47.5  38  47.5  57  فعم موبيل إلى م موبيل مسبق الد
  42.5  34  42.5  51  م موبيل إلى م موبيل الدفع البعدي

  GFU(  45.9  38.25  30.6  38.25(م .م.م
  88  88  93.5  99  م وماتال مسبق الدفع.م موبيل إلى موريتل ش
  84  84  89.25  94.5  م وماتال الدفع البعدي.م موريتل إلى موريتل ش

          )دفع بعدي(الدولي 
  144  144  153  162  1منطقة
  168  168  178.5  189  2منطقة
  212  212  225.25  238.5  3منطقة
  232  232  246.5  261  4منطقة
  320  320  340  360  5منطقة

          )دفع مسبق(الدولي 
  148  148  157.25  166  1منطقة
  172  172  182.75  193.5  2منطقة
  216  216  229.5  243  3منطقة
  236  236  250.75  265.5  4منطقة
  324  324  344.25  364.5  5قةمنط

     اسعار أخرى-2
  أوقية/السعر  SIMبطاقة 
  1000  الولوج
  1000  التغيير 

  أوقية/السعر  ضريبة االشتراك
  2000  اشتراك فردي

  GFU(  1000(م .م.م
SMS 10أواق/SMS

سعر ) 15(+  رومينغ
  الدفع البعدي
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    الضمانة

  60.000  الدولي 

  200.000  رومنغ

    ثنائية للترقية  عروض است-3

على آافة البطاقات انطالقا من % 40(+) 
   أوقية1000

  

 أوقية من الرسوم 150(أسعار خدمة أوديوتكس 
  ) (*)االضافية

  

     الزيادة على االستهالك-4

إذا آان االستهالك بين % 5(+) 
  أوقية40000و20000

  

   أوقية40.000إذا آان االستهالك فوق % 10(+) 

  أوقية/ ق  ختلفة لبطاقات التزويد القيم الم-5

  300-200  بطاقة 

  500  بطاقة 

  1000  بطاقة

  1500  بطاقة 

  3000  بطاقة

  10000  بطاقة 

    أوقية2000/3000/5000بطاقة ثالثية الرصيد 

  
  موزعة بين الفاعل ومقدم الخدمة : الضريبة الزائدة(*) 

  منطقة التعريف الدولية
  ؤتمر االتصاالت بغرب افريقيابلدان عربية، بلدان م: 1منطقة
  بلدان أمريكا الشمالية: 2منطقة
  بلدان المجموعة االقتصادية االوروبية واليابان: 3منطقة
  بلدان افريقية أخرى وأوروبا الشرقية: 4منطقة
  باقي العالم: 5منطقة
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 مشروع مراجعة الخطة الوطنية للترقيم: 3الملحق 
  

  االرقام القصيرة في المشروعالجداول التالية تمثل تقابل 
  1× أو 0× أرقام قصيرة في شكل -1

    ×  مالحظة
  0  0  ولوج دولي

    6إلى0  حر
    7  الشرطة
    8  المطافي

    9  حر
   

  1××أرقام قصيرة في شكل 
    ×  ×  مالحظات

  1  0  0  م.الدليل الوطني موريتل ش
  1  0  1إلى6  حر

  1  0  7  )700الرقم القديم (استعالمات موريتل موبيل 
  1  0  8إلى9  حر

  1  1  0  م.استعالمات موريتل ش
  1  1  5  )710الرقم القديم (استعالمات موريتل موبيل 

  1  1  6إلى9  حر
  1  2  0  12الرقم القديم (م .استعالمات موريتل ش
  1  2  1  )ك.ب.م(م .استعالمات موريتل ش

  1  2  2  حر
  1  2  3  طوارئ طبية
  1  2  4  الهالل االحمر

  1  2  5  إلى  حر
  1  3  0  )300الرقم القديم (م .عالمات ماتال شاست

  1  3  1  م.استعالمات ماتال ش
  1  3  2  )777الرقم القديم (م .استعالمات ماتال ش
  1  3  3  الرقم القديم(م .استعالمات ماتال ش

  1  3  4  )444الرقم القديم (استعالمات ماتال 
  1  3  5  )666الرقم القديم (م .استعالمات ماتال ش

  1  3  6إلى7  حر
  1  3  8  )888الرقم القديم (م .استعالمات ماتال ش

  1  3  9  حر
  1  4  0إلى3  حر

  1  4  4  استعالمات موريتل موبيل
  1  4  5إلى9  حر

  1  5  0  )500الرقم القديم (استعالمات موريتل موبيل 
  1  5  0إلى4  حر

  1  5  5  ) 555الرقم القديم (استعالمات موريتل موبيل 
  1  5  6  )565رقم القديم ال(استعالمات موريتل موبيل 
  1  5  7  )575الرقم القديم (استعالمات موريتل موبيل 

  1  6  0  حر
  1  6  1.2  م.موريتل ش
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  1  7  3إلى9  حر
  1  7  0إلى9  حر
  1  8  0إلى9  حر

  1  9  0  م.الدليل الدولي موريتل ش
  1  9  1إلى9  حر
  
 1xyz أرقام في شكل -2-3

  z  y  x  1                            وضعية الموارد                             
  1  0إلى9  0إلى9  0إلى9حر                                                                 

