
 
 

 

 

 

 

 

 BUTECشركة " تولي تخص بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصاديمتعلـق  لمجلس المنافسةالغ ب

Group Holding Limited " لشركتيالمباشرة المراقبة الحصرية "Engie Services 

Maroc SA" "وCofely Tanger SAS" شركة " ل، والمراقبة الحصرية الغير المباشرة

Cofely Contracting Maroc SARL " 

 

 

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

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة 652-14-2

 من قبل األطراف.

 ،ات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، ذلك أن كل المعلوماتوقد تم إعداد هذه المعلوم

 قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة. ، التيصحيحةالخاطئة أو غير ال

 أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها:

 ؛BUTEC ةالتابعة للمجموعة اللبناني " LimitedBUTEC Group Holdingشركة " -

 ؛"SAS Engie Afrique" للشركة الفرنسيةالتابعة  "Engie Services Maroc SAشركة " -

  Engie Energie Servicesالتابعة للشركة الفرنسية " "SAS Cofely Tangerشركة " -

SA". 

  Engieالتابعة للشركة الفرنسية " " SARL Cofely Contracting Marocشركة " -

Energie Services SA." 

 :طبيعة العملية

 .تولي المراقبة الحصرية  -

 القطاعات االقتصادية المعنية:

 ؛المناخية الهندسة  -

 ؛الهندسة الكهربائية -

 .دارة وصيانة المباني متعددة التقنياتاإلخدمات  -

 مالحظاتها:ألجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء ا

 ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ أيام 5 -

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 BUTECمشروع عملية تركيـز اقتصادي تخص تولي شركة "لبتبليغ  مجلس المنافسة ، توصل2022يناير  17ي ف

Group Holding Limitedلشركتي " المباشرة " المراقبة الحصريةEngie Services Maroc SA "

، Engie Energie Servicesو Engie Afriqueعلى التوالي من طرف  تابعتينال "Cofely Tanger SASو"

 "التابعة لشركة  " Cofely Contracting Maroc SARLوالمراقبة الحصرية الغير المباشرة على شركة " 

Engie Energie Services SA." 

 BUTEC Group Holding Limited مجموعة للمسجلة لدى المركز المالي الدولي في دبي، وهي فرع  شركة

والميكانيكية في مشاريع البناء المدنية والكهربائية  بشكل رئيسيتنشط و 1964التي تأسست في  BUTECاللبنانية 

 ي بعض دول الخليج.في مناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا وف

 الهندسة الكهربائيةفي أسواق  Cofely Tangerو Engie Services Maroc، تنشط شركتي في المغرب

 Cofely Contracting Maroc SARLأما شركة  دارة والصيانة متعددة التقنيات.خدمات اإلوالمناخية وفي 

 فهي ال تزاول أي نشاط حاليا.


