
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

 ".BNP Paribas S.A " من ِقبل رشكة املشرتكةملراقبة تويل ا

 Santander "بشلك مشرتك من قبل  مراقبتني نيرشكتل "  .Stellantis N.V "  و رشكة    

Consumer Finance "و" Stellantis N.V" بني املراقبة بصفة مشرتكةويل النشطة المت وكذكل " 

Crédit Agricole Consumer Finance " "و Stellantis N.V"   

 
                                         

-14-652لتطبيقي رمق من املرسوم ا 10املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة  12.104من القانون رمق  13بقا للامدة طِ 

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من ق ، يضع جملس امل 2  طراف.بل الأ نافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من قِ  ئة ات، اخلاط ملعلومابل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك وقد مت ا 

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

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة  الصادر  2.14.652من املرسوم رمق  9ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12بتطبيق القانون رمق 

 : املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

  شــركة" BNP Paribas S.A." 

  َشــركة" Stellantis N.V.َ"   

  َشــركة" Santander Consumer Finance   َ" 

  شــركة" Crédit Agricole Consumer Finance " 

 : طبيعة العملية

  املشرتكةتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

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

بداء مالحظاهتمالأجل احملدد ال خبــــــ   : ار املعنيني من أأجل ا 

 10 2022وزيل يو  29يوم ، وينهتيي هذا الأجل أأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ. 



     

 

 

 مسمل من قبل الأطراف ص غري رسي للعمليةــــملخ

عادة تنظمي رشكة احملاصة بني لقى جملس املنافسة اشعات 2022يوليوز  06 يف اترخي  را بعملية تركزي هتدف اىل ا 

Stellatis  بواسطة فرعهاBanque PSA Finance  وBNP Paribas SA بواسطة فرعها BNP Paribas 

Personal Finance S.A. ال س امي (i) من % 100 من خالل اس تحواذ الرشكة احملاصة لنس بةPSA Bank 

Deuschland GmbH  سا و من اليت يرتكز فرعها يف النPSA Finance UK Ltd  املتعلقة ابالنشطة املرتبطة

 Stantanderبشلك مشرتك حاليا يف املانيا، النسا و اململكة املتحدة، واليت تس يطر علهيا   PSAابلعالمات التجارية 

Consumer Finance S.A.  وStellatis  كذكل و(ii) من خالل الاس تحواذ عىل الأنشطة املتصةل ابلعالمات 

و اليت تس يطر علهيا بشلك مشرتك  و النسا و اململكة املتحدة بواسطة ثالث اتفاقيات جتارية يف املانيا FCAالتجارية 

Stellatis  وCrédit Agricole Consumer Finance . 

 

يات يف معل  Stellatisس تصبح الرشيك احلرصي ل  BNP Paribasو  Stellatis، الرشكة احملاصة بني بعد العملية

 متويل لك العالمات التجارية يف النسا، أأملانيا و اململكة املتحدة.

 

 

 

2022يوليوز  15حرر بالرباط بتاريخ   

 


