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 الجمهوريّة التونسيّة  
  مجلس المنافسة    

  

  تركيز اقتصاديعمليّـة مشروع  : املوضـوع
ت الصناعّية :القطاع   .البطّارّ

  

  162610عدد    الرأي

  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2016 أكتوبر  13بتاريخ  
  

  
  إّن جملس املنافسة،

 2016 جوان 20املؤرّخ يف  480عدد عدد  جارةوزير التّ  ديّ الس بعد اإلّطالع على مكتوب
لكتابة حتت عدد  بداء الرأي يف إالذي طلب مبقتضاه و  جوان 21بتاريخ  162610واملرّسم 

وذلك  ".SAFT Groupe S.A"و "S.A. TOTAL"ي بني اقتصادمشروع عملية تركيز 
حكام الفصل   2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال 

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

جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64القانون عدد تنظيم املنافسة واألسعار الذي ألغى وعّوض 
ملنافسة واألسعار مثلما متّ  1991 لّنصوص الّالحقة وخاّصة القانون عدد واملتعّلق   60م ونّقح 
  .2005جويلية  18املؤرّخ يف  2005لسنة 

يتعلق بضبط  2016أوت  19ؤرخ يف امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلوعلى األمر 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية   ،إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 

واملتعّلق بضبط التنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
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لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم   اخلميسوبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2016أكتوبر  13

  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  
" S.A. TOTALي بني "مشروع عملية تركيز اقتصاد حيتوي ملف االستشارة على

ئق التّ  اإلستشارة مبلف وقد أظرف" .SAFT Groupe S.A"و   الية:الو
  رتكيز.البعملية  2016 يما 23إعالم وزارة التجارة بتاريخ  -
سني فارح نيابة عن الشركات املعنّية بعملية الرتكيز إىل السّيد وزير  - مراسلة من األستاذ 

ملالحق الّتالية: 2016جوان  2التجارة بتاريخ  ئق امللف ومرفقة  متام و   تتعّلق 
   .2015لسنة  "Saft Ferakالتقرير السنوي اخلاص بشركة " :1امللحق
" Saft AB"قائمة املسريين لشركات: " و Saft SAS"نسخة السجل التجاري لشركة  :2امللحق

 ."Saft Ferakو"
 افت.صلشركيت طوطال و التقارير السنويّة  :3امللحق
السنوية  والتقارير 2015-2014- 2013" لسنوات Saft SAS"القوائم املالّية لشركة  :4امللحق

 .2014-2013 للسنوات" Saft Ferak" و"Saft ABلشركيت "
ا يف تونس.صوثيقة داخلّية لشركة  :5امللحق   افت تبّني رقم معامال
  افت يف تونس.صتقارير اخلرباء احملاسبني للثالث سنوات األخرية لنشاط شركة  :6امللحق
  الفرنسّية. رسالة عرض الشراء املقّدمة هليئة الّسوق املالّية :7امللحق
سني فارح مبتابعة عمليّ مكتوب تكليف األست :8امللحق   ة الرتكيز.اذ 
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II. :اإلجراءات 
 

ســني فــارح اســتكمال مــن طلــب جملــس املنافســة  - مللــفاألســتاذ  دون  وثيقــة وقــع ذكرهــا 
ـا  لـس   وذلـك"  fiche Saft SAS et la liste de ses dirigeants "وتتمثّـل يف توّصـل ا

لرّد  2016جوان  28بتاريخ    .2016جوان  29بتاريخ وقد أفاد 
ن  2016جويليـــة  11طلـــب جملـــس املنافســـة مـــن الســـّيد وزيـــر التجـــارة بتـــاريخ  - تعليـــق ســـر

مـــن قـــانون إعـــادة تنظـــيم املنافســـة واألســـعار واإلذن  9وفقـــا ملقتضـــيات الفقـــرة األخـــرية مـــن الفصـــل اآلجـــال 
  ملعطيات الّتالية:يف أقرب اآلجال  جملس املنافسةّد ملصاحله مب

ت الصناعّية يف تونس بصنفيها  -1  les batteries"قائمة  الشركات املصنعة للبطّار

stationnaires "و"les batteries de traction " ريخ بداية نشاطها ونصيبها و
  من حصص الّسوق.

