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                                                       الّتونسّية اجلمهوريّة
  جملـس املنافـسة

  162623امللف عدد  
  استشاري  امللف:

 تركيز اقتصادي املوضوع:
بيب احلديد القطاع:   جلفنة املعادن وصناعة أ

 
  162623الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 
  2017جانفي  26 خ  بتاري

 
  إّن جملس املنافسة،

لس حتت بكتابة رّسماملعلى مكتوب وزير التجارة  إّطالعهبعد       عدد ا
 حول املنافسة جملس رأي طلب واملتضّمن 2016 نوفمرب 18 بتاريخ162623

قتناء  شركة موسين  لقوارير الغاز مشروع عملّية تركيز اقتصادي يتعّلق 
MBG  شركة اجللفنة وحتويل وجمموعة أخرى من املسامهني لكامل أسهم
حكام الفصل  SGTMاملعادن   2015لسنة  36من قانون عدد  11عمال 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار.  املتعّلق 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق  2015

  

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
  .2017جانفي  26 جللسة يوم اخلميس

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.
  تقريرها الكتايب.يف تالوة  األديبالسّيدة بثينة  ةوبعد االستماع إىل املقّرر 

  
لس املنافسة على ما يل   ي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

   شارةــاالستمحتوى:  

شركة اقتناء تتمثل يف عملّية تركيز اقتصادي امللف االستشاري الراهن بيتعّلق 
وجمموعة أخرى من املسامهني لكامل أسهم شركة   MBGموسين  لقوارير الغاز

حكام الفصل  SGTMاجللفنة وحتويل املعادن   36من قانون عدد  11عمال 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار. 2015لسنة   املتعّلق 

ئق الّتالية :    وقد أظرفت مبلف اإلستشارة الو
  

أحيل إىل وزير  SGTMمطلب ترخيص لشراء كامل أسهم شركة  .1
 .2016نوفمرب  03التجارة بتاريخ 

أكتوبر  25بتاريخ  بني أطراف عملّية الرتكيز برتكول اإلتفاق املربم  .2
حالة كامل أسهم شركة  2016  .  SGTMواملتعّلق 

 مذّكرة تفسريية تتعّلق ببيان الفوائد االقتصادية النامجة عن عملّية .3
 الرتكيز.

ت املالية لشركة  .4  .2015و2014و2013واخلاّصة بسنوات  بولينااملواز
ت املالية لشركة اجللفنة وحتويل املعادن  .5 واخلاّصة  SGTMاملواز

 .2015و2014و2013بسنوات 
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ت املالية لشركة موسين لقوارير الغاز .6 واخلاّصة بسنوات  MBGاملواز
 .2015و2014و2013

ت .7 واخلاّصة بسنوات  PAFحتويل املعادن املالية لشركة املواز
 .2015و2014و2013

ت املالية لشركة املواد احلديدية .8 واخلاّصة بسنوات   PROSIDاملواز
 .2015و2014و2013

ت املالية لشركة .9 واخلاّصة بسنوات INTERMENTAL املواز
 .2015و2014و2013

ت املالية للشركة .10 واخلاّصة  SNCIاجلديدة للفصالة الصناعية  املواز
 .2015و2014و2013بسنوات 

ت املالية لشركة .11 املسامهة والتنمية للجنوب التونسي  املواز
SPST 2015و2014و2013واخلاّصة بسنوات. 

ت لسنوات تقارير .12 واخلاّص  2015و2014و2013مراقيب احلسا
 لشركات أطراف عملّية الرتكيز.

ويف أعضاء جملس إدارة الشركات ذات   املسّريين للشركاتقائمة يف  .13
  العالقة بعملية إحالة األسهم.

 . نسخة من السجل التجاري للشركات املشار إليها أعاله .14
  
  
  
 

 اإلجراءات اخلاّصة مبشروع الرتكيز  
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كول اإلتفاق بني األطراف املعنّية و ّمت إبرام برت 2016أكتوبر 25بتاريخ  -
   .الرتكيزبعملية 

إعالم وزير التجارة  تّولت أطراف عملّية الرتكيز 2016نوفمرب  3بتاريخ  -
  .بعملّية إحالة األسهم

إلبداء  ّمتت إحالة امللف على جملس املنافسة 2016نوفمرب  18بتاريخ  -
  الرأي.

ن اآلجال من أجل طلب معطيات 2016ديسمرب  1بتاريخ  -   :ّمت قطع سر
  ّلس مراسلة مكتب حماماة األستاذ التومي وشركاؤه قصد مد  ا

ئق تكميلية    . 2016ديسمرب  1  بتاريخوذلك مبعطيات وو
  لس جبزء من هذه املعطيات. 2016ديسمرب  9بتاريخ  توصل ا
  لس ببقّية املعطيات املطلوبة 2017جانفي  3بتاريخ   .توصل ا

 
من  9إىل أّن الفقرة األخرية من الفصل  وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص    
عادة و 2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 2015لسنة  36قانون عدد ال املتعّلق 

تنظيم املنافسة واألسعار نّصت على أنّه:"عند االقتضاء ميكن طلب 
ن اآلجال إىل حني احلصول معلومات  إضافّية على أن يتم تعليق سر

ن األجل املنصوص عليه بقانون إعادة تنظيم  ،"عليها لتايل فإّن سر و
ريخ إيدا  ع وصل التسليم وقع املنافسة واألسعار واحملّدد بثالثة أشهر من 

تكميلية من العطيات املطلب مبوجب مكتوب قطعه من جملس املنافسة 
  .2017جانفي3إىل  2016ديسمرب1الفرتة املمتّدة من

  

 أطراف عملّية الرتكيز : -
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شركة خفية ):  (الشركة احملالة SGTMشركة اجللفنة وحتويل املعادن  أّوال:
لسجل التجاري حتت دينار 3.400.000اإلسم ، قيمة رأس ماهلا  ،مرّمسة 

ريخ بداية نشاطها إىل B120572001عدد    ،2001أفريل  19، يعود 
بيب وحتويل ويتمثّ  ل موضوع نشاطها يف اجللفنة وتصنيع كّل أنواع األ

ملنطقة الصناعية الفحص زغوان. ل السّيد وميثّ املعادن، مقّرها االجتماعي 
 .SGTMرئيس مدير عام شركة  حممد سعيدان

  : SGTM ويف ما يلي جدول خاّص بتوزيع أسهم شركة

نسبة املسامهة يف رأس   املبلغ  قيمة السهم  عدد األسهم  املسامهون
  املال

PROSID  12800  100  1280000  37,647% 
SNCI  6800  100  680000  20%  

INTERMENT
AL  

2400  100  240000  7,059%  

  %8,824  300000  100  3000  بن عياد حممد اهلادي
  %8,824  300000  100  3000  سعيدان حممد
  %0,276  9400  100  94  بن عياد أمل

  %0,965  32800  100  328  مقين حممد
  %0,482  16400  100  164  مقين سنية

  %0,482  16400  100  164  مقين سليمة
  %2,206  75000  100  750  شريف أمحد
  %2,206  75000  100  750  شريف رضا

  %2,206  75000  100  750  بن عياد أمحد
  %2,206  75000  100  750  بن عياد يوسف

  %2,206  75000  100  750  بن عياد مسري
  %1,288  43800  100  438  بن عياد حممد أمني

