
 

 

  

 

 متعلـق بمشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

  " .Suez S.A " شركة مملوكة لأصول وأنشطة  الحصرية على المراقبةتولي  تخص

 Global" و" Meridiam" : يتشرك تحالف للمستثمرين يظم كل من  من طرف

Infrastructure Partnersمجموعة" و "Caisse des Dépôts et Consignations " 

 

من 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 652-14-2

 من قبل األطراف.

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

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

 

 : المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

 ؛"Meridiam"  شركة  -

 ؛Global Infrastructure Partners" (GIP)" شركة  -

  ؛"Caisse des Dépôts et Consignations"مجموعة  -

 ؛ ." .Suez S.A "  شركة -

 ." .Veolia Environnement S.A " شركة  -

        

 : طبيعة العملية

 .على أصول وأنشطةتولي المراقبة الحصرية 

   

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 ياه وتوزيع الكهرباء وخدمات إدارة النفايات. خدمات إدارة الم   - 

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم 

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5        -

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 Global" و" Meridiam"  تيتحالف للمستثمرين يظم كل من شرك توصل مجلس المنافسة بتبليغ مفاده أن

Infrastructure Partnersكذا مجموعة " و"Caisse des Dépôts et Consignations "السيطرة  ينوي

لك اقتناء ذبما في  ،على المستوى العالمي " .Suez S.A "  أصول وأنشطة معينة لشركةالحصرية على 

وذلك  Lydecشركة  في مساهماتها وبالخصوص في العديد من الفروع المغربية  الشركة الحصص التي تمتلكها 

 ." Nouveau Suez " بهدف خلق شركة جديدة تسمى  

-  Meridiam مدطويلة األالدارة اإلهي شركة أسست بموجب القانون الفرنسي متخصصة في تطوير وتمويل و 

والبيئة والبنية التحتية  طاقةتحول الالللبنية التحتية العامة المستدامة في ثالثة قطاعات: نقل السلع واألفراد، و

 االجتماعية.

- GIP  ت.مستقل يستثمر في قطاعات الطاقة، و المياه و النفاياصندوق لالستثمار هو 

-"Caisse des Dépôts et Consignations هي مؤسسة عمومية فرنسية تم إنشائها لخدمة التنمية "

 .االقتصادية بفرنسا

-  " Suez S.A. " ا الرئيسي في فرنسا وهي مدرجة في بورصة هي شركة يقع مقرهEuronext Paris وفر ت

 والبلديات. ةالصناعيوحدات إدارة المياه والنفايات للفي مجال  الحلو

- " Veolia Environnement S.A. " مدرجة في بورصة  يةفرنس هي شركةEuronext Paris ، توفر وهي

 .والبلدياتة الصناعيوحدات دارة المياه والنفايات والطاقة للإلول ر حلياإلدارة المثلى للموارد وتوف مجال في حلوال
 

 


