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  الجمھوریة التونسیة 
  مجلس المنافسة 

  172645الملف عدد 
  
  

  عملیة تركیزمشروع  الموضوع:
  النقل البحري بالحاویات القطاع:

  
  
  
  
  
  

   172645الرأي عدد  
  2017سبتمبر  20عن مجلس المنافسة بتاریخ  الصادر 

  
  إّن جملس املنافسة،

  

        حتت  املنافسة التجارة املرّسم بكتابة جملسبعد االّطالع على مكتوب وزير 
           تركيز  عمليةشروع رأي حول مالواملتضّمن طلب  2017جوان  5بتاريخ  336عدد 

                      "Maersk lineA/S"عرب فرعيها  "Maersk line" الناقل البحري اقتصادي تتمثّل ىف اقتناء

 Hamburg Süamerikaniche"البحري األملاينالناقل جلميع أسهم  "Maersk A/S"و

Dampfschiffahrts-Gesellschaft HSDG" ّمع األملاينمن  اململوكة كّليا من طرف  .Dr" ا

Oetker Group".  

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

ق بضبط تعلّ امل 2016جوان  13ؤرخ يف امل 2016لسنة  780مر حكومي عدد األوعلى 
املبلغ األدىن لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرتكيز االقتصادي للموافقة 

  .املسبقة

يغ القانونّية وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الصّ 
  .2017 سبتمرب 20 األربعاءجللسة يوم 
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  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد احلبيب الصيد يف تالوة تقريره الكتايب.
  

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

  عملية الرتكيزتقدمي . األولاجلزء 

  اإلجراءات -1
عادة تنظيم املنافسة إمن قانون  )9(التاسع و  )7( السابع عمال مبقتضيات الفصلني

إعالم  2017مارس  29 بتاريخ "Maersk line" للناقل البحري القانوين  املمثلّ توّىل واألسعار 
 ه عرب فرعيهمنّوب اقتناءىف  تتمثلّ  اقتصاديتركيز مبشروع عملية  التجارةالصناعة و وزير 

"Maersk lineA/S" و"Maersk A/S"  األملاينجلميع أسهم الناقل البحري"Hamburg 

Süamerikaniche Dampfschiffahrts-Gesellschaft HSDG"  ّيا أحد الفروع اململوكة كل
مع األملاين من طرف   ."Dr. Oetker Group" ا

 

 36من القانون عدد ) 11الفصل احلادي عشر (من حكام الفقرة الثامنة وعمال 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار توىل 2015سبتمرب  15الصادر بتاريخ  2015لسنة  وزير  املتعّلق 
شروع عملية الرتكيز موضوع االستشارة مب لس املنافسةجمإشعار  2017 جوان 5بتاريخ التجارة 
  املاثلة.

  
ئق التالية: ستشارةاال رفت مبلفظأو    الو
  2016 مارس 29وثيقة إعالم وزير التجارة مبشروع الرتكيز االقتصادي مؤرخة يف. 
  2017 مارس 14بتاريخ بيع العقد نسخة عن  . 
  شركة سرييمقائمة يف "Maersk line"  شركة و "Dr. Oetker Group" شركة و

"Hamburg Süamerikaniche Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG". 
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  ت القوائم املالية  2014و 2013لسنوات املصادق عليها من طرف مراقب احلسا
 ."Maersk line"لشركة 2015و
 شركةكّل من   أطراف عملية الرتكيز قائمة يف فروع "Maersk line" 

 Hamburg Süamerikaniche Dampfschiffahrts-Gesellschaft"شركةو 

HSDG" كّل فرع  مسامهتهما يفٍ أس مال ونسبة. 
 شركةمن كّل   طريف عملية الرتكيزقائمة يف الشركات املرتبطة اقتصاد ب "Maersk 

line"  شركةو "Hamburg Süamerikanich Dampfschiffahrts-Gesellschaft 

HSDG". 
 ت  2015و 2014لسنوات  القوائم املالية املصادق عليها من طرف مراقب احلسا

 "Dr. Oetker Group"والشركة البائعة  "Maersk line" نيةتلشركة املقل 2016و
-Hamburg Süamerikanich Dampfschiffahrts" والشركة املستحوذ عليها

Gesellschaft HSDG". 
 
