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  الحمــد                                      ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  الّصناعات الغذائّيةالقطاع: 

  

  182662عدد  اإلستشاري الّرأي
  لس املنافسة اجللسة العامة الّصادر عن 

  2018جانفي  15بتاريخ 

  املنافسة،إّن جملس 

 2018جانفي3املؤرّخ يف  ّتجارةوزير الالّسيد بعد اإلّطالع على مكتوب 
قتناء شركة يعملّية تركيز إقتصادي مشروع في شأن هواملتضّمن طلب رأي تعّلق 

مع  « Lesaffre »"اخلمري"  من شركة  % 60لنسبة  « Lesaffre »الّتابعة 
ن للّصناعات الغذائّية"   ،"الرّ

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 2015   واملتعّلق 

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

 2016جوان  13املؤرّخ يف  2016لسنة  780وعلى األمر احلكومي عدد 
واملتعّلق بضبط املبلغ األدىن لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عملّيات 

  الّرتكيز اإلقتصادي للموافقة املسبقة،
وفق  اجللسة العامةللمجلس ى ما يفيد استدعاء أعضاءوبعد اإلّطالع عل

  ،2018جانفي  15الّصيغ القانونّية جللسة يوم اإلثنني 
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  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  ،وبعد اإلستماع إىل املقّررةالسّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرهاالكتايب

لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة   
I-تقدميامللف :  

 محتوى االستــشارة:  
I- : تقدمي عملّية الّرتكيز  

  املعنّية بعملّية الّرتكيز: األطراف-1

  :تشمل عملية الرتكيز الراهنة الطرفني التاليني
  ":  Lesaffre* شركة "

 2.560.000رأس ماهلا يقّدر بـ  ،هي شركة خفّية اإلسم خاضعة للّتشريع الفرنسي
مع  بعة    خمتّصة يف جمال مخرية اخلبز. « Lesaffre »أورو 

أحدث يف  ،هو جممع عائلي خمتّص يف جمال اخلمائر « Lesaffre »جممع و       
 45فرع يف  75شخص موّزعني على  10000، يشّغل 1853مشال فرنسا منذ سنة 

مع رقم معامالت يعادل    مليار أورو.  1,9بلد وحيّقق ا
 Laإّال أنّه يقوم بتصدير مخرية اخلبز اجلاّفة، ع بتونسو فر  ليس للمجمع املذكور    

levure de panification sècheوقد بلغت قيمة  ،عن طريق العديد من املوّزعني
 ما يعادلأورو أي  1.726.730 من اخلمائر 2016 الواردات خالل سنة

 دينار تونسي. 5.054.553
ن للّصناعات شركة *  هي شركة خفّية االسم خاضعة للقانون الغذائّية:الرّ

بنهج أملانيا، عدد مقّرها  ،دينار تونسي12.000.000يقّدر رأمساهلا بـالّتونسي
لّسجّل الّتجاري حتت عدد  تونس19  .B120142003مرّمسة 

  املشمولني بعملية بيع األسهم: جمموعة املسامهني يف رأس ماهلا  املوايلويربز اجلدول 
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  )%النسبة (  عدد األسهم   املساهم
1Universal trading 48.531  40.443  

  0.143  172  حمّمد بن حمّمد بن عمري كعلي
Intercontinental trading 5  0.004  

  9.90  11.880  عزيز غّسان كعلي
  0.001  1  عبد الّسالم بن عّياد

  9.899  11.879  البدر سيكاف
2Bunnia & sons (HMBS)-H.Mahmoud J.Al 46.332  38.61  

عي   1  1.200 حمّمد منصف الّر
موع   100  120.000  ا

  
ن للصناعات الغذائية" متتلك ّشركةو     مصنع مخرية جبندوبة بطاقة إنتاج تبلغ  "الر

 Levure fraîche ou levure presséeمن اخلمرية الطّازجة  اطنّ  21.000
  من اخلمرية اجلاّفة. اطنّ  3.000و
من اخلمرية الطّازجة خالل سنة  اطنّ  12.461قامت الّشركة بتصنيع كما     

