
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

                        املبارشة  ملراقبة احلرصيةا ’’.Auto Hall SA’‘رشكة  تويل ختص اديـــمرشوع معلية تركيـز اقتصول ـــح 

رأ س مال قتناء مجمــوع ا  عرب ، ''.La Société de Développement Automobile SA''لرشكة 

 .تصويت هذه ال خريةوحقــوق 
                                         

، يضع جملس 2-14-652من املرسوم التطبيقي رمق  10املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة ط  

شارة العموم "ملخص العملية" أ دانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من قبل ال طراف.  املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من ق   أ و غري  خلاطئةبل ال طراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك املعلومات، اوقد مت ا 

 الصحيحة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.

 : املعنية أ سامء املقاوالت واجملموعات

  شــركة‘’Auto Hall SA.’’  . 

  رشكة''La Société de Développement Automobile SA.''. 

 : طبيعة العملية

  راقبة احلرصيةاملتولــي. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

  توزيع الس ياراتقطاع. 

بداء مالحظاهتمال جل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أ جل ا 

 5   من اترخي نرش هذا البالغ. أ ايم ابتداء 

 ص غري رسي للعمليةــــملخ

قتصادي  معلية، مبلف تبليغ 2021 نونرب 22توصل جملس املنافسة، يف اترخي   ملراقبة ا ’’.Auto Hall SA’‘رشكة  تويلختص تركزي ا 

  وحقــوق رأ س مالع قتناء مجمــو ا  عرب ، ''SA La Société de Développement Automobile.''احلرصية املبارشة لرشكة 

ماراتية للتمنيةتصويت هذه ال خرية، دلى                                                                                                الرشكة املغربية اال 

‘’Société Maroc Emirats Arabes Unis de Développement, SOMED’’. 

جتارية  عالماتل معدات متحركةو مركبات توزيع تنشط يف جمال ، مسامهة خاضعة للقانون املغريب رشكة ،’’.Auto Hall SA’‘رشكة 

شغال كذاو  اخلفيفة العرابت، مبا فهيا خمتلفة أ جنبية تقوم  ة. كام أ هناالعمومي املعدات املتحركة املوهجة لالس تعامل الصناعي، الفاليح ولل 

 عىل مس توى السوق الوطنية.، ’’Fuso’‘ت العالمة التجارية حت احلافالتبتجميع و توزيع الشاحنات و 

، تنشط عىل مس توى مسامهة خاضعة للقانون املغريب، رشكة ''.La Société de Développement Automobile SA''رشكة 

 .’’Maserati’‘العالمة التجارية  لس ياراتمكوزع حرصي  السوق الوطنية 


