
 

 

 

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

" المراقبة  Diaverum Holding France SASتولي شركة "تخص 

المتعلقة أسهم رأسمال وحقوق التصويت  من %100 عبر اقتناء نسبةصرية حال

 و " Centre d'Hémodialyse El Basma"تين شرككل من الب

"Centre de Néphrologie Hémodialyse de Meknès ." 

 

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.

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.

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

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 ؛"Diaverum Holding France SAS"ركة ش -

  ؛"Centre de Néphrologie Hémodialyse de Meknès Sarl AU "شركة  -

  ".Centre d’Hémodialyse El Basma Sarl AU شركة " -

   
 :طبيعة العملية

 

  .الحصريةالمراقبة تولي  -
 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 الدم وتصفية الكلي طب في المتخصصة الخاصة المراكز -

 

 :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

 

 (Diaverum) أن شــــركـــــةوصـــــــل مجلــــــــــس المنـــــــــافســـــــة بتبليــــــغ مفــــــــــاده ــــت

Diaverum Holding France  مـــن رأســـــمــــال و حــــقـــوق  %100اقـــتنــــاء  تنـــوي

 Centre Néphrologie Hémodialyse Meknès  ينـــركتــــشــــالتــــصـويـــــت كل من 

(CNHM و  ) Centre d’Hémodialyse El Basma(BASMA.) 

 

DIAVERUM، على الحصول في نشاطها الرئيسي ، يتمثل الفرنسي هي شــركة خاضعـة للقانون

 في شركات تجارية أو صناعية أو مالية أو غيرها في فرنسا أو في الخارج. حصص

 

CNHM ،دعم المرضى المحتاجين  هي شــركة خاضعـة للقـانون المغربي، يتمثل نشاطهــا الرئيسـي في

 .الحادو غسيل الكلى المزمن المتعلقة بللعناية الصحية 

 

 BASMA دعم المرضى المحتاجين في نشاطها الرئيسي  شــركة خاضعـة للقـانون المغربي، يتمثل، هي

  .الكلى المزمن و الحاد بغسيلالمتعلقة للعناية الصحية  للرعاية

 

 

 

 

 

 


