
  

 

 يخص بــالغ لمجلس المنافسة
 

 ة شركةطنشالمباشرة ألغير " المراقبة الحصرية  Hitachi Rail Ltdتولـي شركة "

"Thales SA "الخاصة بأنظمة النقل البري 

 
من المرسوم  10نافسة والمادة سعار والمق بحرية األتعلالم 12.104من القانون رقم  13طبقا للمادة 

ملخص العملية" أدناه والذي رهن إشارة العموم " مجلس المنافسةيضع  ،2-14-652تطبيقي رقم ال

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

لس المنافسة حول تا عن موقف مجر بتاد تشتمل عليها ال تعباطئة أو غير الصحيحة، التي قلمعلومات، الخا

 ملية المرتقبة.الع

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

 والمنافسة. األسعار المتعلق بحرية 12.104رقم الصادر بتطبيق القانون 

 

 :المعنيةمجموعات أسماء المقاوالت وال

 ؛"Hitachi Rail Ltd " :المقتنية  هةالج -

 ." الخاصة بأنظمة النقل البريThales SAأنشطة شركة " : لمستهدفةا الجهة -
 

 :العمليةطبيعة 

 .ةغير المباشر حصريةالتولي المراقبة  -
 

 المعنية:ة قطاعات االقتصاديال

 .التشوير لخطوط السكك الحديديةسوق  -

 

 :ظاتهممالحإبداء  من أجل ينيالمعن غيارلألالمحدد األجل 

 .2022 شتنبر 13 يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغهذا ر من تاريخ نش ابتداءأيام  10 -
 

 

 األطرافمسلم من قبل ملخص غير سري للعملية 

 

باقتناء  تتعلقاقتصادي،  عملية تركيزمشروع متعلق ب رة بإشعاالمنافس لس، توصل مج2022 غشت 5 في

" الخاصة بأنظمة النقل Thales SAأنشطة شركة "من  %100ل  ،"Hitachi Rail Ltd"شركة 

 .البري

هي شركة عالمية، تقدم حلول النقل التي تشمل عربات السكك الحديدية ، و"Hitachi Rail Ltd" شركة 

 ، باإلضافة إلى خدمات الصيانة لمنتجاتها.اتهانومكو جاهزةاإلشارات ال التشوير ومشاريع وأنظمة

وهي شركة  ،"Hitachi Ltd" شركة مل لوهي فرع مملوك بالكا ،"Hitachi Rail Ltd" شركة 

ت االف المجعالمي في مختلصعيد العلى الو، وتنشط بطوكي االجتماعيون اليابان ذات المقر ة لقانخاضع

وأنظمة  "SmartLife"والصناعة والنقل والنظام الذكي  لومات والطاقةالمع كنولوجياتبما في ذلك 

 .سياراتال



: )أ(  فروع مختلفةم حلوال في أربعة تقد " الخاصة بأنظمة النقل البريThales SAة شركة "نشطأ

حلول ألنظمة ت( الحديدية الحضرية، ) التشوير لخطوط السكك الحديدية، )ب( التشوير لخطوط السكك

 نظمة الدفع.لول إصدار التذاكر وأح )ث(، اف المتكاملةواإلشر االتصاالت

 

 2022 شتنبر فاتح خالرباط بتاريحرر ب

 


