
  

 

 محعهـق بحبهيػ مشزوع عمهية جزكيـز اقحصادي بــالغ نمجهس انمنافسة

            " نكم أسهم رأسمال شزكة Argos Wityu S.A.Sجخص اقحناء شزكة  "

"EJ Barbier SA من رأسمال         %64.76" وانحي جمحهك بذورها حصة

                                           من حقىق انحصىيث انمزجبطة به نهشزكة انمساهمة      %89.28و

" Société anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques  "        

 ".Adex SNCمن أسهم رأسمال شزكة "  %29وكذا حصة  

  

يٍ انًشسٕو  30انًخعهك بحشٌت األسعبس ٔانًُبفست ٔانًبدة  301-31يٍ انمبٌَٕ سلى  31طبمب نهًبدة 

، ٌضع يجهس انًُبفست سٍْ إشبسة انعًٕو "يهخص انعًهٍت" أدَبِ ٔانزي 1-31-251سلى  انخطبٍمً

 ٌخضًٍ انًعهٕيبث انًٕجٓت يٍ لبم األطشاف.

ٔلذ حى إعذاد ْزِ انًعهٕيبث يٍ لبم األطشاف انًبهغت انخً حعخبش ٔحذْب انًسؤٔنت عُٓب، رنك أٌ كم 

م عهٍٓب ال حعبش بخبحب عٍ يٕلف يجهس انًُبفست حٕل انًعهٕيبث، انخبطئت أٔ غٍش انصحٍحت، انخً لذ حشخً

 انعًهٍت انًشحمبت.
 

 : أسماء انمقاوالت وانمجمىعات انحي جنحمي إنيها

 ؛ "Argos Wityu S.A.Sششكت " -

 ."EJ Barbier SAششكت " -
    

 

 : طبيعة انعمهية
 

 .انحصٕل عهى انسٍطشة انحصشٌت -
 

 

 :  انقطاعات االقحصادية انمعنية
 

 .ٔانُممأ أٔ انصحتاألغزٌت  صُبعت يجبل -
 

 : ممن أجم إبذاء مالحظاجه ينانمعني نألؼياراألجم انمحذد 

 يٍ حبسٌخ َشش ْزا انبالغ ابخذاءأٌبو  30 -
 

 مهخص ؼيز سزي نهعمهية مسهم من قبم األطزاف
 

  بًٕجبّ لشسث ششكت يسبًْت يبسطت ٔانخببعت نًجًٕعت       حشكٍز   انصفمت انًحخًهت عببسة عٍ عًهٍت

"Argos Wityu S.A.S" ببنحصٕل عهى جًٍع سأسًبل ششكت "EJ Barbier SA ًحًخهك )أ( " ٔانخ

يٍ حمٕق انخصٌٕج انًشحبطت بّ نهششكت انًسبًْت                                                %81.28ٔسأسًبل يٍ   %24.12حصت 

" Société anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques " أي "EPC )25" ٔ)ة%  

 "EPC" ٔانخً حشكم يع جًٍع انششكبث انخببعت نٓب يجًٕعت "Adex SNCيٍ أسٓى سأسًبل ششكت "

" بشكم سئٍسً فً لطبع حصٍُع انًخفجشاث، خذيبث انحفش ٔانخعذٌٍ ٔخذيبث EPCحُشظ يجًٕعت "

 يٕاد كًٍٍبئٍت يعٍُتَخبج انٓذو. ٔكزنك فً إطبس حٕفٍش انخذيبث انهٕجسخٍت ٔخذيبث انُمم، ٔحطٌٕش ٔإ

" ًْ ششكت إداسة األصٕل انخً حسخثًش فً انعذٌذ يٍ Argos Wityu S.A.Sٔحٍث إٌ ششكت "

  فً أٔسبب يثم صُبعت األغزٌت أٔ انصحت أٔ انُمم. يجبالث انُشبط


