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  آلمة الرئيس
  

 شركة تفقد بدأ. 2007 سنةلقد عرف تنظيم قطاع املواصالت تغريات جذرية مهمة طيلة 
 ، بعد اكتمال عملية انطلقت منذ ثالث سنوات هادفة إىلشنقيتل بالفعل أنشطتها مع هناية أغسطس

 30 االحتكار حىت تاريخ  األقسام اليت بقيت قيدة لسوق النقال وفتح جمموعتعزيز املنافسة بالنسب
  .2004يونيو 

بعد أربعة أشهر من هذه االنطالقة، احتلت شركة شنقيتل جزئا مهما من السوق مقارنة مبا حصل 
  . عليه منافسوها يف فترة مماثلة

معتربة، وذلك لصاحل رة واخنفضت التعريفات بصوبصورة جلية  التغطية الترابية كما حتسنت
  .املستهلك

 تطور مهم ألرقام أعمال  فإن املفعول اإلجيايب على قطاع االتصاالت جتسد يفوعلى وجه عام
مل تبدأ يف التزايد إال ابتداء من و ، 2001سنة منذ ناقص الشركات، واليت ظلت استثماراهتا يف ت

عناصر كلها  . اجلديداملنافسجتاه  التموقعبعا ملنطق  ت2007يف تواصل منوها كي ، 2006سنة 
  .  وتسمح باستطالع متفائل للمستقبل املنافسة يف سوق االتصاالتتوحي حبقيقة

  

 عدد فقد وصل. إن االجتاهات اإلجيابية اليت أعلنا عنها يف تقريرنا املاضي تأكدت هذه السنة
سب املسجلة يف الدول وهذه النسبة جعلتنا نقترب أكثر من الن% 50إىل ما يزيد على املشتركني 
  .املتقدمة

  

 مدينة وجتمع 100 على زد على ذلك التحسن امللحوظ للتغطية الترابية حيث أصبح ما يزيد
  . شبكة الطرقتلك خدمات االتصاالت  باإلضافة إىل تغطية اجلزء األساسي منمي

  

ارب  مليار أوقية قد سجل زيادة تق53,5من جهة أخرى فإن رقم األعمال الذي يصل إىل 
أي بنسبة  مليار 25االستثمار مبا يزيد على يف الوقت الذي منا فيه باملقارنة مع السنة املاضية % 30
  %.10ثبت منوه املقدر بنسبة أما التوظيف فقد ، %200 تفوق

  قامت مصاحلها بثالث بعثاتإذيف صدارة اهتمامات السلطة تظل نوعية اخلدمة رغم هذا فإن 
مت املتعلقة بنوعية اخلدمة، وحترام االلتزامات املسجلة يف قوائم الشروط  عدم اتفتيش تبني بعدها

  .املخالفات طبقا للنصوص املعمول ا هلذا النوع من ت املالية املقررة تطبيق العقوبا
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ة أصبح اآلن فعليا يف مخس فيما يتعلق بالكهرباء فإن االستغالل عن طريق تفويض اخلدمة العمومي

مما يفترض حتويله ألي بلغ املخصص للمساعدة املالية املصادق عليها للمفوضني أقل املجتمعات، وبقي 
ملناقصة األخرية من املشتركني يف اأضف إىل هذا أن عدد . من أجل توفري نفس اخلدمةوحدة عمومية 

هلذا النوع من أجل كهربة ست جتمعات أخرى يوضح االهتمام املتزايد الذي يوليه القطاع اخلاص 
  .كةالشرا

  

دفاتر كما مت إعداد . هلتنظيم الالزمة نصوص التطبيقفقد مت نشر على مستوى قطاع املاء 
 وأحيلت إىل احلكومة للمصادقة الشروب والصرف الصحي اءطنية للمالشروط بالنسبة للوكالة الو

  .عليها
  

  الداخلي فإن السلطة ركزت جهودها على تعزيز القدرات عن طريقريسيتوفيما يتعلق بال
  . لصاحل عماهلاوحتسني خدمات التأمني االجتماعي التكوين 

  

 2001 -18 من القانون 27طبقا للمادة نظامني الداخلي واألساسي المن جهة أخرى مت إعداد 
  . املتعلق بإنشاء سلطة التنظيم املتعددة القطاعات 2001 يونيو 25بتاريخ 

   

دقيقة تطور بنية سوق أن تراقب بصورة مها اليت يلزللسلطة  مليئة بالتحديات 2008تبدو السنة 
 تطلق تفويض خدمةتنمية تفويض اخلدمة العمومية بالنسبة للكهرباء، وأن تسهر على و االتصاالت

أن املاء مع تنظيم الشركة الوطنية للماء والوكالة الوطنية للماء الشروب والصرف الصحي وأخريا 
  .اع الربيدبالعدة القانونية الضرورية ملتابعة قطتتجهز 
  

  
  محمد سالم ولد لكحل                
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  مالية السلطة: الفصل األول

  
  2007نتائج االستغالل وخارج االستغالل للسنة املالية  .1
  

 2001 -18 من القانون 48عليه يف املادة إن أهم املوارد العادية للسلطة، كما هو منصوص 
 احلاصلني على ستغلنيقدمة من طرف امل، تتكون أساسا من الرسوم امل2001يناير / 25بتاريخ 

تنقسم الرسوم، اليت متثل . طاعيةقرخصة أو إذن أو امتياز طبقا لقائمة الشروط وكذلك القوانني ال
الرسوم املقدمة سنويا من أجل التنظيم والرسوم : املوارد إىل صنفني هذه النصيب األكرب من

وخيتص الصنف الثاين بقطاع .  والترقيماملتعلقة باستغالل املوارد النادرة وهي الذبذبات
لقد تطورت هذه . املواصالت، الذي يبقى القطاع الوحيد الذي يشارك يف متويل سلطة التنظيم

، 2007 مليون أوقية سنة 995 إىل قرابة 2006مليون أوقية سنة  682: الرسوم من حوايل
هذه الزيادة تفسر بالنمو . ، يف حني مل تتغري نسبة سحب رسوم التنظيم %46أي زيادة متثل 

  إىل2006 مليار أوقية سنة 42تطور من حوايل ذي املرتفع لرقم أعمال قطاع املواصالت ال
  .2007 مليار سنة 53 قرابة 

 694 إىل 2006 مليون أوقية سنة 489وفيما يتعلق بنفقات املؤسسة فقد تطورت من 
منها،  % 60يد نفقات العمال وميثل تزا % 42 أي زيادة تصل إىل 2007مليون أوقية سنة 

  %.52وهذه النفقات تزايدت هي األخرى بنسبة 
 مقدمني يف 2007 دمجرب سنة 31إن حصيلة السنة املالية وكذلك جدول النتائج حىت يوم 

  ).1(امللحق 
  
  :الديون املتعلقة برسوم طيف الذبذبات .2
  

راديو الكهربائية مت حتديدها  فإن متأخرات الرسوم املتعلقة بذبذبات الاالستردادفيما يتعلق ب
 قدمت توصية تتعلق بالديون اليت تواجه نةهذه اللج. وحتليلها من طرف جلنة معدة هلذا الغرض

  قضائي،  احملامني من أجل استرجاع ها واقترحت اللجوء إىلاستردادصعوبات خاصة يف 



 6

، بقي جزء دياسترجاع ووبعد احملاوالت العديدة من أجل . ومت اكتتاب حمام هلذا الغرض
  . بواسطة القضاءاسترجاعهكبري من الديون مل يسدد وتدرس إمكانية 

  
  تعزيز القدرات: الفصل الثاني

  
حمورا استراتيجيا مهما بالنسبة لسلطة التنظيم وذلك نتيجة ألمهية متثل املصادر البشرية 

 يف هذا الصدد إىل  اجته تدخل السلطة2007وطيلة السنة . عات املكلفة بتنظيمها ومراقبتهاالقطا
  :ثالث اجتاهات

اكتتاب عمال وخصوصا أطر ساميني ذوي كفاءات مالئمة وذلك مع اعتبار نوعية القطاع  -
  .املنظم
 وضع نظام خدمات متعلق متلصاحل العمال، حيث تعزيز خدمات األمن االجتماعي  -

 . الصحيال املستوى الالئق للتأمنيباملرض على مستوى املؤسسة وذلك من أجل ضمان للعم
يف املغرب وتونس يات مع هيئات صحية عمومية وخاصة ويف هذا الصدد مت توقيع أربع اتفاق

  .وفرنسا والسنغال
ا وضعية صحية تتطلب رفع مإرسال إىل هذه اهليئات عمال لديهاالتفاقيات متكن من  هذه
  .يب املستشاررأي الطبل  وفقا إىل اخلارجاصحي

 ذه الوضعية قد استفادوا من هذا النظام طيلة السنة مروا إن الوكالء وأعضاء أسرهم الذين
  .املنصرمة

متابعة سياسة نشطة يف جمال التكوين املهين متكن خرباء السلطة من رفع مستوى املعارف  -
ويف هذا النطاق شارك العديد من أطر املؤسسة يف . ومواكبة التطورات اليت تدخل يف مهنة التنظيم

  .مة يف اخلارجملتقيات واجتماعات منظ
كما قامت السلطة بالتعاون . ا شهاداتبـهكما أن البعض شارك يف تكوينات ختول ألصحا
 املدرسة العليا لالتصاالت املتعددة اجلنسياتمع املكتب اجلهوي العريب لالحتاد الدويل للعمال و

  .والوكالة الفرنسية املكلفة بتسيري الذبذبات بتنظيم عدة ملتقيات متخصصة
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مشروع منوذجي للرفع من املستوى اللغوي لعمال املؤسسة ويستهدف املشروع إعداد  -
ء وكالال، كذلك  لديهماموعة املكونة أساسا من األطر الذين مل تكن الفرنسية هي لغة التكوين

  .الذين لديهم سن الشباب واالستعداد
  

  قطاع المواصالت: الفصل الثالث
  
  مرصد األسواق  .1

 عدد المشترآين . 1.1 
  بصورة مختصرة عدد المشترآين 1.1.1 
  

  : يتضح تطور العدد اإلمجايل للمشتركني حسب اجلدول التايل
  

  2005  2006         2007   
      

           تطور 
2006 2007      

  %42  1550137  1094992  786615  عدد المشترآين
  %42  %51  36,2% 26,4%  ولوجنسبة ال

  الشركات وحساباتنا: املصدر
  

  : عدد المشترآين وتحليلتفاصيل. 2 .1.1
  عدد املشتركني يف اهلاتف الثابت . 1. 2. 1 .1

  : عدد املشتركني يف اهلاتف الثابت حسب اجلدول التايل تطوريتضح    
  
  2005  2006  2007  

  40267  34870  41000  عدد المشترآين
  %15  %15-   %3-  التطور

  1,26%  1,16% 1,4%  نسبة االنتشار 
  .تب الوطين لإلحصاء، الشركات وحساباتنااملك: املصدر

  
 ومل تصل إىل مستواها 2007سنة % 15سجل عدد املشتركني نسبة زيادة تصل إىل 

إن نسبة االنتشار للهاتف الثابت .  كما هو واضح يف اجلدول املذكور أعاله2005املسجل سنة 
  .2007مازالت منخفضة ولكنها سجلت حتسنا طفيفا سنة 
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  : أعداد املشتركني يف اهلاتف النقال2.2.1.1
 مرتفعة وقد سجل نسبة زيادة تصل صفة بعدد املشتركني يف اهلاتف النقال واصل تزايدهإن 

 هاتف نقال لكل نسمة ، أي معدل% 50وصلت إىل لنقال ل لنفاذكما أن نسبة ا%. 42إىل 
نقال طيلة السنوات الثالث كما يتضح تطور عدد املشتركني يف اهلاتف ال. على اثنتني يف البالد

  :املنصرمة من خالل اجلدول التايل
  

  2005  2006  2007  
  1509870  1060122  745615  رآينتعدد المش

  %40  %42  %42  التطور
  %50  %35  %25  نسبة االنتشار

  .شركات االتصال وحساباتنا: املصدر
  

  
  
  
  
  
  

     
  
  

  :عدد المشترآين في الهاتف الثابت

30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000

2005 2006 2007

عددد المشترآين

  :لنقالعدد المشترآين في الهاتف ا

0

500000

1000000

1500000

2000000

2005 2006 2007

عددد المشترآين

 



 9

  :جدول املقارنة لبعض قيم مدى كثافة اهلاتف النقال 
  نسبة انتشار النقال  مناطق
  %50  العالم

  %50  موريتانيا
  %30  إفريقيا
  %66  المغرب
  %39  السنغال

  شركات االتصال، االحتاد الدويل لالتصاالت وحساباتنا: املصدر

  
  
  
 
 
 
 
  

  :حصص السوق يف جمال املشتركني. 3.2 .1.1
ملشتركني، ومتثل من جمموع ا% 97 نسبة 2006عدد املشتركني يف اهلاتف النقال سنة ميثل 

  %.90نسبة النقال املالحظة يف القارة ما يقارب 
  2005  2006  2007  

  1550137  1094992  786615  مجموع المشترآين
  %3  %3  %5  الهاتف الثابت
  %97  %97  %95  الهاتف النقال

  .شركات االتصال وحساباتنا: املصدر
  

 :رقم أعمال الهاتف بآالف األوقية. 2 .1
  

  2006  2007(*)  

  53490255  42190110  هاتف بصورة شاملةال
  %27  %26  التطور

  8825757  9239506  الهاتف الثابت
  % 4 -  %2 -  التطور

  44664498  32950604  الهاتف النقال
  %36  %36  التطور

 .شركات االتصال وحساباتنا: املصدر

  :2007اتف النقال سنة نسبة انتشار اله

0%
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40%
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70%

االعالم موريتانيا إفريقيا المغرب السنغال

السلسلة 1
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  :تطور أرقام األعمال. 1. 2 .1
ف النقال على وجه اخلصوص وهو الذي مازال جممل مبيعات اهلاتف ناجتا أساسا عن اهلات

 فترة متتاز مبنافسة  وهو النمو املسجل يف2006احتفظ رقم أعماله بنفس النمو املالحظ سنة 
  .رابعةالإثر دخول شركة االتصال   توجاتـنشطة حول األسعار واملن

ا  أصبح اآلن أضعف ممإن التراجع امللحوظ يف مبيعات اهلاتف الثابت ما زال مستمرا لكنه
  .2005شوهد يف سنة 

  . اجلديدة شنقيتل سيمكن من حتسني وضعية هذا النشاط الشاملةإن قدوم شركة االتصال
  
  
  
  
  
  
  
 :أرقام األعمالسواق خدمات االتصال عن طريق  حصص أ2. 2 .1
 

  2005  2006  2007  
  %16  %22  %28  الهاتف الثابت
  %84  %78  %72  الهاتف النقال

  .باتناشركات االتصال وحسا: املصدر

  
  
  
  
  
  

  :تطور أرقام األعمال للهاتف بآالف األوقية
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 يسيطر عليه اهلاتف النقال الذي وصل من ، حسب رقم األعمال،يبقى سوق االتصاالت
لهاتف الثابت قد سجل نسبة تصل املتواصل لتراجع الكما أن %.  84حيث حصص السوق إىل 

  اهلاتفلتطور حركية النتائج املتشابكةهذا التراجع ناتج عن . 2006باملقارنة مع سنة % 6إىل 
  %).38ارتفاع بنسبة (اهلاتف النقال حركية و%) 14تراجع بنسبة (الثابت 
  
 :الشغل في القطاع. 3 .1

  
 أما يف. 2007سنة % 10لقد عرف الشغل املصنف يف القطاع تزايدا وصلت نسبته إىل

  . بداهة مل حيدد قطهماملمداه ولم يكن موضع إحصاء فالقطاع الغري مصنف 
 بصورة مباشرة من طرف شركات االتصال طيلة السنوات نيسجلإن تطور أعداد العمال امل

  :الثالث املنصرمة تتضح حسب اجلدول التايل
  2005  2006  2007  

  879  861  784  الشغل في القطاع
  %10  %10  %1  التطور

  .شركات االتصال وحساباتنا: املصدر
  

  :مشارآة القطاع في الناتج الداخلي الخام.4.1
  

باملقارنة  % 38يل فإن القيمة املضافة للقطاع سجلت ارتفاعا بنسبة كما يتضح يف اجلدول التا
من الناتج الداخلي اخلام حسب األسعار اجلارية سنة % 4,75 كما متثل 2006مع سنة 
2007.  

