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  الجمھوریة التونسیة 
  مجلس المنافسة 

  152585الملف عدد 
  

  استشاري  الملف:
  عملیة تركیزمشروع  الموضوع:

  المسیّلغاز البترول  القطاع:
  
  
  
  
  
  

   152585الرأي عدد  
  2016مارس  31عن مجلس المنافسة بتاریخ  الصادر 

  
  إّن مجلس المنافسة،

 848بعد االّطالع على مكتوب وزیر التجارة المرّسم بكتابة المجلس تحت عدد 
تركیز عملیة شروع والمتضّمن طلب رأي المجلس حول م 2015 دیسمبر 14بتاریخ 

وحدة تعلیب الغاز البترول المسیّل التابعة ل "Total Tunisie"شركة  اقتناء اقتصادي تتمثل 
    ."Sagaz" ل شركة 

 2015سبتمبر  15المؤّرخ في  2015لسنة  36اإلّطالع على القانون عدد  وبعد
  المتعلّق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار.

المتعلّق بضبط  2006فیفري  3المؤّرخ في  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
  إجراءات وصیغ االستشارة الوجوبیّة لمجلس المنافسة حول مشاریع النّصوص التّرتیبیّة.

المتعلّق بضبط  2006فیفري  15المؤّرخ في  2006لسنة  477ى األمر عدد وعل
  التّنظیم اإلداري والمالي وسیر أعمال مجلس المنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما یفید استدعاء أعضاء الجلسة العامة وفق الّصیغ القانونیّة 
  .2016 مارس 31لجلسة یوم الخمیس 

  النّصاب القانوني.وبعد التأّكد من توفّر 

  وبعد االستماع إلى المقّرر السیّد الحبیب الصید في تالوة تقریره الكتابي.
  

وبعد المداولة استقّر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على 
  ما یلي:

  
  تقدیم عملیة التركیز.  األولالجزء 
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  اإلجراءات -1
تركیز وزیر التجارة  بمشروع عملیة إعالم  " Total Tunisie"شركة  تولت

 المسیّلبترول وحدة تعلیب الغاز الل "Total Tunisie" شركة  اقتناءتتمثل فى  اقتصادي
  ."Sagaz" شركة  التابعة ل

لسنة  36من القانون عدد  من الفصل الحادي عشر  بأحكام الفقرة الثامنةوعمال 
 والمتعلّق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار تولى 2015سبتمبر  15الصادر بتاریخ  2015

مشروع عملیة التركیز ب جلس المنافسةمإشعار  2015نوفمبر  26بتاریخ وزیر التجارة 
  موضوع االستشارة الماثلة.

  الوثائق التالیة: ستشارةاال أظرفت بملفو
  ر دیسمب 3وثیقة إعالم وزیر التجارة بمشروع التركیز االقتصادي مؤرخة في

2015. 
  طرفي  الممضى من قبل عقد بیع األصل التجاري واألصول العقاریةنسخة عن

 .  2015نوفمبر  18بتاریخ  البیع عملیة
  شركةوأھم المساھمین في رأس مال  المسیرینقائمة في  "Total 

Tunisie""شركة و"Sagaz". 
  شركة   لكّل من طرفي عملیة التركیز  2014و 2013و 2012القوائم المالیة لسنوات

"Total Tunisie""شركة و"Sagaz". 
   شركة   كّل من طرفي عملیة التركیز قائمة في فروع"Total Tunisie""شركة و

"Sagaz"كّل فرع ونسبة  مساھمتھما في ٍأس مال. 
 شركة طرفي عملیة التركیزفي الشركات المرتبطة اقتصادیا ب قائمة"Total 

Tunisie""شركة و"Sagaz". 
  طرفي لكّل من  2014و 2013و 2012نسخ عن تقاریر مراقب الحسابات لسنوات

ونسبة  مساھمتھما "Sagaz"شركة و""Total Tunisie"شركة  عملیة التركیز
 .كّل فرع في ٍأس مال

 
  التّركیزأطراف عملیة  - 2

  تتمثل األطراف المعنیة بعملیة التركیز موضوع االستشارة الراھنة في:
  قتنیةالشركة الم  .أ

شركة خفیة اإلسم مقیمة تعمل تحت القانون التونسي  ھي "Total Tunisie" شركة
ومقرھا االجتماعي كائن بنھج بحیرة   B141611996تحت العدد ومسجلة بالسجل التجاري 

  .ضفاف البحیرة تونس 153ھیرون 
في سوق الطاقة بصفة مباشرة كمنتج وموزع    " Total Tunisie"شركة  وتنشط 

البترولیة  المكررة ومشتقاتھا أو بصفة غیر مباشرة عن طریق الموردین.  للمنتوجات
. وأساسا تنشط 1995منذ سنة  المعبئ المسیّلوتنشط الشركة كذلك بقطاع غاز البترول 

"Total Tunisie" في مجال:  
 والمازوط  حیث توزع الشركة في تونس البنزین :المواد البترولیة ومشتقاتھا

 ووقود التدفئة والوقود الصناعي وزیت الوقود و ..... 50العادي و 
  المسیّل: إذ تقوم الشركة بتسویق بترول الغاز المعبئ المسیّلغاز البترول 

 .كلغ 6و 13المورد والمخزن بعد تعبئتھ في قواریر ذات 
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  حالتھعلى  المسیّلغاز البترول (en vrac)  والذي تقع  تعبئتھ مباشرة في
یملكون التجھیزات شاحنات صھاریج لیوزع عللى الصناعیین الذین 

 الضروریة الستالمھ وتخزینھ.
 زیوت التشحیم  

 2014ویقدر رقم المعامالت الخام  المحقق من قبل الشركة خالل السنة المالیة 
  المعبئ. المسیّلمتأتیة من نشاط بیغ غاز البترول  38750000منھا  دینار  798342000بـ

  على المساھمین بالنسب التالیة: " Total tunisie"    ویتوزع رأس مال 
  

  

  نسبة المساھمة  التصویتعدد حقوق   عدد األسھم  المساھم
  %0  24  24  سنیة بن رحومة

Ovlivier 
CHALVON-
DEMERSAY 

26  26  0%  

Matthieu 
LANGERON 10  10  0%  

Emmanuel 
MORAND-

FEHR  
10  10  0%  

Momar NGUER 10  10  0%  
Gérard 

PRUNEAU 10  10  0%  

TOTAL 
OUTRE MER 1062110  1062110  99.99%  

  %100  1062200  1062200  المجموع
  " Total Tunisie"توزع ٍأس مال شركة   :1الجدول عدد  

  
  

