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  VSATو 3RP ،GMPCSمنح تراخيص نتائج طلبات المنافسة ل
 
 

على التقرير المعد من طرف الوكالة الوطنية  ،2015 يوليو 23 الحكومة يوم رئيس صادق السيد
 : بمنح تراخيص لتقنين المواصالت حول العروض المتعلقة

  ةمقتسم ذات مواردإقامة واستغالل شبكة راديوكهربائية (3RP)؛  
 لوجياو بتكنبواسطة األقمار الصناعية  تقديم خدمات االتصاالت (GMPCS)؛ 
 لوجياو بتكنبواسطة األقمار الصناعية  تقديم خدمات االتصاالت (VSAT.) 

 
، وهو األجل المحدد إليداع الملفات بالنسبة لطلبات المنافسة الخاصة 2015يونيو  16 بتاريخ

، VSATيوليو بالنسبة لطلب المنافسة الخاص بترخيص    07، وGMPCSو 3RPبتراخيص 
 وهي كما يلي: شركات ملفات ترشيحها (6) ست أودعت
 ةمقتسم إقامة واستغالل شبكة راديوكهربائية ذات موارد (3RP)؛  

 CIRES TELECOM ؛ 

 SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT VERT (SADV). 

 لوجياو بتكنبواسطة األقمار الصناعية  تقديم خدمات االتصاالت (GMPCS)؛ 
 CLS MAROC؛ 

 GLOBAL SATELLITE MOROCCO. 

 لوجياو بتكنبواسطة األقمار الصناعية  تقديم خدمات االتصاالت (VSAT.) 
 ITISSALAT AL-MAGHRIB 

 SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT VERT (SADV) 

 WANA CORPORATE 

 
 .المنافسة اإلعالن عن في سابقا المحددة المعايير أساس علىعملية تقييم  تمت



 عما يلي : تقييمالأسفرت عملية ، VSATو 3RPفيما يخص تراخيص 
  مطابقة االلتزامات المعلن عنها من طرف كل مترشح للحد األدنى المطلوب في

 إطار طلب المنافسة؛
 جودة الملفات المودعة من طرف المترشحين 
  جودة الخدمة المقترحة ألفضل الممارسات والمعايير الدولية؛مطابقة مؤشرات 
 3 خدمات ستساهم في تنميةمنسجمة و  العمل ورؤية الشركات المتنافسة للسوق خطةRP 
 VSATو

قد تم تحديدها في دفاتر التحمالت، على  VSAT 1و 3RPوعلما أن المقابل المالي لتراخيص 
قد حصلت ملفات ف(، 19000000مليون درهم ) 19( و600000التوالي في ست مئة ألف درهم )

 : الترشيح المودعة لدى الوكالة على النقط التالية
100النقطة على   المترشح 

Licences 3RP 

87 Cires Telecom 

81 SADV 

Licences VSAT 

88 Itissalat Al-Maghrib 

72 SADV 

86 Wana Corporate 

 لجميع المترشحين. تم إسناد تراخيص مؤقتةعلى أساس العروض المالية المقدمة، و 
 

، ، فلم يتم قبول الملفات المودعة من طرف المترشحينGMPCSأما فيما يخص تراخيص 
 في طلب المنافسة هذا. GMPCSوعلى هذا األساس، لم يتم منح أي ترخيص 

 
محاضر ، باإلضافة إلى VSATو 3RPالخاصة بتراخيص  المنافسة اتتقرير نتائج طلبتم نشر 

 www.anrt.maعلى موقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت:  الترشيح لجميع التراخيص فتح ملفات
 
 

 
                                                 

 70تم تحديد النقطة اإلقصائية في 1 
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