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 كهًت انشئٍظ

 

المتعلق بسلطة التنظٌم، تنشر هذه  7110ٌناٌر  75بتارٌخ  7110-108من القانون  04و 03للمادتٌن  طبقا

األخٌرة تقرٌرا سنوٌا ٌصنؾ حالة القطاعات الخاضعة للتنظٌم وٌقدم أهم نشاطها، وهكذا أتشرؾ بؤن أقدم لكم 

 .7107نسخته لسنة 

فبالنسبة لقطاع االتصاالت االلكترونٌة ما ٌزال المإشران الرئٌسٌان فً ارتفاع بمعدل نفاذ للخدمة الهاتفٌة ٌتقدم 

% 61ملٌار أوقٌة منها  90% إذ ٌقدر بؤزٌد من 6% ورقم أعمال للقطاع ٌبلػ نموه 016% لٌبلػ 03بنسبة 

% بالنسبة للحركٌة 6افظ على نموه بزٌادة ح ، فقدتمثل قٌمة مضافة. أما القطاع البرٌدي، بسوق ضٌق وهش

 % بالنسبة لحجم المبٌعات.04و

% فً عدد المشتركٌن فٌما 9مركزا، زٌادة بنسبة  77وشهدت الخدمة العمومٌة للكهرباء، بما مجموعه 

% 71% و9انخفضت أعباء وكالء التفوٌض ومبالػ الدعم المقدمة لهم من سلطة التنظٌم على التوالً بنسبة 

 ة بالسنة السابقة.مقارن

بلدة، ظل ناتجها الصافً إٌجابٌا رؼم انخفاض  80وبخصوص تفوٌض الخدمة العمومٌة للماء التً تعمل فً 

 .7106طفٌؾ، فٌما بقٌت أعباء الطاقة والعمال للمتر المكعب الواحد بنفس المستوى تقرٌبا كما فً سنة 

 من خالل األعمال التالٌة: مثال ذكر وٌتجلىوعلى صعٌد النشاط شمل التنظٌم مجموع القطاعات آنفة ال

 4  0,3مهمات لرقابة جودة خدمات االتصاالت أسفرت عن قرارٌن بالعقوبة بمبلػ إجمالً ٌزٌد على 

 ملٌار أوقٌة؛

  مراكز لتحوٌل الحركٌة الدولٌة الواردة؛ 3رصد وتحدٌد مواقع 

  المتعلق بتنظٌم تسٌٌر طٌؾ الترددات، الذي ٌحل 7106فبراٌر  08بتارٌخ  076تطبٌق المقرر رقم ،

الموارد الوطنٌة  ألحد؛ وهو ما نتج عنه تثمٌن أفضل 7110/ و.د.ب.م لسنة 1034محل المقررٌن ر 

 رة؛% فً المداخٌل المتؤتٌة من استخدام الموارد المذكو81النادرة، ونجمت عنه زٌادة بنسبة 

  ( مشؽلٌن من أجل توفٌر الخدمات ذات القٌمة المضافة؛9لتسعة ) أذونمنح 

  عٌن بنتٌلً ضمن إطار النفاذ الشامل؛ –إنجاز تؽطٌة محور بٌر أم اكرٌن 

  مهام مٌدانٌة،  9المتابعة المنتظمة لتفوٌضات الخدمة العمومٌة للماء والكهرباء، خاصة من خالل

 ل حصٌلة عشرٌة تفوٌض الخدمة العمومٌة للماء؛فضال عن تنظٌم ورشة إقلٌمٌة حو

  رخص جدٌدة بتفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء. 4منح 

سلطة التنظٌم تدرك التحدٌات العدٌدة التً ما ٌزال ٌطرحها تنظٌم خدمات  تظل على الرؼم من هذه النتائج 

معدل الخسارة المرتفع نسبٌا فً الشبكات؛ وتظل منشؽلة، بشكل خاص، بمسؤلة جودة خدمات االتصاالت، وكذا ب

 مجال الماء والطاقة فً بعض المراكز الخاضعة للتفوٌض.

 الشٌخ أحمد ولد سٌد أحمد

 

  



 انخُظٍى عهطت حمذٌى: 1 انفصم

 

 انخُظٍى عهطت ٍْكهت .1

 ٌقود سلطة التنظٌم مجلس للتنظٌم وإدارات تنفٌذٌة تخضع لسلطة رئٌس المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارات العاملة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المجلس الوطنً للتنظٌم

 

 األعضاء         الرئٌس

 اعل ولد حٌمود           الشٌخ أحمد ولد سٌد أحمد

 محمد ولد باتً ولد لمرابط         

 سٌدي محمد ولد محمد صالح

                         عبد هللا لولٌد

 وانًبنُخ انشؤوٌ اإلداسَخ انًغزشبس انفٍُ انكهشثبء وانًبء االرصبالد وانجشَذ

 قطاع البرٌد
 

 قطاع الرادٌو

 

 القطاع الفنً

 

 قطاع الشبكات والخدمات

 القطاع الفنً للماء قطاع المنافسة واالستشراؾ

 القطاع الفنً للكهرباء
 

 القطاع االقتصادي والتعرفة

قطاع البٌانات االقتصادٌة 
 للمشؽلٌنوالمالٌة 

 

 قطاع التدقٌق الداخلً والرقابة

 

 قطاع الشإون القانونٌة
 

 قطاع أنظمة المعلومات

 

 مستشار مكلؾ باالتصال

 

 مستشار مكلؾ بالدراسات والتحلٌالت واالستشراؾ

 

 قطاع المالٌة
 

 قطاع الوسائل العامة

 

 قطاع الموارد البشرٌة

 



 . اإلداسة ٔانًانٍت2

 . انًٕاسد انبششٌت1.2

 شخصا. 077تشؽل سلطة التنظٌم  30/07/7107عند تارٌخ 

 ػذد انؼًال

 تم توزٌع هذا العدد من العمال فً الجداول التالٌة:

 تطور عدد العمال 
 

 حطٕس ػذد انؼًال

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 122 124 123 123 111 111 عدد العمال

 %1- %1 %0 %10 %0 %14 التطور

 
 

 التوزٌع حسب الهٌئات 
 

  توزٌع عدد العمال

 م. ا. م ق. م. ا الكهرباء / الماء ق. ا. ب م. و. ت 

 34 11 13 55 9 العمال

الحصة حسب النسبة 
 المئوٌة

07% 45% 11% 09 % 28 % 

 
 

     

  

 

 
 

 التوزٌع حسب الفئات 
 

 الهٌئاتالتوزٌع حسب 

 آخرون وكالء  أطر 

 27 25 70  عدد العمال

 %22 %20 %58 الحصة %

 



 

لتكوٌن وتعزٌز  األولوٌةمنح  7107على صعٌد التكوٌن، واصلت سلطة التنظٌم خالل سنة 

 قدرات عمالها.

وفً هذا اإلطار، أشركت عمالها فً اللقاءات واألحداث الدولٌة واإلقلٌمٌة الكبرى فً مجال 

القطاعات الخاضعة للتنظٌم وفً الورشات الهامة والملتقٌات التكوٌنٌة ذات الصلة بمجاالت 

نشاطها وكذا فً دورات تكوٌنٌة محددة تتعلق باألنظمة والتقنٌات المستخدمة من طرؾ سلطة 

 التنظٌم.

 . المالٌة2.2

زانٌة سنوٌة ، تعد سلطة التنظٌم كل سنة م7110ٌٌناٌر  75بتارٌخ  7110-08طبقا للقانون 

للتوقعات ٌقرها المجلس الوطنً للتنظٌم تتوازن على أساس توقعات المداخٌل واألعباء ونفقات 

االستثمار. وتتم المصادقة على الحسابات من طرؾ المجلس الوطنً للتنظٌم وٌقرها مفوض 

 الحسابات.

 :الكشوف المالٌة

أوقٌة  3366876468خام بلػ  وجود فائض 7107دٌسمبر  30تظهر الكشوؾ المالٌة عند تارٌخ 

بتارٌخ  7110-08من القانون رقم  53بعد منحة التوقع القانونٌة المنصوص علٌها فً المادة 

والمخصصة لمواجهة حاالت العجز المحتملة. وتظهر الكشوؾ المالٌة لسنة  7110ٌناٌر  75

 .2، المصدق علٌها من طرؾ مفوض الحسابات فً الملحق7107

 2117. مٌزانٌة 3.2

أوقٌة أنجز منها  3630465116111بمبلػ  7107حددت مٌزانٌة السنة المالٌة 

 %.56بلػ  تنفٌذأوقٌة أي بمعدل  0686463376344

 :7107وشملت االستثمارات الرئٌسٌة لسنة 

 تشٌٌد واستصالح بناءات؛ 

 اقتناء أنظمة وتجهٌزات معلوماتٌة، ومعدات مكتبٌة؛ 



 .اقتناء معدات لالستؽالل 

اء التسٌٌر، أساسٌا، من تكالٌؾ العمال، وأعباء التكوٌن، وأعباء مهمات التمثٌل تتشكل أعب

% من أعباء السنة 81ومهمات الرقابة المرتبطة بؤنشطة التنظٌم. وتمثل هذه البنود حوالً 

 المالٌة )خارج منح اإلهالكات والتوقعات واألعباء االستثنائٌة(.

 ن:تتؤتى الموارد الرئٌسٌة لسلطة التنظٌم م

 إتاوات التنظٌم التً ٌدفعها مشؽلو االتصاالت االلكترونٌة؛ -

 إتاوات استخدام الموارد النادرة: إتاوات الترقٌم وإتاوات استخدام الترددات. -

 

 محددة فً الجدول أدناه: 2117تطور مداخٌل السنة المالٌة 

    017 2                   2016 7102َخائح انغُت انًانٍت 

    521 358 654 1             200 980 582 1        تنظٌم االتصاالت إتاوات

    061 735 768                227 071 430           إتاوات استخدام الترددات

    000 369 220                000 249 220           إربواد انخطخ انىغُُخ نهزشلُى

    000 296                       000 290                  إربواد االػزًبد

    524 121 11                  235 362 2               إربواد انمطبع انجشَذٌ

 أذون
    000 50                         قٌمة  مضافة

 انًدًىع
            2 235 952 662    2 654 930 106    

 

، ما ٌزال قطاع االتصاالت المساهم الوحٌد تقرٌبا فً تموٌل 7107ٌجدر التنوٌه إلى أنه لؽاٌة 

 سلطة التنظٌم.

 

  



 االحصاالث لطاع: 2 انفصم

 

 يشصذ األعٕاق .1

 حطٕس انغٕق اإلخًانً نالحصاالث .1.1

 حطٕس انؼذد اإلخًانً نهًشخشكٍٍ .1.1.1

فً الهاتف الثابت  عدد المشتركٌن

 والنقال

 2013 2014 2015 2016 2017 

 214 131 4 363 667 3 213 694 3 762 804 3 188 042 4  1نشط

 %13 %0.7- %3- %6- %1,2- تطور

 %106 %96 %103 %105 %117 2معدل النفاذ

 انًصذس: انًشصذ وانًكزت انىغٍُ نإلزصبء
 
 

 

 وانًكزت انىغٍُ نإلزصبء المصدر: المرصد

زٌادة بنسبة  7107خالل سنة العدد اإلجمالً للمشتركٌن فً الهاتؾ )الثابت والنقال( حقق 

معدل النفاذ ملٌون مشترك نشط. وارتفع  4,0إلى  3,6مدعوما بمكونة النقال وارتفع من  03%

 .%016لٌستقر عند % 01المقابل بنسبة 

 فً االَخشَج .  حطٕس انؼذد اإلخًانً نهًشخشك1.1.1ٍٍ

 اإلجمالً لمشتركً االنترنتالعدد 

 2013 2014 2015 2016 2017 

  955 362 1  227 451 1 748 183 1 427 780 278 625  3مشتركو االنترنت

 %6- %23 %52 %25 %351 التطور

 %35 %38 %33 %21 %18 معدل النفاذ لالنترنت

 انًصذس: انًشصذ و و. و. ا

                                                           
 انُشػ هى انزٌ اعزخذو انُظبو يشح وازذح ػهً األلم فٍ األشهش انغزخ األخُشح. رؼزجش عهطخ انزُظُى أٌ انًشزشن -1
 يهُىٌ َغًخ زغت انًكزت انىغٍُ نإلزصبء. 9.3يب يدًىػه   7102يؼذل َفبر رى اززغبثه ػهً أعبط ػذد انغكبٌ انزٌ ثهغ عُخ  -2
3

 وازذ خالل األشهش انثالثخ األخُشح.رؼزجش عهطخ انزُظُى أٌ يشزشن االَزشَذ هى انزٌ لبو ػهً األلم ثشثػ  -
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 انًصذس: انًشصذ

 

% وانخفض 6تراجعا طفٌفا بنسبة  7107لمشتركً االنترنت خالل سنة سجل العدد اإلجمالً 

 .7106% سنة 38% مقابل 35ملٌون مشترك نشط، لٌستقر معدل النفاذ عند  0,3إلى  0,4من 

 . حطٕس انحشكٍت انصٕحٍت اإلخًانٍت انصادسة1.1.1

 حركٌة شبكات الثابت والنقال

 2017 2016 2015 2014 2013 بآالف الدقائق

 288 863 4 281 047 5 906 003 5 652 828 4 211 130 4 المجموع

 %4- %0,87 %4 %17 %24 التطور

 168 800 4 119 965 4  466 902 4 374 710 4 749 020 4 وطنً

 %3- %1 %4 %17 %24 التطور

 120 63 162 82 440 101 278 118 461 109 دولً

 %23- %19- %14- %8 %9 التطور

 المرصدالمصدر: 
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 المصدر: المرصد

مسجال  7107ألول مرة انخفض حجم الحركٌة اإلجمالٌة الصادرة لشبكات الثابت والنقال سنة 

. وٌعود هذا 7106ملٌار دقٌقة تقرٌبا سنة  4,8إلى  5%، لٌنخفض من 4تراجعا طفٌفا بحدود 

 التراجع إلى االستخدام المتزاٌد للمعطٌات )انترنت النقال(.

 . حطٕس يؤششاث االعخخذاو ٔانؼائذ انًخٕعط4.1.1ٍٍ

 االستخدام والعائد المتوسطٌن

 2013 2014 2015 2016 2017 

الصادر للدقٌقة / الخط /  4االستخدام

 الشهر
85 111 113 115 98 

 %15- %2 %1 %31 %29 التطور

 332 1 353 1 442 1 466 1 213 1 صادر أوقٌة / خط / شهر 5م. د. م

 %2- %6- %2- %21 %16 التطور

 13 12 13 13 14 صادر / أوقٌة / دقٌقة 6م. ا. د

 %8 %8- %0 %7- %7- التطور

 المصدر: المرصد

 

 

 المصدر: المرصد

                                                           
4

  نًشزشكٍُ.ازغت ػذد  انشهشَخاالعزخذاو انشهشٌ نهضثىٌ رى انسصىل ػهُه ثزمغُى انسشكُخ انصبدسح  -
5

 يؤشش انذخم انصبدس زغت انًغزخذو نهسشكُخ انصبدسح.  -
6

 انذلُمخ نهسشكُخ انصبدسح. و. ا. د )يؼذل انذخم زغت انذلُمخ( انصبدس هى انؼبئذ انًزىعػ زغت -
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التصاالت االلكترونٌة وتسمح بتقدٌر مإهالته اتعطً هذه المإشرات نظرة عامة لسوق 

 التنموٌة.

