
 

 

 

 

تولي المراقبة  تخص مشروع عملية تركيـز اقتصاديبمتعلـق  بــالغ لمجلس المنافسة

من قبل   « .GLOBEX INVESTISSEMENT S.A  » المشتركة على شركة

عبر  «  AMETHIS MENA FUND II SICAV-RAIF S.C.A »شركة 

  من رأسمالها وحقوق التصويت المتعلقة بها %30,5اقتناء نسبة 
 

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

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

 الموجهة من قبل األطراف.

بلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، ذلك أن كل وقد تم إعداد هذه المعلومات من قبل األطراف الم

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

 ؛"  AMETHIS MENA FUND II SICAV-RAIF S.C.A شركة " -

 ."  .GLOBEX INVESTISSEMENT S.A شركة " -

   
 :طبيعة العملية

 

  .ةمشتركالمراقبة التولي  -
 

 :االقتصادية المعنيةالقطاعات 

 . قطاع البريد، البريد السريع وشحن الطرود -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022أكتوبر  03وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

 Globexمجموع رأسمال وحقوق التصويت بشركة "  "'Goldfin SAتمتلك شركة "

Investissement " , ويوجد مقرها  درهم 9.300.000مساهمة خاضعة للقانون المغربي رأسمالها  شركة

 allée des Lauriers 1ère tranche du parc d’activité ,7 »   االجتماعي بالدار البيضاء

Oukacha, plateau NE 19, immeuble E, 3ème étage, Casablanca, Maroc », 

 201593. تحت عدد  مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء

في ممارسة  نشاط وكيل الشحن ، بما    « Globex Investissement  » يتمثل النشاط الرئيسي لشركة 

من الخارج ، ونقل البريد السريع للبريد ،  في ذلك على وجه الخصوص التحويالت لتسوية عمليات النقل

واالنبعاثات والتنظيم عمليات النقل المحلي ، والتجميع والتوزيع بسرعة جميع الرسائل وكذلك التخزين ، 

 والتوجيه وعمليات النقل لجميع الرسائل والمراسالت والحزم.

 30,5شراء  " Amethis Mena Fund II SICAV-RAIF S.C.Aساس، تنوي شركة "ألعلى هذا ا

 ."Globex Investissement"   بالشركة من رأسمال وحقوق التصويت %

 

 

 

 


