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 الجمهوريّة التونسيّة  
  مجلس المنافسة    

  

  تركيز اقتصاديعمليّـة مشروع  : املوضـوع
  .التعبئة والتغليف :القطاع

  

  162598عدد    الرأي

  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2016 جوان  30بتاريخ  
  

  إّن جملس املنافسة،
 2016 أفريل 12املؤرّخ يف  248عدد  جارةوزير التّ  ديّ الس بعد اإلّطالع على مكتوب

لكتابة حتت عدد  بداء إالذي طلب مبقتضاه و  2016أفريل  19بتاريخ  162598واملرّسم 
 La Société Tunisienne des " ي بنياقتصادمشروع عملية تركيز الرأي يف 

emballages modernes "و"La Société Tec MMP "و"La Société MM 

packaging Tunisie"  حكام الفصل  2015لسنة  36من القانون عدد  11وذلك عمال 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف    واملتعّلق 

عادة واملتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد وبعد اإلّطالع على 
جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64دد القانون عتنظيم املنافسة واألسعار الذي ألغى وعّوض 

لّنصوص الّالحقة وخاّصة القانون عدد  1991 ملنافسة واألسعار مثلما متّم ونّقح   60واملتعّلق 
  .2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005لسنة 

واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الرتتيبّية،   االستشارة الوجوبّية 

واملتعّلق بضبط التنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
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 اخلميسلس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2016جوان  30

  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،
فلة بن عاشور يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل    الكتايب،املقّررة السّيدة 

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 

  تقديم االستشارة:الجزء األول: 
I. :محتوى اإلستشارة  

 La Société " ي بنيمشروع عملية تركيز اقتصاد حيتوي ملف االستشارة على

Tunisienne des emballages modernes" و"La Société Tec MMP" و"La 

Société MM packaging Tunisie"  ،ئق التّ  به وقد أظرف   الية:الو
 بعملية تركيز ممضاة من الطرفني. 2016مارس  29إعالم وزارة التجارة بتاريخ  -
  .لتقارب بني الشركتنيحول اتفسريية مذكرة  -
  .دراسة لتأثري عملية الرتكيز على السوق التونسية -
   .ملركز الفين للتعبِئة والتغليفادراسة سوق التعليب والطباعة معّدة من طرف  -
  .املوازنة االقتصاديّة للمشروعتقرير حول  -
  بروتوكول اتفاق بني الشركتني. -

  

II. :اإلجراءات 
مــن وزارة الصــناعة والطّاقــة واملنــاجم معطيــات حــول قطــاع التغليــف طلــب جملــس املنافســة  -

لرّد. 2016ماي  2بتاريخ  والتعبئة  ومل تفد 
لّصــــناعة والتجديــــد  - معطيــــات حــــول قطــــاع طلــــب جملــــس املنافســــة مــــن وكالــــة النهــــوض 

لرّد يف 2016ماي  2بتاريخ  التغليف والتعبئة  .2016 ماي 5 وقد أفادتنا 
طلــب جملــس املنافســة مــن املركــز الفـــّين للتعبئــة والّتغليــف معطيــات حــول قطــاع التغليـــف  -

لرّد يف 2016ماي  2بتاريخ  والتعبئة  .2016 ماي 12 وقد أفاد 
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III. التركيز: بعملية المعنية األطراف 
  

 ":Groupe Uticجممع أوتيك " .1
هـو تكتـل متعـدد االختصاصـات ينشـط علـى ) Ulysse Trading Companies( جممـع أوتيـك

الرتاب التونسي ويف إفريقيا الشمالّية يف جماالت الصناعة وجتارة التوزيع والفالحـة واخلـدمات. هـذا 
شــــط رائــــد يف االقتصــــاد التونســــي حاضــــر علــــى كامــــل  مــــع  تــــراب اجلمهوريــــة بســــبعة أقطــــاب ا

وااللكرتوميكانيـــك والتغليـــف  للنشـــاط متخّصصـــة يف التوزيـــع والتفـــاوض التجـــاري ومـــواد التجميـــل
  والصناعات الغذائّية والسياحة.

جممـــع أوتيـــك يعمـــل علـــى تطـــوير جمهـــودات التصـــدير ومواصـــلة االســـتثمار يف اجلهـــات الّداخليّـــة 
شـخص  6000 ويشـّغل مـا يقـاربمليـون دينـار  1000 بــ قـّدررقـم معـامالت ي للبالد. وهـو حيّقـق

طري مجلّية تقّدر بـ     .%10 بنسبة 
 

 :" La Société Tunisienne des emballages modernes "شركة  -
  

مع أوتيك منذ جوان شركة  بعة  ، 1946ويعود إحداثها إىل سنة  1987خفّية االسم 
لكرتون املضغوط.    وتوّفر الشركة منتجات متنّوعة تتمّثل يف: تعمل يف جمال الطباعة والتغليف 

العلب القابلة للطي من الكرتون املضغوط اخلاّصة بصناعة التبغ والصناعات الغذائّية ومواد  -
 التنظيف واملنتجات الصيدلّية.

