
  

 

  مشروع عملية تركيز اقتصادي  حول بــالغ لمجلس المنافسة

 Takafulia Assurances'' من رأسمال شركة  %40نسبة  اقتناء يخص

S.A'' من قبل شركة '' التصويت المرتبطة به وحقوقCIH Bank S.A  و ''

'' Qatar International Islamic Bank '' و/أو شركة ''Qatar 

Islamic Insurance Group'' 
 

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

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

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

2-14-652رقم سوم من المر 9المادة  أحكامطبقا  كاماليعتبر  بأن ملف التبليغ يفيد الالغ البإن نشر هذا   

 والمنافسة. األسعارالمتعلق بحرية  104-12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 ؛"CIH Bank S.Aشركة " -

 ؛"Qatar International Islamic Bankشركة " -

 ؛"Qatar Islamic Insurance Groupشركة " -

 ."Takafulia Assurances S.Aشركة " -

 

  :العمليةطبيعة 

 .رأسمال وحقوق التصويتال المساهمة في -
 

 المعنية:قطاعات االقتصادية ال

 ؛األنشطة المالية والتأمينات -

 الخدمات البنكية. -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022 شتنبر 26 األجلوينتهي هذا  ،البالغمن تاريخ نشر هذا  ابتداءأيام  10 -

 

 

 

 

 



 األطرافمسلم من قبل ملخص غير سري للعملية 

 

، وهي شركـــــــة تابعة لمجموعة "Holmarcom Insurance Activities"تمتلك شركة 

''Holmarcom'' مجموع رأسمال وحقوق التصويت بشركة ،" Takafulia Assurances "  وهي شركة

رهم، مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء د 50.300.000مساهمة خاضعة للقانون المغربي رأسمالها 

زنقة حليمة السعدية، برج  14ويوجد مقرها االجتماعي بالدار البيضاء، شارع انفا،  372065تحت عدد 

 بالزاك )الشركة(.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في ممارسة أنشطة التأمين واعادة التأمين التكافلي بالمغرب وفقا للتشريع  

 العمل. الجاري به

 Qatar " و "CIH Bankو " ''Holmarcom Insurance Activities''تدارس كل من شركة 

International Islamic Bank "  و" Qatar Islamic Insurance Group " مكانية خلق شراكة من إ

 عادة التأمين التكافلي بالمغرب في إطار الشركة.إأجل تطوير أنشطة التأمين و

من رأسمال وحقوق  %40بيع  "Holmarcom Insurance Activities"تنوي شركة  على هذا األساس،

 Qatar"و  " Qatar International Islamic Bank"" و CIH Bank"التصويت بالشركة لكل من 

Islamic Insurance Group"  من رأسمال وحقوق التصويت بالشركة.40مجتمعين الذين ينوون اقتناء % 

 

2022شتنبر  15يخ حرر بالرباط بتار   

 


