
 

 
 

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

" Akdital Holding "  مال شركةال رأسحصص ٪ من  75عبر حيازة المراقبة الحصرية " 

Clinique Pediatrique Atfal Sarl "المستغلة لمصحة " ATFAL"  من  100 لحصة و ٪

 .المصحة عقارالتي تمتلك " BAIT AL ATFAL SARL " مال شركةال رأس

 

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

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل 2 - 14

 األطراف.

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

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

 المعنية:أسماء المقاوالت 

 ."Akdital Holding مجموعة " -

  " Clinique Pediatrique Atfal Sarl " شركة -

 "Bait Al Atfal Sarl " شركة -

 العملية:طبيعة 

 CLINIQUE PEDIATRIQUE " شركةمال ال رأسحصص ٪ من  75شراء تولى المراقبة الحصرية عبر  -

ATFAL SARL "المستغلة لمصحة " ATFAL"  شركةمال ال رأسحصص من ٪  100و " BAIT AL ATFAL 

SARL "المصحة. التي تمتلك عقار 

 المعني: االقتصادي القطاع

 .المصحات الخاصة الطبية في والرعاية التشخيصخدمات قطاع  -

 المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم األجل المحدد لألغيار

  .أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10-

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 26تقع في الدار البيضاء و تتكون من  األطفالتتمثل العملية في شراء مجموعة أكديتال هولدينغ لمصحة مختصة في عالج 

٪ من رأس مال الشركة  100٪ من رأس مال الشركة المستغلة للمصحة و  75على  االستحواذ خلل، من لالستشفاءسرير 

 وطبيبين مختصين األطفالمن طرف ثالث أطباء مختصين في جراحة  2003لقد نشأت هده المصحة سنة  .التي تمتلك العقار

٪ من شركة  25بعد انجاز العملية، ب  األطباء وسيحتفظ هؤالءالوحيدين للشركتين.  واإلنعاش وهم الشركاءفي التخضير 

 .عليها االتفاقتم  وذلك لمدة"أطفال"  األطفالمصحة عالج 

في القطاع الصحي الخاص في المغرب. وهي تمتلك حاليا أربع مصحات متعددة  فاعالتعتبر مجموعة أكديتال هولدينغ 

سريرا، تقع كلها بالدار البيضاء. ويرتكز   543التخصصات ً ومركزا لعالج السرطان و تضم هده المصحات ما مجموعه 

توسيع المصحات الكائنة  خاللسرير و ذلك من  1100إلى  االستشفائيةعلى زيادة قدرتها  2022-2020برنامجها التنموي 

  .واقتناء أو بناء مصحات جديدة في مختلف مناطق المغرب


