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  الجمھوریة التونسیة 
  مجلس المنافسة 

  العامة الجلسة     
  

  استشاري  الملف:
  عملیة تركیزمشروع  الموضوع:

  الصناعات الصیدلیة القطاع:
  
  
  
  

   162604الرأي عدد  
  2016جوان  30عن مجلس المنافسة بتاریخ  الصادر 

  
  
  

  إّن مجلس المنافسة،
 439 وزیر التجارة المرّسم بكتابة المجلس تحت عددبعد االّطالع على مكتوب 

عملیة تركیز اقتصادي شروع والمتضّمن طلب رأي المجلس حول م 2016 ماي 6بتاریخ 
-Boehringer "  شركةعلى نشاط الصناعة الصیدلیة لھذه األخیرة   تتمثل فى استحواذ

Ingelheim "  والذي یندرج في إطار عملیة التبادل العالمیة بین الشركتین والتي بمقتضاھا
مقابل "Boehringer-Ingelheim"على األنشطة الصیدلیة لشركة  "Sonafi"تستحوذ شركة 

  ." Sonafi"إحالة ھاتھ األخیرة ألنشطتھا في مجال الصحة الحیوانیة إلى سیطرة 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 جوان 30لجلسة یوم الخمیس 

  وبعد التأّكد من توفّر النّصاب القانوني.

  وبعد االستماع إلى المقّرر السیّد الحبیب الصید في تالوة تقریره الكتابي.
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المداولة استقّر رأي الجلسة العامة لمجلس المنافسة على  وبعد
  ما یلي:

  
  تقدیم عملیة التركیز.  األولالجزء 

  اإلجراءات -1
تتمثل  اقتصاديتركیز وزیر التجارة  بمشروع عملیة إعالم  " Sonafi"شركة  تولت

-Boehringer "  شركةعلى نشاط الصناعة الصیدلیة لھذه األخیرة   استحواذفى 
Ingelheim "  طار عملیة التبادل العالمیة بین الشركتین والتي بمقتضاھا إوالذي یندرج في

مقابل "Boehringer-Ingelheim"نشطة الصیدلیة لشركة على األ "Sonafi"تستحوذ شركة 
  ." Sonafi"األخیرة ألنشطتھا في مجال الصحة الحیوانیة إلى سیطرة شركة  إحالة ھاتھ

 15الصادر بتاریخ  2015لسنة  36بأحكام الفقرة الثامنة من القانون عدد وعمال 
 11بتاریخ وزیر التجارة  والمتعلّق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار تولى 2015سبتمبر 

  مشروع عملیة التركیز موضوع االستشارة الماثلة.ب المنافسةجلس مإشعار  2016 ماي
  الوثائق التالیة: ستشارةاال أظرفت بملفو
  2016 ماي 6وثیقة إعالم وزیر التجارة بمشروع التركیز االقتصادي مؤرخة في. 
  وآخر نسخة عن مشروع االتفاق حول إحالة نشاط  اتفاق الحصریةن منسخة 

"Boehringer-Ingelheim"  في مجال الصناعات الصیدلیة الموجھة لالستعمال
 ." Sonafi" البشري إلى

  شركة  المسیرینقائمة في "Boehringer-Ingelheim"وشركة "Sonafi ". 
    شركة رأس مال  من %5الذین تتجاوز حّصتھم المساھمین قائمة في 

"Boehringer-Ingelheim"وشركة "Sonafi ". 
  لكّل من طرفي  2015و 2014و 2013لسنوات و تقاریر التدقیق المالي القوائم المالیة

 ." Sonafi" وشركة"Boehringer-Ingelheim" شركة عملیة التركیز
   شركة  من طرفي عملیة التركیز كلّ قائمة في فروع "Boehringer-

Ingelheim"وشركة"Sonafi" كّل فرع ونسبة  مساھمتھما في ٍأس مال. 
 

  أطراف عملیة التّركیز - 2
  تتمثل األطراف المعنیة بعملیة التركیز موضوع االستشارة الراھنة في:

  
  

  قتنیةالشركة الم  .أ
 1973سبتمبر  10خفیة االسم تأسست بتاریخ  فرنسیة شركة ھي "Sonafi" شركة

أنشئت باریس فرنسا.  – La boètie 75008شارع البوبتي  54بقع بعدد  االجتماعيمقّرھا 
-وسانوفي "Aventis" بعد دمج شركتي أفینتس 2004الشركة تحت اسم سانوفي أفینتس عام 

خرى أن انشئتا باألصل بعد دمج عدة شركات یاللت "Sanofi et Synthélabo"  سنثیالبو
وتعتبر الشركة من  .2011في مارس "Sonafi"لى سانوفي إ سمھاامسبقاَ,وثم غیرت 

المركز السادس عالمیا برقم  میا في مجال الصحة إذ انّھا تحتلّ الشركات الرائدة عال
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  وتتوزع مناطق انتاج وتوزیع منتوجات  2015سنة  ملیار أورو 38معامالت جاوز 
"Sonafi"   لف شخصأ 113بأكثر من مئة بلد حول العالم وتشغل قرابة.  

