
 
 

 

 
 

   تولي المراقبة الحصرية من طرف شركة تخص بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

« Orange S.A »  عبر شركتها الفرعية« Orange Belgium S.A » ركة شل«VOO S.A» نشطة االتصاالت وأل

   "Brutélé S.C.R.L"واإلعالم والتكنولوجيا لشركة 

 

، يضع 2-14-652من المرسوم التطبيقي رقم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13للمادة طبقا 

 مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

 .الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة

الصادر بتطبيق القانون رقم  2.14.652من المرسوم رقم  9إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكام المادة 

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12

 

 أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 ؛ Orange SAمجموعة -

 ؛ Orange Belgium S.Aشركة  -

 ؛ VOO S.Aشركة -

 Brutélé S.C.R.L "" أنشطة االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا لشركة -

   طبيعة العملية

  الحصريةالمراقبة  تولي -

 

 القطاعات االقتصادية المعنية

 خدمات االتصاالت الثابتة -

 خدمات االتصاالت النقالة -

 األجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتها

 .2022مارس  17، وينتهي هذا األجل يوم ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ أيام 10 -

 

 ألطرافمسلم من لدن ا ملخص غير سري للعملية

وألنشطة  VOO" VOO S.A" المراقبة الحصرية لشركة Orange" Orange S.A" . تتمثل العملية موضوع التبليغ في تولي شركة

 .Brutélé" Brutélé S.C.R.L"االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا لشركة

Orange  هي مجموعة اتصاالت فرنسية تقدم مجموعة واسعة من خدمات االتصاالت اإللكترونية ، خاصة في مجاالت الهاتف الثابت

 دولة عبر العالم. 27واإلنترنت والهاتف المحمول في 

VOO  هي شركة بلجيكية مختصة في األسالك، وتنشط بشكل رئيسي في منطقة والون في بلجيكا. تورد شركةVOO  بشكل أساسي

 خدمات االتصاالت الثابتة عبر شبكة أسالكها الخاصة، وتورد بشكل محدود للغاية خدمات االتصاالت النقالة المعتمدة على شبكات

 المحمول لشركات أخرى.

 Brutélé ي هي شركة بلجيكية مختصة في األسالك وتنشط بشكل رئيسي ببلجيكا في جهة العاصمة بروكسل وفي بعض البلديات ف

 خدمات االتصاالت الثابتة من Brutélé منطقة والون )نواحي مدينة شارلوروا في إقليم هينو، وإقليم نامور وفي إقليم برابانت(. تقدم

 ة.خالل شبكة أسالكها الخاص