  
  تجدر االشارة إلى أنه لم يحدث تغيير في الخطة الوطنية للترقيم بخصوص االرقام الطولية

   حسب طلبات الفاعلين2006الجدول التالي يقدم رزمات االرقام الممنوحة سنة 
 C MQPB  البلدة/المدينة  الوالية  المالحظات
  5 3  3  7 ×××  آيهيدي  غورغول  موريتل/ ألف ممنوحة

  5 7  5  0 ×××  ذيبوانوا  انواذيبو  ألف ممنوحة موريتل
 

  
 عالنات السلطةإبيانات، قرارات و: 4الملحق 

  
   2006 يناير 16بيان بتاريخ 

 08م بتاريخ  . تقدمت به شرآة موريتل ش الذيةلمراجعيتعلق بقرار ثان بطلب ا
  .2005دسمبر  
 لدى بعريضة استعجاليةوريتل ش م  تقدمت شرآة م،2005 دسمبر  8في يوم 

رآة شسلطة التنظيم بشأن موضوع تسويق البطاقات المسبقة الدفع من طرف 
EASYCALLرير  وهي البطاقات التي تمكن من تم، للخدمات الهندسية المحدودة

 ، العكسية المعروفة باسم المكالمة،كالمات الدولية من خالل إعادة االتصال تلقائيامال
ومن بيع المعدات االلكترونية الموجهة للربط على خطوط هاتفية لتمرير مكالمات 

  .VolPدولية لمسافات طويلة عبر نظام 
  للخدماتEASYCALLوآان المجلس الوطني للتنظيم قد وجه إنذارا لشرآة 

سمبر ي د09ت، بتاريخ .و. م/ت . س/001 عبر القرار رقم ،الهندسية المحدودة
بقة حول القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن النزاع، باتخاذ  دون أي نية مس2005

 الضرورية للوقف الفوري لكافة المكالمات التي تتم إما عن طريق اإلجراءات
 وإما انطالقا من ،ات دوليةبطاقات ذات رموز قابلة للكشط تمكن من إجراء مكالم

توفرها هذه الشرآة والتي يمكن ربطها على خطوط هاتفية " موزعات"معدات 
  .)2005 ديسمبر 09راجع البيان الصادر بتاريخ (لتمرير مكالمات دولية 
 لدراسة المعلومات التي تلقتها سلطة التنظيم 2006 يناير 16وفي اجتماع عقده يوم 

 قرارا جديدا  للتنظيم اتخذ المجلس الوطني،ة المذآورةحول استمرار خدمات الشرآ
 باإلجراءات يقضي بتوجيه إنذار لهذه الشرآة بأن تبلغه 2006 يناير 16بتاريخ 

 09ت بتاريخ .و.م/م.س/ 001التي اتخذتها من أجل التنفيذ الفعلي للقرار رقم 
  .2005ديسمبر 
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طبيق عقوبة ضد شرآة قرر المجلس الوطني للتنظيم تأجيل ت ،وبذات المناسبة
EASYCALL في انتظار 2006 يناير 19 للخدمات الهندسية المحدودة إلى غاية 

  .رد محتمل من طرفها
  

  2006 فبراير 17بيان بتاريخ 
  

  .ف الخلوية خدمات مشغلي شبكات الهاتنوعية ل الثامنفتيشيةالمهمة الت
 م وموريتل . شالجه إلى مشغلي الهاتف الخلوي مات لمدة شهر المواإلنذار إثر 

 سلطة التنظيم مهمة تفتيشية على نوعية أنجزت نوفمبر، 23 من اموبيل اعتبار
 وقد جرت المهمة التي غطت آامل .الخدمات المقدمة من طرف هذين المشغلين

  .2006 يناير 6  إلى2005 ديسمبر 27مدينة انواآشوط خالل الفترة من 
قال د المكالمات بالنسبة للمشغلين منتويتضح من خالل هذه المهمة تحسن في معدل فق

  %.6 م وموريتل موبيل إلى .على التوالي بالنسبة لماتال ش% 7و 13بذلك من 
 ،ر ينبغي أن يظلشن المستوى األعلى المسموح به في هذا المؤإومن باب التذآير ف

  %.5قل أو يساوي أ ، شرآتي الهاتف الخلويشروط من دفاتر 9طبقا للمادة 
 شهدت نوعية سماع المكالمات قدرا من التدهور خاصة بالنسبة لماتال وفي المقابل

  . م.ش
ومن أجل تقييم شامل ألداء شبكات المشغلين ستقوم سلطة التنظيم بمهمة تفتيشية 

  . والخطوط الطرقيةاألخرى في البلدات لنوعية الخدمات 
  

  بيان
  

 مايو 17 و16مي تنظم المدرسة العليا متعدد الجنسيات لالتصاالت في داآار يو
 االتصاالت ومسابقة أعمال مسابقة لدخول السنة األولى لتكوين مهندسي 2006

 للسنة 2006 مايو 19و18دخول السنة األولى لتكوين مهندسي التصميم يومي 
  .2007-2006الجامعية 

  مايو16يوم الثالثاء  م اعتبارا من .وتجرى االمتحانات في مقر شرآة موريتل ش
 لدخول السنة األولى لتكوين مهندسي أعمال اعة الثامنة صباحا عند الس2006