 

  أطراف عملية الّرتكيز - 2
  األطراف املعنية بعملية الرتكيز موضوع االستشارة الراهنة يف: تتمثلّ 

  قتنيةالشركة امل  .أ
 ستسّ  للنقل البحري شركة دمناركيةوهي  "Mærsk line A/S"مريسك سيالند

ت والشحن على  الشركات أكربمن  وتعدّ ، 1928سنة  كوبنهاغن يف العاملة يف جمال احلاو
مع الدمناركي العمالق  ة شركات ضمنوواحدة من عدّ  العامل مستوى ايه يب موالر "ا
سّ  "A.P Moller-Maersk" "مريسك ة منها جماالت عدّ  يف الناشطو  1904س سنة الذي 

تما يرتبط   الطاقة والتنقيب عن النفط ومنها ما يرتبط بقطاعات واللوجستيك مبجال احلاو
  والتأمني والبنوك. وبناء السفن

ت وشحنسطول حبري لنقل أأكرب "Mærsk line A/S" شركة كلومتت  ،يف العامل احلاو
فيما على ملكها  118 ئة ومثانية عشرام سفينة منها )611وإحدى عشر ( ستمائةّم إذ يض

 EEEمن فئة احلامالت العمالقة صنف حامالت ) 8منها مثانية (وتصنف  .غ الباقيتتسوّ 
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ت واليت  حبرية قلة أكربومن ضمنها  14500EVPإىل  شحنة تصلّ  واليت ميكنها محلّ  للحاو
   "Emma Maersk". "إميا مريسك"ى تسمّ 

طاقم  7000عني بني موزّ  ملاحول الع عامال Mærsk line A/S" 33000"شركة  شغلّ وت
  العامل. لحو  ابلد 114مكتب متثيل بـ 374بـ يعملونرضي أ طاقم 25000حبري و

حية حجم النشاط  12وتسليم حويل  بنقل 2015خالل سنة  الشركة قامت ،ومن 

   .احريف 590000لفائدة  ميناء حول العامل 343إىل من و  مليون حاوية
من قبل الشركة خالل السنة املالية  قاخلام احملقّ ر رقم املعامالت يقدّ ، ناحية املاليةالمن و 

لنسب  " Mærsk line A/S " ع رأس مالويتوزّ  .امليار دوالر  40.31بـ 2015 على املسامهني 
  التالية:

  

  نسبة المساھمة  المساھم
A.P Moller 

Holding A/S   41.51%  

A.P Moller og 
Hustru Chastine 

Mc-Kinney 
Mollers 

Familiefond 

8.84%  

Den A.P 
Mollerske 

Stottenfond 
3.11%  

  %46.54 بورصة كوبنھاجن
  %100  المجموع

  Mærsk line A/S " " توزع ٍأس مال شركة   :1الجدول عدد  
  

  هدفةستالشركة امل  .ب

 " Gesellschaft-DampfschifffahrtsHamburg Südamerikanische"شركة 
مبدينة االجتماعي ها نقل حبري أملانية يقع مقرّ  وهي شركة"Hamburg Süd"  ختصارااأو 

سست يوم  وسيطا ومضار  )11( احتاد إحدى عشر  عن طريق 1871نوفمرب  4هامبورغ، 
ت عرب حمور مشال ،مبيناء املدينة مريكا الالتينية  جنوب-وختتص يف نقل احلاو يربط أورو 

  .أساسا
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ئة ام سطوال حبر يتكّون منأ تشغلّ و  "Dr. Oetker" للمجمع األملاين ةالشرك عوتتب
 حققت رقم معامالتقد و  ،شخصا حول العامل 6300ف سفينة وتوظّ  )177وسبعة وسبعني (

