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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  القطاع: املثّلجات الّصناعّية

  

   162605أي عدد  رّ ال
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2016  جوان 30بتاريخ  
  إّن جملس املنافسة،

املرّسم و  2016 ماي 10جارة املؤرّخ يف مكتوب وزير التّ بعد اإلّطالع على 
لس بتاريخ   ، واملتضّمن طلب رأي162602حتت عدد  2016 ماي 11بكتابة ا

لس  " و"  Nestlé S.Aاّتفاقية تركيز بني الشركات اآلتية الذكر:    "شأن يف ا
PAI partners SAS" "وR&R ice cream plc"،  وذلك طبقا ألحكام الفصل

  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 11
سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015   واملتعّلق 
واملتعّلق  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص  بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 
  الرتتيبّية،

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
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لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2016 جوان 30جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،
  ،الكتايب السّيدة مجيلة اخلبثاين يف تالوة تقريرها وبعد اإلستماع إىل املقّررة

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

I- :تقدمي امللف  

 محتوى االستــشارة:  
 "PAI partners SAS" و"  Nestlé S.A"قامت كّل من الشركات 

حداث " R&R ice cream plcو" عالم وزير التجارة مبشروع اندماج يتعّلق 
 R&R ice cream plc حتال إليها أنشطة كّل من شركة JVشركة جديدة تسّمى 

املتعّلقة بصنع املثّلجات وتوزيعها يف بعض البلدان األوروبّية ويف إفريقيا اجلنوبّية ويف 
املتعّلقة بصنع املثّلجات وتوزيعها يف منطقة  Nestlé S.Aاسرتاليا وأنشطة شركة 

ملواّد الغذائّية الّشرق األوسط ومشال إفريقيا ويف الفيليبني والربازيل واألرجنتني ، و
لفيليبني، و املثّلجة دون اعتبار البيتزا املثّلجة املصّربة و   منتوجات احلليب املثّلجة 

ه املوافقة على عملّية الرتكيز بني الّشركات املشار إليها أعاله طبقا ألحكام  ّ طالبة إ
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  واملتعّلق 

  املنافسة واألسعار.
ئق الّتالية :وقد    أظرفت مبلف اإلستشارة الو

1. La lettre d’intention en date du 5 octobre 2015 
  مذّكرة تتضّمن الّنتائج املنتظرة من عملّية الّرتكيز، .2
لرتكيز، .3   قائمة املسّريين واملسامهن يف الّشركات الثالثة املعنّية 
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ت املالية لشركة  .4  2013و 2012واخلاّصة بسنيت  PAI partners SASاملواز

 ،2014و
ت املالية لشركة   .5  2013واخلاّصة بسنوات  R&R ice cream plcاملواز
 .2015و 2014و
ت املالية لشركة  .6  .2015و 2014و 2013واخلاّصة بسنوات  Nestlé S.Aاملواز
 حصص الّسوق للّشركات الّثالثة املعنّية بعملّية الّرتكيز. .7
 سات مع بيان مبلغ مسامهتها يف رأس املال.قائمة فروع هذه املؤسّ  .8
ملؤّسسات الّثالثة املعنية بعملية الرتكيز. .9  قائمة املؤّسسات املرتبطة اقتصادّ 

ت للّشركات الّثالثة.  .10  نسخة من تقارير مراجع احلسا
 تقرير حول عملية الّرتكيز.   .11

I- : تقدمي عملّية الّرتكيز  

  بعملّية الّرتكيز:األطراف املعنّية  -1

  ميكن حوصلة األطراف املعنّية بعملّية الّرتكيز يف الّشركات الّثالثة الّتالية:
  " :  Nestlé S.A* شركة "

وهي شركة عاملّية متعّددة  SIX SWISSهي شركة خفّية اإلسم مدرجة ببورصة 
رقائق احلبوب و  القهوةو  واملياه املعلبة تةشوكوالالو  احلليب يفاجلنسّيات متخّصصة 

ت األليفة مصنعا  442دولة ومتتلك  197، تتواجد هذه الّشركة يف وأطعمة احليوا
ا  86يف  بلد. تقوم شركة نستلي بصنع وتوزيع املنتوجات املثّلجة عاّمة حتت عالما

  ستعمال العائلي وغري العائلي. إلاخلاّصة موّجهة لكّل من ا
  وهي ممثّلة يف تونس من خالل شركة نستلي تونس وشركة نستلي تونس للتوزيع.