 بطاقات الّلعب املوّحدة واملشّخصة. -
ت والكتيبات اإلشهاريّة.  الطباعة التجاريّة -  كاملطوّ
 الكتب املدرسّية. -

هيل   25ستثمارات ماديّة والماديّة تقّدر مبا يقارب وقد متّكنت من حتقيق مخس خمّططات 
جراءات احلصول  9001مليون دينار. شركة ستام متحّصلة على عالمة اجلودة إيزو  وقد بدأت 

ا  2015. قد بلغ سنة FSSC22000على شهادة  مليون دينار دون احتساب  21رقم معامال
 ـب وقد بلغ عدد املشتغلني متأتية من التصدير. %28األداء على القيمة املضافة من بينها 

STEM  طري تقّدر بـ 183ما يقّدر بـ 31/10/2015إىل حدود    .%29شخصا بنسبة 
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  قائمة املسّريين:
 الرئيس املدير العام ورئيس جملس اإلدارة. حمّمد ملني الّصاحلي: -
 عضو جملس اإلدارة. نبيل الّشاييب: -
 عضو جملس اإلدارة. خليل الّشاييب: -
 عضو جملس اإلدارة. حمّمد علي السويسي: -
 عضو جملس اإلدارة. صاحل العمري: -
  عضو جملس اإلدارة. املعادن:شركة  -

  :يف رأس املال قائمة املسامهني
لنسبة لـتوفيق الشاييب: له حق  -  .%47سهما أي  89724  انتفاع 
حبق ملكّية عارية من حق االنتفاع سهما  89724سهم من بينها  130005نبيل الشاييب:  -

 .%21متّثل يف جمملها 
  .%29سهم أي  UFC :55718شركة  -

  

 :)MM )Mayr-Melnhof Karton AGجممع م.م. .2

لبورصـــة ويقـــع مقـــرّه االجتمـــاعي بفيينـــا  وهـــو جممـــع عـــاملي يف جمـــال الكرتـــون والتغليـــف، مـــدرج 
  لنمسا.

ــة أحنــاء العــامل منهــا مــا هــو يف  40متتلــك م.م. شــركة متعــددة اجلنســّيات  مصــنعا موزعــة علــى كاّف
اململكـــة املّتحـــدة وإيـــران واألردن املنخفضـــة وفرنســـا و  راضـــيالنمســـا والشـــيلي وكوملبيـــا وأملانيـــا واأل

  وبولونيا ورومانيا وروسيا وإسبانيا وتركيا وتونس وأوكرانيا والفيتنام.
مع مهاراتميتلك   هاّمـة يف جمـال التغليـف والكرتـون وهـو يف تطـّور يف كافـة أحنـاء العـامل معرفيّـة ا

وهو الرائد أوروبّيا يف جمال حتويل الكرتون املضغوط. رقـم املعـامالت اجلملـي احملقـق مـن قبـل م.م. 
  شخصا حول العامل. 9.400مليار يورو وتشّغل ما يقارب  2,1 يقّدر بـ

مع ثال ـال وهـي: مينلك ا  Mayr-Melnhof Packagingث شركات فرعية تعمل يف نفس ا
Interntional, Mayr-Melnhof Cartonboard International GmbH, Mayr-

Melnhof France SAS..  
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 :"La Société Tec MMP"شركة - 

مــن قبــل جممــع بولينــا واقتناهــا جممــع م.م. ســنة  2006أحــدثت ســنة ذات مســؤولّية حمــدودة شــركة 
لكرتــــون املضـــــغوط، 2012 تــــر آليـــــتش ، تعمــــل يف جمـــــال الطباعــــة والتغليـــــف  يــــديرها الســـــّيد د

"Dieter Allitsch"   :ا كاآليت   كمتصّرف وتوزّع احلصص على املسامهني 
  نسبة احلصص  عدد احلصص  املسامهني

MM PACKAGING 
INTERNATIONAL 

211860  99%  

MM CARTON BOARD 
INTERNATIONAL  

2140  1%  

TOTAL  214000  100%  

ســـتثمارات ماديّـــة والماديّـــة تنـــاهز  جمـــا للتأهيـــل الصـــناعي  مليـــون  1,216هـــذه الشـــركة تتـــابع بر
جــراءات احلصــول علــى  9001دينــار، وهــي حاصــلة علــى شــهادة إيــزو  ســنة يف  .FSCوقامــت 

ــا  2015 ــار تونســي  11,6بلــغ رقــم معامال قــّدر عــدد  .منهــا مــن التصــدير %12مليــون دين
لشركة يف  طري متّثل  127ما يقارب  31/1/2015العاملني    .%28شخصا بنسبة 

  

 :"La Société MM packaging Tunisie"شركة  - 

مــــع م.م. جمعــــادة هيكلــــة أنشــــطة يف إطــــار إ 2013أحــــدثت ســــنة  حمــــدودةذات مســــؤولّية شــــركة 
ـّوفبتـونس، تنشـط يف جمـال الكرتـون املمـوج    )carton ondulé en micro cannelure( وا

ت  اخلاّصة بتعليب مـواد التنظيـف والصـناعات الغذائيّـة والتمـور وامليكانيـك وااللكرتونيـك واحللـوّ
تــر آليــتش "واألحذيــة،  كمتصــّرف وتــوزّع احلصــص علــى    "Dieter Allitschيــديرها الســّيد د

ا كاآليت:   املسامهني 
  نسبة احلصص  عدد احلصص  املسامهني

MM PACKAGING France 65858  99,98%  
MM PACKAGING 

INTERNATIONAL 
10  0,02%  

TOTAL  65868  100%  

ــذا النشــاط مبنطقــة عقــارب مــن  TEC-MMPشــركة  2013لقــد تولّــت وإىل حــدود ســنة  القيــام 
متأتيـة  %69مليـون دينـار منهـا  3,9بــ 2015رقم معـامالت الّشـركة سـنة قّدر  والية صفاقس.
لشركة قـد بلـغ يف من التصدير.  شخصـا  41مـا يسـاوي  31/10/2015العدد اجلملي للعاملني 