  
  2006  2007  

القيمة المضافة لالتصاالت 
  )بماليين األوقية(

24971  34415  

  %32  %21  التطور
ين بمالي(الناتج الداخلي الخام 
  )األوقية

531295  725340  

/ القيمة المضافة لالتصاالت 
  الناتج الداخلي الخام

4,70%  4,75%  
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  االستثمار في القطاع. 5 .1

 أساسا عن التحسني البني ا تزايدا المعا ناجت2007سجل االستثمار يف قطاع االتصاالت سنة 
جودة على التراب الوطين مبا يف ذلك املدن للتغطية الترابية واليت من بينها معظم حماور الطرق املو

  .)1( واموعات الواقعة على هذه احملاور
 من جهة أخرى فإن ازدهار االستثمار مع النمو الذي بدأ بالنسبة لشركات االتصال سنة 

 حتسني نوعية اخلدمة اليت ظهرت  جهد ميكن أن يكون ناجتا عن2007 وتواصل يف سنة 2006
  . املنافسة من طرف املختلفة املفروضة التنويعسلطة من ناحية أو عن استثماراتإثر أعمال رقابة ال

   

  2006  2007  

  25850  8099  )مباليني األوقية(استثمار االتصاالت 

  %219    التطور

  .شركات االتصال وحساباتنا: املصدر
  

  

  

  
  
  

                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
  . التي تناولت التغطية الترابيةة انظر الفقر- 1

  ):بماليين األوقية (تالقيمة المضافة لالتصاال
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 :ة االتصاالتيمحجامية حرآ. 6 .1
  
  :ثابت والنقال بآالف الدقائق حجم االتصاالت انطالقا من شبكيت ال.61 .1
  

، وهذا مع نسبة منو 2007 الشبكات تزايدا مهما لسنة ا منعرف حجم االتصاالت انطالق
بالنسبة للسنوات  ن التطوراويقدم اجلدول والرسم التالي. 2006باملقارنة مع  % 44وصلت إىل 

  .الثالثة املنصرمة
  2005  2006  2007  

 بصورة شاملة لحرآيةا
  )النقال+ الثابت (

492113  581574  809890*  

  %39  %18    التطور
  52970  54555  71032  شبكة الثابت قا من انطال

  % 3-  %23-    التطور
  756920  527019  421032  لنقالانطالقا من ا
  %44  %25    التطور

 .شركات االتصال وحساباتنا: املصدر
  ون شنقتلد* 

بالنسبة اخنفاض عدد املشاركني  الثابت و  النقال بدلم املتضافر الستخدالقد سبب املفعول
مقارنة باهلاتف النقال الذي قد يكون أكثر مالءمة لواقعنا االجتماعي  2006للهاتف الثابت سنة 
  . 2005باملقارنة مع سنة % 23هلاتف الثابت بنسبة   احرآيةوالثقايف اخنفاضا يف 

قد يكون هو أصل % 15  لعدد املشاركني  أي زيادة2007إن التزايد املسجل يف سنة 
  %).3اخنفاض بنسبة (ن شبكة اهلاتف الثابت م  املنطلقةركيةاحلجامية االستقرار النسيب حمل
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  :احلركية الصادرةيف جمال حصص السوق . 2. 6 .1
  

  حىت وصلت2007سنة  يف ركية الصادرة ارتفعتنظور احلم النقال من سيطرة اهلاتفإن 
بالنقال قد يكون هو السبب  كما أن إبدال اهلاتف الثابت. عند انطالق الشبكات% 93 نسبة
 طيلة  احلركيةمدى تطور السوق يف جماليوضح اجلدول التايل . اهلاتف الثابتاخنفاض حركية يف 

  :السنوات الثالثة املنصرمة
  2005  2006  2007  

  %7  %9  %15  الهاتف الثابت
  %93  %91  %85  الهاتف النقال

  .شركات االتصال وحساباتنا: املصدر
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 :واجبات الشرآاتمتابعة  .2
  

  :التغطية الترابية. 1.2
املهل املسجلة يف ىف كل شركات االتصاالت احترمت التزاماهتا فيما يتعلق بالتغطية الترابية 

  .وص عليهاالتغطية حيث فاقت االلتزامات املنصة فقد اتسعت فسانونظرا لتأثري امل. الشروطدفتر 
  

  
  

ريع اليت  لعوينات، سنكرافه، لكبلدة مبا يف ذلك مدينة و53 تغطي اآلن شركة موريتل موبيل
  .2007متت تغطيتها سنة 

  
  

  
  

ت تغطيتها يف وسط سنة مدن  قد مت 3ا بينه  مدينة وجتمعات من44تغطي اآلن شركة ماتل
  .جكونتور، لكصيبه، مال:  وهي2007

  

  
  

 وهي.  الشروطدفتر التزاماهتا يف جمال التغطية الترابية طبقا ل شركة مورتل جبميعلقد وفت
إال أن . 2005أية تغطية  لتجمع إضايف منذ لكنها مل تقم  ببلدة  مدينة و37موجودة يف  اليوم

  . بشبكة سلكية ناقصةاملغطاة مكنها من توسعة اخلدمة يف املدن ا الالسلكيةاستخدام التكنلوجي
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 قامت شركة شنقيتل  بتغطية عواصم الواليات باإلضافة 2007منذ انطالقتها  يف أغسطس 
  .قيطإىل مدينة شن

  :ذلك املدن والتجمعات املوجودة عليهاككما امتدت التغطية أيضا إىل حماور الطرق و
   أطار–نواكشوط  •
  روصو–نواكشوط  •
 ).طريق األمل( النعمة –نواكشوط  •
 . انواذيبو–نواكشوط  •
 ى بوك–أالك  •
 .ىوكب-روصو •
 . سيلبايب–ى كوب •

 
  2007 – 2006خريطة تغطية الهاتف سنة . 3. 1. 2
  
  

  2007  2006  
  
  
  
  
  
  
  

  
 وأغلبيةيبدو التطور واضحا على حماور الطرق إن النسبة الكبرية الغري مغطاة ليست مسكونة 

  . يف الشرق واجلنوباجدونتويالسكان 
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 :نوعية الخدمة2.2.  
   
  : نوعية الخدمةتقييم . 1. 2. 2
  

ى املراقبة  عل2007 يف سنة اهتمامهاكما ذكر يف التقرير املاضي فإن سلطة التنظيم ركزت 
من أجل تقييم نوعية خدمة الشبكات بالنسبة لشركات املواصالت يف املدن والتجمعات وحماور 

  :يف تقييمت جتسد فإن القياسات )اهلاتفية تاملكاملا(اهلاتف فيما خيص خدمة . الطرق املغطاة
  .نسبة االتصاالت الفاشلة •
 .نسبة االتصاالت املقطوعة •
 ).جيد، مقبول، رديء( مستويات 3من نوعية مساع االتصال حسب سلم  •

  :وفيما يتعلق بالرسائل القصرية  فإن املؤشرات  املقيمة هي
  نسبة الرسائل اليت وصلت •
 .نسبة الرسائل الواصلة يف مهلة أقل من دقيقتني •
  .مع ممثلي شركات االتصال املعنية بالرقابةجنزت هذه املهام باالشتراك أ

  
  :فتيشالتبعثات . 2 . 2. 2

  
  : األولىثةالبع

  
 مدينة وجتمعات 53 وتناول 2007 فرباير سنة 25 إىل 03 األول ما بني فتيش التيأجر

تناول التحقيق كذلك حماور الطرق كما ) ماتل، موريتل(مغطاة من طرف إحدى شركات النقال 
  . انواذيبو-نواكشوطا و روصو –نواكشوط 

شركيت، لعيون، كرو، كرمسني، النعمة، متبدغة، كنكوصه، أغ:  هي53واملدن والتجمعات 
بىب، امبود، جاكيلين، أالق، مقطع حلجار، بابابرينه، كيفه، بوكى، كوبين، شكار، سيلبايب، 

، املذرذره، قابو، أطار، آمرج، اريه، لكصيبه، و، روصو، عدل بكر)جوك(الطينطان، الغايره، 
ج،  معط موالن، كيهيدي، نواذيبو، باركيول، واد الناقة، لكريع، جتكجة، باسكنو، ولد ين
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بتلميت، اركيز، صنكرافه، اكجوجت، شنقيط، تامشكط، تكنت، ازويرات، جكين، مباين، 
  .)خلذيرات(ومبو، انتيكان، ازرافية فصاله، افديرك، مقامه، 

  
  

  :ذارناال
  

نها أن شركات ماتل نظرا لنتائج هذه املهمة املتوفرة على موقعنا األلكتروين واليت نستتنتج م
 باملقارنة مع التزاماهتم من منظور نوعية اخلدمة ا جتمع39مل تف بإلتزاماهتا يف ريتل موبيل ومو

 11 بتاريخ 019 – 99 من القانون 6لترتيبات التشريعية املعمول ا وخصوصا املادة لوطبقا  
 هذه لتزاماهتا يفا باهذه الشركات وطلب منها التقيد مبهلة ال تتجاوز شهرذار نمت إ. 1999يونيو 

  .التجمعات
  

  : الثانيةالبعثة
  

. 2007 مايو سنة 15 إبريل إىل 30 ثان ما بني فتيشبعد انتهاء املهلة قامت سلطة التنظيم بت
نوعية اخلدمة بل وأن مل تقم بسد الثغرات امللحوظة واصالت مكن من مالحظة أن شركات امل

ومت تلخيص النتائج حسب الرسم )  بالنسبة لكلتا الشريكتنيا جتمع24(ت يف بعض التجمعات تلف
 :التايل

  نتائج القياسات املنجزة من طرف البعثة لدى شركة ماتل
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

امباني
برينه  
آيفه  
افديرك  
ت  

بوتليمي
الطينطان  
  

ت
لخذيرا

-
 الزرافيه

 

القيره 
)

جوك
أالك  )

انواذيبو  
صه  

آنكو
أطار

قابو  
المذرذرة  
المجرية  
ت  

ازويرا
لعيون  
شكلر  
الرآيز  
سيليبابي  
  تمبدغه  
باسكنو  
ولد ينج  
عدل بكرو  
النعمة  
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  نتائج القياسات املنجزة من طرف البعثة لدى شركة موريتل
  
  
 
 

  :العقوبات
  هلذه التحقيقات بتطبيق على شركات االتصاالت ماتل وموريتل  قامت سلطة التنظيم نتيجة

  
  
  
  

  :عقوبات
  

على الشركات  قامت سلطة التنظيم بتطبيق العقوبات املالية املقررة من طرف القانونوعليه 
  :ماتل  وموريتل موبيل على النحو التايل

  
  مبلغ العقوبة  
   أوقية137.030.000  ماتل

   أوقية116.290.000  موريتل موبيل
  

رار اخلدمة يف جتمع ومن قبل قامت سلطة التنظيم  مبعاقبة شركة ماتل نظرا لعدم  استم
  ). من هذا التقرير4انظر امللحق ( ماليني أوقية 7مببلغ قدرة " كرمسني"

  .ها على أساس أا ديون للدولة وتدفع للخزينة العامةيتم جبيهذه العقوبات املالية 
  

  :ة الثالثةالبعث
  

عية خدمة  مهمة رقابة تتعلق بنو2007 دمجرب 4 نوفمرب إىل 16 سلطة التنظيم  ما بني نظمت
: بلدة مدينة و57ومشلت املهمة . موريتل، ماتل، موريتل موبيل، وشنقيتل: شركات املواصالت

عدل بكرو، اغشركيت، لعيون، اكجوجت، أالق، آمرج، أوجفت، أطار باباىب، برينه، باركيول، 

  

  

الرآيز
ة   ت المجري

لخذيرا
-

 الزرافيه
آرمسين  
شنقيطي  
برينه

جاآينلي  
آوبني
بوقى
أطار
انواذيبو
مقامه

باآيول  
عدل بكرو

آمرج  
آرو

جكني  
مقطعلحجار
القايرة تجكجو

)
جوك

ت  )
اآجوج

تامشكط
د امبو
النعمة
صة

آنكو
لعيون

سيلبابي  
فه آي

ب
اسكنو
ت
ا ازوير

دغة تب
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 افديرك، قابو، ، )جوك(باسكنو، بوكى، بوتليمت، شكار، شنقيط، جاكيل، جيكين، الغايرة 
و، كراي، كيهيدي، كنكوصة، كرمسني، كيفة،  كوبين، لكصيبه، لكريع، امباين، أمبود، كر

نواكشوط، واد مقامه، مقطع حلجار، ، معط موالنا، املذرذرة، ارية، انتيكان، النعمة، انواذببو، 
روصو، صنكرافه، سيلبايب، تامشكط، متبدغة، جتكجة، تكنت، الناقة،  ولد ينج، الركيز، 

  ).خلذيرات(، فصاله، وأمبو، ازويرات، ازرافية الطينطان
مل تف  املتوفرة على موقعنا األلكتروين أن شركات االتصاالت لقد أوضحت نتائج هذا التفتيش

  .التزاماهتا من منظور نوعية اخلدمات املقدمةباملدن والتجمعات يف بعض 
 ستويات املة تزيد بكثري على املقطوعة املقاسكاملاتت الضائعة واملكاملاوبالفعل فإن نسبة امل

  .املأذونة
 شركة نترنت مل توفر  من طرفمن جهة أخرى أن خدمات الفاكس واال ت البعثةكما الحظ

  .موريتل يف بعض املناطق املتوفرة فيها التكنلوجيا الالسلكية
  

  :ذارناإل
  

ماهتا يف جمال ارا لشركات االتصال من أجل التقيد بالتزاذنسلطة إنتيجة هلذا التفتيش  قدمت ال
املخالفة وذلك يف أجل ال يها اليت حصلت فاستمرارية ونوعية اخلدمات يف املدن والتجمعات 

ديد ـ جتفتيش فإن سلطة التنظيم ستقوم ب2008يف سنة قع ت  اليت املهلةويف اية. يتجاوز شهرا
 .عمول ايتعلق بنوعية اخلدمة وستقوم بأخذ اإلجراءات املالئمة اليت متليها النصوص امل

  

 :وتقاسم المنشآتالربط البيني . 3.2
  

 :اإلطار القانوين للربط البيين
  

 1999/ 7 /11 بتاريخ019 -99ن و من القان45إىل  39خيضع الربط البيين لترتيبات املواد 
 2000/ 31/12 بتاريخ 2000/163رقم املرسوم املتعلق باالتصاالت، وكذلك ترتيبات 

  االتصاالت املفتوحة للعموم ملزمون بربط شبكاهتم شبكات مستغلي  أن3الذي ينص يف املادة 
وطبقا هلذه النصوص فإن مستغلي  . مع شبكات مستغلي الشبكات املوفرين خلدمات موافقة
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 إىل سلطة التنظيم من أجل املصادقة   قائمة الربط البيينالشبكات املفتوحة للعموم ملزمون بتقدمي
  .ددة من طرف النصوصوذلك حسب املهل  احملعليها 

السلطة يف حتال هذه القائمة إىل . مرجعي للتعريفة وعرض ،وحتتوي القائمة على عرض فين
 يوما للمصادقة على 45متتلك هذه األخرية أجال أقصاه .  إبريل  من كل سنة30أجل ال يتجاوز 

  .سنةيونيو من كل ) 30(تنشر القائمة قبل الثالثني . القائمة أو طلب تعديالت فيها
لقائمة، االتفاقيات، ا ،كما أن ترتيبات النصوص األخرى تعاجل أساسا الطرق التقنية

 . املتعلقة بالربط البيين، وكذلك التعريفاتاملوازنات، العقوبات، زاعاتـالن
  
  

  :2008 -2007 عملية المصادقة على القوائم
  

 ظلت مشاريع القوائم ،نظيممن طرف سلطة الت املوضوعة م،املصادقة على القوائعملية يف إطار 
إن الطريقة املتبناة .  موضع فحص معمق من طرف مصاحل السلطة2008- 2007بالنسبة لسنة 
اعمة للتعريفات اليت دوالاملقدمة من طرف الشركات  النفقات  فحص وحتليل مربراتترتكز على
  . تقترحها

  . كما اعتمدت الطريقة هذه على النمذجة يف إطار تقييم النفقات
   :على مستوى اخلدمات مكنت العملية من

 أوقية للدقيقة، 13 بقيمةشبكات شركات اهلاتف النقال   علىتعريفة إاء املكاملةحتديد  •
ويالحظ . 2004 أوقية للدقيقة املعمول ا منذ سنة 22باملقارنة مع %  41أي نسبة اخنفاض 

  ، املستخدمنيفض، يف صاحلهذا اخلأنه بعد إصدار تعليمات من طرف سلطة التنظيم انعكس 
 .للمكاملات املنتهية على شبكة النقالعلى تعريفة التقسيط 

تلف الشركات من  الشيء الذي مكن املشتركني يف خم،SMSإاء تعريفة حتديد ألول مرة  •
 .بني شبكات خمتلفة SMSرسائل إمكانية تبادل 

 شفافة ومفصلة بصورة ،توفري قدرات اتصالمنشآت تقبل التقاسم ول لكراء ،إعداد عروض •
فإن القوائم املاضية سادها الغموض  وبالفعل . النـزاعات بني الشركاتكي يتم تفادي كافية 

 على  تؤثر سلبا واليتذه اجلوانب وظلت مصدرا للنـزاعات املتكررة والنواقص املتعلقة
 .ضر أيضا املستخدمنياالستغالل املعقلن للشبكات وت
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 .غري مربرةاملقيدة العيقة أو املت ترتيباالالقضاء على كل  •
فإن املصادقة متت على كل القوائم يف اآلجال القانونية، أي  وفعالية العملية وفيما خيص سرعة 

 .2007 يونيو 30قبل 
  

  :نـزاعات الربط البيني
  

 يناير 16اتفاقية يوم بروتكول اإلجراء الذي مكن من توقيع مسار لقد ضمنت سلطة التنظيم 
  .هبيل كما تضمن تنفيذماتل وموريتل مو بني 2007

طي االتفاق  يغ2006لسنة  املشار إليه يف تقرير األنشطة وللتذكري فإن هذا الربوتوكول
 2004 تني املاليتنيين للسنلربط البي احبركيةاملتعلقة الودي للشريكتني حول مقرر حساباهتم 

  . وكذلك أيضا طرق تسديد الرصيد موضع اتفاقيتهم2005و
 

  :تلمنشآسم اتقا
  

قامت سلطة التنظيم إثر سلسلة من االجتماعات مع شركات موريتل وموريتل موبيل وماتل  
  . الشركاتفاقية تتعلق بتقاسم البنيات بني هذه على توقيع ات2007 مايو 16باإلشراف يوم 

: و طاقة حول احملاور، وفضاء اجتقاسم حزمات هرتزية، وأبركما أن االتفاقية ستمكن من 
اشتراك جتهيزات  اكجوجت، وكذلك –نواكشوط  لعيون، – انواذيبو، بتليميت -اكشوط نو

  .لكريع، مقامة، انتوفكت، كرمي، صنكرافة وكيول، امبودجتمعات بومديد، بر
زاعات  انعكست سلبا ـت االتفاقية سنتني من  النلقد أ

على نوعية اخلدمة املقترحة للمستخدم وسيشارك بصورة 
  .بكلفة أقلطية التراب الوطين  يف تغملموسة

قادت هذه العملية ستسهر على إن سلطة التنظيم اليت 
  .التنفيذ الفعلي هلا

  ثالث مستغلني  يتقامسون نفس الربج  
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 :التعريفة. 3
  