  %0,641  21800  100  218  بن عياد جنالء
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ويربز من خالل اجلدول املشار إليه أعاله أّن عدد املسامهني يف هذه الشركة 
مع اإلشارة إىل أّن احلصص األكرب من رأس مال الشركة يعود  ،مسامها 18هو 
  .SNCIو  PROSIDكّل من شركيت إىل  

يف جتارة املواد املعدنية واحلديدية واملواد  PROSIDويتمثل نشاط شركة 
فيتمثل يف صناعة  SNCI وآالت التربيد والتثليج، أّما نشاط شركة الصحّية

ه   ا.بيوت التربيد وقص الطولة وما شا
سيقع متثيل مجلة هؤالء املسامهني من طرف   هكول اإلتفاق على أنّ و وقد نّص برت

كّل من السّيد اهلادي بن عياد بصفته متصرف مبجلس إدارة الشركة والسّيد 
  SGTM .حممد سعيدان بصفته رئيس مدير عام لشركة

 
  وهم كّل من: SGTMشركة   نّية بشراء األسهمعنيا: األطراف امل

 بصفتها فرعاشركة خفّية اإلسم  :MBGشركة موسين لقوارير الغاز -
لسجل دينار م 20.650.500مع بولينا القابضة، قيمة رأمساهلا  رمسة 

ريخ بداية نشاطها إىل  ،B18822003التجاري حتت عدد   14يعود 

ل موضوع نشاطها يف صناعة قوارير الغاز جبميع ويتمثّ  ،2002جانفي
ّرها اإلجتماعي ببومهل أنواعها والتجارة فيها والرتكيب املعدين، مق

 البساتني بنعروس، رئيس مدير ها العام السّيد خالد بوريشة.
مع  بصفتها فرعاوهي شركة خفّية اإلسم  PAF  شركة حتويل املعادن -

لسجل دينار م34.865.450بولينا القابضة، قيمة رأمساهلا  رمسة 
ريخ بداية نشاطها  B185811996التجاري حتت عدد   28 إىليعود 

  %0,276  9400  100  94  سلمى عفاس حرم بن عياد
  %2,206  75000  100  750  بن عياد حممد لسعد

موع   %100  3400000    34000  ا
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بيب الصاحلة  ،1979 نوفمرب ويتمثل موضوع نشاطها يف إنتاج األ
لزهراء، رئيس مديرها  للكفرجة واألعمدة احلديدية، مقّرها اإلجتماعي 

 العام السّيد حممد أمني قدورة.
ذات وهي شركة  SPSTشركة  املسامهة والتنمية للجنوب التونسي  -

لسجل دينار م30.000.000، قيمة رأس ماهلا  مسؤولية حمدودة رمسة 
ريخ بداية نشاطها إىل ،B186941998التجاري حتت عدد   13يعود 

ل موضوع نشاطها يف شراء وإنشاء كل العقارات ويتمثّ  ،2009 جوان
لشرقية تونس، وكيلها  ا، مقّرها اإلجتماعي  اإلدارة والتصرف يف ممتلكا

 بوزقندة.السّيد حممد 
، قيمة رأ س ماهلا وهي شركة خفّية اإلسم : GPHجممع بولينا القابضة  -

لسجل التجاري حتت عدد دينار م180.003.600 رمسة 
B0248862008  ريخ بداية نشاطها إىل   2008جوان  23يعود 

الستثمارات والتصرف يف األوراق ويتمثّ  ل موضوع نشاطها يف النهوض 
 .والسندات ، رئيس مدير ها العام السّيد عبد الوهاب بن عياداملالية 

ذات مسؤولية حمدودة، قيمة رأس ماهلا وهي شركة  :شركة احلدائق -
لسجل التجاري حتت عدد دينارم53.574.900  B163361998رمسة 

ريخ بداية نشاطها إىلو ل موضوع نشاطها ويتمثّ 1981كتوبرأ 22يعود 
لزهراء، وكيلها  بية املاشية،يف االستغالل الفالحي وتر  مقّرها اإلجتماعي 

 السّيد  سليم بن عياد.
بصفته مسامها يف شراء أسهم   توفيق بن عبد العزيز بن عيادالسّيد  -

 SGTMشركة 
 .SGTMبصفته مسامها يف شراء أسهم شركة  خالد بوريشةالسّيد  -
  تقدمي عاّم لعملّية الرتكيز:  
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شركة اجللفنة وحتويل تتمثل عملّية الرتكيز الرّاهنة يف إحالة كافة أسهم      
وملسامهني  MBGلفائدة شركة  3400والبالغ عددها  SGTMاملعادن 

  .آخرين
 7ب SGTM ر العدد اجلملي لألطراف املعنّية بشراء أسهم شركة ويقدّ 

  .ومن شخصيني طبيعيني  شركات 5من ونمسامهني يتكون
اخلاّصة بشركة  األسهم لعملّية إحالةويف ما يلي جدول تفصيلي      

SGTM:  
 

 SGTMأسهم شركة  حالةإدول يتعّلق بعملية ج

عدد األسهم   اجلهة املشرتية  عدد األسهم  البائعون 
  املباعة

  مثن البيع

PROSID  12800  MBG    12800  4894117,650 
SNCI  6800  MBG    6800  2600000,000  

INTERMENTAL  2400  MBG    2400  917.647,059  
بن عياد حممد 

  اهلادي

3000  MBG    3000  1.147.058,820  

  MBG    3000  1.147.058,820  3000  سعيدان حممد

  MBG    94  35.941,176  94  بن عياد أمل

  MBG    328  125.411,765  328  مقين حممد

  MBG    164  62.705,882  164  مقين سنية

  MBG    164  62.705,882  164  سليمةمقين 

  MBG    750  286.764,706  750  شريف أمحد

  MBG    750  286.764,706  750  شريف رضا
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تنوي اقتناء النسبة   MBGويربز من اجلدول املشار إليه أعاله أّن شركة     
من أسهم من العدد اجلملي   90%مبا قدره  SGTMاألهّم من أسهم شركة

  الشركة احملالة.

بولينا ينتميان كّل منهما إىل جممع  PAFو MBGعلما وأّن كّل من شركيت 
سواق خمتلفة   GPHالقابضة  كالبناء والعقارات والدواجن اليت تنشط 

لّسوق فروع وشركات متعّددة ل فضال عن امتالكها ،صناعات احلديدو  تنشط 
سواق خارجّية   لرسم البياين التايلالوطنّية و  :كما هو مبّني 

  PGH 750  286.764,706  750  بن عياد أمحد

  PGH  750  286.764,706  750  بن عياد يوسف

  PAF  750  286.764,706  750  بن عياد مسري

 PGH  438  بن عياد حممد أمني
PAF 

MBG 
  توفيق بن عياد
  خالد بوريشة

Agricole el 
hadayek 

S.P.D.S.T 
  

200  
200  
34  

1  
1  
1  
  
1  

76.470,588 
76.470,588 
13.000,000 

382,353 
382,353 
382,353 

 
382,353 

  

  MBG    218  83.352,941  218  بن عياد جنالء

سلمى عفاس حرم 
  بن عياد

94  MBG    94  35.941,176  

بن عياد حممد 
  لسعد

750  PAF 
  

750  286.764,706  

موع   13.000.000,000      34000  ا



10 
 

 
 

لبوصة    Tunisie valeursاملصدر: موقع واب الوسيط 
 
مللف حتت عنوان"تقرير حول الفوائد االقتصادية ووفقا للتقرير املضمّ      ن 

ّم لكل أموال  ملشروع تركيز اقتصادي" فإنّه من نتائج هذه العملية حتويل 
ت املالية للشركة  MBGإىل شركة SGTM وديون شركة ومن معها وفق املواز