ت الصناعية بصنفيها،  -2 ريخ قائمة الشركات املوّردة للبطار العالمات اليت توردها و
  بداية نشاطها.

ذا القطاع للثالث السنوات األخرية ونصيب كل  -3 حجم الواردات والصادرات 
 عالمة من ذلك.

ت الصناعّية وتطّوره خالل الثالث سنوات  -4 حجم االستهالك احملّلي من البطّار
 األخرية.

ت الصناعّية من الناتج الّداخ -5  لي اخلام.نصيب قطاع تصنيع البطار
اإلذن ملصـاحله مبـّد جملـس ر الصـناعة والطّاقـة واملنـاجم يطلب جملس املنافسة من السّيد وز  -

ملعطيات الّتالية:   املنافسة يف أقرب اآلجال 
ت الصناعّية يف تونس بصنفيها  -1  les batteries"قائمة  الشركات املصنعة للبطّار

stationnaires "و"les batteries de traction " ريخ بداية نشاطها ونصيبها و
  من حصص الّسوق.

ريخ  -2 ت الصناعية بصنفيها، العالمات اليت توردها و قائمة الشركات املوّردة للبطار
  بداية نشاطها.



4 
 

ذا القطاع للثالث السنوات األخرية ونصيب كل ح -3 جم الواردات والصادرات 
 عالمة من ذلك.

ت الصناعّية وتطّوره خالل الثالث سنوات  -4 حجم االستهالك احملّلي من البطّار
 األخرية.

ت الصناعّية من الناتج الّداخلي اخلام. -5  نصيب قطاع تصنيع البطار
لصــــناعة والتجديــــد معطيــــات حــــول قطــــاع  طلــــب جملــــس املنافســــة مــــن وكالــــة النهــــوض -

ت الصـــناعّية  لـــرّد عـــرب الربيـــد االلكـــرتوين  2016جويليـــة  11بتـــاريخ صـــناعة البطّـــارّ وقـــد أفـــادت 
  .2016جويلية  19بتاريخ 

سني فارح وحسب ما تقتضيه أحكام الفصل السـابع  - طلب جملس املنافسة من األستاذ 
ا من قانون إعادة تنظيم  املنافسة واألسعار، رقم معـامالت الشـركات املعنيّـة بعمليّـة الرتكيـز وشـركا

لنســبة للــثالث ســنوات األخــريةالفرعّيــ لــرّد  2016 يليــةجو  14وذلــك بتــاريخ  ة  بتــاريخ وقــد أفــاد 
 .2016 يليةجو  21

 
 

III. التركيز: بعملية المعنية األطراف 
  

 :"S.A. TOTAL"شركة .1
شركة خفّية االسم خاضعة يف تكوينها وتنظيمها للقانون الفرنسي، يوجد مقّرها االجتماعي بعدد 

لسجل التجاري حتت عدد  6ساحة جون ميليي الديفونس  2 . 542 051 180بباريس، مرمسة 
ريس ونييورك ولندن وبروكسيل. لبورصة بكل من    وهي شركة مدرجة 

عمــل يف جمــال الطّاقــة وينشــط خاّصــة يف يحجــم عــاملي  يذ مــعشــركة طوطــال هــي الشــركة األّم 
ء، متواجــد يف قطــاع البــرتول والغــاز ولــه كــذلك أنشــطة يف جمــال الطّ  اقــات املتجــّددة وانتــاج الكهــر

  دولة من بينها تونس. 130
ـــــر والصـــــناعات  ـــــة أصـــــناف االســـــتخراج وكـــــذلك التكري أنشـــــطة طوطـــــال ميكـــــن تفريعهـــــا إىل ثالث

  لثا التسويق واخلدمات.الكيميائّية و 
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مليـار يـورو علـى املسـتوى العـاملي مـن  149بلغـت مـداخيل طوطـال مـا يقـارب  2015خالل سنة 
ن كـرئيس مـدير  380بينها ما يناهز  تريـك بـو مليون يـورو بتـونس. شـركة طوطـال يـديرها السـّيد 

