
  

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

أسهم مـــن  22,5%نسبة المراقبة الحصرية عبر اقتناء وزارة المالية البرتغالية تولي تخص 

حقوق التصويت  و  Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.Aشركة  رأسمال

 المرتبطة به

 

                                                                                      

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

الموجهة ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات 652-14-2

 من قبل األطراف.

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

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

  

المعنية تأسماء المقاوالت والمجموعا  : 

  ؛ وزارة المالية البرتغالية -

 ؛  Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.Aشركة  -

                                               .  Parpública Participações Públicas S.A شركة -

 : طبيعة العملية

 .حصريةتولي المراقبة ال -

 

 :  القطاع االقتصادي المعني

 .النقل الجوي  -

 

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ.أيام  10 -

 

  ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف
ليـة تنـــــوي الحصـــول اغتــــــــوصـــــــل مجلــــــــــس المنـــــــــافســـــــة بتبليــــــغ مفــــــــــاده أن الجمهوريـة البـــرت

 Directorate General for Treasury and Finance (DGTF)مـــــــراقبـة الحصــــرية عـــــن طــــريق العلــــى 

مـــن  22,5%عبـر اقتناء  Transportes Aéros Portugueses, SGPS, S.A. (TAP SGPS)فـــــــــي شـركـة 

 Parpúblicaالذي سيتـم إضـافـته إلى الحيــازة الموجـــودة مسبـقـا من طـــــرف  TAP SGPSرأسمال 

Participações Públicas S.A من رأسمال و حقـوق تصـويت شركة  %50ك التي تملــTAP SGPS. 

 

DGTF  وزارة االقتصـاد البرتغاليـة و الماليـة يتمثــل دورهـا في ضمان تنفيـذ عمليـات التدخـــل الماليـة بهي مديـــرية

ال، مراقبـة الجمهورية للجمهورية البرتغـاليـة، ممارسـة الرقــابة الماليـــة في الشـــؤون اإلداريـة و قطاع األعمــــــ

البرتغـاليـة في إطــار مهامها كمســـاهم، و كـــذا ضمــان اإلدارة المتكاملـة ألصـــول الجمهوريـة البرتغــالية و التدخـــل 

 في عمليـات أصـول القطـــاع العام. 

 

TAP SGPS كة القابـضـة لمجموعة الشركات الشر، وهي هي شــــركة محـدودة المسؤوليـة خاضـعة للقـانون البرتغــالي

TAP   التي تمتلــك  بصفة حصريـة شركةTAP – Transportes Aéreos Portugueses, S.A  التي هي شـركة

 طيران وطنيـة برتغــاليـة.

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A

