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 الجمهوريّة التونسيّة  
  مجلس المنافسة    

  

  .تركيزمشروع عمليّـة  : املوضـوع
  .املطّاطّية عجالتصناعة ال :القطاع

  152575عدد    الرأي

  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2015 نوفمبر 26بتاريخ  
  

  إّن جملس املنافسة،
 سبتمرب 8املؤرّخ يف  504عدد  سلمن ا جارةوزير التّ  ديّ الس بعد اإلّطالع على مكتوب

لكتابة حتت عدد  2015 مشروع بداء الرأي يف إالذي طلب مبقتضاه و   152575واملرّسم 
 Pirelli"و" co.ltd China National Tire & Rubber"بني عملية تركيز اقتصادي 

&C.S.P.A." من قانون املنافسة واألسعار 9، وذلك طبقا ألحكام الفصل.  
واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 

املؤرّخ يف  1991لسنة  64القانون عدد عادة تنظيم املنافسة واألسعار الذي ألغى وعّوض 
لّنصوص الّالحقة وخاّصة  1991جويلية  29 ملنافسة واألسعار مثلما متّم ونّقح  واملتعّلق 

  .2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005لسنة  60القانون عدد 
واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع الّنص   وص الرتتيبّية،االستشارة الوجوبّية 
واملتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم   اخلميسوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

  ،2015نوفمرب  26
  النصاب القانوين،وبعد التأّكد من توّفر 
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فلة بن عاشور وبعد اإلستماع إىل    الكتايب، هايف تالوة تقرير املقّررة اآلنسة 
لس املنافسة على ما يلي   :وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 

  :تقديم االستشارة: الجزء األول
I. محتوى اإلستشارة:  

 co.ltd China"بني ي مشروع عملية تركيز اقتصادحيتوي ملف االستشارة على 

National Tire & Rubber" و"Pirelli &C.S.P.A." ئق التّ ه ب وقد أظرف   :اليةالو
  .كيزالرتّ  عقدنسخة من  -
  .ة للرتكيزة واالجتماعيّ مذكرة حول األسباب االقتصاديّ  -
  .تنيركشّ لأبرز املسامهني لو  ينريّ قائمة املس -
   .للشركة املقتنية على املستوى الدويل الفرعّيةركات قائمة يف الشّ  -
ت  -   .لشركتني اخلاّصة  2014 و 2013و 2012 املالّية للسنواتنسخة من املواز

II. التركيز بعملية المعنية األطراف: 
  

 :"China National Tire & Rubber co.ltd "CNRCشركة  .1
  

 China National Chemical Corporation"متتلك رأمساهلا كلّيا شركة شركة 

(CC)"  ا عليهاالصينية املركزيّة تتوّىل احلكومة وهي منشأة عمومّية عن طريق  ممارسة سلطا
لس شؤون الدّ إلاللجنة املركزية ل بعة شراف ومراقبة األموال العمومّية الّتابعة  ولة وهو وكالة 

تتمّتع "China National Chemical Corporation (CC)"وشركة  .للحكومة الصينية
   .إلشراف ومراقبة األموال العمومّيةلبسلطة اختاذ قرارات تصرف مستقلة عن اللجنة املركزية 

وهذه الشركة الصينية خمتصة يف البحوث وتطوير وانتاج العجالت املطاطية وبعض املواد 
  . للعجالت املطاطية" Aeolus"األخرى املصنوعة من املطاط وترّوج أساسا عالمة 

دينار 775000رقم معامالت يناهز  2014يف تونس سنة " CNRC"ركة شوقد حققت 
موعة اليت تنتمي إليها الشركة وهي )دوالر أمريكي 387500(  China National"أّما ا

Chemical Corporation (CC) "   19رقم معامالت يناهز فقد حققت يف نفس السنة 
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يف  "Aeolus"و" WindPower"أساسا عرب ترويج عالميت ) يورو 8592926(مليون دينار 
ت يتولون  جمال العجالت املطاطية ولكن ليس مباشرة بل عن طريق جمهزين عامليني للعر