  .2016طّن خالل سنة  13700و2015خالل سنة  اطنّ  13123و2014
خالل  اطنّ  157و2014من اخلمرية اجلاّفة خالل سنة  اطنّ  224تصنيع  وتوّلت   

  .2016خالل سنة  اطنّ  153و2015سنة 
وبصفة  ،تقوم الّشركة بتصدير اخلمرية اجلاّفة إىل بلدان إفريقيا والّشرق األوسطو     

  نويّة تقوم بتصدير اخلمرية الطّازجة إىل اجلزائر.
  
  

                                                            
لسجّل الّتجاري حتت عدد  ،د1.000.000رأس ماهلا  ،شركة خفّية اإلسم خاضعة للقانون الّتونسي1  B1108391996مرّمسة 

  وممثّلها القانوين هو حمّمد بن حمّمد بن عمري كعلي.
  ممثّلها القانوين حمّمد عبد الّلطيف حممود البنّية. ،مقّرها اإلجتماعي بديب ،شركة ذات مسؤولّية حمدودة خاضعة للقانون اإلمارايت 2
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  عملّية الّرتكيز: طبيعة-2
 La compagnie des levures»تمّثل عملّية الّرتكيز يف اقتناء شركة ت    

lesaffre »  ن للّصناعات الغذائّية"من رأس مال شركة  % 60لنسبة لتصبح  "الرّ
جلدول الّتايل:   هيكلة رأس املال على الّنحو املبّني 

  )%نسبة األسهم املمتلكة (  املساهم
  Lesaffre 60.00شركة 

Universal trading 20.17  
  0.12  حمّمد بن حمّمد بن عمري كعلي

Intercontinental trading 0  
  0  عزيز غّسان كعلي

  0  عبد الّسالم بن عّياد
  0  سيكافالبدر 

H.Mahmoud J.Al-Bunnia & sons (HMBS) 19.31  
عي   0.4 حمّمد منصف الّر

موع   100  ا

  
ويّتضح من خالل ما سبق، أنّه لن يكون هنالك تغيري على مستوى هيكلة الّسوق 

عتبار أّن خمتلف الّشركات املعنّية ستبقى فاعلة  ، حيثسيطرأ تغيريواملتدّخلني فيها 
لّسوق  إحدىهيكلة رأس مال مستوى وحيد على  الّشركات الّتونسّية العاملة 

  احمللّية. 
II- : دراسة الّسوق  

لتحديديف سوق تصنيع مخرية اخلبز تتمّثل الّسوق املرجعّية املعنّية بعملّية الّرتكيز   و
  .levure presséeاخلمرية اجلاّفة واخلمرية الطّازجة 

لسنة  1996األمر عدد وتندرج مخرية اخلبز ضمن منتوجات اجلدول "ب" من 
ملوادّ املتعلّ  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991 واملنتوجات واخلدمات املستثناة  ق 
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طريها املتعّلق بقائمة املنتوجات اخلاضعة لنظام  من نظام حرية األسعار وطرق 
اإلنتاج، أّما تسويق اخلمرية اجلافة فيخضع إىل مبدأ حرية ادقة اإلداريّة يف مرحلة املص

  األسعار.
وحتتّل  ،% 80بنسبةاخلمرية الطّازجة  وتتعّلق احتياجات السوق التونسية أساسا مبادة

ن للّصناعات الغذائّية"شركة  ذه الفرعّية،من هذه الّسوق  % 90"الرّ كما تعمل 
اليت متتلك  Société Tunisienne de Levure"الّشركة الّتونسّية للخمرية"الّسوق 

  من الّسوق احمللّية. % 10
ال و ّلي احملتصنيع الليف جمملها سوق (اخلمرية الطازجة) وتبقى هذه الّسوق الفرعّية

