
  

 تولـي بــخــصــوص  متعلـق بتبليغ مشروع عملية تركيـز اقتصادي بــالغ لمجلس المنافسة

 " للمراقبة الحصرية غير المباشرة على شركةVITOL HOLFING B.V" شركة

 "VIVO ENERGY PLC"من أسهم رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة بها %100عبر اقتناء نسبة  ؛ 
  

 من المرسوم التطبيقي رقم 10مادة ـة والـسـافـنـمـار والـعـة األسـريـحـق بـلـعـالمت 104-12نون رقم من القا 13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي يتضمن المعلومات الموجهة من قبل 2-14-652 

 األطراف.

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

 غير الصحيحة التي قد تشتمل عليها التعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول العملية المرتقبة.

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

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12القانون رقم 

  

 :بالعملية المعنية والمجموعاتأسماء المقاوالت 

 ؛"Vitol Holding B.V" شركة : الطرف المقتني -

 

 ."Vivo Energy PLC" شركة : مستهدفالالطرف  -

 

                                                                                         

 : طبيعة العملية

 "Vivo Energy PLC"شركة غير المباشرة على  المراقبة الحصرية "Vitol Holding B.V"تولي شركة  -

 من قانون الشركات بالمملكة المتحدة. 26عن طريق خطة للتسوية طبقا للباب 

 

 

 :  القطاعات االقتصادية المعنية

 .وزيوت التشحيم والغاز الطبيعي لنفط الخام والمحروقات المادي لتوزيع الو تزويد سوق -

 

 : األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

   .2022مارس  17أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ، وينتهي هذا األجل يوم  10 -

 

 

 مسلم من قبل األطراف ملخص غير سري للعملية

                         تولي شركةتهم  عملية تركيزمشروع وصل مجلس المنافسة بإشعار متعلق ب، ت2022 يناير 27 في

"Vitol Holding B.V" شركة غير المباشرة على  المراقبة الحصرية"Vivo Energy PLC"  عن طريق خطة

 .من قانون الشركات بالمملكة المتحدة 26للتسوية طبقا للباب 

مكتبا حول العالم، وتتمثل  40ة، ولها يالطاقالمواد ، وهي شركة مستقلة لتسويق وبيع 1966 سنة "Vitol"تأسست شركة 

 ..وزيوت التشحيم والغاز الطبيعي والمحروقاتأنشطتها األساسية في اإلمداد والتوزيع المادي للنفط الخام 

"Vivo"  عالية الالجودة ذات ومواد التشحيم  قاتمحروللالبيع بالتقسيط والتوزيع سوق في بجميع أنحاء إفريقيا شركة تنشط

لزبناء والعمالء التجاريين في إفريقيا الذين لالبيع بالتقسيط والتوزيع . وتتم عمليات  Engenو  Shellالتي تحمل عالمة و

 ٪. 36حصصا فيهم بنسبة "Vitol"تمتلك 

 محطة توزيع. 2400ولديها شبكة من  ةدولة إفريقي 23في  "Vivo"تنشط 

 