   .2016جوان  30الواقع حتديدها بتاريخ 
  

  مبلغ اإلحالة:
أكتوبر  25بتاريخ من أطراف عملّية الرتكيز كول اإلتفاق املربم و وفقا لربت   

ر قدّ  املتفق عليه SGTMشركة كامل أسهم  مبلغ إحالة فإنّ  ،2016
وتبعا لذلك فإّن الفارق يف قيمة سهم  دينار تونسي 13.000.000,000ب

  عند التأسيس والبيع تطّور كاآليت:  SGTMشركة 
  

سهم شركة 
SGTM 

قيمة السهم يف العقد 
لدينار   التأسيسي 

 الثمن عند اإلحالة
  لدينار

 الفارق
  لدينار
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 282,353 382,353  100  القيمة

  
ذات املسامهة أسهم الشركات خفية اإلسم إحالة  أنّ مع اإلشارة إىل   

لنسبة لشركة   ،اليت ال تلجأ إىل االكتتاب العاماخلصوصّية  كما هو احلال 
SGTMلبورصة لبورصة  ، ختضع وجو لعملية تسجيل  عن طريق وسيط 

Seoudienne -unisoTيف الوسيط " املتمثل يف امللف الراهن1
d’Intermédiation." 

  عملّية الرتكيز:أهداف 
لفوائد االقتصادية ملا جاء وفقا تتلخص أهداف عملّية الرتكيز  لتقرير املتعّلق 

  :رتكيز يفالملشروع 
  

 احملافظة على مواطن الشغل وإنقاذ املؤسسة: -
ستفرز مبدئيا انعكاسات إجيابية ولينا بإىل جمموعة SGTM إّن عملية بيع شركة

حملافظة على مواطن    شغل.العلى املستوى االجتماعي وذلك 
  التخفيض من الفوارق اإلجتماعّية:-

من قبل    SGTMورد يف هذا اخلصوص أنّه ينتظر أن يساهم اقتناء شركة 
 ةيف االندماج التام ألعوان هذه األخرية يف ظروف عمل جمموع MBG  شركة 

م لقواعد التصرف يف املوارد البشرية املنطبقة على كافة أعوان  "بولينا" واستيعا
موعة ومن مثة حتسني ظروف العمل و املردودية    .ا

                                                 
عادة تنظيم السوق امل 1994نوفمرب  14مؤرخ يف  1994لسنة  117ون عدد من القان72الفصل  1 ينجر   املاليةتعلق 

شهادة  أوالتسجيل تسليم شهادة تداول  إجراءاتاملالية الناجتة عن عمليات التداول وعن  واألدوات األوراقعن انتقال ملكية 
  .  ألمروسطاء البورصة املعنيني  إىلاملالية بتونس  األوراقتسجيل حسب احلالة من طرف بورصة 
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جلهات: -  خلق حركية 
لفحص،   SGTMتعترب شركة  الشركة الوحيدة الناشطة يف قطاع الصناعة 

فإىل جانب فرصة إنقاذ الشركة واحملافظة على مواطن الشغل فإّن عملّية 
ن من إحداث مواطن شغل جديدة ستنعكس التفويت يف األسهم ستمكّ 

إجيابيا على تنمية اجلهة عرب توفري نشاطات ميكن ممارستها من قبل مؤسسات 
  بصفة غري مباشرة. MBGة أخرى تعمل مع شرك

 :األهداف االقتصاديّة -
لضرورة إىل التحكم  إنّ      توحيد عناصر اإلنتاج يف مؤسسة واحدة يفضي 

من تصنيع  MBGفضال عن تنوع املنتوج نتيجة متكني شركة  ،يف كلفة اإلنتاج
 لالستجابةوهو ما يعطيها فرصة  ، SGTM على شركة كانت حكرا  منتوجات

  الداخلية واخلارجية.طلبات لل
 الفوائد التكنولوجية للعملّية: -

لفوائد اإلقتصادية لعملّية الرتكيز  أنّه  ّمت التأكيد علىوفقا لنفس التقرير املتعّلق 
لغطس  SGTMيتوفر لدى شركة  حوضان معدان للجلفنة 

 :هلما املقاسات التالية  "galvanisation à chaud"الساخن

 م2.8م*1.8م*13:احلوض األول  

  :م1.8م*1م*7احلوض الثاين  
نتمائهما إىل التكنولوجيا  SGTMكما ميتاز احلوضان املستغالن من قبل 

العصرية ذلك أّن تشغيلهما يتم بصفة آلية ممّا جيعل اجللفنة أسرع وذات قيمة 
  أعلى.

فضال م 3م*2م*9مقاساته ال تتعدى فإّن MBG أّما احلوض املتوفر لدى شركة
  .بطريقة كالسيكية عن أّن استعماله يف عملّية اجللفنة يتمّ 

  :م2.8م*1.8م*13:احلوض األولخصائص 
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تقتصر على منتوجات ال يفوق طوهلا  MBG لئن كانت اجللفنة لدى شركة   
سيجعلها قادرة على جلفنة منتوجات مرتا فإّن استعمال احلوض األّول  11عن 

 la doubleواسطة استعمال تقنية الغطس املزدوجمرتا ب 15يصل طوهلا إىل 
immersion. 

فسيكون  ،مرتا 13أمتار و 9طوهلا بني  يرتاوحأّما اجللفنة املتعّلقة مبنتوجات   
وهو  ،"une seule immersion"إلمكان إجنازها يف عملّية واحدة للغطس 

قادرة على حتسني حصتها  MBGجيعل شركة مبا ما يوفر اقتصادا يف التكاليف 
  .لسوق

  م1.8م*1م*7احلوض الثاين: خصائص 
لة نفخ      ميكن  " compresseur de soufflage "يتمّيز هذا احلوض 

علما  ،"Tubes en acier"استعماهلا خاّصة يف جمال قنوات احلديد الصلب 
وأّن اجللفنة اآللية جتعل سحب ماّدة الزنك على املنتوج منجزة بصفة موحدة 

ر حاليا وهي كذلك تفرز إنتاجية ال تتوفّ  ،ومتناسقة يف مستوى تغطية القنوات
  .MBGلدى شركة 

حية أخرى تسمح اجللفنة اآللية اليت يؤمنّ      ها هذا احلوض اقتصادا يف من 
من  %80 ل وحدهعلما وأّن مثن الزنك ميثّ  ،%50 بنسبة تفوقاستعمال الزنك 
  تكلفة اجللفنة.

لتقرير على أّن       على هذه التكنولوجيا MBGحصول وقد ّمت التأكيد 

تنافسية أكرب على مستوى السوق اخلارجية قدرة والتحكم فيها سيعطيها 
  .ملزامحة عديد املؤسسات يف حوض البحر األبيض املتوسط

 ل القانوين لعملّية الرتكيز:التحلي 
 مفهوم الرتكيز االقتصادي:  -1
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ملنافسة واألسعار على أنّه اإعادة تنظيم  من قانون  7 نّصت أحكام الفصل    
: "يعّد تركيزا اقتصاد حبكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكله ينجّر عنه 

حقوق أو سندات نقل كّل أو جزء من ملكية أو حق اإلنتفاع من ممتلكات أو 
مؤسسة من شأنه متكني مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة 

  . على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة"
من  "الرتكيز"مفهوم سعى إىل توضيح املشرّع  يتبّني أنّ  ومن خالل هذا التعريف

  .يف اآلن ذاته تلك العملّيةالوسيلة و النتيجة من  خالل بيان
لوسيلة الوسيلة فإّن ويف ملف احلال  ،الطريقة الّيت مبقتضاها يتّم الرتكيز ويقصد 

لتايل من نقل كامل  ،SGTMأسهم شركة كامل ل يف إحالة  املعتمدة تتمثّ  و
  .SGTMامللكّية لفائدة األطراف احملال هلا أسهم شركة 

  
Ils jouiront de ces actions de manière active ou passive ainsi que 
de tous les droits et obligations qui y sont rattachés. Les vendeurs 
seront en conséquence radiés du registre des actionnaires de la société.   

