
 

 

 

 خصيبالغ لمجلس المنافسة متعلق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي 

 Cobra"المباشرة لشركة المراقبة الحصرية " VINCI S.A "شركة تولي

Servicios Comunicaciones y Energía S.L.U ، ". لمجموعة التابعةACS  و 

  "ACSمجموعة"و  "  VINCI S.A "بين شركة  ةمشترك منشأةإحداث 

 

 

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

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي 2 - 14 - 652رقم  التطبيقي

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

 

 المعنية:أسماء المقاوالت 

 "VINCI S.A"شركة  -

  " .Cobra Servicios Comunicaciones y Energía S.L.U " شركة -

  ACS مجموعة -

 :تينالعمليطبيعة 

 المراقبة الحصرية. يتول -

 . ةمشترك منشأةإحداث  -

 

 :ةالمعني ةاالقتصادي اتالقطاع

  الميكانيكية الهندسة خدمات -

  البناء خدمات توريدخدمات  -

 

 األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

  .أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -



 

 

 ملخص غير سري للعملية 

 

 اإلسبانية للشركة الحصرية المراقبة "VINCI S.A" الفرنسية الشركة ستتولى ، لها المخطط العملية بعد

"Cobra Servicios Comunicaciones y Energía S.L.U." ، قسم من العظمى الغالبية أي 

 . " ACS للمجموعة( "الصناعية الخدمات)

 األسهم شراء اتفاقية في عليها المنصوص للشروط وفقًا األسهم شراء خالل من المقترحة العملية تنفيذ سيتم

 2021 .مارس 31 في الطرفان أبرمها التي

 والملكية لالستحواذ ةمشترك منشأة إنشاء على أيًضا " VINCI SA " وشركة " ACS مجموعة "وافقت

 " وأدركتها طورتها التي المتجددة للطاقات والتسويق اإلنتاج أصول وتحسين األصول وإدارة والتشغيل

Cobra Servicios Comunicaciones y Energía S.L.U." 

 :التالية النشاط مجاالت في التوالي على األطراف تنشط العالمي، المستوى على

- " VINCI SA " ، لمجموعة األم الشركة هي ، فرنسا في تأسست التي VINCI ، مجموعة وهي 

 الطرق التحتية والبنية االمتيازات مجاالت في ، البلدان من كبير عدد وفي فرنسا في ، تنشط متنوعة

 والهندسة المدنية والهندسة العامة واألشغال  ، والبناء ، أساسي بشكل والمطارات السريعة

 ؛ الطرق وأعمال الميكانيكية والهندسة المناخ وهندسة الكهربائية

- " Cobra Servicios Comunicaciones y Energía S.L.U.، " أنشطة غالبية تشمل التي 

 في ، أقل وبدرجة ، إسبانيا في رئيسي بشكل نشطة " ACS لمجموعة "الصناعية الخدمات" قسم

 المنطقة خارج البلدان من كبير وعدد ورومانيا وإيطاليا وفرنسا والدنمارك وألمانيا البرتغال

 والميكانيكية الكهربائية الهندسة خدمات تقدم ؛ الالتينية أمريكا في سيما وال ، األوروبية االقتصادية

 أنها كما ، البناء وخدمات المعلومات تكنولوجيا وخدمات ، الحرارية الهندسة / الهواء وتكييف

 والغاز والنفط المتجددة والطاقات للطاقة التحتية البنية وتشغيل وصيانة وبناء تطوير في نشطة

 في خاصة اإلنشاء أو / و التطوير قيد تماًما جديدة امتيازات ثمانية تتضمن ؛ والتنقل والصناعة

 .الكهربائي النقل مجال

 .البناء خدمات وتوريد الميكانيكية الهندسة خدمات توريد أسواق في الطرفان ينشط المغرب، في

 

 