  :المساھمات التالیة في رأس مال الشركات التالیة" Total Tunisie"شركة   كتلتمو
  

 القیمة المالیة  عدد األسھم  النشاط  إسم الشركة
  نسبة المساھمة  بالدینار

AVIA 
SERVICES sarl 

مخازن  استغالل
تخزین وقود 

  الطائرات
540  27000  90%  

ALMARIA   استغالل محطات
  %49  4900  98  توزیع الوقود

SEPT SA 
استغالل مخازن 

المنتوجات  
  البترولیة

350000  3500000  35%  

SSCA SA 
استغالل مخازن 
تخزین وقود 

  الطائرات
350000  3500000  35%  

STLR 
زیوت  تصنیع

التشحیم ومواد 
  التشحیم

10400  10400  40%  
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SUDGAZ SA  استغالل  مركز
  %35  204286  204286  لتعبئة الغاز

  على المساھمین العشر  الرئیسین "General Electric Company"توزع ٍأس مال شركة  : 2الجدول عدد 
  

  علیھا ستحوذةالشركة الم  .ب
تونسیة ذات المسؤولیة المحدودة تعمل تحت القانون ھي شركة  "SAGAZ"شركة 

یقع مقرھا  B1120721997التونسي مسجلة بالسجل التجاري لمدینة صفاقس تحت العدد 
مزود خاص  . وھي أولصفاقس 1البودریار بافلوف المنطقة الصناعیة بشارع  االجتماعي

في مجال محروقات  1976في قطاع غاز البترول المسال. وقد انطلقت في نشاطھا منذ سنة 
في مجال غاز البترول المسال  1994غاز البترول المسال. وطورت نشاطھا منذ سنة 

كما تقوم  كائنة بصفاقس المسیّلوتستغّل الشركة وحدة تعلیب لغاز البترول . المشروط
شخصا   58.وتقوم الشركة بتوظیف كلغ13و 6أو معبئ بقواریر ذات  بتوزیعھ على حالتھ

  ویتوزع رأس مالھا حسب الحصص التالیة:
  

  
  

  النسبة  بالدینار القیمة  عدد الحصص  المساھم
  %70  1288000  12880  أحمد كسكاس
  %10  184000  1840  أنیس كسكاس
  %10  184000  1840  سلیم كسكاس
  %10  184000  1840  لیلیا كسكاس

  %100  184000  18400  المجموع
  حیب المساھمین. "Sagaz"توزع رأس مال شركة :3جدول عدد

 
من رأس مال  %66السوق العقاریة حیث تملك حصة في كذلك  تتموقع الشركةو

 Station"و "EGA"و "Servuces Sagaz"باإلضافات في شركة شركة ساغاز العقاریة 
Sagaz" و"International Trade Business".  

رقم معامالت جملي  "Sagaz"حققت شركة  2014وخالل السنة المالیة 
 المسیّلدینار محققة بعنوان مبیعات غاز البترول  21986000منھا دینار 27455897بـ

  المعبئ.

  .عملیة التركیز توصیف - 3

نظار مجلس المنافسة أ المعروضة على االستشارةعملیة التركیز موضوع  أخذت
المتمثل في تعلیب وتسویق غاز البترول  "Sagaz"شكل عملیة بیع جزء من نشاط شركة

 Total"بین   2015نوفمبر  18في قواریر والتي تّم توقیع عقد في شأنھا بتاریخ  المسیّل
Tunisie" الجھة المقتنیة و"Sagaz" دینار  26000000وبلغت قیمة الصفقة  الجھة البائعة

  تونسي.
عاله و أتفویت كل من األصل التجاري الخاص بالنشاط المذكور وتشمل عملیة ال

 كل األصول الثابتة والمنقولة
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وتشمل األصول خصوصا وحدة تعلیب غاز البترول  واألرض التي أقیم علیھا المشروع.
  قارورة غاز. 967000و  المسیّل

  

  
  تجسیم لعملیة التركیز. :1الرسم البیاني عدد 

  
 عملیة التركیز تقییم : الجزء الثاني

 السوق المرجعیة .1
  األسواق المرجعیة تحدید   .أ

.ویعرف غاز لغاز البترول المسیّ من ناحیة المنتوج تھّم عملیة التركیز الماثلة     
 إلىیتحول ل لى الضغطإتعرض الغاز البترولي   عنعلى أنّھ الغاز الناتج   المسیّلالبترول 

رض ویخرج مصاحبا للبترول تحت األ الطبیعةیتراكم الغاز البترولي في . و ةالمسیّل ةالحال
وكذلك ینتج عند معالجة البترول الخام وتحویلھ  البترولیة باراآلالخام عند استخراجھ من 

ویتكون الغاز البترولي .لى الضغطإویتم تسییل الغاز الناتج بواسطة تعریضھ  ،مشتقاتھ إلى
% 30بیوتان ومن % 70بنسبة المواد الھیدروكاربونیھ من مزیج  من أساسيالمسال بشكل 

حجمھ  الضغط علیھ وبذلك یقلّ یتم تسییل الغاز البترولي عن طریق زیادة وبروبان. من 
لى مواقع إ ضغط أوعیةنقل الغاز المسال بداخل ویثیرا ویسھل نقلھ وخزنھ وقیاسھ.ك

 الغازیةلى حالتھ إ إلرجاعھھناك تخفیض الضغط المسلط علیھ  االستعمال حیث یتمّ 
مكن ی حتى و والرائحةلغاز عدیم اللون ا ھذا یكون العادةفي  .ةحالال  على ھاتھواستعمالھ 

ثیل لھ قبل مادة مركبتان األ إضافة لھ یتمّ  الحافظة ةوعیفي حالة تسربھ من األ  تمییزه
  المستھلكین. إلىتجھیزه 

: غاز االسطوانات  أساسیة  مجاالت استخدام ثالثةلغاز البترولي المسال و    
والغاز المستخدم كوقود في السیارات ویستخدم الغاز البترولي    المستعمل في المنازل

خر وبسبب آ إلىنظرا لسھولة نقلھ من مكان ، و التحویلیةفي الصناعات  أیضاالمسال 
ھ یلبي الكثیر من نّ إفالموازیة لتلك الناتجة عن الغاز الطبیعي  العالیة الحراریةقیمتھ 

االستخدام  إلى التحویلیة الصناعةمن  خدم في الكثیر من المجاالت بدءاالحتیاجات ویستا
مثل  ةحیث لدى احتراقھ ال یخلف غازات عادم   للبیئةھو وقود مثالي صدیق  و المنزلي

 نّ إبجانب ھذا فو.ال یترك رمادا ناتجا عن االحتراقو للبیئةاوكسید الكربون الملوث  أول

Sagaz Total
Tunisie

غاز 
البترول 
  المسیّل
  المعبئ
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 االتي توفرھ السالمةمن  العالیة ةلھ والدرج المستخدمة ةجھزاأل صیانةلى إ الحاجةقلة 
    جذابا جدا للمستھلك .ھ تجعل استخدام

