
  

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

من رأسمال  %20 لنسبة  (TMSA)بــخــصــوص اقــتــنــاء الــوكــالــة الــخــاصــة طــنــجــة الــمــتــوســط 

 Société d’Aménagement Tanger Tech "(SATT)وحقوق التصويت لشركة "

 China Communications Construction Company Ltd "(CCCC)" كةشر كذا اقتناء كل منو

  China Road and Bridge Corporation " (CRBC)وشركة "

 CCCC Investment Company " (CCCC IC)وشركة "

 من رأسمال وحقوق التصويت لنفس الشركة %35 لـ

 

 من المرسوم التطبيقي رقم 10مادة ـة والـسـافـنـمـار والـعـسة األـريـحـق بـلـعـالمت 104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل 2-14-652 

 األطراف.

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

 غير الصحيحة التي قد تشتمل عليها التعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.

  

 : المعنية والمجموعاتأسماء المقاوالت 

 ؛ (TMSA)الوكالة الخاصة طنجة المتوسط         -
 

 ؛ Beijing Zhonglu Urban Development Company Ltd" (Beijing Zhonglu)"شركة         -

 

 .Société d’Aménagement de Tanger Tech "(SATT)" شركة    -

                                              

 : طبيعة العملية

 (Beijing Zhonglu). شركةو (TMSA) شركةمن طرف  (SATT) شركةتولي المراقبة المشتركة على 

  

 :  معنيةالقطاعات االقتصادية ال

 .تسريع الصناعيتهيئة وإدارة وتطوير مناطق ال    - 
 

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 10        -

   

 ملخص غير سري للعملية 

 

بخصوص اقتناء  تركيز عمليةمشروع ب ، توصل مجلس المنافسة بالمملكة المغربية بإشعار متعلق2020 دجنبر 24في 

 ؛(SATT)شركة لحقوق التصويت ورأسمال من  %20لـ  (TMSA)الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 

 

بخصوص اقتناء  عملية تركيزمشروع ، توصل مجلس المنافسة بالمملكة المغربية بإشعار متعلق ب2021يناير  14في 

حقوق ومن رأسمال  %35لـ  (Beijing Zhonglu)عبر شركة  (CCCC ICو)(CRBC) و (CCCC)شركات 

 ؛(SATT)شركة لالتصويت 

 

 تطوير عن مسؤولة المغربي للقانون خاضعة مساهمة شركة هي، و(TMSA)الوكالة الخاصة طنجة المتوسط         -

 ؛ (TANGER MED)" المتوسط طنجة" الصناعي المجمع تسيير و وتخطيط
 

ات مسؤولية ذوهي شركة قابضة  "،Beijing Zhonglu Urban Development Company Ltd"شركة         -

الستثمارات االمدن والمجمعات الصناعية الوطنية واألجنبية، و مشاريع تعنى باالستثمار في في طور اإلنشاءمحدودة 

وكدا  لمعداتتأجير اآلالت واو المعدات وقطع الغياربيع اآلالت وو في البنية التحتية، وأنشطة االستيراد والتصدير

 ؛ المساكن تأجيرو الملكية المشتركةثمار وإدارة التجارة والسياحة والخدمات وإدارة ستاال

 

 المغربي، للقانون خاضعة مساهمة شركة هي"، وSociété d’Aménagement de Tanger Tech" شركة    -

 ."مشروع "مدينة محمد السادس طنجة تيكب الحرة المنطقة تطوير عن مسؤولة

 

 


