
  

 

شركة  اقتناءتخص  مشروع عملية تركيـز اقتصاديبمتعلـق  بــالغ لمجلس المنافسة

"Sika Maroc " شركة أسهم ورأسمال من  %45ل"Sodap Maroc SA " 
  

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

جلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة ، يضع م652-14-2

 من قبل األطراف.

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

 المنافسة حول العملية المرتقبة. ا عن موقف مجلسالخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتات

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

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12بتطبيق القانون رقم 

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 ؛ Sika Maroc ركةش -

 ؛Sodap Maroc SA شركة -

 ؛Marbar SA  شركة -

 .Sika AG  شركة -

 

 :العمليةطبيعة 

 .المباشرة تولي المراقبة الحصرية -

 

 المعنية:القطاعات االقتصادية 

 .المواد الكيماوية الموجهة للبناء -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022أبريل  7 . وينتهي هذا األجل يوممن تاريخ نشر هذا البالغ ابتداء يوما 30 -

 

 ملخص غير سري للعملية 

 أسهم ورأسمال شركةمن  %45 اقتناءقامت ب" Sika Maroc" شركةببالغ مفاده أن  توصل مجلس المنافسة

"Sodap Maroc SA  "شركة طرفمملوكة من  التي كانت Marbar SA  . 

وهي موضوع تحقيق جاري من قبل المصالح  ،دون تبليغ مجلس المنافسة 2019 سنة هذه العملية تم إنجازها

 المختصة للمجلس.

وهي شركة تنشط في  ،المغربي خاضعة للقانون مجهولة االسم هي شركة SIKA Maroc المشتريةالشركة 

 .1999منذ  Sika AG. وهي شركة مغربية تابعة لشركة قطاع المواد الكيماوية الموجهة للبناء

نشط في تهي شركة قابضة و ،المغربي خاضعة للقانون مجهولة االسم هي شركة، Marbar SAالشركات البائعة 

وتملك حصصاً في الشركات المغربية العاملة في مجال المنتجات  .في المغرب الفالحية الكيماوية تسويق منتجات

 ستية والنقل البحري والقطاع العقاري.الكيماوية لالستخدام الصناعي والزراعي والبذور والخدمات اللوج

،  1979تأسست عام  المغربي خاضعة للقانون مجهولة االسمهي شركة  Sodap Maroc SA المستهدفةالشركة 

 وتنشط في تصنيع وتسويق منتجات البناء والهندسة المدنية.