طري تقّدر بـ   .%15بنسبة 
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IV. :تقديم عمليّة التركيز 
 Groupeجممع أوتيك (تقوم على اعتزام تركيز اقتصادي ة يف عمليّ موضوع االستشارة تمّثل ي

UTIC) .وجممع م.م (Groupe MM ( إحداث تقارب بني كل منSTEM من جهة وTEC-

MMP وMM Packaging Tunisie  دف تعزيز التآزر الصناعي بتجميع أنشطة وذلك 
  من منو مستقبلي أمثل على مستوى الّسوق الّتونسّية واإلقليمّية.املؤّسسات الثالث مّم سيمّكنها 

  هذا التقارب بني املؤّسسات سيتّم على مرحلتني:
مع م.م. يف شركيت  -1  MMو TEC-MMPإحالة حصص الشركات الّتابعة 

Packaging Tunisie  إىل شركةSTEM  من رأمسال الشركتني. %100واليت متّثل قرابة 
مع م.م. التحويل  -2 للدين اخلاص بثمن سيتّم يف نفس الوقت من قبل الشركات التابعة 

، من خالل الرتفيع يف مسامهة  STEMاحلصص موضوع اإلحالة وذلك يف شكل أسهم يف شركة 
 MMو  MM Packaging International, MM Cartonboard Internationalكل من 

Packaging France . يف رأمسال الشركة 
دف هذه العملية يف النهاية  كل   من رأمسال %99على أكثر من  STEMإىل حصول شركة و

من  %54,3 لـوامتالك جممع أوتيك  MM Packaging Tunisieو TEC-MMPشركيت من 
مع م.م. %45مقابل  STEMرأمسال شركة    للشركات الّتابعة 

  دراسة السوق:الجزء الثاني: 
  

I. :اإلطار القـانوني 
  

 واملتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1992لسنة  117القانون عدد  - 
صدار جمّلة تشجيع  1993ديسمرب  27املؤرّخ يف  1993لسنة  120القانون عدد  -  املتعّلق 

 2010لسنة  58االستثمارات ومجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وآخرها القانون عدد 
 صوصه التطبيقّية.ومجيع ن 2011املتعّلق بقانون املالّية لسنة  2010ديسمرب  17املؤرّخ يف 

ملراكز الفنّية يف  1994نوفمرب  28املؤرّخ يف  1994لسنة  123القانون عدد  -  املتعّلق 
 القطاعات الّصناعّية.
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لّسجل الّتجاري كما وقع  1995ماي  2املؤرّخ يف  1995لسنة  44القانون عدد  -  املتعّلق 
لقانون عدد   .2010أفريل  14املؤرّخ يف  2010لسنة  15تنقيحه وإمتامه 

ت ومراقبة  1996جوان  10املؤرّخ يف  1996لسنة  41القانون عدد  -  لنفا املتعّلق 
لقانون عدد  جانفي  30املؤرّخ يف  2001لسنة  14التصّرف فيها وإزالتها املنّقح واملتّمم 

2001. 
صدار جملة الّشركات  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93القانون عدد  -  واملتعلق 

لقانون عدد  مارس  16مؤرخ يف  2009لسنة  16التجاريّة كما وقع تنقيحه وإمتامه 
2009. 

املتعّلق حبماية عالمات الّصنع  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  - 
لقانون عدد   23املؤرّخ يف  2007لسنة  50والّتجارة واخلدمات كما وقع تنقيحه وإمتامه 

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

لقانون عدد   2009ديسمرب  21مؤرخ يف  2009لسنة  71اإلقتصاديّة كما وقع تنقيحه 
 .  2010يتعلق بقانون املالية لسنة 

صدار جملة الّسالمة  2009مارس  2املؤرخ يف  2009لسنة  11القانون عدد  -  واملتعّلق 
ت.والوقاية من أخطار احلريق واإلنفجار والفزع   لبنا

لنظام الوطينوامل 2009جوان  30مؤرخ يف  2009لسنة  38قانون عدد ال -   تعلق 

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

 واألسعار.
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 
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حداث الوكالة الوطنّية  1999أفريل  5املؤرّخ يف  1999لسنة  769األمر عدد  -  املتعّلق 
للرقابة الصحّية والبيئّية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها اإلداري واملايل وكذلك طرق 

 تسيريها.  
واملتعّلق بضبط املقاييس العاّمة  2003أوت  11املؤرّخ يف  2003لسنة  1718األمر عدد  - 

ملواد الغذائّية. لصنع واستعمال وجتارة املواد واألشياء املعّدة لال  ّتصال 
واملتعّلق بصلوحّية احملّل وشهادة  2004أوت  11املؤرّخ يف  2004لسنة  1876األمر عدد  - 

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

 االقتصادي للموافقة املسبقة.لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرتكيز 
حداث مركز فّين للتعبئة  1996مارس  6قرار من وزير الصناعة مؤرّخ يف  -  متعّلق 

 والتغليف.
ملصادقة على املواصفات  1996أكتوبر  23قرار من وزير الّصناعة مؤرّخ يف  -  متعّلق 

لتعبئة.  الّتونسّية اخلاّصة 
ملصادقة على كرّاس  2001ماي  15 قرار من وزير الصّحة العمومّية مؤرّخ يف -  يتعّلق 

 شروط مواد تعليب املواد الغذائّية.
  