م بتونس   .تسويق منتجا
موعة اليت تنتمي إليها ال متتلك، بطريقة  وعلى هذا األساس فإّن الشركة املقتنية وا

براممباشرة أو غري   مباشرة، أسهما يف منشأة من أي صنف كانت يف البالد التونسّية ومل تقم 
ا على الرتاب التونسيأ لتفصيل ألّي منتج من منتجا   . ي اتفاق توزيع أو بيع 

  

 : .Pirelli &C.S.P.A شركة .2

وأصــــبحت أســــهمها تتــــداول ببورصــــة ميالنــــو منــــذ  1872أنشــــئت ســــنة " Pirelli"ّيل بــــري شــــركة 
تعترب مـن أهـّم منتجـي العجـالت املطاطيـة يف العـامل ورائـدة يف جمـال العجـالت املطاطيـة ، 1922

وهـي شـركة متواجـدة يف ". Les Pneus premium"ذات اجلـودة العاليـة والتكنولوجيـا املتطـورة 
اإلطـــارات املطاطيـــة تنـــتج خمتلـــف أصـــناف . مصـــنعا مبختلـــف أحنـــاء العـــامل 19دولــة ومتتلـــك  13

ت اخلفيفة   .ةوالدراجات النارية والشاحنات واحلافالت واجلرارات الفالحيّ  للعر
الشــركة  التونســية لصــناعة العجــالت مــن رأمســال %15.83 يف تــونس نســبة ّيل متتلــك شــركة بــري 

ــة  جــازة اســتعمال وانتــاج تقنيــات عالمــة بريللــي علــى ). STIP(املطّاطّي وتتمتّــع هــذه األخــرية 
  .ىقصوعلى مستوى الشرق األوسط واأل) عدا مصر(مستوى حمّلي وإفريقي 

مليـون يـورو أي مـا ينـاهز  0,9 رقـم معـامالت إمجـايل يقـّدر بــحققـت شـركة بـريّيل  2014يف سنة 
ة اطيّـة لإلطـارات املطّ وق التونسـيّ ة يف الّسـ حبّصـوتتمتّـع عالمـة بـريّيل . مليون دينار تونسـي 2,07

لنســــبة للعجــــالت  %8 قــــاربت ــــا  ــــوهــــي منجــــرّة عــــن مبيعا احنات ارات والّشــــة للســــيّ املطاطّي
من مجلة مبيعات هذا الصنف وكـذلك  %11وحدة أي  13595اخلفيفة لنفس السنة واملقّدرة بـ

ا لنفس السنة من عجالت الشّ  وحـدة أي مـا  838قيلة وقد بلغـت احنات الثّ منجرّة عن مبيعا
  .من حصص البيع هلذا املنتج %5يناهز 

III. تقديم عملّية التركيز: 
وهي  "CNRC"شركة   على مستوى دويل من طرف شراءة يف عمليّ موضوع االستشارة تمّثل ي

 ،".Pirelli &C.S.P.A"شركة شركة خاضعة للقانون الصيين ويوجد مقرها ببكني ألسهم  ب
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لبورصةفيّ خوهي شركة  خاضعة للقانون اإليطايل ويوجد مقرها االجتماعي ، ة االسم مدرجة 
  . مبيالنو

مقابل حتويل األسهم املربمج سيمّكن الشركة املقتنية من الرقابة احلصريّة على الشركة املقتناة 
املساهم ذو األغلبية يف بريّيل ومسامهيها على " Camfin S.p.A."حصول البائعني وهم شركة 

والذي  2015مارس  22وذلك وفقا ملا جاء بعقد اإلحالة املمضى يف  مليار يورو 7.6مبلغ 
  .2015سنة  خاللكذلك على أّن عملية اإلحالة جيب أن تتّم كلّيا   ينص

 
  :دراسة السوق: الجزء الثاني

  

I. اإلطار القـانوني: 
  

عادة تنظيم واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - 
 .املنافسة واألسعار

صدار جمّلة  1993ديسمرب  27املؤرّخ يف  1993لسنة  120القانون عدد  -  املتعّلق 
 58ومجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وآخرها القانون عدد  االستثماراتتشجيع 

