
  

 

     حاملة إلسمإحدات منشأة مشتركة  حول متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

« Wolong ZF Automotive Electric Motors Co., Ltd.  شركتي بين 

ZF China Investment Co, Ltd  وWolong Electric Group Co, Ltd  

                                                                                       

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

ة من قبل ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجه2-14-652 

 األطراف.

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 التعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.

  

 : المعنية والمجموعاتأسماء المقاوالت 

 ؛ZF Friedrichshafen AG   مجموعة وكة من طرفـــــــلالمم .ZF China Investment Co, Ltd شركة        -

  .Wolong Holding Group Co, Ltd وهي فرع لمجموعة .Wolong Electric Group Co, Ltd شركة        -

                                               

 : طبيعة العملية

 بين  .Wolong ZF Automotive Electric Motors Co., Ltd »  إحدات منشأة مشتركة حاملة إلسم        -

 Wolong Electric Group Co, Ltd و ZF China Investment Co, Ltd    شركتي

  

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

   كات الكهربائية لدفع المركبات.المحرع وبيع تصنيتطوير وتصميم و        - 

 

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 10        -

   

 ملخص غير سري للعملية 

 

 شركةل مشتركة سيطرة على بالحصول متعلقةتركيز  عمليةمشروع لمنافسة بإشعارمجلس ال ، توصل2020غشت  17في 

« Wolong ZF Automotive Electric Motors Co., Ltd. » ،مشتركة شركة هي و (joint venture )  ة منشأ 

 ، ZF Friedrichshafen AG  ل  ابعةــت  ةــركــش  يــوه  .ZF China Investment Co., Ltd  نــيــب  راـــؤخـــم

 ..Wolong Holding Group Co., Ltd ل  ةـــعــابــت  ةــركــش  يــــوه .Wolong Electric Group Co., Ltdو

 و تصميم و تطوير على وتركزن الشعبية، الصي ةبجمهوريوشينغ ، تشجيانغ ، يتواجد مقرها الرئيسي بشا المشتركة الشركة

 .العالم نحو السيارات أسواق في المركبات لدفع الكهربائية المحركات بيع و تصنيع

 

ZF China Investment Company  تقوم بتطوير  للتكنولوجيا  عالمية شركة مورد عالمي لمنتوجات صيات هي

تشمل المنتجات ناقل الحركة  لسيارات والمركبات التجارية والتكنولوجيا الصناعية.اوتصنيع وتوزيع منتجات وأنظمة 

طة والسلبية لتطبيقات السيارات يوالتوجيه والمحاور والقوابض والمخمدات ومكونات وأنظمة الهيكل وتقنيات السالمة النش

 والمكونات األخرى ذات الصلة .

 

Wolong Electric Group، تشمل  و ،هي شركة تصنيع المحركات، ن الشعبيةالصي ةبجمهوري التي يقع مقرها الرئيسي

وآالت  ،UPSمختلف المحركات )الكهربائية( وأنظمة  التحكم، ومحطات الطاقة الكهروضوئية،  وبطاريات  ،هامنتجات

 البناء.