 
Source : protocole d’accord p11 

ينتج عنها ممارسة سلطة مطلقة على سفإّن هذه اإلحالة  ،لنتيجة املقصودأّما 
وقد تضمنت مالحق  ،ع بسلطة تقريرية متارس عرب جملس اإلدارةالشركة والتمتّ 

استقالة و   SGTMشركة لدير العام املاستقالة مشاريع كول االتفاق نسخ من و برت
  الشركة احملالة. جملس إدارة  ضاءعبقّية أ
لفصل من حيث الوسيلة والنتيجة و  مفهوم الرتكيز وعليه فإنّ      املنصوص عليه 

 وضعّية احلال. يتّوفر يفمن قانون إعادة املنافسة واألسعار  7
 

يف ما يتعّلق خبضوع عملّية الرتكيز الّراهنة إىل رقابة الوزير املكلف  -2
 لتجارة
  



15 
 

من قانون إعادة تنظيم  املنافسة واألسعار أن يعرض على  7أوجب الفصل     
لتجارة كل مشروع تركيز أو عملّية تركيز إقتصادي من  موافقة الوزير املكّلف 

ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو جزء منها.    شأ
لفقرة السابقة على      املعنّية  كّل املؤسساتوينطبق إجراء العرض املشار إليه 

بعملية الرتكيز االقتصادي سواء كانت طرفا فاعال أو هدف هلا وكذلك 
ا يف صورة توّفر أحد الشرطني الّتاليني:    املؤسسات املرتبطة 

 %30نسبة  ،جتاوز نصيب املؤسسات املعنّية جمتمعة خالل سنة :الشرط األّول 
لسوق  من جممل البيوعات أو الشراءات أوكّل الصفقات األخرى املنجزة 
الداخلّية أوجزء منها ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء هاّم من 

  الّسوق.
ختّطي إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات  :الشرط الثّاين

ؤرخ يف امل 2016لسنة  780عدد  على السوق الّداخلية مبلغا معّينا، ضبطه األمر
خضاع عملية الرتكيز االفقتصادي للموافقة املسبقة  2016جوان  13 واملتعّلق 

  .د100.000.000مبائة مليون دينار  
لرجوع إىل مظروفات امللف فإّن رقم معامالت األطراف املعنّية بعملّية الرتكيز  ،و

  هو كاآليت:
عامالتاملرقم   2015   

  لدينار التونسي 
  MBG 57.779.553شركة

  PAF  37.227.817شركة

 70.683.912  جممع بولينا
(Etats financiers 

 
 individuels) 

S.P.D.S.T 5.658.138  
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SGTM 8.504.500 
موع   179.853.920  ا

  2015لسنة  املصدر: القوائم املالّية للشركات
يربز من اجلدول املشار إليه أعاله أّن رقم معامالت بعض األطراف املعنّية و     

لذلك تبعا و  ،د100.000.000مائة مليون دينار بعملّية الرتكيز يتجاوز مبلغ 
خاضعة إىل وجوب احلصول على ترخيص مسبق تصبح عملية الرتكيز الرّاهنة 

لتجارة.    من قبل الوزير املكّلف 
  
 :ثري عملية الرتكيز على وضعية املنافسة يف السوق السوق املرجعّية  

سوق اجللفنة وسوق تتعّلق عملّية الرتكيز الراهنة بسوقيني مرجعيتني ومها : 
بيب من احلديد أّن ترويج ضرورة ومها سوقني مرتابطني  ،سوق صناعة األ

بيب يستدعي    .جلفنتهاحتما هذه األ
  
  سوق اجللفنة: -1

  :  Galvanisationمفهوم اجللفنة   

 الزنك بطبقة خفيفة مانعة من كاحلديد ،الفلزات هي عملية طالء بعض        

  .التآكل من احلديدهذه الطبقة  حتمي و

لزنك.  الفلزات من أكثر الفوالذ ويعدّ      أبسط الطرق  ومناليت جتلفن 
ستخدام الزنك، جلفنة الغمس الساخن.   وأكثرها استخداًما يف عملية الطالء 

  .غمس الفوالذ يف محام ساخن به الزنك املنصهريف هذه الطريقة  تتمثلو     

  ويف ما يلي رسم بياين يربز خمتلف مراحل جلفنة املعادن:   
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لتايل فإّن عملّية جلفنة املعادن تستوجب مرور املعدن مبراحل متعّددة   :و

 إزالة الشحومDégraissage  
  التنظيفRinçage 
 التقشريDécapage  

 التدفيقFluxage  
  التشييحFour de séchage 
 بواسطة الزنك  جللفنةاGalvanisation  

نشاط اجللفنة يصنف من بني  أنّ  وجتدر اإلشار يف هذا اخلصوص إىل    
ت خطرية يف البيئة وفقا األنشطة املتسّ   2339مر عدد لألببة  يف وجود نفا

ت تعلّ املو 2000أكتوبر  10خ يف ؤر امل 2000لسنة  ق بضبط قائمة النفا
من أهّم العوائق ملمارسة كل الرتاخيص املسلمة من وزارة البيئة وتشّ .2اخلطرة

  .هذا النشاط
  
ينبع العرض داخل سوق اجللفنة من الشركات اليت متتلك وسائل اإلنتاج و   

عديد الشركات جتمع بني نشاط أّن مع اإلشارة إىل  ،الالزمة جللفنة املعادن

                                                 
ت اخلطرةتعلّ امل 2000أكتوبر  10مؤرخ يف  2000لسنة  2339عدد من األمر  1امللحق عدد   2    ق بضبط قائمة النفا

Déchets liquides et boues provenant des métaux (par exemple procédés de galvanisation, de 
dégraissage alcalin)revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation et de   
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ويعترب نشاط اجللفنة  .وأنشطة أخرى تتعّلق بصناعة احلديد وحتويله اجللفنة
ائي قابل ن املصنّ نشاط تكميلي أساسي ميكّ  ع من احلصول على منتوج 

  للتسويق.
أّن وسائل إنتاج الشركات اليت  على يف هذا اخلصوص ويتجه التأكيد    

متتلك أحواض جلفنة ال يتجاوز طوهلا  فأغلبيتها ،خمتلفة اجللفنةتنشط بسوق 
كيده يف  طبق ما  SGTM، يف املقابل متتلك شركة  امرت  12.5 سبق بيانه و

ا  ،ذات ميزة تنافسّيةوسائل إنتاج  مظروفات امللف ّ تسمح جبلفنة ذلك أ
م،كما متتلك هذه  1.8م وقطرها  2.8وعرضها مرتا  15قنوات حديد طوهلا 