ومجيع  2011املتعّلق بقانون املالّية لسنة  2010ديسمرب  17املؤرّخ يف  2010لسنة 
 .نصوصه التطبيقّية

لّسج 1995ماي  2املؤرّخ يف  1995لسنة  44القانون عدد  -  ل الّتجاري كما املتعّلق 
لقانون عدد   .2010أفريل  14املؤرّخ يف  2010لسنة  15وقع تنقيحه وإمتامه 

صدار جملة  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93القانون عدد  -  واملتعلق 
ل  ةركات التجاريّ الشّ   16مؤرخ يف  2009لسنة  16قانون عدد كما وقع تنقيحه وإمتامه 

 .2009مارس 
املتعّلق حبفز املبادرة  2007ديسمرب  27املؤرّخ يف  2007لسنة  69القانون عدد  - 

لقانون عدد  ديسمرب  21مؤرخ يف  2009لسنة  71اإلقتصاديّة كما وقع تنقيحه 
 .  2010يتعلق بقانون املالية لسنة  2009
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صدار جملة السّ  2009مارس  2املؤرخ يف  2009لسنة  11القانون عدد  -  المة واملتعّلق 
ت لبنا  .والوقاية من أخطار احلريق واإلنفجار والفزع 

املتعّلق بضبط طرق املراقبة  1994أوت  29املؤرّخ يف  1994لسنة  1744األمر عدد  - 
ألمر  ذه املراقبة كما وقع تنقيحه  الفنّية عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤّهلة للقيام 

 .2010جويلية  5املؤرّخ يف  2010لسنة  1684عدد 
واملتعّلق بصلوحّية احملّل  2004أوت  11 املؤرّخ يف 2004لسنة  1876األمر عدد  - 

 .وشهادة الوقاية
ق بضبط املبلغ تعلّ وامل 2005ديسمرب  12يف  مؤرخ 2005 لسنة 3238مر عدد األ - 

األدىن لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرتكيز االقتصادي للموافقة 
 .املسبقة

القرار املشرتك من وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة ووزير التجارة  - 
ملصادقة على كراس الشروط  2006سبتمرب  30والصناعات التقليديّة مؤرخ يف  يتعلق 

حداث جلنة مكلفة  اخلاص بتنظيم توريد اإلطارات املطاطية والعجالت الكاملة و
 .التوريد ومراقبتهامبتابعة عمليات 

  

II.  تقديم القطاع: 
  

  .يف تونس من أهم الصناعات الكيميائّيةواملطّاط تعترب صناعة العجالت املطّاطّية 
لـبالد التونسـية،  )STIP(التونسية لصناعة العجالت املطّاطّية  الشركة  ربوتعت املصـّنع الوحيـد 

، " أمــني"تقــوم بصــناعة العجــالت املطاطيــة حتــت عالمــة  1980جويليــة  21وقــع إحــداثها يف 
وهـــي تنـــتج العجـــالت أو اإلطـــارات  منـــزل بورقيبـــة ومســـاكن متتلـــك وحـــديت انتـــاج بكـــل مـــن 

ت الســياحيّ اخلاّصــ تةصــنافها الّســاملطاطيــة  ت حاة، الّشــة بكــل مــن العــر نات الصــغرية، عــر
ت نقـــل البضـــائع مـــن الـــوزن  ـــالنقـــل اخلفيفـــة، عـــر ت الزراعّي ت اهلندســـة الثقيـــل، العـــر ة وعـــر

طـــن   15100إطـــار مطّـــاطي أي مـــا ينـــاهز  650000ة تقـــّدر بــــهلـــا طاقـــة انتـــاج ســـنويّ . ةاملدنّيـــ
 ريتــوفهــي قــادرة مبفردهــا علــى و . مليــون طــن ســنو1وميكــن هلــذه الطاقــة االنتاجيــة أن متتــّد إىل 

