
 

 

 

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

" المراقبة Kaes Phosphate Holdings, LLC تولي شركة "تخص 

 " لشركة سهم رأسمال وحقوق التصويت من أ % 50عبر اقتناء نسبة لمشتركة ا

Jorf Fertilizers Company III, SA "  المملوكة حصريا من طرف

 "OCP SAشركة "

 

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

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات 2-14-652رقم 

 الموجهة من قبل األطراف.

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

المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول 

 العملية المرتقبة.

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

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 ."Kaes Phosphate Holdings, LLC"ركة ش -

  ".Jorf Fertilizers Company III, SA "شركة  -

 " OCP SAشركة "  -

   
 :طبيعة العملية

 

  . المشتركةالمراقبة تولي  -
 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .األسمدة قطاع  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 أبريل 21وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 

 

 



 

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

التابعة   "Kaes Phosphate Holdings, LLC"توصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ مفـاده أن شــركة   

سهم من أ % 50عبر اقتناء نسبة  المشتركة المراقبةتولي تنوي  "Koch industrie, Incلشركة "

المملوكة من طرف   "Jorf Fertilizers Company III, SA"شـركة ل رأسمال وحقوق التصويت

 ".OCP SAشركة "

 

 : األطراف المعنية بهذه العملية

 

- " Kaes Phosphate Holdings, LLC"  هي شــركة محـدودة الـمسـؤولية خاضعـة للقانون

بشكل " والتي تنشط Koch industrie, Incمن طرف شركة " والمملوكة حصريا، االمريكي

توفير األمونيا الالمائية والكبريت من خالل مختلف  في قطاع األسمدة في المغرب من خالملحوظ 

 الشركات التابعة.

 

- " Jorf Fertilizers Company III, SA"  ،هي شركة مـساهمة خاضعـة للقـانون المغربي

، وحدة إنتاج على منصة إنتاج الجرف األصفر، حيث تنتج  OCP SAالمملوكة حاليًا لشركة 

 .تيةالفوسفوريك واألسمدة الفوسفا حامض

 

- "OCP SA" تنشط في استخراج وبيع صخور هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي .

  .الفوسفات وإنتاج وبيع حامض الفوسفوريك وإنتاج وبيع األسمدة الفوسفاتية

 

 