   .عضوا 12عام ورئيس تنفيذي ورئيس جملس إدارة متكّون من 
  :31/12/2015ني بتاريخ قائمة املسامه

  )%حقوق التصويت(  )%نسبة املسامهة(  املسامهني

BlackRock, Inc. 5,5  5,0  
  9,0  4,9  موظفو شركة طوطال

 GBL-Loveral Financeجممــــع 
(CNP جممـــع )ســـابقا :Bruxelles 

Lambert 
  GBL-Loveral Finance و

3,3  
2,5  
0,9  

3,3  
2,4  
0,9  

مع   مسامهات من داخل ا
TOTAL sa 

Total Nucleaire 
Filiales d’ ELF Aquitaine 

4,7  
0,6  
0,1  
4,0  

  
-  

  مسامهون آخرون
مــــــــن بيــــــــنهم حــــــــاملون وصــــــــوالت اإليــــــــداع 

  األمريكّية

81,6  
7,2  

82,7  
7,2  

  
  شركات فرعّية: 4متتلك طوطال بتونس 

 

حبـرية شركة خفيّـة االسـم مقرهـا بـنهج  ):.Total Tunisie S.A( طوطال تونس خ.إ.شركة  -
لســجل التجــاري حتــت 1053 هــورون ضــفاف البحــرية  B141611996 عــدد تــونس. مرمســة 

 تقوم أساسا بنشاط توزيع املواد البرتولّية.

شركة ذات مسؤولّية حمدودة مقرهـا  ):AVIASERVICES SARL( أفيا للخدمات شركة -
اسـتغالل مسـتودعات تقـوم أساسـا بنشـاط تـونس.  1053 بنهج حبـرية هـورون ضـفاف البحـرية

 ختزين وقود الطائرات واألنشطة املكّملة له.

شركة ذات مسؤولّية حمدودة مقرهـا بـنهج  ):.ALMERIA S.A.R.L( شركة أملارية ذ.م.م. - 
 تقوم أساسا بنشاط استغالل حمطات اخلدمات.تونس.  1053حبرية هورون ضفاف البحرية 
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ــــونس ذ.م.م - شــــركة ذات  :).HOUTCHINSON S.A.R.L.(شــــركة هوتشينســــون ت
لسـجل  .سوسـة 4061 ملنطقة الصـناعّية سـيدي عبـد احلميـدمسؤولّية حمدودة مقرها  مرمسـة 
ـــــــة تقـــــــوم أساســـــــا بنشـــــــا B2411572008 التجـــــــاري حتـــــــت عـــــــدد ط صـــــــناعة املـــــــواد املطّاطّي

 والبالستيكّية ومواد أخرى.
مللــف وجتــدر اإلشــارة إىل أن كــّل فــروع جممــع طوطــال يف تــونس لــيس لــديها حســب مــا ورد 

سـني فـارح أنشـطة يف جمـال اختصـاص شـركة صـافت املـراد شـراؤها  املقّدم من طـرف األسـتاذ 
  من طرف جممع طوطال.

  :".SAFT Groupe S.A"شركة .2

ـج  12مقّرهـا االجتمـاعي بعـدد منّظمـة وفـق القـانون الفرنسـي يوجـد و شركة خفيّـة االسـم حمدثـة 
لســجل التجــاري حتــت عــدد  93170ســادي كــارنو  وهــي   481480465نيــويل فرنســا ومرّمســة 

لبورصة بباريس.   شركة مدرجة 
ت ذات التكنولوجيـا عـاملي مـع صافت هي الّشركة األّم  ينشـط يف جمـال تصـميم وانتـاج البطّـار

ــــالني املــــدين  التطبيقــــاتالعاليــــة املســــتعملة يف  الّصــــناعّية والتطبيقــــات املختّصــــة واملســــتعملة يف ا
  والعسكري مبا يف ذلك البنية التحتّية للنقل الصناعي.