ــة وتتمثــل هــذه احلاجيــات يف  60% ألــف عجلــة مببلــغ مجلــي  500مــن حاجيــات الّســوق احمللّي
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شـــركات املختّصـــة يف املتبقيـــة عـــرب ال %40يف حـــني يقـــع تـــوفري  ،ســـنوّ  مليـــون دينـــار 80قـــدره 
  . استرياد العجالت املطاطية

ا أمضت يف 1989سنة  9002شركة ستيب متحصلة على عالمة اجلودة إيزو  ّ  2001، كما أ
 مـــع شـــركة بـــريّيل ) All-Steel(اتفـــاق نقـــل مهـــارات معرفيـــة خاصـــة بتقنيـــة آل ســـتيل  احلديثـــة 

)Pirelli (ــــوزن الثقيــــل ت ال وقــــد شــــرعت يف صــــناعتها ســــنة . لصــــناعة إطــــارات خاصــــة بعــــر
  .عالمة إطارات أمني متحصلة على عالمة اجلودة األوروبية واألمريكية. 2003

 ISO14001 version 2004وحتصــــلت شــــركة ســــتيب كــــذلك علــــى عالمــــيت اجلــــودة  
تصــّدر إطــارات  ".TUV-CERT"مــن هيئــة املصــادقة األملانّيــة  ISO9001 version2008و

أمني إىل املغرب األقصى، اجلزائر، ليبيا، الشرق األوسط، السعودية، السودان، فرنسـا، إيطاليـا 
ــة الشــركة املغاربيــة لــرتويج : ثــالث شــركات فرعيــة وهــي" ســتيب"متتلــك شــركة . وإفريقيــا اجلنوبّي

 SMTP   ، وشـــركةSOMACOP PLUS، شـــركة )SOMACOP(اإلطـــارات املطّاطّيـــة 

AMINE ملغرب األقصى   .املنتصبة 
، حسب ما ورد مبداخلة يتغطّ أصبحت تنامي التجارة املوازية اليت يشكو القطاع  غري أّن هذا

وق املوازية اليوم التحسيسي ملخاطر إقتناء اإلطارات من السّ  د يسري السعيدي  خاللالسيّ 
إطارات (لالنتاج احمللي  %20 وق تليهامن حاجيات السّ  %70 ،2015 جوان 12املنعقد يوم 

   .لإلطارات املستوردة %10و) أمني
للبنك املركزي التونسي فإّن عدد الشركات  2015 أوت 31بتاريخ حسب املعطيات احملّينة و 

  :شركات وهي 10 املخّول هلا استرياد العجالت املطاطية وفق كراس شروط يبلغ
 شركة أطلس لألطواق املطاطية، شركة مجعة وشركاؤه، الشركة التونسية للعجالت واملطاط

، شركة صاحل خلف هللا )SCP( الشركة التجارية لإلطارات املطاطية ،)STPCI( الصناعي
 ، املصرف الصفاقسي للعجالت املطّاطّية وتوابعه)SPG( شركة الغضاب للمطّاطوأبناؤه، 

)CSPD( شركة الوفاء للمطّاط، شركة أطواق صفاقس، الشركة املغاربية لرتويج اإلطارات ،
  ).SOMACOP(املطّاطّية 

القرار إىل نظام كراس الشروط وذلك مبقتضى  2006وخيضع نشاط توريد العجالت املطّاطّية منذ سنة 
الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة ووزير التجارة والصناعات املشرتك من وزير 

ملصادقة على كراس الشروط اخلاص بتنظيم تعلّ امل 2006سبتمرب  30التقليديّة مؤرخ يف  ق 
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حداث جلنة مكلفة مبتابعة عمليات التوريد  توريد اإلطارات املطاطية والعجالت الكاملة و
  .ومراقبتها

فإنّه يتّم توريد  2015أكتوبر  28وحسب ما أفادتنا به وزارة الصناعة والطّاقة واملناجم بتاريخ 
 ,Michelin, GT Radial: ما يقارب أربعني عالمة جتاريّة من اإلطارات املطّاطّية من أمهها

Mitas, Lassa, Good Year, Petlas, Slideal, Continental, BKT, OZKA, 
Bridgestone, Henan, Hankook, Triangle, Nexen, Hero, Starmaxx, 