حوضا اجللفنة املستغالن من (تكنولوجيا تساهم يف ختفيض التكاليفاألخرية 
  .يشتغالن بصفة آلية ممّا جيعل اجللفنة أسرع وذات قيمة أعلى) SGTMقبل 

  
  

شطني بسوق اجللفنة إىل جانب شركة       ال   SGTMوعليه فإّن وجود 
ا على أساس عدم امتالك بقّية الشركات  يشكل يف حقيقة األمر بدائل خلدما

اخلدمات املعروضة منافسة  قادرة علىغري نتاج إوسائل  الناشطة بسوق اجللفنة
منافسة هذه   SGTMيف املقابل ميكن لشركة  ،إال أنّهSGTMمن قبل 

وقّد مت التأكّيد ضمن  توسطة احلجم.املصغرية و الالشركات وجلفنة املعادن 
هذا الصنف من وسائل  SGTMمظروفات امللف صراحة على احتكار شركة 

  :اإلنتاج
  

لضرورة إىل التحكم يف كلفة اإلنتاج فضال  إّن توحيد عناصر اإلنتاج يف مؤسسة واحدة يفضي 
على شركة  حكرا من تصنيع منتوجات كانت MBGة متكني شركة عن تنوع املنتوج نتيج

SGTM  واخلارجية. الطلبات الداخليةوهو ما يعطيها فرصة لتوفري  
  6املصدر. مظروفات امللف من تقرير الفوائد اإلقتصادية ص عدد 
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تضمن معطيات  كما جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن ملف الرتكيز     

وقد وردت هذه  ،حول احلصص السوقّية للشركات اليت تنشط بسوق اجللفنة
ا  املعطيات عاّمة لطن اليت يتم جلفنتها احتساب كمّية املعادن  تضمّنتألّ

لتايل فإّن هذه املعطيات ال ميكن  هذه املعادن حجم التمييز بني دون و
ا ال تراعي املفاهيم املتع على اعتبار  خبصائص املنتوج والبدائلّلق اعتمادها ألّ

ا تنشط يف سوق اجللفنة إال أّن  ّ لرغم من أ وأّن خمتلف هذه املؤسسات 
ا املقّدمة ال   ، SGTMل بدائل للخدمات اليت تقّدمها شركة تشكّ خدما

لتايل ال ميكن أن تنتمي إىل نفس السوق املرجعّية .   و
  

ة من قبل الفوارق بني وسائل اإلنتاج املستغلّ ويف ما يلي جدول يبّني    
  املؤسسات الناشطة بسوق جلفنة املعادن:

  
لفنة طبيعة املعادن   الشركة   وفقا لألحجاما

  طول*عرض*قطر
وهي شركة  Maklada ELJEMشركة 

 filsمتخصصة يف صناعة خيوط احلديد 
d’aciers   وتتوىل هذه الشركة بدورها جلفنة هذه

اخليوط املعدنية.ويرتاوح مسك هذه اخليوط احلديدية ما 
  à 6,00 mm 1,60بني 

  à 6,00 mm 1,60اخليوط احلديدية ما بني 

  جلفنة املعادن صغرية احلجم SOFAMشركة 
 MSGI SFAX l’unité de galvanisation (dimension cuve deشركة 

zinc : Longueur 11,5 M, Largeur 1,5M, 
Profondeur 1,2M (Norme de  

Galvanisation  ISO1461  
 ELFOULADH dispose d’un bain de zinc de  شركة الفوالذ 

12,5m de longueur  
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  مرت 11ال تتجاوز اليت  املعادنجلفنة  MBGشركة 

جلفنة املعادن صغرية ومتوسطة احلجمو املعادن   SGTMشركة 
  مرت  12اليت يفوق طوهلا 

  لشركات اجللفنة اإلفرتاضية  املصدر: مظروفات امللف واملواقع التجارية

  
وسائل إنتاج متكنها من  متتلك SGTM شركة أنّ خيلص ممّا تقّدم  النتيجة:

من و ملعادن متوسطة وصغرية احلجم كّل ما يتعّلق مزامحة شركات اجللفنة يف  
 امرت  15و امرت 13املعادن اليت يرتاوح طوهلا ما بني  على سوق جلفنة ةيمناهل

نها من متكّ   SGTMمع التأكيد على أّن وسائل اإلنتاج اليت متتلكها شركة
  طن سنو من املعادن. 40.000جلفنة 

بيب من احلديد:-2    سوق صناعة األ
بيب الّسوق املرجعّية الثانية يف مشروع الرتكيز      تشكل سوق صناعة األ

جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أّن التقرير املقّدم من أطراف و .الراهن
لتطرق إىل سوق اجللفنة وجعلها حمور  ، يف مشروع الرتكيزعملّية الرتكيز اكتفى 

ا سوق مل يتم التطّرق  املقابل لرغم من كو بيب احلديد  إىل سوق صناعة أ
  ذات صّلة مباشرة بسوق اجللفنة .

دون التطرق إىل   MBGزت على ذكر شركة كما أّن خمتلف تقارير امللف ركّ 
صناعة يف عملّية الرتكيز وشركة هاّمة بسوق هاّما بوصفها طرفا   PAFشركة 

بيب   .من احلديد األ
تنشط  PAFيف هذا اإلطار يتجه التأكّيد على أّن شركة حتويل املعادن      

بيب من احلديدداخل سوق  مع  ،صناعة األ بعة  بولينا "وهي شركة 
 من بني الشركات املسجلة ببورصة تونس إىل أّن هذه األخريةونظرا "القابضة

ا ملزمة بتقدمي 2008منذ سنة  ّ حول خمتلف  حتاليل مالية واقتصادية، فإ
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ا  مع شركا يتم نشرها للعموم إلعطاء فكرة حول حقيقة قيمة أسهم هذا ا
ت والتحاليل شركة   .PAFوقد مشلت خمتلف هذه النشر

  
دي   PAFتتمتع شركة و        بيب احلديد، ّسوق يفمبوقع ر كما   صناعة أ

غلب املنشورات لكرتوين هو مؤكد مبوقعها اإل وحبصة  املدرجة ببورصة تونس،و
فيما تستأثر بقية الشركات املنافسة هلا حبصص   %60قدرت بهاّمة سوقّية 
لرجوع إىل موقع  فقط  %15قدرت أّمهها بضعيفة  سوقّية  Tunisieوابو

valeurs، :بيب هي كاآليت   فإّن احلصص السوقّية داخل سوق صناعة األ
   

  
  Etude POULINA http://www.tunisievaleurs.comاملصدر: 

وينبع الطلب على منتوجات قنوات احلديد من كّل الشركات الناشطة يف  
ث، الفالحة   حاجيات النشاط االقتصادي كّل وفقا   ...قطاع املقاوالت، األ

  .الذي ميارسه
  :نة من استعماالت قنوات احلديد من قبل شركات املقاوالتويف ما يلي عيّ     
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Un  échafaudage 

 
احلديد ال عة من البالستيك ومن مواد أخرى غري القنوات املصنّ ّن علما 

الثمن أو خصوصّية  جهةميكن اعتمادها كبدائل لقنوات احلديد سواء من 
 االستعمال.

