
     

 

 

 

 

 

ة فس ا ملن ا س  جملل ــالغ   ب

 ختص اديـــمرشوع معلية تركيـز اقتصول ـــح 

  ملراقبة احلرصيةاملشرتكــة ا ىل تويل املراقبة ا تويلمن  ’’Colas du Maroc Sarl’‘انتقــال رشكة 

 ابملائة  50 لنس بةهئا عرب اقتنا ،’’.Société des Granulats de Tiflet SA’‘لرشكة 

 املتبقيةق التصويت من رأ س مال وحقــو 
                                         

، يضع جملس 2-14-652 من املرسوم التطبيقي رمق 10املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة ط  

 وهجة من قبل ال طراف.املنافسة رهن ا شارة العموم "ملخص العملية" أ دانه واذلي يتضمن املعلومات امل

عداد هذه املعلومات من ق    ريغاخلاطئة أ و  بل ال طراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك املعلومات،وقد مت ا 

 الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.

 : عنيةامل  أ سامء املقاوالت واجملموعات

  شــركة‘’Colas du Maroc Sarl’’. 

 ة رشك‘’Société des Granulats de Tiflet SA.’’. 

 : طبيعة العملية

  راقبة احلرصيةاملتولــي. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

  احلصــىع ــمقالاس تغــالل قطاع (Granulats.) 

بداء مالحظاهتمال جل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أ جل ا 

 5   من اترخي نرش هذا البالغ. أ ايم ابتداء 

 ص غري رسي للعمليةــــملخ

ن تويل م ’’Colas du Maroc Sarl’‘انتقــال رشكة ختص  معلية، مبلف تبليغ 2021 ش تنرب 28 توصل جملس املنافسة، يف اترخي  

ىل تويل املراقبة ا ابملائة من  50ا لنس بة ، عرب اقتناهئ’’.Société des Granulats de Tiflet SA’‘لرشكة رصية ملراقبة احلاملشرتكــة ا 

 .رأ س مال وحقــوق التصويت املتبقية

سوق تنشط يف ال  ،'' الفرنس يتنيBouygues'' و ''Colas'' موعيتاتبعة جمل ، رشكة مغربية’’Colas du Maroc Sarl’‘رشكة 

نتاج مواد البناء،  يف جمال، ''Colas''وعهتا مجمالوطنية، عرب خمتلف فــروع  ، (bitumeلبتومني )وجتارة اتشييد الطرق وصيانهتا، وا 

 وبيع املس تحلبات، ع الوة عىل توفري اخلدمات املرتبطة ابلبنية التحتية للنقــل. 

نتاج م، رشكة مغربية ’’.Société des Granulats de Tiflet SA’‘رشكة   للحصــىاء واس تغالل مقلع اد البنو تنشط يف جمال ا 

(Granulats متواجــد يف ) تيفلت.مدينة 