  :بالتجزئةالتعريفات . 1 .3
  

العروض التشجيعية  ومن سلطة التنظيمالذي حصل بدفع   املكاملةإاءمثن لقد ساهم احلد من 
يف خفض %) 100إىل % 50من  (2007التصال سنة ها شركات اتقترحاليت ااملتكررة 

 مستغل ة خصوصا مع دخول ينافسظرفية تحصل ذلك  يف  . بصفة جمملةقسيطتعريفات الت
  .جديد

 تطورها يعطينا فكرة عن ة لكني تعريفة حقيقتليسقسمة على احلركية إن أرقام األعمال امل
  .ة األخريتوجه  هذه

  2006  2007  
 لمنطلقة من النقال ا المكالماتأعمال رقم 

  ) األوقيةآالفب(
32.950.604 44.664.498  

 آالفب( النقال منالحرآية المنطلقة 
  )لدقيقةا

527.019 756.920  

رقم األعمال المقسم على الحرآية 
  المنطلقة من النقال

62,5 59  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .2  مقدمة يف امللحق2007 دمجرب 31 يف يوم ستغلني خمتلف املتعريفاتإن 

   المقسم على الحرآية المنطلقة من النقالرقم األعمال
  

57
58
59
60
61
62
63

2006 2007

رقم األعمال المقسم على
الحرآية المنطلقة من النقال
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  : املكاملة إهناءةتعريف. 2 .3

  :وماتلموبيل موريتل 
تعريفات إاء حددت سلطة التنظيم فور إكمال إجراءات املصادقة على قوائم الربط البيين 

  :التايل على النحو 2008 -2007للفترة ما بني  املكاملة
  

  الدقيقة/  أوقية 13  الهاتف الثابتل من الداخ
  الدقيقة/ قية  أو13   النقالمنالداخل 

SMS 5الدقيقة/  أوقية  
  

حسب األهداف احملددة يف جمال اخلفض من وحسب العناصر املتوفرة عند سلطة التنظيم 
  .تعريفات الربط البيين فإن هذه التعريفات مربرة

 بإاء املكاملةمع االجتاه إىل خفض مستوى التعريفات اخلاصة يتالءم إن االخنفاض املسجل 
  .مدعوما بظرفية  التقارب التقين  وامللحوظ عامليا،نقالعلى مستوى ال

 يسلم عموما بأنه إذا كانت التقنيات مماثلة فتكون نفقات الشبكات املعتربة من جهة أخرى
  . أيضا مماثلة

ستغلي السوق وهذا هو احلال بالنسبة ملين بصفة معتربة على ؤثرفيما يتعلق باملستغلني امل
  : ظور التأثريالنقال فإننا نعترب من من

خفض مماثل لنفقاهتا املتعلقة لكنها تربح من إاء املكاملة خفض تتحمل كل شركة  •
  .هات ملنافسإاء املكاملةالربط  البيين الناجتة عن خفض ب

 ألسعارا النقال يلزم أن ميكن من خفض ستغلي املكاملة  بالنسبة ملاءإن كل خفض إل •
 .صاحل املستهلكل النقال النقال ومن اهلاتف الثابت إىلنقال إىل ال من لمكاملةالتفصيلية ل

  .ستغلنين املنه من الالزم وضع فرق للتعريفات بني هاذي تر أونتيجة لذلك فإن السلطة مل
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  شركة موريتل
  : املصادقة هي كالتايلإاء املكاملة احملددة عقب عمليةإن تعريفات 

  
  الدقيقة/  أوقية12  مكالمة محلية

  الدقيقة/  أوقية 35   عبور بسيط–ين المدن مكالمة ب
  الدقيقة/  أوقية 50  ثنائي عبور –مكالمة بين المدن 

  الدقيقة/  أوقية18  مكالمة نحو الخط الدولي
  

  شنقيتل
  

باعتباره مستغال داخال على السوق، ميكن لشنقيتل أن تطالب بتمييز تعريفي لصاحلها يتناسب 
  .نفقات مع منافسيهامع الفروق احلاصلة على مستوى ال

  : هي على النحو التايلستغل املا احملددة بالنسبة هلذة  املكاملإاء إن تعريفات 
  

  الدقيقة/  أوقية15  )على شبكة النقال(الداخل للنقال 
  الدقيقة/  أوقية15  )على شبكة النقال(الداخل الثابت 
  الدقيقة/  أوقية 15  )على شبكة الثابت(مكالمة محلية 

  الدقيقة/  أوقية 35  )على شبكة الثابت(ة بين المدن عبور بسيط مكالم
  الدقيقة/  أوقية 50  )على شبكة الثابت (ثنائيمكالمة بين المدن عبور 

  الدقيقة/  أوقية13  مكالمة نحو الخط الدولي
SMS  5الدقيقة/  أوقية  

  

النقال والثابت  خل بالدا ةتعلقواملإن التعريفات املقترحة من طرف شنقيتل املصادق عليها 
  .ة نظرا للتعريفات املعمول ا بالنسبة للشركات األخرىصفتبدو من

  . الثابت فإننا احتفظنا بالتعريفات املقترحة من طرف موريتلبإاء املكاملة علىوفيما يتعلق 
  .)لدقيقةا/ باألوقية(نوات الثالثة املنصرمة سيرسم اجلدول التايل تطور تعريفات الربط البيين طيلة ال

  
  2005  2006  2007  

  12  8  8   على شبكة موريتلاإلنهاء
  13  22  22   على شبكة موريتل  موبيلاإلنهاء

  13  22  22   على شبكة ماتلاإلنهاء
  15       على شبكة شنقيتل موبيلاإلنهاء
  12       على شبكة شنقيتل الثابتاإلنهاء
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  :1الموارد النادرة. 4
  
  ف الذبذبات الراديو الكهربائية تخطيط وتسيير ورقابة طي1.4.

  

واالستعدادات ) CMR.07(راديو ال التصاالت املؤمتر العاملي بانعقاد 2007امتازت سنة 
تغالل الرخص املقدمة سنة ، وانطالقة أنشطة شنقيتل وبداية اسالبصريةلفتح قطاع السمعيات 

  ).3,5G- 3G(ظهور شبكات  الراديو احمللي للجيل الثالث ، و2006
 

  :النطاقات الترددية المتعلقة بلمنحطلبات التخصيص و الجة معا
  

  :التحويالت التاليةاملنح و قيم بإجناز 2007خالل سنة 
واإلذن  )18GHz(يف نطاق   )55MHz(تفصلهمامنح قناتني مزدوجتني مت :لشنقيتل بالنسبة

  .7GHz منحت يف نطاق قنواتإعادة استغالل ب
 18GHz يف نطاق  55MHzتني مزدوجتني تفصلهما كذلك منح  قنامت : بالنسبة ملاتل

  . يف مناطق جغرافية إضافية7GHz و13 نينطاق قنواهتا املمنوحة  يف الاستغاللبإعادة واإلذن 
ل أن تستغ من أجل 7GHzت مزدوجة يف نطاق بإعادة استغالل قنواإلذن : بالنسبة ملوريتل

تقع يف اجلنوب واجلنوب الشرقي يف مناطق جغرافية جديدة للميكروويف  هريتيزية وصالت
  . للبالد

 لتوسعة الشبكات 4 طلبا جديدا الستغالل الذبذبات من بينها 25من جهة أخرى متت معاجلة 
 من أجل استغالل شبكات 11، و)VSAT( من أجل استغالل شبكات 6املستغلة املوجودة، و

)HF ( و)VHF (يمستخدمرخصة   11  إلغاء هذا باإلضافة إىل.  طلبات إلذاعات اهلواة4و 
  .)VHF(و ) HF(تنطاقالل ةستغلامللشبكات ا

  

  :50GHz و30MHzترددية الواقعة ما بني ال والقنوات نطاقاتالنشر وضعية جمموع 
 يوليو 11 بتاريخ 019 -99 من القانون 34قامت سلطة التنظيم، طبقا لترتيبات املادة 

) mr.are.www(ها األلكتروين على موقع-وألول مرة- املتعلق باالتصاالت، بنشر1999
ومع حتديد عدد  50GHz و30MHzقائمة جمموع النطاقات الترددية املوجودة ما بني 

                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
 الرجاء مطالعة آخر التقرير للحصول على معاني المختصرات الواردة 1
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التفصيلية وهذه الوضعية . ستخدام يف كل نطاقاالغري املستخدمة ونسبة ات املستخدمة، والقنو
  .قرير من هذا الت3ميكن أن جندها يف امللحق 

  ):TNAF(مراجعة واستيفاء الجدول الوطني لمنح النطاقات الترددية 
  

جدوال وطنيا ملنح ية لراديوالترددات اد سلطة التنظيم يف نطاق مهمة تسيري وختطيط طيف تع
  . كلما دعت الضرورة إىل ذلك النطاقات الترددية وتسهر على استيفائه

العريب لالحتاد   من دعم املكتب اجلهوي2007استفادت سلطة التنظيم سنة ويف هذا اإلطار 
إن . ل الوطين ملنح النطاقات التردديةعة واستيفاء اجلدوجمن أجل مرا) UIT(الدويل لالتصاالت 

  : رمي إىلهذه املراجعة ت
 من قانون 5مع املادة ) TNAF( النطاقات الترددية لتخصيصمالءمة اجلدول الوطين  .1

  .راديو االتصاالت
، CMR-2000  املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديويةجلدول قراراتإدماج يف هذا ا .2

CMR-03،و CRR-06. 
 .CMR-07تقدير التغريات احملتملة الناجتة عن  .3
 .حتديد حاجيات الدفاع الوطين واألمن العمومي .4
من فيما خيص الترددات وذلك بالنسبة للمدى القصري واملدى البعيد برجمة االحتياجات  .5
 . انفتاح قطاع املواصالتطيد وتوميدعتأجل 
 .القيام بتقطيع ترايب يف املناطق اجلغرافية حىت نتمكن من إعادة استغالل املوجات الترددية .6

بزيارة ) UIT(قام اخلبري املعني من طرف املكتب العريب اجلهوي لالحتاد الدويل لالتصاالت 
. لضرورية إلجناز هذه املهمة نوفمرب من أجل مجع املعلومات ا30 إىل 26سلطة التنظيم ما بني 

اجليش الوطين، إذاعة (تشاورا موسعا مع مستهلكي الذبذبات واستباقا لذلك بدأت سلطة التنظيم 
عني االعتبار  وذلك من أجل األخذ ب)موريتانيا، اآلسكنا وشركات اخلدمات املفتوحة للعموم

ومع . ترددية النطاقاتص اللتخصيتيفاء اجلدول الوطين لإبان مراجعة واسرائهم ومقترحاهتم آل
  .اية هذه البعثة قدم اخلبري إىل سلطة التنظيم مشروع استيفاء اجلدول للتحليل والرأي
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إن مالحظات سلطة التنظيم حول هذا املشروع متت صياغتها وإحالتها إىل اخلبري حىت يتم إدماجها 
ن الصيغة اجلديدة ستصلنا يف إ.  النطاقات التردديةلتخصيصيف الصياغة النهائية للجدول اجلديد 

  . عليها وستحال إىل الس الوطين للتنظيم للمصادقة2008وسط السنة 
  

حملة إجراءات تتعلق بتعرض الجمهور إلى حقول إلكترومغناطسية في مدينة 
  :نواآشوط

  

رض اجلمهور  محلة قياسات تتعلق بتع2007 سبتمرب 27 إىل 18أجنزت سلطة التنظيم ما بني 
ه احلملة مكنت من مالحظة والنتائج األساسية هلذ. سية يف مدينة نواكشوطالركترومغناطللحقول ا

 مستوى  كل البعد عنة وبعيدة ضعيفة احلقول املقاسالقياس توضح أن مستويات أن كل نقاط
  .)ICNIRP(نة الدولية للحماية ضد اإلشعاع الغري متأين القيمة احملددة من طرف اللج

 بالنسبة 41V/m تصل إىل ةاحملددة من طرف بعض القوانني األوروبيوبالفعل فإن القيمة 
إن القيم الناجتة عن . 1800MHz و900، 800 لشبكات االتصال اليت تعمل يف النطاقات

  .القياسات املنجزة من طرف املصاحل التقنية لسلطة التنظيم تبقى خفيفة
 على املوقع اإللكتروين ةموجودالقياس دوات وأجهزة األإن النتائج احملصول عليها بواسطة 

  ).mr.are.www(لسلطة التنظيم 
  

  ):CMR-07(لراديو المؤتمر العالمي التصاالت االمشارآة في 
  

ذي ال) CMR-07(لراديو ملي التصاالت اا سلطة التنظيم يف أعمال املؤمتر الع مخسة اطرمثل
من جهة أخرى احتوى جدول . 2007وفمرب  ن16توبر حىت  أك28جنيف ما بني أجري يف 

 نقطة متس كلها من مصاحل وتطبيقات راديو االتصاالت يف األرض 30 على أعمال هذا املؤمتر
والفضاء خصوصا قياس املسافة عن بعد بواسطة الطريان، واخلدمات بواسطة األقمار الصناعية، 

خلدمات البحرية، والبث اإلذاعي الرقمي وأقمار  وتأمني اوإشارات النجدةواالتصاالت النقالة 
  .الرصد اجلوي واألقمار املستعملة يف تقديرات واكتشاف الكوارث الطبيعية

قامت سلطة التنظيم بإنشاء جلنة تقنية على املستوى الوطين من أجل هتيئة موقف إدارتنا حول 
اء جمموع الفاعلني املستخدمني لطيف  وأخذ بعني االعتبار آرهذا املؤمترخمتلف النقاط املتناولة يف 

 وباإلضافة إىل ،ني مبسائل راديو االتصاالتنيت وهذه اللجنة مكونة من خمتلف الفاعلني املعتردداال
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سلطة التنظيم تتكون هذه اللجنة من ممثلني لوزارة الداخلية، ووزارة املياه والطاقة والتكنلوجيا 
وطين والوكالة الوطنية للطريان املدين  وإذاعة موريتانيا واإلعالم واالتصال وقيادة أركان اجليش ال

  .وشركات االتصال
إن خمتلف االجتماعات اليت انعقدت مكنت املشاركني من التشاور حول مسائل تتعلق جبدول 

من جهة أخرى فإن سلطة ). CMR-07 (يةلراديواالتصاالت ل املؤمتر العاملياألعمال قبل انعقاد 
غال خمتلف اللقاءات التحضريية املنظمة من طرف اموعات اجلهوية التنظيم شاركت يف أش

ويف هذا الصدد . ؤمتروالدولية يف إطار التشاور حول جمموع النقاط  املوجودة يف جدول أعمال امل
  :فإن هيئتنا شاركت يف االجتماعات التالية

يناير (يف ياوند ) IMT(االجتماع التحضريي للمجموعة اإلفريقية حول  -
2007.(  
 ).2007فرباير ) (RPC( يف جنيف ؤمتراالجتماع التحضريي للم -
-UIT( املنظم من طرف االحتاد العاملي لالتصاالت املؤمتراجتماع لإلعالم حول  -

R ( لصاحل الدول اإلفريقية، جنيف ) 2007أغسطس.( 
 كان وفد سلطة التنظيم يعمل بصورة نشطة ؤمترطيلة أشغال االجتماعات التحضريية للم

ع مناديب الدول احلاضرة هلذه التظاهرات ومع جمموعات االحتاد الدويل لالتصاالت املكلفة م
  .بالتنظيم واإلشراف وذلك من أجل أن تستفيد البالد أكثر من هذه التظاهرات املهمة

نطاقات من طرف  اللتخصيص مراجعة قانون راديو االتصاالت واملخطط الدويل وخالل
ى املصاحل املوريتانية وخصوصا أنه مت فتح نطاقات ذبذباتية جديدة  متت احملافظة علاملؤمتر

 جديدة ذات قيم مضافة مهمة وكذلك متت محاية خدماتتخدام من طرف سخمصصة لال
  . موجودة تعمل يف نطاقات مؤهلة ألن تكون مشتركة مع أخرىخدمات
 470 -450النطاقات اليت يتم فيها حتديد  الدول ضمن يالحظ أن بالدنا تقع حيث

MHz ،790 - 862 MHz 2,4 -2,3، و GHz 3,4 -3,6 وMHz . الستخدامات
  ."IMT"أنظمة االتصاالت الدولية
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  ):GE06A(و ) GE84(مراجعة مخططات جنيف 
 

 من منظور اإلصالح الذي قامت به احلكومة يف قطاع الصحافة والسمعيات والبصريات 
خلاصة بالبث الصويت واملرئي يف ا) GE06A(و ) GE84(ونظرا الكتظاظ خمططات جنيف 

لطة التنظيم بتقدمي دراستني نسبة ملعظم التجمعات، قامت سال بUHFو VHFو FMنطاقات 
) GE94( من اتفاقيات 4 هذه املخططات طبقا لإلجراءات املقررة يف املادة لتعديل

-UIT(ويف هذا الصدد مت إشعار املكتب اجلهوي لالحتاد الدويل لالتصاالت ). GE06A(و
R ( 435 من بينها منح إحالة 500ضم طلبا ي الدولية قاعدة البياناتمن أجل تسجيل يف 

 ملصلحة البث الصويت واملرئي 65 وFMخمصصة ملصلحة البث اإلذاعي الصويت يف نطاق 
هذه اإلحاالت مت نشرها طبقا لإلجراءات املعمول ا يف األقسام اخلاصة لـ . ماثليالت

BRIFIC.  
 أن تعرب عن رأيها طلب منهااليت ميكن أن تتأثر مصاحلها ذه التغريات فقد أما اإلدارات 
  .حول هذه التغريات

 الستيفاء 2003 من ناحية أخرى فإن سلطة التنظيم تواصل مجع الذبذبات املمنوحة منذ 
تسيري الذبذبات وإخبار االحتاد الدويل لالتصاالت باستخدام هذه قاعدة بياناهتا املتعلقة ب