Cooper/Avon, Dunlop, Aeolus.  
  :وميّثل اجلدول الّتايل قيمة صادرات وواردات اإلطارات املطّاطّية حسب وزارة الصناعة والطاقة واملناجم

  2014  2013  2012  السنة
  الصادرات 

  )ملليون دينار(
39  37  38  

  الواردات
  )دينارملليون (

30  18  27  

  

III. لعملّية التركيز الّتحليل القـانوني: 
 

 :يف مدى خضوع عملية الرتكيز احلالية لرقابة جملس املنافسة .1
  

بشـكل  "Pirelli"شـركة سـهم برأمسـال أل" CNRC"شـركة كيـز يف إقتنـاء تتمّثل عملّية الرتّ 
  .مليار يورو 7,6جيعلها تتوّىل الرقابة احلصرية هلا مقابل دفع مبلغ مايل مقّدر بـ

 ق األمــر برتكيــز اقتصــاديالبــد أن يتعّلــ رقابــةكيــز أو مشــروعه للالرتّ  يــةختضــع عمل ىتحــو 
  .نيا ر على املنافسةميكن أن تؤثّ  نةيّ ال وأن يبلغ درجة معوّ أ

  

 :مفهوم الرتكيز االقتصادي  -  أ
  

تركيــــزا  يعـــدّ :" نـــهاملنافســـة واألســـعار علـــى أإعـــادة تنظـــيم مـــن قـــانون  7الفصـــل  يـــنصّ 
 يـةأو جـزء مـن ملك هذا القانون كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقـل كـلّ  حبكم اقتصاد
 من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة مـن شـأنه متكـني مؤسسـة أو عـدة االنتفاع أو حق

 مــن ممارســة ســيطرة حامســة علــى نشــاط مؤسســة أو عــدة مؤسســات أخــرى وذلــك ســاتمؤسّ 
  ."رةمباشرة أو غري مباش بصفة
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ل واملتمثل يف اقتناء الشركة الصينية حلصص من رأمسال شركة إىل مشروع الرتكيز احلايل  رجوعو
بريّيل املنافسة هلـا علـى املسـتوى العـاملي بشـكل جيعلهـا تـتحّكم يف إدارة هـذه األخـرية ويف اختـاذ 

ـا لتـايل فـإنّ  قرارا لفصـل  و  حـول مفهـوم الرتكيــز ســالف الـذكرقـانون المـن  7التعريـف الــوارد 
  .سابقة الذّكراحلال وذلك استنادا إىل املعطيات  يةعلى وضع ينطبق

  

  :قتصاديدرجة الرتكيز اإل  - ب
من أن يكون  البدّ اقتصادّ ل تركيزا أو مشروع ما يشكّ  يةلحسم يف اعتبار عملل

ر احملتملة  يةهذه األمه وتقاس تسمح له بتهديد املنافسة، ةيّ الرتكيز قد بلغ درجة من األمه آل
من  7الفصل  صّ ينإذ  .نةمعيّ  ةيّ وال تتّحقق هذه األخرية إال ببلوغ عتبات رقم. هلذه العملّية

 يةتركيز أو عمل مشروع جيب عرض كل"  :نهاملنافسة واألسعار على أإعادة تنظيم قانون 
جزء هام  أو على يةداخلال هيمنة على السوق يةخلق أو دعم وضع اتركيز اقتصادي من شأ

ل نّ ...". ةتجار منها على موافقة الوزير املّكلف  ينطبق على  " ... :اإلجراء هذا وأضاف 
فاعال أو هدفا هلا وكذلك  طرفا الرتكيز االقتصادي سواء كانت يةبعمل يةسات املعنكل املؤسّ 

  :الينيالتّ  رطنير أحد الشّ فّ ا يف صورة تو  املؤسسات املرتبطة
 الثالث سنوات املالّية األخريةسات جمتمعة خالل هذه املؤسّ أن يتجاوز نصيب  -

ملواد  يةوق الداخلأو الشراءات أو كل الصفقات األخرى على السّ  البيوعات من %30نسبة 
  .خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق أو أو منتوجات

