
     

  

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 CEPSA Comercial Petrolea SAU تيالسيطرة المشتركة لشركتخص 

      شركتي ب م رأسمال وحقوق التصويت المتعلقةعلى أسهش.م   Majdaline Holdingو

 Sorexi  وش.مBitulife   المملوكتين لشركة ش.مMajdaline Holding  ش.م     

 

                                                                                       

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

ص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخ14-2

 األطراف.

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

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

 : المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

 CEPSA تنتمي إلى مجموعة  التي trolea SAUCEPSA Comercial Pe شركة -

      ش.م  Majdaline Holding  شركة -

   ش.م   Sorexiشركة  -

   ش.م   Bitulifeشركة  -

                                                 

 : طبيعة العملية

ش.م   Bitulifeو  ش.م Sorexi السيطرة المشتركة على أسهم رأسمال وحقوق التصويت المتعلقة شركتي       -

   ش.م   Majdaline Holdingالمملوكتين لشركة 

 

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 سوق بيع و معالجة القطران -

 سويق منتجات العزل القائمة على القطران سوق بيع منتجات البناء وتصنيع وت -

  

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 10        -

   

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

  

 Majdaline Holding S.A( و CEPSA)التابعة لمجموعة  .CEPSA Comercial Petroleo S.A.Uتخطط شركتي   

. هاتين الشركتين تخضعان حاليا  Bitulife S.Aو  Sorexi S.Aلالستحواذ على حصة سيطرة مشتركة في شركتي 

 Majdalineلسيطرة شركة 

 عن حرية األسعار والمنافسة. 104.12عملية االستحواذ تشكل عملية تركيز اقتصادي وفقا لمقتضيات القانون رقم 

 نشاط الشركات المعنية بالعملية :فيما يلي 

- CEPSA.هي مجموعة اسبانية تنشط في مجال النفط والغاز : 

- Majdaline هي شركة قابضة مغربية غرضها امتالك كامل رأس مال شركتي :Sorexi S.A  وBitulife S.A 

- Sorexi S.A  وBitulife S.Aيع ومعالجة : شركتان خاضعتان للقانون المغربي وتنشطان على التوالي في ب

 القطران وتجارة منتجات البناء وفي تصنيع وتسويق منتجات العزل القائمة على القطران

 