  .ذباتالذب
  

  ):GE06A(و ) GE84(ات جنيف طط مخالتعديالت على مستوىمعالجة 
  

ت املعدة على ية لإلعالم حول ذبذبات، وبعد التعدياللتعميمات الدولا استغالل طارإيف 
 وأسبانيا اليت ، والسنغال،من طرف إدارات املغرب) GE06A(و ) GE84(خمططات جنيف 

ب احلقول املشوشة الناجتة عن هذه التغيريات  قامت سلطة التنظيم حبسا2007نشرت سنة 
 خمتلف بنيطبقا لبنود االتفاقيات النهائية وذلك وأحالت إىل االحتاد الدويل لالتصاالت رأيها 

  .اإلدارات
غامبيا كما أن السلطة طلبت رأي إدارات السنغال ومايل واجلزائر وجزر الرأس األخضر و

) GE84(نوي إدخاهلا على خمططات جنيف ت اليت توأسبانيا واملغرب حول التعديال
  ).GE06A(و
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 يف مباين 2007 دمجرب12يف هذا اإلطار أعد اجتماع تنسيقي بني إدارتنا وإدارة السنغال يوم 
املالحظات اليت قدمنا ذه املناسبة إىل االحتاد إن . وكالة التنظيم والربيد واملواصالت يف دكار

اورة هتدف إىل محاية بثنا من التشويشات احملتملة اليت ميكن الدويل لالتصاالت وإىل اإلدارات ا
  .أن تصلنا من الدول ااورة

  

  : حول استخدام طيف الترددات الجهوي والدوليلتنسيقا
  

م يف اجتماعات عديدة منظمة من طرف جمموعات 2007 سلطة التنظيم طيلة سنة تشارك
  يةلراديو االتصاالتل العاملي  املؤمترر خصوصا يف إطار هتيئة أشغالجهوية ودولية للتشاو

)CMR-07 ( ذبذبات بني سلطة التنظيم ووكالة التنظيم والربيد الكما مت إنشاء جلنة تنسيق
 مرة يف 2007 اجتمعت هذه اللجنة مرتني يف سنة .2007مايو5 يوم يةواملواصالت للسنغال

ل للمشاكل املتعلقة مكنت هذه االجتماعات من إجياد حلوحيث  نواكشوط ومرة يف دكار
  .باستغالل الذبذبات واليت ظلت مطروحة بني إدارتينا

  
  : طيف الذبذبات مراقبةمهمة

  

  : للفاعلينتتصاالاال الضار بين شبكات داخلمعالجة الت
  

  واليت تعمل يف  FHبعد تنبيه من شركة ماتل يتعلق مبشاكل تداخل مالحظ على شبكة 
تل، قامت سلطة التنظيم يأجريت من طرف شركة شنق االختبارات اليت أثناء GHz7نطاق 

وبصورة موازية هلذا . لمشكلةإجياد حل لالطرفني من أجل باستدعاء اجتماع حبضورها يضم 
  .االجتماع قامت السلطة بتنفيذ إجراءات املراقبة والتأكد من معرفة مصادر التشويش

 عن استغالل موحد لنفس إن نتائج هذه اإلجراءات أوضحت أن هذه املشكلة ناجتة أساسا
وطيلة االجتماع املذكور أعاله دعت . فية من طرف الشركتنياغراجلنطقة نفس املالذبذبة يف 

تهم على االمتناع عن ـالسلطة الشركتني إىل االلتزام بصورة دقيقة بالقانون املعمول به وحث
 باإلجراءات مهتكما أخرب.  من طرف سلطة التنظيم الذبذبات دون املوافقة املسبقةاستخدام
ة دوليال وةوطنيكل االستخدامات الراديوية مع النظم والقوانني الة  اختاذها من أجل مالءماجلاري

استغالل معقلن هلذه املوارد النادرة واحلد من أخطار التشابك يف هذه املعمول ا  وذلك من أجل 
  .النطاقات
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  :األعمال اليومية
  

وأنواذيبو وكذلك احملطات املتنقلة تقوم بالرقابة ) الرياض(وط مازالت املراكز الثابتة يف نواكش
  . توثيق تلك الرقابةاليومية لطيف الذبذبات و

  

  الترقيم : 4-2
  مقياس المخطط الوطني للترقيم

  
ومت . E164إن املخطط الوطين للترقيم عبارة عن جزء من املخطط الدويل املعرف بالقياس 

، يضاف إىل BPQ MCDU:  على النحو التايلثلةأرقام مم) 7(تصوره على أساس ترقيم من سبعة 
  .)E164) 1X ,1XY.1XYZ خمطط  يف  موجودة غري قصرية أو خاصة ا أرقامهذا املخطط
 يتكون PNNالسنة املاضية مشروع مراجعة للمخطط الوطين للترقيم رحت سلطة التنظيم اقت
  : أساسا من
 من أجل النفاذ إىل املصاحل ذات 1XYZشكل  على )4(إدخال أرقام قصرية من أربعة أرقام •

  . القيمة املضافة
تنسيق جمموع األرقام القصرية احملولة إىل املصاحل واليت ترتبط بصورة مباشرة باستغالل شبكة  •

 . 1XYالشركة حتت مقياس موحد يتكون من ثالثة أرقام مثل 
تيفاء بصورة ائية هذا شركات حول هذا املشروع تقرر اسالوبعد املشاورات اليت أجريت مع 

  . 2007/يونيو/1املشروع ووقع بالفعل يوم 
  يقدم اجلدول التايل مالئمة األرقام القصرية القدمية مع األرقام اجلديدة
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  رقم قديم  الشرآة  رقم جديد

  700  موريتل موبيل  1  0  7
  710  موريتل موبيل  1  1  5
  12  موريتل   1  2  1
  300 ماتل   1  3  0
  301  ماتل   1  3  1
  777  ماتل   1  3  2
  333  ماتل   1  3  3
  444  ماتل   1  3  4
  666 ماتل   1  3  5
  888 ماتل   1  3  8
  444  موريتل موبيل  1  4  4
  500  موريتل موبيل  1  5  0
  555  موريتل موبيل  1  5  5
  565  موريتل موبيل  1  5  6
  575  موريتل موبيل  1  5  7

  
  :معالجة طلبات الشرآات

  

طلبات منح وحجز موارد للترقيم القادمة من لقوانني املعمول ا طبقا لتدرس سلطة التنظيم 
  . متنح للشركات األرقام أو جمموعة أرقام يف ظروف موضوعية، شفافة وغري مميزة. كل الشركات

لشركات جمموعات أرقام من أجل تلبية حاجاهتم ا مبنح 2007قامت سلطة التنظيم طيلة سنة 
  . يف الترقيم

  : حسب طلب الشركات2007قدم موارد الترقيم املمنوحة سنة اجلدول التايل ي   
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  أرقام طويلة

CDUM  Q  P  B  الشرآة  خدمة  
xxx  x  ×  0   5  شنقيتل   خدمات تلفونية ثابتة 
xxx  x  ×  8  5  شنقيتل   خدمات تلفونية ثابتة 
xxx  x  ×  0  2  شنقيتل   خدمات تلفونية نقالة 
xxx  x  ×  1  2  شنقيتل   خدمات تلفونية نقالة 
xxx  x  ×  2  2  شنقيتل   خدمات تلفونية نقالة 
xxx  0  5  7  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة 
xxx  3  0  1  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة  
xxx  0  3  3  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة  
xxx  9  4  3  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة  
xxx  9  4  4  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة  
xxx  9  6  4  5  موريتل  دمات تلفونية ثابتةخ 
xxx  8  3  5  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة 
xxx  1  6  5  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة 
xxx  1  7  5  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة 
xxx  5  3  6  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة 
xxx  x  9  7  5  موريتل  خدمات تلفونية ثابتة 
xxx  x  ×  6  7  موريتل موبيل  لةخدمات تلفونية نقا  
xxx  x  ×  7  7  موريتل موبيل  خدمات تلفونية نقالة  
xxx  x  ×  4  4  موريتل موبيل  خدمات تلفونية نقالة  
xxx  x  ×  5  4  موريتل موبيل  خدمات تلفونية نقالة  
xxx  x  ×  3  7  ماتل   خدمات تلفونية نقالةsa 
  م  قصيرةأرقا

z  y  × 1     شرآة  خدمة  
x  x 5  1    موريتل موبيل  افةخدمات ذات قيم مض  
  موريتل موبيل  خدمات االستعالمات    1  7  7  
  saشنقيتل   خدمات االستعالمات    1  1  2  
 saشنقيتل   خدمات االستعالمات    1  2  2  
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   *موارد أخرى
  شرآة  وصف  رمز

  شنقيتل  رموز نقاط وطنية ملوحة  **70001
  شنقيتل   رموز نقاط وطنية ملوحة  **7001

  شنقيتل    دولية ملوحةرموز نقاط   **14437
  شنقيتل   )MNC(رمز شبكة النقال   02

  
  

   تسوية النزاعات -5
  

يتل موبيل اتفاقية بني شركيت موربروتوكول  إىل أدىرافقت سلطة التنظيم السياق الذي 
  : تفاقية منوماتل وستمكن هذه اال

 -ور نواكشوطالفضاء والطاقة بالنسبة للمحاواألسطوانات، و اهلرتيزية  اجربتقاسم األ •
  .  أكجوجت– لعيون، ونواكشوط –نواذيبو، بوتلميت 

 املنشآت يف جتمعات بومديد، باركاول، أمبود، مقامة، وضع بصفة موحدة ومشتركة •
 . أنتوفكت، أكرميي، لكريع

 كتراء يتعلق بتقاسم موقع واحد وا2004تفاقية سدت الباب أمام نزاع قدمي منذ سنة هذه اال
  . يت ولعيون ما بني بوتلمقدرات

 أصبح 2005 – 2004للسنوات املالية "  الربط البيينحركيةحساب  "  مقرروأخريا فإن
  . موضع اتفاق ودي بني الطرفني

  
    :هاتفدليل ال – 6
  

 باألعمال 2007ونشر دليل املشتركني يف اهلاتف والتلكس سنة   ىف إطار اجناز قيم 
  : األساسية التالية

املشتركني اجلدد والذين ألغوا  حصيلة معلومات فرباير إرسال إىل الناشر يف وسط -1
  . 2007شتراك سنة اال

                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
  ناوين فنية دورها التلويح   رد تحيل إلي عا هده المو*:
  .رمز على شكل أعداد عشرية**:  1
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 إبريل سنة 24 إىل 11يف باريز ما بني مورتل و جلنة مشتركة من سلطة التنظيمإقامة  -2
 . ائية قبل السحبمن أجل إعداد وثيقة  2008
دليل هو  على مرحلتني، وكان جمموع املسلم من هذا الأجنزمتابعة التسليم الذي  -3

 . على شكل أقراص مدجمة 9900 مغلفة باجللود، 230 نسخة على قياس الورق، 28988
 نسخة من الدليل 300ما يزيد على لصاحل الرمسيني قامت مصاحل سلطة التنظيم بتوزيع  -4

 نسخة موجهة للمستخدمني 240ووضعت حتت تصرف وكالة النفاذ الشامل جمموعة مكونة من 
 الدليل فقد وضعت حتت تصرف موريتل  هذاأما النسبة الكبرية من. ليف مناطق النفاذ الشام

 نشرها لدى املشتركني عندها؛ل
كما .  سلطة التنظيم، بريدا يتعلق بالتسجيل يف دليل اهلاتفدرستإضافة إىل هذه األعمال 

  .على مستوى موريتل الختاذ اإلجراءات املالئمةهذا الربيد تابعت السلطة 
   

يتعلق بدقة التسجيالت استطالع عداد  بإ التنظيم قامت مصاحل سلطة ،2008 لنشرة حتسبا
 يف نواكشوط ا رمسيا مشترك290تعين املكاملات . االستعالماتخدمة االستعالمات ونوعية 

من املشتركني الرمسيني ظهر  %10واستنتج أن .  يف نفس املدينةا حرا مشترك239ومنوذج من 
   .واصشتركني اخلمن امل% 9 وكذلك مغلوط فيهاأا 

   
، 2007 صحفي نشر يف شهر أغسطس يانيف هذا الصدد بواسطة بدعت سلطة التنظيم 

تغيريات  الذين يرغبون يف إعداد تسجيالهتم كما دعت  صحةالتأكد منأجل مجيع املشتركني من 
   .لى اإلجراءات املقررة واحملددة يف هذه النشرةطالع عإىل اإلعلى هذه التسجيالت  

  

  : تنمية السوق – 7
  8تحويل الرخصة رقم 

 
 2007/ يونيو/ 21 بتاريخ MHETIC /1450مبقرر رقم  8رقمالرخصة  مت حتويل 

 بتاريخ 1650 بواسطة املقرر رقم saمقدمة ملوريتل  وهذه الرخصة كانت لصاحل موريتل موبيل
مبتابعة ملزمة  وتعترب مورتل موبيل. 3.5G و 3G لتوفري شبكات اخلدمات 2006/وليوي/27

  .واحترام  جمموع االلتزامات املتعلقة ذه الرخصة
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  :019-99 من القانون 73إلغاء المادة 
  

تصاالت ال على أن شركة ا1999/يناير  / 11 بتاريخ 19-99 من القانون 73املادة تنص 
 إال نابعة من هيئة الربيد واملواصالت ال ميكن أن تتدخل يف سوق االتصاالت املفتوحة للمنافسةال

ذه املادة يتناقض مع امليزة يف هذا الوضع اجلديد إن االحتفاظ . بواسطة فروع منشأة هلذا الغرض
تأثريات على  أن يتحلى ا القانون واللزممليزة العامة اليت يوكذلك اذا الترتيب ملثل هاالنتقالية 
برخصة شاملة دون أن هذا االلتزام مفروض على شركة واحدة بينما تتمتع منافستها و. املنافسة

  .يفرض عليها أن تفرع أنشطتها
   

  :اتحاد موريتل وموريتل موبيل
  

  فإن شركات موريتل1999 يناير11 بتاريخ 019 -99 من القانون 73بعد إلغاء املادة 
 رغبتهما يف االحتاد طبقا لترتيبات مدونة 2007نوفمر15وموريتل موبيل أعلنتا للعموم يوم 

  . التجارة 
  
  : قةادص الم-8
  

قة حىت تتمكن من معاجلة داصقامت سلطة التنظيم بوضع عدة جزئية ومؤقتة من أجل امل
 استقبلت سلطة التنظيم أربعة  2007وطيلة سنة . قة على التجهيزاتداصالطلبات احملتملة للم

  . طلبات وعوجلت كلها باإلجياب
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  : قطاع الكهرباء :الفصل الرابع
  

  : ية الريفة قطاع الكهرب4-1
 : النفاذ الشامل  وكالة املكهربة من طرف تجمعاتاليف  مندوبية الكهرباء 4-1-1

 
وتتناول مخسة مدن . 2007عمومية بدأت يف إبريلالدمة اخلإن التجربة األوىل ملندوبية 

ناقصة من طرف سلطة التنظيم مت منح عن معالن اإلوبعد . لة النفاذ الشاملمكهربة من طرف وكا
 " س د س"لـ"  تيشيت"و " الرشيد" وحمطيت BAHER" باهري"لـ" والته"و " تامشكط"حمطيت 
CDS تو ألكتريك "لـ" بئر أم أكرين " وحمطة " TOUT ELECTRIQUE.  

  : يقدمها اجلدول التايل 2007إن احلصيلة الشاملة لسنة 
  

  القوة المرآبة
  

عدد 
  المشترآين

  
القوة 

  القصوى

  
الطاقة 
  المنتجة

  
الطاقة 

  المحسوبة

  
النسبة 

الشاملة 
  الضائعة

  
استهالك اإلنارة 

  العمومية

       
        القيم المطلوبة

  
  

 ويلآ(   KVA)آيلو وات(  التجمعات
  )وات

  %  وات ويلآ  % )و واتيلآ( )واتو يلآ(

 10  3240 40,7  32650  55107  30  141 )30+50( 80  بري امكرين

  7  1686  11  25178  28408  12  169 )20+20+40 (80  الرشيد

  0  0  7  12554  13486  11  171 )20+ 40( 60  تشيت

 5 1775 17  32729  39514  24  256  )60+ 100 (160  تامشكط

 9 3140  41,2  36686  62393  25  206  )40 +75 (115  والته

 7 9841 30  139797  198908    943  495 نتائج املراكز اخلمسة

  .املنتدبون وحساباتنا: املصدر
  

  : اتمالحظ
هذه املشكلة مل %. 41.2و % 40.7حيث تصل على التوايل إىل " والته"و " بئر أم أكرين " إن النسبة الشاملة لضياع الطاقة مرتفعة يف 

والطريقة الغري منتظمة ملعرفة ما هو مسجل )  وصا يف بئر أم أكرينخص(تتم اإلحاطة ا وقد يكون من أسباا النقص من مصداقية حساب الطاقة 
  ). يف والته(يف حسابات الطاقة 
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النفقات 
  1العامة

  
المداخيل 
  2العامة

  
  3المساعدة المالية للوآيل

  
آلفة الكلو 

  4وات

  
الثمن 

المتوسط 
  5للبيع

  
 التعريفة 
  6المتوسطة

       
  لقيم المطلوبةا        

  
  التجمعات

 /ةــــاألوقي(  )%(  )األوقية(  )األوقية(  )األوقية(
  )واتآيلو  

 /األوقية(
  )و واتيلآ

 الكيلو/ األوقية (

  اتو

 116,67  167,38  338,06 50,49  5572857  5464903 11037760  بري امكرين
  132.29  126,87  250.86 49,43  3121940  3194335 6316274  الرشيد

  183.82  167.85  493.55 65.99  4088817  2107201 6196018  تشيت

 127,33  130,66  192,13 31,99  2011895  4276483  6288378  تامشكط
  118,00  170,59  267,21 36,16  3544704  6258118  9802821  والته

 128,36  152,37  283,56 46,27  18340212  21301038  39641250  نتائج املراكز اخلمسة
  

% 46ساعدة املالية بالنسبة للمراكز اخلمسة قد يناهز نالحظ أن املستوى املتوسط  موع امل
نتائجها يت على االستهالكات اخلاصة اليت تطبق إن املراجعة اليت أجر.  العامةمن جمموع التكاليف

  .عطاة ميكن أن تقدم حتسنا ملحوظا على هذه املحاليا
  

  المؤشرات في آل مدينةتطور 
  : مدينة بئر أم أكرين

             تفاصيل  الفرق  املنجز  رالتقدي
  

  تعيني
  %  )كيلو وات(  )كيلو وات(  )كيلو وات(

  59,8- 82143-  55107 137250  الطاقة املنتجة

  72-  84013-  32650 116663  الطاقة احملسوبة

 10,9  24  245 221  )اللتر/ األوقية(زين ـتعريفة لتر البن
 12-  16-  117  133  )كلوات/ أوقية(الثمن املتوسط للكيلو وات 

  . املنتدبون وحساباتنا،وكالة النفاذ الشامل: املصدر

                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
  .  الدخل االمأذون للفترة المعتبرة - 1
  . الدخل الحقيقي بالنسبة لنفس الفترة- 2
  .هذا  العجز يلزم تعويضه للمندوب.  الفرق بين الدخل المأذون والدخل الحقيقي  لنفس  الفترة- 3
  .مقسمة على الطاقة المفوترة)  النفقات (  الكلفة تعني الدخل المأذون- 4
  .مقسمة على الطاقة المفوترة) المداخيل(  الثمن المتوسط للبيع  يساوي الدخل الحقيقي - 5
  

  .المفوترة مقسم  على الطاقة المفوتر المبلغ الكلي أو مجموع المبلغ =  التعريفة المتوسطة - 6
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  الطاقة احملسوبة عدد املشتركني
  

             تفاصيل  املبلغ احملسوب
  تعيني

  %  )أوقية(  %  )كيلووات( )الشهر/ املتوسط(

E≤25kwh  120 8083  24,76 1177878  30,92  
25kwh≤E≤120 Kwh  18 7661  23,46  899625  23,62  

120  kwh> E  3 16906 51,78  1731751  45,46  

 100 3809254  100  32650  141  اموع

  .املنتدبون وحساباتنا:  املصدر

 
  : أعاله نالحظة ل املذكوراوانطالقا من اجلد

و  -59,8 %: التوايل علىهو املسعرة  املنتجة و وتقدير الطاقةأن الفوارق بني إجناز -
%72-.  

