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 بــالغ لمجلس المنافسة
 

              تولي شركةتخص  متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي

"DR.ING. H.C.F. PORCHE AKTIENGESELLSCHAFT " 

عبر اقتناء "AUTOZENTRUM SPORT AS" للمراقبة الحصرية لشركة

 أسهم رأسماله و حقوق التصويت المرتبطة به من %75نسبة 

 

 

من المرسوم التطبيقي  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13للمادة طبقا 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات 2-14-652رقم 

 الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

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

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 " AUTOZENTRUM SPORT AS"  ركةش -

 ". DR.ING. H.C.F. PORCHE AKTIENGESELLSCHAFT "شركة  -

  

 :طبيعة العملية

  .الحصريةالمراقبة  -

 :المعنيةلقطاعات االقتصادية ا

 .سيارات بالجملةالتوزيع  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 يوليوز 29وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
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 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

الرابع تركيز مقترحة وفقا ألحكام القسم ، تم تقديم تبليغ إلى مجلس المنافسة يتعلق بعملية 2022يونيو  2في  

حرية األسعار ب المتعلق 2014غشت  7المؤرخ في  104-12( من قانون رقم االقتصادي )عمليات التركيز

يتعلق باالستحواذ على الذي و   2014دجنبر  4 يالمؤرخ ف 2-14-652رقم  والمنافسة ومرسوم تنفيذه

"  و هي  AUTOZENTRUM SPORT AS شركة "لمن األسهم و السيطرة الحصرية   75%

 AUTOZENTRUM % لشركة "100شركة تأسست بموجب القانون النرويجي و هي شركة تابعة 

Holding AS   "" وهي شركة تأسست بموجب القانون النرويجي، من قبل شركة DR.ING. 

H.C.F. PORCHE AKTIENGESELLSCHAFT  و هي شركة تأسست بموجب القانون "

 VOLKSWAGEN لـ " %100األلماني وهي شركة تابعة غير مباشرة بنسبة 

AKTIENGESELLSCHAFT  .وهي شركة تأسست بموجب القانون األلماني " 

 " AUTOZENTRUM SPORT AS «بالجملة التي تركز على  والبيعشركة لتوزيع السيارات  هي

 سيارات من نوع البورش. وتوزيعاستيراد 

 

2022يوليوز  15حرر بالرباط بتاريخ   

 

 

 


