
  

 

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

"WeAre SAS من أسهم 60" المراقبة الحصرية المباشرة عبر اقتناء نسبة %

 ".Thales 3D Maroc SASرأسمال وحقوق التصويت لشركة "
                                                                                    

من 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 652-14-2

 من قبل األطراف.

المعلومات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، ذلك أن كل المعلومات،  وقد تم إعداد هذه

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

 2.14.652من المرسوم رقم  9لمادة إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكام ا

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

  

المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات  : 

 "Thales SA" مجموعة -

  "Thales 3D Maroc SAS" شركة -

  "WeAre SAS" شركة -

                                               

 : عمليةطبيعة ال

  الحصريةتولي المراقبة      -

 

 :  القطاع االقتصادي المعني

  الميكانيكية إعتماداً على تقنية ثالثية األبعاد والمعدات سوق تصنيع األجزاء -

  

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022مارس  17 ، وينتهي هذا األجل يومابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ أيام 10 -

  

   ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

 SBFو CAC 40الفرنسية، التي يتم تضمين حصتها في العديد من مؤشرات السوق، بما في ذلك  Thalesتنشط مجموعة 

، في مجموعة واسعة من القطاعات، وال سيما في خمس قطاعات رئيسية: FTSE Euro 300و DJ Eurostoxxو 120

( النقل البري. تتكون شركة تاليس 5( الفضاء، )4( المالحة الجوية، )3( الهوية واألمن الرقمي، )2( الدفاع واألمن، )1)

المغرب  3D اليسدولة. كما تتواجد مجموعة تاليس في المغرب من خالل فرعها ت 68موظف في  81.000مما يقارب 

المرخص لها بالتأسيس في المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر وتشغيل أنشطتها التصنيعية للمكونات الناتجة عن تصنيع 

( TA6Vأجزاء من سبائك التيتانيوم ) Thales 3D Maroc T3DM(. تنتج SLM / Titaniumاإلضافات المعدنية )

 صنيع المضافة عن طريق الصهر االنتقائي بالليزر في حمام مسحوق.( باستخدام تكنولوجيا التAlsi7واأللمنيوم )

 

، المتخصصة في تصنيع األجزاء الميكانيكية الصغيرة WeAreبروتوكول اتفاق مع مجموعة  Thalesأبرمت مجموعة  

ركتان بموجب ومتوسطة الحجم ذات القيمة التكنولوجية العالية والتجمعات الفرعية المعقدة الصغيرة، وستشارك هتان الش

 المغرب شريطة الحصول على ترخيص من سلطات المنافسة المغربية. 3Dشروط االتفاق أوال، في السيطرة على تاليس 

 



، وتتكون من شركات متخصصة في التصنيع والتشغيل اآللي والطباعة ثالثية 2016في عام  WeAreأسست مجموعة  

 Thalesات الفرعية للمالحة الجوية. يعتبر التعاون بين مجموعة األبعاد ومعالجة األسطح وتسويق األجزاء والتجمع

على أفضل وجه  Thalesمن مصلحتهما المشتركة بهدف خلق تآزر محلي لتلبية متطلبات مجموعة  WeAreومجموعة 

وإنشاء نظام بيئي مالئم لتطوير نشاط التصنيع اإلضافي وليس فقط لشركات مجموعة تاليس، ولكن أيًضا لمجموعة 

WeAre 

 
 


