
  

  متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 المراقبة الحصرية على شركة« BROSE »مجموعة  تولي خصت

« SITECH Sp. z o,» 

 

                                                                                       

-652من 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 من قبل 14-2

 األطراف.

ؤولة عنها، ذلك أن كل المعلومات، الخاطئة أو وقد تم إعداد هذه المعلومات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المس

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

 

 :ت والمجموعات المعنيةالأسماء المقاو

 موعةمجلالمملوكة  "Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft" :المقتنية شركةال - 

«BROSE» ؛ 

 .Volkswagen AGالتابعة لشركة   «,SITECH Sp. z o » : المستهدفة شركةال - 

 

 : طبيعة العملية

 . تولي المراقبة الحصرية  -
 

  

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

  .مكونات السيارات الخفيفةقطاع  -
 

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5 -

  

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

مجموعة تعتزم ، توصل مجلس المنافسة بالمملكة المغربية بإشعار متعلق بعملية تركيز بموجبه 2021فاتح يونيو  في

«BROSE» من أسهم شركة 50 اقتناء ٪” . SITECH Sp. z o. o” الحصرية. وهي شركة فرعية تها مراقبتولي  وكذا

  .n AGVolkswage مملوكة بالكامل )وبشكل غير مباشر( لشركة 

الناحية  من« BROSE»تحت إشراف مجموعة ذلك و Volkswagen شركة في المستقبلة الجديدالشركة  وستتولى تسيير

ونات المندمجة للمقاعد باإلضافة إلى نشط في مجال تطوير وإنتاج المقاعد الكاملة وهياكل المقاعد والمكتس. والصناعية

 الحلول المرتبطة بالمقصورة.

  المنشآت المعنية بالعملية المزمع إنجازها تنشط في المجاالت التالية:

  مجموعة«BROSE » قطاع صناعة السيارات، بتطوير وإنتاج باعتبارها تنشط في عائلية تقوم،  شركةهي

ات وهياكل مقاعد العربات )ويشمل ذلك المكونات المندمجة للمقاعد( إلكترونية ألبواب العرب-أنظمة ميكانيكية

 ،باإلضافة إلى المحركات الكهربائية واإللكترونيات، بما في ذلك القيادة والفرامل وناقل الحركة وتبريد المحرك

 دولة حول العالم.  23موزعة على  صناعي موقع 63في 

  شركة SITECH  شركة تابعة لشركة هيnVolkswage  وتقوم بتصنيع مقاعد العربات باإلضافة إلى هياكل

 ومكونات مقاعد العربات.