مليـون يـورو عامليّـا مـن بينهـا  759,4ارتفعت مداخيل جممع صافت لتصل إىل  2015خالل سنة 
فيفـري  2جملـس مراقبـة وإىل حـدود مليون يورو يف تونس. جممع صافت يسّريه جملس تسيري و  1,9

  كان رأس مال صافت موزّع كاآليت:  2016
  )%نسبة األسهم (  املساهم

Harris Associates LP 8.61  

UBS Group AG  5.28  

ت   4.25  صندوق الودائع واألما

  81.86  مسامهون آخرون
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ورقــــم ّن شـــركة صـــافت ال متتلــــك فروعـــا يف تـــونس وحســـب مـــا ورد مبلـــف االستشــــارة فـــإ
 Saftاملعامالت احملّقق يف تونس يتّم إّما مباشرة أو بطريقة غري مباشرة عن طريق فروعها الثالثة "

SAS"الفرنسّية و "Saft AB"السويديّة و "Saft Ferak a.s. .التشيكّية "  
ت إالّ للمصـنعني وال  جتدر اإلشارة إىل أّن شـركة صـافت وحسـب نفـس املصـدرو  ال تبيـع البطـار

ــا إّمــا مباشــرة أو عــن طريــق  ــال. وتقــوم صــافت ببيــع بطار تتعامــل مــع شــركة طوطــال يف هــذا ا
) مثــل شــركة Original equipment manufacturersالشــركات املصــّنعة للمعــّدات األصــلّية (

AEG وEmerson وSocomec وBenning.  
ت صــــــ كمــــــا بتــــــة (افت املســــــّوقة يف تــــــونس أّن كــــــّل البطــــــار ت   batteriesهــــــي بطــــــار

stationnaires) ت جــّر ت املســتعملة  )batteries de traction) وليســت بطــار عــدا البطّــار
يف النقل احلديدي. ويتوّىل عملية البيع للسوق التونسية وهي عمليات صغرية احلجـم املـوزع شـركة 

SEEP  .لتعاقد مباشرة إذا ما تعّلق األمر بطلبات عروض  وتقوم صافت 
 

لكامل من قبل جم :".Saft Ferak a.s"شركة -  جـانفي  14منـذ  مـع صـافتهي فرع مملوك 
متتلــــك خــــربة تفــــوق الســــتني ســــنة يف جمــــال صــــنع  ،التشــــيكمهوريّــــة يوجــــد مقّرهــــا جب 2004

-les plaques de poche en nickelوالكـــادميوم (اللوحـــات اجليبّيـــة مـــن النيكـــال 

cadmium () ت الليثيـوم األيونيـة . )les batteries en lithium-ionوجتميع وتركيب بطار
ت مـن النـوع الرفيـع الـيت تـوزّع إىل خمتلـف أحنـاء العـامل عـرب الشـبكة  تصّنع صافت فـراك البطـار

مـــــع صـــــافت وهـــــي تـــــزّود منطقـــــيت أورو ا ت صـــــافت التجاريـــــة  لوســـــطى والشـــــرقّية ببطـــــار
 الصناعّية.

شركة أسهم مبّسطة ذات الشريك الوحيـد ميتلـك جممـع صـافت العـاملي  :"Saft SASشركة " - 
مجيع رأمساهلا وهي خاضـعة للقـانون الفرنسـي ويوجـد مقرهـا االجتمـاعي بفرنسـا، يبلـغ رأمساهلـا 

وهــي تعمــل يف جمــال دراســة وصــنع  1995ســبتمرب  1اطها يف شــيــورو بــدأت ن 319444000
ئّية ومش ت الصناعية والكهر ئية وااللكرتونية األخرى.وبيع البطار ا وكل اآلالت الكهر  تقا

لسـويد :"Saft ABشركة " -  أحـدثت سـنة  شركة خفية اإلسم سويدية اجلنسية ويوجد مقرهـا 
مع صافت العـاملي منـذ  1916 بعة  صـناعة وتعمـل يف جمـال  2004جـانفي  14وأصبحت 
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ت الصـــــــناعّية، يبلـــــــغ رأمساهلـــــــا  كورونـــــــة ســـــــويدية أي مـــــــا ينـــــــاهز   30000000وبيـــــــع البطـــــــار
 يورو. 3141722,72