وتعد الشركة رائدة في مجال البحث والتطویر العلمي حیث صرفت میزانیة قدرت 
رقم معامالتھا ما أھلھا أن تحتل  من % 14.2 یوازيأي ما  2015ملیار أورو سنة  5.259ـب

  ولى على الصعید الوطني الفرنسي.المرتبة األ
  في قطاع الصحة في ثالثة مجاالت حصریة وھي: "Sonafi"وتنشط شركة 

  الصناعات الصیدلیة. حیث تعتبر من الشركات الرائدة عالمیا في صناعة
"dicaments de ées mlاألدویة المعطاة ضمن الوصفات الطبیة 

 "prescription  وتغطي الشركة سبعة مجاالت عالجیة رئیسیة
مرض , الجھاز العصبي المركزي, ألمراض القلبیة الوعائیةا : وھي

.وتحتل الشركة تخثر الدم ,علم األورام ,الباطني) الداخلي(الطب , السكري
المرتبة األولى عالمیا في مجال األدویة المتاحة دون وصفات طبیة  إذ تصنع 

" ,Doliprane, Lysopaïne, Maaloxأدویة رائدة عالمیا ك وتروج 
 "MagnéB6....تنشط كذلك شركة و""Sonafi  الجنیسةفي انتاج األدویة                             
  "les médicaments génériques"  وذلك عبر فرعھا التشیكي"Zentiva"  و

 . "Medley"البرازیلي 
 قاحات البشریة وذلك لول عالمیا في انتاج الألاللقاحات: حیث تحتل المركز ا

 ."Sonafi Pasteur"عبر فرعھا 
 في السوق العالمیة للعنایة حیث أنھا تحتل مركزا مرموقا  صحة الحیوانیة:ال

  ."Merial"بصحة الحیوانات وذلك عبر فرعھا 
   
سھم   1312602928من  "Sonafi"یتكون رأس مال  2015سبتمبر  30إلى غایة و

     :كاآلتي المستحوذةالشركة  رأس مال یتوزعورو للسھم. وأ 2 بقیمة اسمیة تبلغ
  

  

حقوق  نسبة   األسھمعدد   المساھم
  نسبة المساھمة  التصویت

  المكتتبون

صنادیق 
استثماریة 

  اجنبیة
83481562    63.6%  

صنادیق 
استثماریة 

  فرنسیة
179826601    13.7%  

مستثمرون  
  %5.5    72193161  فردیون

  %89  %81.4  335501324  )1(المجموع
L'orial   118134263  16.3%  9%  
  %1.3  %2.3  17063838    العمال
  %0.7  0  9188221   آخرون
  %100  1062200  1062200    )2(المجموع

  "Sonafi"توزع ٍأس مال شركة   :1الجدول عدد  
  

  علیھا ستحوذةالشركة الم  .ب
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تنشط في قطاع  عائلیةمؤسسة ألمانیة ھي "Boehringer-Ingelheim" شركة 
بلدا حول العالم  45ذ تنشط في إالصناعات الصیدلیة أین تحتل المركز الخامس عشر عالمیا 

-Ingelheim-am اینغلھایم آم راینعامل. ویقع مقّرھا بمدینة  47500فرعا وتشغل  144عبر 
Rhein  راینلند باالتیناتبوالیة Rhénanie-Palatinat.  

 على ید ألبار بوھینقر  1885إلى سنة  "Boehringer-Ingelheim"عود تاریخ تأسیس  وی
Albert Boehringer  في التصنیع  1912لتصنیع حامض الطرطریك لتنطلق ابتداء من سنة

  الصیدلي وذلك في الثالث مجاالت التالیة:
 في  واألدویةالصیدلیة البشریة حیث تنتج وتسوق الشركة العقاقیر  الصناعات

المجاالت العالجیة الخاصة باألمراض القلبیة وأمراض السكري وأمراض الكلى 
وأمراض الجھاز العصبي الرئیسي وأمراض المسالك البولیة وأمراض الدم وعلم 

 ورام.الفیروسات وعلم األ
 .الصحة الحیوانیة 
 یة.الصیدلة البیولوج  

  ملیار أورو 14.8 2015من رقم معامالتھا البالغ سنة  %20.3وتخصص الشركة 
ألعمال البحث والتطویر العلمي عبر مراكزھا الخمس بألمانیا والوالیات المتحدة 

  األمریكیة والنمسا والیابان.
مملوكة لمؤسسة  %100 شركة عائلیة "Boehringer-Ingelheim"وتعتبر شركة 

"Boehringer Ingelheim Verwaltungs gmbh".  