 أن يتجاوز إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات على السوق -
مر يةاخلدال    ".حكومي مبلغا يضبط 

تبقى النصوص التطبيقّية للقانون "من نفس القانون يف فقرته الثانية أن  78كما أّن الفصل 
ملنافسة واألسعار ومجيع  1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64عدد  واملتعلق 

لتايل فإّن  ".النصوص اليت نقحته ومتّمته سارية املفعول ما مل يصدر نص جديد يعوضها و
ق بضبط املبلغ األدىن لرقم تعلّ وامل 2005ديسمرب  12املؤرخ يف  2005لسنة  3238األمر عدد 

كيز االقتصادي للموافقة املسبقة ما زال املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرت 
وق لرقم املعامالت اإلمجايل املنجز على السّ  األدىن احلدضبط  قدو ساري املفعول 

   .بعشرين مليون دينار ةيّ الداخل
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لرجوع وحسب ما توّفر لنا  "Pirelli"و "CNRC" شركيت إىل مشروع الرتكيز بني و
ا احملامي املكلف من    :قبل هذه الشركات مبتابعة امللف فإنّهمن معطيات مّد 

 :اجلملي يما يتعّلق برقم املعامالتف
وصل جمموع رقم املعامالت على املستوى العاملي لكال الشركتني جمتمعتني لقد 

ة تصل مليار من الدينارات حبّصة مبيعات مجليّ  25يورو أي ما يعادل  12.308.302.904
  .عاملّيا %10إىل 

تمع للشركتني، كما أفاد به أّما على مستوى السوق احمللّية  فإّن رقم املعامالت ا
مليون يورو أي ما  9,5يناهز  حماميها األستاذ عمر فرشيو ضمن ملف طلب الرتخيص،

مرّة عن الرقم احملقق على  1200مليون دينار ورغم كون هذا الرقم يقّل بـ 21,375يقارب 
 ةيّ وق الداخللرقم املعامالت اإلمجايل املنجز على السّ  األدىن احلداملستوى العاملي فهو يتجاوز 

لتّ  آنف الذكر 2005لسنة  3238ألمر عدد املنصوص عليه  بعشرين مليون دينار يعّد ايل و
لتجارة كما نّص على ذلك قانو  املنافسة إعادة تنظيم ن خاضعا ملوافقة الوزير املكلف 

  .واألسعار
 شركيت بني اهنرّ كيز المشروع الرتّ  أنّ أكيد على ميكن التّ ، يف حكم ما تقّدمو 

"CNRC"و "Pirelli" على الوزير املّكلف  لعرضه املوجبة يةقد استوىف مجيع الشروط القانون
  .ليّتخذ بشأنه قراره بعد استشارة جملس املنافسة تجارةل

 

ر .2  :على املنافسة الّرتكيز ةعملي تقييم آ
 2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد من  12الفصل  اقتضى

لسنة  64عدد  عادة تنظيم املنافسة واألسعار والذي جاء إللغاء وتعويض القانون واملتعلق 
ملنافسة واألسعار  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991 ينظر يف " :املنافسةجملس  أنّ واملتعّلق 

قتصادي قين أو اإلالتّ  مقدالتّ الرتكيز يف  يةاالقتصادي أو عمل الرتكيز مدى مسامهة مشروع
ملنافسة الكايف قصد ضمان التعويض   .عن اإلخالل 

خذ كما  الرتكيز يةقتصادي أو عمللس يف تقييمه ملشروع الرتكيز اإلا جيب أن 
سات سللمؤ  يةتعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافسضرورة بعني االعتبار  االقتصادي
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لفصل بذلك حمافظا  ".يةاملنافسة الدول إزاء يةالوطن ) مكرر( 9على نفس التمشي الوارد 
  .1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64عدد من القانون 

التونسي أوكل إىل جملس  عرّ املش أنّ ومن سلفه من خالل هذا الفصل  ستنتجيو 
املنافسة من   على فاظحلدف اأو مشاريع الرتكيز االقتصادي  ياتعمل تقييم ةاملنافسة مهمّ 