 %.10.9ر من البرتين والثمن املنجز هو إن الفرق بني الثمن املقدر للت -
    12-%إن الفرق بني الثمن املتوسط املتزن للكيلوات املقدر واملنجز هو  -

إن اجلدول التايل والرسم املرافق له يوضح تطور عدد املشتركني ملدة أشهر من السنة املالية 
2007 .  
  مجربد  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب أغسطس  يوليو  يونيو  مايو إبريل  الشهر

  145  139  138  142  140  142  140 146 140 املشتركني
  .املنتدبون: املصدر

  

134

136

138

140

142

144

146

إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر دجمبر

عدد المشترآين
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  :مدينة الرشيد 
             تفاصيل  الفرق  املنجز  التقدير

  

  تعيني
  %  )كيلو وات(  )كيلو وات(  )كيلو وات(

  71,7- 72092-  28408 100500  الطاقة املنتجة

  70,5-  60247-  25178 85425  سوبةالطاقة احمل

  تعريفة لتر البـنـزين
  )اللتر/ األوقية (

237 255  18  7,6 

الثمن املتوسط للكيلو وات 
  )كلوات/ أوقية(

134  132  -2  -1,49 

  .وكالة النفاذ الشامل املنتدبون وحساباتنا: املصدر
  

             تفاصيل  احملسوباملبلغ  الطاقة احملسوبة عدد املشتركني
  %  )أوقية(  %  )كيلووات( )الشهر/ املتوسط(  تعيني

E≤25kwh  158 4427  17,58 1218551  36,6  
25kwh≤E≤120 Kwh  7 3240  12,87  370003  11,1  

120  kwh> E  3 17511 69,55  1742196  52,3  

 100 3330750  100  25178  168  اموع

  .املنتدبون وحساباتنا:  املصدر
  

  : انطالقا من اجلدول أعاله نالحظ أن
 -71.7: %جنازات وتقديرات الطاقة املنتجة واملسعرة هي على التوايل الفوارق بني اإل-

  . -70.5%و
  % . 7.6زين والثمن املنجز هو ـ الفرق بني الثمن املقدر للتر البن-
   %.52.3وات املقدر واملنجز هو لو الفرق بني الثمن املتوسط املتزن للكي-

 تطور عدد املشتركني ملدة أشهر من السنة املالية انإن اجلدول التايل والرسم املرافق له يوضح
2007 .  
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  دمجرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  الشهر
  173  170  171  171  171  173  163 157 املشتركني

  .املنتدبون: املصدر
  
  
  
  
  
  
  

  : مدينة تيشيت
  ل           تفاصي  الفرق  املنجز  التقدير

  

  تعيني
  %  )كيلو وات(  )كيلو وات(  )كيلو وات(

 80,67- 56264-  13486 69750  الطاقة املنتجة
  78,7 -  46734-  12554 59288  سوبةالطاقة احمل
  زينـنـ لتر البتعريفة

  )اللتر/ األوقية (
237 273  36  15,19 

الثمن املتوسط للكيلو وات 
  )كلوات/ أوقية(

133  184  51  38,35 

  .وكالة النفاذ الشامل املنتدبون وحساباتنا: املصدر

  عدد المشترآين

145
150
155
160
165
170
175

مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر دجمبر

عدد المشترآين
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عدد 
  المشترآين

             تفاصيل  المبلغ المحسوب الطاقة المحسوبة
  تعيين

/ المتوسط(
  )الشهر

  %  )أوقية(  % )آيلووات(

E≤25kwh  162 3480  27,72 1202330  52  
25kwh≤E≤120 Kwh  7 3241  25,82  461650  20  

120  kwh> E  2 5833 46,46  643855  28  

 100 2307735  100  12554  171  المجموع
  .املنتدبون وحساباتنا:  املصدر
  

  : نطالقا من هذه اجلداول نالحظ أنا
و  -80.67  %الفوارق بني اإلجنازات وتقديرات الطاقة املنتجة واملسعرة هي على التوايل  -

%78.8-.  
 %  15.19ين والثمن املنجز هو الفرق بني الثمن املقدر للتر من البرت  -
 %: 38.35الفرق بني الثمن املقدر واملتوسط واملتزن للكلوت والثمن املنجز هو   -

إن اجلدول التايل والرسم املرافق له يوضحان تطور عدد املشتركني لبعض أشهر السنة املالية 
2007 .  
  دمجرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  الشهر
  166  167  163  166  175  179  178  175  تركنياملش

  .املنتدبون: املصدر

  عدد املشتركني

155

160

165

170

175

180

مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر دجمبر

عدد المشترآين
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  :كطمدينة تامش
   تفاصيل             رقالف  جزمنال  التقدير

  
  %  )آيلو وات(  )آيلو وات(  )آيلو وات(  تعيين

  73,5-  109736-  514 39 250 149  الطاقة المنتجة
  74,2-  94133,5-  32729 126862,5  المسعرةالطاقة 

تكلفة لتر البنـزين 
  )اللتر/ األوقية(

233 260  27  11,6  

الثمن المتوسط للكيلو 
  )آلوات/ أوقية(وات 

134  127  7-  -5,2 

  .وكالة النفاذ الشامل املنتدبون وحساباتنا: املصدر
  الطاقة المسعرة  عدد المشترآين

  
             تفاصيل  لغ المسجلالمب

  تعيين
  %  )أوقية(  %  )آيلووات(  )الشهر/ المتوسط(

E≤25kwh  233 7683  23,47 1596 291  38,31  
25kwh≤E≤120 Kwh  19 9 147  27,95  994 090  23,85  

120  kwh> E  4 15 900 48,58  1576930  37,84  

 100 311 167 4  100  32729  256  المجموع
  .املنتدبون وحساباتنا:  املصدر

 
  : ن اجلداول أعاله نالحظ أنانطالقا م

 :الفوارق بني اإلجنازات والتقديرات للطاقة املنتجة واملسعرة هي على التوايل -
  .-74,2%و  73,5-

 %.11,6زين والثمن املنجز هو ـالفرق بني الثمن املقدر للتر البن -
 .- 5,2 % :الفرق بني الثمن املقدر املتوسط للكلوات والثمن املنجز هو  -

 والرسم املرافق له يوضحان تطور املشتركني لبعض األشهر  بالنسبة للسنة املالية اجلدول التايل
2007.  

  

  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  الشهر
  310  190  226  224  237  270  295  297 المشترآين
  .املنتدبون: املصدر
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  عدد املشتركني

0
50

100
150
200
250
300
350

مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر دجمبر

عدد المشترآين

  
  

  :  والتهمدينة 
  

             تفاصيل  رقالف  نجزمال  التقدير
  

  تعيين
  %  )آيلو وات(  )آيلو وات(  )آيلو وات(

  57,56 -  607 84 -  393 62 000 147  الطاقة المنتجة
  70,64-   264 88 -  686 36 950 124  الطاقة المسعرة

/ األوقية(تكلفة لتر البنزين 
  )اللتر

237 263  26  10,97  

 للكيلووات الثمن المتوسط
  )آلوات/ أوقية(

134  118  -16  -11,94 

  .وكالة النفاذ الشامل املنتدبون وحساباتنا: املصدر
  

    تفاصيل            المبلغ المسجل الطاقة المسعرة  عدد المشترآين
  تعيين

/ المتوسط(
  )الشهر

  %  )أوقية(  %  )آيلووات(

E≤25kwh  182 3 537  9,64 1 035 561  23,92  
25kwh≤E≤120 Kwh  18 11 149  30,39  1 017 327  23,50  

120  kwh> E  6 22 000 59,97  2 276 103  52,58  

 100 991 328 4  100  686 36  206  المجموع
 .املنتدبون وحساباتنا:  املصدر

  :انطالقا من اجلدول أعاله نالحظ أن
  :وايلالفوارق بني اإلجنازات بالنسبة للطاقة املنتجة والطاقة املسعرة هي على الت -

   %.70,64- و  57,56-
   %.10,97: زين والثمن املنجز هوـ الفرق بني الثمن املقدر للتر البن-
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   %.11,94-:  الفرق بني الثمن املقدر واملتوسط للكلوات والثمن املنجز هو-
اجلدول التايل والرسم املرافق له يوضحان تطور عدد املشتركني لبعض األشهر من السنة املالية 

2007.  
  دجمبر  نوفمبر  أآتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  لشهرا

  199  176  183  184  200  203  229  271 المشترآين
  .وكالة النفاذ الشامل واملنتدبون وحساباتنا: املصدر

  عدد املشتركني

0
50

100

150

200
250

300

مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر دجمبر

عدد المشترآين

  
  

لتالية وقد صادق عليها الس إن نتائج االستغالل ملدة األشهر الستة األوىل أظهرت التعويضات ا
 .منتدبنيالوطين للتنظيم ومت تسديدها لل

  

  الوآيل  تجمع  المساعدات المالية  المداخيل  التكاليف
  )أوقية(  )أوقية(  )أوقية(

  3524549  3192311 6716860  "تو ألكتريك" بير أم اآرين
  2005077  2090714  4095791  "س.د.س"  الرشيد
  2638373  1290256  3928629  "س.د.س"  تيشيت
  1332846  2370904  3703750  "باهير"  تامشكط
  2517675  3997325  6515000  "باهير"  والته

  520 018 12  510 941 12 030 960 24  المجموع
 

  
إن األسعار املعدة على أساس تقديرات الدراسة التقنية واالقتصادية يلزم أن تضمن توازنا 

  %. 18: ليها دون ضريبة احملروقات اليت تقدر حبوايلغطي كل التكاليف املوكلة إيصغريا 
إن املساعدة املالية املقدرة مسبقا أا عبارة عن تعويض هلذه الضريبة تتجاوز بصورة واسعة 

  :هذا املستوى وذلك نتيجة لألسباب التالية
  عن نسبة التقديرات% 65إن مستوى الطلب للطاقة ينخفض بنسبة   -
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 - من الضريبة اجلمركيةاهو ليس معفي-زين طيلة السنة ـارتفاع مذهل ألسعار البن  -
توزيع املشتركني إىل أصناف مما جعل املستفيدين من األسعار املنخفضة أكثر مما كان   -
 .مقدرا

  :رغم هذه املساعدات املالية، ميكن أن نالحظ اجلوانب اإلجيابية التالية
عمومية رغم إعفاء لوحدات رر ن ما هو مقم أخفضتبقى املساعدات املالية بصورة عامة   -
  .زين من الضريبة اجلمركية الذي تستفيد منه هذه الوحدات يف بعض األحيانـالبن

 ساعة لليوم وهذا ميكن من تلبية احلاجات 16 مستوىتصل استمرارية اخلدمة إىل   -
 .األساسية للسكان يف جمال الكهرباء

 السكان ويزيد من ن ظروفمحيسن إمكانية إنشاء أنشطة مدرة للدخل الشيء الذي   -
 .يف احلد من مستوى املساعدات املاليةوهذا سيساهم الطلب على الطاقة 

  الكهرباء العمومية وهذا جيسدهخدمةالرغبة املتزايدة للقطاع الوطين اخلاص يف تسيري   -
 .العدد املرتفع للعروض املسجلة لالستشارة األخرية

  
 تنمية  وآالةبة من طرف  المكهرتجمعات المندوبية الكهرباء في. 2 .1.4

  )ADER(  الريفية الكهربة
  
  
  
  

  
 يتعلق مبندوبية للخدمة العمومية للكهرباء يف 2007 سبتمرب 20مت إعداد عرض مناقصة يوم 

  .جتمعات املذرذرة، اركيز، كرمسني، ودان، أوجفت وعني أهل الطايع
ستعاجل نتائج والتنظيم  يف مقر سلطة 12 عند الساعة 2007 نوفمرب 15ح األغلفة يوم تمت ف

  .2008التقييم واالنتقاء للمستفيدين املؤقتني يف السنة املالية 
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   االستشاري نشاطات السلطة علي المستوي .2. 4
  

  Somelec - صملكمراجعة تعريفات  
  

عقد ممثلون عن الوزارة املكلفة بالطاقة وسلطة التنظيم وشركة صملك جلسات عمل يف مقر 
 من أجل دراسة التعديل التعريفي الذي سيخول 2007 أكتوبر8 شتمرب و19 السلطة ما بني

   .2008 ويف سنة 2007 يف الفصل األخري من لالستغالللصملك توازن حساا 
يف أعقاب هذه األعمال قررت احلكومة دفع مبلغ ثالث مليارات أوقية لصملك من أجل 

  :ريفات تعزيز نشاطها ، وصادقت علي الزيادات التالية للتع
   االجتماعيةللتعريفة % 5 -
 وكذلك BT من مشاركي األخرىللتعريفات املطبقة بالنسبة لألشكال % 21.62 -

 . MTاحلال با لنسبة لفصيلة 
   .2007 نفمرب 5دخلت هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من 

  
  

 الدراسة التعريفية لصملك  
  

وزارة املكلفة بالطاقة وسلطة التنظيم جلسة عقد يف مقر سلطة التنظيم ممثلون عن شركة صملك وال
  .عمل خالل شهر اكتوبر حول اعداد قائمة الشروط للدراسة التعريفية هلذه الشركة 

 من طرف مكاتب 2005و2004وبني خياري حتيني الدراسة املعدة للحكومة يف سنيت 
فة وعوامل أخري إسيا ، إعتمدت الوزارة اخليار الثاين نظرا لعامل الكلالدراسات مركادوس و

  .متعلقة با اإلجناز
.جتري االن اللمسات األخرية علي هذه القائمة 
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  :قطاع الماء:الفصل الخامس
  

  :قطاع املاءمن أجل هتيئة تنظيم 2006 التالية سنة  التطبيقية النصوصمت  نشر 
   املتعلق بظروف ومستوى االنتداب للخدمة العمومية للماء2007 -107: مرسوم  رقم •
  متعلق مبعيار االستخدام املرتيل للماء2007 -096: رسوم  رقمامل •
 د املاءرمو  على االستراتيجي للحفاظ  يتعلق بظروف إنشاء مناطق2007 -047مرسوم  •
واملالحظة ومعاقبة البحث  اهليئة املختصة ب حيدد طرق تنظيم2007 -036: مرسوم رقم •

 املخترقني ملدونة املاء
  تنظيمه وتعلق بإنشاء الس الوطين للماء وحيدد طرق ي2007 -009: املرسوم رقم •
 سريه
تنفيذ إجراءات احلد أو التعليق املؤقت أو لظروف  احملدد 2007 -008املرسوم رقم  •

 .النهائي ملستخدمي املاء
إضافة إىل أن قائمة الشروط بالنسبة للوكالة الوطنية للماء الشروب والصرف الصحي من 

، كما متت 2007 نوفمرب 22عمومية للماء مت إعدادها وتوقيعها يوم أجل االنتداب للخدمة ال
  .من أجل املصادقةإىل الوزارة إحالتها 

  

  :قطاع البريد :الفصل السادس
  
  
  
  

وبعض الفاعلني " صتوموريب" مع الشركة 2007عات عديدة سنة انعقدت اجتما
ق املستقبلية لتنفيذ تريتيبات اخلصوصيني العاملني يف أنشطة بريدية من أجل التحسيس حول اآلفا

  . املتعلق بالربيد2004 يوليو 5 بتاريخ 2004 -015القانون 
مكنت هذه االجتماعات الفاعلني يف قطاع الربيد من التطلع على الترتيبات الرئيسية املقررة يف 