  .عملیة التركیز توصیف - 3

نظار مجلس المنافسة أ المعروضة على االستشارةعملیة التركیز موضوع  أخذت
-Boehringer "  شركةالفرنسیة  و "Sonafi"شركة أصول بین تبادل شكل عملیة 

Ingelheim"  ولى بإحالة نشاطھا في مجال تقوم  الشركة االاأللمانیة والذي بموجبھ
ورو للشركة أ ملیار 11.4والمقدرة قیمتھ بـ Merialالصحة الحیوانیة والمركز بفروعھا 

 6.7احالة ھذه األخیرة لنشاطھا في مجال الصیدلة البشریة والمقدرة قیمتھ بـالثانیة مقابل 
  ورو.أملیار  4.7لى دفع مبلغ إضافي قیمتھ إملیار اورو لألولى  باإلضافة 

ولى في سوق وعلیھ تنجر عن عملیة التبادل ھذه عملتي تركیز منفصلتین األ
 شركةوالناتجة عن استعاب موضوع االستشارة الماثلة  عات الصیدلیة البشریة االصن

"Sonafi"  نشاطل  " Boehringer-Ingelheim" بسوق الصحة الحیوانیة  عبر تجمیع  والثانیة
     . "Boehringer-Ingelheim "إلى "Sonafi"نشاط كال شركتین بعد احالة فروع 

في  "Boehringer-Ingelheim"إحالة جمیع انشطة ویھّم مشروع عملیة التركیز 
األصول  والمتمثلة في "Sonafi"ات الصیدلیة البشریة للشركة الفرنسیة عمجال الصنا

 التراخیصصول القارة والمعدات وحقوق الملكیة الفكریة والدیون و التجاریة و األ
بنشاط   كل األصول والحقوق و التجھیزات المتعلقة حصریاترویج األدویة و القانونیة ل

  ."Boehringer-Ingelheim"الصناعات الصیدلیة لشركة 
 "Boehringer-Ingelheim"دویة التي تنتجھا شركة  وتجدر اإلشارة إلى أّن األ

 médicaments en"والتي تشملھا عملیة التبادل ھي غالبا أدویة توصف دون  وصفة طبیة 
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vente libre"  لدى المحالت شبھ الصیدلیة والتي تعرض بالصیدلیات وفي بعض البلدان
  والمساحات الكبرى.

  %100وبمقتضى عملیة اإلحالة سوف تكون للشركة الفرنسیة السیطرة الكلیة بنسبة 
 harmaton؛"على أسھم شركتین مملوكتین حالیا للشركة األلمانیة وھما 

AG"و"SSPCo.,Ltd"  والمتخصصتان في إنتاج األدویة  المتاحة دون وصفة طبیة وستتمكن
االستحواذ على مصنع مختص  في األدویة بعد اتمام عملیة التبادل من  "Sonafi"شركة  

  بالیابان. "Narata"المتاحة دون وصفة طبیة  موجود بناراتا 
 عملیة التركیز تقییم : الجزء الثاني

 السوق المرجعیة .1
تتمثل السوق المرجعیة التي تشملھا عملیة التركیز الماثلة بسوق الصناعات     

متخصصة في ال یمیائیةكالصناعة الھا وتعرف السوق على أنّ  بالبالد التونسیة.الصیدلیة 
تقوم بابتكار أدویة جدیدة وبیعھا في السوق ویكون لھا حق اختراعھا  التيصناعة الدواء، و

إنتاج دواء معین إال بعد موافقة الشركة ‘یجوز ألي مصنع آخر وابتكارھا، بمعنى أنھ ال 
  .صاحبة االختراع

تضّم السوق التونسیة  بحسب موقع الوكالة الوطنیة للنھوض بالصناعة والتجدیدو    
موطن شغل .   9238یا توفر وحدات مصدرة كلّ  14وحدة للصناعات الصیدلیة  منھا  62

وحدة ومختبر  27منطقة تونس الكبرى حیث تتركز ویتمیز ھذا القطاع  بتركز شدید ب
نسبة الشراكة  بارتفاعقطاع كما یتمیز ال جھتي صفاقس وسوسة.عالوة على  صناعي 

شركات تونسیة  6و 13ة الفرنسیة واإلیطالیة حیث توجد على التوالي جنبیة  خاصّ األ
  فرنسیة وتونسیة إیطالیة.