لتايل    فإّن عملّية الرتكيز الراهنة ستمكن الشركات املنتمية إىل جممع بولينا  ،و
  القابضة من:

مع   امرت  15و  امرت  13ما بني  احتكار جلفنة معادن يرتاوح طوهلا -
ألف طن  30ألف طن  70تساوي إمجالية التمتع بطاقة إنتاج سنوية 

 SGTM.ألف طن خاّصة بشركة  40و   MBGخاّصة بشركة 
بيب، إذ أّن مشروع   PAFتدعيم هيمنة شركة - يف سوق صناعة األ

نها من صناعة قنوات حديد طويلة احلجم يمكّ سالرتكيز الراهن 
نها من جلفنة اليت متكّ  SGTMلنظر إىل استحواذها على شركة 

لتايل ،معادن من هذا احلجم من احتكار تصنيع هذا الصنف من  و
توازن العديد من القطاعات م يف التحكّ قنوات احلديد مع إمكانية 

كقطاع   ا الصنف من املنتوجاتاالقتصادية اليت تستخدم هذ
 املقاوالت.
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مع بولينا فإّن مشروع الرتكيز الراهن سيمكّ  وعليه       ن الشركات التابعة 
م يف التوازن العام كّ مرجعّية وأيضا من التحسوق  من اهليمنة عل أكثر

لرسم البياين التايل: طبق مالقطاعات اقتصاديّة خمتلفة    هو مبّني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  سوق جلفنة املعادنيف 
يف سوق جلفنة معادن الصغرية  MBGتدعيم مكانة  -

 ومتوسطة احلجم
 جلفنة معادن طويلة احلجم  MBGشركة احتكار  -

بيب احلديد   يف سوق صناعة أ
 تدعيم هيمنة شركة 

بيب   PAFخلق وضعية هيمنة لفائدة شركة   بسوق صناعة أ
 احلديد طويلة احلجم

اإلندماج العمودي 
للشركيت  
MBGو PAF      

مع بولينا    التابعتني 
 

  التحكم يف توازن العديد من القطاعات االقتصادية
بيب احلديد لتقدمي القطاعات االقتصاديّة  اليت تستعمل أ

  منتوجات وخدمات معينة:
  قطاع البناء

  خدمات املقاوالت
ث   صناعة األ

 الفالحة 

ارتفاع حواجز 
الّدخول إىل سوق 
اجللفنة على اعتبار 
تصنيفه كنشاط 

 ملوث 
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 :املوازنة االقتصادية  
من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار ينظر جملس  12فصل طبقا لل      

املنافسة يف مدى مسامهة مشروع الرتكيز االقتصادي أو عملية الرتكيز يف التقّدم 
ملنافسة. الكايف ضمان التعويضالتقين أو االقتصادي قصد    عن اإلخالل 

خذ يف تقييمه ملشروع الرتكيز اإلقتصادي بعني     االعتبار كما جيب أن 
  ضرورة تعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات إزاء املنافسة الدولية.

 أّوال: يف ما يتعّلق بسوق اجللفنة
ملنافسة: -أ    اإلخالل 

ملنافسة     يف عملية الرتكيز الراهنة تربز على حّد احملتملة إّن مظاهر اإلخالل 
بيب.السواء يف كّل من سوق جلفنة    املعادن ويف سوق صناعة األ

  يف: ملنافسة يتمثل اإلخالل ،على مستوى سوق جلفنة املعادن*

 ،SGTMأال وهي شركة إزاحة منافس  -

يف سوق جلفنة املعادن صغرية   MBGتدعيم املكانة التنافسّية لشركة -
لنظر لوسائل اإلنتاج املتطورة واليت كانت على ملك  ومتوسطة احلجم 

 ،SGTMشركة 

ا مرت  12ليت يفوق حجمها خلق وضعية هيمنة يف سوق جلفنة املعادن ا -
 .MBGلفائدة شركة 

مظاهر التقّدم التقين واإلقتصادي الكايف الذي ميكن من تعويض هذا  -ب
  اإلخالل يف املنافسة:
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ستغالل  MBGإّن شركة  فوراق امللف، وفقا ملا هو مضمن     ستكتفي 
استثمارات أو ا يفيد وجود مل ال أثر ه، ذلك أنّ SGTMوسائل إنتاج شركة 

كيده  ،إجياد تكنولوجيا حديثة يف مستوى هذه السوق بل أّن كلما ما ّمت 
لتايل فإّن SGTMهو استغالل وسائل اإلنتاج املتطورة واخلاّصة بشركة ، و

يف مشروع الرتكيز  ار متوفّ  يكون سوف لنعنصر التقّدم التقين واالقتصادي 
  الراهن.

من عملّية الرتكيز على اعتبار أمهّية  اهلدف الرئيسيتشكل الّسوق الوطنّية و    
يف املقابل تتمّيز هذه الّسوق  ،(النابع من قطاعات اقتصادية خمتلفة)الطلب 

مهّية احلالذي يفسّ و  العارضني داخلها بقّلة دخول منافسني اليت تعيق واجز ر 
نشاط اجللفنة هو فإّن  ،إىل جانب أمهية رأس املالإليها، ذلك أنّه جدد 

دة من وزارة البيئة هذا ث يستجوب احلصول على تراخيص متعدّ نشاط ملوّ 
 الرفض هلذا الصنف من املشاريع امللوثة يف عديد اجلهاتعن موجة فضال 

تمع املدين ت ا   .ا والصادرة عن خمتلف مكّو
للمؤسسات تعزيز القدرة التنافسية بحلفاظ و اجلانب املتعّلق  أّما خبصوص   

سيقتصر على أّن مشروع الرتكيز على جه التأكيد فإنّه يتّ  ،إزاء املنافسة اخلارجّية
العنصر ال يشكل  غري أّن هذا ،وق اخلارجيةلسّ  MBGشركة ة تدعيم مكان

لفنة الوطنّية جلسوق ال هدهاهلام الذي ستشحبكم اإلخالل  اكافي  اتعويض
والذي سينعكس حتما على توازن العديد من القطاعات االقتصاديّة  املعادن

ث والفالحة...و كاملقاوالت األخرى   لتايل على أسعار خمتلف ، صناعة األ و
لّسوق اخلدمات واملنتوجات املروّ  الوطنّية اليت سيشهد الطلب داخلها جة 
نطالق املشاريع    الوطنّية املربجمة يف خمتلف القطاعات االقتصاديّة.  ارتفاعا 

بيب   نيا: يف ما يتعّلق بسوق صناعة األ
ملنافسة: -أ   اإلخالل 
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بيب ملنافسة  يتمثل اإلخالل   يف :خاّصة على مستوى سوق صناعة األ

بيب من احلديد  PAFتدعيم هيمنة شركة  -  ،بسوق صناعة األ
بيب اليت يفوق طوهلا  -  .امرت  12خلق وضعّية هيمنة يف سوق صناعة األ
تمون إىل امتالك قوة تفاوضية هاّمة مع املستهلكني املهنيني الذين ين -

  .قطاعات اقتصادية
بيب طويلة احلجم  - احلّد من دخول منافسني جدد لسوق صناعة األ

 ،لوسائل إنتاج هذا الصنف من املعادن  PAF شركة من خالل احتكار
ا التأثري - ّ على تكاليف إنتاج املؤسسات  فرض أسعار احتكارية من شأ

ا بيب لصناعة منتوجا سينعكس ما وهو  ،اليت تستعمل هذا الصنف من األ
 .لسلب على القدرة الشرائية للمستهلك النهائي

واإلقتصادي الكايف الذي ميكن من البحث عن مظاهر التقّدم التقين  -ب
 :تعويض هذا اإلخالل يف املنافسة

