
 

 

 

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

من طرف شركة   Orange Concessionsتولي المراقبة المشتركة ل تخص 

Orange Participations    التابعة لمجموعةOrange ،و شركة Consortium 

HoldCo صندوق اإليداع والتدبير  كل مني تعتبر وعاء استثماريا خاضعا لمراقبة ت، ال

 .Electricité de France (EDF)" وشركة الكهرباء الفرنسية  CDCالفرنسي " 

 

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

" أدناه والذي ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية2-14-652التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول 

 ة.العملية المرتقب

 

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 ".Orange Concessions SAS "ركة ش -

 " Consortium HoldCoشركة "  -

 "Orange SAشركة " -

 "Caisse des Dépôts et Consignationsشركة " -

 "Electricité de France SAشركة " -

    

 :العمليةطبيعة 

 

                                          على أسهم رأسمال وحقوق التصويت المتعلقة بشركة  المشتركةالمراقبة اولي ت -

Orange Concessions SAS." 

 

 المعنية:لقطاعات االقتصادية ا

 

 .خدمات االتصاالت اإللكترونيةقطاع  -

 

 :مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء 

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 10 -

 

 



 

 

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

  

                  من قبل   Orange Concessionsفي اقتناء المراقبة المشتركة ل  هذه العملية المرتقبةتتمثل 

Orange Participations،  خاضعة للمراقبة الحصرية لشركة 99.99وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  ٪

Orange ، وConsortium HoldCo ،   وهي وعاء استثماري خاضع للمراقبة المشتركة  من قبل

وشركة   Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)"صندوق اإليداع والتدبير" الفرنسي

 .Electricité de France (EDF)الكهرباء الفرنسية 

 

 األطراف المعنية بعملية التركيز هي:

هي مجموعة اتصاالت تقدم مجموعة واسعة من خدمات االتصاالت اإللكترونية،   Orangeمجموعة  -

 دولة حول العالم. 27خاصة في مجاالت الهاتف الثابت واإلنترنت والهاتف المحمول في 

- Caisse des Dépôts et Consignations  هي مؤسسة عمومية فرنسية تتمتع بنظام قانوني خاص

وتتولى تدبير األرصدة الخاصة التي ترغب السلطات العمومية في تمتيعها بحماية خاصة، وتضطلع 

بمهام تكتسي صبغة المصلحة العامة لدعم السياسات العمومية المعتمدة من طرف الدولة الفرنسية وتزاول 

 أنشطة يمكن التنافس في شأنها.

بشكل أساسي داخل فرنسا وخارجها في أسواق الكهرباء،   Electricité de Franceتنشط مجموعة  -

وال سيما في إنتاج الكهرباء وبيعها بالجملة وفي التداول التجاري في الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتزويد 

 الطاقية. بها ، وبدرجة أقل في تجارة الغاز بالجملة والتقسيط، فضال عن توفير الخدمات

في تصميم ومد واستغالل وصيانة وتسويق شبكات المبادرة   Orange Concessionsسيتمثل نشاط و

" لالتصاالت اإللكترونية بواسطة األلياف البصرية لشركة Réseaux d'Initiative Publiqueالعمومية "

Orange Franceاعات الترابية الفرنسية هي عبارة عن مشاريع تنشؤها الجم . وشبكات المبادرة العمومية

 إلحداث شبكة لالتصاالت وتهدف إلى استكمال المبادرة الخاصة لتحقيق تغطية كاملة للتراب الوطني.

 

 

 


