
  

 

  يخص بــالغ لمجلس المنافسة

 Frialdis Maroc" المراقبة الحصرية لشركات "Ontime Corporate Union SLتولي شركة "

SARL" و "Compagnia Logistica Actoral SAU" ) بما فيها فرع الشركة"Actoral 

Distribucion Canarias SAU") " وTransportes Yague 1955 SL "و "Tum Capilar 

SL  لشركة " مملوكةفروع  هي"وChamonix SL" 

 

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

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

 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.

 

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

- "Ontime Corporate Union SL"؛  

- " Frialdis Maroc SARL "؛  

- " Compagnia Logistica Actoral SAU " " وفرع الشركة Actoral Distribucion Canarias 

SAU "؛  

-  " Transportes Yague 1955 SL"؛ 

-   "Tum Capilar SL ". 

 

 :العمليةطبيعة 

 .تولي المراقبة الحصرية -

 ة:المعنيقطاعات االقتصادية ال

 .بضائعالنقل البري لل -

 .مركبات التجاريةتأجير ال -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .من تاريخ نشر هذا البالغ ابتداءأيام  03 -

 

 ملخص غير سري للعملية 

 جزًءا من صفقة أوسع نطاقا "ONTIME"من طرف شركة  "FRIALDIS MAROC S.A.R.L"يشكل اقتناء شركة 

 :اإلسبانية. هذه الشركات هي "CHAMONIX"ألربع شركات تابعة لمجموعة  "ONTIME"اقتناء شركة  تهم

"COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL S.A.U"  فرع الشركة)بما في ذلك "ACTORAL 

DISTRIBUCION CANARIAS S.A.U" ،)وشركة "TRANSPORTES YAGUE 1955 S.L" وشركة 

"TUM CAPILAR SL" شركةو " "FRIALDIS MAROC S.A.R.L". 

الوحيدة في كة المساهمة بصفتها الشر ،"CHAMONIX S.L"( حيث شركة SPAمن اتفاقية بيع وشراء )تتكون الصفقة 

   TRANSPORTES YAGUE 1955 S.L" وCOMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL S.A.U" اتشرك

لصالح  ستقوم بتفويت حصصها ،"FRIALDIS" MAROC SARLو  "TUM CAPILAR S.L" و

 ."ONTIME"شركة

يتم إتمام الصفقة ولن تدخل حيز التنفيذ إال بعد إصدار ترخيص من طرف السلطات اإلسبانية والمغربية المختصة لن 

 بالمنافسة.

"ONTIME " اللوجستيك ونقل و الطرودبهي شركة خاضعة للقانون االسباني تقدم مجموعة من الخدمات المرتبطة

 ...  وتخزينهاالبضائع 

"FRIALDIS  MAROC S.A.R.L"و"COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL" S.A.U "

 "TRANSPORTES YAGUE 1955 S.Lو "ACTORAL DISTRIBUCION CANARIAS S.A.U"و

 النقل البري للبضائع.قطاع في باألساس تنشط  شركاتهي " TUM CAPILAR S.Lو "


