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 بــالغ لمجلس المنافسة

فروع  مباشرة لعدةالتخص المراقبة غير  متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي 

 "  La SOCIETE MAROCAINE DE COOPERATIONتابعة لشركة

"PHARMACEUTIQUE- COOPER PHARMA SA  شركةمن طرف               
"COOPER PHARMA REPARTITION SA" 

 

 

المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليهاأسماء   

  "LA SOCIETE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE    شركة -

- COOPER PHARMA SA"      

"                                          COOPER PHARMA REPARTITION SA" - شركة   

   طبيعة العملية

ممارسة المراقبة الحصرية -  

 القطاعات االقتصادية المعنية

 - بالجملة ةالمنتجات الصيدالني توزيع  

 األجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتها

10    يام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغأ  - 

 ملخص غير سري للعملية

من شركة المقدمةاآلتية  نصبة العينيةتتمثل في األ "العملية"بعبارة  االمشار إليهن العملية المبلغة إ  

"SOCIETE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE-COOPER PHARMA"         

  الد يوري محمد زنقة ،41 – بالدار البيضاء الكائن مقرها ،وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي

 أصلهامن  للجزء( (i، المقدمة(الشركة ) 29.615بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم  المسجلةو

العقاريين  للملكيين (ii) الصيدالنية،التجاري المخصص انفراديا لنشاط البيع بالجملة والتوزيع للمنتجات 

لفائدة الشركة  ،التي لها نفس هذا النشاط الشركات كامل مساهماتها فيiii) ) و النشاطالمخصصين لهذا 

 الكائن مقرها بالدار البيضاء ،شركة مساهمة وهي "COOPER PHARMA REPARTITION"لها التابعة 

 للدار البيضاء تحت رقم بالسجل التجاري المسجلةتجزئة العالمية و ،5رقم  )سيدي مومن(

 )الشركة المستفيدة(.196.635
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المتعلق بحرية األسعار والمنافسة كون  104-12من القانون  11تشكل العملية تركيزا حسب مفهوم المادة 

لعدة مقاوالت يكمن غرضها في نشاط الحصرية بكيفية غير مباشرة المراقبة  تولىتس ةالمستفيدالشركة 

 الصيدالنية. البيع بالجملة والتوزيع للمنتجات

السالف  104-12من القانون  12لى مجلس المنافسة من طرف المشتري تطبيقا للمادة إتم تبليغ العملية  

 ،كون رقم المعامالت اإلجمالي 2014فاتح دجنبر بتاريخ  12-14-652من المرسوم رقم  8الذكر والمادة 

المعنية بعملية و المجموعات أالمنجز في المغرب من طرف المقاوالت  2019لسنة  ،دون احتساب الرسوم

 ( درهم.250.000.000)وخمسين مليون يفوق مائتين هذه  التركيز

ترغب، طبقا لمدونة  ،مؤسسة صيدالنية صناعية " بصفتهان الشركة "المقدمةإف العملية،ومن خالل هذه 

حداث قطب مخصص إ ،ومن جهة اخرى ،ن تركز على نشاطها الصناعيأ ،من جهة ،االدوية والصيدلة

 البيع بالجملة والتوزيع للمنتجات الصيدالنية.لنشاط 

   


