
  

 

 بــالغ لمجلس المنافسة

نسبة ل " Gateway Investment Holding Limited ء شركة "اقتنايخص  

  "Maroc Data Center SASU شركة " رأسمال من أسهم 60%

 

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

لس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي مج ع، يض2-14-652 تطبيقي رقملا

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

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

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

 العملية المرتقبة.

2-14-652رقم من المرسوم  9المادة  أحكامطبقا  كاماليعتبر  بأن ملف التبليغ يفيد الالغ البإن نشر هذا   

 والمنافسة. األسعارالمتعلق بحرية  104-12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 :ولىألا بالعملية المعنية جموعاتملأسماء المقاوالت وا
 

 ؛" Maroc Data Center SASU"  شركة -

 "؛ Medafrica Systems SA"  شركة -

 "؛ Gateway Investment Holding Limited " شركة -

 ." Helios Investors Genpar IV, LP"  صندوق االستثمار -
 

 :األولى العمليةطبيعة 

 .تولي المراقبة -
 

 :ولىألا ليةعملاب المعنيةات االقتصادية عاقطال

 .(Datacenter)مراكز بيانات الكمبيوتر قطاع خدمات  -
 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022 دجنبر 08 يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغمن تاريخ نشر هذا  ابتداء يوما 10 -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 األطرافمسلم من قبل ة للعمليملخص غير سري 

 

 Gateway Investment Holding شركة عملية تركيز تعتزم بموجبهابتبليغ لمنافسة مجلس ال صلتو

Limited لحصة األغلبية في رأسمال شركة "  اقتناءMaroc Data Center SASU"  المملوكة من

 ." Medafrica Systems SA"  شركةطرف 

 

Gateway Investment Holding Limited  صندوق  بالكامل من طرف لوكةفرعية مم، هي شركة

 التابع للشركة االستثمارية الخاصة Helios Investors IV, LPاالستثمار الخاص 

Helios Investment Partners LLP .الني يقع مقرها بالمملكة المتحدة 

 

كة استثمارية خاصة أكبر شر، حسب األطراف  Helios Investment Partners LLP شركةوتعتبر

وتزويد الشركات برؤوس  (Start-upناشئة )ال إنشاء الشركات الفي مجإفريقيا  ا فينشاطهرتكز ي

 األموال والخبرات الالزمة لنموها.

 
 

 "Maroc Data Center SASU"  لقانون خاضعة لد يمساهم وح ذاتشركة مساهمة مبسطة هي

الحاسوبية  اناتمراكز البي بناء وتطوير وتشغيلتصميم و ويتمثل نشاطها األساسي في .المغربي

(Datacenter.) 

 

2022 نونبر 25بتاريخ ،رباطحرر بال  


