
 

 

 

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 و  «Emirates Cables TV and Multimedia LLC» شركةتولي تخص 

 المراقبة المشتركة على شركة«  «Sigma O1 Restricted Limitedشركة 

«Playco Holdings Limited » 

 

 

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.

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

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

 العملية المرتقبة.

 2.14.652من المرسوم رقم  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

 ."Emirates Cable TV and Multimedia LLC (E-Vision)"ركة ش -

  "Sigma O1 Restricted Limited (Sigma O1) "شركة  -

   "Playco Holding Limitedشركة " -
 

 :طبيعة العملية
 

  .المشتركةالمراقبة  -
 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 التلفزيون المدفوع والفيديو عند الطلب. والبصرية:الخدمات السمعية 

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 ماي 26وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 

 



 

 

 

 من قبل األطرافملخص غير سري للعملية مسلم 

 

 Sigmaو Emirates Cables TV and Multimedia LLC (E-Vision)أبلغت الشركتين 
O1 Restricted Limited (Sigma O1)  مجلس المنافسة عن صفقة تعتزمان بموجبها الحصول

من خالل انشاء شركة جديدة  Playco Holding Limitedعلي المراقبة المشتركة علي شركة 

 )الصفقة(. 

 : ألطراف المعنية بهذه العمليةا

 

لفائدة هيئات البث و مشغلي المنصات و توفر  ىرخص عرض المحتوتمنح و  E-Visionشركة  -

خدمات تجميع المحتوي )و المنصات( لمشغلي االتصاالت و مقدمي خدمات االنترنت و خدمات 

 (. OTTالبث التليفزيوني عبر االنترنت )

- Sigma O1 .هي شركة مسجلة حديثا ألغراض الصفقة 
، و Starzplayالعالمة التجارية تستغل هي شركة :   Playco Holding Limitedشركة  -

تبث أفالم هوليوود و بوليوود و المسلسالت و البرامج  (VOD)هي خدمة فيديو حسب الطلب 

  وسط و شمال افريقيا.التليفزيونية و األفالم الوثائقية و الترفيهية لألطفال في الشرق األ

 

 

 

 

 