  .مليار يورو 6.058يقدّر بـ 2016-2015خالل السنة املالية خام 
  
  الشركة البائعة  .ت

سّ ،  "Dr.Oetker Group"جممع أين  مبدينة بيليفيلد األملانية 1891 سنةس والذي 
مع يو ، الرئيسي هقرّ م يوجد يف خمتلف تعمل شركة )400( أربع مائة ما يزيد علىضّم ا

 ثالثني أكثر منشغّل يمليار يورو، و  10.9بلغ حوايل رقم معامالت ي ق جمتمعةحتقّ  الصناعات
أكرب من بني  "Dr.Oetker Group"جمموعةد تعّ  ، وعليهحول العامل اموظف )30000(ألف

موعة أب . وتبوّ الشركات العائلية األملانية   قطاعات كربى: )6( ةست إىلنشطة ا
 .الصناعات الغذائية 

  ت  كحولية.الغري اجلعة واملشرو

  ت الروحية.النبيذ الفوار  والنبيذ الرفيع واملشرو

 .الشحن 

 .اخلدمات املصرفية 

 الصناعات الكيميائية والنشر والفندقة. 
  

  

موعةويتوزع رأس    حسب احلصص التالية: مال ا
  

  النسبة  المساھم
Dr. H. c. 

August Oetker 12.5%  

Julia Johanna 
Oetker 

12.5% 

Carl Ferdinand 
Oetker  

12.5% 

Ludwig Graf 
Douglas  

12.5% 
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Richard Oetker 12.5% 
Christan Oetker 12.5% 
Dr. Alfred 

Oetker 
12.5% 

Rudolf Louis 
Schweizer 

12.5% 

  %100  المجموع
  حیب المساھمین. "Sagaz"توزع رأس مال شركة :3جدول عدد

  عملية الرتكيز توصيف - 3

           نظار جملس املنافسةأ املعروضة على االستشارةعملية الرتكيز موضوع  خذ
 الشحن البحرييف  لاملتمثّ "Dr.Oetker Group"  جممع شكل عملية بيع جزء من نشاط

ت لفائدة الناقل العاملي بواسطة               وذلك "Mærsk line A/S"مريسك سيالند احلاو
-Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts"التفويت يف شركة عن طريق 

Gesellschaft"  3.7  ية قدرهاة مجلّ قيمب  2017 مارس 14 خ يفمؤرّ عقد  مبوجبوالذي ّمت 
  .وروأمليار 

وحدة اقتصادية خمتلفة  30ومسامهات يف  أسهم إحالة لعقد البيع ستتمّ  وتفعيال
 Dr. Craton Gesellshaftvmit Besdhankterخصوصا املسامهات اململوكة من قبل 

Haflung   وبعض املسامهات اململوكة من قبل"Dr.Oetker"  ومن قبل‘‘COLUMBUS 

Container Services BVBA’’   لفائدة"Mærsk line A/S" .هاته الوحدات  لكومت        
ت40جمتمعة أربعني (احملالة  " Hamburg تستغلها حاليا ) سفينة حاملة للحاو

"Gesellschaft-Südamerikanische Dampfschifffahrts واستغالهلا ملكيتها  ستؤول
  .HSDGستواصل املقتنية استغالل العالمة التجارية كما  للشركة املقتنية.

ّ تفويت عتبار لدينامكية عملية الني االوأخذا بع ا من فئة عمليات الرتكيز يتبني أ
  األفقي اليت جتمع بني وحدات اقتصادية متنافسة بنفس السوق املرجعية.

  

 عملية الرتكيز تقييم : اجلزء الثاين
 السوق املرجعية .1

  األسواق املرجعية حتديد .1.1
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ّم عملية الرتكيز املاثلة     حية املنتوج  الشحن والنقل البحري  خدمة من 
ت شحن سوق  يف ةتمثلّ ا تصبح السوق املرجعية محصر السوق جغرافيّمت ما  وإذا.للحاو

ت ت بواسطة سفن احلاو وسوسة وصفاقس  يرادس وحلق الواد مبوانئ ونقل احلاو
  .منزل بورقيبة-وبنزرت

