
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

                                                   دمــج الرشكتني الفنلنديتني ختص اديـــمرشوع معلية تركيـز اقتصول ـــح

 ‘’Cargotec Corporation’’  و‘’Konecranes Plc.’’  واليت سيمت مبــوجهبا حل ،

                                  يع أ صــولها وخصــوهما لفائدةبعــد تفويت ج   ’’.Konecranes Plc’‘رشكة

 .’’Cargotec Corporation ’‘رشكــة
                                         

 

جملس  ، يضع2-14-652من 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  نطالقا املعلومات وقد مت ا  خلاطئة أ و ملعلومات، االيت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أ ن لك ا ال طراف املبلغةترصحيات من ا 

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

 

 : املعنية أ سامء املقاوالت واجملموعات

  شــركة‘’Cargotec Corporation’’   فرعها اخلاضع للقانون املغريب  من بيهناوخمتلف فروعها''Kalmar Maghreb 

SA.''. 

  رشكة‘’Konecranes Plc.’’  رعها اخلاضع للقانون املغريبف من بيهناوخمتلف فروعها ‘’Konecranes Maghreb SARL’’ 

. 

 

 : طبيعة العملية

   الثانية رشكــةلفائدة ال  اوخصــوهم هاصــول دمــج للرشكتني طريف العملية مع حــل ال حداهام بعد تفويت ل. 

 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

  ت     توريد معدات املناوةل املينائية للحاوايقطاع                                                                           

(Fourniture d’équipements de manutention portuaire des conteneurs) . 

  

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

 10   من اترخي نرش هذا البالغ. أ ايم ابتداء 



     

 

 

 ص غري رسي للعمليةــــملخ

  

قتصادي  معلية، مبلف تبليغ 2021 دجنرب 14توصل جملس املنافسة، يف اترخي                                                     دمــج ختص تركزي ا 

                   واليت من املزمع أ ن يمت مبــوجهبا حل رشكة      ، ’’.Konecranes Plc’‘و ’’Cargotec Corporation ’‘ رشكيت

‘’Konecranes Plc.’’ ، بعــد تفويت جيع أ صــولها وخصــوهما لفائدة رشكــة وذكل ‘’ Cargotec Corporation’’. 

مبا فهيا معدات املــواد  تدفقرشكة مسامهة ختضع للقانون الفلندي، متخصصة يف جمال حلول ، ’’Cargotec Corporation ’‘رشكــة 

 Les solutions de flux de matériaux couvrant lesوامحلوالت وكذا حلول هندسة الصناعة البحرية )مناوةل احلاوايت 

équipements de manutention de conteneurs et de charges et les solutions d’ingénierie pour l’industrie 

maritime  .) 

ت س تعامالالاالفلندي، متخصصة يف جمال حلول الرفع والشحن ذات  ، رشكة مسامهة ختضع للقانون’’.Konecranes Plc’‘ ةرشك

 الآيل. لتشغيلل أ و معدات مناوةل احلاوايت وما يقابلها من حلول  تلفة مبا فهيا حلول املناوةل  املوهجة للصناعات التحويليةامل 

رتبطة د البيع املخدمات ما بع صيانهتا وتقدمييف جمــال كذا عدات املناوةل املينائية للحاوايت و ملورد مكـــ هااتن الرشكتان تنشطيف املغرب،  

 هبا.  

طــار عقود مربمة من قبله وتزاول نشاطهام عىل مس توى السوق الوطنية يف فــــق القانون املغريبفرعهيام عرب ام أ و ا   Kalmar''احملدثني و 

Maghreb SA.'' و‘’Konecranes Maghreb Sarl’’. 


