
  

 

 

 

 
 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

  ”عبر شركتها الفرعية Publicis “  ”المملوكة لكل من شركة  Voila “  ”إحداث منشأة مشتركةتخص 

Multi Market Services France Holdings “ و شركة ”  “ Orange عبر شركتها الفرعية”  

Orange Participations “ 

  

 2-14-652من المرسوم رقم  10المادة كذا المتعلق بحرية األسعار والمنافسة و 104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104-12( بتطبيق القانون رقم 2014)فاتح دجنبر  1436صفر  8الصادر في 

 العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.مجلس المنافسة رهن إشارة 

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

 فسة حول العملية المرتقبة.أوغير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنا

 

 : التي تنتمي إليها طبيعيينالشخاص واأل أسماء المقاوالت والمجموعات

 ؛" Publicis"شركة   -

 ؛" Multi Market services France holdings "  شركة -

 ؛"Orange "شركة   -

 ."Orange participations "شركة   -

 

 

 : طبيعة العملية

 .إحداث منشأة مشتركة -

 

 :المعنية القطاعات االقتصادية 

 .المهنية االفتراضية أو المختلطة التظاهرات تنظيم قطاع -

 

 :مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء 

 يام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 3 -

 
 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

عبر شركتها  Publicis “  ”المملوكة لكل من شركة  Voila “  ”تتمثل العملية موضوع التبليغ في إحداث منشأة مشتركة

 Orange  ”عبر شركتها الفرعية Orange “  ”و شركة “ Multi Market Services France Holdings  ”الفرعية

Participations “.وسيملك كل من   ، بموجب اتفاق إحداث منشأة مشتركة، والذي سيوقعه الطرفانMulti Market 

Services France Holdings”  “وOrange” “Participations  50 لكل منهما من حقوق التصويت في المنشأة %

 .Voila “  ”المشتركة

 Multi Market“عبر شركتها الفرعية  Publicis“  ”في قطاع االتصال واإلعالنات. وتمارس ”Publicis“وتنشط شركة 

Services France Holdings”،نشاطها كوكالة لتنظيم التظاهرات.  ، والشركة الفرعية لهذه األخيرة 

أورانج شركة لالتصاالت، تقدم حلوال تقنية )في مجاالت الشبكات والوسائط( خاصة بتنظيم التظاهرات الرياضية تعتبر و

 .  Orange Events“  ”مهنية واإلعالمية من خالل مصلحتها التجاريةوالمؤسساتية وال

إلنتاج تظاهرات هجينة يمكن الولوج إليها عبر تقنية  cloudمنصة سحابية هو تسويق  Voilaوالهدف من إحداث منشأة 

Software as a Service  ( SaaS). 


