
 

 

 

 

بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن 

عبر اقتناء نسبة  الحصرية"  المراقبة .Rivulis Pte. Ltd" شركةتولي 

شركة  "  و .Jain America Holdings Inc" شركة أسهممن   100%

" NaadanJain Irrigation Ltd." شركة و " Gavish Control 

System Ltd." 

 

من المرسوم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104.12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي 2.14.652 التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

 2.14.652من المرسوم رقم  9لمادة إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكام ا

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

- " Rivulis Pte. Ltd." 

- " Temasek Holdings Limited"  

- " Jain America Holdings Inc" 

- " NaadanJain Irrigation Ltd " 

- " Gavish Control System Ltd" 

- " Jain Irrigation Systems Ltd" 

   
 :طبيعة العملية

  

  .الحصريةتولي المراقبة  -
 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .منتجات الري الدقيققطاع  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 غشت 16وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 



 

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

  RIVULIS PTE شركةتتمثل في تولي توصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ عن عملية تركيز اقتصادي 

 وشركة JAIN AMERICA HOLDINGS. INC. (JAIN USA) )ريفوليس( لشركة

NAADANJAIN IRRIGATION LTD.  (NDJ) و شركة GAVISH CONTROL  

SYSTEM LTD.  "100، عن طريق اقتناء ))كافيش( )يشار إليها جميعا بمصطلح "الطرف المستهدف 

 GAVISH .و NDJ و JAIN USA  %من األسهم الصادرة والمتداولة لشركات

 JAIN INTERNATIONAL و شركة .B.V إسرائيل JAIN الطرف المستهدف مملوك لشركة

TRADING B.V وهما معا مملوكتان لشركة JAIN IRRIGATION SYSTEMS Ltd.  

(JAIN INDIA)  .وفي إطار نفس العملية، ستتولى شركة JAIN INDIA  بشكل غير مباشر على ما

 .، والتي ال تخول لها حق تولي المراقبة عليها RIVULIS % من أسهم شركة 22يناهز 

مورد عالمي لمستلزمات الري الدقيق التي تستخدم في الزراعة والفضاءات الخضراء  Rivulis شركة

 .والبستنة والتعدين

الطرف المستهدف مورد عالمي لمستلزمات الري الدقيق التي تستخدم في الحقول الشاسعة والبساتين 

جميع أنحاء أوروبا  والمزارع والدفيئات الزراعية والمشاتل والمناطق السكنية والمساحات الخضراء في

 والشرق األوسط وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية وأفريقيا.
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