 عند الساعة الثامنة 2006 مايو 18يوم الخميس واعتبارا من  ،االتصاالت 
  . لدخول السنة األولى لتكوين مهندسي التصميمصباحا

  مايو10 األربعاء ابريل إلى 10االثنين ويتم استقبال الملفات لدى سلطة التنظيم من 
  : ويجب أن تتضمن ، زواال12عند الساعة  2006
  طلبا خطيا يحدد خيار المترشح -
فادة تسجيل في السنة الثانية الجامعية للسنة إ مصدقة من الشهادات أو ةصور -

 .2005/2006 األآاديمية
 يرجى االتصال بخبير التنظيم بسلطة التنظيم ، معلومات تكميليةأيةوللحصول على 

  5291279: فاآس 5293747: هاتف:على العناوين التالية
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 mr.are@youra يلكتروناالبريد ال
  
  
 

  2007-2006بيان يتعلق بمسابقة المدرسة العليا متعددة الجنسيات لالتصاالت لسنة 
  
   مايو 17و16م المدرسة العليا متعددة الجنسيات لالتصاالت بداآار يومي تنظ

سي أشغال االتصاالت ومسابقة دنهول السنة األولى لتكوين م مسابقة لدخ2006
 للسنة 2006 مايو 19و18لدخول السنة األولى لتكوين مهندسي التصميم يومي 

 .2007-2006الجامعية 
 وتتضمن السنة األولى لتكوين مهندسي أشغال االتصاالت شعبة فنية وشعبة 

  .ا سنتينمللتقنيات والتجارة تدوم آل منه
  :رشحينتلفنية موجهة للمالشعبة ا

بمثابة العلمي شهادة التعليم العالي الحائزين على ) المباشرين(الخارجيين  -
من الدراسات علي اٌألقل أول المسجلين في السنة الثانية من ) 2(سنتين 

آيمياء، الهندسة  -فيزياءرياضيات، فيزياء، (التعليم العالي العلمي 
  .نهاية السنة شرط النجاح في )إلخ...الكهربائية،

دبلوم فني أو  اتصاالت،  مراقبالحائزين على شهادة) مهنيين(الداخليين  -
 .سنوات) 3( خبرة مهنية من ثالث األقلعالي في االتصاالت أو لديهم على 
  :الشعبة الفنية التجارية موجهة للمترشحين

 األقلالحائزين على دبلوم تعليم عالي يعادل على ) المباشرين(الخارجيين  -
من الدراسات االقتصادية، التجارية، التسويق، القانونية، أو ) 2(تين سن

العلمية، أو المسجلين في السنة الثانية من التعليم العالي بشرط النجاح نهاية 
  .السنة

 اتصاالت أو دبلوم فني عالي مراقبالحائزين على دبلوم ) مهنيين(الداخليين  -
 سنتين األقلالعالي يعادل على في االتصاالت أو أي دبلوم آخر في التعليم 

من الدراسات االقتصادية، التجارية، التسويق، القانونية أو العلمية ولديهم 
 . خبرة مهنية من ثالث سنواتاألقلعلى 

حتوي شعبة وحيدة مدتها ثالث فيدخول السنة األولى لتكوين مهندسي التصميم أما 
  .سنوات وموجهة للمترشحين

من التعليم العالي ) 2(ين تابعوا بنجاح سنتين الذ) مباشرين(الخارجيين  -
أو ) الخ.. آيمياء، هندسة آهربائية -فيزياءرياضيات، فيزياء، (العلمي 

رياضيات، فيزياء، (مسجلين في السنة الثانية من التعليم العالي العلمي 
بشرط النجاح في نهاية السنة أو ) الخ... آيمياء، هندسة آهربائية -فيزياء

  .يدية للمدارس العلمية الكبرىمه من الفصول التاألخيرةالسنة مسجلين في 
 اتصاالت أو ما يعادلهم الذين يستجيبون إشغالمهندسي ) مهنيين(الداخليين  -

و قدمية المنصوص عليها في التشريع المعمول به داخل مقاولتهم ألمعايير األ
 . بلدهمفي 
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 االتصاالت، الشعبة غالأش مسابقة دخول السنة األولى لتكوين مهندسي وتتضمن
الفنية، تتضمن امتحانات في الثقافة العامة، والرياضيات، والفيزياء، بالنسبة 

للشعبة الفنية التجارية   الخارجيونضع المترشحونويخ. للمترشحين الخارجيين
 ويخوض .المتحانات في الثقافة العامة والرياضيات وتقنيات المحاسبة والمالية

 .امتحانا مهنيا،زيادة على ذلك ،  للشعبتينالمترشحون الداخليون
وتتضمن مسابقة دخول السنة األولى لتكوين مهندسي التصميم امتحانات في الثقافة 

 .العامة والرياضيات والفيزياء
 مايو 16 ثلثاءال م اعتبارا من .جري االمتحانات في مقر شرآة موريتل شست

 االتصاالت أشغالولى لمهندسي  صباحا لدخول السنة األثامنة الساعة الد عن2006
 صباحا لدخول السنة األولى ثامنةعة ال عند السا2006 مايو 18ومن الخميس 

  .لمهندسي التصميم
 ابريل عند الثامنة صباحا إلى 10تستقبل الملفات لدى سلطة التنظيم من االحد 