شهرٌا، أي دقٌقة للمشترك  98إلى  005من  7107االتصاالت الصوتٌة سنة انخفض استخدام 

 .dataتحت ضؽط استخدام  االتصاالت الصوتٌة%. وٌنخفض استخدام 07بتراجع بلػ 

 
 المصدر: المرصد

 

، سجل العائد الشهري المتوسط للمستخدم الواحد للحركٌة الصادرة انخفاضا 7107فً سنة 

، بالنظر إلى االنخفاض الحركٌة الصادرة فًالدخل المتوسط للدقٌقة على مستوى أما  .طفٌفا

 أوقٌة. 03أوقٌة إلى  07لٌرتفع من % 8بنسبة الملحوظ فً الحركٌة الصادرة فسجل زٌادة 

 . حطٕس سلى األػًال اإلخًانً نهمطاع1.1.1

 رقم األعمال اإلجمالً للقطاع

 2017 2016 2015 2014 2013 بمالٌٌن األوقٌة

 279 91 016 86  839 82 976 83 057 80 المجموع

 %6 %4 %1- %5 %5 التطور

 501 3 343 4  693 4 983 3 193 3 منه لرقم أعمال الثابت

 %19- %7- %20 %25 %29- التطور

 778 87 673 81 146 78 056 80 864 76 منه لرقم أعمال النقال

 %7 %5 %2- %4 %7 التطور

 المصدر: المرصد
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 المصدر: المرصد

 رقم األعمال اإلجمالً لقطاع االتصاالت بدفع من مكونة الهاتؾ النقال، أكد 7107فً سنة 

 ملٌار أوقٌة. 90إلى  86%، لٌرتفع من 6وسجل زٌادة قدرها نموه ، (7)+

 

 . حطٕس انخشغٍم انًباشش ٔاإلَخاخٍت1.1.1

 التشغٌل المباشر للقطاع

 2013 2014 2015 2016 2017 

CDD  وCDI  757 736 706 715 713 

 %0 %1 %4- %3- %7- التطور

 78 71 72 67 64 اإلنتاجٌة بمالٌٌن األوقٌة

 %10 1- %7 %5 %23 التطور

 المصدر: المرصد

 المصدر: المرصد 

. وبؤخذ مجموع 7107سنة عامل  703انخفاضا طفٌفا سجل التشؽٌل المباشر فً القطاع 

. 056111المباشرة فً الحسبان، ٌتجاوز العدد اإلجمالً لمواطن الشؽل   ؼٌر مواطن الشؽل

 ملٌون أوقٌة للعامل. 78% لتبلػ 01تالحظ زٌادة بنسبة اإلنتاجٌة وفٌما ٌتعلق ب
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 . حطٕس االعخثًاس ٔانمًٍت انًضافت1.1.1

 

 2017 2016 2015 2014 2013 بمالٌٌن األوقٌة

 069 16 311 22 539 37 628 16 443 11 استثمار

 %28- %41- %126 %45 %19- التطور

 360 55 811 50 858 50 491 49 311 48 قٌمة مضافة

 %9 %0 %3 %2 %13 التطور

 المصدر: المرصد

 
 المصدر: المرصد

 

ملٌار أوقٌة؛ ما  06% واستقر فً حدود 78انخفاضا بنسبة ستثمار سجل اال 7107فً سنة 

 لقطاع.اإلجمالً ل% من رقم األعمال 07ٌمثل حوالً 

% من رقم 61من جهة أخرى، ٌعتبر قطاع االتصاالت االلكترونٌة منتجا قوٌا للقٌمة المضافة )

 ملٌار أوقٌة. 55فً حدود % لتستقر 9بنسبة  هذه األخٌرةوارتفعت  ،األعمال(

 . عٕق انثابج2.1

 . يكَٕت انٓاحف انثابج1.1.1

 . حطٕس ػذد يشخشكً انٓاحف انثابج1.1.2.1

 مشتركً الهاتف الثابت عدد

 2013 2014 2015 2016 2017 

 057 57 191 53 294 51 432 51 993 53 7نشطون

 %7 %4 %0,3- %5- %17- التطور

 1,5 1,4 %1,4 %1,4 %1,6 8معدل النفاذ

 المصدر: المرصد
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 رؼزجش عهطخ انزُظُى أٌ انًشزشن انُشػ هى انزٌ اعزخذو انُظبو يشح وازذح ػهً األلم خالل األشهش انغزخ األخُشح. -
8

 .يهُىٌ َغًخ زغت انًكزت انىغٍُ نإلزصبء 9.3يب يدًىػه   7102ػهً أعبط ػذد انغكبٌ انزٌ ثهغ عُخ رى اززغبة يؼذل انُفبر  -
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 536090من  % مرتفعا7زٌادة جدٌدة بنسبة الهاتؾ الثابت للمشتركٌن فً العدد اإلجمالً سجل 

 .%0.5استقر معدل نفاذه عند ، و7107خالل سنة مشترك نشط  576577إلى 

 2117. مؤشر معدل النفاذ لالنترنت الثابت سنة 2.2.2.1

 2017 المنطقة أو البلد

 1,0 إفرٌقٌا
 1,5 مورٌتانٌا

 7,5 العالم العربً
 8,0 بلدان نامٌة

 9,3 آسٌا والمحٌط الهادئ
 13,0 العالم

 19,7 مجموعة الدول المستقلة
 23,8 أمرٌكا
 37,2 أوروبا

 37,3 بلدان متقدمة
 

 
 المصدر: االتحاد الدولً لالتصاالت والمرصد
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 . حطٕس انحشكٍت انصادسة نشبكاث انثابج3.1.2.1

 الحركٌة الصادرة من شبكة الثابت

 2017 2016 2015 2014 2013 بآالف الدقائق

 185 5 462 9 111 16 087 15 598 9 المجموع

 %45- %41- %7 %57 %39- التطور

 8 15 26 24 15 االستخدام بالدقائق للخط شهرٌا

 %47- %42- %8 %65 %26- التطور

 المصدر: المرصد

 المصدر: المرصد 

منحاها نحو االنخفاض وسجلت تراجعا معتبرا بنسبة لهاتؾ الثابت، لالحركٌة الصادرة أكدت 

 السابقة.% مقارنة بالسنة 45

 . يكَٕت االَخشَج انثابج1.1.1

 . حطٕس ػذد يشخشكً االَخشَج انثابج1.2.2.1

 عدد مشتركً االنترنت الثابت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 7 729 8 419 10 129 11 141 12 637 (RTC/CDMA128, LS, ADSL) المجموع 

 %13 %10 %20 %9 %10 التطور

 %0,3 %0,3 %0,3 %0,2 %0,2 معدل النفاذ

 المصدر: المرصد
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 المصدر: المرصد 

% مرتفعا 03منحاه نحو االرتفاع وسجل زٌادة قدرها عدد مشتركً االنترنت الثابت ٌواصل 

 .ADSLشبكة نمو ، مدعوما ب7107ألؾ مشترك نشط فً  07,6إلى  00,0من 

 

 2117. يؤشش يؼذل انُفار نالَخشَج انثابج عُت 2.2.2.1

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: االتحاد الدولً لالتصاالت والمرصد
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 2017 المنطقة أو البلد

 %0,3  مورٌتانٌا

 %0,4 إفرٌقٌا

 %5,3 العربً العالم

 %9,5 بلدان نامٌة

 %12,3 آسٌا والمحٌط الهادئ

 %13,1 العالم

 %16,5 مجموعة الدول المستقلة

 %19,6 أمرٌكا

 %30,9 أوروبا

 %31,0 بلدان متقدمة



% 1,3النفاذ للثابت لم ٌكن نفاذ االنترنت بؤحسن حاال فً إفرٌقٌا والعالم العربً: على ؼرار 

 % فً الدول البلدان المتقدمة.30% فً أوروبا و31,9% مقابل 5,3و

 . عٕق انُمال3.1

 . يكَٕت انٓاحف انُمال1.1.1

 . حطٕس ػذد يشخشكً انٓاحف انُمال1.1.3.1

9عدد مشتركً الهاتف النقال
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 157 074 4 172 614 3 919 642 3 330 753 3 195 988 3 10نشطون

 %13 %1- %3- %6- %1- التطور

 %104 %95 %101 %103 %115 11معدل النفاذ

 وانًكزت انىغٍُ نإلزصبء المصدر: المرصد

 

 وانًكزت انىغٍُ نإلزصبء المصدر: المرصد

الهاتؾ النقال، المكون أساسا من مشتركً الدفع المسبق سجل عدد المشتركٌن النشطٌن فً 

 %.014% رافعا بذلك معدل النفاذ إلى 03%(، زٌادة قوٌة بنسبة 99)

                                                           
9

 يشزشن فٍ انُمبل. 7 164 377َغزجؼذ هزا انًؤشش انًشزشكٍُ غُش انُشطٍُ وهى فٍ زذود  -
10

 رؼزجش عهطخ انزُظُى أٌ انًشزشن انُشػ هى انزٌ اعزخذو انُظبو يشح وازذح ػهً األلم خالل األشهش انغزخ األخُشح.  -
11

 .يهُىٌ َغًخ زغت انًكزت انىغٍُ نإلزصبء 9.3يدًىػه  يب  7102ػذد انغكبٌ انزٌ ثهغ عُخ رى اززغبة يؼذل انُفبر ػهً أعبط  -
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 المصدر: االتحاد الدولً لالتصاالت والمرصد 

أن معدل  ، زاد عدد مشتركً الهاتؾ الخلوي النقال على السكان فً العالم. ذلك7107فً سنة 

% فً العالم 016% فً إفرٌقٌا، و78% فً العالم، و014النفاذ للهاتؾ الخلوي النقال بلػ 

 % فً البلدان النامٌة.99العربً، و

 نشبكاث انُمال SMSعائم س. حطٕس انحشكٍت انصادسة انصٕحٍت 0.3.0ٔ

 . انحشكٍت انصٕحٍت1.3.1.3.1

 الحركٌة الصادرة من شبكات النقال

 2017 2016 2015 2014 2013 الدقائق بآالف

 019 859 4 819 037 5 794 987 4  565 813 4 613 120 4 المجموع

 %4- %1 %4 %17 %24 التطور

 971 796 4 609 958 4 219 894 4 545 700 4 827 012 4 نحو الوطنً

 %3- %1 %4 %17 %25 التطور

 047 62 209 79 038 125  020 113 785 107 نحو الدولً

 %22- %37- %11 %5 %9 التطور

 المصدر: المرصد

، للمرة األولى تراجعا طفٌفا dataسجلت الحركٌة الصوتٌة الصادرة للهاتؾ النقال، تحت تؤثٌر 

 .7107ملٌار دقٌقة سنة  4,8إلى  5% وانخفضت من 4بنسبة 

 . انخٕصٌغ داخم انشبكت / خاسج انشبكت ػهى شبكاث انُمال2.3.1.3.1

 الحركٌة الصادرة توزٌع

 2017 2016 2015 2014 2013 بآالف الدقائق

 186 106 3 337 876 3 968 159 4 560 253 4 697 559 3 داخل الشبكة

 832 752 1 481 161 1 250 734 985 446 129 453 خارج الشبكة

نسبة الحركٌة خارج الشبكة فً 
 الحركٌة اإلجمالٌة

89% 90% 85% 77% 64% 

 المرصدالمصدر: 
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 المصدر: المرصد

منحاها نحو االنخفاض نسبة الحركٌة، داخل الشبكة ضمن الحركٌة اإلجمالٌة الصادرة تإكد 

 %.03وتراجعت بنسبة 

 SMS. حشكٍت 3.3.1.3.1

 SMSحركٌة 

 2017 2016 2015 2014 بآالف الدقائق

 359 385 561 423 839 634 769 887 اإلرسال اإلجمالً

 %9- %33- %28-  التطور

 985 373 169 415 106 631 133 883 اإلرسال على الوطنً

 %10- %34- %29-  التطور

 974 277 083 383 223 610 688 860 منه داخل الشبكة

 %27- %37- %29-  التطور

 373 11 391 8 732 3 636 4 اإلرسال نحو الدولً

 %36 %125 %19-  التطور

 المصدر: المرصد

، انخفاضا بنسبة 7107الصادرة على المستوى الوطنً خالل سنة  SMSسجل عدد رسائل 

 SMS% من رسائل 71الصادرة داخل الشبكة، التً تمثل أكثر من  SMS. أما حركٌة 9%

 %77بنسبة  7107الصادرة فتراجعت خالل سنة 

 انُمال االَخشَج. يكَٕت 1.1.1

 . حطٕس ػذد انًشخشكٍٍ فً االَخشَج انُمال1.1.1.1

 عدد المشتركٌن فً االنترنت النقال

 2013 2014 2015 2016 2017 

617 549 (DMA_1Xو 3G ،GPRS ،EVDOالمجموع )
12

 772 008 1 173 619 1 451 155 1 350 318 

 %7- %24 %52 %25 %370 التطور

 %35 %38 %33 %21 %17 معدل نفاذ االنترنت

 المصدر: المرصد
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 المصدر: المرصد

% مقارنة بسنة 7، هذه السنة، للمرة األولى انخفاضا طفٌفا بنسبة النترنت النقالشهد النفاذ ل

 مسببا بذلك كبحا فً سلسلة من النمو القوي. 7106
 

 1111. يؤشش يؼذل انُفار نالَخشَج انُمال عُت 1.1.1.1
 

 2017 المنطقة أو البلد

 %26 إفرٌقٌا

 %35  مورٌتانٌا

 %47 العالم العربً

 %48 بلدان نامٌة

 %52   آسٌا والمحٌط الهادئ

 %56 العالم

 %64 مجموعة الدول المستقلة

 %85 أوروبا

 %86 أمرٌكا

 %97 بلدان متقدمة
 

 
 المصدر: االتحاد الدولً لالتصاالت والمرصد
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أن تشكل شبكات النقال المنتشرة بشكل واسع فً إفرٌقٌا والعالم العربً، رافعات  ٌفترض

، كان معدل النفاذ لإلنترنت النقال فً 7107أساسٌة لحركٌة االنترنت فً المستقبل. وفً سنة 

% 97% فً أوروبا و85% فً إفرٌقٌا مقابل 76% فً العالم و47%، و35مورٌتانٌا بحدود 

 .فً البلدان المتقدمة

 يخابؼت انخضاياث انًشخغهٍٍ .2

 الخدمة جودة .1.2

أربعة مهمة لرقابة  7107فً إطار متابعة التزامات المشؽلٌن أنجزت سلطة التنظٌم خالل سنة 

ن الثالثة )ماتال، مورٌتل، التً ٌوفرون المشؽلو جودة خدمات االتصاالت، الصوتٌة والنصٌة

 وتتلخص األعمال الرئٌسٌة المنجزة خالل تلك المهام فً الجدول أدناه. .وشنقٌتل(
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 اإلخطاساث

ػذد انًذٌ 
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ػذد انٕكالء 
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شاسكٕا فً 

 انًًٓاث

َٕػٍت 

انخذياث 

انخاضؼت 

 نهشلابت

ػذد 

انمشاساث 

 مابٍتانؼ

انًبهغ 

اإلخًانً 

نهؼمٕباث 

انًانٍت 

 ٔلٍتباأل
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 هذه المهام على النحو التالً: جرت

. وأظهرت نتائج 7107ٌناٌر  70إلى  7106دٌسمبر  77تم تنظٌم المهمة الرقابٌة األولى من 

 فً المدن والبلدات التالٌة: هذا التحقٌق النقص لدى المشؽلٌن الثالثة مورٌتل، ماتال، وشنقٌتل

 الخدمة الصوتٌة

  ،كٌفه، العٌون، أالك، كٌهٌدي، النعمة، روصو، بالنسبة لمورٌتل: انواكشوط، انواذٌبو

، أكجوجت، الطٌنطان، كرو، المذرذره، بوؼً، باسكنو، كنكوصه، مقامه، سٌلبابً

 وتمبدؼه.

  ،باسكنو، بوتلمٌت،  ،تجكجه ،سٌلبابًكٌفه، العٌون، بالنسبة لماتال: انواكشوط، انواذٌبو

 ادٌاكٌلً، ؼوراي، كنكوصه، آمرج، وتمبدؼه.

 ،أطار، سٌلبابً، الطٌنطان، كرو، باسكنو، جٌكنً،  بالنسبة لشنقٌتل: انواكشوط، انواذٌبو

 ؼوراي، وكوبنً.

 

 :DATAخدمة 

  :انواكشوط، انواذٌبو، كٌفه، أطار، كٌهٌدي، روصو، وسٌلبابً.بالنسبة لمورٌتل 



  :سٌلبابً، انواكشوط، كٌفه، العٌون، أطار، كٌهٌدي، النعمة، روصو، بالنسبة لماتال

 وأكجوجت.

  :)ًسٌلبابً،انواكشوط، أالك، أطار، النعمة، روصو، بالنسبة لشنقٌتل )مورٌتان 

 وتجكجه.

 

المهلة الممنوحة للمشؽلٌن الثالثة من أجل التقٌد بالتزاماتهم فً مجال جودة الخدمة فً أعقاب 

 71من لجودة الخدمة فً المدن التً تعانً شبكاتهم من نواقص فٌها، ثم تنظٌم مهمة رقابة ثانٌة 

 .7107مارس  06إلى فبراٌر 

، وشنقٌتل فً المدن أظهرت نتائج هذا التحقٌق نواقص لدى المشؽلٌن الثالثة مورٌتل، ماتال

 والبلدات التالٌة:

 :الخدمة الصوتٌة

  ،انواذٌبو، العٌون، بوؼً، كٌهٌدي، كنكوصه، المذرذره، بالنسبة لمورٌتل: انواكشوط

 .الطٌنطان، ومقامهروصو، النعمة، 

  :بوتلمٌت، ؼوراي، المذرذره، النعمة، وتمبدؼهباسكنو، انواكشوط، بالنسبة لماتال. 

 انواكشوط، جٌكنً، كرو، كوبنً، وؼوراي.: بالنسبة لشنقٌتل 

 :DATAخدمة 

  :أطار، وروصوسٌلبابً، انواكشوط، بالنسبة لمورٌتل. 

  :انواكشوط، كٌفه، العٌون، النعمة، سٌلبابً، أطار، أكجوجت وكٌهٌدي.بالنسبة لماتال 

 النعمة، روصو، وتجكجه.: )مورٌتانً( بالنسبة لشنقٌتل 

 

. وأظهرت نتائج هذا 7107أؼسطس  07إلى  ٌولٌو 01الرقابة الثالثة من  تم تنظٌم مهمة

 التحقٌق نواقص لدى المشؽلٌن مورٌتل، ماتال، وشنقٌتل فً المدن والبلدات التالٌة:

 :الخدمة الصوتٌة

  ،انواذٌبو، العٌون، بوؼً، كٌهٌدي، كنكوصه، المذرذره، بالنسبة لمورٌتل: انواكشوط

 .ن، ومقامهالطٌنطاروصو، النعمة، 

  :بوتلمٌت، ؼوراي، المذرذره، النعمة، وتمبدؼهباسكنو، انواكشوط، بالنسبة لماتال. 

 انواكشوط، جٌكنً، كرو، كوبنً، وؼوراي.: بالنسبة لشنقٌتل 

 :DATAخدمة 



  :أطار، وروصوسٌلبابً، انواكشوط، بالنسبة لمورٌتل. 

  :سٌلبابً، أطار، أكجوجت وكٌهٌدي.انواكشوط، كٌفه، العٌون، النعمة، بالنسبة لماتال 

 النعمة، روصو، وتجكجه.: )مورٌتانً( بالنسبة لشنقٌتل 

 :الخدمة الصوتٌة

  ،كٌفه، روصو، سٌلبابً، آمرج، باسكنو، بوؼً، شنقٌط، بالنسبة لمورٌتل: انواكشوط

، المذرذرة، مقطع لحجار، صنكرافه، الطٌنطان، 7كرو، كنكوصه، كوبنً، لكصٌبه 

 .وامبٌكت لحواش

  :النعمة، سٌلبابً، أكجوجت، باسكنو، بوتلمٌت، ؼوراي، المذرذره، بالنسبة لماتال

 .اركٌز، صنكرافه، وفصالة

 باسكنو، وادان، كرمسٌن، 7، لكصٌبه 0عدل بكرو، آمرج، لكصٌبه : بالنسبة لشنقٌتل ،

كوبنً، والته، العٌون، النعمة، كٌهٌدي، أطار، ازوٌرات، بابابً، بواصطٌله، شكار، 

قٌط، كرو، كامور، كنكوصه، امبود، واد الناقه، اركٌز، صنكرافه، تكنت، ولد ٌنجه، شن

 انبٌكه، وفصاله.