 ثالثةوبالنسبة للبالد التونسیة یمكن أن یقع تقسیم سوق غاز البترول المسیل إلى     
البترول سوق خزن وتعبئة غاز )2(سوق إنتاج وتورید غاز البترول المسیل و)1: (أسوق 

 .مترابطة أسواقسوق توزیع غاز البترول المسیل وھي جمیعا )3(المسیل و
الوطني  اإلنتاجالطلب الوطني من غاز  البترول المسیل عن طریق  وتتّم تلبیة   

راج النفط الخام خاصة بآبار البترول عند استخ المسیّلل والتورید. ویقع إنتاج غاز البترو
بمعمل قابس و عند تكریر ومعالجة النفط الخام أوعشتارت وآدم  بحقول صدربعل والبرمة

. كما تلجئ وبمصفاة تكریر النفط بنزرت التي تشغلھا الشركة التونسیة لصناعات التكریر
تونس إلى تورید كمیات من غاز البترول المسیل لسد الفجوة بین اإلنتاج واالستھالك 

  والرادس وبنزرت. وخصوصا عن طریق میناء الصخیرة 
بیع جزء من نشاط وكون أّن موضوع عملیة التركیز الماثلة أمام المجلس تھّم      

السوق  ّفي قواریر فإن لمسیّلاالمتمثل في تعلیب وتسویق غاز البترول  "Sagaz"شركة
لالستھالك المنزلي المبعئ  غاز البترول المسیل المعّد تعبئة سوقتنحصر في المرجعیة 

حیث وجبت التفرقة بینھ وبین غاز البترول كلغ  6كلغ و 13في إسطوانات ذات سعة 
لالستعمال الصناعي والذي یقع تسلیمھ مباشرة في صھاریج  المعدّ   (en vrac)ةالصبّ 

  زمة لتخزینھ.الللصناعیین الذین یمتلكون على التجھیزات ال
  

  :قبل عملیة التركیز السوق التونسیةوضعیة المنافسة ب  .ب
من الناحیة التنظیمیة تخضع سوق غاز البترول المسیل المعّد لالستھالك المنزلي     

المتعلّق بمنتوجات  1991المؤرخ في غرة جویلیة  1991لسنة  45لمقتضیات القانون عدد 
المنزلي أربعة لغاز البترول المسال المعّد لالستعمال نشط بالسوق الوطنیة تو. النفط

  شركات وھي:
  شركة عمومیة تعمل بالسوق تحت التسمیة و الوطنیة لتوزیع البترول وھالشركة

 .التجاریة عجیل غاز
 وھي شركة مملوكة من طرف شركة شال تونس شركة بوطاغاز. 
  شركة على ملك شركة طوطال الفرنسیةشركة طوطال تونس وھي. 
 شركة ساغاز وھي شركة تونسیة منتصبة بجھة صفاقس. 
 marché oligopolistiqueسوق ذات احتكار األقلیة المرجعیة وعلیھ تعدّ السوق     

حیث نّص الفصل  حیث ینشط عدد محدود بھا نظرا ألھمیة حواجز الولوج إلى السوق
یتحصل المتعاطون لنشاط تورید  أنعلى وجوب  1991لسنة  45الثالث من القانون عدد 

ھا من معامل التكریر وخزنھا وتوزیعھا إلى منتوجات النفط وتصدیرھا وتكریرھا وتسلم
ف بالطاقة بناء على رأي اللجنة االستشاریة الموافقة المسبقة من قبل الوزیر المكلّ 

تطلبھا الولوج یة التي للمحروقات . عالوة على الحواجز التقنیة والفنیة والمالیة الھامّ 
التحكم والحصول على ضرورة ة االستثمارات المطلوبة ومن ناحیة للسوق من ناحیة أھمیّ 

  .وخاصة تلك المتعلّقة بالسالمة والمحافظة على البیئة الضروریةالتكنولوجیا 
یظھر جدول تطور مبیعات غاز البترول المسیل  المعّد لالستھالك المنزلي خالل     

 عجیل -لوطنیة لتوزیع البترول الشركة اأّن   2014و  2006الفترة المتراوحة بین سنوات 
 191314 2014من السوق المرجعیة  حیث باعت سنة  %41تقریبا علىتستحوذ  – غاز

 طن بما نسبتھ  135909ومن ثّم شركة بوطاغاز بمبیعات قدرت بـ طن من الغاز المسیل 
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 79200في حدود  بمبیعات  كانت تونس وطنیا و شركة طوطال من الكمیة المسوقة% 29.4
أخیرا شركة ساغاز بحجم مبیعات ة بالسوق الوطنیة ومن المبیعات الجملیّ  % 17.1طن ما مثل 

  من السوق الوطنیة.%  12.1طن أي ما نسبتھ  56144ـقدر ب
  

  الوحدة الطن

الشركة   السنوات
الوطنیة 
لتوزیع 
  البترول

شركة 
طوطال 
  تونس

شركة 
  بوطاغاز

شركة 
  ساغاز

  المجموع

2006  170218  69493  126067  11732  377510  
2007  167562  69787  127638  15236  380223  
2008  162286  66998  128446  27388  385118  
2009  170554  69561  131065  29164  400344  
2010  172439  70581  129518  31645  404183  
2011  171617  77527  129026  36487  414657  
2012  183421  76224  133662  36889  430196  
2013  197078  79534  137895  45088  459595  
2014  191314  79200  135909  56144  462567  
تطور المبیعات من غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي حسب كّل مصنع خالل الفترة الممتدة بین سنتي  :4الجدول عدد 

  .2014و 2006
  

الشركة الوطنیة   السنوات
  لتوزیع البترول

شركة طوطال 
  تونس

شركة 
  بوطاغاز

شركة 
  ساغاز

  المجموع

2006   %45.1  18.4%  33.4%  3.1%  100%  
2007  44.1%  18.4%  33.6%  4%  100%  
2008  42.1%  17.4%  33.3%  7.2%  100%  
2009  42.6%  17.4%  32.7%  7.3%  100%  
2010  42.7%  17.5%  32%  7.8%  100%  
2011  41.4%  18.7%  31.1%  8.8%  100%  
2012  42.6%  17.7%  31.1%  8.6%  100%  
2013  42.9%  17.3%  30%  9.8%  100%  
2014  41.4%  17.1%  29.4%  12.1%  100%  

خالل الفترة الممتدة بین غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي حسب كّل  لمصنعيالحصص السوقیة  تطور :5الجدول عدد 

  .2014و 2006سنتي 
  

من شركتي بوطاغاز  ما یالحظ عند ھذا المستوى استقرار للحصص السوقیة  لكلّ      
نسبیا مقابل  انخفاضاة السوقة لشركة عجیل غاز تونس في حین شھدت الحصّ  وطوطال

ركة ساغاز وھو ما یتأكد كذلك بالتمعّن في الرسم تلك التي تستحوذ علیھا شلارتفاع طفیف 
  البیاني أسفلھ.
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لمصنعي غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي خالل الفترة الممتدة بین الحصص السوقیة  تطور :2الرسم البیاني عدد 

