
  

 

 متؼلـق بتبليؾ مشروع ػملية تركيـز اقتصادي بــالؽ لمجلس المنافسة

 ".Aircastle Limited" مغ شركة "  MM Air Limitedانذماج شركة "تخص 

  
يٍ انًشسىو  30انًخعهك بحشٌت األسعبس وانًُبفست وانًبدة  301-31يٍ انمبَىٌ سلى  31طبمب نهًبدة 

نًُبفست سهٍ إشبسة انعًىو "يهخص انعًهٍت" أدَبِ وانزي ، ٌضع يجهس ا1-31-251انخطبٍمً سلى 

 ٌخضًٍ انًعهىيبث انًىجهت يٍ لبم األطشاف.

ولذ حى إعذاد هزِ انًعهىيبث يٍ لبم األطشاف انًبهغت انخً حعخبش وحذهب انًسؤونت عُهب، رنك أٌ كم 

يىلف يجهس انًُبفست حىل انًعهىيبث، انخبطئت أو غٍش انصحٍحت، انخً لذ حشخًم عهٍهب ال حعبش بخبحب عٍ 

 انعًهٍت انًشحمبت.
 

 : أسماء المقاوالت والمجمىػات التي تنتمي إليها

 ؛ "MM Air Limited ششكت " -

 ."Aircastle Limitedششكت " -
    

 

 : طبيؼة الؼملية
 

 .عًهٍت اَذيبج -
 

 

 :  القطاػات االقتصادية المؼنية
 

ًىاد انكًٍٍبئٍت وانطبلت ويحطبث انطبلت خذيبث فً يجبل األغزٌت وانًُخجبث االسخهالكٍت وان -

 .وانُمم واٌَبث انصُبعٍت
 

 : ممن أجل إبذاء مالحظاته ينالمؼني لألؿياراألجل المحذد 

 يٍ حبسٌخ َشش هزا انبالغ ابخذاءأٌبو  30 -
 

 ملخص ؿير سري للؼملية مسلم من قبل األطراف
 

" يع MM Air Limited" اَذيبج ششكت حخص  حشكٍز الخصبدي  انصفمت انًحخًهت عببسة عٍ عًهٍت

 ".Aircastle Limitedششكت "  

 "MM Air Limited"( و "Targetو "انهذف" أو ") "Aircastle Limited"وفمب الحفبق َهبئً، بٍٍ 

(، وافك انطشفبٌ ٌشبس إنٍهًب "االطشاف"( )Merger Sub) "MM Air Merger Sub Limited"و 

، يع اسخًشاس انهذف ببعخببسِ انششكت انببلٍت )انًعبيالث(. فً يج خالنهبعهى حُفٍز عًهٍت اَذيبج حى انذ

سٍخى ححىٌم كم حصت يشخشكت ويصذسة يٍ انهذف نٍسج يًهىكت ببنفعم نصبنح ششكت  ،انًعبيهت

"Marubeni( ""Marubeni" ًإنى انحك فً حهم )دوالس َمذا. حًخهك  11"Marubeni " بشكم يفٍذ

 ًشخشكت انًعهمت ببنهذف.يٍ األسهى ان %12.2حىانً 

Merger Sub   هً ششكت حببعت يًهىكت ببنكبيم نششكت"MM Air Limited." عُذيب حصبح انًعبيهت

يٍ األسهى انًشخشكت لً  %23.1يب ٌمشة يٍ " MM Air Limited"سبسٌت انًفعىل، سخًخهك 

Target وسىف حًخهك ،"Marubeni " 13.1نفعهً، سخُمم بعذ انىلج ا %12.2انُسبت انًخبمٍت انببنغت% 

"MM Air Limited " يٍ األسهى انًشخشكت انًسخهذفت إنى ششكت حببعت نششكت"Marubeni ." بعذ َمم

" Marubeni"يٍ األسهى انًشخشكت انًسخهذفت وسخًخهك  MM Air Limited "50%"األسهى، سخًخهك 

 انًخبمٍت %50)يٍ خالل انششكبث انخببعت( 