 :DATAخدمة 

  :أكجوجت، ازوٌرات، انواذٌبو، أالك، كٌنفه، العٌون، النعمة، تجكجه، بالنسبة لمورٌتل

 روصو، كٌهٌدي، وأطار.

  :تجكجه، ازوٌرات، روصو، انواذٌبو، أالك، كٌفه، العٌون، النعمةبالنسبة لماتال ،

 كٌهٌدي، سٌلبابً، أطار، وأكجوجت.

 انواذٌبو، أالك، كٌفه، تجكجه، روصو، كٌهٌدي، : )مورٌتانً( بالنسبة لشنقٌتل

 ازوٌرات، أطار، وسٌلبابً.

المهلة الممنوحة للمشؽلٌن الثالثة من أجل التقٌد بالتزاماتهم فً مجال جودة الخدمة فً أعقاب 

من لجودة الخدمة  رابعةانً شبكاتهم من نواقص فٌها، ثم تنظٌم مهمة رقابة فً المدن التً تع

 .7107نوفمبر  74أكتوبر إلى  08

أظهرت نتائج هذا التحقٌق نواقص لدى المشؽلٌن الثالثة مورٌتل، ماتال، وشنقٌتل فً المدن 

 والبلدات التالٌة:

 :الخدمة الصوتٌة

  ،امبٌكت لحواش، وروصو.الطٌنطان، بالنسبة لمورٌتل: انواكشوط 

 أوجفت، ؼوراي، وفصاله.بالنسبة لماتال : 



  واد 7، لكصٌبه 0بالنسبة لشنقٌتل: وادان، والته، ازوٌرات، تكنت، كرمسٌن، لكصٌبه ،

الناقه، شكار، صنكرافه، انبٌكت، كامور، كرو، كنكوصه، ولد ٌنجه، العٌون، كوبنً، 

 بواصطٌله، وعدل بكرو.

 :DATAخدمة 

 النعمة، كٌهٌدي، تجكجه، العٌون، انواذٌبو، سٌلبابً، أكجوجت.رٌتل: بالنسبة لمو 

  :كٌفه، العٌون، النعمة، ازوٌرات، سٌلبابً، أطار، وتجكجه.بالنسبة لماتال 

 انواذٌبو، ازوٌرات، أطار، أكجوجت، وسٌلبابً.: )مورٌتانً( بالنسبة لشنقٌتل 

 www.are.mrظٌم: تم نشر نتائج هذه المهام بالتفصٌل على موقع سلطة التن

 التغطٌة. 2.2

المشؽلٌن على مستوى التراب الوطنً.  بتوسٌع شبكات 7107فً مجال التؽطٌة تمٌزت سنة 

وتم إنجاز االستثمارات من أجل اإلٌفاء بالتزامات التؽطٌة الواردة فً دفاتر الشروط الجدٌدة 

 والجٌل الثالث  G2الملحقة بالقرارات المتضمن تجدٌد وتعدٌل ومطابقة رخص الجٌل الثانً 

G3 للمشؽلٌن. وخالل هذه السنة توسعت تؽطٌة الرادٌوG2/ G3 08مقاطعة  07للمشؽلٌن إلى 

المنجزة  G2بلدٌة وثالثة محاور طرقٌة كما ٌلً: ٌبٌن الجدول والخرٌطة أدناه توزٌع تؽطٌة 

 فً زٌادة ، الماضً فً بالفعل ؼطت التً ، المناطق هذه بعض شهدت وقد  .7107خالل سنة 

  .جدد مشؽلٌن وجود بفضل تؽطٌتها

 انًذٌُت / انبهذة 

 آغٌٍُٕج 1

 ابٍش انخٕسط 2

 بٍشو أو اكشٌٍ 3

 ابال اخًٍم 4

 انشايً 5

 ادٌٔشاسِ 6

 انغاٌشِ 7

 انًٍغش 8

 ْايذ 9

 حاعً أْم أحًذ بشُّ 10

 حاعً ايٓادي 11

 نفطح 12

 اَخٍشظ 13

 ٔاداٌ 14

 عاٍَّ 15

 عاًَ 16

 انصفا 17

 انغذٔد 18

 حٍشٍج 19

http://www.are.mr/


 حًٍضٌٍ 20

 اطٌٕم 21

 ٔالحّ 22

 ٔانً خاَخاَغ 23

 

 تمت كذلك تؽطٌة المحاور الطرقٌة التالٌة بشبكة الجٌل الثانً:

  كرمسٌن –محور اعوٌفٌه 

  مقامه –محور سٌلوه 

  باركٌول -محور الؽاٌرة 



: الشامً، 7107تؽطٌة الجٌل الثالث، تمت تؽطٌة المدن التالٌة: بهذه الشبة خالل سنة فً مجال 

 كوبنً، المذرذره، باركٌول، جٌكنً، كنكوصه، امبانً، امبود، اركٌز، وبنشاب.

 انشبظ انبًٍُ  .9

، نشرت سلطة التنظٌم ضمن اآلجال القانونٌة فهارس 7104-166من المرسوم  04طبقا للمادة 

 31إلى  7107ٌولٌو  0الربط البٌنً و/أو نفاذ المشؽلٌن ماتال، مورٌتل، وشنقٌتل للفترة من 

 .7107ٌونٌو  70فً اجتماعه ٌوم للتنظٌم ، التً صادق علٌها المجلس الوطنً 7108ٌونٌو 

 انحشكٍت انذٔنٍت انٕاسدة .4

  
 انحشكٍت انذٔنٍت انٕاسدة بانذلائك يحدايٍت

 التطور انحشكٍت )دلٍمت( انغُت

      738 845 144      2011عُت 

 9    236 503 157      2012  عُت

 3    061 306 162      2013عُت 

 1-    427 084 161      2014عُت 

 22-    080 610 125     2015 عُت 

 30-    529 191 88      2016عُت 

 17-    829 246 73  2017عُت 

 

 

  )بالٌورو (الحصة العائدة للدولة من مداخٌل الحركٌة الدولٌة الواردة



 

، ما 7107بلؽت الحصة العائدة للدولة من مداخٌل الحركٌة الدولٌة الواردة بالنسبة لسنة 

وخمسمائة وست مجموعه ملٌاران وثالثمائة وأربع وثمانون ملٌونا ومائة وخمس وعشرون ألفا 

  .( أوقٌة7638460756556وخمسون )

 مكافحة الغش:

ثالثة مراكز مكنت مكافحة الؽش التً تتم بالتعاون الوثٌق مع المشؽلٌن من معرفة وتحدٌد مواقع 

وقد  .7107خالل سنة  SIMBOX( لتحوٌل خطوط الحركٌة الدولٌة الواردة بواسطة منصات 3)

صادرت سلطة التنظٌم التجهٌزات المستخدمة فٌما تمت إحالة المسإولٌن عن عملٌات الؽش إلى 

 السلطات القضائٌة المختصة.

 ٔحًاٌت انًغخٓهكٍٍ انخؼشفت .5
 

تشكل حماٌة المستهلكٌن ومتابعة التزامات المشؽلٌن فً مجال التعرفة جزءا ال ٌتجزأ من مهام 

أرست سلطة التنظٌم نظاما لرقابة الخدمات التً ٌوفرها المشؽلون، ، 7118منذ . فسلطة التنظٌم

حماٌة المستهلكٌن ضد التجاوزات والممارسات المؽشوشة التً قد تلحق الضرر بقواعد من أجل 

قامت سلطة التنظٌم برقابة األسعار العمومٌة  ،7107النزٌهة والشرٌفة. وفً سنة  المنافسة

المتعلقة بحماٌة المستهلكٌن. وشملت هذه المهام الرقابة والعروض التروٌجٌة، والمتابعة 

 الجوانب األربعة التالٌة:

 رقابة األسعار العمومٌة للمشؽلٌن؛ 

 رقابة العروض التروٌجٌة؛ 

 معالجة شكاوى المستهلكٌن؛ 

 إعالم ودعم جمعٌات المستهلكٌن 



من طرؾ المشؽلٌن، من المطبقة  اختبارات على األسعارالمستمرة فً القٌام بتتمثل هذه الرقابة 

أجل ضمان مطابقتها والتحقق من أنها تتناسب بشكل حقٌقً مع األسعار المعلنة. وهكذا ؼطت 

 مهام الرقابة الخدمات التالٌة:

االشتراكات التقلٌدٌة مسبقة الدفع )مكالمات صوتٌة داخل الشبكة، خارج الشبكة  -

 ودولٌة(؛

 كة، خارج الشبكة ودولً(؛على النقال مسبق الدفع )داخل الشب SMSرسائل  -

)مكالمات صوتٌة داخل الشبكة، خارج  مورٌتانً GSMوزاكً، اشتراكات أشبه، وان،  -

 الشبكة ودولٌة(؛

 اشتراكات الثابت مسبقة الدفع مكالمات صوتٌة داخل الشبكة، خارج الشبكة ودولٌة(؛ -

 اشتراك )الدار(؛ -

 اشتراك ثابت )الرحال(؛ -

 الطوارئ، أرقام الرزم(؛خدمات أخرى للثابت )أرقام  -

 إتاوات اشتراك الثابت والنقال بالنسبة للدفع البعدي؛ -

)داخل  SMSمكالمات )داخل الشبكة، خارج الشبكة ودولٌة للثابت والنقال(، ورسائل  -

 الشبكة، خارج الشبكة ودولٌة( للدفع البعدي؛

 )مجموعة المستخدمٌن المؽلقة(؛ GFIعروض  -

 مات االنترنت )نقال وثابت(؛إتاوات االشتراك بالنسبة لخد -

 ؛RTCفوترة االنترنت  -

 ؛ADSLفوترة االنترنت  -

 )جزافً( الدفع البعدي؛ 3Gفوترة االنترنت  -

 رسائل اإلشعار والبرٌد الصوتً؛ -

 رسائل التنبٌهات؛ -

 خدمات المجانً )ساعة، عرض جنون(؛ -

 (؛3Gانترنت ) -

 (؛Wifi، روابط CDMAعروض االنترنت )الحجم، الجزافً،  -

أي خرق ذي بال. وكانت العٌوب  7107لم تكشؾ الرقابة على  العروض التروٌجٌة خالل سنة 

المالحظة، فً أؼلبها على مستوى الشكل وتتعلق بشفافٌة عروض الخدمات. وتم إبالغ تلك 

 العٌوب للمشؽلٌن من أجل اتخاذ التدابٌر الالزمة لتجنب تكرارها.

التنظٌم على قٌام منافسة فعلٌة ونزٌهة، بٌن المشؽلٌن فً مجال حماٌة المستهلكٌن، تسهر سلطة 

لصالح مستهلكً خدمات االتصاالت االلكترونٌة. وتسهر على أن ٌحصل المستهلكون على 

المعلومات الشفافة والكاملة حول الخدمات المعروضة من طرؾ المشؽلٌن، مما ٌتٌح لهم تحدٌد 

 خٌارهم عن معرفة.

، ADUTELاعات دورٌة، مع ممثلً جمعٌات المستهلكٌن الثالث )تعالج سلطة التنظٌم، عبر اجتم

AMPC و"جمعٌة تقنٌات االتصال الجدٌدة والمواطنة"(، المسائل المتعلقة بالمستهلكٌن. وزٌادة ،



على ذلك، وفً إطار تحسٌس المستهلكٌن، ٌتم منح دعما مالٌا منتظم لجمعٌات حماٌة 

 المستهلكٌن.

 

 انًٕاسد انُادسة .6

 

المتضمن تنظٌم وتسٌٌر  7106فبراٌر  08بتارٌخ  076بتطبٌق المقرر رقم  7107سنة  اتسمت

/ و.د.ب.م بتارٌخ 1038/ و.د.ب.م و ر.1034طٌؾ الترددات الذي ٌحل محل المقررٌن ر.

7100. 

%( فً العائد المفوتر الستخدام طٌؾ 81ولقد نجمت عن تطبٌق هذا المقرر زٌادة معتبرة )

 الترددات.

 الترددات رقابة طٌف .6.1

 الجوانب التالٌة: 7107تشمل أنشطة الرقابة على طٌؾ الترددات خالل سنة 

 ف التردداتٌالرقابة المستمرة لط .أ 

 

تتٌح هذه الرقابة تحدٌد مستوى شؽل طٌؾ الترددات من أجل التؤكد من أن الترددات المرخصة 

وتحدٌد عملٌات بشكل مطابق للرخص الممنوحة من طرؾ سلطة التنظٌم، من جهة، تستخدم 

 اإلرسال ؼٌر المشروعة من جهة أخرى.

رتز عبر العدٌد من ٌجٌكاه 8كٌلوهٌرتز إلى  3تتم هذه الرقابة المقام بها على الموجات من 

 المهام الٌومٌة المنجزة على مستوى المراكز الثابتة والمتنقلة.

وزة لمستخدمً مكنت نتائج هذه الرقابة من كشؾ استخدامات ؼٌر مطابقة للقنوات المحج

 االتصاالت االلكترونٌة بمختلؾ الموجات الفرعٌة.

 تفتٌش المحطات الرادٌوكهربائٌة .ب 
 

 هدؾ هذا النشاط إلى:ٌ

 الستخدامات الرادٌوكهربائٌة؛القٌام برقابة معمقة ل 

 .مقارنة المقاٌٌس الفنٌة للمحطات المزودة بتلك المسجلة فً التراخٌص 

 .تحٌٌن السجل الوطنً للترددات 

 

 ، تم إنجاز مهام الرقابة التالٌة:7107خالل سنة 



  تم القٌام بمهمتٌن إلحصاء المنشآت الرادٌوكهربائٌة فً مدٌنة نواكشوط وفً داخل

من التجهٌزات الرادٌوكهربائٌة بٌنها  3.734البالد. وخالل هاتٌن المهمتٌن تم إحصاء 

 ؼٌر مرخصة. 439

  من إحصاء نواذٌبو فً على متن بواخر مكنت مهمة لرقابة المنشآت الرادٌوكهربائٌة

 ؼٌر مرخصة. 077باخرة بٌنها  339من التجهٌزات الرادٌوكهربائٌة على متن  0.775

 

. وتم Vsatمحطات  14و BLRهوائٌات  6بخصوص الشبكات خارج الخدمة، تم تحدٌد مواقع 

 تفكٌك تلك الهوائٌات عقب هذه المهام.
 

 ٌة مالحظة خروقات تشمل:استطاعت الفرق خالل عملٌاتها الرقاب

 .تعدٌالت ؼٌر مرخصة فً المواقع 

 .تجهٌزات رادٌوكهربائٌة مشؽلة دون تراخٌص 

 

وضعٌة فً مكنت هذه اإلحصاءات من الشروع فً مسار التشرٌع للمستخدمٌن الذٌن لم ٌكونوا 

 قانونٌة.

وضعٌتهم  ستتخذ سلطة التنظٌم إجراءات ملموسة من  أجل حمل هإالء المستخدمٌن إلى إخضاع

 للشروط القانونٌة والتقٌد بالتشرٌع المعمول به فً مجال اتصاالت الرادٌو.

 

 معالجة حاالت التشوٌش .ج 

 

، تم إبالغ سلطة التنظٌم فً شهر ٌناٌر من قبل مشؽلً شبكات النقال بوجود 7107خالل سنة 

على مستوى مدٌنة نواكشوط. وقد  3Gو GSMمشاكل فً التداخل تمت مالحظتها على شبكات 

أظهرت التحقٌقات التً قامت بها الفرق الفنٌة أن التداخل عائد إلى استخدام أجهزة تشوٌش على 

 مستوى إحدى اإلدارات.

وعلى هذا األساس، قامت اإلدارة المعنٌة بمطابقة استخدام أجهزة التشوٌش المذكورة للنظم 

 وتعزٌز أمان استؽاللها.

، حٌث مكنت 7107عن مشاكل أخرى تتعلق بالتشوٌش والتداخل خالل سنة وتم اإلبالغ 

التحقٌقات التً أنجزتها الفرق الفنٌة من معرفة مصدر عملٌات التشوٌش تلك وحل مشاكل 

 التداخل المطروحة.

 
 رقابة تعرض الجمهور لإلشعاعات .د 

 

عاعات ، شكاٌتٌن تطالبان بتقٌٌم آثار اإلش7107تلقت سلطة التنظٌم، خالل سنة 

الكهرومؽناطٌسٌة على صحة السكان. وخضعت هاتان الشكاٌتان إلجراءات فنٌة مٌدانٌة. وقد 

كشفت مجموع تلك اإلجراءات أن اآلثار دون السقوؾ المحددة من طرؾ اللجنة الدولٌة للحماٌة 

ٌة من اإلشعاعات ؼٌر األٌونٌة والمصادق علٌها من قبل االتحاد األوروبً تبعا للتوصٌة األوروب

0990 /509 /CE  0999/15والتوجٌه رقم  0999ٌولٌو  07بتارٌخ  /CE  مارس  19بتارٌخ



التً أوصى بها االتحاد الدولً للحماٌة ضد اإلشعاعات  RDTTEالمعروفة اختصارا بـ 0999

ؼٌر األٌونٌة. وتم إبالغ تلك النتائج للمتظلمٌن. وفً نفس اإلطار، ومن أجل ضمان حماٌة 

شوط ضد مستوٌات اإلشعاعات فً الحقول الرادٌوكهربائٌة التً تواصل قصوى لسكان نواك

ات قٌاسارتفاعها بشكل إجمالً نتٌجة بسبب انبعاث تقنٌات مستخدمة جدٌدة، تم القٌام بحملة من ال

أقل من القٌم القصوى التً حددتها النظم  القٌاساتعلى مستوى المدٌنة. وتبٌن أن مجموع 

 الصحٌة.