  .2014و 2006سنتي 
 
 

 
  .2014 خالل سنة لمصنعي غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي الحصص السوقیة  :3الرسم البیاني عدد 

 
 

تعانة بمؤشر االسفحص مدى درجة تركز السوق المرجعیة تمت وحتى یتسنى     
والذي یساوي    indice Herfindahl-Hirschman (IHH)ھیرفیندال وھیرشمان

  متدخلین بالسوق المرجعیة.مجموع الجذر التربیعي لحصص السوقیة لل
ھیرفیندال وھیرشمان  وبالسوق المرجعیة لعملیة التركیز الراھنة یكون مؤشر     

  كالتالي:
IHH=41.4² +17.1²+29.4²+12.1² 
IHH=3017.14  

0%
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

45,1 44,1 42,1 42,6 42,7 41,4 42,6 42,9 41,4

18,4 18,4 17,4 17,4 17,5 18,7 17,7 17,3 17,1

33,4 33,6 33,3 32,7 32 31,1 31,1 30 29,4

3,1 4 7,2 7,3 7,8 8,8 8,6 9,8 12,1

شركة ساغاز

شركة بوطاغاز

شركة طوطال تونس

الشركة الوطنیة لتوزیع البترول

41,40%

17,10%

29,40%

12,10%

عمال الحصص السوقیة لمصنعي غاز البترول المسیل المعّد لالست
2014المنزلي خالل سنة 

الشركة الوطنیة لتوزیع البترول

شركة طوطال تونس

شركة بوطاغاز

.شركة ساغاز
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ما  نقطة 2000عتبة  من جدا إذ ھو أكبرمرتفع المتحصل علیھ مؤشر یعتبر الو    
      تكون والحال على ذلك السوق شدیدة التركز.

تبلغ الطاقة االنتاجیة الوطنیة اعتمادا على ما یبرز من معطیات بالجدول أسفلھ  و    
طن موزعة بین الشركة  38400معّد لالستھالك المنزلي من غاز البترول المسیل ال

عبئة طن والتي تستغّل ثالثة مراكز ت  25400الوطنیة لتوزیع البترول "عجیل غاز"  بـ
المنطقة الصناعیة قابس غنوش بالمنطقة البترولیة برادس وبالمنطقة الصناعیة بنزرت و 

من رادس و قابس غنوش بطاقة  بكلّ  الغاز وشركة بوطاغاز التي تمتلك مركزین لتعبئة
طن وطوطال تونس(الطرف المستحوذ بعملیة التركیز الحالیة) التي  6900انتاج تبلغ 

تبلغ طاقتھما  تشغل مركزین لتعبئة غاز البترول المسیل بكّل من رادس وقابس غنوش
(الطرف الثاني بعملیة التركیز) مركزا  طن وأخیرا تستغل شركة ساغاز 5600االنتاجیة 

  طن. 500وحیدا بجھة قابس غنوش تبلغ طاقتھ 
من طاقة التعبئة على یكون لشركة الوطنیة لتوزیع البترول النصیب األكبر وعلیھ      

في حین یكون نصیب ساغاز ضئیال جدا حیث تبلغ  -%66 ما نسبتھ  -المستوى الوطني 
  ة االنتاج الوطنیة.من الطاق %1قدرتھا االنتاجیة 

  
  
  
  
  
  
  

  3مالوحدة 

الشركة الوطنیة   
  لتوزیع البترول

شركة طوطال 
  شركة ساغاز  شركة بوطاغاز  تونس

المنطقة البترولیة 
  -  3000  3500  16000  برادس

  -  -  -  3200  والیة بنزرت
  500  *3900  *2100  6200  والیة قابس
  500  6900  5600  25400  المجموع

الحّصة من طاقة 
  %1.4  %19  %14.6  %66  االنتاج الوطنیة

  .2014سنة مصنّع  حسب كلّ  الغاز المسیل المعّد لالستھالك المنزلي  تعبئةمراكز إنتاج عدد وطاقة  :6الجدول عدد 
التي تمتلك  وشركة بوطاغاز منھا %35بین شركة طوطال تونس التي تمتلك jointe venture ھي شراكة  sudgazشركة غاز الجنوب  *

65%.  
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 حسب كّل مصنّع  غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي منالحصص الطاقة اإلنتاجیة  :4الرسم البیاني عدد 

  .2014خالل سنة  
  

یة لغاز البترول نفإن الطاقة التخزینیة الوط 7بحسب ما جاء معطیات بالجدول عدد و
متدخلین فباإلضافة إلى المتدخلین األربعة بسوق  ثمانیةطن موزعة بین  29350المسیل تبلغ 

غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي تمتلك كّل من الشركة التونسیة لصناعات تعبئة 
ز البترول المسیل التجھیزات الضروریة لتخزین غا التكریر و الشركة التونسیة للكھرباء والغاز

التونسیة ذلك لالستعماالت الصناعیة سواء لتشغیل توربینات تولید الطاقة بالنسبة للشركة 
  لتخزین ما تنتجھ  من غاز بالنسبة للشركة التونسیة للصناعات التكریر.و أ للكھرباء والغاز

  3مالوحدة 

الشركة الوطنیة   
  لتوزیع البترول

شركة طوطال 
  شركة ساغاز  بوطاغازشركة   تونس

الشركة 
التونسیة 
لصناعات 

  التكریر

الشركة 
التونسیة 

  للكھرباء والغاز

المنطقة البترولیة 
        3000  2000  8000  برادس

    2000        1000  والیة بنزرت
  4000    250  6000  3100  والیة قابس
  4000  2000  250  6000  5000  12100  المجموع

الحّصة من طاقة 
  %13.6  %6.8  %0.8  %20.5  %17  %41.3  الوطنیةالتخزین 

  .2014عدد وطاقة إنتاج مراكز تعبئة الغاز المسیل المعّد لالستھالك المنزلي  حسب كّل مصنّع سنة  :6الجدول عدد 
 المعّد لالستھالك المنزلي في تسویق منتوجاتھم المسیّلغاز البترول  ؤیعتمد معبئو

من اسطوانات الغاز على شبكة من المزودین بالجملة الذین تربطھم  عقود توزیع مع 
واللذین یقومون بتوزیع قواریر الغاز  حسب مناطق توزیع حصریة ومحددة سلفا المعبئین 

شركة وتغطي الشركة الوطنیة لتوزیع البترول و .على المحالت التجاریة المعدّة لبیعھا 
كامل تراب الجمھوریة في حین ال تغطي شركة طوطال تونس  والیة   بوطاغاز
ما شركة ساغاز فإّن مجھودھا التوزیعي یكاد یقتصر على مناطق الوسط أالمھدیة.

