
 

 

 

 متعلـق بتبليغ مرشوع معلية تركيـز اقتصادي بــالغ جمللس املنافسة

مع                        «METALSCATOLA IMMOBILIER SARL AU» رشكةدماج معلية انص خي

 «METALSCATOLA AFRIQUE SARL AU »ة رشك

-14-652من املرسوم التطبيقي رمق  10واملادة املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة  104-12من القانون رمق  13طبقا للامدة 

شارة العموم "ملخص العملية" أأدانه واذلي يتضمن املعلومات املوهجة من قبل الأطراف.2  ، يضع جملس املنافسة رهن ا 

عداد هذه املعلومات من قبل الأطراف املبلغة اليت تعترب وحدها املسؤوةل عهنا، ذكل أأن لك املعلومات، اخلاطئ ة 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 يفيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة  الصادر بتطبيق  2.14.652من املرسوم رمق  9ا 

 .فسةاملتعلق حبرية الأسعار واملنا 104.12القانون رمق 

لهيا  :أأسامء املقاوالت واجملموعات اليت تنمتي ا 

 ؛«METALSCATOLA IMMOBILIER SARL AU» كةرش  :املُدِمجالطرف  -

 .«METALSCATOLA AFRIQUE SARL AU» املس هتدف:الطرف  -

 :طبيعة العملية

 .دماجمعلية ان -

 :لقطاعات الاقتصادية املعنيةا

 .والبالستييك التغليف املعدين -

بداء مالحظاهتم لأجل احملددا  :للأغيار املعنيني من أأجل ا 
 .2022 برأأكتو  17وينهتيي هذا الأجل يوم ، أأايم ابتداء من اترخي نرش هذا البالغ 10

 ملخص غري رسي للعملية مسمل من قبل الأطراف

ىل نفس مجموعة اندماج تتضمن العملية املبلغ عهنا     .METALSCATOLAكيانني ينمتيان ا 

- METALSCATOLA IMMOBILIER SARL AU (MTI)رأأس مال ، رشكة ذات مسؤولية حمدودة لرشيك وحيد ب

ىل درمه 1.000.000.00قدره   121، ويقع مكتهبا املسجل يف قطعة درمه للك مهنام 100سهم بقمية  100.000، مقسمة ا 
ZONE INDUSTRIELLE ZAK DOUAR AIN CHOUGGA SAHEL OLD HRIZ BERRECHID-

SOUALEM12547لسجل التجاري لربش يد حتت رمق ، مسجل يف ا. 

MTI  يه رشكة اتبعة جملموعةMETALCATOLA SPAدارة وتأأجري املؤسسات التجارية والصناعية  ؛، واليت تعمل يف ا 

- METALSCATOLA AFRIQUE SARL AU (MTA) برأأس لرشيك وحيد ، ويه رشكة ذات مسؤولية حمدودة

ىل  2.000.000.00مال   QUARTIERدرمه للك مهنام، ويقع مكتهبا املسجل يف  1000سهم بقمية  2000درمه مقسم ا 
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 .534289حتت رمق  دلار البيضاءالسجل التجاري لمسجةل يف 

 

  الرباط حرر ب
 2022 برأأكتو  6 ،ف 


