
     

 

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

 من قبل  ’‘Sanlam Allianz Africa’‘ رشكةل  املشرتكةملراقبة تويل ا

 و %60 لنس بة الأوىلرب اقتناء ع" Allianz SE "  رشكة و   ’‘ Sanlam Limited ’‘ رشكة

 و حقوق التصويت املرتبطة به من رأأسامل الرشكة املس هتدفة %40 نس بةانية ل ثال 
 

                                         

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

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن امل2  طراف.بل الأ علومات املوهجة من ق ، يضع جملس املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من ة ت، اخلاطئملعلومااسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك مل اليت تعترب وحدها ابل الأطراف املبلغة 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 الصادر  2.14.652ملرسوم رمق من ا 9ليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة  يفيد بأأن ملف التب ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12رمق  نبتطبيق القانو

 : املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

  َشــركة" Sanlam Limited "   

 َةرشك" Allianz SE " 

 َةرشك" Sanlam Allianz Africa َ"  

 : طبيعة العملية

  املشرتكةتويل املراقبة. 

 :  ة املعنيةقتصاديالقطاعات الا

 التأأمينات  قطاع. 

بداء مالحظاهتماحملدد ال خبــــــجل الأ    : ار املعنيني من أأجل ا 

 10 2022أأكتوبر  31يوم ، وينهتيي هذا الأجل أأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ. 



     

 

 

 

 مسمل من قبل الأطراف ص غري رسي للعمليةــــملخ

شعار متعلق بعملية توصل جملس املنافسة  قتصادي تركزيب  اتفاقا لبيع  Allianzومجموعة  Sanlamأأبرمت مجموعة  مبوجهبا ا 

ىل رشكة قابضة مشرتكة تأأسست يف ج  )بس تثناء العمليات يف جنوب افريقيا(بعض أأنشطهتام الأفريقية  فريقيا،  نوبا  ا 

Main Street 1889 Proprietary Limited ،(« Sanlam Allianz Africa »)نشاء مجموعة تقدم  ، وبلتايل ا 

 يف مجيع أأحناء القارة الأفريقية.، ماليةدمات خ

 Sanlam Pan Africaو  Sanlam Pan Africa Holdingsيف  Sanlam مجموعةستسامه  ،سوق الوطنيةال يف 

Maroc SAة مبارشة الأخرية متكل بطريقه ذ، وهSanlam Maroc  وFirst Assist Africa  و كياانت أأخرى

عادة التأأمني، ال تعمل يف سوق التبطريقة غري مبارشة   Allianz Africaيف  Allianzمجموعة  ستسامه وأأمني وا 

Financial Services  وAllianz Maroc  مقابل أأسهم يفSanlam Allianz Africa. 

 Sanlam Emerging Markets Proprietary )من طرف أأ  Sanlam Allianz Africaهم رشكة أأس  تكلس مت 

Limited   وعة اهتا جملمذع يف حد ويه فرSanlam و ب( Allianz Europe B.V  اهتا ذويه فرع يف حد

 .Allianzجملموعة

 

 .2022أأكتوبر  20تارخي الربط ب يف حرر 

 

 


