
     

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص يادـــمعلية تركيـز اقتصمرشوع ول ـــح 

من خالل  CME Africa Holding BV ةلرشك ملراقبة احلرصيةا   VINCI Concessions رشكة تويل

 VINCI Concessions DEUTSCHLAND GMBH ابلاكملوك لفرعها املم

                               
                                         

، يضع جملس 2-14-652من املرسوم التطبيقي رمق  10املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة  12.104من القانون رمق  13بقا للامدة ط  

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن املعلومات  املوهجة من قبل الأطراف. املنافسة رهن ا 

عداد هذ ه املعلومات من قبل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك املعلومات، اخلاطئة أأو غري وقد مت ا 

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

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم  الصادر بتطبيق القانون رمق  2.14.652من املرسوم رمق  9املادة ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12
 

 :املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

 شــركة  VINCI Concessions ؛ 

 شــركة   VINCI Concessions DEUTSCHLAND GMBH ؛ 

 شــركة  CME Africa Holding BV ؛ 

 

 : طبيعة العملية

  احلرصيةتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 نتاج الكهرابء من مصادر الطاقة املتجددة قطاع  .ا 

بداء مالحظاهتمالأجل احملدد     :للأغيار املعنيني من أأجل ا 

 10   2022يوليوز  29 يوم يف هذا الأجل، وينهتيي من اترخي نرش هذا البالغ أأايم ابتداء. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 مسمل من قبل الأطراف  رسي للعمليةص غريــــملخ

 

 VINCI Concessionsالفرنس ية ، من خالل فرعها الأملاين اململوك ابلاكمل  VINCI Concessions، س تحصل رشكة عد الصفقةب

DEUTSCHLAND GMBH  لرشكة الهولندية ل ، عىل الس يطرة احلرصيةCME Africa Holding BV  والرشاكت اليت متتكل

ا  مس يطرة بشلك مبارش أأو غري مبارش. فهيا حصص 

ىل مجموعة  Concessions  VINCIتنمتي  ، ويه مجموعة متنوعة الانشطة ، يف فرنسا ويف عدد كبري من البدلان ، يف  VINCIا 

، والهندسة  جماالت الواكالت والبنية التحتية )الطرق الرسيعة واملطارات بشلك أأسايس( ، والبناء ، والأشغال العامة والهندسة املدنية

 خدمات يف قطاعي الطاقة والبناء. VINCIالكهرابئية ، وهندسة املناخ والهندسة املياكنيكية وأأعامل الطرق يف املغرب ، تقدم مجموعة 

فريقيا )املغرب وتونس  CME Africa Holding BVمتتكل  منصة لتطوير الطاقة املتجددة مع أأنشطة تمنوية يف شامل وغرب ا 

ىل تطوير وبناء وتشغيل مزارع الرايح الربية وحمطات الطاقة الكهرومائية. والس نغال( وهتدف  يف املغرب ا 
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