 
 

IV. :تقديم عمليّة التركيز 
 

ء تقوم على اعتزام جممع طوطال العاملي اقتناتركيز اقتصادي ة يف عمليّ موضوع االستشارة تمّثل ي
من رأمساله واملتحّكم يف  %100بنسبة  له املالك الوحيدصبح مجيع أسهم جممع صافت العاملي لي

ويهدف جممع طوطال عرب هذه العملية إىل تنويع أنشطته يف جمال الطاقات املتجّددة  .تسيريه
ء للتمكن من تلبية حاجيات حرفاءه من الطاقات البديلة.   وانتاج الكهر

ا عرب بي %20وترمي طوطال إىل حتقيق نسبة  ع الطاقات املتجّددة يف أفق عشرين من رقم معامال
سنة من خالل تطوير أنشتطتها يف مجيع مراحل املنظومة الطاقية من توليد الطاقة إىل البيع 
قتناء جممع صافت سيتمكن جممع طوطال من إجياد  للحريف النهائي مرورا مبراحل التخزين. و

ت صافت  مقابل ذلك سيستفيد جممع صافت ويف حلول للتخزين بفضل التقنيات العالية لبطار
لبلدان النامية ومن املساندة يف البحث والتطوير العلمي والصناعي ومن  من تواجد طوطال 

    األساليب التجارية واملالية للشركة املقتنية.
  
  

  دراسة السوق:الجزء الثاني: 
  

I. :اإلطار القـانوني 
 
 

صدار جمّلة تشجيع  1993ديسمرب  27املؤرّخ يف  1993لسنة  120القانون عدد  -  املتعّلق 
 2010لسنة  58االستثمارات ومجيع الّنصوص اليت نّقحته أو متّمته وآخرها القانون عدد 

 ومجيع نصوصه التطبيقّية. 2011املتعّلق بقانون املالّية لسنة  2010ديسمرب  17املؤرّخ يف 
لّسجل الّتجاري كما وقع امل 1995ماي  2املؤرّخ يف  1995لسنة  44القانون عدد  -  تعّلق 

لقانون عدد   .2010أفريل  14املؤرّخ يف  2010لسنة  15تنقيحه وإمتامه 
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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 

املنافسة عادة تنظيم 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 
واملتعّلق بضبط املبلغ  2016 جوان 13ؤرخ يف امل 2016 لسنة 780عدد احلكومي األمر  - 

األدىن لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرتكيز االقتصادي للموافقة 
 املسبقة.

  

II. :الّسوق المرجعيّة 
  

ت الصـــناعّية بصـــنفيها الثابتـــة ة يف استشـــارة احلـــال يف ســـوق البطّـــتتمثّـــل الّســـوق املعنيّـــ ار
ت اجلـــّر و  لصـــناعة والتجديـــد توجـــد بتـــونس حســـب وكالـــة النهـــو وبطـــار وحـــدات لتصـــنيع  9ض 

ت الصناعيّ البطّ    .شركات مصّدرة كلّيا 3عامل، من بينها  903بطاقة تشغيلية مجلّية تقّدر بـ ة ار

ت نــور وأســد (بوعرقــوب) مــن أهــم  اوتعتــرب حســب رأمساهلــا وعــدد عّماهلــا شــركت  بطــار
ت الصناعية     اجلدول الّتايل: ما يربزهكالشركات احمللية املصنعة للبطار
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الشـــــــــــــــــــــكل   املكان  االسم التجاري  اسم الشركة
  القانوين

عــــــــــــــــــــــــدد   رأس املال  التصدير
  العمال

نســـــــــــــــــــــــــــبة 
الرأمســــــــــــــــال 

  )%( احمللي

الشــــــــــــركة التونســــــــــــية 
ت نور   للبطار

Batteries 
Nour 

-مقــــــــــــــــرين
  بنعروس

غري مصـّدرة    ش.خ.إ.
  كلّيا

1500000  106  100  

ت التونســـــــية  البطـــــــار
  أسد

Assad 
(Bouargoub)  