 الترددات على مستوى الحدودتنسٌق استخدام  .ه 

 

فً إطار تنسٌق الترددات على مستوى الحدود وطبقا إلجراءات اتفاق تقاسم الترددات فً 

، 7103دٌسمبر  71بتارٌخ ، المبرم فً داكار ومالً  المناطق الحدودٌة بٌن مورٌتانٌا والسنؽال

لقٌام بمهمة لرقابة تقاسم تم اومن أجل تؤمٌن التنفٌذ الفعلً لهذا االتفاق من طرؾ المشؽلٌن، 

 .مورٌتانٌا ومالًعلى طول الحدود المشتركة بٌن  7107ماٌو التفضٌلٌة" فً "القنوات 

وكذا من المشؽلٌن  ARMPTوهٌئة وقد أنجزت بشكل مشترك من قبل فرق من سلطة التنظٌم 

 فً البلدٌن.

د مالحظات عدم ، وبع7103مكنت هذه اإلجراءات من التحقق من فعالٌة اتفاق دكار لسنة 

احترام االتفاق فً بعض البلدات تم اعتماد إجراءات من أجل جعل استخدام القنوات من طرؾ 

 المشؽلٌن مطابقا لهذا األخٌر.

 الجباٌة .و 

% كما شهد المبلػ الذي تم تحصٌله زٌادة 81زٌادة بنسبة  7107شهدت اإلتاوات خالل سنة 

 .7106% مقارنة بسنة 71بنسبة 

 %.80,77نسبة  7107هذه اإلتاوات عند شهر دٌسمبر  وبلػ معدل جباٌة

 حجز الترددات للمستخدمٌن الخواص .ز 
 

 طلبا تتعلق باستخدام طٌؾ الترددات، تتوزع كما ٌلً: 377، عالجت سلطة التنظٌم 7107فً 

 718 للتجدٌد. طلبا 

 003 للترخٌص جدٌدا طلبا. 

 6 طلبات إلؽاء 

 :الموجات أدناهبالطلبات تتعلق هذه 

 



حسب موجة الترددات  الحجز

 )تجدٌد ومنح جدٌد(

 

 

 

2016 2017 

HF 036 030 

VHF 087 105 

UHF 034 034 

SHF 152 161 

FM 182 188 

TV 011 011 

Total 502 529 

 

 .7107 - 7106حجوزات الترددات للفترة ٌقدم الشكل التالً 

 

 

 2012و 2012الشكل: مقارنة حجوزات التردد فً 

 

 فً 579 إلى 7106 عام فً 517 من الخاصٌن للمستخدمٌن المخصصة الترددات عدد ارتفع

 فً الترددات طلبات فً الزٌادة إلى النمو هذا وٌرجع٪.  5 بنسبة نموا ٌمثل مما ،7107 عام

 .FM و VHF , SHF المترٌة الموجات نطاقات

 انخشلٍى2.6 

 

العمومٌة فً تنفٌذ إٌصال مكالمات ، مواكبة السلطات 7107واصلت سلطة التنظٌم، خالل سنة 

 الطوارئ.
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حكومٌة الؼٌر المنظمات من العدٌد  7107عدت سلطة التنظٌم خالل سنة وفً هذا اإلطار سا

 عبر شبكات المشؽلٌن من أجل تحسٌس المجتمع المدنً. SMSوالجمعٌات على بث رسائل 

لدلٌل المشتركٌن لدى مشؽلً االتصاالت االلكترونٌة  7106إنجاز نسخة  7107كما شهدت سنة 

ٌونٌو  78بتارٌخ  83المفتوحة للجمهور فً مورٌتانٌا، ونص قرار المجلس الوطنً للتنظٌم رقم 

، على أنه "ٌمنع على المشؽلٌن، اعتبارا 7106ٌونٌو  78الصادر خالل اجتماعه بتارٌخ  7106

التً لم تحدد  SIM/USIMأن ٌفعلوا على شبكاتهم بطاقات  11:11عند الساعة  7106ولٌو ٌ 0من 

هوٌات مستخدمٌها وأنه ٌطلب منهم القٌام، اعتبارا من هذا التارٌخ، بتعلٌق تلك التً تم تفعٌلها 

 من قبل والتً لم تحدد هواٌات مستخدمٌها".

ً ٌتقٌدوا بالتزاماتهم فً مجال تحدٌد وتطبٌقا لهذا القرار، تم إخطار مشؽلً االتصاالت لك

فبراٌر  17هوٌات المشتركٌن. وعلٌه فقد قرر المجلس الوطنً للتنظٌم، خالل اجتماعه بتارٌخ 

 أن ٌطبق علٌهم العقوبات المالٌة التالٌة: 7107

مائتان وخمسة وثمانون ملٌونا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفا : بالنسبة لمورٌتل -

 ؛أوقٌة (78569496790عون )وسبعمائة وواحد وتس

أربعة وخمسون ملٌونا وأربعمائة وسبع وأربعون ألفا ومائة وسبعة بالنسبة لماتال:  -

 ( أوقٌة؛5464476077وعشرون )

ستة وسبعون ملٌونا وسبعمائة وثالث وأربعون ألفا ومائتان وأربع بالنسبة لشنقٌتل:  -

 ؛أوقٌة (7667436744وأربعون )

 االػخًاد .7

 

إفادات اعتماد تجهٌزات نهائٌة ومنشآت رادٌو  64 سلمت سلطة التنظٌم 7107خالل سنة 

 كهربائٌة.

 أرٌٔ ػايت .8

 

المتعلق باالتصاالت االلكترونٌة وتلك الواردة فً مرسومه  7103-175تطبٌقا لترتٌبات القانون 

المتضمن نظام أنشطة االتصاالت االلكترونٌة وإجراءات منح  7104-165التطبٌقً رقم 

( مشؽلٌن 9، لتسعة )7107، خالل سنة المجلس الوطنً للتنظٌم رخصالتراخٌص واألذون، 

 م قدرات مشؽلً الشبكات المفتوحة للجمهور.توفٌر الخدمات ذات القٌمة المضافة عبر استخدا

 

 انُفار انشايم .9

 



عٌن بنتٌلً ضمن النفاذ الشامل الذي  –إنجاز تؽطٌة محور بٌر أم اكرٌن ، 7107شهدت سنة 

 ملٌون أوقٌة. 06138بمبلػ  7106وقعت معاهدته مع المشؽل شنقٌتل فً نوفمبر 

مربوطة بحزم هٌرتٌزٌة  BTSوائٌات كلم بسبعة ه 761وتمت تؽطٌة هذا المحور البالػ طوله 

 تتٌح للسكان المستفٌدٌن من هذه التؽطٌة الحصول على الخدمات الصوتٌة واالنترنت.

وسٌتم خصم العائدات المتؤتٌة من تنفٌذ هذه التؽطٌة من التكالٌؾ السنوٌة لالستؽالل التً قدرها 

 ملٌون أوقٌة. 55,7المشؽل شنقٌتل بمبلػ 

 حغٍٍش أعًاء انُطالاث .10

 

، تم تبنً توجهات وأهداؾ قطاع االتصاالت 7103على إثر إعالن السٌاسة القطاعٌة لسنة 

 05االلكترونٌة وتقنٌات االتصال وتجسٌدها فً إصالح اإلطار القانونً والتنظٌمً وذلك ٌوم 

، المتعلق باالتصاالت االلكترونٌة. وٌنص هذا القانون 7103-175: القانون رقم 7103ٌولٌو 

على أن سلطة التنظٌم، باتفاق مع الوزارة المكلفة بالتقنٌات الجدٌدة لإلعالم  53 فً مادته

واالتصال، باتت مكلفة بتحدٌد السٌاسة المورٌتانٌة فً مجال الممارسات الدولٌة وأن التوجهات 

 تتخذ، على التوالً، داخل: mrوقرارات تسٌٌر أسماء النطاقات فً المنطقة 

 والمستقرة اآلمنة اإلنترنت بتطوٌرسلطة التنظٌم والمكلفة  برئاسة  التوجٌه لجنة .0

 ومشروع العتماد السجالت، الخ؛

مورٌتانٌا برئاسة جامعة انواكشوط العصرٌة مكلفة باعتماد سٌاسة  Nicلجنة تسٌٌر  .7

 مورٌتانٌا. Nicالتعرفة المقترحة من طرؾ لجنة التوجٌه وتسٌٌر الوسائل المالٌة لـ

 جنة التوجٌه اجتماعٌن تطرقا لـ:، عقدت ل2017فً سنة 

 . والنصوص ذات الصلة؛mrاعتماد مشروع مٌثاق تسمٌة  -

 ؛mr.اعتماد األسعار القابلة للتطبٌق على نظام  -

 .mrمبادئ وقواعد اعتماد مكاتب تسجٌل  -

العصرٌة  فً هٌكلة جامعة انواكشوط 7107مورٌتانٌا سنة  nicمن جهة أخرى تم تؽٌٌر نظام 

 فؤصبح مركزا مستقال بمراقبة إدارة ملحقة مباشرة برئاسة الجامعة، مزودا بهٌكلة خاصة.

فً شخص السٌد أحمد سالم  مورٌتانٌا ممثال nicتم تعٌٌن مدٌر  7107فً األول من أؼسطس 

ولد الشٌخ أستاذ معلوماتٌة بكلٌة العلوم والتقنٌات بجامعة انواكشوط ومسإول فنً سابق فً 

 .ccTLD.mrكز مر

مورٌتانٌا إلى مقره الجدٌد الواقع فً المبانً القدٌمة لجامعة  nic، انتقل 7107وفً سبتمبر 

مكاتب ومقر فنً  5انواكشوط. وهكذا تم القٌام بؤعمال هامة على المبنى. وٌضم المقر الجدٌد 

 .للخوادم، وسكنا للحارس ورواقا كبٌرا ٌمكن استخدامه كقاعة لالجتماعات والعرض

 

 مورٌتانٌا nicموارد 



متدربان،  7دائمون و 4أشخاص بٌنهم  6مورٌتانٌا طاقما من  – nicضم  7107فً نهاٌة 

 وٌتوفر على أربعة خوادٌم:

 خادوم لتسٌٌر تسجٌالت أسماء النطاق؛ -

 ؛mrللمنطقة  DNSخادوم  -

 مورٌتانٌا. Nicخادومان للبرٌد االلكترونً وشبكة الوٌب لصالح  -

 5الخادومٌن فً الشبكة العنكبوتٌة وذلك بفضل رابط انترنت متخصص بسعة تم ربط هذٌن 

لمدة سنة من طرؾ مورٌتل، العضو فً لجنة التوجٌه وممثلة المشؽلٌن خالل سنة  مٌؽاباٌت 

7107. 

 0966116111مورٌتانٌا من دعم من سلطة التنظٌم بلػ  Nicوبخصوص الموارد المالٌة، استفاد 

 .7107لػ مٌزانٌة للمركز خالل النصؾ الثانً من سنة أوقٌة. وشكل هذا المب

، بطلب ٌهدؾ إلى فتح تسجٌل النسخ العربٌة من 7106مورٌتانٌا فً بداٌة  Nicوتقدم 

TLD.mr ًأكتوبر  3. وخضع هذا الطلب لمسار طوٌل من تقٌٌم القناة العربٌة )مورٌتانٌا(. وف

 .ICANNأضٌؾ "مورٌتانٌا" للخادوم الجذر  7106

 ccTLD IDNمن أجل تفوٌض  ICANNمورٌتانٌا طلبا إلى  Nic، قدم 7107نوفمبر  05وفً 

وما ٌزال هذا الطلب  TLDمورٌتانٌا حتى ٌتمكن من عرض تسجٌل النطاقات للجمهور ضمن 

 .ICANNقٌد التقٌٌم على مستوى 

 

  



  : لطاع انبشٌذ3انفصم 

مشؽلٌن برٌدٌٌن بٌنهم أربعة  5على مستوى العرض ٌضم القطاع البرٌدي فً مورٌتانٌا  مازال

المشؽل البرٌدي التارٌخً )مورٌبوصت( الذي هو  زاح 7107وخالل سنة  .بحجم منخفض

% من الحركٌة 78% من رقم األعمال و71الخدمة البرٌدٌة الشاملة، على  رأٌضا موف

 .7106%، على التوالً، سنة 81و% 76اإلجمالٌة، مقابل 

لكن السوق، الضٌق ، 7107إشرات تمت المحافظة على النمو خالل سنة على مستوى الم

والهش، ٌعانً من منافسة ؼٌر شرٌفة تتلخص، عموما، فً السوق الموازي، )ؼٌر المصنؾ( 

 خاصة سوق النقل.

 األعٕاق يشصذ .1

 2117السوق سنة 

 

 % رقم األعمال % الحركٌة 

 41.5 498 100 352 58 562 258 قطاع محجوز

 58.5 437 334 496 42 235 187 قطاع غٌر محجوز

 100 935 434 848 100 797 445 المجموع

 

 

 

 

 

 

 الحركٌة

SR 

SNR 
 خ. م

 خ. غ. م



 
 

 

% من رقم األعمال 47وة اإلجمالٌة ٌالحركمجموع % من 58)خ.م( ٌمثل القطاع المحجوز 

رقم األعمال اإلجمالً للقطاع % من 58,5% من الحركٌة اإلجمالٌة و40,5مقابل اإلجمالً، 

 .)خ.غ.م( ؼٌر المحجوز

 تطور السوق

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 797 445 770 418 828 398 196 331 526 232 604 147 ةالحركٌ

 935 434 848 935 434 741 852 928 563 633 429 458 648 072 380 907 464 211 رقم األعمال

 

 رقم األعمال

SR 

SNR 

 خ. م
 

 خ. غ. م



 

 

بٌنما بلػ %( 6ضعٌؾ نسبٌا )بنمو فً الحركٌة  7107خالل سنة  المنحىنفس واصل القطاع 

 %.04 النمو بالنسبة لرقم األعمال

 ٌرسم الجدول أدناه مراحل هذا التطور:
 

 التطور السنوي السنوات

 ر.أ الحركٌة

2012 32% 14% 

2013 58% 80% 

2014 42% 21% 

2015 20% 23% 

2016 5% 31% 

2017 6% 14% 

 

 االػخًاداث. 2

 

 منح أي اعتماد جدٌد. 7107لم تشهد سنة 

 

 انخصٍُف انغٕعٍٕ يًُٓ. 3
 

 توزٌع الحركٌة:

انطالقا من الجدول أدناه ٌمكن توزٌع المستخدمٌن إلى مكونتٌن كبٌرتٌن هما الخصوصٌون / 

 الشركات:
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 % الحركٌة  

 49 440 218 خصوصٌون

 51 357 227 شركات

 100 797 445 المجموع

 

 تتقاسم المكونتان الحركٌة بحصص شبه متساوٌة.

 

 

 
 

 :البرٌد حركٌة

 فً تحلٌل السوق البرٌدي من المفٌد ؼالبا االهتمام بؤصل ووجهة البرٌد.
 

 النسبة المئوٌة الحركٌة الوجهة

 41 182776 وطنً

 59 263021 دولً

 100 797 445 المجموع

 

 

 

 

 توزٌع الحركٌة

Particuliers 

Entreprises 

 خصوصٌون
 شركات



 
 

 

 انخشغٍم. 4
 

 وتبقى مورٌبوصت المشؽل الرئٌسً.تطورا على مستوى التشؽٌل  7107لم تشهد سنة 

 انخغطٍت انخشابٍت. 5
 

 وضعٌة التؽطٌة الترابٌة.. وٌلخص الجدول أدناه 7107سنة لم تتطور التؽطٌة الترابٌة 

 المجموع مشغلون خواص مورٌبوست 

 40 7  33  مكاتب

 4 0  4 نقاط برٌدٌة

 44 7 37 المجموع

 

 

 

 

  

 حركٌة البرٌد

National 

International 

 وطنً
 دولً



 لطاع انكٓشباء: 4انفصم 

 لمحة عامة .1

بمرحلة تعمٌم نقل الصٌانة الكبرى لوكالء التفوٌض ومواصلة  7107اتسمت سنة 

 تهجٌن المحطات.

( مواقع مع منح 6ٌد رخص ستة )دفً هذا اإلطار، ٌمكن التذكٌر، من جهة، بتج

الصٌانة الكبرى لوكالء التفوٌض وتقوٌة وحدات اإلنتاج، وهً بلؽربان، التاكٌاللت، 

آجوٌر تنحمد، شوم، والً، والتٌشطاٌه؛ ومن جهة أخرى، إدراج المحطة الهجٌنة 

الجدٌدة بتندؼمادك ضمن تفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء، ما سمح بتخفٌؾ 

تبطة بالمحروقات وبالتالً خفض الحجم اإلجمالً لمبالػ الدعم األعباء المر

 المدفوعة لوكالء التفوٌض.

ؼٌر أن بعض االختالالت اعترضت استؽالل األنظمة الشمسٌة القدٌمة ذات 

التصوٌر الفلطً التً كانت منخفضة األبعاد خاصة فً مال، كصٌر الطرشان، 

تشؽٌل مرتبطة باالرتفاع المتزاٌد القدٌة، وعٌن أهل الطاٌع، التً تعرؾ صعوبات 

 الستهالك سكان البلدات المذكورة.