عتبار ما يتطّلبه ختزينها ونقلها من توفري حلقات تربيد مسرتسلة  مكان للّتوريد فيها 
إلضافة إىل أّن مّدة صلوحّيتها ال تتجاوز    يوما بعد تصنيعها. 40هذا 

خلمرية اجلاّفة والذي ميّثل  فيماأّما  لّسوق الفرعّية املتعّلقة  من الّسوق  % 20يتعّلق 
ن للّصناعات الغذائّية"ركة فإّن ش ،األصلّية عتبار  هاكنصيب من  % 12حتتّل  "الرّ

ا سوقا تنافسّية  ّ أّن خزن ونقل املنتوج ال يتطّلب ،فضال عن حرّةفيها أّن األسعار و أ
  إضافة إىل طول مّدة صلوحّية املنتوج اليت تبلغ الّسنتني. ،شروطا خاّصة

الّسوق احمللّية الفرعّية املتعّلقة  وزّعتت،ووفقا للمعطيات املضّمنة مبلّف اإلستشارة
خمتلف املتدّخلني استنادا للكمّية حبساب الطّن وفقا للجدول  علىخلمرية اجلاّفة 

  اآليت:
لّسوق الّنصيب من   املتدّخل 

  (%)الّسوق 
موّردين من فرنسا وبلجيكيا وتركيا واملغرب والّصني ومصر ( حتتّل شركة 

Lesaffre  من الّسوق يف شكل واردات) % 57.7ما يقارب  
84.13   

ن للّصناعات الغذائّية   11.96  شركة الّر
  3.91  الّشركة الّتونسّية للخمرية

موع   100  ا



 
6 

  
هذا وجتدر اإلشارة إىل وجود بعض املؤّسسات الّتونسّية املتخّصصة يف الّصناعات 
الغذائّية اليت تقوم بصنع وتسويق اخلمرية اجلاّفة لفائدة اخلواّص من بينها شركة 

مع سالمة واليت أبرمت اّتفاقا اسرتاتيجّيا مع شركة  "جياس"  CSMالّتابعة 

bakery solutions خّصصة يف جمال اخلبز واملرطّبات وشركة األمريكّية املتLa 

Patissière .  
III-  الرتكيزالّتحليل القانوين لعملّية : 

 أنّه:ملنافسة واألسعار على امن قانون إعادة تنظيم  7نّصت أحكام الفصل
عمل مهما كان شكله ينجّر عنه نقل   "يعّد تركيزا اقتصاد حبكم هذا القانون كلّ 

سة كّل أو جزء من ملكية أو حق اإلنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسّ 
سات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط ة مؤسّ سة أو عدّ من شأنه متكني مؤسّ 

  . سات أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة"سة أو عدة مؤسّ مؤسّ 
عتبار أّن نقل أحكام نة ضمن وتنصهر عملّية الّرتكيز الرّاه هذا الفصل 

ن للّصناعات الغذائّية"من أسهم شركة  % 60ملكّية  من شأنه أن ميّكن شركة  "الّر
Lesaffre .الفرنسّية من ممارسة سيطرة حامسة على الّشركة الّتونسّية املقتناة  

  

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار أن يعرض على  7أوجب الفصل كما 
ا  لتجارة كل مشروع تركيز أو عملّية تركيز إقتصادي من شأ موافقة الوزير املكّلف 
خلق أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو جزء منها بعد توّفر أحد 

  الشرطني الّتاليني: 
سات املعنّية جمتمعة خالل اوز نصيب املؤسّ يتمّثل هذا الشرط يف جت :الشرط األّول

من جممل البيوعات أو الشراءات أوكّل الصفقات األخرى املنجزة  %30نسبة  ،سنة
  لسوق الداخلّية أوجزء منها ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة.
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ويتعّلق بتخّطي إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه  :الشرط الثّاين
 2016لسنة  780الّسوق الّداخلية مبلغا معّينا، ضبطه األمر عدد  سات علىاملؤسّ 

