
  

                                متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 وشركة «  Sabena Aerospace»   شركةبخصوص تولي كل من 

( Société Fédérale de Participations et d’Investissement » (SFPI   » 

 التصويت المتعلقة بشركةالمراقبة الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق 

« Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques » (SABCA)  

                                                                                       

-652من المرسوم التطبيقي رقم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل 14-2

 األطراف.

وقد تم إعداد هذه المعلومات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، ذلك أن كل المعلومات، الخاطئة أو 

 صحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.غير ال

  

 : المعنية والمجموعاتأسماء المقاوالت 

 ؛ Betrix Holdingمجموعة  المملوكة من طرف  Sabena Aerospace شركة       -

 ؛ » issement » (SFPI)Invest’Société Fédérale de Participations et d شركة       -

 .   »Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques « (SABCA)  شركة       -

 

 : طبيعة العملية

 أسهم رأسمال وحقوق التصويت المتعلقة بشركة تولي المراقبة الحصرية على        -

   de Constructions Aéronautiques (SABCA). Société Anonyme Belge 

  

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 قطاع الطيران: - 

o هياكل الطائرات 

o نظام التشغيل 

o الصيانة واإلصالح  (MRO) 

o ( األنظمة الجوية بدون طيارUAS) 

 

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 10        -

  

 غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف ملخص

 

شركة  كل من ، توصل مجلس المنافسة بالمملكة المغربية بإشعار متعلق بعملية تركيز بموجبه اتفقت2020 ابريل 7في '' 

SABENA AEROSPACE وشركة  قانون الخاص البلجيكيالخاضعة للSOCIETE FEDERALE DE 

FPI)INVESTISSEMENT (S’PARTICIPATIONS ET D ،المراقبة  بتولي الخاضعة للقانون العام البلجيكي

 SOCIETE ANONYME BELGE DE الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق التصويت المتعلقة بشركة

CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (SABCA)على بذلك تسيطر والمساهم الرئسي  . هذه األخيرة تعد

 .SABCA MAROCاة المسم لقانون الخاص المغربيالخاضعة لالشركة 

موعة من في مجتنشط  كما إدارة جزء من ممتلكات السلطات االتحادية البلجيكيةتتكلف بشركة قابضة  SFPIتعتبر  

 ستثمارية.   االمشاريع ال

  تنشط في مجال قطاع الطيران. SABENA AEROSPACE الشركة البلجيكية

  ء''.الفضاتنشط في مجال مجموعة وهي  SABCA الشركة البلجيكية


