
 
 

 

 

 
 شركة "اقتناء  تخصبتبليغ مشروع عملية متعلـق  لمجلس المنافسةالغ ب

Silent Believers Group SA"   20و % 20و % 10.8 تباعا لحصة 

 "  لشركات م الرأسمال االجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة بهامن أسه %

Norsudex SA "،"Novatis SA  "و"Jeesr Industries SARL "  

 
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

 ". Silent Believers Group SA شركة " -

  ".Novatis  SA شركة " -

 ".Norsudex  SAشركة " -

 ".Jeesr Industries SARL Aشركة " -

 :القطاعات االقتصادية المعنية

 .األطفال، مناديل مبللة...( )حفاضات منتجات النظافةقطاع  -

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 شتنبر 26وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

  



 
 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

مجلس المنافسة  بتبليغ  " Silent Believers Group SA شركة "، قامت 2022في فاتح شتنبر  

"  Novatis SA" اقتناء السيطرة الحصرية على الشركات الثالث  عملية التركيز االقتصادي من خاللب

 ."Jeesr Industries SARL"و"  Norsudex SAو" 

 التالية:تنشط المؤسسات المعنية في المجاالت 

 Silent Believers Group SA  هي شركة قابضة لها مساهمات في شركات متخصصة في

 توزيع المنتجات االستهالكية,

 Novatis SA  وNorsudex SA  شركتان صناعيتان متخصصتان في تصنيع منتجات

 "Babidoo"و "Dalaa"النظافة، والسيما حفاظات األطفال )تحت العالمات التجارية 

(، حفاضات الكبار )تحت « Dalaa »والمناديل المبللة )تحت العالمة التجارية  "(،Calin"و

 ."(Mia"(، المناديل الصحية للعناية بالمرأة )تحت العالمة التجارية "Novaالعالمة التجارية "

 JEESR SARL  منتجات النظافة،  صناعة متخصصة في تصنيع المناديل الورقية وهي شركة

ومناديل المائدة الورقية و المناشف الورقية ناديل الورقية وورق النظافة )على وجه الخصوص، الم

ت روال"( وكذلك في تصنيع Pandoo"و "Sanny" "Dalaa)خاصة تحت العالمة التجارية "

 المناديل الورقية نصف المصنعة.

 

 

2022 شتنبر 15حرر بالرباط بتاريخ    

 