وبحساب الملیون دینار وحسب المعطیات المتوفرة بموقع المعھد الوطني لإلحصاء     
ن كان أبعد  ملیون دینار تونسي  497 ـب 2014قدر حجم الصناعات الصیدلیة بتونس سنة 

كما   %16أي بموسط نسبة تطور سنویة في حدود  2009ملیون دینار سنة  237في حدود 
  یظھره الجدول اسفلھ:

  
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة
 497  414  345  300  263  237  االنتاج
  .2014و 2009تطور حجم االنتاج بقطاع الصناعات الدوائیة خالل الفترة الممتدة بین سنتي  :2الجدول عدد 

      
لألدویة الجنیسة  %46االنتاج الوطني الصیدلي یتوزع بین  نّ أوتجدر اإلشارة إلى      

الحاجیات حجم من  %45ي تغطي قرابة ذالمنتجة تحت تراخیص وال لألدویة %54و
ھم أسواق تصدیر المنتوجات الصیدلیة أمن واألوروبیة تعتبر السوق المغاربیة والوطنیة. 

ت الوطنیة في حین تستقبل الثانیة قرابة رامن الصاد %70ولى على التونسیة إذ تستأثر األ
متزاید من قبل الصناعیین التونسیین نظرا  باھتمامفریقیة السوق اإل وتحضاھذا . منھا 15%

. أما على لیھا وللتنافسیة الكبیرة للصناعة الصیدلیة التونسیةإألھمیتھا وسھولة النفاذ 
من %30للسوق التونسیة بنسبة  المزودینقائمة مقدمة في  تأتيفرنسا مستوى التورید فإّن 

  .ملیون دینار 831 2012إجمالي الواردات البالغة قیمتھا سنة 
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  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

"یعدّ تركیزا اقتصادیا بحكم ھذا القانون كل عمل مھما كان شكلھ ینجّر عنھ نقل كّل أو 
جزء من ملكیة أو حق االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤّسسة من شأنھ تمكین 

سات مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سیطرة حاسمة على نشاط مؤّسسة أو عدّة مؤسّ 
  .أخرى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة"

یفّرق  لمشار إلیھ أعاله أّن المشّرع لمویبرز من خالل ما جاء بمقتضیات الفصل ا
ما إذا  بین المؤسسات الوطنیّة واألجنبیّة وبین االقتصاديفي إطار تعریفھ لمفھوم التركیز 

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

 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

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

بتونس موقعا صناعیا بتونس بمقرین بالضاحیة الجنوبیة  "Sonafi"وتمتلك شركة 
كما  "Sanofi Aventis"و  "Winthrop pharma" رین صناعیینیتكّون من مخبللعاصمة 

تسوق مجموعة اخرى من األدویة الموردة من مخابرھا حول العالم. أما شركة 
"Boehringer-Ingelheim"  فال تملك أیة منشأة صناعیة بتونس وتمارس فقط نشاط  توزیع

األدویة خاصة تلك المتاحة دون وصفة طبیة والموردة خاصة من مخابرھا بالجزائر 
  ومصر واإلمارات العربیة المتحدة.

المنافسة واألسعار وتحدیدا إعادة تنظیم ّ◌ أحكام قانون بأنّ علیھ یتجھ القول و
 "Sonafi" يتنسحب على عملیة االستحواذ الّراھنة المبرمة بین شركتالسابع منھ الفصل 

 ةمنتصبالمرجعیة ذلك أّن األولى  باعتبار تأثیر ھا على الّسوق"Boehringer-Ingelheim"و
في حین أّن الثانیة تقوم بعملیات توزیع خابر علمیة مونتاج إعبر وحدتي  بالسوق الوطنیّة

   .لمنتوجاتھا بالسوق التونسیة لألدویة المخصصة لالستعمال البشري

 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 
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 :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 

 :الي رقم المعامالت المنجز من طرف ھذه المؤسسات إجم أن یتجاوز ثانیا
لسنة  780مر حكومي عدد األمجتمعة على الّسوق الدّاخلیة مبلغا معیّنا، ضبطھ 

ق بضبط المبلغ األدنى لرقم المعامالت تعلّ الم 2016جوان  13مؤرخ في  2016
 المسبقةاإلجمالي الموجب إلخضاع عملیات التركیز االقتصادي للموافقة 

