
 

 

 

 

بــالغ لمجلس المنافسة متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بشأن 

من   %100عبر اقتناء نسبة  الحصرية"  المراقبة Hoist" مجموعةتولي 

 "  و.Eclipse S.A.S " شركةرأس المال وحقوق التصويت المرتبطة به ل

 ".Pro Hotel Software S.A.R.L. A.U"شركة 

من المرسوم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104.12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي 2.14.652 التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

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

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 

 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها

- " Hoist Group Holding France S.A.S." 

- " Hoist Group GmbH "  

- " Eurazeo S.E. " 

- " Advent International Corporation " 

- " Pro Hotel Software S.A.R.L. A.U. " 

- " Eclipse S.A.S. " 

   
 :طبيعة العملية

  

  .الحصريةتولي المراقبة  -
 

 :لقطاعات االقتصادية المعنيةا

 .توريد برمجيات متخصصة في إدارة الفنادققطاع  -

 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 شتنبر 13وينتهي هذا األجل يوم ، أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ 10 -
 

 

 

 



 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

 تــــنـــــوي  Hoist تـوصـل مجلــس المنــافــسـة بـــــتبـــليــــــغ مــــفــــــــــاده أن المجموعـــــة

%( مــــن رأسمال 100اقــــــتـــــنـــــاء عن طريق الشـــــركـــــات التـــابعة لها مــــائة بــالـــــمــــائـــــة )

 Pro Hotel Software . و   Eclipse   وحقــــوق التـــصـــويــــت الشركتــــــيــــن

للـــــفنــــادق بمـــــا في ذلـــك برامــــــج إدارة  هـــــو مــــــورد  برمجيــــــــات Hoist المجموعـــــة

 (logiciels de gestion hôtelière) .  الفـــــــنادق

 Eurazeo SE خـــــاضــــــعة لـــــــمراقبــــة الشـــــركتــــــيــــن Hoist المــجــــموعـــــة 

(Eurazeo)  و. Advent International Corporation (Advent) 

Eurazeo  32متنـــوعة تبلــــــغ  حافظةهي مجموعة استثمــــــارية عـــــالمية رائـــــدة تـــــمتلك 

مليار يورو من أطراف ثـــــــالثة  23ملـــــيار يورو من األصــــول الخـــــاضعــــة لإلدارة  بما في ذلـــك 

 .ركة( ش530مســـــتثمرة في خـــــمسمائة وثالثيــــن )

Advent المتحدة األمريـــكـــــية  بوسطن بالوالياتهو مستـــــثمر في األســـــهم الخاصـــــة مقـــــره في

يركز أنشـــــطته على االستحواذ على حــــصص حقوق الملــــــكية )المســــيطرة وغير المــــسيطرة( في 

سيمـــــكن من    (injection de capital) ماليـــــــةالشركات التي يعــــتقــــــد أن ضــــــخ مبالغ رأس

 .تحــــــــــسين آفـــــــاق النــــــمو المـــــستقبـــــلية للـــــــشركة و كذا إدارة صـــــناديـــــق االستــــــثمار

  Advent ـــركـةفـــــي مجمـــــوعة متــــــنوعـــــة من القــــطـــــاعـــات تمـــتلك الش كمستثمر 

مصــــــالح في قطاعـــــات  متنوعة بما في ذلك الرعايـــــــة الصحيــــــة والصناعة والتكنولوجيـــــا 

  .والتجـــــارة بالتجزئة واالستهالك والترفيه واألعمال التجارية والخدمات المالية

Eclipse هي شركة مساهمة مــــبسطة (société par actions simplifiée)  خـــــاضعــــة

للــــــقانــون الفرنسي متخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات وخدمات إدارة الفنادق واإلقامة 

 .للعمالء الموجودين في فرنسا

Pro Hotel Software  في  ةالمغربـــــي نشطهـــــي شـــــركة خـــــاضعــــة للــــــقانــــــون

( و تقديم خدمات االستشارات logiciels de gestion hôtelière)الفـــــــنادق برامــــــج إدارة 

 والتدريب والتركيب وتطوير المنتجات.

 

 2022 شتنبر فاتححرر بالرباط بتاريخ 

 