   : عند الثانية عشر زواال ويجب أن تتضمن2006 مايو 10االربعاء 
  يحدد خيار المترشحطلبا خطيا  -
صورة مصدقة للشهادات أو إفادة تثبت التسجيل في السنة الثانية من الجامعة  -

 .2005/2006للسنة االآاديمية 
وللحصول على أية معلومات تكميلية يرجى االتصال بالخبير في التنظيم بسلطة 

  : التنظيم على العناوين التالية 
  5293747: هاتف
  5291279: فاآس

  mr.are@youra.وني بريد الكتر
  

 بيان صحفي
  

   واستغالل شبكات وخدمات لالتصاالتإلقامة استدراج منافسة من أجل منح رخصة إعالن
  

ير قطاع االتصاالت في موريتانيا قررت سلطة التنظيم رفي إطار سياسة تح
تعلق بأحد أو بعدة أو الشروع في إطالق دعوة للتنافس من أجل منح رخصة ت

  : المجموعات االربعة التاليةمجملب
 كة لالتصاالت الهاتفية المتنقلة إقامة واستغالل شب  1المجموعة 

2G et 2,5 G  
إقامة واستغالل منصة للبطاقات مسبقة  -  2المجموعة 

  الدفع
قامة واستغالل شبكة دولية لالتصاالت من إ -

  أجل توفير خدمات اتصاالت دولية للجمهور
إقامة واستغالل شبكة باقة مفتوحة  -  3المجموعة 

للجمهور وتوفير خدمات اتصاالت محلية 
  ووطنية

  النترنت اتوفير -
إقامة واستغالل أية شبكة أخرى لالتصاالت المفتوحة   :4المجموعة

أمام الجمهور بما في ذلك على وجه الخصوص 
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 وآذا توفير اية خدمات 3G et 3,5 Gشبكات 
 وذلك تكملة لشبكات ،هوراتصاالت أخرى للجم

، 1وخدمات االتصاالت المشمولة في المجموعة رقم 
  .3 ورقم ،2ورقم

  
  

 14من بتداء قصة تحت تصرف المستثمرين المهتمين ااوقد تم وضع استدراج من
  : على العنوان التالي2006ابريل 

   المجلس الوطني للتنظيم رئيسسكرتاريا
  انيا انواآشوط، موريت14رقم ، المحل حي ز 
  )+222 (5291270هاتف 
  )+222 (5291279فاآس 

 150.000وسيتم تسليم الملفات مقابل دفع مبلغ جزافي غير قابل لالسترجاع قدره 
  :أوقية)مائة وخمسون ألف(

 ؛"سلطة التنظيم "ألمربواسطة شيك مصدق يسحب لدى مصرف موريتاني * 
  :طة التنظيمللستحويل مصرفي في أحد البنوك التالية التي بها حسابات * 
 ؛3001155: البنك المرآزي الموريتاني -
 ؛71246 واإلسكان للتنمية األمانةنك ب -
 ؛0060010264بنك التجارة والصناعة  -
 ؛12800: باميس -
 .0152780539البنك الموريتاني للتجارة الدولية  -

هذا المبلغ يجب تسديده لحظة سحب ملف المناقصة مقابل وصل يحدد اسم وعنوان 
 الموريتانية العنوان اإلسالمية هذا العنوان غير موجود في الجمهورية ن آاوإذا(

 الموريتانية لغرض اإلسالميةمر المحتمل مقرا له في الجمهورية ثالذي يتخذه المست
  .ثمر المحتملتالمس) اإلجراءهذا 
 عند الساعة العاشرة 2006 يوليو 3حدد تاريخ آخر أجل الستالم العروض يوم وقد 

  توقيت العالمي بنفس العنوان صباحا بال
   : آتابيا لدىاإلضافيةيمكن الحصول على المعلومات 

  السيد رئيس المجلس الوطني للتنظيم
   موريتانيا-، انواآشوط 14الحي ز، المحل رقم 

  )+222 (5291270هاتف 
  )+222 (5291279فاآس 

  moustapha@are.mrالبريد االلكتروني 
  
  

  2006 يونيو15بيان بتاريخ 
  

   إليداع العروض من أجل منح رخص مشغلي االتصاالتاألقصى لجاأليتعلق بتمديد تاريخ 
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 العروض الخاصة إليداعإثر طلب بعض المترشحين تم تأجيل الموعد النهائي 
  المناقصة الدولية من أجل منح رخص االتصاالت في الجمهورية االسالميةبإعالن

 عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت 2006 يوليو 13الموريتانية إلى يوم الخميس 
 عند الساعة الحادية عشر 2006 يونيو 13سيتم فتح الظروف يوم و ،العالمي

  .صباحا بالتوقيت العالمي
  

  2006 يوليو 07بيان صحفي بتاريخ 
  يتابع مسلسل منح رخص مشغلي االتصاالت مساره الطبيعي

 ألغى رئيس الغرفة المدنية 2006 يوليو 07 صادر بتاريخ رسوممبموجب 
ي أبلغت به ذ ال2006 يوليو 05 بالمحكمة العليا القرار الصادر بتاريخ واإلدارية

تعليق مسار المناقصة الخاصة ي يأمرها بذ من نفس الشهر وال06سلطة التنظيم يوم 
  .2006  ابريل14بمنح رخص لمشغلي االتصاالت التي أطلقتها يوم 