  
  شركة نستلي تونس: -
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لسجل التجاري يف   1996جانفي  1شركة نستلي تونس هي شركة خفّية االسم مرّمسة 
ويقّدر رأمساهلا بـ  1968جانفي  1وقد بدأت نشاطها منذ  B151231996حتت عدد 

  دينار، أّما موضوع نشاطها فيتمّثل يف: 8438280,000
ملواد  - شراء وبيع مجيع املنتجات الغذائّية مبختلف أنواعها وكّل العملّيات التجارية املتعلقة 

 الغذائّية عموما.
 استغالل طرق وعالمات الّصنع عن طريق الرتاخيص و غريها. -
استغالل وبيع وتسويغ أو إجيار خمتلف احملّالت واألراضي والعقارات اقتناء وبناء وإنشاء و  -

 وكذلك املنقوالت الّالزمة لنشاطها.
اقتناء، استكتاب وشراء وبيع وإحالة أو تبادل األسهم والرقاع وغريها من أصول الشركات  -

ا مباشرة أو املنشآت احملدثة يف تونس أو اّليت هي قيد اإلحداث واّليت يكون موضوعها مرتبط
 أو بصفة غري مباشرة مبوضوع شركة نستلي تونس.

املسامهة يف خمتلف العملّيات أو الّشركات الّتونسّية املرتبطة مباشرة أو بصفة غري مباشرة  -
مبوضوعها عرب مسامهات عينّية أو نقديّة وإحداث مؤّسسات تونسّية جديدة عرب االكتتاب 

 تحالف أو أي طريقة أخرى.والّشراء ألصول أو حقوق واالنصهار وال
أو عموما خمتلف عملّيات الّتجارة والّنقل والتوزيع والعملّيات العقارية واملالّية وغريها من  -

ا أو  ألنشطة سابقة الذكر سواء لفائد العمليات املرتبطة مباشرة أو بصفة غري مباشرة 
  لفائدة الغري أو لفائدة مشرتكة.

 

  للتوزيع:شركة نستلي تونس  -
لسجل التجاري يف   جانفي  1شركة نستلي تونس للتوزيع هي شركة خفّية االسم مرّمسة 

ويقّدر  1991ديسمرب  1وقد بدأت نشاطها منذ   4761996B15حتت عدد  1996
  دينار، أّما موضوع نشاطها فيتمّثل يف: 100000,000رأمساهلا بـ 

الغذائّية مهما كان نوعها والقيام جبميع العملّيات استرياد وشراء وبيع مجيع املنتجات  -
 املتعّلقة بتجارة املواد الغذائّية العاّمة.
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اقتناء واستكتاب وشراء وبيع وإحالة أو تبادل األسهم والرقاع وغريها من أصول الشركات  -
ة أو املنشآت احملدثة يف تونس أو اليت هي قيد اإلحداث واليت يكون موضوعها مرتبطا مباشر 

 أو بصفة غري مباشرة مبوضوع شركة نستلي تونس للتوزيع.
اقتناء وبناء وإنشاء واستغالل وبيع وتسويغ أو إجيار خمتلف احملّالت واألراضي والعقارات  -

 وكذلك املنقوالت الّالزمة لنشاطها.
اشرة املسامهة يف خمتلف العملّيات أو الّشركات الّتونسّية املرتبطة مباشرة أو بصفة غري مب -

مبوضوعها عرب مسامهات عينّية أو نقديّة وإحداث مؤّسسات تونسّية جديدة عرب االكتتاب 
 والّشراء ألصول أو حقوق واالنصهار والتحالف أو أّي طريقة أخرى.

أو عموما خمتلف عملّيات التجارة والّنقل والتوزيع والعملّيات العقارية واملالّية وغريها من  -
ا أو العمليات املرتبطة مب ألنشطة سابقة الذكر سواء لفائد اشرة أو بصفة غري مباشرة 

 لفائدة الغري أو لفائدة مشرتكة. 
هذا وجتدر اإلشارة إىل أّن جممع نستلي قام ببيع نشاطه املتعّلق بصنع وتوزيع املثّلجات 

لّشراكة مع جممع الّنسيم خالل سنة    .2009بتونس إىل جممع سالمة 
   " partners SASPAI* شركة 