تونس الكبرى وبنزرت ونابل   والجنوب حیث أنّھا ال تقوم بتوزیع اسطواناتھا بوالیات 
  وباجة والكاف وقبلي.

25400

7200

12257

500

سب كّل طاقة إنتاج مراكز تعبئة الغاز المسیل المعّد لالستھالك المنزلي  ح
2014مصنّع سنة 

الشركة الوطنیة لتوزیع البترول

شركة طوطال تونس

شركة بوطاغاز

شركة ساغاز
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 73كبر شبكة توزیع بـأوالجدیر بالمالحظة أن الشركة الوطنیة لتوزیع البترول لھا 
  تلیھا شركة بوطاغاز  فطوطال تونس وأخیرا ساغاز. موزع 

  
  

الشركة الوطنیة   
  شركة ساغاز  شركة بوطاغاز  شركة طوطال تونس  لتوزیع البترول

  -  1  2  10  بنزرت
  -  2  1  3  تونس
  -  2  2  4  أریانة
  -  2  1  1  منوبة

  -  2  1  4  بن عروس
  1  1  1  2  زغوان
  -  4  1  3  نابل

  1  14  9  27  اقلیم الشمال الشرقي
  1  2  2  4  جندوبة
  -  3  3  3  باجة
  -  1  1  2  الكاف
  1  2  2  1  سلیانة

  2  8  8  10  الغربي شمالإقلیم ال
  1  4  1  3  سوسة

  1  2  1  3  المنستیر
  2  2  -  3  المھدیة

  4  8  2  9  الوسط الشرقي
  5  3  3  6  صفاقس
  4  2  2  2  القیروان
  1  1  2  4  القصرین

  2  3  1  1  سیدي بوزید
  7  6  5  7  اقلیم الوسط الغربي

  1  3  3  4  قابس
  2  4  5  1  مدنین

  3  7  8  5  اقلیم الجنوب الشرقي
  2  1  1  2  تطاوین
  1  3  4  4  قفصة
  1  1  1  1  توزر
  -  1  1  1  قبلي

  4  6  7  8  اقلیم الجنوب الغربي
  26  52  42  73  المجموع

  .شبكة موزعین بالجملة حسب كل معبئ لغاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي :7الجدول عدد 
  

  وضعیة المنافسة یعد عملیة التركیزج. 
  

المبیعات والحصص السوقیة  ملحج محاكاةإعادة  9و 8عدد  جدولینمثل كّل من ی
طرفي  دمج الحصص السوقیة لكال طبیعیا ما یحتموھو فرضیة اتمام عملیة التركیز  على 

بمقتضى ھذا التركیز االقتصادي سوف تؤول الحصة السوقیة لشركة ساغاز والعملیة إذ 
إلى شركة طوطال تونس. وعلیھ نزلي ترول المسیل المعّد لالستھالك المیسوق غاز الب

وھي نفس الحصة تقریبا  %30ركة طوطال في حدود ستكون الحصة السوقیة الجدیدة لش
شركة التونسیة لتوزیع البترول) في ة  عجیل غاز(التبقى شركلشركة بوطاغاز في حین 

  .%40مركز الریادة بالسوق بنصیب یقدر بـ 
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عملیة التركیز االقتصادي التي  إلى أنّ  وجبت اإلشارة وعند ھذا المستوى 
ستشھدھا السوق المرجعیة سوف تقود إلى خروج المتدخل األصغر بالسوق شركة ساغاز  

 marché) سوق أي تركیبة سوق احتكار االقليالحالیة للوبالتالي تعزیز التركیبة 
oligopolistique) یقتسمون السوق بصفة تكاد  ونسوف یحتكر السوق ثالثة متدخل إذ

  ن متساویة مع أفضلیة طفیفة لشركة عجیل غاز.تكو
غاز البترول المسیل المعدّ لالستھالك  و من خالل قراءة الھیكلة الجدیدة لسوق

  ’effet de synergie‘التآزر التفاعلي  شركة طوطال سوف تستفید من نّ یالحظ أالمنزلي 
 حیثتقوم بتعزیز مكانتھا بالسوق ودعم قدرتھا التنافسیة  س إذالتركیزھذا الناتج عن اتمام 

ستتحول من مجرد متدخل دائما ما كان یحتل المركز الثالث إلى منافس شرس لھ نفس 
  الحصة السوقیة لشركة بوطاغاز وفي مركز تسمح لھ بمنافسة شركة عجیل غاز.

  
  
  

  الطن الوحدة

الشركة الوطنیة   السنوات
شركة طوطال   شركة بوطاغاز  لتوزیع البترول

  المجموع  تونس

2012  183421  133662  113113  430196  
2013  197078  137895  124622  459595  
2014  191314  135909  135344  462567  

خالل عملیة التركیز اتمام عبئ بعد المبیعات من غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي حسب كّل موزیع تإعادة  : 8الجدول عدد 

  .2014و 2013و 2012 سنوات 
  النسبة المؤیة  الوحدة

الشركة الوطنیة   السنوات
شركة طوطال   شركة بوطاغاز  لتوزیع البترول

  المجموع  تونس

2012  42.6%  31.1%  26.3%  100%  
2013  42.9%  30%  27.1%  100%  
2014  41.4%  29.4%  29.2%  100%  

 خالل سنوات  مام عملیة التركیز تبعد المصنعي غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي وزع الحصص السوقیة ت :9الجدول عدد 

  .2014و 2013و 2012

  

41,40%

29,40%

29,20%

لحصّص السوقیّة بعد عملیة التركیزا

الشركة الوطنیة لتوزیع البترول

شركة بوطاغاز

شركة طوطال تونس
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  .بعد إتمام عملیة التركیزلمصنعي غاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي الحصص السوقیة  :5الرسم البیاني عدد 
  
  

  ھیرفیندال وھیرشمان  كالتالي:یكون مؤشر وبعد اتمام عملیة التركیز     
IHH=41.4² +29.2²+29.4² 
IHH=3430.14  

على ذلك شدیدة  ةالحالالسوق  ما تكون و 2000من  جدا أكبروھو مؤشر مرتفع     
  التركز.