  .ملیون دینار 100والذي حده بـ
رقم وبالرجوع إلى المعطیات المالیة المتوفرة صلب المظروفات یتبّن أّن 

ملیون  عتبة العشرین 2015جاوز خالل سنة تتلالمعامالت األطراف المعنیة بعملیة التركیز 
ت األطراف المعنیة بعملیة االستحواذ رقم معامالت جملي بالسوق التونسیة ذ حققإسنویا 
  ملیون دینار موزع كاآلتي: 187.714 یقدر بـ

  
 

وحدة الوحدة ملیون 
 نقدیة

  *رقم المعامالت بالدینار  المعامالت باألورو رقم  الشركة
"Sonafi"  79 175.332  

"Boehringer-
Ingelheim" "  

5.579 12.382  

  187.714  84.579 المجموع
    .2015یة التركیز بالسوق التونسیة خالل سنة  المالیة ملرقم معامالت  اطراف ع :3عدد جدول 

بموقع كما ھو  موجود  31/12/2015وھو السعر السوق  بتاریخ سعر صرف  أورو دینار ك 2.21939 اعتماد  تمّ  *
http://fr.exchange-rates.org/(.  

  
لذلك فإّن عملیة التّركیز الّراھنة تصبح خاضعة إلى وجوب الحصول على  وتبعا

 برقم ترخیص مسبّق من قبل الوزیر المكلّف بالتّجارة اعتبارا لتّوفر الّشرط المتعلّق
  المعامالت وذلك في إطار حدود تأثیرھا على الّسوق الوطنیّة.

  
  :باألسواقتقییم عملیة االستحواذ على وضعیة المنافسة  .3

  

األفقي باعتبار أّن أنشطة  االندماجمن أنواع أساسا تعتبر عملیّة التّركیز الّراھنة 
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 طرفي حصص السوقیة لالخلفیة 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 المستھلكینءأحرفاالأو  بغض النظر عن المنافسین
 تكون السوق المرجعیة  سوقا ذات احتكار األقلیة أو سوقا تتمیز بتركز كبیر للعرض بھا



 8 

 واضحة  حتى وإن لم یكن الكیان الناجم عن عملیة التركیز االقتصادي في وضعیة ھیمنة
  . على السوق

 
حیث ال تمتلك أیة  "Boehringer-Ingelheim"ركةونظرا لغیاب نشاط مباشر لش

موقعا صناعیا بالبالد التونسیة وبالتالي ال ینجر عن عملیة إحالة عملیاتھا إلى شركة  
"Sonafi" و أوالتي تمتلك  موقعین صناعیین أي تدعیم لموقع  ھیمنة بالسوق المرجعیة

لمنافسین أو إمكانیة للترفیع تعطیل لآللیات المنافسة بھا من خالل غلق للسوق أو إقصاء ل
  في األسعار.

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

  

  اآلثار العمودیة  .ب
موضوع االستشارة الراھنة آثار عمودیة مقیدة للمنافسة في  تركیزال تخلف عملیة ال

تھّم أنشطة شركات   ھاحیث أنّ  الصناعات الصیدلیة الموجھة لالستھالك البشري سوق
إمكانیة غلق متنافسة وغیر متكاملة ال ینجر عنھ تركیز عمودي یمكن أن ینجّر عنھا  

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

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

سواق مترابطة ببعضھا البعض وتقیید الولوج إلیھا أو إزاحة منافسین بھا مستغلة أ أو عدة
الناتج عن عملیة ال متى كان الكیان الجدید إتحقق ت والتينفوذھا ووضعیتھا المھیمنة بذلك 

  من السوق المرجعیة.%30من على أكثر من ییھاالستحواذ 
تظھر أي عالمة لوجود آثار تكتلیة على ھا ال نّ أیالحظ  اإلحالة الراھنة وفي عملیة

  عملیة التركیز ینشطان بنفس السوق المرجعیةي طرفأّن اعتبار 
  

 التركیز یة والعمودیة والتكتلیة السلبیة لعملیة قلغیاب التأثیرات األفوعلیھ ونظرا 
  قبول مشروعھا. فإّن المجلس یقترحالماثلة  على السوق التونسیة 

  
 30وصدر ھذا الرأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاریخ 

ماجدة بن  السیّدة برئاسة السیّد الحبیب جاء با وعضویّة 2016دیسمبر 
و ومحمد بن فرج والھادي  فوزي بن عثمانالّسادة عماد الدرویش و و جعفر

  بن مراد وشكري المامغلي.
  وأّمن كتابة الجلسة السید نبیل السماتي.

  
  

  یسـرئـال
  