 ملف إعالن لترتيبات طبقا لالطبيعيمجراه آور ذلك يواصل المسار المذوبناء على 
  .المناقصة

  
  

  2006 يوليو 13بيان صحفي بتاريخ 
  .اقصة الدولية لمنح رخص لالتصاالت المنبإعالنفتح العروض المتعلقة 
 المناقصة الدولية الخاصة بمنح رخص إعالنفي إطار : تعلن سلطة التنظيم

 2006 يوليو 13جرت عملية فتح العروض في جلسة عمومية يوم ، تصاالت اال
  .اعتبارا من الساعة الحادية عشر بمقر سلطة التنظيم

وقد سلم خمسة مشارآين عروضهم قبل األجل النهائي الذي حدده نظام الدعوة 
وتم ) التاريخ النهائي(عة العاشرة صباحا لسا عند ا2006 يوليو 13للمنافسة بيوم 

   .فتح عروضهم خالل الجلسة العمومية وتم احتسابها
  : باألمرتعلق يو

  ؛ افرانس تليكوم- -
 ؛ الوطنية تليكوم موريتانيا - -
 ؛م. موريتل ش- -
 ؛م.آسس تليكوم شأ - -
 .م. شنقيتل ش- -

 من 2-11 وطبقا للمادة . النهائياألجلوقدم مستثمران محتمالن عرضيهما بعد 
  .تساب عرضيهما وأعيدا لهما دون أن يفتحانظام الدعوة للمنافسة لم يتم اح

 
  :يتعلق األمر بو

- - Paltel؛  
- - wissat موريتانيا . 
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وقد شرعت سلطة التنظيم دون تأخير في أعمال التحقيق في العروض الفنية 
  .هم الحقاضوستعلن المشارآين الذين ستؤهلهم عرو

  . الماليةوعندها سيتم استدعاء المشارآين المؤهلين إلى جلسة فتح العروض
  
  

  2006 يوليو 15بيان صحفي بتاريخ 
 ،2المجموعة، و 1لي، بالنسبة للمجموعةانشر الئحة المشارآين المؤهلين على التو

  .3المجموعةو
في إطار إعالن المناقصة الدولية المتعلقة بمنح رخص من أجل إقامة واستغالل 

 من 5-16يقا للمادة  وتطب، الموريتانيةاإلسالميةشبكات االتصاالت في الجمهورية 
 تنشر سلطة التنظيم قائمة المشارآين المؤهلين على التوالي ،نظام الدعوة للتنافس
  .3المجموعة رقم، و 2 المجموعة رقم، و1بالنسبة للمجموعة رقم

  . العروضإليداعوهذه قائمة المشارآين حسب التسلسل الزمني 
  ؛م. أورانج موريتانيا ش- -
 ؛م. الوطنية موريتانيا ش- -
 .م.شنقيتل ش -

  .م.شنقيتل ش:  هو2المشارك المؤهل للمجموعة رقم 
  : هما3المشارآان المؤهالن للمجموعة رقم 

  ؛ أورانج موريتانيا- -
 .م. شنقيتل ش- -

ويدعى المشارآون المؤهلون لحضور الجلسة الخاصة بفتح العروض المالية التي 
  .سابعة مساء عند الساعة ال2006 يوليو 15ستجرى بمقر سلطة التنظيم يوم 

  
  إعالن مناقصة دولية

 واستغالل شبكات وخدمات لالتصاالت في الجمهورية إلقامة تتعلق بمنح رخص 
  .االسالمية الموريتانية

  
  
  
  
  
  
  
  

  2006 يوليو 15بيان صحفي بتاريخ 
   .3 و2، و1 العروض المالية الخاصة بالمجموعات فتح

  :تعلن سلطة التنظيم
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دعوة للتنافس، قامت سلطة التنظيم بفتح العروض  من نظام ال17تطبيقا للمادة 
 وقد فتحت العروض المالية حسب 3 و2و ، 1 رقم اتالمالية المتعلقة بالمجموع

  .سلسل الزمني الستالم العروضتال
 واستغالل شبكات وخدمات بإقامة  المتعلق1رض المالي للمجموعة رقمالع •

  :اتصاالت متنقلة
 9.070.000.000(ت وسبعون مليون أوقية تسعة مليارا:  أروانج موريتانيا- -

  )أوقية
ثمانية مليارت ومائة خمسون مليون أوقية : م. الوطنية تليكوم ش- -

 ) أوقية8.150.000.000(
ستة وعشرون مليارات وستمائة مليون أوقية : م. شنقيتل ش- -

 ) أوقية26.600.000.000(
اقات المسبقة  المتعلقة باستغالل منصة للبط2العرض المالية للمجموعة رقم •

الدفع، وإقامة واستغالل شبكة دولية لالتصاالت من أجل توفير خدمات 
  اتصاالت دولية للجمهور

  ) أوقية100.000.000(مائة مليون أوقية : م. شنقيتل ش- -
 المتعلقة بإقامة واستغالل شبكة باقة محلية 3العرض المالي للمجموعة رقم •

  :ووطنية وتوفير الولوج لالنترنت
ثالثمائة وأربعة وعشرون مليون أوقية :  موريتانيا أورانج- -

