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ة س ف ا ن مل ا س  ل جمل غ  ال ــ  ب

 ختص يادـــمعلية تركيـز اقتصمرشوع ول ـــح 

ت جلزء من الأصول واخلصوم وبعض الرشاك للمراقبة احلرصية  ’’Pigments Spain, SL’‘ شــركة تويل

 ،وبيع املنتجات املس تخدمة يف انتاج بالط الرساميك صناعةاملكونة لنشاط 

 "Ferro Corporationالتابع جملموعة "
                                         

، يضع جملس 2-14-652من املرسوم التطبيقي رمق  10املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة  104-12من القانون رمق  13بقا للامدة ط  

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن املعلومات  طراف.املوهجة من قبل الأ  املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من قبل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك املعلومات، اخل                        اطئة 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 ي                      بتطبيق القانون الصادر 2.14.652من املرسوم رمق  9فيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12رمق 
 

لهيا أأسامء املقاوالت واجملموعات  :اليت تنمتي ا 

 شــركة ‘’Pigments Spain, SL’’. 

 " مجموعةFerro Corporation". 
 

 : طبيعة العملية

 مراقبة حرصية. 

 

 :  القطاعات الاقتصادية املعنية

 اع يس لأنو تسويق مواد وس يطة لبالط السرياميك املس تخدم حرصاي يف بالط السرياميك املس تعمل يف قطاع البناء ول  أأنشطة

 .أأخرى من منتجات السرياميك

 

بداء مالحالأجل احملدد    :ظاهتمللأغيار املعنيني من أأجل ا 

 10   2022 أأكتوبر 17  يوم يف ، وينهتيي هذا الأجلمن اترخي نرش هذا البالغ أأايم ابتداء. 
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 ص غري رسي للعمليةــــملخ

 

من الأصول  للمراقبة احلرصية جلزء Pigments Spain, SL’’ (Pigments Spain)’‘ شــركةص تويل خيل جملس املنافسة بتبليغ توصــ

                                  التابع جملموعة نتاج بالط الرساميك،ا  وبيع املنتجات املس تخدمة يف  صناعةواخلصوم وبعض الرشاكت املكونة لنشاط 

"Ferro Corporation" (Ferro) )النشاط املس هتدف(. 

جنازها  ىل جملس املنافسة 2021رباير ف 25بتارخي فعليا هذه العملية مت ا                                س املنافسةجمل قرار موضوع ، وقــد اكنت دون تبليغ ا 

 .2022ش تنرب  29بتارخي  2022ق//103رمق 

 

                          س باين لقانون اال  ذات شـــريــك وحــيــد، خاضعـة لدودة ــــة حمــــؤوليـة مســـــــي رشكــه، Pigments Spain شــركة

نتــــــوتنشط يف تطوي اجلدران و رضيات يف قطاع البناء فقط )أأي للأ  املس تعمليك ــ ق الطالءات لبالط السريام ــــاج وتسويـــــر وا 

 .طح العمل(ــــوأأس

ــ تحدة الأمري ـــ ات امل ــــوالية أأوهايو ابلواليب Ferroس رشكة ـــــــمت تأأسي                    ملينيالعا ملوردينامن بني الرشكة  تـــــرب. تع هباواكئـــنة  كيةـــ

ــ ة الرئيس ـــعـــــات الأربـــــلقطاعاملرتبط ابلأداء التكنولويج و الرائدين يف ا  الية: ــــية التـــ

 ؛Couleurs et verre performants)) الفعالنيالزجاج و لوان الأ ( أأ )

 ؛(Pigments, poudres et oxydes)   دةاملؤكس ( الأصباغ واملساحيقب)

  ؛(glaçage vitrifié) ( املينا الزجايجج)

 .(Systèmes de revêtements pour carreaux) ( طالء البالطد)

 

 2022أكتوبر  06 ختاريحرر بالرباط في 

 

 

 

 