II.  دراسة الّسوق: 
  

والتغليــف جبميــع أصــنافها مــن أعمــدة النســيج الصــناعي التونســي والتعبئــة  الطباعــةتعتــرب أنشــطة 
الصــــناعات وتعتـــرب ســــوق  وهـــي قطاعــــات واعـــدة يف تطــــّور مســـتمر وذات قيمــــة مضـــافة جيّــــدة.

وقــــد تطــــور نشــــاط  الغذائيــــة املســــتفيد املباشــــر مــــن تطــــّور صــــناعات التعبئــــة والتغليــــف والطباعــــة.
لــورق والكرتــون يف الســنوات الــثالث األخــرية بصــفة ملحوظــة مــع تقــّدم التكنولوجيــات  التغليــف 

  ة من قطاع الصناعات الغذائّية.لب خاصّ املستعملة وتنامي الطّ 
التعبئة والتغليـف إضـافة إىل قطـاع الصـناعات الغذائيـة قطـاع الكيميـاء، الصـيدلية مـواد يهم جمال و 

ئّية والكهرومنزلّية.  التجميل املواد الكهر
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املركز الفّين للتعبئة حسب والتغليف اشطة يف قطاع الطباعة والتعبئة عدد الشركات النّ بلغ 
  شركة موزعة كاآليت: 377ما يناهز  2015سنة  والّتغليف

لدينار) قيمة االنتاج  عدد املؤسسات  النشاط   أهم املنتجات  (

  أكياس وحقائب  270000000  42  التغليف املرن

ت، أغطية، جمسمات  190000000  62 التغليف الصلب   حاو

لكرتون املستوي  علب مطويّة  70000000  18  التغليف 

لكرتون املمّوج  التغليف 
ّوف   وا

من الكرتون    صناديق وعلب  260000000  75
  املمّوج

لبلور   قوارير وأوعية   25000000  1  التغليف 

  بطاقات الصفقة  35000000  8  امللصقات

  أعمال إشهارية واتصالّية  220000000  120  الطباعة

  كتب وصحف  150000000  25  النشر

الكبري  أكياس من احلجم   80000000  6  ورق الكرافت
  كأكياس االمسنت مثال

  ورق صحي ومناديل ورقية  110000000  7 الورق الرقيق

  ورق طباعة وعجني حلفاء  40000000  1  ورق الطباعة وعجني احللفاء

  صفائح وأغطية  280000000  12  التغليف املعدين

  من أهّم الّناشطني يف القطاع:
  أهم املؤسسات الّناشطة  القطاع

 INPACKT-GALION-CNP-COGITEL  البالستيكيالتغليف 

 CHIMICOULEUR-BMT-ALMAADEN-CROWN  التغليف املعدين
MAGHREB  

-SOTIPAPIER-UNIPACK-SME-SES-STEM-ALKHOUTAF  التغليف بورق الكرتون
TECMMP  

  SOTUVER  التغليف الزجاجي

 ALKHOUTAF-BETA-OMEGA-NOVAPRINT-DELTA  الطباعة
IMPRESSION-STEM  
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ة ذات صبغة مؤسسة عموميهو دورا هاما يف تطوير القطاع فاملركز الفين للتعبِئة والتغليف ويلعب 
ية املعنيني يف الدورة االقتصاد  ل ركيزة أساسية لكل املتدخلنيميثّ ، 1996إدارية أحدث سنة 

كما يتميز املركز بنشاط شامل ومتنوع يتمثل أساسا ومصدرين ومعبئني .   لعبوات من صناعيني
 :سائله التاليةيف إسداء خدمات فنية لتقييم وحتسني جودة العبوات بفضل و 

 وحدة تصميم العبوات  - 
 ...) .  ،بلور ،بالستيك ،معادن ،خمابر لتحليل مواد التعبئة والتغليف (ورق عادي ومقوى - 
 .خمابر لتحليل جودة وسالمة تعبئة املنتوجات الغذائية   - 
ختبار قدرة عبوات الشحن على   -  مركز اللوجستية : تنمية الطرق والوسائل الكفيلة 

   بقة لعبوات نقل البضائع اخلطرة. التصدي ملخاطر النقل وتسليم شهادة املطا
  املهنيني تتمثل يف : الفين للتعبئة والتغليف خدمات خمتلفة على ذمة ويعرض املركز

 مج التأهيل ملؤسسات القطاع  تشخيص  بر
  تنظيم تربصات التكوين 
  وضع نظم  
  ضبط اجلودة 

لنهوض بقطاع التعبئة والتغليف يف تونس ويف اخلارج ومككما أنه متكفّ  لف بتنظيم املسابقة ل 
صدار نشرية ثالثية " جملة التعبئة الوطنية ألحس     والتغليف".ن عبوات و

  الّسوق المرجعيّة : سوق التغليف بورق الكرتون واألكياس الورقيّة والطباعة
لشركات املعنّية بعملّية الرتكيز وما توّفر لنا من معطيات من  لرجوع إىل املعطيات اخلاّصة 

لصناعة والتجديد واملركز يف هذا  املرجعّيةالّسوق فإّن  الفين للتعبِئة والتغليف وكالة النهوض 
من وهي  والطباعةواألكياس الورقّية سوق التغليف بورق الكرتون امللف ميكن حصرها يف 

حسب املركز الفّين للتعبئة  تعدّ القطاعات الواعدة يف جمال صناعة مواد التغليف والتعبئة و 
مؤسسة تعمل يف اختصاصات خمتلفة كالكرتون املمّوج والكرتون ذو  265والتغليف قرابة 

ّوف التجويفات الرقيقة ألكياس الورقّية والكرتون املسّطح والكرتون املتعّدد الطبقات وا أو ا
مليون دينار وقيمة  872.4ما يناهز  2015، وقد بلغ جمموع االنتاج الوطين سنة والطباعة والنشر
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لقطاع  693مليون دينار والواردات  249الصادرات  مليون  84مليون دينار وجمموع االستثمار 
  دينار يف نفس الّسنة.