كما سبق بيانه ،مظاهر التقّدم التقين واالقتصادي مفقودة يف هذا امللفتبدو 
استغالل وسائل اإلنتاج املتوفرة لدى على تيسري هذا املشروع  سيقتصرحيث 
  .SGTM شركة

  

  :خصوصّية عملّية الرتكيز الراهنة 
جانب ما ورد بدراسة السوق من معطيات حول تدعيم موقع هيمنة إىل   

 "MBG"و "PAF "ركة شمن جممع بولينا ومها كّل من  الشركات التابعة لكل

بيب ، فإّن  بكل من سوق جلفنة املعادن خصوصّية احلجم وبسوق صناعة األ
الطرف الثاين من عملية الرتكيز  حتول دون اإلشارة إىل أنّ مجلة هذه النتائج ال 

ت اقتصادية SGTMأال وهو شركة  ولعل النظر يف  ،هي شركة متر بصعو
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صنف من مشاريع هذا املشروع يقتضي األخذ بعني االعتبار خصوصّية هذا ال
 الرتكيز الذي يستدعي الوقوف عند عناصر حمّددة ذات عالقة مبؤسسة مترّ 

ت اقتصادية.    بصعو
ر  3هيئات املنافسة املقارنة يف هذا اإلطار فقد أمجعت      على أّن تقييم آ

ت اقتصادية على هيكلة السوق  مشروع تركيز يتعّلق بشركة متر بصعو
  ل يف:تتمثّ  4يستوجب النظر وحتليل عناصر بعينها

  
ت االقتصادية  ةسالتثبت من اإلختفاء احلقيقي للمؤسّ  .1 نتيجة الصعو

ا يف حال عدم إحالتها للغري  ،اليت متّر 
لة تكون أقّل ضررا على هيكلة السوق بت من تّوفر عروض إحاالتثّ   .2

 ،املعنّية
  التثبت من غياب إمكانية تضرر املستهلك نتيجة مشروع اإلحالة. .3

دف حسن حتليل هذه العناصر متت مراجعة حمامي أطراف الرتكيز ملدّ       و
لس   .مبعطيات ومعلومات تساعد على دراسة خمتلف هذه النقاط ا

  
  
  

                                                 
3 Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)  du 31 Mars 1998, « Kali et 
Salz » , aff.68/94 et 30/95, REC.P.I-1375. 
Arrêt du conseil d’Etat du 6 février 2004 relatif à la concentration SEB/MOULINEX, numéro 
249267  
4 "les trois critères cumulatifs définis par la cour dans cet arrêt ont du reste repris par le conseil 
d’Etat, dans une décision du 6 Février 20043. Il peut, selon la jurisprudence, être considéré que 
les effets  d’une opération  ne seraient pas plus dommageables pour la concurrence que la 
disparition de l’entreprise en difficulté lorsque : 

- Ces difficultés entraîneraient la disparition rapide de la société en l’absence de reprise 
- Il n’existe pas d’autre offre de reprise moins dommageables pour la concurrence, 

portant sur la totalité ou une partie substantielle de l’entreprise. 
- La disparition de la société en difficultés ne serait pas moins dommageable pour les 

consommateurs que la reprise projetée. », direction des affaires financières et des 
entreprises, comité de la concurrence, DAF/COM/WD(2009)91, OCDE. 
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 SGTMشركة اجللفنة وحتويل املعادن  العنصر األّول: التحقق من خروج 
ت االقتصادية من السوق يف حال عدم إحالتها للغري: لصعو  اليت متر 

ت اقتصادية خالل  SGTMمّرت شركة اجللفنة وحتويل املعادن    بصعو
ا وتسجيلها خسارة  تلخصالثالث سنوات األخرية ت خاّصة يف ارتفاع ديو

  فاقت ثلث رأمساهلا:
  جدول حول النتائج السنوية لشركة اجللفنة وحتويل املعادن 

  
  2015  2014  2013  العنوان

  3400.000  3400.000  3400.000  س مال الشركةرأ
  )1.589.739(  )1.932.603(  183.011  النتيجة قبل األداء

نسبة اخلسارة من قيمة 
  رأس املال

  56% %47  

  
مللفووفقا للتقارير املضمّ     استغالل وسائل اإلنتاج  فقد ثبت أنّ  ،نة 

اليت  الرئيسية األسباب  هي نتوجات النهائيةللم يةتسويق إسرتاجتيةوغياب 
ا  ف مغايرةطريقة تصرّ  تّوخي وعليه فإنّ  ،كانت وراء خسارة الشركة من شأ

وتدعيم  SGTM لشركة املايلو  الوضع االقتصادي حتسنييف حتما  أن تساهم
على  ي بسوق اجللفنةوضعيتها يف السوق كوحدة اقتصادية وكمنافس جدّ 

ااعتبار  ّ الشركة  متثلّ  وهي كذلك ،رة وفريدةمتتلك وسائل إنتاج متطوّ  أ
لسوق القادرة على جلفنة معادن من قياسات حمّددة و  طريقة وفقا لالوحيدة 

  جلفنة عصرية وسريعة.
لتايل فإنّه خيلص من حتليل العنصر      شركة  ةعدم إحال أنّ  األّولو

SGTM مع بولينا القابضة  عنه ينجرّ  سوف لن إىل الشركات التابعة 
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ر  حتما على خالف ما ّمت التمّسك به من أطراف عملّية  من السوق هاإند
  الرتكيز.
  العنصرالثاين:التثبت من توفر عروض إحالة بديلة تكون أقّل ضررا

  :على هيكلة السوق املعنّية
يف إطار نظرها يف مشاريع تركيز  5وفقا ملا دأب عليه عمل اهليئات املقارنة    

ت  على أنّه حىت يف غياب خضوع العمل استقر  فقدتتعّلق بشركة متر بصعو
ا  ّ ت اقتصادية إىل قانون اإلجراءات اجلماعّية، فإ الشركة اليت متر بصعو

  .6مطالبة بتأكيد ما يفيد غياب عروض بديلة بوسائل إثبات جديّة
لرجوع إىل وضعّية احلا     مل ختضع SGTM أسهم شركة   ل فإّن إحالةو

 وهو تصاالت شخصّيةالعملّية إشهار بل ّمتت عن طريق املراكنة وعن طريق 
  .SGTMيؤكد غياب إشهار عملّية إحالة شركة  األمر الذي

 
 عروض رين من توفكّ النتيجة: إّن غياب إشهار عملّية إحالة أسهم مل مي

انطوى على مسامهة يف ر هو عرض املتوفّ بديلة بل أّن العرض الوحيد 
مع  تدعيم يشكل أنّه  نعفضال  ،"بولينا"وضعية هيمنة الشركات التابعة 

بيب.خطورة على التوازن العام    لكّل من سوق اجللفنة وسوق صناعة األ
  
  
 

                                                 
5 Avis du conseil de la concurrence n 05-A-01 du 7 Janvier 2005 relatif à l’acquisition de la 
société laboratoires Dolisos par la société Boiron (point 140) 
6 « Le conseil a rappelé dans son avis qu’en absence  de procédure collective avec appel public à 
repreneur, il appartient aux parties de démontrer par tout moyen, qu’il n’existait pas d’autre 
alternative d’achat des laboratoires Dolisos, les éléments fournis par les parties se sont cependant 
avérés insuffisants pour démontrer la satisfaction de cette condition. De plus, la société étrangère 
avait déclaré son intérêt à pénétrer le marché, Dolisos constituant une cible d’acquisition 
possible. Enfin, il existait de nombreux concurrents étrangers susceptibles d’être intéressés, 
même s’ils ne s’étaient pas déclarés.  Direction des affaires financières et des entreprises, comité 
de la concurrence, DAF/COM/WD(2009)91, OCDE, Page 4. 
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 التثبت من غياب إمكانية تضرر املستهلك نتيجة مشروع اإلحالة: 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015لسنة  36قانون عدد ال جعل  املتعّلق 