  ) أوقية324.000.000(
 .) أوقية500.000.000(خمسمائة مليون أوقية : م. شنقيتل ش- -

  .وقد شرعت سلطة التنظيم دون تأخير في فتح العروض المالية
 الرسمي عن المنح المؤقت اإلعالن من نظام الدعوة للتنافس سيتم 7-17طبقا للمادة 

 عند 2006 يوليو 17 بمقر سلطة التنظيم يوم االثنين 3، و2 و،1جموعات رقم للم
  .الساعة الثانية عشر زواال بالتوقيت العالمي

الشروع في فتح العروض المالية للمجموعة ، على إثر هذه الجلسة سيتم وإال ف
  .4رقم
  

  إعالن مناقصة دولية
ات لالتصاالت في  تتعلق بمنح رخص من أجل إقامة واستغالل شبكات وخدم

   الموريتانيةاإلسالميةالجمهورية 
  
  
  
  

  بيان صحفي
  2006 يوليو15

  :إن سلطة التنظيم تعلن
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 من نظام الدعوة للتنافس قامت سلطة التنظيم في جلسة 18 و7-17تطبيقا للمادتين 
ثم بفتح ،  3 و،2و، 1عمومية بإعالن المنح المؤقت بالنسبة للمجموعات رقم

 ابتداء من 2006 يوليو 17 يوم االثنين 4متعلقة بالمجموعة رقم العروض المالية ال
  .الساعة الثانية عشر زواال

 من نظام الدعوة للتنافس تم القيام بتعيين الفائزين بالمنح المؤقت 17وطبقا للمادة 
  :وهم،  3 و،2و، 1بالنسبة للمجموعات رقم 

  ؛م.شنقيتل ش: 1المجموعة رقم  -
 ؛م.شنقيتل ش: 2المجموعة رقم  -
 .شنقيتل ش م وأورانج موريتانيا:  3المجموعة رقم  -

 حسب الترتيب الزمني الستالم 4بعد ذلك تم فتح العروض المالية للمجموعة رقم 
  .العروض

 300.000.000(ثالث مائة مليون أوقية : م.العرض المالي لموريتل ش -
  )أوقية

 .)وقية أ100.000.000(مائة مليون أوقية : م . لشنقيتل شالعرض المالي -
م .م وشنقيتل ش. موريتل شإعالن من نظام الدعوة للتنافس تم 3-18وتطبيقا للمادة 

  . من طرف سلطة التنظيم4فائزين بالمنح المؤقت للمجموعة رقم
  

   مناقصة دولية إعالن
تتعلق بمنح رخص من أجل إقامة واستغالل شبكات وخدمات لالتصاالت في 

  الجمهورية االسالمية الموريتانية
  2006 يوليو 19ان صحفي بتاريخ بي

  . المناقصةرسومحضر مفصل ب
 الذي يحدد إجراءات 2001 فبراير 28 بتاريخ 0130طبقا لحيثيات المقرر رقم ر
 إعالن وحيثيات نظام الدعوة للتنافس في ملف واألذونمنح وتقنين ورقابة الرخص 

 وتقييم العروض قام المجلس الوطني للتنظيم بفتح،  2006 إبريل 14المناقصة يوم 
  .4و،  3 و ،2  و،1ثم بإرساء الرخص المتعلقة بالمجموعات 

 الساعة العاشرة 2006 يوليو 13وقد تم رفض عرضين أودعا خارج األجل أي 
ا وهما من الذين قدماهتملي للمستثمرين المحا وأعيد،صباحا بالتوقيت العالمي

  .Wissat، وتجمع VTEL-PALTELمجموعة 
 اعتبارا من 13 في جلسة عمومية يوم اآلجالض استلمت في وتم فتح خمسة عرو
  :الساعة الحادية عشرة

   المجموعات المعنيةأرقام  اسم المشارك  ترتيب االستالم
  3و1  أورانج موريتانيا  1
الوطنية تيلكوم موريتانيا   2

  م.ش
1  

  4  م.موريتل ش  3
  1أآسس تليكوم موريتانيا   4
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  م.ش
  4و3، 2، 1  م.شنقيتل ش  5
  
،  من نظام الدعوة للمنافسة16 تطبيقا للمادة ، والل التحقيق في العروض الفنية خ

م . معلومات تكميلية من شرآة أورانج موريتانيا وأآسس تليكوم موريتانيا شطلبت
 المترشحين آنفي الذآر، ف وبعد تحليل المعلومات المقدمة من طر؛م.وشنقيتل ش

  : النحو التاليىمؤهلين عل المشارآين ال أسماءأعلن المجلس الوطني
م .أورانج موريتانيا، الوطنية تليكوم موريتانيا ش: 1بالنسبة للمجموعة - -

  ؛م.وشنقيتل ش
 ؛م.شنقيتل ش: 2 بالنسبة للمجموعة رقم- -
 م.أورانج موريتانيا وشنقيتل ش: 3 بالنسبة للمجموعة رقم - -

 ،م غير مؤهلة.شوأعلن المجلس الوطني للتنظيم أن شرآة أآسس تليكوم موريتانيا 
م ال يثبت آون أآسس تليكوم .ذلك أن العرض الفني ألآسس تليكوم موريتانيا ش