ولوقوف على ما إذا كانت عملیة التركیز الراھنة تشكل تھدیدا للمنافسة بالسوق المرجعیة 
حیث  أّن قواعد فقھ القضاء األمریكي واألوربي في مادة  ∆التغیر  قیمة حساب  بوج

إذا كان مؤشر ھیرفیندال  وھیرشمان   وفي حالة عملیات التركیز األفقیة  المنافسة یعتبر أنّھ
 50كثر من  أنقطة وإذا ما كانت نسبة التغیر  بعد اتمام عملیة التركیز  1800أكبر من 

  لمنافسة بالسوق المرجعیة.لن تشكل تھدیدا أنقطة فإنّھ یمكن لھاتھ العملیة 
ھیرفیندال  قیمة مؤشر   –د عملیة التركیز وھیرشمان  بع قیمة مؤشر ھیرفیندال  = ∆

  وھیرشمان  قبل عملیة التركیز
∆=3430.14 - 3017.14    
  ∆   =413  

ونسبة التغیر أكبر  1800أكبر من   وعلیھ وبما أّن مؤشر ھیرفیندال  وھیرشمان    
نقطة واستنادا لفقھ ھیئات المنافسة األوربیة واألمریكیة یمكن لعملیة التركیز  50من 

المسیل المعّد الراھنة أن تشكّل تھدیدا بواقع المنافسة بسوق تعبئة غاز البترول 
      لالستھالك المنزلي وھو ما یستوجب دراسة معمقة لھا من قبل المجلس.

      
وبتجمیع الطاقة االنتاجیة لشركة طوطال وشركة ساغاز ستكون طاقة الجدیدة لتعبئة غاز 

  ّ من طاقة التعبئة الوطنیة  وخلف كل%16بما یشكل   3م 6100البترول المسیل في حدود 
   ).66%) وبوطاغاز(%19عجیل غاز(

  
  
  
  
  

  3م  الوحدة

الشركة الوطنیة   
  شركة بوطاغاز  شركة طوطال تونس  لتوزیع البترول

المنطقة البترولیة 
  3000  3500  16000  برادس

  -  -  3200  والیة بنزرت
  *3900  )500+*2100(2600  6200  والیة قابس
  6900  6100  25400  المجموع

              66%  16%  19%  
بعد إتمام عملیة  عدد وطاقة إنتاج مراكز تعبئة الغاز المسیل المعّد لالستھالك المنزلي  حسب كّل مصنّع  :10الجدول عدد 

  .التركیز
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منھا وشركة بوطاغاز التي تمتلك  %35بین شركة طوطال تونس التي تمتلك jointe venture ھي شراكة  sudgazشركة غاز الجنوب  *
65%.  

  
یز  في تعزیز وتوسعة شبكة  موزعي شركة طوطال كما ستساھم عملیة الترك

على كامل  موزع 68السطوانات  غاز البترول المسیل حیث سیرتفع عددھم إلى   تونس 
  ّن من النفوذ إلى والیة المھدیة .سوف تتمك  إذ  تراب الجمھوریة

تحقق ھذه الفرضیة یبقى رھینة السیاسة  غیر أنّھ ال بد من اإلشارة إلى أنّ  
إذا كانت فیما  زالتسویقیة الجدیدة التي ستعتمدھا الشركة المستحوذة بعد اتمام عملیة التركی

اقتصار توزیع من حیث  القائمة قبل التركیز االقتصادي  تحافظ على نفس الوضعیةس
ى شبكة موزعي اسطوانات عل واإلبقاءعالمتھا التجاریة على الموزعین المعتمدین لدیھا  

(على اعتبار وجود قرابة الملیون اسطوانة غاز حاملة للعالمة التجاریة ساغاز كما ھي
الموزعین الذین یقومون في نفس الوقت  ترتیب لشبكة وإعادةو دمج الشبكتین أ ساغاز)

إذ  في مناطق التوزیع لالزدواجیةالعالمتین وذلك تجنبا  بتوزیع االسطوانات الحاملة لكال
  نجد في نفس المنطقة موزعا لطوطال ولساغاز.

  
  
  
  

  
الشركة الوطنیة لتوزیع   

  البترول
  شركة بوطاغاز  شركة طوطال تونس

  1  2  10  بنزرت
  2  1  3  تونس
  2  2  4  أریانة
  2  1  1  منوبة

  2  1  4  بن عروس
  1  2  2  زغوان

  4  1  3  نابل
  14  10  27  اقلیم الشمال الشرقي

  2  3  4  جندوبة
  3  3  3  باجة

  1  1  2  الكاف
  2  3  1  سلیانة

  8  10  10  إقلیم الشمال الغربي
  4  2  3  سوسة

  2  2  3  المنستیر
  2  2  3  المھدیة

  8  6  9  الوسط الشرقي
  3  8  6  صفاقس
  2  6  2  القیروان
  1  3  4  القصرین

  3  3  1  سیدي بوزید
  6  20  7  اقلیم الوسط الغربي

  3  4  4  قابس
  4  7  1  مدنین

  7  11  5  الشرقياقلیم الجنوب 
  1  2  2  تطاوین
  3  5  4  قفصة 
  1  2  1  توزر
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  1  1  1  قبلي
  6  11  8  اقلیم الجنوب الغربي

  52  68  73  المجموع

  .بعد إتمام عملیة التركیز شبكة موزعین بالجملة حسب كل معبئ لغاز البترول المسیل المعّد لالستعمال المنزلي :11الجدول عدد 
 
  لعملیة التركیز القانونيقییم الت .2
خضوع عملیّات التّركیز االقتصادي المبرمة بین شركات عالمیّة غیر منتصبة  حول  .أ

 بالّسوق الوطنیّة إلى مقتضیات قانون المنافسة واألسعار
لمنافسة واألسعار على أنّھ : ا إعادة تنظیم  من قانونالسابع  نّصت أحكام الفصل

كل عمل مھما كان شكلھ ینجّر عنھ نقل كّل أو "یعدّ تركیزا اقتصادیا بحكم ھذا القانون 
جزء من ملكیة أو حق االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤّسسة من شأنھ تمكین 
مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سیطرة حاسمة على نشاط مؤّسسة أو عدّة مؤّسسات 

  .أخرى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة"
یفّرق  لمشار إلیھ أعاله أّن المشّرع لمبمقتضیات الفصل اویبرز من خالل ما جاء 
ما إذا  بین المؤسسات الوطنیّة واألجنبیّة وبین االقتصاديفي إطار تعریفھ لمفھوم التركیز 

كانت ھذه المؤّسسات متواجدة داخل أو خارج الّسوق الوطنیّة بل اعتمد في تقدیره لمدى 
بالتجارة على مدى تأثیر ھذه العملیّة على كلّف خضوع عملیّة التركیز لرقابة الوزیر الم

 التّوازن العام للّسوق الوطنیّة وذلك وفقا لما نّصت علیھ أحكام الفقرة الثّانیة من الفصل
"یجب عرض كّل مشروع تركیز أو عملیّة تركیز اقتصادي من  : سالف الذّكر من أنّھ

أو جزء منھا على موافقة الوزیر شأنھا خلق أو دعم وضعیّة ھیمنة على الّسوق الداخلیّة 
  المكلّف بالتجارة" .

