
 

 

 

 

 ISGAبــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن تولي شركة "

Casablanca من حصص رأس المال وحقوق التصويت   %65عبر اقتناء نسبة  الحصرية"  المراقبة

 "Art’Com Sup Rabat"شركة  "  وArt’Com Sup Casablanca" شركةالمرتبطة به ل

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 2.14.652 رقم 

 الموجهة من قبل األطراف.

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

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

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

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

- " ISGA Casablanca" 

- " Art’Com Sup Casablanca" 

- " Art’Com Sup Rabat " 

   
 :طبيعة العملية

  .الحصريةتولي المراقبة  -

 

 :المعنيةلقطاعات االقتصادية ا

 .قطاع التعليم العالي الخاص -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022يوليوز 07وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

رأسمال  حصص% من 65نسبة  ISGA Casablanca شركة اقتناءتوصل مجلس المنــافسـة بتـبليغ مفـاده   

  Art’Com Sup Rabat .و شركة Art’Com Sup Casablanca شركةل احقوق التصويت المرتبطة بهو

 :األطراف المعنية بهذه العملية

 

- ISGA Casablanca  خاضعة للقانون المغربي تنشط في مجال التعليم العالي الخصوصي، هي شركة

، تتوفر على أربع مؤسسات لتكوين في التسيير والهندسة في كل من الدارالبيضاء والرباط 1981منذ 

 .ومراكش وفاس

- Art’Com Sup Casablanca  و تدبر 1988أسست سنة  ،خاضعة للقانون المغربيهي شركة ،

 الهندسة المعمارية الداخلية والتصميم.العالي تكون في مهن  مؤسسة خاصة للتعليم

- Art’Com Sup Rabat  و تدبر مؤسسة 2006أسست سنة  ،خاضعة للقانون المغربيهي شركة ،

 .الهندسة المعمارية الداخلية والتصميمخاصة للتعليم العالي تكون في مهن 