غري مصـّدرة    ش.خ.إ.  بل
  كلّيا

12000000  500  100  

Global 
Produits 

énergétiques 

GPE  نة غري مصـّدرة    ش.ذ.م.م  أر
  كلّيا

270000  10  83,33  

Enersys 
Assad 

Industial  

EAI  غري مصـّدرة    ش.ذ.م.م  بنعروس
  كلّيا

900000  12  100  

Enersys 
Assad  

Enersys 
Assad  

  49  55  3445000  مصّدرة كلّيا  ش.ذ.م.م  بنعروس

VDI Tunisie  VDI Tunisie  0  58  10000  مصّدرة كلّيا  ش.ذ.م.م  منوبة  
الشــــــــــــــركة اجلديــــــــــــــدة 

ت نور   لبطار
SNA NOUR  الزريبـــــــــــــــة-

  زغوان
  ش.خ.إ.

  
غري مصـّدرة  

  كلّيا
2300000  123  70  

الطاقـــــــــــات اجلديـــــــــــدة 
  واحمليط

ENOVE  100  28  600000  كلّيامصّدرة    ش.ذ.م.م  زغوان  

 TUDOR  البطاريّة الصناعّية
TUNISIE  

غري مصـّدرة    ش.ذ.م.م  بنعروس
  كلّيا

420000  11  51  

لصناعة والتجديد                                                                                                                     املصدر: وكالة النهوض 
  

ت الصــناعّية معّمقــة للدراســة لومل تتــوّفر معطيــات أخــرى  ــة للبطــار بصــنفيها الثابتــة ســوق املرجعّي
ت اجلرّ   .وبطّار

III. لعمليّة التركيز: الّتحليل القـانوني 
 

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

اعتزام جممع طوطال العاملي اقتناء مجيع أسهم جممع صافت العاملي ليصبح  يفتتمّثل عملّية الّرتكيز 
ن هذه العملية جممع طوطال وستمكّ  .يف تسيريه من رأمساله واملتحّكم %100املالك الوحيد بنسبة 

جممع صافت يف اآلن نفسه وستمكن اليت ينتجها الطاقة البديلة كمّيات من إجياد حلول لتخزين  
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لبلدان النامية حيث يتواجد جممع طوطال  كذلك و بقّوة من اكتساح أسواق جديدة خاصة 
  من مساندة هذا األخري له على مستوى التطوير العلمي والتقين.االستفادة 

  

 :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 من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسـات أخـرى وذلـك

  ."رةغري مباش
ل جممع طوطال العاملي على مجيع الذي يهدف إىل حصول إىل مشروع الرتكيز احلايل  رجوعو

التعريف ، يتبّني أّن لرأمساله واملتحّكم يف تسيريهصبح املالك الوحيد أسهم جممع صافت العاملي لي
لفصل   ةيّ على وضع ينطبقاالقتصادي  حول مفهوم الرتكيز سالف الذكرقانون المن  7الوارد 

  .احلال
  

  :قتصاديدرجة الرتكيز اإل  -ب
من أن يكون الرتكيز  البدّ اقتصادّ ل تركيزا أو مشروع ما يشكّ  ةيّ لحسم يف اعتبار عملل

ر احملتملة  يةهذه األمه وتقاس تسمح له بتهديد املنافسة، ةيّ قد بلغ درجة من األمه هلذه آل
من قانون  7الفصل  صّ ينإذ  .نةمعيّ  ةيّ ببلوغ عتبات رقم. وال تتّحقق هذه األخرية إال 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

ل نّ تجار على موافقة الوزير املّكلف  " ... ينطبق على كل اإلجراء: هذا ة...". وأضاف 
فاعال أو هدفا هلا وكذلك  طرفا الرتكيز االقتصادي سواء كانت يةبعمل ةيّ سات املعناملؤسّ 

  :الينيالتّ  رطنير أحد الشّ فّ ا يف صورة تو  املؤسسات املرتبطة
 الثالث سنوات املالّية األخريةسات جمتمعة خالل يتجاوز نصيب هذه املؤسّ أن  -