  .القانون املذكور أعاله من أجل تنظيم هذا القطاع
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ن جموع الفاعلني الذين ميارسواتصلت مبتنظيم ويف هذا الصدد جيدر التذكري أن سلطة ال
  .أساسا أنشطة الربيد الدويل السريععىن ذلك يو تنظيم وضعيتهم نشاطا بريديا حرا من أجل
على موقعها  نشر أسعار موريبوصتبسلطة التنظيم -وألول مرة-من جهة أخرى قامت

  .ملتفرقة يف البالد وكذلك قائمة مكاتب الربيد ا االلكتروين ويف بعض اجلرائد احمللية
أخريا مت اإلعالن عن مناقصة من أجل إعداد دراسة حول الربيد يف الفصل األخري من السنة 

2007.  
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  2007الحالة المالية للسنة : 1الملحق 
  شرآات االتصاالتات تعريف: 2الملحق 
  يةترددحالة استغالل النطاقات ال: 3الملحق 

 قرارات وت بيانا-الناتإع: 4الملحق 
 سلطةال
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  2007الحالة المالية للسنة : 1الملحق 
  

  2007 دجمبر 31الحصيلة يوم   - أ
  
  2006الصايف   2007جمموعات جزئية   2007الصايف   خصوم

        رؤوس أموال ذاتية
  753 018 080 1 173 170 171 1    مدخرات

  442 300 571   442 300 571  )2001 -18 ق 53ما (مدخرات قانونية 

  311 718 508   731  869 599    جتميدات جتديدحصص  و

  034 864 155 461 412 256    نتائج على أهبة التحويل

  126 116 54   614 712 64  تأجيل جديد

  980 747 101   847 699 191  قائض السنة املالية

  787 882 235 1  634 582 427 1 634 582 427 1  جمموع الوضعية الصايف

        
  689 527 376 269 376 285    مساعدات مالية للتجهيزات

  000 246 885   000 246 885  مساعدات التجهيز

  311 718 508-    731 869 599-  حصة حمولة 

  473 363 11  473 363 11 473 363 11  متوينات لألخطار والنفقات

  700 690 126 410 829 29    ديون املدى القصري

  686 772 84   201 183 1  نومورد

        نون دائنمومستخد
  955 604 9   708 080 16   متعلقةالعمال وحسابات

  731 197 6   839 011 8  الدولة وجتمعات عمومية أحرى 

  377 518 1   848 420 2  صندوق الضمان االجتماعي

  951 596 24   814 132 2  ن خمتلفونودائن

  015 905 1 115 726 3    لتسويةحسابات االنتظار وا

  015 905 1   115 726 3  نفقات يلزم تسديدها

        تسويةحساب االنتظار وال

  664 369 752 1  900 877 757 1 900 877 757 1  صومجمموع اخل
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  2006صايف   2007صايف    والتمويناإلهالك   2007اخلام   أصول

  15969722  10942300  80939800  91882100  سيةحجتميدات غري 

  15969722  10942300  80939800  91882100   جممدةنفقات

          

  907667009  830710837  549708077  1380418914  حسيةجتميدات 

          

  326865122  314315918  26564170  340880088  البناء

  373880314  282708964  452074252  734783216  وضع جممع متخصص 

  13889    250000  250000  أدوات االستغالل

  100072019  70402442  48275866  118678380  أدوات النقل 

  59777855  41992072  12763052  54755124  أدوات املعلوماتية

  47057810  121291441  9780737  131072178  أدوات وتأثيث املكاتب

           جسدية أخرىجتميدات

          

    1315696    1315696  جتميدات يف طريق اإلجناز

          

  92933522  10061782  309216301  319278083  قيم قابلة لإلجناز

          سلفة/ املوردين 

  92872892  6783498  309216301  315999799  ستخدمني واحلسابات املنوطة مامل

  10630  322440    322440  العمال واحلسابات املنوطة م

          الدولة وجتمعات أخرى

  50000  2955844    2955844  ن آخرونودائن

          

  704631210  893483812    893483812  قيم متوفرة

  704431210  892568919    892568919  حساب يف مصرف حتت الطلب

    714893    714893  صندوق مركزي

  200000  200000    200000  صندوق تسيري السلفة

          حساب مصريف لألجل

          

  31168200  11363473    11363473  سويةتظار والتحسابات االن

  6274227        نفقات مالحظة مسبقة

  13530500        مواد يلزم استقباهلا

  11363473  11363473    11363473  قيد التسويةحساب االنتظار 

          

  664 369 752 1  900 877 757 1  178 864 939 078 742 697 2  صولجمموع اال
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  :2007 دجمبر 31جدول النتائج يوم 
  
  2006جمموع   2007جمموع   خارج االستغالل  استغالل  مصاريف

          حتديد نتائج

          االستغالل وخارج االستغالل

  19321535  27228491    27228491  شراء متوينات غري خمزنة

  23011117  18571853    18571853  نفقات خارجية  متعلقة باالستثمار

  176859595  202221713    202221713  رجية تتعلق بالنشاطنفقات خا

  219192247  248022057  0  248022057  استهالكات  وسطية 

          

  951000  21552605  0  21552605  نفقات وخسائر خمتلفة

  249300972  379119542    379119542  نفقات العمال

  255100  311032    311032  ضرائب، رسوم وحتويالت مماثلة

    20898    20898  ت ماليةنفقا

  122679122  166064285    166064285  هالكحصص ال

  115870264  127396833    127396833  حصص للتموينات

  489056458  694465195    694465195  القيمة املضافة

  99499808  191699847    191699847  الفائض

          

  807748513  1134187099  0  1134187099  اموع

          التنازلج حتديد نتائ

  70274762        قيمة العناصر املسلمة

  2248100        تنازلربح ال: رصيدال

  72522862  0      اموع

          

          حتديد نتائج االستغالل

          نتائج استغالل

          نتائج خارج االستغالل

          تنازلنتائج ال

  101747908  191699847  0    رصيد ال

  101747908  191699847      اموع

          حتديد النتيجة الصافية

          

  101747908  191699847      الفائض الصايف: رصيدال

     191699847  101747908  
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          الرصيد

  حتديد النتائج        

          االستغالل وخارج االستغالل

  681744916  995103817    995103817  رسوم

  7440902  450000    450000   أخرىلمدا خي

          

  689185818  995553817    995553817  جمموع جزئي لإلنتاج 

  97338410  91151420    91151420  مساعدة مالية وحصة حمولة للحساب

  10000000  19151405    19151405  مواد وأرباح خمتلفة

  11224285  24279662    24279662  مواد مالية

    4050796    4050796  إلتالف ااستعادة متوينات 

          

  807748513  1134187099  0  1134187099  عامو

          حتديد نتائج الدورة

  2248100        رصيد عناصر نتائج التنازل عن 

  70274762        إهالك  العناصر املتنازل عنها

  72522862  0      اموع

          حتديد نتائج االستغالل

  99499808  191699847      نتائج االستغالل

          نتائج خارج االستغالل

  2248100       تنازلنتائج ال

  101747908  191699847      اموع

          

          حتديد نتائج الصايف

  101747908  191699847      نتائج الصايف

  101747908  191699847      اموع
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   : شرآات االتصاالتاتتعريف: 2الملحق 
  

  موريتل موبيل
  

  22 س - 16من س   16 إىل س7من س   
  47  57  موريتل موبيل مدفوع مسبقاموريتل موبيل حنو 

  35  45  موريتل موبيل حنو موريتل موبيل مدفوع مؤخرا
  86  90  وماتل مدفوع مسبقاموريتل موبيل حنو موريتل 
  50  60  وماتل مدفوع مؤخراموريتل موبيل حنو موريتل 

ما بني مج مغلقة من   
  املستخدمني

  داخل الشبكة

  GFU(  30  40(جمموعة مغلقة من املستخدمني 
      اخلط الدويل مدفوع مؤخرا

  153  162  1املنطقة 
  179  189  2املنطقة 
  225  239  3املنطقة 
  247  261  4املنطقة 
  340  360  5املنطقة 

      اخلط الدويل مدفوع مسبقا 
 25, 157  166  1املنطقة 
  182,75  193,5  2املنطقة 
  229,5  243  3املنطقة 
  250,75  265,5  4املنطقة 
  344,25  364,5  5 املنطقة

  
  ) خارج الضريبة(ماتل 

  
  8 س - 24من س   24 إىل س8من س   

       مدفوعة مؤخرااتتعريف
 33,6  42   ماتل حنو ماتل

  29,75  29,75  )مج مغلقة من املستخدمني(ماتل 
  49,6  62   موريتل   وموبيل ماتل حنو موريتل

      اخلط الدويل 
  160  160  1املنطقة 
  190  190  2املنطقة 
  240  240  3املنطقة 
  260  260  4املنطقة 
  350  350  5املنطقة 
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     تعريفات مدفوعة مسبقا

 41,6  52  ماتل حنو ماتل
  sa  72  57,6موريتل وموبيل  ماتل حنو موريتل

      اخلط الدويل 
  170  170  1املنطقة 
  200  200  2املنطقة 
  250  250  3املنطقة 
  270  270  4املنطقة 
  370  370  5املنطقة 
  

  )خارج الضريبة(موريتل 
  

  8 س - 22من س   22 إىل س8من س   
  10  10  حملي

 40  40  بني املدن
  45  62   وماتلموبيل حنو موريتل

      اخلط الدويل 
  90  150  1املنطقة 
  120  200  2املنطقة 
  400  400  3املنطقة 
  

  :تعريفة مناطق اخلط الدويل
  تصاالت غرب إفريقيا اؤمتردول م/ الدول العربية : 1املنطقة 
  دول آمريكا الشمالية: 2املنطقة 
  دول االحتاد األوريب واليابان: 3املنطقة 
  دول إفريقية أخرى وأوروبا الشرقية: 4املنطقة 
  .بقية العامل: 5املنطقة 

  
  ):خارج ضريبة القيمة املضافة(شنقيتل 

  
  ةالدقيق/  باألوقية تعريفة  

  40  شنقيتل حنو شنقيتل
  40   شرائك أخرىشنقيتل حنو

SMS20   حنو شنقيتل  
SMS 20  حنو شرائك أخرى  
SMS 50   حنو اخلط الدويل  

  125  شنقيتل حنو اخلط الدويل
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  RTC  4 االنترنت
  الشهر/  أوقيةMbps 15000 2 إىل  mdsl االنترنت مرورا  بـ
  300  ءشنقيتل حنو الثر يا

  
  : ةوصالت مستأجر

  
     2008- 2007  2006 – 2004  اخلدمة

     موريتل 
      وصالت الربط البيين
  2Mbps 150000  130000صلة و تكاليف النفاذ بواسطة

  2Mbps  150000  120000تعريفة شهرية بالنسبة لوصلة 
      تعريفات الوصالت املستأجرة
      تكاليف نفاذ بالنسبة للوصلة
  2Mbps 250 000  250 000تكاليف نفاذ بالنسبة لوصلة 

  64Kbps  ×n  25 000  ×n   30 000 ×nسبة لوصلة تكاليف نفاذ بالن
      تعريفة شهرية للوصلة

  2Mbps)BPN(  -  214730 نفاذ إىل كتلة رقمية أولية 
  FH 2Mbps 87 000  87 000وصلة حملية حسب وثبة 

  FH 2Mbps 87 000  87 000 وصلة بني املدن حسب وثبة 
  FO 2Mbps  8 000  5 840/ كلم / وصلة حملية 

  FO 2Mbps  5000  683/  بني املدن بالنسبة كلم وصلة 
  HDSL 2Mbps 17 000  31 644وصلة حملية بواسطة 

  Kbps  ×N 147333 ×N  200 000  ×N 64قمر صناعي / وصلة بني املدن 
  2Mbps  4 500 000 3 178 430 ىقمر صناع/ وصلة بني املدن 
      موريتل موبيل

      وصلة الربط البيين
  2Mbps  130 000  130 000سطة وصلة تكاليف نفاذ بوا

  2Mbps  120 000 120 000تعريفة شهرية بواسطة وصلة 
      وصالت مستأجرة

  2Mbps  250 000 250 000تكاليف نفاذ بواسطة وصلة 
  2Mbps  80 000 87 000 بواسطة وصلة FHوثبة / تعريفة شهرية

      ماتل
      وصالت مستأجرة

  2Mbps  250 000 250 000تكاليف النفاذ بواسطة وصلة 
  2Mbps  87 000 87 000 بواسطة وصلة FHوثبة / تعريفة شهرية 
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  :تقاسم املنشآت
   
     2007  2006 – 2004  اخلدمة
      وشلترقطع أرضية مكشوفة -بنايات 
     موريتل 

  850  640   غري مكيف 2م
  5595  5595   مكيف مع وجود طاقة ثانوية3م
  6414  6414   مكيف مع وجود شلتر3م
  300  300   من أرضية مكشوفة  2م

  موريتل موبيل
  850  640  غري مكيف 2م
  5595  5595   مكيف 2م
  6414  6414   مكيف يف شلتر2م
  300  300  يف أرضية مكشوفة 2م

  ماتل
  5595  5595  مكيف بدون طاقة 3م
  6414  6414  ) شلتر( مكيف بدون طاقة 3م
  300  300  من أرضية مكشوفة 2م

  أبراج الطاقة و
  موريتل 

      أبراج 
  600  600  بالنسبة للقناة أو ارتفاع املتر 

     الطاقة
  TSomelec*1,2 TSomelec*1,2  الساعة موفرة من طرف صوملك/ كلوات
  sa 89  74الساعة موفر من طرف موريتل / كلوات

  موريتل موبيل
     أبراج 

  600  600  بالنسبة للقناة أو ارتفاع املتر 
      الطاقة
  TSomelec*1,2 TSomelec*1,2  الساعة موفرة من طرف صوملك/ كلوات
  74 89  الساعة موفر من طرف موريتل موبيل/ كلوات
  ماتل

     أبراج 
  600  600  بالنسبة للقناة أو ارتفاع املتر 

      الطاقة
  TSomelec*1,2 TSomelec*1,2  الساعة موفرة من طرف صوملك/ كلوات
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  :يةتردد النطاقات الحالة استغالل: 3الملحق 
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  السلطة  قرارات و اعالنات،اتبيان: 4الملحق 
  

   اعالنات-أ
 قطاع االتصاالت: 1 - أ

  :رغبة  إلظهار العالنا

  .تنوي سلطة التنظيم اإلعالن عن مناقصة دولية للتدقيق مع شركات االتصاالت

  .2007 بالنسبة للسنة املالية sa وموريتل موبيل وماتل saشركات موريتليتعلق بكلفة ا  وجانبا وماليا حماسبيايضم هذا التدقيق جانب

  :يطلب من املترشحني الراغبني تقدمي ملف ترشح يتكون من

  .رغبةإظهار الرسالة  •

 .، وتدقيق الكلفة، خصوصا يف ميدان االتصاالتاىل يف جمال التدقيق املحاملتر شمؤهالت  •

بالتوقيت العاملي إىل العنوان (17h)   عند الساعة اخلامسة 2007 نوفمرب 6آخر مهلة يوم الثالثاء املوافق  الرغبة يلزم أن تصل يف إظهارإن رسالة 

  :التايل

  كتابة رئيس الس الوطين للتنظيم؛

  .نواكشوط موريتانيا، 4908: صندوق بريد

  )222(5291300 –) 222(5291270: هاتف

  ).222(5291279: فاكس

  : ى الربيد اإللكتروين التايلميكن أن ترسل الترشحات عل

mr.are@Krekoub  أو mr.are@amoctar 

  

  :اءقطاع الكهرب. 2-أ
  :إعالن مناقصة

  
  االنتداب للخدمة الكهربائية؛: الموضوع 
  

 مستغلنيانتقاء  سلطة التنظيم  نوىت ، الريفيةالكهربةف وكالة التنمية واملنجز من طر ،2 املرحلة الريفية كهربةلل" آليزى  " يف إطار مشروع
  .املذرذرة، الركيز، كرمسني، وادان، أوجفت وعني أهل الطايع: خدمة العمومية يف الكهرباء وذلك لدى اموعات انتداب للسنمنح هلم رخص

كملة ميكن احلصول عليها يف إن املعلومات امل.  موريتانيايسكناص اخللقانون لاعتباري خيضع مدين أو أمام كل شخص يفتح إعالن املناقصة 
  . لكصر23023، شارع 428: مقر سلطة التنظيم على العنوان التايل

  5291270: هاتف .  نواكشوط4908: ب.ص
  5291279                    : فاكس

  .غري قابل  للتسديدوهذا املبلغ أوقية لصاحل سلطة التنظيم 10.000  يصل إىل  بعد تقدمي وصل تسديد ملبلغ جزايفاتميكن سحب امللف
 وميكن  دفع املبلغ  يف إحدى 2006 مايو 5 الرغبة يوم لن عن استدراج إظهارويستثىن من هذا اإلجراء األشخاص الذين سددوا عندما أع

  :البنوك التالية
  BCM البنك املركزي -
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 BADH   للتنمية واإلسكانةاألمانبنك  -
  BCI   بنك التجارة و الصناعة -
 BACIM  املوريتاين اإلسالميالوفاءالبنك  -
 BNM البنك الوطين املوريتاين -
 BMCI البنك املوريتاين للتجارة الدولية -
 . GBM  البنك العام ملوريتانيا -

 بالتوقيت 12 عند الساعة 2007ر  أكتوب25 رئيس الس الوطين  للتنظيم يف أجل أقصاه يوم اخلميس عروض السيدالأن تصل يلزم 
  .العاملي

  . بالتوقيت العاملي12 عند الساعة  2007 أكتوبر 25 فتح األغلفة سيقع يف مباين سلطة التنظيم أمام اجلميع يوم اخلميس سيتم
  . جواب هلذا اإلعالن أيعطيختول سلطة التنظيم لنفسها احلق يف أن ال ت

