
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

 "Marsh International Holdings " من ِقبل رشكة احلرصيةملراقبة تويل ا

قتناء هاعن طريق  " Marsh McLennan "التابعة جملموعة   رأ سامل وحقوق  من %35 نس بة ا 

 "BeAssur Marshالتصويت لرشكة "

 
                                         

-14-652لتطبيقي رمق من املرسوم ا 10املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة طِ 

شارة العموم "ملخص العملية" أ دانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من ق 2  طراف.بل ال  ، يضع جملس املنافسة رهن ا 

عد ئة ات، اخلاط ملعلومابل ال طراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك اد هذه املعلومات من قِ وقد مت ا 

 أ و غري الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأ ن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا ل   الصادر  2.14.652من املرسوم رمق  9حاكم املادة ا 

 .املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة 104.12بتطبيق القانون رمق 

 : املعنية أ سامء املقاوالت واجملموعات

 مجموعة " Marsh McLennan" 

  َشــركة" Marsh International Holdings َ" 

  شــركة" BeAssur Marsh" 

 : طبيعة العملية

  ةاحلرصيتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 عادة التأ مني الوساطة يف قطاع  .التأ مني وا 

بداء مالحظاهتمال جل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أ جل ا 

 10 2022غشت  08يوم ، وينهتيي هذا ال جل أ ايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ. 

 



     

 

 

 سمل من قبل ال طرافم  ص غري رسي للعمليةــــملخ

قتصادي ختص تويل املراقبة احلرصية م ، توصل جملس املنافسة بتبليغ معلية تركزي2022يوليوز  14يف   "  ن ِقبل رشكةا 

Marsh International Holdings" التابعة جملموعة "Marsh  McLennan نشاء رشكة جديدة " وذكل بواسطة ا 

قتناء  ملية، ". وبعد الع BeAssur Marshمن  رأ سامل وحقوق التصويت لرشكة " %35منتس بة لها تعزتم عن طريقها ا 

 ٪ من رأ س املال وحقوق التصويت للرشكة املس هتدفة.70" لنس بة Marsh  McLennanس متتكل مجموعة "

 

 

 

2022يوليوز  21حرر بالرباط بتاريخ   

 


