
 

 

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 Veolia Services àالمتعلقة بإحداث منشأة مشتركة بين كل من شركة " و

l’Environnement Maroc" و شركة "Asment de Temara". 

-14-652من المرسوم التطبيقي رقم  10والمادة المتعلق بحرية األسعار والمنافسة  104-12من القانون رقم  13بقا للمادة ط

 ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.2

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

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

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

 .فسةالمتعلق بحرية األسعار والمنا 104.12القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 .".Veolia Services à l’Environnement Maroc S.A"ركة ش -

  "..Asment de Temara S.A "شركة  -

   
 :طبيعة العملية

 

  .إحداث منشأة مشتركة -

 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .الصناعية معالجة النفايات قطاع -

 

 :لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهماألجل المحدد 

 .2022 يونيو 23وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

و   ".Veolia Services à l’Environnement Maroc S.A" شركتيتوصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ مفـاده أن   

"Asment de Temara S.A." منصة للمعالجة  واستغاللالغرض منها هو تطوير  تعتزمان إحداث منشأة مشتركة

 المسبقة وإعادة استعمال النفايات الصناعية غير الخطرة والخطرة.

 : األطراف المعنية بهذه العملية

- " Veolia Services à l’Environnement Maroc S.A."   وهي  المغربي،خاضعـة للقانون شركة هي

التي تنشط بشكل خاص في المغرب في خدمات توزيع الكهرباء ومياه الشرب وخدمات Veolia أحد فروع مجموعة 

 تدبير الصرف الصحي السائل. 

-  "Asment de Temara S.A. ،تقوم في المغرب باستغالل معمل " هي شركة خاضعـة للقـانون المغربي

،  .Votorantim S.Aنع للخرسانة وموقع لحبيبات الخرسانة، وهي أحد فروع مجموعة لإلسمنت وثمانية مصا

وهي شركة برازيلية عالمية تنشط في قطاعات مختلفة تشمل صناعات اإلسمنت والمعادن والصلب والطاقة 

  .والسليلوز وعصير البرتقال المركز


