
 

 

 

 

 

 اتشرك بتوليتعلق ت متعلـق بتبليغ عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

Sanam Imomobilier   وAera Capital  وHolbis    عن طريق شركةArena 

Capital SA  لشركة  المشتركة غير المباشرةالمراقبة Arena Property 

Development S.A  من رأسمال هذه األخيرة و حقوق   %93,26عبر اقتناء نسبة

 التصويت المرتبطة به

 

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

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

 ل األطراف.الموجهة من قب

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

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

 العملية المرتقبة.

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

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 "؛ Arena Capital SA"شركة  :بصفة مباشرة الجهة المقتنية  -

 Aera"، وشركة "Sanam Immobolierشركة "الجهات المقتنية بصفة غير مباشرة :  -

Capital" وشركة ،"Holbis"؛ 

 ."Arena Property Devlopment SA شركة " : الجهة المستهدفة -

  

 :طبيعة العملية
 

  .المشتركة غير المباشرةالمراقبة  تولي -
 

 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 العقارقطاع  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 أكتوبر  31 وينتهي هذا األجل يوم، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -

 

 

 

 



 

 

 

 

 ملخص للعملية 

   Sanam Imomobilier شركاتهم اقتناء تاقتصادي،  عملية تركيزبمتعلق  بإشعارتوصل مجلس المنافسة 

لشركة  المشتركة غير المباشرةالمراقبة   Arena Capitalطريق شركة  عن Holbisو Aera Capitalو

Arena Property Development 2020 سنة تي تم إنجازها خاللوال. 

هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، تعمل في قطاع و "،Sanam Immobolierشركة "

 العقارات.

خاضعة للقانون المغربي،  وحيدشريك من محدودة مسؤولية  ذاتهي شركة ، و"Aera Capitalشركة "

 تعمل بصفتها شركة قابضة.

 نشطخاضعة للقانون المغربي، وتذات مسؤولية محدودة من شريك وحيد هي شركة و ،"Holbisشركة "

 بشكل رئيسي في مجال اإلنعاش العقاري.

تطوير  وتنشط أساسا فينون المغربي، هي شركة مساهمة خاضعة للقا، و"Arena Capitalشركة "

 المشاريع العقارية في المغرب وفي الخارج.

وتنشط هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، و "،Arena Property Devlelopmentشركة "

 إفريقيا.بالمغرب وبتطوير مشاريع السكن االقتصادي أساسا في 

 

 2022 أكتوبر 20حرر بالرباط بتاريخ 

 


