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اقتناء  تخص بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

وبعض االصول األخرى )بما فيها (،   (Ramo d’aziendaتجارية لوحدة Benvic Srl  شركة

وكالة والتوزيع المرتبط بها( المتعلقة البيع، وعقود الحقوق الملكية الفكرية، وعقود 

  Celanese Production Italy Srlشركة لمملوكة  أنشطة (3) ثالثب

 

 أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 Benvic S.r.l شركة   -

 Groupe Investindustrialشركة  -

 Ramo d'azienda شركة -

  Celanese Production Italy Srl شركة -

   طبيعة العملية

المراقبة الحصريةاقتناء  -  

المعنية القطاعات االقتصادية  

TPO وTPU وTPS ةكيميائي –وتسويق مواد بالستيكية  انتاج - 

 األجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتها

10    أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ  - 

 

 ملخص غير سري للعملية

، شركة إيطالية )شركة تابعة لشركة Benvic Srl في اقتناء شركةالعملية  مثلتت

Investindustrial  التي تقوم بتطوير وإنتاج وتسويق حلول اللدائن الحرارية يطالية( اإل

لوحدة ، في شكل مساحيق ومركبات تستخدم في مجموعة من التطبيقات PVC القائمة على

وبعض االصول األخرى )بما فيها حقوق الملكية الفكرية،  ،(d’azienda)  ramoتجارية

( خطوط أعمال مملوكة 3) والتوزيع المرتبط بها(، والمتعلقة بوعقود بيع، وعقود وكالة 

 .Celanese Production Italy Srlا لشركة ـحالي  

في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية والبالستيكية  Celaneseتنشط شركة 
 أعمالها المتعلقة بتسويق: Benvicتنقل إلى وف وس ،الكيميائية

في أوروبا وبلدان أخرى )باستثناء أمريكا الشمالية  TPOو TPUو TPSمنتجات األحذية •  
 (،والوسطى والجنوبية

  
  العالم،للعشب الصناعي على مستوى  TPEحشو • 
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 ومنتجات البولي بروبلين الستخدامها في إنتاج األجهزة على مستوى العالم.• 
  
بيع و"، ramo d’aziendaالمسماة " المذكورة،وحدة / أصول األعمال  االقتناءيهم وف سو

 والتوزيع. ،التاووك ،وعقود البيع ،حقوق الملكية الفكريةالبعض 
  

 AXOMARلفائدة شركات تُباع مباشرة في المغرب وحدها  TPUو  TPSمنتجات األحذية 

SARL،  وSKLOP MAROC SARL و ،PLASTIC AZZOUHOUR حجم ، وبلغ

مبلغ ، 2020 سنة خاللو ،وروأ 390.366 ، مبلغ2019 خالل سنة في المغرب مبيعاتال

 .وروأ 351.734

TPS  وTPU  وTPO ( عبارة عن لدائن مرنة بالحرارةTPE وهي مجموعة من المواد ، )
التي يمكن أن تتشوه عند تعرضها للحرارة. إنها مناسبة للقولبة بالنفخ والبثق والحقن. تتمتع 

ا بمقاومة جيدة للمواد الكيميائية والزيوت والقلويات. اللدائن البالستيكية  TPEبعض  أيض 
 TPEالحرارية هي مادة مرنة ذات ملمس أكثر نعومة ومرونة من البالستيك. يمكن تقسيم 

 إلى عدة فئات بسبب التركيبات والتركيبات الكيميائية المختلفة.
  

 أنشطة منافسة. في ةهدفستمالالشركة المشتري وعمل ال ي
  
 

 


