
 

 

 

 

 

 متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 الزيوت لنشاط المراقبة الحصرية " Chevron Corporation "شركة تولي تخص 

 "Neste Oyj" شركة تمتلكها التي "Nexbase " التجارية عالمةتحت ال األساسية
 

  

 2-14-652من المرسوم رقم  10المادة كذا المتعلق بحرية األسعار والمنافسة و 104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104-12( بتطبيق القانون رقم 2014)فاتح دجنبر  1436صفر  8الصادر في 

 من قبل األطراف.مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة 

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

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

 

 : التي تنتمي إليها طبيعيينالشخاص واأل أسماء المقاوالت والمجموعات

 ؛" Chevron corporation "شركة   -

 ؛" Chevron Global Energy Inc. "  شركة -

 ؛" Chevropn USA inc. "شركة   -

 ؛" Chevron Belgium BV "شركة   -

 ؛" Neste Oyj "شركة   -

 ." Neste Base Oils Finland Oy "شركة   -

 

 

 : طبيعة العملية

 .الحصريةتولي المراقبة  -

 

 :المعنية القطاعات االقتصادية 

 .الطاقة قطاع -

 

 :مالحظاتهماألجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء 

 يام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ. 5 -

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 ،الطاقة مجال في ورائدة موحدة شركة وهي "Chevron Corporation" شركة توليتتمثل العملية موضوع التبليغ في 

 "Chevron Belgium و ".Chevron USA Inc " و ".Chevron Global Energy Inc " الفرعية شركاتها عبر

BV"، التجارية عالمةتحت ال األساسية الزيوت شاطلن الحصرية لمراقبةا "Nexbase" شركة لكهامتت التي " Neste Oyj." 

 

 الوالياتب بكاليفورنياها مقرو الطاقة مجال في ورائدة مدمجةلمجموعة تابعة  شركة هي "Chevron Corporation" شركة

 والمواد والبتروكيماويات التشحيم وزيوت النقل قودوو الطبيعي، والغاز الخام النفط شركةال تنتج، حيث االمريكية المتحدة

 سنة نيويورك ببورصةالمدرجة في " Chevron" مجموعة تأسيس تموقد   .أعمالها تعزز التي التقنيات وتطور المضافة

1926. 

 

 والمخلفات، النفايات من المكرر المستدام الطائرات ووقود المتجدد الديزل لوقود منتجة شركة هي "Neste Oyj" شركة

 بهلسنكي. "NASDAQ OMX"ة بورص في ومدرجة بفنلنداها مقريقع  ،النفط وتسويق تكريرل شركة نهاأ كما


