
  

 

 

 شركة تخص تولي مشروع عملية تركيـز اقتصاديبمتعلـق  بــالغ لمجلس المنافسة

 Transmed Holding Limited المراقبة المشتركة المباشرة لشركة 

 Jessy Diffusion sarl  كذا و ،بها أس المال وحقوق التصويت المرتبطةرحصص في المائة من  85عبر اقتناء نسبة

  ة المباشرة لشركةالمراقبة الحصريتولي 

  Namias Et Son Construction sarl  رأس المال وحقوق حصص عبر اقتناء نسبة مائة في المائة من

 التصويت المرتبطة بها

  

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

فسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل ، يضع مجلس المنا14-2

 األطراف.

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

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

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 ؛ Transmed Holding Limitedشركة  -

 ؛ Namias Et Son Construction sarlشركة  -

 ؛ Jessy Diffusion sarlشركة  -

 

 :العمليةطبيعة 

لشركة المراقبة الحصرية المباشرة و Jessy Diffusion sarlلشركة  المباشرة الحصريةتولي المراقبة  -

Namias Et Son Construction sarl. 

 المعنية:القطاعات االقتصادية 

 .الغذائية وغير الغذائية لموادل بالجملة توزيعالقطاع  -

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .من تاريخ نشر هذا البالغ ابتداءأيام  03 -

 

 ملخص غير سري للعملية 

 Jessy لشركة المشتركة المراقبة Transmed Holding Limited شركة توليبيتعلق ة بتبليغ ل مجلس المنافستوص 

Diffusion sarl الحصرية والمراقبة بها المرتبطة التصويت وحقوق المال رأس من المائةفي  85 نسبة اقتناء عبر 

 التصويت وحقوق المال رأس من المائةفي  مائة نسبة اقتناء عبر Namias et Son Construction sarl لشركة

 .بها المرتبطة

Transmed Holding Limited الرئيسي نشاطهايتمثل  العالمي، المالي دبي مركز قوانين بموجب تأسست شركة هي 

 .الشركات من العديد في المالية المصالح وإدارة امتالك في

Jessy Diffusion sarl  وتوزيع استيراد في نشاطها ويتمثل المغربي لقانونخاضعة ل محدودة مسؤولية ذات ركةش هي 

 .المغربي السوق في الغذائية وغير الغذائية المواد

Namias et Son Construction sarl ويتمثل المغربي، القانون بموجب تأسست محدودة مسؤولية ذات شركة هي 

 .بيعها وإعادة وتأجيرها وإدارتها وتشغيلها المنقولة وغير لمنقولةا والحقوق الممتلكات اقتناء في نشاطها