 يةوق الداخلأو الشراءات أو كل الصفقات األخرى على السّ  البيوعات من %30نسبة 
  خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق. أو ملواد أو منتوجات
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 املؤسسات على السوقأن يتجاوز إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه  -
مر يةداخلال    ".حكومي مبلغا يضبط 
  

واملتعّلق بضبط  2016جوان  13املؤرخ يف  2016 لسنة 780عدد احلكومي األمر وقد ضبط 
املبلغ األدىن لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرتكيز االقتصادي للموافقة 

   .مليون دينار ائةمب ةيّ وق الداخللرقم املعامالت اإلمجايل املنجز على السّ  األدىن احلد املسبقة
لرجوع حمامي  اأفاد سب ما توّفر من معطيات وحعملّية الّرتكيز إىل مشروع  و

لس حتت عدد ة بعمليّ الشركات املعنيّ  بتاريخ  637ة الرتكيز عن طريق مكتوب مضّمن بكتابة ا
لنسبة للثالث سنوات األخرية ميكن اختزاله يف اجلدول  2016جويلية  21 فإن رقم املعامالت 

  التايل:
  2013  2014  2015  

ملليون يورو   رقم املعامالت على املستوى العاملي 
TOTAL 189542  177736  149037  

Saft SAS(France)  248 ,53 256,20  264,34  
Saft AB (Suède)  119,83  130,56  142,06  

Saft-Ferak as 
(République 

tchèque)  

22,85  21,30  28,24  

Groupe Saft  624,2  678,4  759,4  
  ملليون يورو حملّليرقم املعامالت على املستوى ا

TOTAL  358  349,9  379,5  
Saft SAS(France)  0,001  0,271  1,409  
Saft AB (Suède)  0,082  0,474  0,481  

Saft-Ferak as 
(République 

tchèque)  

-  0,024  0,012  

Groupe Saft  0,083  0,769  1,902  
 دينارملليون  حملّليرقم املعامالت على املستوى ا

TOTAL  734,186  750,530  855,431  
Saft SAS(France)  0,00205  0,612  3,176  
Saft AB (Suède)  0,168  1,071  1,084  

Saft-Ferak as 
(République 

tchèque)  

-  0,0542  0,0270  

Groupe Saft  0,170  1,737  4,287  
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 فيما يتعلق حبصص السوق:
  

ت لل سوق التونسّيةالتتوّفر املعطيات الّالزمة ملعرفة حجم  أنّه ال جتدر اإلشارة إىل بطار
عدا ما ورد مبلف االستشارة  سوقهذه الوضعّية الشركات املعنّية بعملّية الرتكيز يف و  ةالصناعيّ 

  ركات املعنّية بعملّية الرتكيز.املقّدم من طرف حمامي الشّ 
ت بتونسوحسب ملف االستشارة فإّن  للسنوات  إمجايل بيوعات صافت من البطار

مليون دينار  6,194 ما يساويمليون يورو أي  2,754ناهز يجمتمعة  2015و 2014و 2013
لسوق املرجعية إذا ما جزمنا تونسي  وهو حجم إمجايل بيوعات الشركات املعنّية بعملّية الرتكيز 

مللف. وإمجايل بيوعات صافت بتونس ال  ذه الّسوق وفق ما ورد  نعدام أي نشاط لطوطال 
لنسبة للسوق املرجعية مقارنة بنصيب املؤ مي ت أسد ونور ّثل رقما مهما  سستني احملليتني بطار

لسوق التونسّية نسبة حسب ما ورد مبلف االستشارة  وال تتجاوز البيوعات املباشرة لصافت 
وهي تتعامل أساسا مع شركة السكك احلديدية وشركة النقل بتونس  من حصص الّسوق 5%

أل مع الكيميائي وشركة النقل  ء والغاز وبريت غاز وا بيب عرب الصحراء وشركة الكهر
  . وسريبت ومصانع االمسنت

وّفر تت، مل ناجمغري أنه ورغم مراسلة كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة والطّاقة وامل
ت الصناعّية  ونصيب كل مؤسسة من املعطيات واألرقام اخلاصة حبجم السوق احمللّية للبطّار

