
 

 

 

 

 

 متعلـق بمشروع بــالغ لمجلس المنافسة

تخص تولي المراقبة المشتركة على  عملية تركيـز اقتصادي 

  « TOTALENERGIES MARKETING EGYPT LLC » شركة

 ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR»من قبل شركة  

DITRIBUTION P.J.S.C.»  من رأسمالها وحقوق التصويت  %50عبر اقتناء نسبة

 به رتبطةالم
 

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

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

 الموجهة من قبل األطراف.

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

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

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

 .المتعلق بحرية األسعار والمنافسة 104.12الصادر بتطبيق القانون رقم 
 

 :أسماء المقاوالت والمجموعات التي تنتمي إليها
 

 "؛ TOTALENERGIES MARKETING EGYPT LLC شركة " -

 ". .ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DITRIBUTION P.J.S.C شركة " -

   

 :طبيعة العملية
 

  .تولي المراقبة المشتركة -
 

 :القطاعات االقتصادية المعنية
 

 . توزيع المحروقاتقطاع  -
 

 :األجل المحدد لألغيار المعنيين من أجل إبداء مالحظاتهم

 .2022 نونبر 14وينتهي هذا األجل يوم أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ،  10 -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ملخص غير سري للعملية مسلم من قبل األطراف

 

 المراقبة "(ADDالوطنية للتوزيع ش.م.ع )" يأبو ظبشركة بترول  توليتوصل مجلس المنافسة بتبليغ مفاده 

إنرجيز -توتالالمملوكة لشركة  )"توتال مصر"( "إنرجيز للتسويق في مصر ذ.م.م-توتاللشركة " المشتركة 

إنرجيز للتسويق إم أيه"(. تنشط توتال مصر في بيع الوقود بالتجزئة، وتجارة -أفريقيا ذ.م.م )"توتالللتسويق في 

التجزئة بخالف الوقود )تجارة التجزئة لألغذية وخدمات غسيل السيارات(، ومواد التشحيم، ووقود الطائرات، 

 وتوزيع الوقود بالجملة في مصر.
 

بترول أبوظبي الوطنية " مملوكة لشركة هي شركة  (ADD) الوطنية للتوزيع ش.م.ع شركة بترول أبوظبي 

من خالل الشركات التابعة  والبتروكيماوياتلطاقة تنشط في مجال ا مجموعة وهي«( ADNOC)"" ش.م.ع

بشكل أساسي في استكشاف وإنتاج وتخزين وتكرير  "بترول أبوظبي الوطنية ش.م.عشركة "  تنشطو .لها

 وتوزيع النفط والغاز، باإلضافة إلى تطوير المنتجات البتروكيماوية.

 

  في  وتتواجدقطاع الطاقة  تنشط فيإنرجيز، وهي شركة -مملوكة لشركة توتال هي شركة إنرجيز إم أيه-توتال

قطاعات صناعة النفط والغاز، بما في ذلك في مراحل جميع إنرجيز في -توتال تعمل. ودولة 130أكثر من 

)التكرير والبتروكيماويات والمواد  والنهائية)التنقيب عن الهيدروكربونات وتطويرها وإنتاجها(  قبليةاإلنتاج ال

إنرجيز أيًضا -توتال تنشطالكيميائية المتخصصة وتجارة النفط الخام والمنتجات البترولية والشحن والتسويق(. 

قطاعات الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة وأعمال محيادة الكربون )كفاءة الطاقة، واستخدام وتخزين الكربون، في 

 والهيدروجين والحلول القائمة على الطبيعة(.

 
 

 .2022نونبر  03حرر في الرباط بتاريخ 

 

 

 