 

لكرتون املمّوج والكرتون ذو التجويفات الرقيقة ( -1  cartonنشاط التغليف 
ondulé et micro cannelure:(  

يف الورقي يبلغ االنتاج الوطين من أغلفة الكرتون املمّوج يعترب من أهم األنشطة يف قطاع التغل
مليون دينار. وبلغت نسبة منو هذا النشاط يف السنوات األخرية بني  140طن بقيمة 110000

  .  %5و 3
ذا النشاط  لكرتونها اثنتني خمتصتني يف صناعة ورق مؤسسة من 50تقوم   الكرافت اخلاص 

  وسبع مؤسسات خمتّصة يف الكرتون املمّوج. 
ّوف  وتتوزّع حصص الّسوق على أهم الشركات  مليون دينار. 20تبلغ قيمة سوق الكرتون ا

 الّناشطة يف القطاع حبسب ما يربزه اجلدول الّتايل:
  رقم املعامالت (م.د)  )%حصة السوق (  املقر  الشركة

UNIPACK  28  %19  صفاقس  
SME  24  %16  سوسة  
SES  18  %12  صفاقس  

SEMSA  13  %9  سوسة  
STIC  8  %5  بنعروس  

SOL EMBALLAGE (ex 
STEMCA)  

  10  %7  بل

ALKHOUTAF  8  %5  صفاقس  
STEM 0  %0  بنعروس  

TEC MMP 0  %0  صفاقس  
TUNISIE CONVERTING 

(MMP Tunisie) 
  2  %1  زغوان

  8  %6  -  مصنعون خمتلفون
علب الغالل  التوريد

  والتمور
20% 30  

موع   150  %100  - ا
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لكرتون املستوي والكرتون متعّدد الطبقات ( -2  cartonنشاط التغليف 
plat et carton multicouches:( 

  

ما يقارب  2015يعترب هذا النشاط من األنشطة املتطّورة والتنافسّية إذ بلغ رقم املعامالت به سنة 
ّم االنتاج احمللّي و %30مليون  215   TETRAPACKةواردات خاص %70فقط منها 

لقطاع.. ELOPACKو   ويربز اجلدول الّتايل حصص الّسوق ألهّم الشركات الّناشطة 
  

 حّصة الّسوق  املقر  الشركة
)%(  

رقم املعامالت 
  (م.د)

ALKHOUTAF 15  %7  صفاقس  
MEDPACK  5  %2  زغوان  

IME  2  %1  تونس  
BOUSSAA  3  %1  تونس  
BOUAZIZ  5  %2  صفاقس  

DELTA 
IMPRESSION  

  5  %2  زغوان

STEM  9  %4  بنعروس  
TEC MMP 11  %5  صفاقس  

TUNISIE 
CONVERTING 

  0  %0  املغرية

  10  %5  - مصنعون خمتلفون
علب احلليب  التوريد

  والعصري
70%  150  

موع   215     ا
 

 األكياس الورقّية: -3
مليون دينار وحتّتل أكياس اإلمسنت مكانة ممّيزة يف هذه  65تبلغ قيمة سوق األكياس الورقّية 

الّسوق مقابل ضعف حّصة األكياس الورقّية من الصنف الرفيع املوّجهة أساسا لتعويض األكياس 
  البالستيكّية لدى بعض العالمات التجاريّة الكربى وللتصدير.
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  رقم املعامالت (م.د)  )%حّصة الّسوق (  املقر  الشركة

SOGMEBAL 15  %30  قابس  

GASCOGNE  25  %50  تونس  

GAMA SAC  7  %14  النفيضة  

BEN GHACHEM  3  %6  بنعروس  

STEM  0  %0  بنعروس  

TEC MMP 0  %0  صفاقس  

TUNISIE 
CONVERTING 

(MMP Tunisie) 

  0  %0  زغوان

موع   50     ا

  
 

 الطباعة والنشر: -4
  

 %4على  2015متحّصلة حسب الدراسة اليت أعّدها مركز التعبئة والتغليف سنة  STEMشركة 
تأساسا وهي خمتصة برقم من حّصة سوق الطباعة والنشر   يف طباعة الكتيبات التجارية واملطوّ

يف إطار نشاط طباعة  Champs Elyséesوشركة  BETAتواجه منافسة كل من شركة و
 .)les catalogues commerciauxالكتيبات التجارية (

 

III. لعمليّة التركيز: الّتحليل القـانوني 
 

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

  ستتّم على مرحلتني يف:تتمّثل عملّية الّرتكيز واليت 
مع م.م. يف شركيت  -1  MM Packagingو TEC-MMPإحالة حصص الشركات الّتابعة 

Tunisie  إىل شركةSTEM  من رأمسال الشركتني. %100واليت متّثل قرابة 
مع م.م. للدين اخلاص بثمن  -2 التحويل سيتّم يف نفس الوقت من قبل الشركات التابعة 

، من خالل الرتفيع يف STEMاحلصص موضوع اإلحالة وذلك يف شكل أسهم يف شركة 
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 MM Packaging International, MM Cartonboardمسامهة كل من 
International  وMM Packaging France يف رأمسال الشركة . 