  
الوطين للتنظيملسرئيس ا   

   بن لكحلحممد سامل
  

  إعالن مناقصة
  

  يتعلق  بانتداب الخدمة العمومية للكهرباء
  

  إشعار بتغيير  آخر أجل لتقديم العروض: الموضوع
  

،  املنجز من طرف وكالة التنمية للكهربة 2املرحلة" اليزي" بإعالن مناقصة يف إطار مشروع 2007 سبتمرب 20قامت سلطة التنظيم يوم 
كات  ستمنح هلا رخص انتداب للخدمة العمومية لكهربة جتمعات املذرذرة، الركيز، كرمسني، وادان، أوجفت وعني الريفية من أجل انتقاء شر

  .أهل الطايع
 15 أكتوبر مت تأجيله إىل يوم اخلميس 25 كان يوم اخلميس لعروض الذى خترب سلطة التنظيم اجلمهور أن احلد األول املقرر لتقدمي اوعليه

  . 12اعة  عند الس2007نوفمرب 
  . ابتداء من الساعة العاشرة2007 أكتوبر 30 سيجرى يف مقر سلطة التنظيم يوم الثالثاء املوافق ةإن االجتماع العلين املقيد يف املناقص

  
  رئيس الس الوطين للتنظيم
  حممد سامل بن لكحل

  

  : قطاع البريد.3  . أ
  رغبةإلظهار  الإعالن 

  
بة من أجل اكتتاب استشاري دويل متخصص يف قطاع الربيد وذلك من أجل القيام باألعمال الرغاستدراج إلظهار تعلن سلطة التنظيم عن 

  :التالية
  ".موريبصت"لشركة لقائمة شروط  •
 : مقرر حيدد •
  ترتيبات تسليم، تنازل، و تغيري اعتماد الشركات احلرة -
 شاملةوضع إجراءات لتعريفة اخلدمة الربيدية ال -
 لشاملةت تعريفات اخلدمة الربيدية اي تثبقدد طربالربيد و احململتعلق  ا2004 -15نص تطبيقي للقانون  -
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 .لتزامات الشركاتمسودة متابعة ا -
  :يطلب من املترشحني الراغبني تقدمي ملف ترشيح مكون من 

  .رغبة الإظهاررسالة  •
 .مؤهالت املترشح يف جمال الربيد •

  : بالتوقيت العاملي، إىل العنوان التايل(17h)  عند الساعة اخلامسة2007فمرب  نو6يوم الثالثاء قبل الرغبة يلزم أن تصل  إظهار إن رسائل
  كتابة رئيس الس الوطين للتنظيم

  نواكشوط، موريتانيا، 4908: ب. ص
  )222(5291300 –) 222 (5291270: هاتف
  ).222 (5291279:  فاكس

  mr.are@horma.saleck أو mr.are@kerkoub كما أن الترشحات ميكن أن ترسل على العنوان األلكتروين
  

  :بيانات. ب 
  

  :قطاع االتصاالت : 1. ب 
  

  2007 يناير 15 يوم يانب
  

  :رآات النقالشوعية الخدمة لة ن لمراقب11ة البعث
  

تل من أجل احترام التزاماهتم يف جمال نوعية وريش بعد انتهاء مهلة اإلنذار املقدم لشركات ماتل ومقامت سلطة التنظيم بإرسال بعثة تفتي
ة من طرف هذه الشركات يف  حول نوعية اخلدمات املقدموقامت هذه البعثة باستطالع. 2006نوفمرب  23اخلدمة وذلك لفترة شهر ابتداء من  

  .نواكشوطمدينة 
داخل وخارج عمارة عند % 100( يف جمال التغطية جيدة  وقد أوضح التفتيش نتائج2007دمجرب  29  ايل27  من  هذه البعثة دامت

  . مع نوعية مساع مقبولة ) اجلدار األول ويف السيارة
  :حتسن للمؤشرات التاليةمن جهة أخرى كما لوحظ 

  .نسبة ضياع املكاملة -
  %.5وهي نة أقل من النسبة العليا املأذوأي % 4 فإا  بالنسبة ملاتل  •
 %.5  وهيأرفع بقليل من النسبة املأذونةأي % 6بالنسبة ملوريتل موبيل فإا  •
  .هلذا املؤشربالنسبة % 3تجاوز ياملأذون يلزم أن ال األعلى  رغم أن احلد ني الشركتلكلىت% 1فهي تقارب : نسبة انقطاع املكاملات -

  .طالربهذا ميكن التوصل إىل نتائج هذه البعثة انطالقا من 
  

  2007 يناير 16 يانب
  

  اتفاقية ودية بني موريتل موبيل وماتل القاضيبروتوكول املتعلق بتوقيع 
الربط حركية حساب مقرر  والقاضي أيضا على نزاع حول 2004/ 25/11بتاريخ  شركة موريتل موبيل رافعة  على نـزاع متعلق مب

  2005 و2004نيت سلالبيين بالنسبة 
  

قدرة على فقرى اكتراء و تقاسم رفض"بسبب  2004 نوفمرب 25بتاريخ ضد ماتل وريتل موبيل م شركة رافعةكان النـزاع املتعلق مب
  .زاع موضع اتفاق وديـ، وكان هذا الن" اهلرتيزية بني بتليميت ولعيونالرزمات
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 ق وكذلك طر2005 و 2004  :هذه االتفاقية الودية بني الشركتني تغطي وتشمل املقرر حول حسابات الربط البيين للسنوات املالية
  .تسديد الرصيد املتفق عليه

  . عن تنفيذهمسئولة ي وه2007 يناير 16تفاقية بتاريخ مكن من توقيع االكما رافقت سلطة التنظيم اإلجراء الذي 
  

  2007 فبراير 23 يانب
  

  املتعلق بوضع قوائم الربط البيين املعمول ا من طرف  الشركات
    علي شبكة االنترنتماتلو ، موريتل موبيل موريتل 

  
 املتعلق بنشر قوائم الربط البيين فإن سلطة التنظيم وضعت على موقعها يف MIPT/MP 2000 - 163 من املرسوم 13طبقا للمادة 

  .موريتل ، موريتل موبيل وماتل:  بالنسبة لشركات االتصاالت2007 – 2006األنترنت قوائم 
  .الربطا من هذا لقوائم انطالقميكن اإلطالع على هذه ا

  :يانب
  

العليا املتعددة اجلنسيات لالتصاالت مسابقة لدخول السنة األوىل من هندسة أشغال   املدرسة 2007 مايو 23 و 22 يومي تنظم
 -2007 مايو، للسنة الدراسية اجلامعية 25 و 24 ييوم) INGC(ومسابقة لدخول  السنة األوىل من هندسة التصميم ) IGTT(االتصاالت 

2008.  
 بالنسبة لدخول السنة األوىل من هندسة 8 عند الساعة 2007 مايو 22ستجرى مواد املسابقة يف مباين سلطة التنظيم ابتداء من  الثالثاء 

  ).INGC( بالنسبة لدخول السنة األوىل من  هندسة التصميم 8 عند الساعة 2006 مايو 24وابتداء من ) IGTT( أشغال االتصاالت
 ويتكون امللف 2007 مايو 15 إبريل حىت 23يف مقر  السلطة كل يوم  عند الساعة التاسعة وحىت الثالثة يف الفترة ما بني تستقبل امللفات 

  :من 
  طلب خطي حيدد اختيار املترشح -
 .2007 -2006 التسجيل يف السنة الثانية من اجلامعة بالنسبة للسنة اجلامعية ةصور مصدقة من الشهادات وإفاد -

، 5291279: ، فاكس5293747: هاتف: سلطة التنظيم على العناوين التاليةب النظام على املعلومات  يلزم االتصال  خببري أكثرلإلطالع
  .youra@are.mr: بريد ألكتروين

  .  عن طريق هذا الربط وميكن اإلطالع عليهالنص الكامل هلذا البالغ يوجد على املوقع
  

  2007 مارس 20 يانب
  :ية خدمة  شركات النقالراقبة نوعمل 13البعثة 

  
 فرباير 25 إىل 3 وموريتل موبيل، أجنزت هذه البعثة ما بني saبعثة تفتيش لرقابة نوعية خدمة شركات النقال ماتل ب قامت سلطة التنظيم 

  .طرقلل مدينة وجتمعات وعدة حماور 53 وغطت 2007
  . حبضور ممثل عن الشركات -و ألول مرة- لقياسات  كل اجرتكما 
ل وداخل عند اجلدار األو   داخل العمارةخارج و % 100 مهمة لشركات االتصال يف جمال التغطية رقابة املعدة أوضحت نتائجإن ال
  .مساع مقبولة بصورة شاملة مع نوعية  السيارة، 

، وبالفعل فإن  طة عن بعض االلتزامات املسجلة يف قوائم الشروقصرمن جهة أخرى يظهر من تقرير هذه البعثة أن شركات االتصال م
% 3و % 5: من املستويات العليا املأذونة وهي  بكثريتخدمني أرفع يوميا عند املسةاصل  احلنوعية اخلدمات يعكس نسبة  الذىمستوى  املؤشرات

  .على التوايل بالنسبة لضياع املكاملات ونسبة انقطاع املكاملات
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نسبة ضياع املكاملات (احترام التزاماهتم يف جمال نوعية اخلدمة وبيل من أجل وموريتل مذار شركات ماتل نقامت سلطة التنظيم بإو عليه 
  .2007 مارس 20تجاوز شهرا ابتداء من ت ال  فيها وذلك يف مهلةقصرةر الطرق امليف املدن والتجمعات وحماو) ونسبة انقطاع املكاملات

  .لربط ميكن االطالع عليها عن طريق هذا اإن النتائج املفصلة هلذه البعثة
  

  :2007 إبريل 24 يانب
  

  المتعلق بعقوبة شرآة ماتل 
  

 أوضح غياب الشبكة يف ذي ال2007 سلطة التنظيم يف فرباير لتفتيشطبقا للترتيبات التشريعية املعمول ا نظرا مت إنذار شركة ماتل 
املهلة  قامت سلطة التنظيم  وبعد انتهاء . يوما15إرجاع اخلدمة  يف هذا التجمع يف أجل ال يتجاوز هذا اإلنذار  أريد من خالل. كرمسني 
  .2007 إبريل 08 إبريل و06 ما بني باستطالع

 استمرارية النقص على مستوى  الترتيبات املسجلة يف دفاتر الشروط بالنسبة لشركة ماتل يف جمال استمرارية اخلدمة، هذا االستطالعأكد 
 أوقية على أساس أا ديون  للدولة ويلزم أن تسدد للخزينة 7000000عقوبة مالية تبلغ ونتيجة لذلك طبقت سلطة التنظيم على هذه الشركة 

  .العامة
   .لالطالع عليه الرجاء النظر يف آخر الفصل-ارالنص الكامل للقر

  
  18/5/2007 يانب

  
  ماتل و موريتل : يتعلق بتوقيع اتفاقية تقاسم منشآت بين الشرآات

  :وموريتل موبيل
جتماعات أجري مع شركات االتصال موريتل و وماتل وموريتل موبيل  وحتت إشراف سلطة التنظيم مت االتفاق على البعد العديد من ا

  . 2007 مايو 18 الشركات يوم كلتقاسم املنشآت بني 
 –اذيبو، بتليميت  انو–نواكشوط : بالنسبة حملاور اهلرتيزية، األسطوانات، الفضاء والطاقة هذا لرزمات هذا االتفاق من تقاسم اوسيمكن

  .، أكرمي صنكرافه ولكريعت اكجوجت، باركيول، امببود، مقامه، انتوفك–لعيون، نواكشوط 
 حمسوسستساهم يف حتسني وزاعات وأثرت انعكاساهتا السلبية على نوعية اخلدمة املقترحة للمستخدمني ـهذه االتفاقية أت سنتني من الن

  .بتكلفة خفيفةل ورف شركات االتصاللتغطية الترابية من ط
  .إن سلطة التنظيم اليت واكبت  هذه االتفاقية ستسهر على تنفيذها الفعلي

  
   :يانب

  
   وموريتل موبيلsa ماتلشرآات النقالبعثة تفتيش حول نوعية الخدمة المقدمة من طرف بيتعلق 

 اخلدمة املقدمة من طرف شركات النقال ماتل يتعلق بنوعية 2007 فرباير 25 فرباير و03 ما بني استطالعقامت سلطة التنظيم بإعداد 
 مستوى بعض علىهذه البعثة أوضحت نواقص الشركات . جمموعة املدن والتجمعات وحماور الطرقويغطي هذا االستطالع . وموريتل موبيل

  .االلتزامات
 . العليا املأذونة يف العديد من التجمعاتيات نسبيا ويزيد على املستومرتفعاملكاملات وانقطاع بالفعل فإن املستوى املقاس لنسبة ضياع 

ذار شركات ماتل وموريتل موبيل من طرف سلطة التنظيم وطلبت منهم احترام التزاماهتم يف جمال  مت إن21/03/2007طة رسالة بتاريخ وبواس
  .نوعية اخلدمة يف التجمعات اليت تغيب فيها وذلك يف أجل ال يتجاوز شهرا

 إن نتائج االختبارات املعدة مكنت من مالحظة  أن .2007 مايو 15 إبريل إىل 30عداد بعثة تفتيش يوم إوبعد اية هذه املهلة مت 
انظر التقرير رقم . ( السابق ولكن نوعية اخلدمة اندثرت أكثر يف بعض التجمعاتتغلب على النواقص املالحظة يف االستطالع تملالشركات 

2/07/Qos-mobiles.(  
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 من 6طبقا للترتيبات القانونية املعمول ا، وخصوصا املادة قامت سلطة التنظيم بإبالغ شركات ماتل وموريتل موبيل  ونظرا ملا ذكر أعاله
إمكانية النظر كما خولت هلم .م بأا ستطبق عليهم عقوبات مادية نتيجة للنواقص املالحظةهتخربوأ 1999 يوليو 11 بتاريخ 99 - 190القانون 

 ستنشر سلطة التنظيم قرارها النهائي حول هذه املسألة مع اية الفترة .أيامرة ش احملتملة يف أجل ال يتجاوز عممالحظاهتيف امللف من أجل تقدمي 
  .املمنوحة
  

  2007 يونيو 26 بتاريخ يانب
  

   وموريتل موبيلsaة لشرآات النقال ماتل يتعلق بعقوبات مالي
  

 يتعلق بنوعية 2007 مايو 15 إبريل حىت 30بتداء من   ااستطالع بإعداد -2007 يونيو 6الغها كما أعلنت يف ب- قامت سلطة التنظيم 
 من قوائم 9هذا املسح مكن من مالحظة نواقص يف االلتزامات املسجلة يف املادة . اخلدمة املقدمة من طرف شركات النقال ماتل وموريتل موبيل

 مت إشعار 1999 يونيو 11 بتاريخ 99 -019 من القانون 6خصوصا املادة بات القانونية املعمول ا وـ وطبقا للترتي.شروط نفس الشركات
كما طلب منهم إرسال  . ماتل وموريتل موبيل  بواسطة رسائل تضم االعتراضات وأن سلطة التنظيم تنوي تطبيق العقوبات املالية املقررة يف القانون

  .من وصول الرسالة املذكورة أعالهانطالقا  مالحظاهتم حول هذه املسألة يف األيام العشرة املقبلة
لنواقص اخلطرية على مستوى واجباهتم لتربير امقنعة إن املربرات املذكورة من طرف ماتل وموريتل موبيل يف رسائلهم اجلوابية مل تكن 

  : عليهمالتعاقدية وقررت سلطة التنظيم تطبيق العقوبات املالية التالية
النعمة، : تعين مدن وجتمعاتو) مائة وسبع وثالثون مليونا وثالثون ألف أوقية( أوقية 137030000:  عقوبة تبلغsaبالنسبة ملاتل  •

عدل بكر، ولد ينج، باسكنو، متبدعه، سيلبايب، لعيون، شكار، الركيز، ازويرات، املذرذرة، مكطع حلجار، كرو، أطار، انواذيبو، كنكوصه، أالق، 
  .برينة، خلذيرات، الزرافية، الطينطان و)جوك(القايرة 
 .»عشر مليونا ومائتان وتسعون ألف أوقيةتة سمائة و« 116290000: بالنسبة ملوريتل موبيل تبلغ العقوبة •

، )جوك(تبدغه، ازويرات، باسكنو، كيفه، سيلبايب، لعيون، كنكوصه، النعمة، امبود، تامشكط، اكجوجت، القايره: تعين املدن والتجمعات
  .، عدل بكر، باركيول، مقامه، انواذيبوجتكجة، مقطع حلجار، جكن، آمرج، كرو

  .تعترب هذه املبالغ ديونا  للدولة وتسدد للخزينة العامة
  . األلكتروينموقع السلطة عليها انطالقا من اإلطالعإن النصوص الكاملة ميكن 

  .sa حنو ماتل  تس/  م و ت07/ 02قرار رقم  -
 .ت حنو موريتل موبيل س/ م و ت /03/07: قرار رقم -

 
   :بيان

  
  .تنظم املدرسة العليا املتعددة اجلنسيات لالتصاالت يف دكار مسابقة دخول السنة األوىل من  دورة التقنيني العاليني

  . وهي مفتوحة حلملة الباكلوريا شعبة الرياضيات والعلوم2008 -2007وهذه املسابقة مقررة للسنة اجلامعية 
  .2007يو ل يو26 إىل 19 وذلك طيلة الفترة ما بني 4 حىت 9 تستقبل امللفات يف سلطة التنظيم كل يوم من الساعة

  : من مكونةويلزم أن تكون امللفات
  .طلب خطي حيدد اختيار املترشح -
 .صورة مصدقة من الشهادة أو كشف العالمات -
 .شهادة ميالد -

 للمزيد من املعلومات اتصل باخلبري املكلف  عند الساعة الثامنة2007 يونيو 30ستعد املواد يف مباين سلطة التنظيم ابتداء من يوم االثنني 
  :بالنظام يف سلطة التنظيم على العناوين التالية