 من نظام 1.2.8 المادةالمقدمة في العرض الفني آمشغل مؤهل تستجيب لشروط 
  .الدعوة للتنافس

 باشرت سلطة التنظيم ؛وفور اختتام أعمالها الخاصة بالتحقيق في العروض الفنية
 على 3و، 2و، 1 نشر قائمة المترشحين المؤهلين للمجموعات 2006 يوليو 15يوم 

 إلى أن الجلسة الخاصة بفتح اإلشارة، مع www.are.mrموقعها في شبكة االنترنت 
 آما دعت ؛ عند الساعة السابعة مساء2006 يوليو 15العروض المالية حددت بيوم 

د من المترشحين المؤهلين لحضور هذه الجلسة العمومية لفتح سلطة التنظيم آل واح
 وبعد ،وإثر هذه الجلسة. 3و، 2و، 1العروض المالية الخاصة بالمجموعات رقم 

التأآد من مطابقة مضامين العروض المالية للنموذج الموجود في نظام الدعوة 
  :خضعت العروض المالية للترتيب التالي، للتنافس 

  1المجموعة رقم
مبلغ العروض المالية   اسم المشارك المؤهل   الماليةرتيب العروضت

  باألوقية
  26.600.000.000  م.شنقيتل ش  1
  9.070.000.000  أورانج موريتانيا  2
الوطنية تليكوم موريتانيا   3

  م.ش
8.150.000.000  

  
  2المجموعة رقم

مبلغ العروض المالية   اسم المشارك المؤهل   الماليةترتيب العروض
  وقيةباأل

  100.000.000  م.شنقيتل ش   1
  

  3المجموعة رقم
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مبلغ العروض المالية   اسم المشارك المؤهل   الماليةترتيب العروض
  باألوقية

  500.000.000  م.شنقيتل ش  1
  324.000.000  أورانج موريتانيا  2
  

 قامت سلطة التنظيم ، من نظام الدعوة للتنافس17-7وبناء على ذلك وتطبيقا للمادة 
 العمومي للمنح المؤقت بالنسبة باإلعالن زواال 12 عند الساعة 2006 يوليو 17م يو

  .3 و،2  و،1للمجموعات رقم 
م مقابل . هو شنقيتل ش1 الفائز بالمنح المؤقت لرخصة المجموعة رقم - -

 26.600.000.000(مبلغ قدره ستة وعشرون مليار وستمائة مليون أوقية 
  ؛)أوقية

م مقابل مبلغ . هو شنقيتل ش2ت لرخصة المجموعة  الفائز بالمنح المؤق- -
 ،)أوقية100.000.000(قدره مائة مليون أوقية 

 هما أورانج موريتانيا 3الفائزان بالمنح المؤقت لرخصة المجموعة رقم -
 500.000.000(م مقابل مبلغ قدره خمسمائة مليون أوقية .وشنقيتل ش

  .لكل منهما) أوقية
 قد تم إعالنها 3 و2و، 1 مؤقتة بالمجموعات رقم وبما أن شنقيتل أعلنت فائزة

 .4مؤهلة للمجموعة رقم
خالل نفس  – تم فيما بعد الشروع ، من نظام الدعوة للتنافس1-18وتطبيقا للمادة 

، وفق الترتيب 4الجلسة العمومية في فتح العروض المالية المتعلقة بالمجموعة رقم
  .الزمني الستالم العروض

عد التأآد من مطابقة مضامين العروض المالية للنموذج الوارد وإثر هذه الجلسة وب
 4في نظام الدعوة للتنافس خضعت العروض المالية الخاصة بالمجموعة رقم

  :للترتيب التالي
  :4المجموعة رقم

مبلغ العروض المالية   اسم المشارك المؤهل  ترتيب العروض
  باألوقية

   أوقية300.000.000  م.موريتل  ش  1
   أوقية 100.000.000  م. ششنقيتل  2

 أعلنت سلطة التنظيم بشكل علني أن الفائزين بالمنح المؤقت ،وبناء على ذلك
م مقابل مبلغ ثالثمائة مليون أوقية .م وشنقيتل ش. هما موريتل ش4للمجموعة رقم

  .لكل منهما)  أوقية300.000.000(
  
  

  2006 يوليو 17حرر بنواآشوط بتاريخ 
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  حمد رئيس المجلس الوطني للتنظيمالمصطفى ولد الشيخ م
  ت.و.محمد عبد اهللا ولد محمد االمين عضو م                              
  ت.و.، عضو مانالداه ولد احمد                              
  ت .و .الشيخ ولد سيد احمد عضو م                              
  .ت .و .يمان عضو مآان سل                              

  
  

  بيان يتعلق ببدء عمل المجلس الوطني الجديد للتنظيم
  2006 أآتوبر 16

بدأ المجلس الوطني الجديد للتنظيم مأموريته فعليا بعد تسليم المهام الذي جرى يوم 
  . على تمام الساعة الثالثة وثالثين دقيقة بعد الظهر2006 أآتوبر 11االربعاء 

 في مادته 2001 يناير 25 بتاريخ 2001-18ثيات القانون من جهة أخرى وطبقا لحي
 أآتوبر 13 أدى رئيس وأعضاء المجلس الوطني للتنظيم اليمين يوم الجمعة 29

  . أمام رئيس المحكمة العليا2006
  
  

