
 

 

 

 مشروع عملية تركيـز اقتصادي والمتعلـق بتبليغ المنافسةلمجلس تعديلي بــالغ 

-Internationale De     Financement et de Participation تولي شركة "تخص 

Interfina"" و شركة "  "جــــــامـــــعة محمد الـــــسـادس متــــعـــــددة التـــخــصــصات التقــنيــــة، و

V-Holding S.A " الـــمشــــــتركة لـــشــركــــة    .المراقبةValyans Consulting  S.A." 

 

من المرسوم التطبيقي رقم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13بقا للمادة ط

ه والذي يتضمن المعلومات الموجهة ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدنا652-14-2

 من قبل األطراف.

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

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

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

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 ." Valyans Consulting  S.A "ركة ش -

  ".  S.A  Internationale De Financement et de Participation-Interfina"شركة  -

 جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. -

 " V-Holding S.Aشركة "  -

  
 :طبيعة العملية

 

  . المشتركةالمراقبة  -

 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .خاصة فيما يتعلق باالستراتيجية والتنظيم ونظام المعلومات ،ستشارية للشركاتاالخدمات القطاع  -

 

 معدل بطلب من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنيةملخص غير سري للعملية 

 

من رأس مال   22% تمثل الصفقة في استحواذ جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية علي حصة

جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المراقبة  مانحة بذلك .Valyans Consulting S.Aشركة

التي ستكون حصتها في   V-Holding S.A مع شركة ، .Valyans Consulting S.Aعلي شركة المشتركة

 :األطراف المعنية بهذه العملية .% 22حصتها في رأسمال   التي ستكون  .Intefina S.A و (%56) رأسمال

-  Interfina هــــي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي هـــــدفها الرئيسي هو االستحواذ على

حصص في الشركات ذات اإلمكانـــــات التنموية العــــالية  و كذا دعم شركات  في تنفيذ إستراتيجيـــتها 

 .التنموية

، لقانون المغربيكة مساهمة خاضعة لهــــي شرجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية،  -

 .OCP FONDATIONالمملوكة ل 

-     Valyans  هــــــــــي شــــركة مساهمة خاضعة للقـــانون المغربي هــــدفها الـــــرئيسي سواء في

راتيجية والتنظيم ونظام المغرب أو في الخارج توفير خدمات استشارية للشركات خاصة فيما يتعلق باالست

 .المالية للشركاتت و المساعدة المعلوما


