
 

 

 

 

تحت اسم  حداث منشأة مشتركةبــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن إ

" HOYA BOE Microelectronics China Ltd "   شركة كل من بين " HOYA 

Corporation " شركةو " Beijing BOE Vision Electronic Technology Co. Ltd " 

 

-14-652من المرسوم التطبيقي رقم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12القانون رقم من  13طبقا للمادة 

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

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

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

بيق الصادر بتط 2.14.652من المرسوم رقم  9إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكام المادة 

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12القانون رقم 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 ." HOYA Corporation "ركة ش -

  " Beijing BOE Vision Electronic Technology Co.,Ltd "شركة  -

-  "HOYA BOE Microelectronics China Ltd    " 

   
 :طبيعة العملية

  .منشأة مشتركةإحداث  -

 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 . (EP)المسطحة العرض لشاشات ضوئيةإنتاج وبيع أقنعة  - -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022أبريل 04يوم وينتهي هذا األجل  .أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 من قبل األطرافملخص غير سري للعملية مسلم 

 " HOYA BOE Microelectronics China ltd " منشأة مشتركة إحداثتوصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ مفـاده   

 Beijing BOE Vision Electronic Technology " وشركة" HOYA Corporation "شــركة من طرف 

Co.,Ltd ". 

 :العمليةألطراف المعنية بهذه ا

-  "HOYA Corporation "  انتاج الزجاج في  متخصصـة، بانيااليخاضعـة للقانون  مساهمةهي شــركة

 .البصري وموردة للمنتجات الطبية المبتكرة وذات التقنية العالية

- " Beijing BOE Vision Electronic Technology Co.,Ltd"  ذات مسؤولية محدودةهي شركة 

إنتاج شاشات الكريستال السائل وأجهزة التلفاز ذات الكريستال السائل، ، نشاطها الرئيسـي الصينيخاضعـة للقـانون 

، وأجهزة التلفاز TFT-LCDوتطوير ونقل التكنلوجيا، واالستشارات والخدمات التكنولوجية المرتبطة بشاشات 

 وغيرها من المنتجات واألنظمة الطرفية.

- " HOYA BOE Microelectronics China ltd "  إحداثها، حيث ستكون شركة وهي المنشأة المزمع

( وتقديم خدمات EPذات مسؤولية محدودة، ستنشط أساسا في تصنيع وبيع أقنعة ضوئية لشاشات العرض المسطحة )

  ما بعد البيع ذات الصلة والقيام بالبحث والتطوير في هذا المجال. 


