
  

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

المملوك من " Nespresso" األصل التجاريألصول المتعلقة بل "Nestlé Maroc SA" شركة اقتناءتخص 

  ."Daba Maroc SA" شركة طرف

                                                                                      

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

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

 من قبل األطراف.

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

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

  

المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات  : 

 "Nestlé Maroc SA"شركة -   

  "Daba Maroc SA" شركة-   

                                               

 : طبيعة العملية

 األصول شراء      -

 

 :  القطاع االقتصادي المعني

 لصالح المستهلكقهوة التي يتم تسويقها ال -

  "Café hors domicile "القهوة خارج المنزل -

  

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 10        -

  

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

أعلنت الشركة المساهمة "نيستلي المغرب" عن العملية التي تهدف من خاللها الى اقتناء  2021ابريل  2بتاريخ 

ول الموجودة بالمغرب و المرتبطة بقطاع القهوة المسوقة لدى المستهلكين داخل و خارج المنزل و بعض األص

للتوزيع األطوماتيكي للمشروبات   « DABA »المستغلة الى حد اآلن من طرف الشركة المساهمة "دبا مغرب" 

 .و المواد الغذائية ؛)وهو المقصود بعبارة " العملية" في هذا اإلعالن(

المتعلق بحرية  104-12من القانون رقم  11المادة بمفهوم  اقتصاديلية " هي عبارة عن عملية تركيز " العم

و المنافسة ؛ راسعألا  

إن الشركة المساهمة " نيستلي المغرب " هي شركة تصنع و تستورد و تصدر و توزع المواد الغذائية و 

 المشروبات و هي فرع من مجموعة " نيستلي" ؛ 

هي شركة متخصصة في توزيع القهوة بالمغرب ؛ بصفتها  « DABA »المساهمة " دابا مغرب"  إن الشركة ا

في توزيع القهوة بدول كالمغرب و إسبانيا و الجزائر و إمارة  فرع من مجموعة الشركات " دابا" المتخصصة

 .أندورا


