
 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 la Compagnie Marocaine de Goutte à Goutte et de "شركة  توليخص ي

Pompage SA "  شركة "لالمراقبة الحصرية Comptoir Agricole du Souss 

SA "  شــركةو فروعها" Process SARL شــركة" و" Agrival SARL " 

  

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

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

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 ؛" La Compagnie Marocaine de Goutte à Goutte et de Pompage SA"  شركة -

" و"  Process SARLوفروعها " " Comptoir Agricole du Souss SA " شركة -

Agrival SARL "؛ 

    

 :العمليةطبيعة 

 .الحصريةلمراقبة اتولي  -

 المعنية:القطاعات االقتصادية  -

 .والبذور النباتات وقايةواألسمدة ومنتجات الري أجهزة توزيع  -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .من تاريخ نشر هذا البالغ ابتداءأيام  10 -

 

 مسلم من قبل األطرافملخص غير سري للعملية 

 Comptoir Agricole( CAS)من رأسمال وحقوق التصويت لشركة  90%تتمثل العملية في اقتناء 

du      Souss S.A (CAS) من طرف شركة la Compagnie Marocaine de Goutte à 

Goutte et de Pompage S.A (CMGP.) 

من رأسمال وحقوق 51%قتناء ا CAS، تنوي شركة CMGPبعد االقتناء المذكور أعاله، من طرف 

 .Agrival SARLلشركة  %85.29و Process SARL التصويت لشركة

 ق التصويت لشركة  رأسمال وحقو من 90%مالكة لنسبة CMGPستصبح ، ثر العملية المرتقبةإعلى 

CAS،  لشركة وحقوق التصويت من رأسمال% 100التي بدورها ستملك  PROCESS شركة  و

AGRIVAL. 

CMGP هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي تعمل في الري الدقيق. 

  CAS هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي تعمل في توزيع منتجات وقاية النباتات وكذا توزيع

 .ةسمداأل

PROCESS  هي شركة محدودة المسؤولية خاضعة للقانون المغربي متخصصة في توزيع المواد

 الكيماوية واألسمدة في منطقة سوس.

AGRIVAL  خاضعة للقانون المغربي متخصصة في توزيع البذور شركة محدودة المسؤولية هي

 ومنتجات الصحة النباتية العامة.


