
  

 تولي شركة بــخــصــوص  متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

"Magna Automotive Europe GmbH" شـــــركـــــة  المراقبة الحصرية المباشرة على 

" Klein Automotive s.r.p.  من أسهم رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة بها %100" عبر اقتناء نسبة 

 " .K-Invest uzavřený investiční fond, a.sوالمملوكة لشركة  "

 

 من المرسوم التطبيقي رقم 10مادة ـة والـسـافـنـمـار والـعـة األسـريـحـق بـلـعـالمت 104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

من المعلومات الموجهة من قبل ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتض2-14-652 

 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 والمجموعات أسماء المقاوالت

 ؛"Magna International Inc"، وهي فرع لشركة "Magna Automotive Europe GmbH" المقتنية : شركةال -
 

 .".Klein Automotive s.r.p" المستهدفة : شركةال -

 

                                              

 : طبيعة العملية

  .ةالحصرية غير المباشر تولي المراقبة -

  

 

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 .أجزاء المركباتسوق  -

 

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5        -

   
 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

 عملية تركيزمشروع سة بالمملكة المغربية بإشعار متعلق بـافـنـمــس الـلـجــل مــوصــ، ت2021 رــوبــتــأك  14في 

 رــاشــبــمـــر الــيــا غــهــرعـــالل فــن خــــم " Magna International Inc "  ةـركـي شـولـتوص ــصـــبخ

" " Magna Automotive Europe GmbH ركةــش ىـلـرة عـاشــبــمــر الــيــة غــريــصــحــة الــبــراقــمــال 

" Klein Automotive s.r.p.  ة ــــوكــــلــــمــــمــــال والــــمــــم رأســـهـــن أســـم %100" عبر اقتناء نسبة

 ". .K-Invest uzavřený investiční fond, a.sل  "

 

وتنشط الشركة في  كندا،بفي أونتاريو  تأسس ،سياراتعالمي للمورد  " Magna International Inc "  ةـركـش

فائدة لالتحكم األنظمة الفرعية ووحدات بما فيها واألنظمة وتجميع الوحدات المكونات  تصميم وهندسة وتصنيع

 "Magna" شركة منتجاتتشمل وسيارات والمركبات الخفيفة في جميع أنحاء العالم. لاألصلية ل األجهزةمصنعي 

أنظمة واإللكترونيات و الدفعالمقاعد ومجموعة و الخارجي ئهجزمع ات للعربالميكانيكي  والمعدني  هيكلالفي 

 .المناولةب والتصنيع التعاقديللمركبات هندسة الكاملة ال إلى باإلضافة، التحكم الرؤية واإلغالق والسقف ووحدات

 

نشط تو ،ط في المغربانش ال تمارس أيوهي شركة  سياراتللمورد "  .Klein Automotive s.r.p " ركةــش

والملحومة بالضعط  ختومةالم المناولة الصناعية لقطع الغيارل رئيسي في جمهورية التشيك. وهي تقدم خدمات بشك

كما صناعة السيارات.  المستخدمة في قطاع تجميع الوحدات والمشكلة باإلضافة إلى المعالجةواألجزاء المعدنية 

عندما تتوفر وبعض خدمات نقل السيارات  طآالت الضغ رخدمة تأجي وبشكل جد محدود " Klein "شركة التقدم 

 .إمكانية هاته الخدمات على
 