  
دف هذه العملية يف النهاية إىل حصول شركة  كل   من رأمسال %99على أكثر من  STEMو

من  %54,3وامتالك جممع أوتيك لـ  MM Packaging Tunisieو TEC-MMPشركيت من 
مع م.م. %45مقابل  STEMرأمسال شركة    للشركات الّتابعة 

  
  

 :مفهوم الرتكيز االقتصادي  -أ
  

 تركيـزا اقتصـاد :"يعـدّ  نـهاملنافسة واألسعار علـى أإعادة تنظيم من قانون  7الفصل  ينصّ 
 أو حــق يــةأو جــزء مــن ملك هــذا القــانون كــل عمــل مهمــا كــان شــكله ينجــر عنــه نقــل كــلّ  حبكــم

 سـاتمؤسّ  من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة أو عـدة االنتفاع
مباشـرة أو  بصـفة مؤسسة أو عدة مؤسسـات أخـرى وذلـك من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط

  ."غري مباشرة
  

ل علـــى أكثـــر مـــن  STEMالـــذي يهـــدف إىل حصـــول شـــركة إىل مشـــروع الرتكيـــز احلـــايل  رجـــوعو
وامـتالك جممـع  MM Packaging Tunisieو TEC-MMPشـركيت كـل مـن   مـن رأمسـال 99%

مــــع م.م %45مقابــــل  STEMمــــن رأمســــال شــــركة  %54,3أوتيــــك لـــــ  ممّــــا  للشــــركات الّتابعــــة 
ســيمّكن كــل جممــع أوتيــك وجممــع م.م. مــن الــتحّكم بصــفة حامســة ومباشــرة يف أنشــطة كــل مــن 

لّتــايل  MM Packaging Tunisieو TEC-MMPشــركيت و   STEMشــركة  التعريــف  فــإنّ و
لفصل   ةيّ علـى وضـع ينطبـقاالقتصـادي  حـول مفهـوم الرتكيـز سـالف الـذكرقـانون المـن  7الوارد 

  .احلال
  

 :قتصاديدرجة الرتكيز اإل  -ب
  

من أن يكون الرتكيز  البدّ اقتصادّ ل تركيزا أو مشروع ما يشكّ  يةلحسم يف اعتبار عملل
ر احملتملة  يةهذه األمه وتقاس تسمح له بتهديد املنافسة، ةيّ قد بلغ درجة من األمه هلذه آل
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من قانون  7الفصل  صّ ينإذ  .نةمعيّ  ةيّ تتّحقق هذه األخرية إال ببلوغ عتبات رقم. وال العملّية
تركيز  يةتركيز أو عمل مشروع " جيب عرض كل :نهاملنافسة واألسعار على أإعادة تنظيم 

أو على جزء هام منها  يةداخلال هيمنة على السوق يةخلق أو دعم وضع ااقتصادي من شأ
لعلى موافقة الوزير املكّ  نّ تجار لف  " ... ينطبق على كل اإلجراء: هذا ة...". وأضاف 

فاعال أو هدفا هلا وكذلك  طرفا الرتكيز االقتصادي سواء كانت يةبعمل يةسات املعناملؤسّ 
  :الينيالتّ  رطنير أحد الشّ فّ ا يف صورة تو  املؤسسات املرتبطة

  

 الثالث سنوات املالّية األخريةسات جمتمعة خالل أن يتجاوز نصيب هذه املؤسّ  -
 يةوق الداخلأو الشراءات أو كل الصفقات األخرى على السّ  البيوعات من %30نسبة 

  خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق. أو ملواد أو منتوجات

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

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

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

ضبط  قدو دي للموافقة املسبقة ما زال ساري املفعول كيز االقتصااملوجب إلخضاع عمليات الرت 
   .بعشرين مليون دينار ةيّ وق الداخللرقم املعامالت اإلمجايل املنجز على السّ  األدىن احلد

  
لرجوع   وحسب ما توّفر لنا من معطيات فإنّه:عملّية الّرتكيز إىل مشروع  و

  

  فيما يتعلق حبصص السوق:
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  املعنّية بعملّية الرتكيز يف سوق التغليف والطباعة بصفة عاّمة:وضعّية الشركات 
السوق   النشاط

(مليون 
  دينار: م.د.)

جمموع   )%نسبة احلصص من السوق(   قيمة احلصة من السوق (م.د.)
احلصص 

%  
STEM  TEC  TUN-

COV 
(MMP 

Tunisie)  

STEM  TEC  TUN-
COV 

(MMP 
Tunisie) 

التغليف 
  لبالستيك

600  1  0  0  0  0  0  0  

التغليف 
  املعدين

200  0  0  0  0  0  0  0  

التغليف 
لكرتون 

والورق 
  والنشر

545  14  11  1.5  3  2  0  5  

التغليف 
لبلور ومواد 

  خمتلفة

155  0  0  0  0  0  0  0  

موع   15  1500  ا
  

11  1.5  3  2  0  2  

  

  لكرتون والورق والطباعة:وضعّية الشركات املعنّية بعملّية الرتكيز يف سوق التغليف 
  

السوق   النشاط
(مليون 
دينار: 
  م.د.)