كما اتسمت هذه السنة بوصول منتج مستقل جدٌد )الشمس للطاقة( الذي استفاد من 

رخص إلنتاج وبٌع الكهرباء انطالقا من نظام التصوٌر الفلطً فً ازوٌرات لمدة 

 سنة. 71

 لعمومٌة للكهرباء كما ٌلً:بشكل عام ٌمكن تلخٌص حصٌلة تفوٌض الخدمة ا

 ؛77عدد إجمالً للمواقع الخاضعة للتفوٌض ٌساوي  -

 من9137 بٌنهم من شخص، 11650 حوالً المعنٌٌن السكان عدد -

 المشتركٌن

 ( رخص جدٌدة؛4منح أربع ) -

 ( رخص؛3انتهاء صالحٌة ثالث ) -

 % فً عدد الزبناء؛9زٌادة  -

 % للقوة اإلجمالٌة للمنشؤة؛77,37زٌادة  -

 % شمسٌة(؛3% فً الطاقة اإلجمالٌة المنتجة )منها 0بنسبة  زٌادة -

 % فً معدل الخسارة مقارنة بالسنة السابقة؛71زٌادة بنسبة  -

 % فً المداخٌل؛7زٌادة بنسبة  -



% مقارنة 71% و9انخفاض إجمالً لألعباء والدعم على التوالً بنسبة  -

 بالسنة السابقة؛

 / األعباء؛ الدعم نسبة% فً 07انخفاض بنسبة  -

 % من كلفة شراء الكٌلواط المباع مقارنة بالسنة السابقة.5انخفاض بنسبة  -

 ٌزال سكان الرٌؾ ٌعتبرون أسعار بٌع الكهرباء لدى وكالء تفوٌض الخدمة ال و

 العمومٌة للكهرباء باهظة بالمقارنة مع األسعار المطبقة لدى شركة سوملك.

لمإشرات األداء هذه مصحوبة بسٌاسة جٌدة للتهجٌن وخفض الخسائر، أن  ٌمكن

 تقود إلى مراجعة سعر الكهرباء فً الوسط الرٌفً عبر خفضه.

 اإلطار التشرٌعً والمؤسسً لقطاع الكهرباء .2

 لمحة تارٌخٌة . أ

كانت أنشطة إنتاج ونقل وتوزٌع وتسوٌق الكهرباء فً عموم التراب الوطنً  7110قبل سنة 

 لك( .نرة لدى الشركة الوطنٌة للماء والكهرباء )سومحتك

قررت الحكومة المورٌتانٌة الشروع فً إصالح قطاع الكهرباء وتمثل  7110واعتبارا من سنة 

لك إلى كٌانٌن متماٌزٌن ٌتولى أحدهما الماء )الشركة نهذا اإلصالح من جهة فً فصل شركة سو

ك(، ومن جهة ثانٌة، وضع إطار تشرٌعً الوطنٌة للماء( وٌتولى اآلخر الكهرباء )سومل

 .7110-108ومإسسً ٌتسم بإنشاء سلطة التنظٌم متعددة القطاعات بموجب القانون رقم 

ٌناٌر  05بتارٌخ  109/7110هكذا تمٌز المشهد الجدٌد بالمصادقة على مدونة الكهرباء )القانون 

 (.ADERر كهربة الرٌؾ )ر فتح القطاع أمام المنافسة وإنشاء وكالة تطوٌر( الذي ٌق7110

تحتفظ سوملك باالحتكار فً األوساط الحضرٌة وشبه الحضرٌة تاركة المجال فً الوسط الرٌفً 

لفاعلٌن خصوصٌٌن ٌتم اختٌارهم من طرؾ سلطة التنظٌم عبر عروض مناقصة من أجل منح 

 رخص تفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء.

 

 تنظٌم تفوٌض الخدمة العمومٌة . ب

 

 المشتركة فً تفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء هً كما ٌلً:الهٌئات  



 

 الوزارة المكلفة بقطاع الطاقة 

 المهمة: -

o التخطٌط؛ 

o المعٌرة؛ 

o اعتماد األسعار باقتراح من سلطة التنظٌم؛ 

o .منح وتعدٌل الرخص باقتراح من سلطة التنظٌم 

 سلطة التنظٌم 

 المهمة: -

o مهمة الصٌانة الكبرى؛ 

o لصالح وكالء التفوٌض حول: تكوٌن 

 التشؽٌل الٌومً للمحطة؛ 

 صٌانة التجهٌزات؛ 

 .استخدام البرنامج المعلوماتً للتسٌٌر 

o مهمة لمساعدة وكالء التفوٌض لتوضٌح بعض المشاكل المعقدة؛ 

o .استمرارٌة الخدمة بشكل مإقت فً حالة نقص لدى وكالء التفوٌض 

 

 تفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء .3

 الحصٌلة الفنٌة اإلجمالٌة لتفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء .1.3

 خرٌطة المواقع: .أ 



 
 

 المواقع الخاضعة للتفوٌض .ب 

 تتوزع كما ٌلً: 77بلػ عدد مواقع تفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء 

 

 منح، سحب، وتعدٌل الرخص .ج 

 :التالٌة اإلجراءات تنفٌذ تم السٌاق هذا فً



تم بموجب ملحق تعدٌل رخصة تفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء الممنوحة  -

مبررا بإقامة مولد حراري احتٌاطً فً برٌنه وربط  EAPDلوكٌل التفوٌض 

 (.7107ٌناٌر  03جدٌد لبلدتً بوبكر والرباط على شبكة بلؽربان )بتارٌخ 

بسبب توسٌع  SOMIDESتم بموجب ملحق تعدٌل رخصة وكٌل التفوٌض  -

 ؛(7107ٌناٌر  03بتارٌخ )كة لكصٌبه شب

ش.م.م إلنتاج وتوزٌع وبٌع الطاقة  EAPDانتهاء صالحٌة رخصة شركة  -

فبراٌر  77بتارٌخ )الكهربائٌة فً بلدات التاكٌاللت، بلؽربان، وآجوٌر تنحمد 

 ؛(7107

منح رخصة جدٌدة بتفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء فً بلدات التاكٌالت،  -

منح مإقت بتارٌخ ) MKH/TILIMSتنحمد لصالح تجمع  بلؽربان، وآجوٌر

 ؛(7107ٌناٌر  03

منح رخصة جدٌدة إلنتاج وبٌع الطاقة لصالح شركة شمس للطاقة / ش. م  -

 ؛(7107ابرٌل  14بتارٌخ )

منح رخصة جدٌدة بتفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء فً بلدة تندؼمادك  -

 ؛(7107ماٌو  73منح مإقت بتارٌخ ) CDSلصالح شركة 

منح رخصة جدٌدة بتفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء فً بلدات: والً،  -

 17ش.م.م. )منح مإقت بتارٌخ  EAPDالتٌشطاٌه وشوم لصالح شركة 

 ؛(7107سبتمبر 

/ش.م.م إلنتاج وبٌع الطاقة الكهربائٌة GSEAانتهاء صالحٌة رخصة شركة  -

 .(7107أكتوبر  13بتارٌخ )فً بلدتً والً والتٌشطاٌه 

/ش.م.م إلنتاج وبٌع الطاقة الكهربائٌة GSEAانتهاء صالحٌة رخصة شركة  -

 .(7107دٌسمبر  07بتارٌخ )فً بلدة شوم 

 

 د. تطور عدد المشتركٌن



 

 % فً عدد المشتركٌن مقارنة بالسنة السابقة.9ٌالحظ تطور بنسبة 

 . القوة المقامةـه

مقارنة بالسنة السابقة. % فً القوة اإلجمالٌة المقامة 77,37ٌالحظ تطور بنسبة 

 وٌعود هذا التطور لزٌادة قدرة وحدات اإلنتاج ببعض المواقع.

 اإلنتاج .1

 

 .7106% فً الطاقة المنتجة مقارنة بسنة 0تالحظ زٌادة بنسبة 

 و. االستهالك



 

% فً استهالك الطاقة مقارنة بالسنة السابقة. وٌرتبط هذا 14ٌالحظ انخفاض بنسبة 

لتردي المتواصل لشبكة بلؽربان الذي جعل أزٌد من ثالث االنخفاض، من جهة با

 ، ومن جهة أخرى بنقل موقع انبٌكه لسوملك.الشبكةبلدات من توسعته خارج 

 ز. تطور معدل خسارة الطاقة

 

% فً معدل خسارة الطاقة مقارنة بالسنة السابقة. وتعود هذه 71تالحظ زٌادة بنسبة 

%( ببلدة تندؼمادك التً تم 47الزٌادة أساسا إلى المعدل المرتفع جدا فً الخسارة )

تفوٌضها مإخرا، وكذلك لالرتفاع الملحوظ فً معدل الخسارة ببلدة بلؽربان الناتجة 

 عن تردي شبكتها الكهربائٌة.

 



III.2الحصٌلة المالٌة اإلجمالٌة لتفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء . 

 تطور األعباء والمداخٌل . أ

 

% 7% وزٌادة فً المداخٌل بنسبة 9ٌالحظ انخفاض إجمالً فً األعباء بنسبة 

 % مقارنة بالسنة السابقة.71وانخفاض فً الدعم بنسبة 

 



 اع )أوقٌة / كٌلواط(توازن الدعم / األعباء وكلفة شراء الكٌلواط المب . ب

 

% مقارنة بالسنة السابقة 07ٌشهد توازن الدعم / األعباء انخفاضا ملحوظا بنسبة 

 776,03إلى  7106أوقٌة فً  738,74وانتقل سعر شراء الكٌلواط المباع من 

 % مقارنة بالسنة السابقة.5أوقٌة هذه السنة أي بانخفاض 

م.و من الطاقة  017ادل نحو % ما ٌع3ساهم نصٌب الموارد الشمسٌة بحدود 

اإلجمالٌة المنتجة فً خفض كلفة شراء الكٌلواط المباع المرتبط إلى حد كبٌر بؤعباء 

المحروقات. وٌدل بوضح على وقع تشؽٌل األنظمة الشمسٌة لبعض المواقع على 

 كلفة شراء الكٌلواط المباع رؼم نواقصها وضرورة مواءمتها التً تزداد إلحاحا.

III.3َشطت. األ 

 رقابة وكالء التفوٌض . أ

 خضع وكالء التفوٌض لمتابعة منتظمة كما هو مبٌن فً الجدول التالً:

 



 

 

 

 

  



 لطاع انًاء:: 5انفصم 
 

 حمذٌى .1
 

فً إطار تنفٌذ المهمة العامة لسلطة التنظٌم فً قطاع الماء، تدخلت إدارة الماء 

بٌنها المساهمة مع إدارة المٌاه  7107والكهرباء فً العدٌد من األنشطة خالل سنة 

والمكتب الوطنً لخدمة الماء فً الوسط الرٌفً، فً إقامة لجنة ثالثٌة األطراؾ 

لتً ٌسٌرها المكتب الوطنً لخدمة الماء فً مكلفة بإعداد تفوٌض شبكات الماء ا

الوسط الرٌفً بوالٌة الترارزه. وتم إٌفاد فرٌق مختلط لعٌن المكان بتموٌل من سلطة 

التنظٌم من أجل القٌام بمعاٌنة دقٌقة للوضعٌة الفنٌة والمالٌة واالجتماعٌة للشبكات 

جنة وحللتها. وتم المذكورة. وتم جمع كم من المعطٌات من طرؾ الفرٌق عالجتها الل

 إعداد ملؾ المناقصة وإحالته لوزارة المٌاه والصرؾ الصحً للتصدٌق علٌه.

ورشة إقلٌمٌة بالتعاون مع  7107دٌسمبر  70و 71نظمت سلطة التنظٌم ٌومً 

الفرنسٌة ؼٌر الحكومٌة من أجل تقدٌم حصٌلة عشر سنوات من  GRETمنظمة 

عملٌات تفوٌض الخدمة العمومٌة للماء الشروب فً مورٌتانٌا. وتمت دعوة بعض 

الهٌئات فً شبه المنطقة لتقدم للمشاركٌن تجاربها فً مجال تسٌٌر الخدمة العمومٌة 

( OFOMة بالسنؽال )للماء الخاضعة للتفوٌض. ٌتعلق األمر بمكتب اآلبار الرٌفٌ

 فً خاي بمالً. وتمثلت أهداؾ هذه الورشة فً: AGD-2AEPومجموعة 

تقاسم نتائج تجارب تفوٌض الخدمة العمومٌة لدى صناع القرار والفاعلٌن  -

واإلسهام فً التطورات القطاعٌة  ،المتدخلٌن فً مجال الماء الشروب

 الجارٌة؛

  .طاع الماءممارسات وكالء التفوٌض وتسهٌل تنظٌم قتحسٌن  -

من أجل تقوٌة مناخ الثقة بٌن متعهدي األشؽال والمنظم ومستخدمً الخدمة، تم 

تنظٌم اجتماع سنوي فً مبانً البلدٌات متعهدة األشؽال: روصو، دار البركه، 

بوؼً، امبان، وفً مركز رقابة طٌؾ الترددات بسلطة التنظٌم بسٌلبابً. بالنسبة 

ولد ٌنجه، متعهدة أشؽال شبكات الماء لبلدٌات: الصوفً، ؼوراي، ؼابو، 

 كٌدٌماؼا. PEAGلمشروع 

وشكل هذا االجتماع مناسبة إلطالع الفاعلٌن على الحصٌلة الفنٌة والمالٌة لتسٌٌر 

خدمات الماء الخاضعة للتفوٌض فً بعض البلدات التابعة للبلدٌات المذكورة بالنسبة 



ً تفوٌض الخدمة العمومٌة: ، والتبادل مع ممثلً مختلؾ المتدخلٌن ف7107لسنة 

 البلدٌات، سلطة التنظٌم، المستخدمٌن والمكلفٌن بمهمة الخدمة العمومٌة.

تفتٌش عمل وكالء التفوٌض، فقد مرت بعثة من سلطة التنظٌم بجمٌع البلدات ول

لتفتٌش الحالة الفنٌة للتجهٌزات، والتسٌٌر المالً، واالتصال بالمشؽلٌن المحلٌٌن 

تخدمٌن، بهدؾ جمع المعلومات الضرورٌة للتصدٌق على التقارٌر والمنتخبٌن والمس

 السنوٌة لوكالء التفوٌض.

وبعد مرحلة التصدٌق، تم تحلٌل المعطٌات إلبراز مختلؾ المإشرات المستخدمة من 

أجل تصحٌح العٌوب ورسم االستراتٌجٌات المستقبلٌة. ومن أجل تقاسم المعلومة 

إلى سبعة فصول: تقدٌم، عرض لتفوٌضات  بشكل دقٌق، تم توزٌع هذا التقرٌر

الخدمة العمومٌة للماء الشروب، الحصٌلة اإلجمالٌة لتفوٌض الخدمة العمومٌة، 

تحلٌل مإشرات األداء، تحلٌل الناتج المالً ورقابة ومتابعة تفوٌض الخدمة 

 العمومٌة. 

 

 . بإَسايا حفٌٕضاث انخذيت انؼًٕيٍت نهًاء انششٔب2

 7102ٔضؼٍت حفٌٕض انخذيت انؼًٕيٍت َٓاٌت عُت . 0.7

 

عقدا لتفوٌض الخدمة العمومٌة للماء  07كان فً مورٌتانٌا  7107عند نهاٌة سنة 

بلدة. وتقع البلدات التً تؽطٌها عقود تفوٌض الخدمة العمومٌة  80الشروب لصالح 

ولم ٌمنح والٌات: لبراكنه، الترارزه، ؼورؼول، كٌدٌماؼا، والحوض الؽربً؛  5فً 

 . ولم ٌتم إلؽاء أي عقد.7107أي تفوٌض جدٌد للخدمة العمومٌة خالل سنة 

 0786885بلػ عدد السكان المشمولٌن بتفوٌض الخدمة العمومٌة للماء حوالً 

% من سكان الرٌؾ حسب إحصائٌات 6,4، أي حوالً 7107شخصا عند نهاٌة 

 المكتب الوطنً لإلحصاء.



 

 

 7102انخذيت انؼًٕيٍت خالل عُت . انخشغٍم فً حفٌٕضاث 7.7

 

موطن شؽل مباشرة من قبل المقاوالت الحائزة على  94تم توفٌر نحو  7107فً 

 أوقٌة. 4967936151التفوٌض. وبلؽت األجور اإلجمالٌة لهإالء العمال 

 



 . انٕضؼٍت اندغشافٍت نخفٌٕض انخذيت انؼًٕيٍت3.7

 

 ت. انحصٍهت اإلخًانٍت نخفٌٕض انخذيت انؼًٕي3ٍ

 

فً الجزء الموالً تم تحلٌل أداء خدمات الماء الموكلة لوكالء التفوٌض بشكل 

إجمالً أي عبر االهتمام بالقٌم المتوسطة أو التراكمٌة. وتم تقٌٌم األبعاد الفنٌة 

والتجارٌة والمالٌة انطالقا من سلسلة مإشرات حددت إجراءات حسابها فً دفاتر 

 الشروط.



 ء انششٔب. إَخاج ٔاعخٓالن انًا0.3

 

شهد حجم الماء المنتج من طرؾ مجموع وكالء تفوٌض الخدمة العمومٌة خالل سنة 

م006777أي  7106% مقارنة بنسبة 05,7تطورا بلػ  7107
3

. وتعود هذه الزٌادة 

% أي 3,90لالرتفاع التدرٌجً فً الطلب على الماء، أما االستهالك فتطور بنسبة 

م70687
3

. 

 . انًذاخٍم7.3

( Iأي المداخٌل، من: ) -تج استؽالل المقاوالت الحائزة على التفوٌض ٌتكون نا

( العائدات IIعملٌات بٌع الماء فً الحنفٌات العمومٌة واإلمدادات الخصوصٌة؛ و)

 المرتبطة باإلمدادات المنزلٌة.

 



% مقارنة 5,97تحسنا واضحا بحدود  7107سجلت مداخٌل وكالء التفوٌض سنة 

( أعاله. وهذا عائد إلى زٌادة االستهالك 7الشكل البٌانً رقم )انظر  7106بنسبة 

 فً مجال الماء.

