
     

 

 

 

 

 

ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص اديـــول مرشوع معلية تركيـز اقتصـــح 

 ".Crédit Agricole Consumer Finance S.A " من ِقبل رشكة املشرتكةملراقبة تويل ا

 بشلك حرصي من دلن رشكةاململوكة  للأصول اخلاصة بنشاط التشغيل التأأجريي"  .Stellantis N.V "  و رشكة

" Stellantis N.V. "  رشكةبني  تكل املراقبة بصفة مشرتكة و " Stellantis N.V. " رشكةهجة ولك من  من " 

Santander Consumer Finance S.A. " و رشكة " BNP Paribas Personal Finance S.A. "   من

 " لرشكة ةاحلرصي ملراقبةا ".Crédit Agricole Consumer Finance S.A "تويل  كذكل و، هجة أأخرى 

FCA Bank S.p.A "  

 
                                         

-14-652لتطبيقي رمق من املرسوم ا 10املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة طِ 

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن املعلومات املو 2  طراف.ل الأ هجة من قب، يضع جملس املنافسة رهن ا 

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

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

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

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12بتطبيق القانون رمق 

 : املعنية أأسامء املقاوالت واجملموعات

  َشــركة" Crédit Agricole Consumer Finance S.A.َ"  

  َشــركة" Stellantis N.V.َ"   

 شــركة " BNP Paribas Personal Finance S.A." 

  َشــركة" Santander Consumer Finance S.A.   َ" 

  شــركة" FCA Bank S.p.A " 

 : طبيعة العملية

  احلرصية املراقبةو  املشرتكةتويل املراقبة. 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 والكءالمع تجارية دلال  دماتاخلطاع و ق والقطاع املرصيف الس يارات صناعة قطاع. 



     

 

 

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

و Stellantis قّررت ، utomobiles N.VFiat Chrysler Aو . Peugeot S.A. بعد اندماج رشكيتي   

Crédit Agricole Consumer Finance يارت عادة تنظمي رشاكهتام يف قطاع متويل الس ّ .  ا    

شعارًا بعملّية تركزي2022يوليوز  6يف اترخي  ّ iقة )متعلّ  ، تلقّى جملس املنافسة ا   Créditاكة بني ة الرّش ( ابس متراري

Agricole Consumer Finance  وStellantis  ٲتنشط يف قطاع التّ  مشرتكةمن خالل رشكة ّ شغييل جري الت

"leasing opérationnel B2Bمتارسها  نشطة اليّت " و جتمع اٲل Leasys S.p.A  من هجة وStellantis رشاكهئا و

 رصية لرشكةتويل املراقبة احلب ( iiكذكل ) تتعلقو  Free2MoveLeaseجارية خرى حتت العالمة التّ ٲني من هجة فيّ املرص 

Crédit Agricole Consumer Finance رشكة عىل FCA Bank S.p.A  من  لكّ  حالّياً  اليت متتلكها

Stellantis  وCACF   متساوية حبصص.  

 

 

2022يوليوز  15حرر بالرباط بتاريخ   

 