جمموع   )%نسبة احلصص من السوق(   قيمة احلصة من السوق (م.د.)
احلصص 

%  STEM  TEC  TUN-
COV  

STEM  TEC  TUN-
COV 

(MMP 
Tunisie) 

التغليف 
لكرتون 

املموج 
ّوف   وا

150    0  1.5  0  0  1  1  

التغليف 
لكرتون 
املسّطح 
واملتعّدد 
  الطبقات

215  9  11  0  4  5  0  9  

أكياس 
  الورق 

50  0  0  0  0  0  0  0  

  4  0  0  4  0  0  5  130  الطباعة

موع   14  545  ا
  

11  1.5  3  2  0  5 
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ا جمتمعة ال تتجاوزخبصوص حصص الشركات الثالث املعنّية بعملّية الرتكيز  ّ  27,5 فإ
مليون  1500وقيمته  من إمجايل سوق التغليف والطباعة بصفة عاّمة %2 مليون دينار أي

لكرتون  %5 مليون دينار أي 26,5 تتجاوز وال دينار، من جمموع حصص سوق التغليف 
 مليون دينار. 545اليت تبلغ يف جمملها  والورق والطباعة

لتايل  قف املذكور ال يتجاوز السّ فإّن جمموع حصص الشركات الثالث املعنّية بعملّية الرتكيز و
أو جزء  حصص الّسوق من %30والبالغ  إعادة تنظيم املنافسة واألسعارمن قانون  7لفصل 

 .من هذه السوق
  :اجلملي يما يتعّلق برقم املعامالتف
  

قــد بلــغ ســنة  :" La Société Tunisienne des emballages modernes "شــركة  -
ــا  2015 دون احتســاب األداء علــى القيمــة املضــافة مــن بينهــا  مليــون دينــار 21رقــم معامال

 .التصديرمتأتية من  28%
ـا  2015سـنة يف  :"La Société Tec MMPشـركة" - مليـون دينـار  11,6بلـغ رقـم معامال

 .التصدير منها من %12تونسي 
 2015رقـم معـامالت الّشـركة سـنة بلـغ  :"La Société MM packaging Tunisie"شركة  -

 .صديرتّ المتأتية من  %69منها  مليون دينار 3,9بـ
   

  رقم المعامالت  اسم الشركة
المحلي (دون 

  أ.ق.م)

  رقم المعامالت
  للتصدیر(دون أ.ق.م)

الطاقة 
  التشغیلیّة

STEM  15.12  ملیون
  دینار

  شغیل 183  ملیون دینار 5.88

TEC MMP 10.208  ملیون
  دینار

  شغیل 127  ملیون دینار 1.392

MMP 
TUNISIE  

ملیون  1.209
  دینار

  شغیل 41  ملیون دینار 2.691

ملیون  26.537  المجموع
  دینار

  شغیل 351  ملیون دینار 9.963
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لّسوق الّداخلّية من طرف املعامالت احملقّ يتبّني من اجلدول الّسابق أّن رقم  ق 
يتجاوز مليون دينار أي أنّه  26.537ما يقّدر بـ 2015سات الثالث جمتمعة قد بلغ سنة املؤسّ 
 12املؤرخ يف  2005لسنة  3238ألمر عدد املنصوص عليه مجايل رقم املعامالت إل األدىن احلد

لّتايل فهذه العملّية ختضع إىل موافقة وزير التجارة ن مليون دينارو عشر  وقدره 2005ديسمرب  ، و
  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 7وتنطبق عليها أحكام الفصل 

قد استوىف مجيع  اهنرّ كيز المشروع الرتّ  أنّ ميكن الّتأكيد على ، يف حكم ما تقّدمو 
ل لعرضه املوجبة يةالشروط القانون ليّتخذ بشأنه قراره بعد استشارة  تجارةعلى الوزير املّكلف 
  .جملس املنافسة

 

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

 مدى مسامهة مشروع" ينظر يف املنافسة:جملس  أنّ عادة تنظيم املنافسة واألسعار واملتعلق 
 قتصادي قصد ضمان التعويضقين أو اإلالتّ  مقدالتّ الرتكيز يف  يةاالقتصادي أو عمل الرتكيز
ملنافسة الكايف   .عن اإلخالل 

خذ كما  الرتكيز يةقتصادي أو عمللس يف تقييمه ملشروع الرتكيز اإلا جيب أن 
 يةسات الوطنسللمؤ  يةعلى القدرة التنافسضرورة تعزيز أو احلفاظ بعني االعتبار  االقتصادي

  ".يةاملنافسة الدول إزاء
 تقييم ةالتونسي أوكل إىل جملس املنافسة مهمّ  عرّ املش من خالل هذا الفصل أنّ  ستنتجيو 

املنافسة من كل األفعال واالتفاقات  على فاظحلدف اأو مشاريع الرتكيز االقتصادي  ياتعمل
  ا. ميكن أن ختلّ  يتال

يتبـّني ملـف عمليـة الرتكيـز وخاصـة دراسـة اجلـدوى االقتصـاديّة للمشـروع  ومن خـالل دراسـة
  :أنّ 

مهّية التوريد من اخلارج. -   حصص الشركات الثالث من الّسوق املرجعّية تعّد ضئيلة مقارنة 

ستسـفيد مـن  MM Packaging Tunisieو TEC MMPو STEM الشـركات الـثالث - 
ا التنافسـّية. فمجمـع م.م. بفعـل  ـا وقـدر معـني ممـا سيحّسـن جـودة منتجا التفاعل بني ا

لشــركات لجتربتــه العامليّــة وخربتــه ومهاراتــه املعرفيّــة يف جمــال التغليــف والــورق ســيقّدم اإلضــافة 
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ــا علــى املســتوى اإلقليمــ لتعريــف  ــة وسيســاعد  ونظــرا ألمهيــة شــراءات الشــركات ي. املعنّي
مــع ميكــن أن تســتفيد ســتام مــن شــبكة الشــراءات اخلاّصــة بــه ومــن األســعار ذا االّتابعــة هلــ

 التنافسّية املقّدمة.

