
  

 

 متعلـق بمشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

ما بين شركتي                                                 "Movicortes du Maroc"مشتركة  منشأةخلق   تخص

"Société Marocaine de Distribution du Matériel" و                                

Urbanizaçoes e Construçoes, Lda, "  "Lisurba 

 

                                                                                       

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

هن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل ، يضع مجلس المنافسة ر14-2

 األطراف.

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

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

 : المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

 ؛"Société Marocaine de Distribution du Matériel"شركة  -

 ؛Urbanizaçoes e Construçoes, Lda, "  "Lisurba شركة -

 ."Movicortes du Maroc"شركة -

        

 : طبيعة العملية

  شتركةالمتولي المراقبة         -

  

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 .والفالحية  الصناعية المعدات توزيع   - 

  

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 3        -

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

و  "Société Marocaine de Distribution du Matériel"تي شركتوصل مجلس المنافسة بتبليغ مفاده أن 

Urbanizaçoes e Construçoes, Lda, "  "Lisurba  تعتزمان خلق شركة مشتركة"Movicortes du Maroc". 

 

المغربي  ونللقان خاضعة هي شركة "Société Marocaine de Distribution du Matériel"شركة  -

 تقديمباإلضافة إلى  جزاءها،أو ملحقاتها كذا و الميكانيكية، المعدات االستيراد، وتسويق وكراء وتنشط في

 . الصدد هذا في التقنية ةالمساعد

نشط في تهي شركة خاضعة للقانون البرتغالي،  Urbanizaçoes e Construçoes, Lda,"  "Lisurbaشركة  -

نجاز مشاريع عقارية و سياحية، في شراء وإعاد ة البيع في إفي دراسة ووال العامة، شغألقطاع البناء المدني وا

. إدارة الممتلكات العقارية الخاصة والتي تخص الغير وكذا المشاركة/المساهمة في شركات أخرىوالممتلكات، 

 تقديم خدمات إدارية، تسييرية واستشارية.  كما تعمل على 

- "Movicortes du Maroc" كراء وتسويق و شط في االستيرادستنكة خاضعة للقانون المغربي، هي شر

شغال العامة،  ألمن قطاع البناء وافي كل تقنية المساعدة الجزاءها، وفي تقديم أالميكانيكية وكذا ملحقاتها و المعدات

قل قطاع النوفي المعادن ومعالجتها، وقطاع الفالحة وقطاع البيئة وإعادة التدوير،  وقطاع استخراج

 قطاع تقديم خدمات االستشارة المتعلقة باألنشطة السالفة الذكر.  كذا و مداد/اللوجيستيكي ووسائل النقلإلوا