 يتمّ ة دة ومعريّ حمدّ  قياسية بعادهو صندوق معدين كبري  حاوية الشحن أو احلاويةو     
من موقع إىل موقع  البضائع نقل وختزين املنتجات واملواد اخلام خالل عملية شحن من خالله

ت سواء عن طريق البحر أو اجلو أو القطارات أو الشاحنات، وتتواجد عدّ  ة أحجام حلاو
 .قدما 45قدما إىل  20الشحن من 

ت حسب و       :االستخدامأنواع احلاو
 ت نقل عام ت اجلافة حاو  .(Dry container)  وتسمى احلاو
 ت مربدة لنقل املواد الغذائية اليت حتتاج تربيد  .(Freg container ) حاو
 ت السقف املفتوح   (Open container). حاو

  
  
 
 

 ویكیبیدیا المصدر:

الحجم أو السعة   االرتفاع  العرض  الطول  
  بالقدم المكعب

الحجم أو السعة 
  بالمتر المكعب

  قدم 20
20 

 5.899قدم=
  متر

 2.35قدم=8
  متر

 
قدم=  8.6

  متر 2.386
  قدم مكعب 1170

 
 متر مكعب 28

  
قدم =  40  قدم عادي 40

  متر 12.02
 2.35قدم= 8

  متر
قدم=  8.6

  متر مكعب  58 قدم مكعب 2088  متر 2.386

قدم عالي  40
  HQ االرتفاع

قدم =  40
  متر 12.02

 2.35قدم= 8
  متر

قدم=  8.6
 67 متر مكعب  قدم مكعب 2412  متر 2.386

قدم عالي  45
  HQ االرتفاع

قدم = 45
  متر 13.52

 2.35قدم= 8
  متر

قدم=  8.6
  متر 2.386

قدم  2797.73
 مكعب

 متر مكعب
77.7 

  .تبویب الحاویات حسب الحجم والسعة:4جدول عدد
  

ملوانئ التونسيةنشاط النفل البحري بواسطة   .2.1 ت   احلاو
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 مهيأة) منها 5مخسة ( ها البالد التونسية فإنّ اليت تضمّ ) 8( ةالثمانياملوانئ  من مجلة
تالستقبال ال ت مرتكّ وتفريغ  الشحنّن نشاط ، حيث أسفن احلاملة للحاو ز  أساسا احلاو

منزل بورقيبة وسوسة -من موانئ بنزرت قّل بكلّ أورادس وبدرجة  يحلق الواد مبينائي
   وصفاقس.

ملوانئ التونسية خالل العامني املنصرمني  فإنّ ة وبصفة عامّ  ت  حركة نقل احلاو
ت ما قبل  ر تصاعدي منذ الثالثية ّمت تسجيل تطوّ  غري أنّه ،2011حمدودة مقارنة مبستو

   االقتصاد التونسي. نموّ العام لتحسن المرّده  2016الثالثة من سنة 
  
  
  
  
 

    
  : دیوان البحریة التجاریة والموانيالمصدر

  نسبة التطّور  الحمولة الجملیة  التصدیر  اإلستراد  
الثالثیة األولى 

2016  71520  68232  139752  -  

الثالثیة الثانیة 
2016  58365  54419  112784  19% -  

الثالثیة الثالثة 
2016  59891  56398  116289  3%  

الثالثیة الرابعة 
2016  60391  60340  120731  4%  

الثالثیة األولى 
2017  60134  56179  116313  4% -  

  .تطور حركة نقل الحاویات استرادا وتوریدا من حیث العدد:5 جدول عدد

ت يف حركة شحن وتفريغ احلعاله وجود تذبذب أيربز من خالل اجلدول و  او
 يرجع وهو مااجيايب وأخرى سلبية  فرتات منوّ حيث سجّلت  ،وتصديراتوريدا ة ملوانئ التونسي

لبالد التونسية.إىل تباطئ احلركة االقتصادية عامّ  أساسا ت   ة  كما يالحظ أّن عدد احلاو
ت املصّدرة.   املوّردة يفوق عدد احلاو