ملسامهة يف رأس مال شركات  تعترب من أهّم الّشركات اإلستثماريّة األوروبّية، تقوم 
 R&R ice cream plcمن رأس مال شركة  % 96,6يف خمتلف القطاعات متتلك 

  .2013منذ جويلية 
  " R&R ice cream plc*  شركة "

ململكة املّتحدة هي شركة بريطانّية لصنع املثّلجات ومتتلك  الّشركة ثالثة مصانع 
لقارّة األوروبّية ومصنع بكّل من إفريقيا احلنوبّية ومن أسرتاليا. تقوم  وسّتة مصانع 
الّشركة بتصنيع املثّلجات وتوزيعها حتت عالمة املوزّع وهي منتوجات موّجهة 

 ةم ولكن بصفلإلستعمال العائلي وغري العائلي (املطاعم والّنزل وغريها)، كما تقو 
ا اخلاّصة أو حتت عالمات أخرى  حمدودة بصنع وتوزيع مثّلجات حتت عالما

  برتخيص.
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لّسوق احمللّية.      ال متتلك هذه الّشركة أّي فرع بتونس وليس هلا أّي نشاط 
  طبيعة عملّية الّرتكيز: -2

تتمّثل عملّية الّرتكيز يف إحداث شركة جديدة جتمع بني نشاط شركة نستلي يف جمال 
ستثناء البيتزا املثّلجة  Surgelésصنع وتوزيع املثّلجات واملنتوجات املثّلجة 

لفيليبني وشركة  ّمدة  ستثمارها يف شركة  PAIومنتوجات احلليب ا يف ما يتعّلق 
R&R ice cream plc .  

عملّية الرتكيز عملّية تركيز أفقّية جتمع بني شركتني عاملتني بنفس الّسوق  وتعترب
املرجعّية وهي سوق تصنيع وتوزيع املثّلجات هلما نشاطني متكاملني إذ ختتّص األوىل 
ا يف حني ختتّص الثّانية يف الّتصنيع والّتوزيع حتت  لّتوزيع حتت عالمات خاّصة 

  عالمات املوزّع.
دف العمل ّية من خالل إحداث شركة جديدة إىل التمّكن من مواجهة املنافسة و

ا هذه الّسوق املرجعّية.   الّشرسة اليت تتمّيز 
II- : دراسة الّسوق  

صنع وتوزيع سوق بتتعّلق الّسوق املرجعّية املعنّية بعملّية الّرتكيز الرّاهنة 
ذه الّسوق املثّلجات الذي خيتلف عن سوق الّصنع احلريف للمثّلجات  وينشط 

  حالّيا أربعة شركات هاّمة وهي اآلتية:
مع املهين للمنتجات الغذائّية " " وهي تنتمي إىل جممع GIPA* شركة ا

جلة" و"أوال".   بولينا وصاحبة العالمتني الّتجاريّتني للمثّلجات "
مع * شركة ا مع اللييب الّنسيم وا لّنسيم تونس وهي شركة تونسّية ليبّية بني ا

الّتونسي سالمة وهي شركة اقتنت نشاط شركة نستلي تونس يف جمال املثّلجات 
 الّصناعّية.

   GALXIE UNIVERS* شركة 
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  بنابل SAPAI* شركة 
من املثّلجات يغّطى اإلنتاج احملّلي أغلب الطّلب احملّلي إذ ال ميّثل الّتوريد 

إلضافة إىل الّسعر املرتفع  لّسوق احمللّية هذا  املصّنعة نسبة هاّمة ممّا يتّم تداوله 
ملنتوج الّتونسي.   املعتمد مقارنة 

ثري على  تتمّيز هذه الّسوق بشّدة املنافسة بني املّصنعني ممّا لذلك من 
املوجودة كما تتمّيز هذه الّسوق األسعار اليت تتقارب بني العالمات الّتجاريّة احمللّية 

  مبومسّية اإلستهالك. 
يتّم توزيع هذه املنتوجات عن طريق مسالك الّتوزيع الّتقليديّة والعصريّة مثل 

  املساحات الّتجاريّة الكربى.
ملثّلجات احملمولة   Glaces àتتعّلق الّسوق املرجعّية بعملّية الّرتكيز الرّاهنة 

emporter لشركات املنتجة اليت ميكن أن ت وزّع حتت العالمات الّتجاريّة اخلاّصة 
أو حتت عالمات املوزّع (مع اإلشارة إىل أّن املنتوجات املثّلجة املرّوجة حتت عالمة 

