
 

 

 

بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن 

المراقبة الحصرية  "Urusbid Restricted Limited"تولي شركة 

نسبة عن طريق اقتناء " Unifrutti Investments Limited "لشركة 

 المرتبطة به وحقوق التصويت  هامن أسهم رأسمال 70%

 

 

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 

 من قبل األطراف.الموجهة 

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  9لتبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكام المادة إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف ا

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

- " Urusbid Restricted Limited" إلى  التابعة«Abu Dhabi Developmental 

Holding Company PJSC»  

- " Unifrutti Investments Limited " 
   

 :طبيعة العملية

  .المراقبة الحصريةتولي  -

 

 لقطاعات االقتصادية المعنية:ا

 .والفواكهالخضر  وتسويق استيرادو وإنتاجزراعة قطاع  -

 

 :مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء 

.2022 يونيو 30أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ، وينتهي هذا األجل يوم 10 -



 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

% 70لحصة األغلبية بنسبة  )أو المقتنية Urusbid) Urusbid Restricted Limitedتتعلق الصفقة باقتناء شركة 

، و هي شركة محدودة المسؤولية تأسست بموجب  Unifrutti Investments Limited (Unifrutti)في شركة 

 قوانين الجمهرية القبرصية.

 Abu Dhabiهي شركة محدودة المسؤولية، تخضع للمراقبة غير المباشرة من طرف شركة  Urusbidشركة

Developmental Holding Company PJSC (ADQ) ،  عامة. تعد شركةو هي شركة مساهمةADQ   

من أكبر الشركات القابضة في المنطقة، مع قيامها باستثمارات مباشرة و غير مباشرة في العديد من القطاعات الرئيسية 

المكونة القتصاد أبو ظبي، بما في ذلك األغدية، الزراعة، الطيران، الخدمات المالية، الصحة، الصناعة، الخدمات 

 عقار، السياحة، النقل و الخدمات العمومية.اللوجستيكية، اإلعالم، ال

في إنتاج ق توزيع  تنشطهي شركة عائلية إيطالية مقرها في نيقوسا )القبرص( التي تراقب مجموعة  Unifruttiشركة 

 الفاكهة الطازجة.


