
  

المراقبة " Dr. Ing. h. c. F. Porsche"  شركةيخص تولي  بــالغ لمجلس المنافسة

مجموع أسهم رأسمالها ل" عبر اقتنائها   RaceDepartment B.Vلشركة " الحصرية

 هاالمرتبطة بوحقوق التصويت 
 

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.

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

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

2-14-652رقم من المرسوم  9المادة  أحكامطبقا  كاماليعتبر  بأن ملف التبليغ يفيد الالغ البإن نشر هذا   

 والمنافسة. األسعارالمتعلق بحرية  104-12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 :األولىبالعملية  المعنية لمقاوالت والمجموعاتأسماء ا

 ." " RaceDepartment B.V شركة -

 ."Dr. Ing. h. c. F. porsche"   شركة -

 ."Volkswagen Aktiengesellschaftشركة "  -

 :األولى العمليةطبيعة 

 .تولي المراقبة الحصرية -

 :األولى العمليةب المعنيةقطاعات االقتصادية ال

إعالنية عبر االنترنت على مواقع الويب وفي التسويق واإلعالن واستغالل مواقع الويب بيع مساحات  -

 .واالنترنت

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022 أكتوبر 3 يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغمن تاريخ نشر هذا  ابتداءأيام  10 -

 

 األطرافمسلم من قبل ملخص غير سري للعملية 

 

شركةو تولي المراقبة الحصرية لجميع األسهم  اقتناءتتشكل العملية التي يغطيها هذا االشعار من 

RaceDepartment B.V " "           بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة  لشركة ، "Dr. 

Ing. h. c. F. porsche". 

 

RaceDepartment B.V " " في بيع مساحات ها ويتمثل أساسا نشاط ،لقانون الهولنديتأسست بموجب ا

التركيز  إعالنية عبر االنترنت على مواقع الويب وفي التسويق واإلعالن واستغالل مواقع الويب واالنترنت، مع

على األخبار والمحتوى االعالمي )بالدفع( المتعلقة برياضة السيارات االفتراضية والحقيقية وألعاب السباق 

 اة السباق واألجهزة والبرامج ذات الصلة.  ومحاك

 

 "Dr. Ing. h. c. F. porsche" ،شركة تصنيع سيارات ألمانية  وهي تأسست بوجب القانون األلماني

متخصصة في تصميم وتصنيع وتوزيع السيارات الرياضية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان عالية 

 ."Volkswagen Aktiengesellschaft" ل لشركة مملوكة بالكاماألداء. وهي شركة 

 

 

 2022 شتنبر 22حرر بالرباط بتاريخ 