  املوزّع غري متطّورة بتونس) وميكن أن تتخذ العديد من األشكال واألحجام.
ليت تتعّلق وختتلف هذه الّسوق عن الّسوق احلرفّية لصنع املثّلجات ا

  .Consommation immédiateملثّلجات املعّد لإلستهالك احليين 
  

III- :الّتحليل القانوين لعملّية الرتكيز 
فيما يتعّلق  مبدى خضوع عملّيات الرتكيز اإلقتصادي  املربمة بني شركات  -1

لسوق الوطنّية إىل مقتضيات قانون إعادة تنظيم  املنافسة عاملّية غري منتصبة 
 :واألسعار الوطين

ملنافسة واألسعار على أنّه : امن قانون إعادة تنظيم  7 نّصت أحكام الفصل
"يعّد تركيزا اقتصاد حبكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكله ينجّر عنه نقل  
كّل أو جزء من ملكية أو حق اإلنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة 
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ة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط من شأنه متكني مؤسس
  . مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة"

ويربز من خالل ما جاء مبقتضيات الفصل املشار إليه أعاله وأّن املشرع مل  
يفّرق يف إطار تعريفه ملفهوم الرتكيز اإلقتصادي بني املؤسسات الوطنّية واألجنبّية 

ا إذا كانت هذه املؤّسسات متواجدة داخل أو خارج الّسوق الوطنّية بل وبني م
لتجارة  على اعتمد يف تقديره ملدى خضوع عملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكّلف 

ثري هذه العملّية على الّتوازن العام للّسوق الوطنّية  وذلك وفقا ملا نّصت مدى 
كّل جيب عرض " : لف الذّكر من أنّهعليه أحكام الفقرة الثّانية من الفصل سا

ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على مشروع تركيز أو عملّية تركيز إقتصادي  ّ من شأ
لتجارة   " .الّسوق الداخلّية أو جزء منها على موافقة الوزير املكّلف 

وتبعا ملا تقّدم فإّن أحكام قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار وحتديدا 
املربمة بني شركات أجنبّية عاملّية  تنسحب على عملية الّرتكيز الرّاهنةمنه   7الفصل 

ثري هذه العملّية على  لسوق الوطنّية ويبقى تقييمها مرتبطا مبدى  غري منتصبة 
    الّسوق الوطنّية.

  

لّتجارة:-2   فيما يتعّلق خبضوع عملّية الرتكيز الّراهنة إىل رقابة الوزير املكّلف 
  

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار أن يعرض على  7الفصل أوجب 
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: 
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هذا الشرط يف جتاوز نصيب املؤسسات املعنّية جمتمعة خالل : يتمّثل الشرط األّول 
من جممل البيوعات أو الشراءات أوكّل الصفقات األخرى املنجزة  %30نسبة  ،سنة

  لسوق الداخلّية أوجزء منها ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة.
: ويتعّلق بتخّطي إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه الشرط الثّاين

 2005لسنة  3238املؤسسات على الّسوق الّداخلية مبلغا معّينا، ضبطه األمر عدد 
) وذلك تطبيقا 20.000.000بعشرين مليون دينار ( 2005ديسمرب  12املؤرخ يف 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار الذي ينّص على أنّه  78للفصل  من القانون املتعّلق 
سارية املفعول ما مل يصدر  1991لسنة  64دد تبقى الّنصوص الّتطبيقّية للقانون ع

  نّص جديد يعّوضها.
لّسوق  لّرجوع إىل استشارة احلال فإّن أطراف عملّية الّرتكيز ال ينشطون  و

 . ا اقتصادّ   املرجعّية احمللّية ال بصفة مباشرة وال عن طريق مؤّسسات مرتبطة 
خاضعة إىل وجوب احلصول  وتبعا لذلك فإّن عملية الرتكيز الرّاهنة تصبح غري

لتجارة   .على ترخيص مسبق من قبل الوزير املكّلف 
  

  

  جوان  30وصدر هذا الرّأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  
ّ وعضويّة السيّ  2016 ماجدة بن جعفر    دةبرئاسة السّيد الحبيب جاء با

ومحّمد    وفوزي بن عثمان وشكري الماموغلي  والّسادة عماد الّدرويش
 بن فرج والهادي بن مراد وأّمن كتابة الجلسة السّيد نبيل السماتي. 

 الرئيــس                                                                


