
 

 
 

 

 بالغ صـــحفي
 2015مارس  81

 تكنولوجيا الجيل الرابعتراخيص  3منح 

 

الوكالة الوطنية تقرير المعد من طرف على ال ،2015مارس  18 يومالحكومة  رئيس صادق السيد
 الجيل من متنقلة تكنولوجيا تستعمل خيصاتر منح ب حول العروض المتعلقة لتقنين المواصالت

 .التصاالتالعامة ل شبكاتال وتشغيل إلنشاء (4G) الرابع
 

، 2015 مارس 12يوم  1ملفات ترشيحها ،مغربيخاضعة للقانون ال ،شركات (3) ثالث أودعت
 :ويتعلق األمر بـــ

 ؛المغرب اتصاالت 
 ؛تليكوم ميدي 
 ت.اكوربور  وانا 

 

 المواصالتلوكالة الوطنية لتقنين المخولة ل صالحياتالطار إفي  تمت الطلباتعملية تقييم 
 .لمنافسةا اإلعالن عن في سابقا المحددة المعايير أساس على 96-24 رقمالقانون  مقتضىب
 
 في للمساهمةباالستثمار  التزامات معالمتنافسة عروضا ذات جودة  الثالثقدمت الشركات و 

 .لالتصاالتالوطنية  التحتية البنية تطوير
 

 ما يلي :لى تقييم ملفات المترشحين عوقد أسفرت عملية 
 

  تجاوز االلتزامات المعلن عنها، والخاصة بالتغطية على مدى الخمس سنوات األولى من
 ؛في إطار طلب المنافسةللحد األدنى المطلوب التراخيص، 

  ؛الدولية سات والمعاييرفضل الممار قترحة ألمؤشرات جودة الخدمة الممطابقة 

                                                           
 .2015مارس  12انظر أيضا محضر جلسة فتح ملفات الترشيح المنشور على موقع الوكالة بتاريخ  1



 

 ستساهمان في تنمية الصبيب المتنقل العالي العمل ورؤية الشركات المتنافسة للسوق  خطة
 .والعالي جدا بالمغرب

 
 :2وقد حصلت ملفات الترشيح الثالثة المودعة لدى الوكالة على النقط التالية

100النقطة /   المترشح 

 اتصاالت المغرب 81

كوميميدي تل 80  

 وانا كوربورات 82

 
 كما تم تقديمهالشركات الثالث )ل 3تراخيص مؤقتة إسنادعلى أساس العروض المالية المقدمة، تم و 

 ( كما يلي :"C" الترخيص"، B" الترخيص"، A" الترخيص: 
المقابل المالي للترخيص 

 )بالدرهم مع احتساب الرسوم(
 المترشح منوحالمالترخيص 

 اتصاالت المغرب "B" الترخيص 1.000.000.000

 وانا كوربورات "C" الترخيص 503.000.000

 ميدي تليكوم "A" الترخيص 500.437.000
  المجموع 42.003.437.000

 
، سيساهم المتعهدون في نفقات إعادة تهيئة طيف واإلضافة لمبالغ المقابل المالي للتراخيص

 مليون درهم مع احتساب جميع الرسوم 860.4 مبلغ الترددات في حدود
 

على موقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت:  متوفرافسة هذا تقرير نتائج طلب المن
www.anrt.ma 

 
 
 

 

                                                           
 نقطة. 70تحدد نقطة اإلقصاء في  2
 تحدد خصوصيات كل ترخيص في تقرير البحث 3
 مليون درهم )مع احتساب الرسوم( لكل ترخيص 500حدد السعر االحتياطي األدنى في  4


