
 

  

 متعلـق بمشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 الحصرية  " المراقبة Veolia Environnement S.A "شركة  تولي تخص

  " Suez S.A " شركة ل مملوكةأصول وأنشطة  على

 

المرسوم التطبيقي رقم من  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.

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

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

  

 : المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

 ؛" Veolia Environnement S.A " شركة  -

  ." Suez S.A "  شركة -

        

 : طبيعة العملية

  . اختياريعرض عمومي تقديم  بواسطةالمراقبة الحصرية  تولي

   

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 .المياه العادمة المياه ومعالجة خدمات  -

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم 

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5 -

 م من قبل األطرافملخص غير سري للعملية مسل  

السيطرة الحصرية  تنوي " Veolia Environnement S.A " شركة توصل مجلس المنافسة بتبليغ مفاده أن 

 Suez "أسهم  شراءلاختياري عرض عمومي من خالل تقديم  " Suez S.A "  أصول وأنشطة معينة لشركةعلى 

S.A " .  

 

وهي ، Euronext Parisمدرجة في بورصة  يةفرنس هي شركة " .Veolia Environnement S.A " شركة 

 .والبلدياتة الصناعيوحدات دارة المياه والنفايات والطاقة للإلر حلول ياإلدارة للموارد وتوف مجال في توفر حلوال

 

 .الطاقةو ةفاالنظو توفير الخدمات المتعلقة بالمياهاقتصادية عبر ثالثة قطاعات في  Veoliaشركة نشط ت

 

بشكل خاص في قطاعات خدمات إدارة المياه وتوزيع الكهرباء وخدمات إدارة  Veolia شركة في المغرب ، تنشط

الفاعلين ، إمداد  Veoliaعليها  ستتحوذالتي وفي المغرب  Suezالنفايات، بينما من بين األنشطة المستهدفة لشركة 

الخاصة  ئيةالكيمياالمواد ا بوكذمياه العادمة أنظمة معالجة المياه والذات الصلة بالحلول التكنولوجية والهندسية ب

 .بمعالجة المياه

 

 Euronext Parisهي شركة يقع مقرها الرئيسي في فرنسا وهي مدرجة في بورصة  " .Suez S.A " شركة 

 والبلديات. ةالصناعيوحدات إدارة المياه والنفايات للفي مجال  الوفر حلوت

 

والتقنيات والحلول لتثمين إعادة التدوير واو المياهمتعلقة باقتصادية ثالثة قطاعات في  " .Suez S.A " شركة  نشطت

 البيئية.
 


