
  

 

  يخص بــالغ لمجلس المنافسة

 ((Saudi Agricultural and Livestock Investment Company   SALICتولي شركة 

 .Olam Agri Holdings Pte.Ltdفي شركة  ةمباشرالغير المراقبة المشتركة 

 

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

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

 من قبل األطراف.

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

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

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

 والمنافسة. األسعارالمتعلق بحرية  104-12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 

 :إليهاوالت والمجموعات التي تنتمي أسماء المقا

؛"   Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) شركة " -

  

 ؛"Olam Agri Holdings Pte. Ltd. (Olam Agri)شركة  " -

  

 :العمليةطبيعة 

 .مشتركةتولي المراقبة ال -

 المعنية:قطاعات االقتصادية ال

 .غذاءوال زراعةقطاع ال -

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغيارلمحدد األجل ا

 .2022 شتنبر 13 يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغمن تاريخ نشر هذا  ابتداءأيام  10 -

 

 األطرافمسلم من قبل ملخص غير سري للعملية 

 Saudi Agricultural and Livestock Investmentتوصل مجلس المنافسة بتبليغ مفاده أن شركة  

Company (SALIC)( من طرف شركة %100، وهي فرع مملوك مائة بالمئة )Fonds 

d’investissement public d’Arabie Saoudite (PIF)  في شركة  ةغير مباشر مساهمة، تنوي اقتناء

Olam Agri Holdings Pte. Ltd. (Olam Agri) . 

 

SALICالعربية السعودية  بالمملكةجتماعي ، هي شركة استثمارية خاضعة للقانون السعودي، يوجد مقرها اال

 وتنشط في قطاعي الزراعة والغذاء وتدير استثمارات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها 

 

PIF،  يمتلك هذا الصندوق استثمارات مباشرة وغير مباشرة في السيادي السعودي االستثماري صندوقالوهو ،

ودية وخارجها، بما في ذلك األغذية والزراعة والطاقة والقطاع عدد من القطاعات داخل المملكة العربية السع

 المالي والتصنيع والعقارات والخدمات اللوجستية والقطاع الرقمي.

 

Olam Agri ، جات الزراعية وتنشط تمنفي مجال بيع ومعالجة الهي شركة خاضعة للقانون السنغافوري، تعمل

 ير وكذا التوزيع.في الزراعة والبيع بالجملة والمعالجة والتكر

 

 2022 شتنبر فاتححرر بالرباط بتاريخ 



 


