
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

 ’‘   من قبل رشكة ’‘ Consortium Marocain SARL’‘ رشكةل  تويل املراقبة احلرصية

Lab Services Maroc SA ‘’    ابملائة من رأأس  %96,57عرب اقتناء هذه الأخرية لنس بة

  الأوىل. مال
 

                                         

-14-652لتطبيقي رمق من املرسوم ا 10املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة ط  

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

عداد هذه امل ئة ات، اخلاط ملعلومابل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك علومات من ق  وقد مت ا 

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

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم امل الصادر  2.14.652من املرسوم رمق  9ادة ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12بتطبيق القانون رمق 

 : املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

 َةرشك" Lab Services Maroc SA َ"   

  َشــركة" Consortium Marocain SARL " 

 : طبيعة العملية

  احلرصيةتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 صناعة وتوزيع املواد الكمييائية  قطاع. 

بداء مالحظاهتمالأجل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أأجل ا 

 10 2022ش تنرب 26يوم ، وينهتيي هذا الأجل أأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ. 

 مسمل من قبل الأطراف ص غري رسي للعمليةــــملخ



     

 

 

 ات الرتكزيرابع )معلي، مت تبليغ جملس املنافسة بشأأن معلية الرتكزي املقرتحة، وفقًا لأحاكم الباب ال 12/09/2022 بتارخي

تنفيذي رمق بشأأن حرية الأسعار واملنافسة واملرسوم ال  2014غشت  7الصادر يف  12-104الاقتصادي( من القانون رمق 

( عىل ما LSM)" Lab Services Morocco  به سيس تحوذ، واذلي مبوج 2014ديسمرب  4الصادر يف  2-14-652

 "Consortium Marocain "(CM.)من رأأس املال وحقوق التصويت التابعة ل  % 96,57يقرب من 

 أأنشطة الرشاكت املعنية يه اكلتايل:

 :LSMابلنس بة لـ 

 تسويق معدات تقنية القياس و معدات اخملتربات لفحص اجلودة الصناعية؛ -

 احلامةل لعاملات جتارية متعددة، وتقنية القياس؛ اصاحل املعدات -

 توفري التكوين عىل تقنية القياس واجلودة؛ -

 :CMابلنس بة لـ

نتاج وتسويق مجموعة واسعة من املواد الكمييائية واملواد املساعدة   .لأصبغة والأصباغلا 

 

 2022ش تنرب  15حرر ابلرابط بتارخي 

 

 


