
 

 

 

 

المراقبة المشتركة  توليتخص  متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 ,Clayton"  شركةو "KKR&Co.Inc "من قبل شركة  Cloudera, Incغير المباشرة لشركة 

Dublier&rice, LLC" والشركات الفرعية التابعة لهما. 

 

-652من المرسوم التطبيقي رقم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل 14-2

 األطراف.

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

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

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

  "KKR&Co.Inc "ركة ش -

  "Clayton, Dublier&rice, LLCشركة "  -

 ".Cloudera, Inc "شركة  -

   

 :طبيعة العملية

 

 . المراقبة المشتركة غير المباشرة -

 

 لقطاعات االقتصادية المعنية:ا

 

 .دارة البيانات متعددة الوظائف وبرمجيات التحليالت إ -

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5 -

 

 للعملية مسلم من قبل األطرافملخص غير سري 

 

من قبل الصناديق  Cloudera, Incمراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة تولي التتعلق عملية التركيز موضوع التبليغ ب 

)الى جانب شركاتها  "KKR&Co.Inc "التي تديرها أو تقدم لها االستشارات واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لشركة 

" )الى جانب الشركات Clayton, Dublier&rice, LLC" ( والصناديق التي  تديرها أو تقدم لها استشارات KKRالفرعية 

 (.CD&Rالتابعة لها، 

 

- KKR مار عالمية تقدم حلوال بديلة الدارة األصول وأسواق رأس المال وحلول التأمين. تشرف ثشركة استKKR 

على الصناديق االستثمارية التي تستثمر في االسهم الخاصة واالئثمان واألصول الحقيقية ولديها شركاء استراتيجيون 

 ظ الوقائية.فيديرون المحا

- CD&R في األسهم الخاصة، والتي بواسطة مكاتبها الرئيسية في نيويورك بالواليات المتحدة، هي شركة استثمار

شاطها تمثل مستثمرا رائدا في عمليات اقتناء األسهم لتولي المراقبة واالستثمارات من حيث نشاتها وهيكلتها ون

 االستراتيجية في أسهم األقلية واالستثمارات االستراتيجية األخرى.

- Cloudera البيانات  رها الرئيسي في سانتا كالرا، كاليفورنيا، الواليات المتحدة، هي مورد الدارةق، التي يقع م

متعددة الوظائف وبرمجيات التحليالت، بما في ذلك إدارة الصبيب وإدارة التدفقات وهندسة البيانات وتحليالت التدفق 

وقواعد البيانات التشغلية والتعلم االلي. باالضافة الى ذلك، تقدم الدعم والخدمات المهنية والتكوين في المجاالت 

 المرتبطة بعروضها.