  .ا ميكن أن ختلّ  يتكل األفعال واالتفاقات ال
 "Pirelli"وشركة " CNRC"كيز بني شركيت الرتّ  يةيف ملف احلال حول عمل نعّ لتمو 

  :فإنّه يتبّني أنّ 
موعة اليت تنتمي إليها ال متتلك، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،  :أّوال الشركة املقتنية وا

برام أي اتفاق توزيع أو بيع  أسهما يف منشأة من أي صنف كانت يف البالد التونسّية ومل تقم 
ا على الرتاب التونسي ا عن طريق . لتفصيل ألّي منتج من منتجا بل تتوّىل ترويج منتجا

م بتونسجمه ت يتولون بدورهم تسويق منتجا    .زين عامليني للعر
ــــا ــــونس نســــبة  :ني الشــــركة  التونســــية لصــــناعة مــــن رأمســــال %15.83متتلــــك شــــركة بــــريّيل يف ت

جازة استعمال وانتاج تقنيـات ). STIP(العجالت املطّاطّية   ّيل عالمـة بـري وتتمّتع هذه األخرية 
وتتمّتـــع . وعلــى مســتوى الشــرق األوســط واألقصــى) عــدا مصـــر(علــى مســتوى حملّــي وإفريقــي 

 %20يف مقابـــــل  %8عالمـــــة بـــــريّيل حبّصـــــة يف الّســـــوق التونســـــّية لإلطـــــارات املطّاطّيـــــة تقـــــارب 

  .اليت تنتجها كذلك شركة ستيب املصّنع الوحيد التونسي لإلطارات إلطارات أمني
ا،  :لثا لتقنيات املبتكرة املستعملة يف صناعا ا و جلودة العالية إلطارا شركة بريّيل معروفة 

اتفاق نقل مهارات معرفية خاصة بتقنية آل ستيل   2001وقد أمضت شركة ستيب يف 
ت الوزن الثقيل) Pirelli(مع شركة بريّيل ) All-Steel(احلديثة    .لصناعة إطارات خاصة بعر

لشركة  شركة :رابعا عتبار ما يربطها  مع الصيين  ستيب التونسية قد تستفيد من خربات ا
عتبار هذه األخرية مسامها يف  مع أي شركة بريّيل من عقود شراكة و اليت سيقتنيها هذا ا

  .رأمساهلا خاصة فيما يتعّلق بطرق التسويق
لتايل فإّن عملّية الرتكيز موضوع االستشارة الرّاهنة  تثري إشكاال على مستوى املنافسة ال و

عتبارها ال متّكن من تدعيم وضعّية هيمنة على الّسوق احمللّية أو جزء منها وال تؤثّر على 
عتبار السوق التونسية ال حتتوي بطبيعتها إّال على مصّنع وحيد  التوازن العام هلذه الّسوق
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عتبار الشركة الصينية ال متتلك فروعا أو ممثلني حص لبالد التونسّيةو  .ريني أو موزعني هلا 
ن الشركة الصينية من اإلستفادة من التقنيات عالوة على فوائدها على طريف العقد إذ ستمكّ 

وهو ما قد ميّكن . احلديثة لشركة بريّيل وستمّكن هذه األخرية من اكتساح األسواق اآلسياوية
ة من اإلستفادة من هذه العملّية كما الشركة احمللّية الوحيدة املصّنعة للعجالت املطّاطيّ 
  . مع بريّيل  2001استفادت سابقا من اتفاق نقل املهارات املربم منذ 

 2015 نوفمبر 26وصدر هذا الرّأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  
سلوى  و لطفي الشعاللي   الحبيب جاء با وعضويّة السّيدتين والّسادةبرئاسة السيّد  

بن والي وإيناس المعطّر حرم الوكيل وعماد الدرويش والهادي بن مراد وفوزي  
نبيل    كتابة الجلسة السيّد  توأّمنومحّمد بن فرج  شكري المامغلي  و بن عثمان  

  .السماتي
  

  الـرئيــس                                        
  