ن بعملیة التركیز من الشركات المقیمة التي تنشط بالسوق تعتبر الشركتان المعنیتاو
ّ◌ أحكام قانون المنافسة وھما ما یتجھ معھ القول بأنّ  الداخلیة كما بینتھا دراسة السوق

الّراھنة المبرمة بین تنسحب على عملیة االستحواذ منھ  السابعواألسعار وتحدیدا الفصل 
  .المرجعیة على الّسوق ھاتأثیر  باعتبار الوطنیّةبالسوق  نیتمنتصب تینشرك

 في مدى خضوع عملیة التركیز الحالیة لرقابة مجلس المنافسة  .ب

الوزیر المكلف بالتجارة  وبالتالي رقابة  رقابةل خاضعة التركیز یةعمل كونتحتى 
 تنظیم من قانون إعادة الحادي عشرمجلس المنافسة على معنى الفقرة الثامنة من الفصل 

درجة ھذا التركیز وأن یبلغ  ق األمر بتركیز اقتصاديبد أن یتعلّ  ال المنافسة واألسعار
  یمكن أن تؤثر على المنافسة. ینةمع

أن یعرض على موافقة الوزیر أعاله  لقانون المذكورامن  السابعأوجب الفصل  و
من شأنھا خلق أو دعم  اقتصاديالمكلّف بالتجارة كل مشروع تركیز أو عملیّة تركیز 

  جزء منھا بعد توفّر أحد الّشرطین التّالیین: على وضعیّة ھیمنة على السوق الداخلیّة أو 
 :سواء اكانت طرفا فاعال أو  مجتمعةتجاوز نصیب المؤسسات المعنیّة ی أن أوال

نسبة  الثالث سنوات مالیة األخیرةخالل  ھدفا لھا أو المؤسسات المرتبطة بھا
من مجمل البیوعات أو الشراءات أوكّل الصفقات األخرى على الّسوق  30%

 من ھذه الّسوق.ھام الداخلیّة لمواد أو منتوجات أو خدمات بدیلة أو جزء 
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 :إجمالي رقم المعامالت المنجز من طرف ھذه المؤسسات  یتجاوزأن  ثانیا
 2005لسنة  3238مجتمعة على الّسوق الدّاخلیة مبلغا معیّنا، ضبطھ األمر عدد 

  عشرین ملیون دینار.ب1 2005دیسمبر  12المؤرخ في 
  من ھذا لشرطین في استشارة الحال نظرا: وقد توفر كلّ  

رقم المعامالت متوفرة صلب المظروفات یتبّن أّن وبالرجوع إلى المعطیات المالیة ال
ذ إملیون سنویا  عتبة العشرین 2014تجاوز خالل سنة األطراف المعنیة بعملیة التركیز 

ت األطراف المعنیة بعملیة االستحواذ رقم معامالت جملي بالسوق التونسیة یقدر حقق
  ملیون دینار موزع كاآلتي:50.736891بـ
  
  
 

 الوحدة ملیون دینار

  رقم المعامالت بالدینار  الشركة
"Total 

Tunisie"  38.750  

"Sagaz"  27.445891  
  50.736891 المجموع

    .2014یة التركیز بالسوق التونسیة خالل سنة  المالیة ملرقم معامالت  اطراف ع :6دجدول عد
  

وتبعا لذلك فإّن عملیة التّركیز الّراھنة تصبح خاضعة إلى وجوب الحصول على 
 برقم ترخیص مسبّق من قبل الوزیر المكلّف بالتّجارة اعتبارا لتّوفر الّشرط المتعلّق

  تأثیرھا على الّسوق الوطنیّة.المعامالت وذلك في إطار حدود 
  

  :تقییم عملیة االستحواذ على وضعیة المنافسة باألسواق .3
  

الفقرة األخیرة من الفصل  ھاتمھلة الشھرین التي حدد تجاوز أّن  إلىتجدر اإلشارة 
والمتعلّق  2015سبتمبر  15الصادر بتاریخ  2015لسنة  36عدد  القانونالحادي عشر من 

یعود إلى عدم مدّ المجلس بالحصص السوقیة لمتعاملین  المنافسة واألسعاربإعادة تنظیم 
وعلیھ  والذي وإعماال لما جاء بالفقرة األخیرة من الفصل التاسع من ذات القانون بالسوق  

والذي خّول عند االقتضاء طلب معلومات إضافیة على أن یتّم تعلیق سریان اآلجال إلى 
بتاریخ  كانت رة الطاقة  والمناجم في مناسبتین األولى وزا راسل حین الحصول علیھا، 

 2016جانفي  18بتاریخ  كانت والثانیة  1115بموجب المكتوب عدد  215دیسمبر  22
فیفري   15 بتاریخ  الإ بالمعطیات المطلوبة  المجلس ولم یقع مدّ  28بموجب المكتوب عدد 

  .136بموجب المراسلة عدد  2016فیفري  22وبتاریخ   86بموجب المكتوب عدد   2016

                                                            
تجدر اإلشارة إلى أنّھ وإلى تاریخ إعداد التقریر حول االستشارة الراھنة لم یصدر األمر الذي على رقم المعامالت الذي تصبح معھ  - 1

مستوجبة تبعا لترخیص الوزیر المكلف بالتجارة ولمجلس المنافسة  كما نصت علیھ احكام الفقرة الثالثة من الفصل السابع عملیة التركیز 
المتعلّق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار لذا فقد تّم اعتماد نفس المقدار   2015سبتمبر  15المؤرخ  في  2016لسنة  36من القانون عدد 

  .2005دیسمبر  12المؤرخ في  2005لسنة  3238المحدد باألمر عدد 
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األفقي باعتبار أّن أنشطة  االندماجمن أنواع أساسا تعتبر عملیّة التّركیز الّراھنة و
أي قابلة  بنفس السوق المرجعیة  الّشركات المعنیّة بعملیّة التّركیز ھي أنشطة تنافسیّة

  .فیما بینھا لالستبدال
  

 اآلثار األفقیة  .أ
عملیة تركیز أفقي أن تنتج أثارا سلبیة على المنافسة بالسوق المرجعیة  على لیمكن     

عملیة حصص السوقیة للطرفي الخلفیة تدعیم وضعیة الكیان المستحوذ بالسوق بعد تجمیع 
تامة للقرار استقاللیة ولھ و من خالل خلق كیان جدید یتمتع بمركز مھیمن بالسوق أالتركیز 

ا مویكون ھذا التھدید أكثر جدیة عند .و المستھلكینأ ءحرفاالأو  بغض النظر عن المنافسین
 تكون السوق المرجعیة  سوقا ذات احتكار األقلیة أو سوقا تتمیز بتركز كبیر للعرض بھا

 واضحة  حتى وإن لم یكن الكیان الناجم عن عملیة التركیز االقتصادي في وضعیة ھیمنة
  بالمنافسة في: باإلخاللن یتمثل التھدید أوفي ھاتھ الحالة  یمكن . على السوق

سعار المتداولة بالسوق قبل عملیة عن األإمكانیة الترفیع في األسعار بغض النظر  -
 التركیز

من تنوع العرض من الناحیة الكمیة والكیفیة ومن درجة التجدید  التقلیص -
 التكنولوجي.