السابع من قانون إعادة تنظيم  لذلك يتعّذر تطبيق الشرط األّول من الفصلحصص الّسوق و 
ث الثالجمتمعة خالل املعنّية بعملية الرتكيز سات أن يتجاوز نصيب املؤسّ يف واملتمّثل املنافسة 

أو الشراءات أو كل الصفقات األخرى على  البيوعات من %30نسبة  سنوات املالّية األخرية
  خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق. أو ملواد أو منتوجات يةوق الداخلالسّ 

  

 :اجلملي يما يتعّلق برقم املعامالتف
  

حمامي الشركات املعنّية بعملّية الرتكيز عن طريق مكتوب مضّمن بكتابة به  ما أفادلرجوع إىل 
لس حتت عدد  جلدول اخلاص برقم  2016جويلية  21بتاريخ  637ا وكما ورد سابقا 

لّسوق التونسّية برّمتها افإّن رقم مع املعامالت سنة مالت كل من طوطال وصافت جمتمعتني 
   .مليون دينار تونسي 859,718مليون يورو أي  381,402يناهز  2015
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لّتايل فإنّ  املتعلق برقم املعامالت  القانوين الشرطقد استوىف  اهنرّ كيز المشروع الرتّ  و
لسوق الداخلّية  اجلملي   املنافسة واألسعارإعادة تنظيم من قانون  7الفصل كما يقتضيه احملّقق 

ل عرضلل اموجب ممّا جيعل ملف االستشارة ليّتخذ بشأنه قراره بعد  تجارةعلى الوزير املّكلف 
  .استشارة جملس املنافسة

 

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

 " ينظر يف مدى مسامهة مشروعاملنافسة: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  يةضرورة تعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافسبعني 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

ــة لــيس هلــا  ــا ضــمن ملــف طلــب االستشــارة فــإّن هــذه العملّي ئــق املــدىل  لرجــوع إىل الو و
لّسوق التونسّية خاّصة وأّن كال من جممع صـافت وطوطـال ال يلتقيـان ثري مباشر على  املنافسة 

ت  الســـوق الوحيـــدة الـــيت الصـــناعّية أفقيـــا يف أي قطـــاع كـــان فطوطـــال ال تنشـــط يف ســـوق البطـــار
ا صافت.    تنشط 

معــان  نشــاط  إطــاريف عمــودّ غــري أنّــه ال بــّد مــن اإلشــارة إىل أنــه علــى املســتوى العــاملي يلتقــي ا
ور" () l’énergie photovoltaïqueانتاج الطاقة الضوئّية ( ) Sun Powerإذ أن شـركة "سـان 

مــع طوطــال والــيت تعمــل يف جمــال انتــاج الطّاقــة الضــوئية تعتمــد لتخــزين هــذه الطاقــة علــى  التابعـة 
ور" غـري ممثلـة يف السـوق ا ت من الصنف الذي تنتجه صافت، غري أّن شـركة "سـان   حملليّـةبطار

  .التونسّية



15 
 

لتّ  إشكاال  ،املتوّفرة عطياتامل، حسب ايل فإّن عملّية الرتكيز موضوع االستشارة الرّاهنة ال تثريو
عتبارها ال متّكن من تدعيم وضعّية هيمنة على الّسوق لسوق املرجعّية على مستوى املنافسة 

   .هلذه الّسوقاحمللّية أو جزء منها وال تؤثّر على التوازن العام 
  أكتوبر  13وصدر هذا الرأي عن الجلسة العاّمة لمجلس المنافسة بتاريخ  

محّمد  وعضويّة السّيدتين والّسادة    الحبيب جاء بابرئاسة السّيد   2016
ماجدة بن جعفر ورجاء  وعماد الّدرويش و   العيـّادي وعمر التونكتي

ومعز العبيدي وشكري  محمد بن فرج  الهادي بن مراد و الشوّاشي و 
نبيل  وأّمن كتابة الجلسة السّيد  المامغلي وسالم بالّسعود وخالد السالّمي  

  .السماتي

  

  الرئيــس                                                                  
  