 . أػباء كهٍت3.3

 

ملٌون أوقٌة( تجد ما ٌبررها فً  00,7% )8,6شهدت األعباء الكلٌة زٌادة بحدود 

 زٌادة اإلنتاج من الماء.

 

 7102. حٕصٌغ األػباء انكهٍت خالل 4.3

 

 أعباء االستؽالل تمثل الثقل األهم لألعباء الكلٌة.أدناه أن  4 ًٌظهر الشكل البٌان

 



 7102. حٕصٌغ أػباء االعخغالل خالل 5.3

 

 : توزٌع أعباء االستغالل5شكل بٌانً 

. وقد امتاز 7107أعاله توزٌع أعباء االستؽالل للسنة  5ٌمثل الشكل البٌانً رقم 

لٌؾ االستؽالل. وتمثل بندان للنفقات بالوضوح من خالل ثقلهما النسبً فً هٌكلة تكا

% 77أعباء الطاقة وأعباء العمال فً المتوسط، بالنسبة لمجموع وكالء التفوٌض، 

 من تكالٌؾ االستؽالل.

نظرا ألهمٌتها فً هٌكلة تكالٌؾ االستؽالل، ٌجدر االهتمام بتطور أعباء الطاقة 

 والعمال بمرور السنٌن.

حساب بالنسبة للسنوات المرجعٌة، من أجل إتاحة مقارنات بٌن السنوات قمنا بعملٌة 

للنفقات المتوسطة فً مجال الطاقة والعمال حسب المتر المكعب المنتج. وتم تقدٌم 

 أدناه. 6النتائج على الشكل البٌانً رقم 

 



م: تطور أعباء الطاقة والعمال )6شكل بٌانً رقم 
3

) 

 7107و 7106بٌن  %6,76مقارنة باألحجام المنتجة، نقصت نفقات الطاقة بنسبة 

 بفعل استخدام الطاقة الشمسٌة والكهرباء بٌنما بقٌت أعباء العمال ثابتة.

 . ححهٍم يؤششاث األداء4

 . انًشدٔدٌت انفٍُت انًخٕعطت نهشبكاث0.4

 

 العائد الفنً: 7شكل بٌانً رقم 

% فً المردودٌة اإلجمالٌة 7أعاله انخفاضا بنسبة  7ٌكشؾ الشكل البٌانً رقم 

إال أن المستوى الحالً للمردودٌة الفنٌة  7107و 7106المتوسطة للشبكات بٌن 

 ٌنبؽً أن ٌقود إلى تكثٌؾ العمل من قبل وكالء التفوٌض من أجل تحسٌنه.

ذلك أنه على مستوى جمٌع التفوٌضات ومن أجل مردودٌة متوقعة متوسطة بنسبة 

م0476397% على األقل، لم تتم فوترة 85
3

، أي ما مجموعه 7107خالل سنة  

م414
3

أوقٌة  3668486180من الماء المفقود كل ٌوم، وهً خسارة سنوٌة قدرها  

 أوقٌة للمتر المكعب. 751بسعر متوسط ٌبلػ 

 . انخصٕصٍاث انًخٕعطت نهًٕنذاث انحشاسٌت7.4

إن خصوصٌة مولد حراري ما، هً كمٌة المحروقات المستهلكة كل ساعة من 

 التشؽٌل.

 



المحدد المتوسط من الطاقة للمولدات الكهربائٌة بالمواقع الحرارٌة ظل االستهالك 

 .7107و 7106والهجٌنة شبه مستقر بٌن 

 . يخٕعظ االعخٓالن انفشدي يٍ انًاء انششٔب3.4

 7106سجل متوسط االستهالك من الماء الشروب لكل ساكن تطورا طفٌفا بٌن 

 أعاله(. 7 / ٌوم / ساكن )الشكل البٌانً رقم 07,300بلػ  7107و

أما إحصائٌات السكان المستخدمة فهً تلك التً نشرها المكتب الوطنً لإلحصاء 

خالفا لبقٌة السنوات التً اعتمدت إحصائٌاتها على المعطٌات االجتماعٌة 

 واالقتصادٌة للمشارٌع.

 

 تطور االستهالك المحدد المنجز: 8شكل بٌانً رقم 

 . اإليذاداث انخصٕصٍت4.4

 46470هو مبٌن فً الشكل البٌانً أدناه ارتفع عدد اإلمدادات الخصوصٌة من  كما

 مظهر زٌادة مهمة. 7107و 7106بٌن  46983إلى 

 



 تطور التوصٌالت الخصوصٌة: 9شكل بٌانً رقم 

 

 . انًشدٔدٌت انخداسٌت انًخٕعطت5.4

ها % استقر معدل جباٌة الفواتٌر المصرح ب98بمردودٌة تجارٌة متوسطة قدرها 

من طرؾ وكالء التفوٌض عند مستوى جٌد جدا بالمقارنة مع التوقعات، وقد تم 

تحسٌس مستخدمً الماء بما فٌه الكفاٌة حول أهمٌة تسدٌد الفواتٌر لتمكٌن وكالء 

 التفوٌض من تؤمٌن خدمة مٌسرة لهم.

 . ححهٍم انُاحح انًان5ً
 

 

 

 تطور هوامش النتائج المالٌة: 11شكل بٌانً رقم 

 . ْٕايش خاو0.5

 

فً مجال النتائج المالٌة ٌظهر تحلٌل فائض االستؽالل أن التوازن المالً لوكالء 

التفوٌض تم بلوؼه، وأخذ فً الحسبان إعفاء أعباء المكلؾ بمهمة الخدمة العمومٌة، 

بفعل كونه لم ٌعٌن فً أؼلب تفوٌضات الخدمة العمومٌة، وتنازل سلطة التنظٌم عن 



ملٌون  59بلػ فائض االستؽالل أزٌد من  7107السلفات الموجهة إلٌها. وفً سنة 

 أعاله(. 01أوقٌة )انظر الشكل البٌانً رقم 

 صافً انُخائح .7.5
 

كان الناتج الصافً اإلجمالً إٌجابٌا لجمٌع وكالء التفوٌض وهو أقل  7107فً سنة 

 االستؽالل.بسبب زٌادة طفٌفة فً أعباء  7106قلٌال مما كان علٌه سنة 

تم احتساب هذا الناتج بنزع الضرائب على الشركات والمنح والمإن التالٌة من 

( منح إلهالكات التجهٌزات الوظٌفٌة )مولدات حرارٌة، أنظمة Iالفائض الخام: )

 ( مإن الصٌانة الكبرى.III( المإن من أجل عملٌات توسٌع الشبكات؛ و)IIالضخ(؛ )

 ت انؼًٕيٍت. سلابت ٔيخابؼت حفٌٕض انخذي6
 

. فً إطار مهمتها فً رقابة ومتابعة تفوٌض الخدمة العمومٌة للماء نظمت 066

 .7107سلطة التنظٌم أربع مهمات مٌدانٌة خالل سنة 

 

 

 

  



 يهحماث

 : إػالَاث، بٍاَاث ٔلشاساث عهطت انخُظٍى0انًهحك 

 

 االتصاالت -0

 . جودة الخدمة1.1

 عقوبات مالٌة مطبقة على مشغلً االتصاالت

 7107دٌسمبر  78

، ورقم DTP  /DRSس. ت / م و ت /  0141كما هو معلن فً رسائلها رقم 

 DTP  /DRSس. ت / م و ت /  0147، وDTP  /DRSس. ت / م و ت /  0140

، الموجهة على التوالً إلى ماتال، مورٌتل، شنقٌتل، 7107دٌسمبر  15بتارٌخ 

الحظاتهم واعتراضاتهم المحتملة دعت سلطة التنظٌم هإالء المشؽلٌن إلى إبالؼها بم

بخصوص عزمها تطبٌق العقوبات المالٌة الواردة فً الترتٌبات القانونٌة والتنظٌمٌة 

ٌولٌو  05بتارٌخ  7103-175من القانون  87المعمول بها، بحقهم خاصة المادة 

بسبب المخالفات المالحظة فً بعض المدن والتجمعات التً نشرت فً  7103

 .7107نوفمبر  74أكتوبر إلى  08لتً قٌم بها من تقرٌر البعثة ا

وبما أن الحجج الواردة فً الرسائل الجوابٌة من المشؽلٌن ؼٌر وجٌهة لتبرٌر 

مخالفات واجباتهم التعاقدٌة فقد قرر المجلس الوطنً للتنظٌم أثناء اجتماعه بتارٌخ 

 أن ٌطبق بحقهم العقوبات المالٌة التالٌة: 7107دٌسمبر   76

ة لماتال: ثمانون ملٌونا ومائتان وعشرون ألؾ وست وستون بالنسب -

 ( أوقٌة؛8167716066)

بالنسبة لشنقٌتل: مائة وثمانٌة وسبعون ملٌونا وثمانمائة وثالثة وخمسون ألفا  -

 ( أوقٌة؛07868536700ومائتان وإحدى عشرة )

بالنسبة لمورٌتل: خمسمائة وواحد وتسعون ملٌونا وسبعمائة وسبع وثمانون  -

 ( أوقٌة؛59067776887ا وثمانمائة وسبع وثمانون )ألف

ٌمكن الولوج إلى  .تمت جباٌة هذه المبالػ كدٌون للدولة تدفع للخزٌنة العامة

، Mattel ،Chinguittelالنصوص الكاملة للقرارات انطالقا من الروابط: 

Mauritel. 



 

 وشنقٌتلبٌان ٌتعلق بانقضاء األجل الممنوح للمشغلٌن مورٌتل، ماتال، 

 2117دٌسمبر  16

إثر انقضاء المهلة الممنوحة للمشؽلٌن مورٌتل، ماتال وشنقٌتل من أجل التقٌد 

 74أكتوبر إلى  08بالتزاماتهم فً مجال جودة الخدمة، أنجزت سلطة التنظٌم من 

التً ٌوفرها مشؽلو  DATAمهمة لرقابة جودة الخدمات الصوتٌة و 7107نوفمبر 

 االتصاالت.

ئج هذه المهمة استمرار وجود خروقات بالنسبة لبعض االلتزامات أظهرت نتا

 الواردة فً دفاتر شروط المشؽلٌن فً عدة مدن وبلدات.

 بالنسبة لجودة الخدمات الصوتٌة، تم تسجٌل الخروقات فً: .1

 14 مدن وبلدات بالنسبة لمورٌتل؛ 

 13 مدن وبلدات بالنسبة لماتال؛ 

 09  شنقٌتل )زاكً ومورٌتانً(.مدٌنة وبلدة بالنسبة لشبكة 

 :3Gبالنسبة لجودة خدمات  .2

 17 مدن وبلدات بالنسبة لمورٌتل؛ 

 17 مدن بالنسبة لماتال؛ 

 15 .مدن وبلدات بالنسبة لشنقٌتل 

وبناء على ما تقدم، وطبقا للترتٌبات التنظٌمٌة المعمول بها، خاصة ترتٌبات المادة 

، قامت سلطة التنظٌم بإبالغ 7103ٌولٌو  05بتارٌخ  175 – 7103من القانون  87

المخالفات للمشؽلٌن مورٌتل، ماتال وشنقٌتل مع إبالؼهم بعزمها تطبٌق العقوبات 

حسب الخروقات المالحظة ومنحهم إمكانٌة اإلطالع على الملؾ من أجل تقدٌم 

 مالحظاتهم المحتملة، فً أجل عشرة أٌام.

 ا النهائً حول هذه المسؤلة عند نهاٌة الفترة الممنوحة.ستصدر سلطة التنظٌم قراره

 ٌمكن الولوج إلى تقرٌر هذه المهمة انطالقا من هذا الرابط.



أغسطس  12ٌولٌو إلى  DATA (11مهمة لرقابة جودة الخدمات الصوتٌة ونظام 

2117) 

 7107أؼسطس  78

جودة  مهمة لرقابة 7107أؼسطس  07ٌولٌو إلى  01أنجزت سلطة التنظٌم من 

 التً ٌوفرها مشؽلو االتصاالت. DATAالخدمات الصوتٌة و

أظهرت نتائج هذه المهمة وجود خروقات بالنسبة لبعض االلتزامات الواردة فً 

 دفاتر شروط المشؽلٌن فً عدة مدن وبلدات.

 بالنسبة لجودة الهاتف النقال، تم تسجٌل الخروقات فً: .1

 07 مدٌنة وبلدة بالنسبة لمورٌتل؛ 

 01  وبلدات بالنسبة لماتال؛مدن 

 34   مدٌنة وبلدة بالنسبة لشبكةGSM وCDMA .لشنقٌتل 

 :DATA 3Gبالنسبة لجودة خدمات  .2

 لتؽطٌةا

 19 مدن وبلدات بالنسبة لمورٌتل؛ 

 01 مدن وبلدات بالنسبة لماتال؛ 

 16 .مدن وبلدات بالنسبة لشنقٌتل 

 webصفحة 

 14 مدن وبلدات بالنسبة لمورٌتل؛ 

 13 مدن وبلدات بالنسبة لماتال؛ 

 10 .مدٌنة وبلدة بالنسبة لشنقٌتل 

 FTPتحمٌل ملفات 

 18 مدن وبلدات بالنسبة لمورٌتل؛ 



 18 مدن وبلدات بالنسبة لماتال؛ 

 16 .مدن وبلدات بالنسبة لشنقٌتل 

، إلى التقٌد وبناء علٌه تدعو سلطة التنظٌم المشؽلٌن مورٌتل، ماتال، وشنقتٌل

والخدمات الصوتٌة فً المدن والبلدات  3Gبالتزاماتهم فً مجال التؽطٌة بخدمات 

ٌوما اعتبارا من تارٌخ استالم  31التً لوحظت المخالفات فٌها وذلك فً أجل 

 رسائل اإلخطار التً وجهت لهم. ٌمكن الولوج إلى التقرٌر انطالقا من هذا الرابط.

 

 مشغلً االتصاالتعقوبات مالٌة مطبقة على 

 7107ٌولٌو  15

 369، ورقم DTP  /DRSس. ت / م و ت /  368كما هو معلن فً رسائلها رقم 

بتارٌخ  DTP  /DRSس. ت / م و ت /  371، وDTP  /DRSس. ت / م و ت / 

، الموجهة على التوالً إلى ماتال، مورٌتل، شنقٌتل، دعت سلطة 7107ابرٌل  15

إبالؼها بمالحظاتهم واعتراضاتهم المحتملة بخصوص  التنظٌم هإالء المشؽلٌن إلى

عزمها تطبٌق العقوبات المالٌة الواردة فً الترتٌبات القانونٌة والتنظٌمٌة المعمول 

 7103ٌولٌو  05بتارٌخ  7103-175من القانون  87بها، بحقهم خاصة المادة 

ٌر البعثة بسبب المخالفات المالحظة فً بعض المدن والتجمعات التً نشرت فً تقر

 .7107مارس  06فبراٌر إلى  71التً قٌم بها من 

وبما أن الحجج الواردة فً الرسائل الجوابٌة من المشؽلٌن ؼٌر وجٌهة لتبرٌر 

مخالفات واجباتهم التعاقدٌة فقد قرر المجلس الوطنً للتنظٌم أثناء اجتماعه بتارٌخ 

 أن ٌطبق بحقهم العقوبات المالٌة التالٌة: 7107ماٌو  30

بالنسبة لماتال: مائة وثمانٌة عشر ملٌونا وخمسمائة وثالث وتسعون ألفا  -

 ( أوقٌة؛00865936748وسبعمائة وثمان وأربعون )

بالنسبة لشنقٌتل: مائة وسبعة عشر ملٌونا ومائتان وتسع وثمانون ألفا  -

 ( أواقٌة؛ 00767896413وأربعمائة وثالث )

أربعمائة وأربع وتسعون ألفا بالنسبة لمورٌتل: مائتان وستة عشر ملٌونا و -

 ( أوقٌة؛70664946518وخمسمائة وثمان )



تمت جباٌة هذه المبالػ كدٌون للدولة تدفع للخزٌنة العامة ٌمكن الولوج إلى 

، Mattel ،Chinguittelالنصوص الكاملة للقرارات انطالقا من الروابط: 

Mauritel. 

 

 مورٌتل، ماتال، وشنقٌتلبٌان ٌتعلق بانقضاء األجل الممنوح للمشغلٌن 

 2117ابرٌل  16

إثر انقضاء المهلة الممنوحة للمشؽلٌن مورٌتل، ماتال وشنقٌتل من أجل التقٌد 

 06فبراٌر إلى  71بالتزاماتهم فً مجال جودة الخدمة، أنجزت سلطة التنظٌم من 

التً ٌوفرها مشؽلو  DATAمهمة لرقابة جودة الخدمات الصوتٌة و 7107مارس 

 ت.االتصاال

أظهرت نتائج هذه المهمة استمرار وجود خروقات بالنسبة لبعض االلتزامات 

 الواردة فً دفاتر شروط المشؽلٌن فً عدة مدن وبلدات.

 بالنسبة لجودة الهاتف النقال، تم تسجٌل الخروقات فً: .1

 00 مدٌنة وبلدة بالنسبة لمورٌتل؛ 

 17 مدن وبلدات بالنسبة لماتال؛ 

 15 .)ًمدن وبلدات بالنسبة لشبكة شنقٌتل )زاكً ومورٌتان 

 :3Gبالنسبة لجودة خدمات  .2

 14 مدن وبلدات بالنسبة لمورٌتل؛ 

 18 مدن بالنسبة لماتال؛ 

 13 .مدن وبلدات بالنسبة لشنقٌتل 

وبناء على ما تقدم، وطبقا للترتٌبات التنظٌمٌة المعمول بها، خاصة ترتٌبات المادة 

، قامت سلطة التنظٌم بإبالغ 7103ٌولٌو  05بتارٌخ  175 – 7103من القانون  87

المخالفات للمشؽلٌن مورٌتل، ماتال وشنقٌتل مع إبالؼهم بعزمها تطبٌق العقوبات 

حسب الخروقات المالحظة ومنحهم إمكانٌة اإلطالع على الملؾ من أجل تقدٌم 

 مالحظاتهم المحتملة، فً أجل عشرة أٌام.



