
  

 

 

منشأة  إحداث تخص مشروع عملية تركيـز اقتصاديبمتعلـق  بــالغ لمجلس المنافسة

صندوق محمد السادس من طرف ، Sensyo Pharmatech S.A مسماةمشتركة 

 شركةو ،Fonds Mohamed VI pour l’Investissementلالستثمار 

 BAB Consortium SA ي افريقيا الخارجية ف المكون من البنك المغربي للتجارة

(Bank Of Africa( و من البنك الشعبي المركزي )Banque Centrale 

Populaireو من التجاري وفا بنك ) (Attijariwafa bank  و شــركة ،)

Recipharm AB و السيــــد سميــــر مشهــــــور 
  

من المرسوم  10ة المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والماد 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.

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

المنافسة حول  ير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلسالمعلومات، الخاطئة أو غ

 العملية المرتقبة.

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 ؛Fonds Mohamed VI pour l’Investissementار ادس لالستثمصندوق محمـد السـ -

 ؛ BAB Consortium SAشركة  -

 ؛( Bank Of Africaرجية في افريقيا )البنك المغربي للتجارة الخا -

 ؛( Banque Centrale Populaireالبنك الشعبي المركزي ) -

 ؛(Attijariwafa bankالتجاري وفا بنك ) -

 ؛ Recipharm ABشـركة  -

 .السيــــد سميــــر مشهــــــور -

  

 :العمليةطبيعة 

 .إحداث منشأة مشتركة -

 المعنية:القطاعات االقتصادية 

 .إلنتاج اللقاحات « fill and finish» واإلنهاء التعبئة  يا الحيوية وصناعةالتكنولوجقطاع  -

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .من تاريخ نشر هذا البالغ ابتداءأيام  03 -

 

 

 



 ملخص غير سري للعملية 

ل محل صندوق محمد السادس ـربية التي ستحة المغاده أن المملكغ مفس المنافسة بتبليتوصل مجل     

 BAB Consortium SA،  (Fonds Mohamed VI pour l’Investissement) لالستثمار

ومن البنك الشعبي  (Bank Of Africa) اة في افــريقيـون من البنك المغـربي للتجارة الخارجيالمك

، (Attijariwafa bank) ومن التجاري وفـا بنك (Banque Centrale Populaire) المركزي

 مسماةـركة ـأة مشتمنش إحداثـزمون ـور، يعتـر مشهـد سميوالسي Recipharm AB وشــركة

Sensyo Pharmatech S.A.ع تعـاقـدية تصنيي شكل منظماء مصنع فدفها إنش، هـ 

 (Contract Manufacturing Organisation) يتمثل غرضهــا فـي نشـر أنشطة التعبئة و اإلنهاء  

(fill & finish) إلنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية. 

ذات مجلس اإلدارة، غرضهـا الرئيسي هو  مجهولة االسمصندوق محمـد السادس لالستثمار هو شـركة 

 .المساهمة في تمويل المشاريـع االستثمارية، توزيع رأسمال الشركات ودعم أنشطة اإلنتاج

Bank Of Africa  ضعـة للقانون المغربي، و هي مجموعة مصرفية خا مجهولة االسمهي شـركة

 .مغربية

Banque Centrale Populaire  خاضعـة للقانون المغربي، و هي مجموعة  مجهولة االسمهي شركة

 .مصرفية مغربيـة

Attijariwafa bank خاضعـة للقانون المغربي، و هي مجموعة مصرفية  مجهولة االسمـركة ي شهـ

 .مغربيـة

Recipharm AB ـة للقانون السويدي، وهي شركة تعمل في مجال خاضع مجهولة االسمـــي شـــركة هـ

 األدوية.


