
 

 

 

 

 

 بتوليتعلق ت متعلـق بتبليغ عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

   لشركة المشتركة المراقبة  Sage Global Automotive S.R.L شركة 

ERT Automotive Maroc SARL    رأسمالال من ٪30 عبر اقتناء نسبة 

  هذه األخيرةل االجتماعي

 

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

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات 2-14-652رقم 

 الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

 2.14.652من المرسوم رقم  9إن نشر هذا البالغ ال يفيد بأن ملف التبليغ يعتبر كامال طبقا ألحكام المادة 

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

 "؛ Sage Global Automotive S.R.L "شركة  :مباشرةبصفة الجهة المقتنية  -

 ." ERT Automotive Maroc SARL شركة " :المستهدفةالجهة  -

  

 :طبيعة العملية
 

  .المشتركةالمراقبة  تولي -
 
 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .العرباتالخاص ب سوق إنتاج المنسوجات التقنية -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022دجنبر  08 وينتهي هذا األجل يوم، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ملخص للعملية 

 توليهم ت، 2019تم إنجازها خالل سنة  اقتصادي عملية تركيزبمتعلق  بإشعارتوصل مجلس المنافسة 

 ERT Automotive"لشركة المشتركة المراقبة  " Sage Global Automotive S.R.L "شركة

Maroc SARL "  من الرأسمال االجتماعي لهذه األخيرة٪ 30نسبة عبر اقتناء وذلك. 

مسجلة في السجل التجاري  اإليطالية،للقوانين خاضعة  ،"Sage Global Automotive S.R.L "شركة 

. توفر هذه الشركة أقمشة تقنية عالية األداء مصممة خصيًصا لصناعة 01165340314لميالنو تحت رقم 

 السيارات.

خاضعة للقانون  شركة ذات مسؤولية محدودةوهي  " ERT Automotive Maroc SARL شركة "

في إنتاج وتسويق األجزاء  حاليا وتنشط .83811التجاري لطنجة تحت رقم ومسجلة في السجل المغربي، 

قبل إنجاز هذه  الداخلية للسيارات باستخدام عمليات تصنيع التصفيح وقطع الخياطة والتعبئة والتغليف.

 .العملية، كانت تقدم هذه الشركة خدمات تصفيح األقمشة فقط

 

 2022نونبر  25حرر بالرباط بتاريخ 

 