 رارها النهائً حول هذه المسؤلة عند نهاٌة الفترة الممنوحة.ستصدر سلطة التنظٌم ق

 ٌمكن الولوج إلى تقرٌر هذه المهمة انطالقا من هذا الرابط.

 

 . الربط البٌن1.2ً

 – 7107كاتالوجات الربط البٌنً و/ أو نفاذ مشؽلً االتصاالت االلكترونٌة للفترة 

7108. 

 2117ٌولٌو  13

 للربط العامة بالشروط المتعلقة  166-7104 رقم المرسوم من 04 المادة بموجب

 التنظٌم سلطة تنشر ، االلكترونٌة االتصاالت وخدمات شبكات إلى النفاذ و البٌنً

  ٌولٌو 0 من للفترة شنقٌتل و ماتال و مورٌتل للمشؽلٌن البٌنً الربط كتالوجات

 جلسته فً للتنظٌم الوطنً المجلس قبل من المعتمدة ،7108 ٌونٌو 31 حتى 7107

 .7107 ٌونٌو 70 بتارٌخ

 :التالٌة الروابط على والكاتالوجات المقرر على االطالع ٌمكن

 7108-7107 كتالوجات باعتماد المتعلق للتنظٌم الوطنً المجلس قرار -

 مورٌتل كتالوج -

 ماتٌل كتالوج  -

 شنقٌتل كتالوج  -

 

 . الترددات1.3

 2117فبراٌر  GSM 900 27بٌان ٌتعلق بتوسٌع موجة 

 2117فبراٌر  27

ومن  GSM 900إثر الطلب المقدم من طرؾ المشؽلٌن والمتعلق بتوسٌع موجة 

أجل توفٌر الموارد الترددٌة لهإالء المشؽلٌن بما ٌتٌح لهم تكثٌؾ شبكاتهم لتحسٌن 

جودة الخدمات المقدمة للمستخدمٌن، سمحت سلطة التنظٌم للمشؽلٌن بإعادة تشؽٌل 



، من أجل إقامة 2Gالممنوحة فً إطار رخصهم  GSM 900لفرعٌة الموجات ا

 .UMTSبنظم  3Gشبكاتهم 

 شنقٌتل؛ مورٌتل؛ ماتالتوسٌع: قرار 

 . متفرقات1.4

عقوبات مالٌة مطبقة على مشغلً االتصاالت بسبب خروقات فً التزاماتهم فً 

 مجال تعرٌف المشتركٌن

 2117فبراٌر  11

، ورقم DTP  /DRSس. ت / م و ت /  1166هو معلن فً رسائلها رقم  كما

 DTP  /DRSس. ت / م و ت /  1168، وDTP  /DRSس. ت / م و ت /  1167

، الموجهة على التوالً إلى مورٌتل وشنقٌتل وماتال، دعت 7107ٌناٌر  75بتارٌخ 

م المحتملة سلطة التنظٌم هإالء المشؽلٌن إلى إبالؼها بمالحظاتهم واعتراضاته

بخصوص عزمها تطبٌق العقوبات المالٌة الواردة فً الترتٌبات القانونٌة والتنظٌمٌة 

ٌولٌو  05بتارٌخ  7103-175من القانون  87المعمول بها، بحقهم خاصة المادة 

 ، وذلك بسبب المخالفات المالحظة فً مجال تعرٌؾ المشتركٌن.7103

بٌة من المشؽلٌن ؼٌر وجٌهة لتبرٌر وبما أن الحجج الواردة فً الرسائل الجوا

مخالفات واجباتهم التعاقدٌة فقد قرر المجلس الوطنً للتنظٌم أثناء اجتماعه بتارٌخ 

 أن ٌطبق بحقهم العقوبات المالٌة التالٌة: 7107فبراٌر  17

: مائتان وخمس وثمانون ملٌونا وتسعمائة وتسع وأربعون بالنسبة لمورٌتل -

( أوقٌة )قرار م.و.ت رقم 78569496790ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون )

 (؛17/7107

بالنسبة لماتال: أربعة وخمسون ملٌونا وأربعمائة وسبع وأربعون ألفا ومائة  -

 (؛18/7107( أوقٌة )قرار م.و.ت رقم 5464476077وسبع وعشرون )

بة لشنقٌتل: ستة وسبعون ملٌونا وسبعمائة وثالث وأربعون ألفا ومائتان بالنس -

 (.19/7107( أوقٌة )قرار م.و.ت رقم 7667436744وأربع وأربعون )

 تمت جباٌة هذه المبالػ كدٌون للدولة تدفع للخزٌنة العامة.

 



 عرض مناقصة من أجل نسخة الدلٌل الشامل للمشتركٌن فً خدمات المشغلٌن

 2117مارس  17

المتعلق  7103ٌولٌو  31بتارٌخ  175- 7103من القانون رقم  68تطبٌقا للمادة 

باالتصاالت، تطلق سلطة التنظٌم إعالن مناقصة من أجل نسخة باللؽتٌن العربٌة 

 والفرنسٌة، من أجل الدلٌل الشامل للمشتركٌن فً خدمات مجموع المشؽلٌن.

تحت تحفظ حماٌة حقوق األشخاص المعنٌٌن، سٌمنح الدلٌل الشامل للمشتركٌن نفاذا 

عناوٌن جمٌع المشتركٌن وإلى األسماء والصفات، والمعلومات الهاتفٌة، والتلكس 

فً شبكات الخدمات المفتوحة للعموم، وكذلك إلى مهنتهم بالنسبة لمن ٌرؼب منهم 

 فً ذلك.

أبجدٌة للمشتركٌن، مرتبٌن حسب المشؽل وحسب  سٌتضمن الدلٌل قائمتٌن: قائمة

العنوان، والئحة مهنٌة. ستتم طباعة الدلٌل بنسخة الكترونٌة باللؽتٌن. وستشمل 

 .7109، و7108، 7107الصفقة طباعة الدلٌل خالل السنوات الثالث المتتالٌة 

على أن ٌكون متوفرا فً  7107سٌتم إنجاز الدلٌل خالل النصؾ الثانً من سنة 

 .7107أؼسطس  31بعتٌه ضمن أجل أقصاه ٌوم ط

زوال  07عند الساعة  7107ابرٌل  01ٌحدد التارٌخ األقصى لتسلٌم العروض بٌوم 

 بالتوقٌت العالمً.

 00و 01سٌتم اختٌار المقاولة التً ستكلؾ بطباعة الدلٌل طبقا لترتٌبات المادتٌن 

وحٌثٌات ملؾ  7110فبراٌر  78/و.د.ب.ت بتارٌخ 1030من المقرر رقم ر 

 المناقصة.

ة، ٌمكن للمهتمٌن التوجه إلى سلطة التنظٌم على ٌللحصول على أي معلومة إضاف

 العنوان التالً:

 سلطة التنظٌم

 لكصر 73173، شارع 478

 مورٌتانٌا –انواكشوط  4918ص. ب: 

 777 579 07 71هاتؾ: 

 777 579 07 79فاكس: 



 . البرٌد2

 2117بالنسبة لسنة  أسعار مورٌبوست

 2117مارس  22

-7114من القانون  9فً إطار مهمتها المتمثلة فً تنظٌم قطاع البرٌد وطبقا للمادة 

حول البرٌد، تنشر سلطة التنظٌم مراجعة أسعار  7114ٌولٌو  15بتارٌخ  105

 10الحواالت )الخدمات البرٌدٌة المالٌة( التً تعتزم مورٌبوست تطبٌقها اعتبارا من 

 .7107رٌل اب

 انخؼشفت اندذٌذة األعؼاس

 أولُخ500  أولُخ 011.111أولُخ إنً  1110يٍ 

 011.111أولُخ إنً  011.111يٍ 

 أولُخ

 أولُخ 1.000 

 0.111.111أولُخ إنً  011.111يٍ 

 أولُخ

 أولُخ 1.500 

أولُخ إنً  0.111.111يٍ 

 أولُخ 9.111.111

 أولُخ 2.000 

إنً  أولُخ 9.111.111يٍ 

 أولُخ 0.111.111

 أولُخ 3.000

أولُخ نكم يهُىٌ  0.111 أولُخ 0.111.111يجهغ َفىق 

 إظبفٍ

 

ٌتعلق بتحٌٌن قائمة المشغلٌن البرٌدٌٌن المعتمدٌن  2117ٌناٌر  11بٌان بتارٌخ 

 التً تنشر على موقع سلطة التنظٌم

 2117ٌناٌر  11

من القانون  73و 77، 70فً إطار مهمتها فً تنظٌم القطاع البرٌدي وطبقا للمواد 

حول البرٌد، تنشر سلطة التنظٌم القائمة  7114ٌولٌو  15بتارٌخ  7114-105

 المحٌنة للمشؽلٌن الخصوصٌٌن المعتمدٌن لتوفٌر الخدمات البرٌدٌة ؼٌر المحجوزة:

 قائمة المشؽلٌن المعتمدٌن



سلى  الػزًبدربسَخ ا انًشغم

 االػزًبد

 ربسَخ االَزهبء

TRANSAC. SA/UPS*  

Mauritanie 

16/09/2015 2015-

001 

16/09/2020 

DHL EXPRESS* 16/09/2015 2015/002 16/09/2020 

SOGECO/SAGA 

EXPRESS Mauritanie* 

16/09/2015 2015-

003 

16/09/2020 

MAUSER (Non 

opérationnel) 

17/04/2012 2012/007 17/04/2017 

GROUPE AZIZE/TNT 15/05/2014 2014/008 15/05/2019 

ELKARAMA  )05/11/2020 2015/009 05/11/2015 )غُش يفؼم 

 لشاساث االػخًاد:

 UPS MauritanieTRANSAC SA /        - 

DHL EXPRESS       - 

SOGECO/SAGA EXPRESS Mauritanie-       - 

MAUSER       - 

GROUPE AZIZE/TNT       - 

ELKARAMA       - 

  

 * خذد ثؼذ اَزهبء انًذح

 

 

  

http://www.are.mr/pdfs/ups0001.pdf
http://www.are.mr/pdfs/ups0001.pdf
http://www.are.mr/pdfs/ups0001.pdf
http://www.are.mr/pdfs/dhl0001.pdf
http://www.are.mr/pdfs/soge0001.pdf
http://www.are.mr/pdfs/msr0001.pdf
http://www.are.mr/pdfs/gaziz0001.pdf
http://www.are.mr/pdfs/post_decision2015-009.pdf
http://www.are.mr/pdfs/post_decision2015-009.pdf
http://www.are.mr/pdfs/post_decision2015-009.pdf


 الكهرباء -3

بلدات شوم،  فً للكهرباء العمومٌة الخدمة لتفوٌض مناقصة طرح عن إعالن
 والً والتٌشطاٌه

 النفاذ وكالة قبل من المنجز الكهربائٌة للمنشئات العمومٌة الخدمة تجدٌد إطار فً
 تمنحهم خصوصٌٌن متدخلٌن اختٌار التنظٌم سلطة تعتزم األساسٌة، للخدمات الشامل
 للبند المكون والتٌشطاي والً مدن فً للكهرباء العمومٌة للخدمة تفوٌض رخص

 .الثانً للبند المكون وشوم 0 رقم

 ٌتخذون الذٌن الخصوصٌٌن االعتبارٌٌن األشخاص كافة أمام مفتوحة المناقصة هذه
 .لهم مقرا مورٌتانٌا من

 :التالً العنوان على التنظٌم، سلطة مقر فً إضافٌة معلومات على الحصول ٌمكن

 لكصر 73173 شارع ،478

 ب ص 4918 نواكشوط

 45790771: الهاتؾ

 .45790779: الفاكس

 قابل ؼٌر أوقٌة، 016111 مبلػ دفع ٌفٌد إٌصال نظٌر المناقصة ملؾ سحب ٌتم

 :التالٌة البنوك أحد فً التنظٌم، سلطة لصالح لالسترداد،

BMCI, GBM, BADH, BCI, BAMIS, BNM, ORA BANK, BPM, BIM, 
NBM. 

 07 الخمٌس أقصاه تارٌخ فً للتنظٌم الوطنً المجلس رئٌس إلى العروض توجه

 .العالمً بالتوقٌت 07 الساعة ،7107 أؼسطس

 07 الساعة عند ،7107 أؼسطس 7 االثنٌن التنظٌم سلطة مقر فً اجتماع عقد سٌتم

 .ٌمثلهم من او العروض أصحاب حضور المستحسن ومن العالمً بالتوقٌت

 07 الخمٌس بتارٌخ التنظٌم سلطة مقر فً علنٌة جلسة فً العروض فتح سٌتم

 .العالمً بالتوقٌت دقٌقة 05و 07 الساعة عند ،7107 أؼسطس

 .  المناقصة هذه إتمام فً قُُدما الُمضً عدم فً بحقها التنظٌم سلطة تحتفظ

 للتنظٌم الوطنً المجلس رئٌس

 احمد سٌد ولد احمد الشٌخ



 Shems-enrgyٌتعلق بتوقٌع دفتر شروط رخصة إنتاج وبٌع الطاقة لشركة  بٌان

 2117ماٌو  12

استقبل رئٌس المجلس الوطنً للتنظٌم، السٌد الشٌخ أحمد ولد سٌد أحمد الٌوم؛ 

، وفدا ٌضم السٌد اسلم ولد تاج الدٌن، رئٌس مجلس إدارة 7107ماٌو  01األربعاء 

والسٌد محمد المختار عثمان، منسق مشروع المحطة  Shems-enrgyشركة 

 فً ازوٌرات. Shems-enrgyالشمسٌة 

وشكلت الزٌارة مناسبة لتوقٌع وتصدٌق دفتر شروط رخصة إنتاج وبٌع الطاقة 

 فً مدٌنة ازوٌرات. Shems-enrgyالخاصة بشركة 

 كما شارك فً هذا الحفل السادة:

 ظٌم؛اعل ولد حٌمود، عضو المجلس الوطنً للتن -
 عبد هللا ولد زٌدان، مدٌر المٌاه والكهرباء؛ -
 أحمد ولد محمدو، المدٌر المستشار الفنً للرئٌس. -

 

 

 المجلس الوطنً للتنظٌم ٌقرر منح رخصة إنتاج وبٌع الطاقة لشركة

Shems-enrgy 

 2117ابرٌل  14



، منح رخصة 7107ابرٌل  14قرر المجلس الوطنً للتنظٌم، خالل اجتماعه بتارٌخ 

سنة،  71إلنتاج وبٌع الكهرباء انطالقا من نظام التصوٌر الفلطً فً ازوٌرات، لمدة 

مورٌتانٌا وكلؾ مدٌر المٌاه  –انواكشوط  5151ص. ب.  Shems-enrgyلشركة 

 والكهرباء بإعداد دفتر الشروط المتعلق بها.

 تندغماجك مدٌنة فً للكهرباء العمومٌة الخدمة لتفوٌض مناقصة طرح عن إعالن

 المعزولة البلدات فً الكهربائٌة الطاقة لتولٌد األساسٌة البنٌة تنفٌذ مشروع إطار فً
 سلطة تعتزم األساسٌة، للخدمات الشامل النفاذ وكالة قبل من المنجز مورٌتانٌا فً

 للكهرباء العمومٌة للخدمة تفوٌض رخصة تمنحه خصوصً متدخل اختٌار التنظٌم
 كمجموعة( اترارزة والٌة الناقة، واد مقاطعة ، اولٌكات بلدٌة) تندؼمادك مدٌنة فً

 .وحٌدة

 للخدمات الشامل النفاذ وكالة طرؾ من مشترك بتموٌل المنشآت هذه تموٌل تم لقد
 .األوروبً واإلتحاد األساسٌة

 ٌتخذون الذٌن الخصوصٌٌن اإلعتبارٌٌن األشخاص كافة أمام مفتوحة المناقصة هذه
 .لهم مقرا مورٌتانٌا من

 :التالً العنوان على التنظٌم، سلطة مقر فً إضافٌة معلومات على الحصول ٌمكن

 لكصر 73173 شارع ،478

 ب ص 4918 نواكشوط

 45790771: الهاتؾ

 .45790779: الفاكس

 قابل ؼٌر أوقٌة، 016111 مبلػ دفع ٌفٌد إٌصال نظٌر المناقصة ملؾ سحب ٌتم

 :التالٌة البنوك أحد فً التنظٌم، سلطة لصالح لإلسترداد،

BMCI, GBM, BADH, BCI, BAMIS, BNM, ORA BANK, BPM, BIM, 
NBM 

 74 اإلثنٌن أقصاه تارٌخ فً للتنظٌم الوطنً المجلس رئٌس إلى العروض توجه

 .العالمً بالتوقٌت 07 الساعة ،7107 أبرٌل

 أبرٌل 74 اإلثنٌن بتارٌخ التنظٌم سلطة مقر فً علنٌة جلسة فً العروض فتح سٌتم

 .العالمً بالتوقٌت دقٌقة 05و 07 الساعة ،7107

 



 .  المناقصة هذه إتمام فً قُُدما الُمضً عدم فً بحقها التنظٌم سلطة تحتفظ

 

 للتنظٌم الوطنً المجلس رئٌس

 احمد سٌد ولد احمد الشٌخ

 

  



 7102: انكشٕف انًانٍت نهغُت 7انًهحك 

 2017دٌغًبش  31انحصٍهت ػُذ حاسٌخ 

 أصٕل
  

 إْالكاث ٔيؤٌ خاو
 صافً صافً

 016 2 017 2 يالحظاث

            

