
 
 

 مجموعة بالغ لمجلس المنافسة متعلق بتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي تخص تولي

" AKDITAL HOLDING "  من رأس المال  %100 اقتناءعبر المراقبة الحصرية

  " De Vinci لمصحة "المستغلة "  GIMES DA VINCI SARLAU " شركة

 

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

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي 2 - 14 - 652رقم  التطبيقي

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول 

 العملية المرتقبة.

 

 المعنية:أسماء المقاوالت 

 ."AKDITAL HOLDING مجموعة " -

 " B.INVEST HOLDING التابعة لمجموعة " " GIMES DA VINCI SARLAU " شركة -

 

 العملية:طبيعة 

 .حصص رأس المالشراء جميع تولى المراقبة الحصرية عبر  -

 

 المعني: االقتصادي القطاع

 .المصحات الخاصة الطبية في والرعاية التشخيصخدمات قطاع  -

 

 مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء 

  .أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10-

 

 ملخص غير سري للعملية

فينشي شركة  مال شركة جيمس داال٪ من رأس  100تتمثل العملية في حيازة مجموعة أكديتال هولدينغ على 

ذات المسؤولية المحدودة لشريك واحد، المستغلة لمصحة دي فينشي المتعددة التخصصات التي تقع بمدينة 

  .غرف للعمليات 3وعلى  ءلالستشفاسرير  52اء و تحتوي خاصة على الدار البيض

 



 
 

 

ف عملها وتم تخصيص المصحة بشكل أساسي منذ استئنا 2019تم تأسيس شركة جيمس دا فينشي في نونبر 

  . 19لعالج المرضى المصابين بكوفيد  2020في مطلع سنة 

السيد م. بوزوبع ،  يمتلكهاتنتمي شركة جيمس دا فينشي لمجموعة ب. انفيست هولدينغ، شركة استثمارية  

من  2014انفيست هولدينغ سنة  .العقاري. و قد تم إنشاء ب اإلنعاشفاعل رئيسي وهام في قطاع البناء و 

  .مساهمات في مشاريع عقارية أو شركات تشتغل في مهن البناء و في مشاريع طبية كامتالاجل 

أربعة هاما في القطاع الصحي الخاص في المغرب. وهي تمتلك حاليا  تعتبر مجموعة أكديتال هولدينغ فاعال

  سريرا، 543ًمتعددة التخصصات ً ومركزا لعالج السرطان و تضم هده المصحات ما مجموعه  تمصحا

 1100إلى  االستشفائية قدرتهاعلى زيادة  2022-2020التنموي  برنامجها. ويرتكز ءبالدار البيضاتقع كلها 

 .أو بناء مصحات جديدة في مختلف مناطق المغرب واقتناءتوسيع المصحات الكائنة  خاللسرير و ذلك من 

 


