
 

 

 

 

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

"Santander Consumer Finance S.A."وشركة"Stellantis N.V." 

 BNP Paribas Personal" شركتي لألصول المراقبة حاليا بين المشتركةالمراقبة 

Finance S.A."و"Stellantis N.V."  شركتيمن جهة، وبين "Crédit 

Agricole Consumer Finance S.A.  "و"Stellantis N.V."  من جهة

 .أخرى

 

من المرسوم التطبيقي  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  12.104من القانون رقم  13طبقا للمادة 

أدناه والذي يتضمن المعلومات  ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية"652.14.2رقم 

 الموجهة من قبل 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 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

 

 ." .Santander Consumer Finance S.A "ركة ش -

 ." .Stellantis N.V"شركة  -

 .".BNP Paribas Personal Finance S.A شركة " -

 ." .Crédit Agricole Consumer Finance  S.A"شركة  -

   

 :طبيعة العملية
 

  .المشتركةتولي المراقبة  -
 

 لقطاعات االقتصادية المعنية:ا

 اخلدمات التجارية دلمع الوالكء. قطاع صناعة الس يارات والقطاع املرصيف و قطاع  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 

 .2022 يوليوز 29، وينتهي هذا األجل يوم أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -

 

 



 

 

 

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

 Santanderشركة  "عن عملية تركيز اقتصادي يتعلق بتولي توصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ 

Consumer Finance S.A"وشركة".Stellantis المراقبة المشتركة لألصول المراقبة حاليا بين "

 Crédit" من جهة، وبين شركتي "Stellantis"و" BNP Paribas Personal Financeشركتي "

Agricole Consumer Finance  "و"Stellantis ".من جهة أخرى 

 

  ، قّررت 2021في يناير Fiat Chrysler Automobiles N.Vو  Peugeot SAبعد اندماج شركتْي 

Stellantis N.V. (Stellantis) و Santander Consumer Finance S.A. (SCF) إعادة تنظيم

 .السياراتشراكتهما في قطاع تمويل 

ال  SCFو  Stellantisالشراكة بين  إطارالتّمويل الممارسة في  أنشطةعلى إعادة تنظيم  تقتصر العملية

ة المنشأة بين  تولي ّسيما من خالل على األصول التّجارية في بلجيكا،  SCFو  Stellantisشركات الُمَحاصَّ

بواسطة فرعها المرتكز في البرتغال  SCFتوليوإسبانيا و كذلك من خالل  بولونيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا،

 BNP Paribas Personal Financeالمراقبة حاليا بين شركتي " لى أصول تجاريّة في البرتغالع

  Crédit Agricole Consumer Finance" من جهة، وبين شركتي "Stellantis"و"

 ."Stellantis"و"

  La Captive de Stellantisالّشريك الحصرّي لفرع شركة  SCFهذه العمليّة التّجارية، ستصبح  بعد

في بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، لوكسمبورج ،هولندا،  Stellantisتمويل كل العالمات التجاريّة ل  عمليّات في

 .وإسبانيا بولونيا، البرتغال

 

2022يوليوز  15حرر بالرباط بتاريخ   

 