أيالن ثابخت غٍش 

 ػٍٍُت
  784 854 517 713 725 001   163 333 334 

 334 333 163              001 725 713 517 854 784   انزكبنُف انثبثزخ

         0   

أيالن ػٍٍُت غٍش 

 ثابخت
  3 672 061 266 2 160 984 933 1 511 076 333 1 764 495 569 

 000 500 6 000 500 6   000 500 6   أسض

 052 125 546 372 021 592 766 131 348 138 153 940   ثُبء

يُشآد يشكجخ 

 يزخصصخ
  2 342 013 321 1 477 790 474 864 222 847 1 153 221 774 

 231 981 21 685 448 9 216 538 95 901 986 104   يؼذاد االعزغالل

 750 968 12 750 568 3 250 322 43 000 891 46   وعبئم انُمم

 307 656 10 412 849 13 364 138 55 776 987 68   يؼذاد يؼهىيبرُخ

يؼذاد وأثبس 

 يكبرت
  162 529 130 141 063 863 21 465 267 13 042 455 

              

 000 000 55         أيالن ثابخت خاسٌت

 000 000 55         أيالن ثبثزخ خبسَخ

            

 903 828 982 1 849 205 582 1 934 709 874 2 783 915 456 4   سصٍذ يثبج

            

 463 636 734 2 602 374 461 3 395 538 165 997 912 626 3   لٍى يُدضة ٔيخٕفشة

   474 122 10   474 122 10   يضودوٌ يذَُىٌ

يغزخذيىٌ 

 وزغبثبد يشرجطخ
  697 995 454 160 781 066 537 214 388 1 117 362 352 

ػًبل وزغبثبد 

 يشرجطخ
  55 558 780   55 558 780 2 814 520 

 591 459 614 1 960 478 858 2 329 757 4 289 236 863 2   لُى يزىفشح

        0   

حغاباث انخٕلغ 

 ٔانخُظٍى 
  2 796 520   2 796 520 5 066 440 

 836 181 3 080 740   080 740   أػجبء يالزظخ لجهُب

 0 0       فىاسق رسىَم

 604 884 1 440 056 2   440 056 2   فٍ اَزظبس انزغىَخ

 806 531 722 4 971 376 046 5 329 248 040 3 300 625 086 8   يدًٕع األصٕل

 

 



 

 2016صافً   2017خًٕع خضئٍت  2017صافً   يالحظاث خصٕو

          

 166 988 558 166 988 558 166 988 558   احخٍاطاث 

 166 988 558   166 988 558   (01-7110يٍ انمبَىٌ  09اززُبغبد )انًبدح 

          

   753 213 35 753 213 35   حأخٍم يٍ خذٌذ

          

 753 213 35 468 687 33 468 687 33   َخائح فً اَخظاس انخحٌٕم

 142 019 20       انفبئط انغبثك

 611 194 15   468 687 33   فبئط انغُخ انًبنُخ

 919 201 594 387 889 627 387 889 627   يدًٕع صافً انٕضؼٍت

          

 684 565 5 050 631 4 050 631 4   إػاَاث انخدٍٓض

 954 092 907   954 092 907   إػبَبد انزدهُض

 270 527 901-   904 461 902-   إهالن اإلػبَبد

          

 218 163 767 2 798 574 137 3 798 574 137 3   يؤٌ 

 218 163 767 2   798 574 137 3   يؤٌ رُظًُُخ )ردذَذ رثجُذ(

 0       واألػجبءيؤٌ نألخطبس 

          

 805 158 106 720 301 129 720 301 129   دٌٌٕ لصٍشة األخم

 086 049 25   402 614 15   يضودوٌ

 0   750 122   صثُبء دائُىٌ

 999 751 25   532 205 47   ػًبل وزغبثبد يشرجطخ

 123 576 26   408 092 44   انذونخ وهُئبد ػًىيُخ أخشي

 658 577 25   069 205 20   االخزًبػٍ انعًبٌ

 939 203 3   559 061 2   دائُىٌ يخزهفىٌ

          

 179 442 249 1 016 980 146 1 016 980 146 1   حغاباث انخٕلغ ٔانخُظٍى

 179 442 249 1   016 980 146 1   زغبثبد االَزظبس

         فىاسق انزسىَم 

          

 806 531 722 4 971 376 046 5 971 376 046 5   يدًٕع انخصٕو

 

 

 

 



 يدًٕع يدًٕع   اعخغالل   يصاسٌف

   يالحظاث  

خاسج 

 2016 2017 االعخغالل

ححذٌذ َخائح االعخغالل ٔخاسج 

 االعخغالل

          

 497 249 37 808 423 37   808 423 37   ** ششاء رًىَُبد غُش يخضَخ

** أػجبء خبسخُخ يزؼهمخ 

 ثبالعزثًبس
  173 021 382   173 021 382 88 300 888 

** أػجبء خبسخُخ يزؼهمخ 

 ثبنُشبغ
  247 139 596   247 139 596 205 585 809 

 194 136 331 786 584 457   786 584 457   اعخٓالكاث ٔعٍطٍت 

 062 082 79 891 449 76   891 449 76   أػباء ٔخغائش يخخهفت

انًدهظ ** رؼىَعبد  

 انىغٍُ نهزُظُى
  146 317 884   146 317 884 99 461 027 

 990 974 917 842 977 128 1   842 977 128 1   ** انشوارت وااليزُبصاد

** ظشائت إربواد 

 ورسىَالد يًبثهخ
  3 036 999   3 036 999 1 158 067 

   747 55   747 55   ** أػجبء يبنُخ

 938 534 430 249 239 451   249 239 451   ** يُر نإلهالكبد

 ** يُر نهزًىَُبَذ
    

23 878 

687 
23 878 687 4 757 329 

 يُر رًىَُبد انزثجُذ
    

820 716 

195 
820 716 195 790 957 215 

 509 729 157 709 517 391   709 517 391   فائض

 انًدًٕع
  2 655 180 106 

844 594 

882 
3 499 774 989 2 992 314 905 

           ححذٌذ َاحح انخُاصل

 0         * لًُخ انؼُبصش انًزُبصل ػُهب

           سصُذ سَغ انزُبصل

 0         انًدًٕع

       ححذٌذ َاحح االعخغالل
 

  

   709 517 391       * َبرح االعزغالل

 444 653 356         * َبرح خبسج االعزغالل

 0         * ػدض انزُبصل

 611 194 15         سصٍذ

 055 848 371 709 517 391       انًدًٕع

   468 687 33       ححذٌذ انُاحح انصافً

IMF       0   

 611 194 15 468 687 33       يدًٕع انشصٍذ: فائض

 611 194 15 468 687 33       انًدًٕع

 

 



 انشصٍذ
  

 2016يدًٕع           2017يدًٕع   خاسج االعخغالل االعخغالل
 يالحظاث

ححذٌذ َخائح 

االعخغالل ٔخاسج 

 االعخغالل
 

  

 

    

 
  

 

    

 ** عهف
 

2 654 930 106   2 654 930 106 2 235 952 662 

 ** يذاخُم أخشي
 

250 000   250 000 0 

  
 

  

 

0   

يدًٕع خضئً 

 نإلَخاج
 

2 655 180 106   2 655 180 106 2 235 952 662 

  
 

  

 

0   

** دػى انسصخ 

 انًسىنخ نهسغبة
 

  934 634 934 634 934 634 

** َزبئح وأسثبذ 

 يخزهفخ
 

  15 500 331 15 500 331 444 000 

 ** َزبئح يبنُخ
 

  6 886 126 6 886 126 3 324 833 

** اعزشخبع إهالن 

 يؤٌ نهزثجُذ
 

  450 304 615 450 304 615 429 600 304 

** اعزشخبع ػهً 

 اإلهالكبد وانًؤٌ 
 

  13 138 935 13 138 935 0 

 انخغاسة
 

  357 830 241 357 830 241 356 653 444 

 انًدًٕع
 

2 655 180 106 844 594 883 3 499 774 989 3 026 909 877 

 0   ححذٌذ َخائح انخُاصل

 

    

* َزبئح انزُبصل ػٍ 

           ػُبصش انشصُذ

ػُبصش  * إهالن

     انزُبصل

 

  0 

 0         سصُذ: خصى خغبسح

 0 0   0   انًدًٕع

ححذٌذ َخائح 

     االعخغالل

 

    

 055 848 371         * َبرح االعزغالل

* َبرح خبسج 

 0 241 830 357       االعزغالل

           * أسثبذ لًُخ انزُبصل

     يدًٕع انشصٍذ

 
  0 

 055 848 371 241 830 357       انًدًٕع

     ححذٌذ انُاحح انصافً

 

33 687 468   

* انُبرح لجم 

           انعشائت

     انؼدض انصافً

 

  15 194 611 

 611 194 15 468 687 33       انًدًٕع



  بلدة لكل  حصٌلة تفوٌض الخدمة العمومٌة للكهرباء: 3 الملحق

Localité  

 Rachid Ain Varba Maale Medbougou  Voulania Touil Taguilalet Belgherbane Ajouer Lexeiba Choum 

Paramètre (a) 

Puissance thermique installée (kVA) 176 210 260 280 194 294 220 950 330 943 210 

puissance solaire installée (kWc)     25                 

Nombre d'abonnés 263 260 362 440 276 315 313 1 449 382 719 333 

Catégorie(b) 

1 222 207 297 318 216 256 239 1 066 262 491 222 

2 39 46 58 108 53 54 70 362 116 207 100 

3 2 7 7 14 7 5 4 21 4 21 11 

Energie produite thermique  (kWh) 108 170 154 631 159 093 196 041 126 984 140 712 126 417 753 017 148 962 454 962 126 753 

Energie produite solaire  (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energie facturée (kWh) 86 544 130 073 137 229 161 113 106 172 121 009 84 847 432 909 121 424 388 632 89 362 

Catégorie 

1 29 767 40 968 42 308 55 342 34 469 40 013 30 553 161 148 46 656 125 508 28 967 

2 27 831 42 523 43 775 50 065 34 706 39 068 31 035 154 690 45 595 128 757 28 644 

3 28 946 46 582 51 146 55 706 36 997 41 928 23 259 117 071 29 173 134 367 31 751 

Taux de perte 19,99% 15,88% 13,74% 17,82% 16,39% 14,00% 32,88% 42,51% 18,49% 14,58% 29,50% 

Ra= Charges (UM) (c) 27 702 361 29 258 192 40 752 238 31 259 620 25 724 822 27 804 713 19 932 418 102 863 475 21 950 602 69 903 568 20 743 813 

 RPA2 

(charges 

hors gasoil) 

  

  8 416 000 6 063 889 9 060 000 6 063 889 6 063 889 6 063 889 3 644 886 7 692 283 3 211 552 4 192 500 5 115 523 

Dont assurance 223 345 547 800 335 775 301 290 299 420 301 730 383 446 383 447 383 446 0 0 

RPA1  Liées aux combustibles 18 537 310 21 177 508 29 367 799 23 326 113 17 964 689 19 961 618 15 342 921 90 711 283 17 722 300 60 388 013 15 184 653 

Rr = Recettes (UM)  (d) 10 362 742 13 982 163 15 442 319 19 260 745 12 101 700 13 361 102 12 577 145 70 257 017 14 025 217 42 719 870 12 819 586 

  Montant facturé 9 757 359 13 837 383 15 673 410 18 627 095 11 901 894 13 517 560 9 928 150 47 514 968 13 448 757 42 933 499 10 627 429 

  Redressement 0 0 0 -202 500 -202 500 0 0 7 251 215 974 351 1 522 741 0 

Subvention (UM) (e) 17 339 619 15 276 029 25 309 919 11 998 875 13 623 122 14 443 611 7 355 273 32 606 458 7 925 385 27 183 698 7 924 227 

Par kWh produit  160 99 159 61 107 103 58 43 53 60 63 

Tarif moyen pondéré (UM/kWh) (f) 112,74 106,38 114,21 115,62 112,10 111,71 117,01 109,76 110,76 110,47 118,93 

Coût de revient du kWh (UM/kWh) (g) 256,10 189,21 256,15 159,45 202,58 197,60 157,67 136,60 147,36 153,65 163,66 

Coût de revient du kWh hors gasoil  84,73 52,26 71,56 40,47 61,11 55,74 36,30 16,14 28,39 20,92 43,86 

Coût moyen  pondéré du gasoil (UM/L) 398,16 399,76 397,28 400,43 400,43 400,46 386,16 386,28 386,30 397,40 380,30 

Quantité du gasoil remboursée (en L) (h) 46 557,78 52 975,74 73 921,85 58 253,18 44 863,08 49 847,05 39 732,32 234 834,64 45 877,59 151 956,86 39 928,09 

Spécifique gasoil (L/kWh) (i) 0,43 0,34 0,46 0,30 0,35 0,35 0,31 0,31 0,31 0,33 0,32 

 



 

Localité 

  

Paramètre (a) 

Wompou Arr Dafort Wali Teichtaye 
Ain Ehl 

Taya 

Kseir 

Torchane 
El Ghediya Ajouer Nebaghiya Tendeghmadek Total 

Puissance thermique installée (kVA) 405 198 410 595 198 258 33 110 110 260 41 6 685 

puissance solaire installée (kWc)           17 25 22   25 60 174 

Nombre d'abonnées 304 242 454 411 115 272 164 251 84 308 186 7 903 

Catégorie (b) 

1 179 151 286 121 52 212 131 207 40 175 163 5513 

2 116 86 162 230 52 58 32 41 43 130 22 2185 

3 9 5 6 60 11 2 1 3 1 3 1 205 

Energie produite thermique  (kWh) 208 243 134 389 266 999 206 273 42 835 98 383 11 623 63 221 110 400 203 663 0 3 841 771 

Energie produite solaire  (kWh) 0 0 0 0 0 11 307 33 027 32 892 0 17 217 7 848 102 291 

Energie facturée (kWh) 177 006 114 231 194 947 167 048 36 410 92 795 37 581 82 009 68 882 151 891 4 148 2 986 262 

Catégorie  

1 57 204 36 842 62 858 49 238 11 265 29 454 11 215 26 647 21 119 52 379 0 993 920 

2 57 159 37 510 62 048 53 928 10 721 29 604 12 559 25 861 24 896 48 880 2 279 992 134 

3 62 643 39 879 70 041 63 882 14 424 33 737 13 807 29 501 22 867 50 632 1 869 1 000 208 

Taux de perte 15,00% 15,00% 26,99% 19,02% 15,00% 15,40% 15,83% 14,67% 37,61% 31,23% 47,15% 24,28% 

Ra = Charges (UM)  (c) 30 596 527 22 614 949 40 047 844 40 833 563 12 325 091 25 437 736 11 925 838 22 665 332 20 486 208 29 331 604 1 123 200 675 283 714 

  

 RPA2  

(charges hors 

combustible) 

  4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 062 000 4 062 000 10 016 000 9 516 000 10 816 000 4 200 000 4 200 000 1 059 945   

Dont assurance 0 0 0 0 0 256 058 332 171 0 83 942 83 942 0 3 915 812 

 RPA1 
Liées aux 

combustibles  
25 780 041 17 946 171 35 113 846 36 334 265 7 848 877 14 857 449 1 780 298 11 382 223 14 961 408 22 481 044 0 518 169 829 

Rr = Recettes (UM)  (d) 19 932 734 12 902 135 26 387 602 19 881 756 4 258 715 10 766 294 4 463 653 9 298 702 10 187 267 21 647 464 1 004 689 377 640 617 

  Montant facturé 19 932 453 12 901 988 22 673 622 18 939 400 4 258 756 10 716 243 4 413 861 9 334 282 7 478 088 17 517 919 624 726 336 558 842 

  Redressement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 343 307 

Subvention (UM) (e) 10 663 793 9 712 814 13 660 242 20 951 807 8 066 376 14 671 442 7 462 185 13 366 630 10 298 941 7 684 140 118 511 297 643 097 

Par kWh produit  51 72 51 102 188 134 167 139 93 35 15 77 

Tarif moyen pondéré (UM/kWh) (f) 112,61 112,95 116,31 113,38 116,97 115,48 117,45 113,82 108,56 115,33 150,61 112,70 

Coût de revient du kWh (UM/kWh) (g) 146,93 168,28 149,99 197,96 287,73 231,91 267,10 235,82 185,56 132,79 143,12 226,13 

Coût de revient du kWh hors gasoil  23,13 34,74 18,48 21,81 104,50 96,46 227,22 117,39 50,04 31,01 143,12 51,30 

Coût moyen  pondéré du gasoil (UM/L) 398,15 398,16 398,16 412,92 398.18 394,87 392,85 397,36 387,20 387,70 394,60 394.41 

Quantité du gasoil remboursée (en L) (h) 64 748,95 45 072,70 88 189,68 87 992,58 19 711.79 37 626,48 4 531,72 28 644,50 38 640,00 57 985,67 0,00 1 311 892,24 

Spécifique gasoil (L/kWh) (i) 0,31 0,34 0,33 0,43 0.46 0,38 0,39 0,45 0,35 0,28 0,30 0,34 



 

(a) ensemble des paramètres de la colonne de droite ;(b) 1ère catégorie : Ec ≤ 25 kWh ; 2ème catégorie : 25 kWh <Ec ≤ 120 kWh ; 3ème catégorie : Ec > 120 kWh(c) ; Revenu autorisé annuel (Ra) ; (d) Revenu réel annuel (Rr) ;  

(e) Différence entre Ra et Rr de la même période ; (f) Le tarif moyen pondéré est égal au montant total facturé divisé par l’énergie totale consommée ;(g) Le coût de revient du kWh vendu est égal au revenu autorisé Ra (charges 

totales) divisé par l’énergie consommée correspondante ; (h) La quantité de gazole remboursée est égale au revenu partiel autorisé correspondant aux charges combustibles (RPA1) / le coût moyen pondéré du litre de gazole ;  (i) La 

consommation spécifique est définie initialement dans le cahier des charges et actualisée par des mesures effectuées lors des missions. 


