
  

 

 

 يخص بــالغ لمجلس المنافسة

الحصرية المباشرة " المراقبة Sage Automotive Interiors Incتولي شركة "

الخاصة المنسوجات التقنية التي تنشط في إنتاج "  Adient Plc "لفروع شركة 

المرققة المنتجة من طرف فرع الشركة بالمغرب  التقنيةالمنسوجات بالعربات بما في ذلك 

  يدعى حاليا والذي ’’Lamination Automotive Fabrics Sarl’‘بقا اسالمسمى 

''''Sage Automotive Interiors Kenitra Sarlau 

 

من المرسوم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

"ملخص العملية" أدناه والذي  مو، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العم2-14-652التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

 المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول

 عملية المرتقبة.لا

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

 والمنافسة. األسعارالمتعلق بحرية  104-12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :إليهاأسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي 

 "؛Sage Automotive Interiors Inc" كةرش :بصفة مباشرة الطرف المقتني -

الخاصة  المنسوجات التقنية إنتاج المتخصصة في "Adient Plc" شركة فروع :الطرف المستهدف -

المنتجة من طرف فرع الشركة بالمغرب المسمى سابقا المرققة التقنية  المنسوجاتبالعربات بما في ذلك 

‘’Lamination Automotive Fabrics Sarl’’  يدعى حالياو الذي"Sage Automotive 

interiors Kenitra Sarlau"   

 

 :العمليةطبيعة 

 تولي المراقبة الحصرية المباشرة. -
 

 المعنية:قطاعات االقتصادية لا

 الخاص بالعربات.المنسوجات التقنية إنتاج سوق  -

 

 :مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء 

 .2022 دجنبر 08  يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغن تاريخ نشر هذا أيام ابتداء م 10 -

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 لم من طرف األطرافمسملخص غير سري للعملية 

 

 ألنشطة إنتاجالحصرية  ةالمراقب ’’Sage Automotive Interiors Inc ’‘العملية بتولي شركة  تتعلق

 المرققة المنسوجات التقنيةبما في ذلك  ’’Adient Plc ’‘الخاصة بالعربات لشركة  المنسوجات التقنية

 .2020سنة  إنجازهاتم  والتي

‘’Sage Automotive Interiors Inc’’ الواليات )الجنوبية هي شركة تخضع لقوانين والية كارولينا

 إنتاجنشاط  السيارات.داء مصممة خصيصا لصناعة قمشة تقنية عالية األأالمتحدة االمريكية( و تقدم 

 Lamination Automotive""الشركة المعروفة سابقا باسم  فربالمغرب يتم من طالتقنية  المنسوجات

Fabrics Sarl" باسم  حالياتدعى  والتي‘’ Sage Automotive interiors Kenitra   مقرها  ويقع

 االجتماعي في المنطقة الحرة للتصدير بالقنيطرة.

 

 

 .2022نونبر  25تاريخ بالرباط في حرر 