  2006 نوفمبر 23بيان بتاريخ 
   خدمة المشغلين لشبكة الهاتف الخلوينوعيةالمهمة العاشرة لرقابة 

  
 مشغلي شبكة الهاتف الخلوي ماتال نوعيةتنظيم مهمة رقابية على  سلطة الأنجزت

 وشملت آامل مدينة 2006 نوفمبر 11 إلى 06 من ؛م وموريتل موبيل.ش
  .نواآشوط

% 10(وقد آشف التفتيش المنجز عن أداء جيد للمشغلين على صعيد التغطية 
  .اع متوسطةمع نوعية سم،  وداخل سيارة ،خارج، وداخل عمارة عند الجدار األول

–وفي المقابل جاءت انقطاعات المكالمات وفقدها، الموصوفة بأنها حادة وتعكس 
  :ن يوميا، على النحو التاليو الخدمات التي يتلقاها المستخدمنوعية -بشكل أفضل

% 7بالنسبة لموريتل موبيل و% 9 بلغ معدل فقدان المكالمات المقاسة - -
أن يبقى هذا المعدل أقل أو يساوي  بينما آان يفترض ،م.بالنسبة لماتال ش

5.%  
بالنسبة % 2م و.بالنسبة لماتال ش% 7 بلغ معدل انقطاع المكالمات - -

% 3 المسموح به األعلى فيما يجب أن ال يتجاوز السقف ،لموريتل موبيل
 .بالنسبة لهذا المؤشر

 أنذرت سلطة التنظيم المشغلين ماتال وموريتل موبيل بالتقيد ،وبناء على ذلك
  .2006 نوفمبر 23 أجل شهر واحد اعتبارا من فيلتزاماتهما في مجال الخدمة با
  
  
  

  قرار من المجلس الوطني للتنظيم
  ت.س /ت.و.م /001/06رقم 
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 المتعلق بسلطة التنظيم متعددة 2001 يناير 25 بتاريخ 2001-18نظرا للقانون رقم 
  القطاعات؛

  ؛لمتعلق باالتصاالت ا1999 يوليو 11 بتاريخ 019-99را للقانون رقم ظن
 إلجراءات المحدد 2001 فبراير 28م بتاريخ . ب. د. و /133نظرا للمقرر رقم 

   ؛نالطبيعيي واألشخاص وبين المشغلين ،تسوية النزاعات بين المشغلين
 إلقامة 3م المتضمن منح الرخصة رقم . ب. د. و/ 229نظرا للمقرر رقم ر 

  ؛هور، لصالح موريتلم للجواستغالل شبكة وخدمات لالتصاالت مفتوحة
 08م بتاريخ .ة المقدم أمام سلطة التنظيم من طرف موريتل شاجعنظرا لطلب المر

 المتعلق بتوفير مكالمات دولية عن طريق عودة االتصال واستخدام 2005ديسمبر 
 EASYCALLمعدات يمكن ترآيبها على خطوط هاتفية من طرف شرآة 

 - 5255447 فاآس -5297720 هاتف -4350ب .للخدمات  الهندسية المحدودة ص
  ؛www.easycall.mr: موقع الكتروني

م لدعم طلبها والتي تضمنت تقرير .نظرا للوثائق المقدمة من طرف موريتل ش
  ؛2005 ديسمبر 7عدل منفذ بتاريخ 

  نظرا لكون شروط المراجعة قائمة؛
 ديسمبر 09ت بتاريخ .س /ت.و.م /001طني للتنظيم رقم نظرا لقرار المجلس الو

  ؛ المتعلق بطلب المرجعية آنف الذآر2005
نظرا ألن المجلس الوطني للتنظيم يتوفر على مجموعة من العناصر التي تتيح له 

  .االعتقاد بأن القرار المشار إليه أعاله لم يتم تنفيذه
  :فإن المجلس

ون ودون حكم مسبق من أي شكل آان حول بعد إجراءات المداوالت طبقا للقان
  :ةت بالمراجعالقرار الوارد اتخاذه بشأن مضمون النزاع والب

 بأن تقدم له EASYCALL ENGENXINGيوجه إنذارا لشرآة  -
/ 001الحيثيات التي اعتمدتها من أجل التنفيذ الفعلي للقرار رقم 

لمشار  المتعلق بطلب المرجعية ا2005 ديسمبر 09ت بتاريخ .و.م/ت.س
إليه أعاله مع التعليق الفوري لكل المكالمات المنجزة سواء عن طريق 
بطاقات الدفع المسبق المستخدمة في عودة االتصال أو عن طريق معدات 

  .توفرها هذه الشرآة ويمكن تثبيتها على خط هاتفي لتمرير مكالمات دولية
 أجل  الهندسية بأن تقدم له هذه المعلومات فيEASYCALLيأمر شرآة  -

 عند الساعة الثانية بعد الزوال بالتوقيت 2006 يناير 19أقصاه يوم الخميس 
  ؛العالمي

 من 14يقرر اللجوء إلى استخدام العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم  -
 وبين ؛ تسوية النزاعات بين المشغلينإلجراءات المحدد 133المقرر ر
 ؛ الطبيعيينواألشخاصالمشغلين 

بالغ الطرفين بهذا القرار دون تأخير وبأن ينشر طبقا يأمر بأن يتم إ -
 .للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
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