
     

 

 

 

 
ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  GCP » لرشكة ملراقبة احلرصية ا تويل ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح ب

Applied Technologies Inc. » من ِقبل رشكة « Compagnie de Saint Gobain S.A.». 
                                         

، يضع جملس 2-14-652 من املرسوم التطبيقي رمق 10املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة طِ 

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من قبل الأطراف.  املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من قِ   ريغاخلاطئة أأو  وةل عهنا، ذكل أأن لك املعلومات،بل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤ وقد مت ا 

 الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة   در بتطبيق القانون رمقالصا 2.14.652من املرسوم رمق  9ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12

 : املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

  شــركة« Compagnie de Saint Gobain S.A.» 

 ةرشك« GCP Applied Technologies Inc. »  

 : طبيعة العملية

 .تويل املراقبة احلرصية 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 افةاملواد الكاميوية املض  قطاع. 

بداء مالحظاهتمالأجل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أأجل ا 

 10 2022مارس  24، وينهتيي هذا الأجل يوم أأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ. 

 مسمل من قبل الأطراف ص غري رسي للعمليةــــملخ

جنازها  عمليةتمتثل ال    يةاحلرص  املراقبة Compagnie de Saint Gobain S.A.»(« Saint Gobain ») »رشكة تويلاملزمع ا 

  .GCP Applied Technologies Inc. » (« GCP ») »لرشكة 

-  « Saint Gobain» قوم تمس تخدم.  167000دوةل و لها أأكرث من  72البناء و تنشط يف حلول  و مورد عاملي ملواد يه

« Saint Gobain» ة الصحية وت البناء و النقل و الرعايالمة يف جمااملس تخدو توزيع املواد و احللول  تصنيع بتصممي و 

 بيقات الصناعية الأخرى. ط أأسواق الت 

-  « GCP »  دوةل عرب العامل و يعمل هبا حوايل   30ملنتجات و تقنيات البناء، و تنشط يف  مورد عاملي، ويه  

تخصصة م ة واد كاميوية مضافة و أأنظمم تنتجكاميوايت البناء املتخصصة و اليت  )1( : فرعان « GCP »مس تخدم. دلى 1950

 املنتجات اخلاصة ابلبناايت وأأغلفة املباين  تنتجمواد البناء املتخصصة اليت ( 2) ملراقبة و تس يري اخلرسانة اخمللوطة أأثناء النقل، و

 .حلرائقاليت حتمي الهيألك من املاء و نقل البخار و اخرتاق الهواء و أأرضار االسكنية و املتخصصة 