ما منه نّص على  األّول ذلك أّن الفصل ،من رفاه املستهلك هدفا رئيسيا
يهدف هذا القانون إىل ضبط األحكام املتعلقة حبرية األسعار وحتديد "يلي:

القواعد املنظمة حلرية املنافسة مبا يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة 
  ... ".ورفاه املستهلكقتصادية اال

فإّن البحث يف انعكاس عملية الرتكيز الراهنة على رفاه املستهلك  عليهو     
  من هذا القانون. األّول يعترب إنفاذا ملقتضيات الفصل

نّ      ألساس  علما   املستهلك املهيناملستهلك يف إطار امللف الراهن هو 
  .الذي يتوىل شراء قنوات احلديد إلستغالهلا لتوفري منتوجات وخدمات أخرى

لسوق الوطنّية نسبة هاّمة من رقم املعامالت ومتثّ     ل املنتوجات املروجة 
ّن  . MBG و شركة SGTMاحملقق من قبل كّل من شركة  منتوجات علما 

لفنة املروّ  لسوق احمللّية يتم املعادن ا طلبها من أصناف خمتلفة من جة 
   ...املستهلكني املهنيني كمقاويل البناء و الشركات الناشطة بقطاع الفالحة

فإّن انفراد شركة  عليهو ،وخيضع حتديد هذه املواد لقاعدة العرض والطلب     
PAF  يف حال  ،بتوفري منتوجات حمّددة من قنوات احلديد من شأنّه التأثري

املنتوجات يف غياب منافسة على مستوى أسعار هذه على هذه  ،تنامي الطلب
  املواد.

ل الضمان الوحيد املنافسة تشكّ أّن وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل    
  لتعديل أسعار السوق وفقا لقاعدة العرض والطلب.

من تعزير متوقعها يف   MBGن مشروع الرتكيز الراهن شركةمكّ سيولئن   
 واليتعلى املستوى الوطين املهيمنة  PAFإنفراد شركةأسواق خارجية إال أّن 

من شأنّه التأثري بصفة مباشرة على سوق صناعة  "بولينا"تنتمي إىل جممع 
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ت ،قنوات احلديد لتايل من إمكانية التحكم يف األسعار وحتديدها يف مستو و
وهو األمر الذي تؤكده خمتلف  ،قد تتجاوز السعر الناتج عن سوق تنافسّية

ت االقتصادية اليت اهتمت بسلوكيات الناشط االقتصادي املهيمن   .النظر
ويف ما يلي رسم بياين يربز السلوك الذي يعتمده املهيمن يف حتديد سياسته    

  التسعريية:

  
  

ويربز الرسم البياين املشار إليه أعاله أّن الثمن احملّدد من طرف شركة  
يكون أرفع من الثمن  m(prix de monopole) pواملشار إليه ب  مهيمنة

يف حني تكون الكميات  cp (prix de la concurrence) الناتج عن املنافسة
لتايل يكون   ،املنتجة من املهيمن أقل من الكميات املنتجة يف سوق تنافسية و

  أي الفوائد احملصّلة دون وجه حق هاّمة جدا.  RENTEالريع 
  
  
 

لنظر إىل مجلة العناصر اليت ّمت حتليلها واليت أفضت إىل:   و
ت االقتصادية اليت تعيشها شركة  - ميكن جتاوزها من  SGTMأّن الصعو

وبقّية  MBGإىل شركة حتما إحالة أسهمها دون قبل هذه األخرية 
 أطراف عملية الرتكيز.
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ن من ر عروض بديلة متكّ حال دون توفّ عدم إشهار عملّية اإلحالة إّن  -
يكلة السوق   .إحالة الشركة دون الضرر 

تبدو والّسوق الوطنّية إّن استفادة املستهلك من مشروع الرتكيز الراهن  -
يف أسواق  MBG شركةغري مؤكدة مقابل إمكانية تدعيم متوقع 

 خارجية.
من شأنّه التأثري سلبيا على هيكلة سوق  SGTM إّن إحالة شركة -

بيب من احلديد من خالل تدعيم هيمنة شركة  ، كما PAFصناعة األ
من احتكار جلفنة معادن  MBGمتكني شركة هذا الرتكيز إىل  سيفضي

لتايل احتكار سوق جلفنة املعادن ، ذات خصوصّية من حيث احلجم و
 الطويلة احلجم.

نتائج املوازنة االقتصادية انتهت إىل ضعف الفوائد االقتصادية الناجتة  نّ إ -
عن مشروع الرتكيز واليت ال ميكن هلا حتقيق التعويض الكايف لإلخالل 

 ملنافسة الناجم عن مشروع الرتكيز الراهن.
على مرتفعة اخلطورة  اإلندماج العموديإّن األضرار احملتملة هلذا  -

بيب على أساس إمكانية يف سوق صناعاملنافسة  شركة  استغاللة األ
PAF  هلا من خالل عدم متكني اإلندماج إلزاحة وعرقلة املنافسني هلذا

ا متتلك وسائل إنتاج جلفنة من  واليت الالشركات املنافسة  جلفنة معاد
   الراهن. يف وحدات اجللفنة اليت ستحتكرها مبقتضى مشروع الرتكيز

 لس املنافسةاجللسة العاّمة االستشارية  فإنّ  األسبابلكّل هذه      
قتناء المشروع عملّية قرتح عدم املوافقة على ت رتكيز االقتصادي املتعّلق 

وجمموعة أخرى من املسامهني لكامل   MBGشركة موسين  لقوارير الغاز 
 املشروع املذكورأّن ضرورة  SGTMأسهم شركة اجللفنة وحتويل املعادن 

لنفع بصفة مباشرة أو غري مباشرة على املستهلك و يلن   لنعود 
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يف حتقيق تقّدم تقين واقتصادي بقدر عملّية الرتكيز اإلقتصادي تساهم 
ّل من سوق جلفنة املعادن يف ك ما تساهم يف خلق وضعّية احتكارية
بيب من احلديد ت  عن أنّ هذا فضال ، وسوق صناعة األ الصعو

عتماد طريقة  SGTMاالقتصاديّة اليت تعيشها شركة  ميكن جتاوزها 
التفريط   SGTMويف صورة اعتزام املسامهني يف شركة  تصّرف رشيدة

غري مهيمنة جتنبا إحالتها إىل شركة من املتعّني فإنّه  ،يف هذا النشاط
ملنافسة  لربوز وضعّية اقتصادية احتكارية ها التشريع املتعّلق 

  واألسعار.
  

لس املنافسة بتاريخ اجللوصدر هذا الّرأي عن   26سة العاّمة 
سة السّيد  2017جانفي  وعضويّة السّيدات والّسادة حممد العياديبر

واهلادي بن وحممد بن فرج وعمر التونكيت  ورجاء الشواشيماجدة بن جعفر 
لسعود شكري املامغلي و أكرم الباروين و مراد  وخالد السالمي وسامل 

اجللسة السّيد  وكاتبوحبضور املقّرر العام السّيد حممد البحري القابسي 
  نبيل السمايت.

  الرئيس           
 حممد العيادي                                