يؤّدي إىل تنمية املقـدرة التنافسـية علـى املسـتوى احمللـي واإلقليمـي، حتسـني قد قارب تهذا ال - 
رفـــاء احلـــاليني واملصـــنعني املتواجـــدين يف تـــونس جـــودة املنتـــوج التونســـي لتلبيـــة حاجيـــات احل

م مـن إيطاليـا وتركيـا. خاّصـة وأّن قيمـة التوريـد قـد  والذين استمروا يف استرياد أغلفة منتجـا
 ،املركـز الفـّين للتعبئـة والّتغليـفووفق ما أمـّد بـه  حسب دراسة الّسوق ،2015سنة بلغت 

مليــون دينــار، كمــا أّن التوريــد  249مليــون دينــار يف حــني مل تتجــاوز قيمــة الصــادرات  693
لكرتـــون املســـتوي والكرتـــون متعـــّدد الطبقـــات يصـــل نســـبة  مـــن  %70يف قطـــاع التغليـــف 

حاجيات الّسوق الّتونسّية وهو يهّم خاّصة نشاط تعليب احلليب ومشـتقاته والعصـري وهـي 
ـّوف يبلـغ، مواد استهالكّية أساسّية، كم لكرتون املمّوج وا ا أّن التوريد يف قطاع التغليف 

ـــّم  %20حســـب دراســـة الّســـوق،  مـــن جممـــل حاجيـــات الّســـوق الّتونســـّية وهـــذه النســـبة 
أساســـا صـــناديق تعليـــب الغـــالل وخاّصـــة التمـــور وهـــو منتـــوج اســـرتاتيجي يف تـــونس وموّجـــه 

   بنسبة هاّمة منه حنو التصدير.

هلـذه  ، حسـب دراسـة اجلـدوى،الواقـع احمللّـي واإلقليمـي سـيوّفرنظـرا لقربـه مـن جممع أوتيـك  - 
الشـــــركات املســـــاندة والـــــدعم الالزمـــــني يف جمـــــال إدارة األعمـــــال التصـــــرف اإلداري والـــــنظم 
لواقع اإلقليمي وخصوصياته الثقافّية واالجتماعيّـة واالقتصـاديّة ومتّكنـه  اإلعالمّية. فمعرفته 

ملنطقــــة مــــن املســــ ملســــاندة و الك اللوجســــتية للتجــــارة  ستســــاهم يف دعــــم هــــذه الشــــركات 
 الالزمة يف جمال اإلعالمّية والسالمة والتدقيق واملساندة املالّية.

لّتايل فهذا التقارب له فوائد على مستوى الشركات املعنّية تتمّثل أساسا يف حتقيق التفاعل  و
ا التجارية والصناعية ومصادر التزود ممّ والتكامل املايل واإلداري واملعلوما  ايت لتطوير عمليا

ملنطقة. ا   سيساهم يف النهوض بصادر
هيله من حيث اجلودة والتنافسية على  لقطاع و كما يهدف هذا املشروع إىل النهوض 

  املستوى احمللي واإلقليمي:
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الستثمار وخلق مواطن شغل إضافّية خاصة  -  وأّن قطاع الطباعة سيمّكن من النهوض 
 والتغليف من القطاعات ذات القدرة التصنيعية اهلاّمة.

مع م.م. وتطوير  -  التشجيع واملسامهة يف التكوين املهين خاصة عرب نقل املهارات املعرفية 
 .، حسب ما ورد مبلف مشروع الرتكيزمراكز التكوين املهين يف القطاع

سيساهم يف تطوير التصدير املباشر والغري مباشر  اوج وقدرته التنافسّية ممّ تتطوير جودة املن - 
ا من األغلفة من اخلارج.  واكتساح أسواق حملّية وإقليمّية تعودت على استرياد حاجيا

 تشجيع وخلق قطاعات أخرى تتقاطع وتتكامل مع الطباعة والتغليف. - 
لتّ  على مستوى املنافسة  ايل فإّن عملّية الرتكيز موضوع االستشارة الرّاهنة ال تثري إشكاالو

عتبارها ال متّكن من تدعيم وضعّية هيمنة على الّسوق احمللّية أو جزء منها وال تؤثّر على 
سات املعنّية من حصص الّسوق، كما أّن التوازن العام هلذه الّسوق نظرا لضعف نصيب املؤسّ 

باعة قد يساهم يف مشروع التقارب بني جممع تونسي وجممع عاملي رائد يف جمال التغليف والط
   .تطوير املنتوج احملّلي والتقليص من التوريد

  
برئاسة   2016  جوان  30وصدر هذا الرّأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  

عماد الدرويش    والّسادة  ة ماجدة بن جعفرالحبيب جاء با وعضويّة السّيدالسّيد  
وأّمن كتابة  والهادي بن مراد وفوزي بن عثمان وشكري المامغلي ومحّمد بن فرج  

  .نبيل السماتي  الجلسة السّيد
  الـرئيــس                                         

  