  ).د100.000.000مبائة مليون دينار ( 2016جوان  13املؤرخ يف 
لّرجوع إىل استشارة احلال عتبار أّن نصيب ،يتبّني أّن و الّشرط األّول متوّفر 

وهو ما جيعل من هذه  ،من الّسوق املرجعّية%75الّشركة الّتونسّية لوحده يقارب 
لّتجارة.   العملّية خاضعة إىل رقابة الوزير املكّلف 

لّسوق الوطنّية: ثريعملّية الّرتكيز-3   على املنافسة 

لس  تتمّثل من رأس  % 60اقتناء يف عملّية الّرتكيز املعروضة على أنظار ا
ن للّصناعات الغذائّيةمال شركة "الر  لّرتاب شركة فرنسّية ليس هلا تواجدمن قبل  "ّ

ثري على هيكلة الّسوق املرجعّية  ،الّتونسي لّتايل لن يكون هلذه العملّية أّي  و
   أو نصيبهم من الّسوق.الّتونسّية من حيث عدد املتدّخلني

عتبار أّن الّطرف  هلذاو  الّتعامل اإلسرتاتيجي بني الّطرفني مفعول إجيايب 
واليت هلا فروع  اخلبزاألجنيب هو من بني الّشركات العاملّية املتخّصصة يف جمال مخرية 

 على الّشركة الّتونسّية منيؤثّر إجيابياوهو ما من شأنه أن  ،يف خمتلف أحناء العامل
ا لجهة تطوير طاقة  ،كما سيمّكنها منتكنولوجيا الّصنع والّتسويقاكتسا

لتصدير لديها   .إنتاجهاوتدعيم قدرا
على استثمارات مربجمة من قبل بقّية املسامهني  كما أّن مشروع الّرتكيز يقوم       

ألساسأورو  12000000بـــــــــ تقّدر Lesaffreوشركة  لتطوير إنتاج  ستخّصص 
خلصوصحدة الّتونسّية الو    املنتوجات املشتّقة من اخلمرية. و

الّتكوين الّداخلي للعاملني بشركة  حتسني جودةكما سيمّكن هذا املشروع من 
ن للّصناعات الغذائّية"ال الّتسويق قصد تلبية رغبات " من حيث تقنيات التصنيع و رّ

  حرفائها.
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بدورات تكوينّية متواصلة لفائدة أصحاب  لقيامكما تعّهد الّشريك األجنيب 
  املخابز الّتونسّية لدعم وتطوير مستواهم الّتقين.   

هذا الّتعامل سيمّكن من احملافظة على املؤّسسة ودعمها قصد  كما أنّ 
  مواصلة تزويد الّسوق الّتونسّية خبمرية اخلبز الّالزمة لصنع اخلبز.

لس يقرتح  ،ملا تقّدم وتبعا مع  الراهنة املوافقة على مشروع عملية الّرتكيزا
تزويد الّسوق ت كافية خبصوص استمرار ضماأمهية توفري ضرورة الّتأكيد على 

ماّدة أساسّية  يعدّ نظرا ملا تكتسيه من أمهّية يف صنع اخلبز الذي  مبادة اخلمرية احمللّية
  .املواطن الّتونسي غذاءيف 

لس املنافسة بتاريخ وصد  2018جانفي15ر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي وعمر الّتونكيت  رضا بن حممودبر

ومعّز  وأكرم الباروين السالميوخالد وشكري املامغلي واخلموسي بوعبيدي 

يد حممد شيخ روحو املقّرر العام السّ ، وحبضور رجاء الّشّواشي ةالسّيدو  العبيدي

 . مايتاجللسة السّيد نبيل السّ  وكاتب

  الرئيــس
  

 رضا بن حممود

 


