
 

 

 

 متعلـق بتبليغ مرشوع معلية تركيـز اقتصادي بــالغ جمللس املنافسة

 MAKANE» رشكيتمع  «PUBLIDAY MULTIDIA SARL» رشكةج ادمنا معلية صخي

BOUSKOURA SARL AU» و«CLAIRE MAROC SARL.» 

-14-652املرسوم التطبيقي رمق من  10املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة واملادة  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، اخلاطئة  وقد مت ا 

 حة، اليت قد تش متل علهيا ال تعرب بتاات عن موقف جملس املنافسة حول العملية املرتقبة.أأو غري الصحي

ن نرش هذا البالغ ال يفيد بأأن ملف التبليغ يعترب اكمال طبقا لأحاكم املادة  الصادر بتطبيق  2.14.652من املرسوم رمق  9ا 

 .املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة 104.12القانون رمق 

 

لهياأأسامء امل  :قاوالت واجملموعات اليت تنمتي ا 

م الطرف  -  ؛«PUBLIDAY MULTIDIA SARL» كةرش  :ج دم  امل

 .«CLAIR MAROC SARL AU» و «MAKANE BOUSKOURA SARL AU» :نياملس هتدف نيالطرف -

 

 :طبيعة العملية

 .معلية اندماج -

 

 :لقطاعات الاقتصادية املعنيةا

 ية الورق الصناعات  -

 

بداء مالحظاهتم الأجل احملدد 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
 

م " PUBLIDAY MULTIDIA SARLتعلق العملية ابالندماج بني رشكة "ت   MAKANE، ورشكيت "من هجة ج(دم  )الطرف امل

BOUSKOURA SARL AU" و "CLAIRE MAROC SARL.من هجة أأخرى " 

 :EXACOMPTA CLAIREFONTAINEالرشاكت الثالث يه بشلك مبارش أأو غري مبارش جزء من مجموعة 

- PUBLIDAY MULTIDIA SARL،  ويقع يف درمه 2.800.000.00برأأس مال قدره ،INDUSTRIAL PARK 

CFCIM N° 4-27182 BOUSKOURA CASABLANCA RC N° 41919؛ 

- MAKANE BOUSKOURA SARL AUيف  مقرها قعي، و درمه 13.000.000.00رأأس مال قدره ، ب

INDUSTRIAL PARK CFCIM N° 4-27182 BOUSKOURA CASABLANCA ،RC N° 154715؛ 

 



 

 

 

- CLAIR MAROC SARL AU درمه 1.300.000.00برأأس مال قدره ، الرشكة الوحيدة ذات املسؤولية احملدودة ،

 .PARC INDUSTRIEL CFCIM N° 4-27182 BOUSKOURA CASABLANCA ،RC N° 126847وتقع يف 

 

، يه الوحيدة رشكة 50عرب  أأجريا   3300، اليت تضم اليوم الورقية. هذه اجملموعة العائلية يرتكز نشاط اجملموعة عىل الأعامل

 للورق.ومعاجل يف أأورواب اليت تعمل يف الوقت نفسه مكنتج 

، حرصاي  يف حتويل الورق املس تورد من رشاكت مجموعة "PUBLIDAY MULTIDIA، وال س امي "الفروع املغربيةتعمل 

"CLAIREFONTAINE" . 

  حرر ب
 2022 برأأكتو  6 ،الرباط ف 