  5291270: اهلاتف



 68

  5291279: فاكس
  .mr.are@youra: الربيد األلكتروين

  
  : صحفييانب

  
   لدليل املشتركني2007 سنة ةيتعلق بنشر

  

  
  
 .تلي متوفر عند مور2007تلكس، طباعة الخترب سلطة التنظيم اجلمهور أن الدليل الرمسي للمشتركني يف اهلاتف و

 نظم امل99-019ون  من القان54مت نشر هذا الدليل من طرف سلطة التنظيم طبقا للقوانني والنصوص القانونية وخصوصا املادة 
  .تلكسالوعناوينهم اهلاتفية وومهنهم تلكس الراغبني يف ذلك النفاذ إىل أمسائهم ال الدليل لكل املشتركني يف اهلاتف الثابت وولخي. لالتصاالت

خة س ن28288، من بينها نشرها  يفتبدأالىت  حتت تصرف موريتل  نسخة من دليل املشتركني يف اهلاتف والتلكس30000مت وضع 
  .مدجمةمطبوعة على أقراص  5740 وعلى الورق
 وهي اآلن موجودة علي املوقع   www.are.mr:لسلطةلعلى املوقع األلكتروين ستكون  األلكترونية الصيغةإن 

www.africaphonebooks.com   املوضوع من طرف الناشر.Novavision 
  
  

  2007 أغسطس 27صحفي يوم يان ب
  

   لدليل املشتركني2008طبعة 
  

 للتأكد من دقة تسجيالهتم والرجوع 2007 سلطة التنظيم كل املشتركني يف دليل ودعت حتسني نوعية خدمة االستعالمات، علي منها حرصا
  .2007تلكس لسنة الدليل املشتركني يف اهلاتف و من 269د يف الصفحة حمدهذا اإلجراء . عند الرغبة يف التغيريإىل اإلجراء املقرر هلذا الغرض 

  . لالتصاالتنظم امل019 - 99 من القانون 54ر سلطة التنظيم هذا الدليل طبقا للقوانني والنصوص خصوصا املادة نشت
 بصورة مستمرة ويعطي النفاذ لكل جتديدها ها من طرف موريتل اليت يلزملى أساس الئحة املشتركني املقدمةمت إعداد الدليل اهلاتفي ع

األمساء واألرقام اهلاتفية والتلكس والعناوين واملهن  على  أيضاول اإلطالع الراغبني يف ذلك، كما خيهلاتف الثابت والتلكسيف ااملشتركني 
  . إليهللمنتسبني
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  :يانب
  

بإجناز محلة  املتعلق باالتصاالت، 1999يو ل يو11 بتاريخ 019 -99 من القانون 6يف إطار مهمتها احملددة يف املادة  قامت سلطة التنظيم 
   .واكشوط يف مدينة نةاملغناطيسي اجلمهور للحقول تعرضلقياس 

ن مستوى احلقول املقاسة مازال منخفضا عن القيمة املثبتة من طرف أ من مالحظة  يف كل نقاط القياسإن النتائج الرئيسية هلذه احلملة مكنت
  .أينتللجنة الدولية من أجل احلماية ضد اإلشعاع الغري ما

عمل يف النطاقات ت  يتراديو االتصاالت اليف خدمات  م/V41من طرف  بعض القوانني األوروبية واليت تصل إىل نة مع القيمة احملددة رباملقا
  .إن القيم الناجتة عن القياسات املنجزة من طرف املصاحل  التقنية لسلطة التنظيم مازالت منخفضةف MHz 1800 و900، 800

  
  :بيان

  :يتعلق بتعريفات شرآات االتصاالت
  

 املكاملة بالنسبة لشبكة النقال وقد إاءفض تعريفة  خب2008 -2007يف إطار املوافقة على قوائم الربط البيين سنة طة التنظيم قامت سل
ة جعلت شركات االتصال ختفض تعريفة التقسيط وذلك إثر دفع سلطة شابكإن عوامل مت. الدقيقة/ة أوقي13 إىل 22 من ألخريةحتولت هذه ا

 أعاله وأصبحت واقعا معاشا اليوم من طرف هذه ساهم بصورة شاملة يف اخلفض من التعريفة  الذيالشيء القطاع رابعة يف التنظيم ودخول شركة
  .املستخدمني

. وتعريفة املكاملات حنو اخلط الدويل) تعريفة املكاملات حنو املشتركني يف شركات أخرى(لقد أثر هذا االخنفاض على تعريفات الشركات 
 / أوقية67 إىل 2006للدقيقة سنة / أوقية82تراوح ما بني ـللتعريفات املعلنة للنقال ت)  ة لكل الشركاتببالنس( املتوسط أصبح املستوىو

   %.18 أي نسبة اخنفاض تصل إىل 2007ة سنة قللدقي
 2007سنة % 13قدر نسبته بـ عرف اخنفاضا ت) بالنسبة لكل الشركات (ةنفة املعليأما ما يتعلق باخلط الدويل فإن املستوى املتوسط للتعر

  .2006سنة يف باملقارنة مع املستوى 
وبصورة عامة % 10 إىل 9تراوح على التوايل ما بني ـ اخلط الدويل ت ولحنو النقاويف نفس السياق فإن اخنفاض تعريفات املكاملات الثابتة 

املقترحة من طرف %) 100 إىل 50 (تشجيعيةعتبار العروض الفإن نسبة خفض  التعريفات املعلنة ميكن أن تكون أكثر إذا ما أخذنا بعني اال
  .2007الشركات سنة 

قامت سلطة التنظيم بنشر على موقعها  -1999 يونيو 11 بتاريخ 019 -99 من القانون 38وطبقا للمادة  -للمزيد من املعلومات 
  .  و ذلك علي موقعها االلكتروين وشنقيتل التعريفات اجلديدة بالنسبة لشركات موريتل ، موريتل موبيل، ماتلاإللكتروين

  
  :2007 دجمبر 07 يوم يانب

  
  : لمراقبة نوعية خدمة شرآات االتصاالت15البعثة 

  .قامت سلطة التنظيم بإعداد بعثة ملراقبة نوعية خدمة شركات االتصاالت موريتل ، موريتل موبيل، ماتل وشنقيتل
  . ومشلت كل املدن والتجمعات اليت تضم إحدى شبكات الشركات2007 دمجرب 4 نوفمرب حىت 16بدأت هذه البعثة من 

  .لقد أظهر التفتيش فعالية شركات النقال يف جمال التغطية الترابية مع نوعية مساع مقبولة
  . عن بعض التزاماهتا األساسية املسجلة يف قوائم الشروطمقصرةويستنتج من تقرير هذه البعثة أن شركات االتصاالت 

ن املؤشرات اليت تعكس أكثر نوعية اخلدمات املشاهدة يوميا من طرف املستخدمني تبدو عالية وتزيد على املستويات العليا املأذونة وبالفعل فإ
  .بالنسبة لضياع املكاملات وانقطاعهاعلى التوايل % 3إىل % 5ما بني 

  .بعض املدن والتجمعاتفيما يتعلق بشركة موريتل فإن التقرير يوضح غياب خدمات الفاكس واالنترنت يف 
هتم يف جمال االستمرارية ونوعية اخلدمة يف املدن والتجمعات اليت التزامر الشركات وطلبت منهم تطبيق اذانقامت سلطة التنظيم بإعليه و

  .2007 دمجرب 07 من  ابتداء ال يتجاوز  شهرامدةتواجه فيها نواقص وذلك يف 
  .الع عليها عن طريق هذا الربطإن النتائج املفصلة هلذه البعثة ميكن االط
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  :قطاع الكهرباء: 2.ب
  

  :2007 فرباير 26 يوم يانب
  .تامشكط، والته، تيشيت، الرشيد وبري أمكرين يتعلق بانتداب خدمة عمومية للكهرباء في تجمعات

  
ييم العروض من أجل انتداب اجتمع الس الوطين حتت رئاسة السيد حممد سامل بن لكحل، رئيس الس، من أجل النظر يف تقرير تق

  .تامشكط، والته، تيشيت، الرشيد وبري أمكرين: للخدمة العمومية للكهرباء يف جتمعات
عمومية اللخدمة لقدم السيد تال أمسان، العضو يف الس الوطين للتنظيم، رئيس جلنة التقييم عرضا مفصال للعروض املقدمة من أجل االنتداب 

  .املذكورة أعالهيف الكهرباء يف التجمعات 
  : ه حسب اجلدول التايلملقترح من طرف اللجنة وتتضح نتائج صادق الس على تقرير التقييم ا18 -2001 من القانون 27طبقا للمادة 

  
محروقات، الين بدون رشحمبلغ تكاليف المت  ترشحالم  حصة

 .إلصالحات الكبرى، الرسوم، التأمينات والضرائبا
  الترتيب

التكاليف   
بتة للسنة الثا

  باألوقية

التكاليف 
 ةالمتغير
الكلو / باألوقية
  وات

مجموع التكاليف 
  باألوقية

  

  BAHER  3 480 000 8,5 5 171 500  1  تامشكط
  BAHER  3 600 000 9,4 5 442 400  1  والته
  CDS(  4 645 000 4,6 5 261 400  1(  الرشيد

 TOUT  بير أمكرين
ELESTRIQUE 

6 600 000 13,0 8 979 000  1  

  6 318 900  6,0  6 876 900  1  (CDS)  تيشيت
  

  : التالية أمساؤهمملترشحوناهم  مؤقتااملستفيدين أن كما أعلن الس الوطين للتنظيم 
  . بالنسبة جلزء تامشكط ووالتهBAHER" باهري"شركة  -
 .بالنسبة جلزء تيشيت والرشيد" CDS"شركة  -
 .بالنسبة لبري امكرين"  TOUT ELECTRIQUE" شركة  -
  

  2007 إبريل 11 يوم يانب
  

   مدينة تامشكط، والته، تيشيت، الرشيد وبير أمكرين؛اء فىكهربلعمومية لاللخدمة ايتعلق بمنح رخص انتداب  
  

 فرباير 9 املقدم من طرف الس الوطين  للتنظيم بتاريخ ني املؤقتين وطبقا إلعالن املستفيد،2006 دمجرب 25 املناقصة املعلن مشواراثر اية 
  : التاليةاءلكهربلنتداب للخدمة العمومية اال فإن وزير الطاقة والبترول بناء على اقتراح من سلطة التنظيم مينح رخص 2007
  ).2007 مارس 1 بتاريخ0649انظر مقرر رقم ( ملدينة والته BAHER" باهري"رخصة ممنوحة لشركة  •
 ).2007 مارس 1 بتاريخ0648 رقم انظر املقرر(ملدينة تامشكط " باهري"رخصة ممنوحة لصاحل شركة  •
 ).2007مارس 1 بتاريخ 0650: انظر املقرر رقم( ملدينة تيشيت  CDS" س د س"رخصة ممنوحة لصاحل   •
 ).2007مارس 1 بتاريخ 0651: انظر املقرر رقم( ملدينة الرشيد  CDS" س د س"رخصة ممنوحة لصاحل شركة  •
 ).2007مارس 1 بتاريخ 0652: انظر املقرر رقم(ملدينة بري امكرين Tout electrique" تو الكتريك"رخصة ممنوحة لصاحل  •

  .2007 إبريل 02وا يف االستغالل الفعلي طبقا لقوائم الشروط ابتداء من ثالثة حمطات وشبكات كهربائية وبدؤاستلم الوكالء ال
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  :قطاع البريد: 3. ب
  
  :يانب

  
  :تصخدمات البريدية والمالية لموريبويتعلق بتعريفات ال

  
وكذلك قائمة مكاتب الربيد يف البالد " تموريبوص"التعريفات املعمول ا يف قامت سلطة التنظيم يف إطار مهمة تنظيم قطاع الربيد بنشر 

  .الربيداملتعلق ب 2004 يونيو 05 بتاريخ 015 -2004 من القانون 9 ةوذلك طبقا للماد
  .د السريع واخلدمة املاليةالربيد العادي، الربي: إن التعريفات تعين ثالث ميادين

  . عرب هذا الربط للسلطة التعريفات على املوقع اإللكتروينتوجد
  
  :قرارات. ج
  :قطاع االتصاالت. 1.ج
  

  المجلس الوطني للتنظيم من قرار
   :م إ/  م و ت/س ت/01/07رقم 

  :إن الس الوطين للتنظيم
 القطاعات؛التنظيم املتعددة  بسلطة علقاملت 2001 يناير25بتاريخ 18 -2001: نظرا للقانون رقم -
   املتعلق باالتصاالت؛1999يو ل يو11 بتاريخ 019 -99نظرا للقانون رقم  -
 ن وطرق احلصول عليها؛اذ الرخص واآل و تقنني رقابةجراآتال احملدد 2001 فرباير21ودب م بتاريخ /130: نظرا للمقرر رقم -
 واستغالل شبكة االتصاالت اخللوية  لوضع1  املتعلق مبنح الرخصة رقم2000 يونيو 04ودب م بتاريخ / 401نظرا للمقرر رقم  -

 ؛)MATTEL( التونسية لالتصاالت –  لصاحل الشركة املوريتانية GSM" ج س م"املفتوحة للجمهور بقياس 
-  ؛2000 يونيو 3الرخصة املوقعة يوم ذه نظرا  لقائمة الشروط املتعلقة 
 ؛2007 سلطة التنظيم  يف شهر فرباير  املعد من طرفلتفتيشنظرا لتقرير ا -
 ؛2007 مارس 21بتاريخ  م ت ت /ام/ م وت/س ت/ 410ذار  املقدم بواسطة الرسالة رقم ننظرا لإل -
 ؛ من طرف سلطة التنظيم2007 إبريل 08 إىل 06 من ةنظرا لتقرير بعثة الرقابة املعد -
 ؛ ماتل تراضات تعين املتعلقة باع2007 إبريل 17نظرا لرسالة سلطة التنظيم بتاريخ  -
 ؛2007 إبريل 18 بتاريخ 07/م ع/111نظرا لرسالة اجلواب املقدمة من طرف ماتل رقم  -
 . استمرارية اخلدمةبضمانللمستخدمني  للنصوص املذكورة أعاله فإن شركة ماتل التزمت تبارااع -
 . ملنشآت الشبكة ومحايتها ضمان سري مستمر ودائملأن تأخذ اإلجراءات الضرورية من أجب ةلزمم أن الشركة مبا -
جمموع إن  . أيام7 أيام على 7 ساعة و 24 ساعة على 24 باستمرارية اخلدمة ، من قائمة الشروط9مادة لل طبقا ، أن ماتل ملزمةمبا -

  . ساعة للسنة24 يلزم أن ال يزيد على (BTS) طة قاعديةفترة الغياب بالنسبة حمل
، حيث  لشركة ماتل اذارن إ فيها تعلنم ت ت / ا م /س ت/410 رسالة رقم 2007س  مار21 بتاريخ رسلت أن سلطة التنظيم أمبا -
  .ها أن تلتزم بالشروط املقيدة يف دفتر الشروطأحلت علي
 .2007إبريل  08إىل  06مل تعاجل النواقص املسجلة كما هو واضح يف تقرير بعثة املراقبة بتاريخ  أن شركة ماتل مبا -
شركة ماتل بعزمها تطبيق  2007 إبريل 17إ ف بتاريخ / م وت/ س ت/ 474بواسطة الرسالة رقم  أخربت  أن سلطة التنظيممبا -

 حول هذه املسألة وذلك يف أجل االحظة، كما طلبت السلطة من ماتل إرسال مالحظاهتقررة يف القانون نتيجة للنواقص املاملعليها العقوبات املالية 
 .ال هذه الرسالة تاريخ استقبابتداء من أيام 10ال يتجاوز 
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 مل تكن كافية لتربير 2007 إبريل 18 بتاريخ 07/م ع/111 أن املربرات املذكورة من طرف ماتل بواسطة رسالتها رقم مبا -
 .االختراقات اخلطرية املتعلقة بواجباهتا التعاقدية

لسلبية بالنسبة موعة املستخدمني من جهة يف جمال استمرارية اخلدمة من جهة ونتائجها ايف قائمة الشروط  أن التقصريات املسجلة مبا -
 . خطريةأخرى

من قائمة الشروط املوقعة من 9طبقا للمادة وقوانني قوائم الشروط م االلتزامات النابعة من  على احترايسهر أن الس الوطين للتنظيم مبا -
 .ل سيتم تطبيق العقوبات املقررة من طرف القانون املعمول بهـطرف مات

  
 :يقرر 

االلتزامات يف جمال املالحظة على مستوى نتيجة للتقصريات  على شركة ماتل  ماليني أوقية7مت تطبيق العقوبة املالية اليت تبلغ : 1مادةال
 4 بتاريخ R401 من قائمة الشروط اخلاصة بالرخصة اليت متثل موضع املقرر رقم 9االستمرارية للخدمة يف قرية كرمسني وذلك طبقا  للمادة 

  .2000يونيو 
  .تحول للخزينة العامةسلعقوبة املالية على أساس أا دين للدولة وا سديدم تستت: 2المادة
  .رارلف مدير االتصاالت بتطبيق هذا القيك: 3المادة

  
  2007 إبريل 24نواكشوط بتاريخ 

  
  الرئيس

  محمد سالم بن لكحل
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 تذآير بأهم المختصرات المستخدمة في لغتها األصل

 
 
ADER :  Agence d'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 
CAPTEF :  Conférence administrative des postes et télécommunications des pays  
        d’expression française 
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  
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 
GFU :  Groupe Fermé d’Usagers 
GSM :   Global System for Mobile communications, standard de téléphonie mobile 
HF :   High Frequency 
Mbps :  Voir Gbps 
MHETIC :       Ministère de l’hydraulique, de l’Energie et des TICs 
OPT :  Office des Postes et Télécommunications 
SMS :   Short Message Service 
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. 
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م سلطة التنظي   
  

 41 12 / 70 12 529 (222): هاتف
  79 12 529 (222): فاآس         

  4908: ب .ص         
  
webmaster@ere.mr 
www.are.mr 
 
 

 