غلق  وأ بالسوق ناشطینین ساقصاء منافعن طریق  تعطیل المنافسة بالسوق     -
ا ما كانت حواجز الولوج إلى السوق ذالسوق أمام المنافسین المحتملین خاّصة إ

 .مرتفعة
سوقا شدیدة  المسیل المعّد لالستھالك المنزليتعتبر سوق تعبئة غاز البترول و  
تقلص عدد المتدخلین بالسوق بعد استحواذ مة التي سوف تتعزز باعتبار سھي الو التركیز 

والذي مؤشر ھیرفیندال  وھیرشمان  وھو ما یتجلى من خالل  طوطال تونس على ساغاز
كما ستشھد الحّصة نقطة. 3430.14نقطة إلى  3417.14نقطة من   413 ارتفع بمقدار

السوقیة لطوطال تونس ارتفاعا بدمج الحصة السوقیة لشركة ساغاز ما یجعلھا تھیمن على 
وبالتالي یمكن لعملیة التركیز الراھنة أن تشكّل تھدیدا بواقع من السوق.  %30قرابة 

المنافسة بسوق تعبئة غاز البترول المسیل المعّد لالستھالك المنزلي وھو ما یستوجب 
  سة معمقة لھا.درا

 دراسة السوق یتبیّن أن الھیكلة الثالثیة  الجدیدة للسوق  تضمنوبالرجوع إلى 
وجود ثالثة متدخلین  یتقاسمون السوق  بصفة شبھ متساویة مع ب منافسة اكثر ندیة وتكافأ

من السوق. وبالتالي فإّن الحصة السوقیة   %40لیة لشركة عجیل غاز التي تھیمن على ضأف
والتي ستعزز من  -  من السوق المرجعیة %30الجدیدة لشركة طوطال والمقدرة بقرابة 

یح لھا السیطرة على السوق أو اقصاء منافسین ناشطین تتال  -قدرتھا التنافسیة بالسوق 
مرتفعة مع وجود ضوابط  أو إغالقھا امام المنافسة المحتملة بالنظر إلى أنّھا أصال بالسوق

  قانونیة وتقنیة صارمة جدا.
أو تغییر ل یةمكاناإل ي من المتدخلین اآلخرینألشركة طوطال تونس وال ل ال ھكما أنّ 

الكمیات المروجة بالسوق  تقنین ل والأ المسیّلأسعار أسطوانات غاز البترول التحكم في 
 1991دیسمبر  23المؤّرخ في  1991لسنة  1996األمر عدد  على اعتبار وأنّھ ورجوعا إلى

 والمتعلّق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حریّة األسعار وطرق تأطیرھا
 1142عدد  و األمر 1993جانفي  11المؤرخ في  1993لسنة  59كما تم تنقیحھ باألمر عدد 
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یتبین أّن أسعار غاز البترول المسیل تخضع إلى  1995جوان  28المؤرخ في  1995لسنة 
  .2المصادقة اإلداریة ألسعار خالل كل المراحل

منافسة  یواجھمنتوج غاز البترول المسیّل  نّ أخرى وجبت اإلشارة إلى أ ومن ناحیة
منافس في سوق االستعماالت المنزلیة والصناعیة وھو الغاز الطبیعي  منتوج قویة من قبل

والذي شھد استعمالھ تطورا وتوسعا جغرافیا ھاّما خالل السنین األخیرة خاّصة مع  التقدّم 
في الخطة الوطنیّة لربط أھّم المناطق الحضریة التونسیة بالشبكة الوطنیة للغاز الطبیعي 

یة كبیرة األسعار ما یسلط ضغطا یكبح أي ارتفاع  محتمل والذي یتمیز بانخفاض وتنافس
  ألسعار غاز البترول المسیّل.

سلبیة لعملیة  أفقیة وتأسیسا على ما سبق یتبن أنّھ ال یمكن استنتاج وجود أثار
   التركیز الراھنة على وضعیة المنافسة بالسوق الرجعیة.

  

  اآلثار العمودیة  .ب
موضوع االستشارة الراھنة آثار  (prise de contrôle)ال تخلف عملیة االستحواذ

حیث تعبئة غاز البترول المسیل المعّد لالستھالك المنزلي  عمودیة مقیدة للمنافسة في سوق
تھّم أنشطة شركات متنافسة وغیر متكاملة ال ینجر عنھ تركیز عمودي یمكن أن ینجّر   ھاأنّ 

خصوصا في ظّل ارتفاع  (verrouillage du marché)إمكانیة غلق السوق المرجعیة  عنھا  
  .حواجز الدّخول إلیھا

  

  اآلثار التكتلیةج. 
أثار جانبیة مقیدة للمنافسة وذلك بغلق سوق  ن ینجر عن عملیة تركیز تكتليأیمكن 

البعض وتقیید الولوج إلیھا أو إزاحة منافسین بھا مستغلة  سواق مترابطة ببعضھاأ أو عدة
الناتج عن عملیة ال متى كان الكیان الجدید إتحقق ت نفوذھا ووضعیتھا المھیمنة والتيبذلك 

  من السوق المرجعیة.%30یھمن على أكثر من االستحواذ 
تظھر أي عالمة ھا ال نّ أیالحظ الماثلة  (prise de contrôle)وفي عملیة االستحواذ

  عملیة التركیز ینشطان بنفس السوق المرجعیةي طرفأّن لوجود آثار تكتلیة على اعتبار 
  

وعلیھ ونظرا لغیاب التأثیرات األفقیة والعمودیة والتكتلیة السلبیة لعملیة 
فإّن المجلس الماثلة  على السوق التونسیة  (prise de contrôle)االستحواذ

  قبول مشروعھا. یقترح
  

 مارس 31وصدر ھذا الرأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاریخ 
سلوى بن   برئاسة السیّد الحبیب جاء با وعضویّة السیدات و الّسادة  2016

والي و عماد الدرویش وإیناس معطر حرم الوكیل وماجدة بن جعفر ومحمد بن 
  فرج والھادي بن مراد.

  .السیّد نبیل السماتي الجلسة  كتابة وأّمن 
                                                            

 الرجاء الرجوع إلى الجدول أ الخاص بقائمة المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة اإلداریة لألسعار بكّل المراحل من - 2
والخدمات المستثناة من نظام حریّة األسعار  والمتعلّق بالمواد والمنتوجات 1991دیسمبر  23المؤّرخ في  1991لسنة  1996األمر عدد 

 28المؤرخ في  1995لسنة  1142عدد  و األمر 1993جانفي  11المؤرخ في  1993لسنة  59كما تم تنقیحھ باألمر عدد  وطرق تأطیرھا
 1995جوان 
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  الّرئیــس

  جاء باالحبیب       