  
  : دیوان البحریة التجاریة والموانيالمصدر
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  نسبة التطّور  الجملیةالحمولة   التصدیر  اإلستراد  
الثالثیة األولى 

2016  758047  372550  1130607  -  

الثالثیة الثانیة 
2016  644360  312609  956369  %15 -  

الثالثیة الثالثة 
2016  654415  317499  971914  %2  

الثالثیة الرابعة 
2016  696682  356450  1053132  %8  

الثالثیة األولى 
2017  828839  351871  1180710  12%  

  .تطور حركة نقل الحاویات استرادا وتوریدا من حیث الحمولة بالطن:6 جدول عدد
  
ت من خالل احلمولة املصدّ و  هاته  أنّ رة واملوّردة، يتبّني لرجوع إىل حركة نقل احلاو

سلبية خالل الثالثية الثانية من سنة  ت من نسبة منوّ إذ مرّ  ،دامنوا مطرّ  تشهد األخرية
  .2017سنة ول من خالل الثالثي األ %12ـب ةمقدر  ةجيابيإ نسبة منوّ ىل إ 2016

  

  : دیوان البحریة التجاریة والموانيالمصدر

    خروج  دخول  

الحمولة   السعة  عدد السفن  
الحمولة   السعة  عدد السفن  بالطن

  بالطن

الحمولة 
الجملیة 
  بالطن

الثالثیة 
األولى 
2016  

117 1102242 502309 113 1063167 229131 731440 

الثالثیة 
الثانیة 
2016  

150 1453793 566846 151 1438970 285335 852181 

الثالثیة 
الثالثة 
2016  

141 1345671 478127 151 1390069 240492 718619 

الثالثیة 
الرابعة 
2016  

142 1393638 509564 162 1406507 291633 801197 

الثالثیة 
األولى 
2017  

84 959023 622399 80 922068 135556 757955 

  .تطور حركة سفن الحاویات دخوال وخروجا:7 جدول عدد
ت دخوال وخروجا من املوانئ التونسية كحر أّن عاله أ اجلدول بّني و      ة سفن احلاو

ميناء حلق الواد ، وقد يعود ذلك إىل ختّصص فقط) موانئ 5( متواضعة ومقتصرة على مخسة
  .مينائي الصخرية وقابس يف نقل احملروقات واملشتقات البرتوليةيف نقل الركاب و 
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ت )3/2(أكثر من ثلثي لوحدهرادس  ميناءحيتكر و      على املستوى  حركة سفن احلاو
ملوانئ األخرى فتبقى ضعيفة..منزل بورقيبة- يليه ميناء صفاقس فبنزرتو  ،الوطين   أما احلركة 

  
  
  
  
 
 

  2016  2015  2014  الناقل

عدد   
عدد  نسبة  الحاویات

عدد  نسبة  الحاویات
 نسبة  الحاویات

  %62.7  306931  %71  303018  67%  311163 رادس
 %2 10123  %0.6  3077  %1.6  7620  الوادحلق 

- بنزرت
منزل 
  بورقیبة

43025  9.3%  24029  5.5%  57908  11.8%  

  %6.3  30786  %4.7  20532  %4.1  19055  سوسة
  %17.2  84291  %18.2  78637  %18  83441  صفاقس
  %0≈   138  %0≈   3  %0≈   21  قابس

  %100  490177  %100  429296 %100  464325 المجموع
  .تطور حركة الحاویات مّوزعة حسب المیناء:8 جدول عدد

 
لرتكيزخبصوص وضعية األ    .3.1   طراف املعنية 

  

مريسك شركة  أنّ  ضحيتّ  ى ضوء ما تّوفر للمجلس من معطياتعل  
 نيطّ بتشغيل ختقوم    "Maersk tunisia"عرب فرعها التونسي "Mærsk line A/S"  سيالند

ت انطالقا من مينائي رادسبحري بواسطة النقل لل وصفاقس فقط وذلك   يحلق الواد–احلاو
  كالتايل:
 رادس.-مالطا  خط أسبوعي 
 صفاقس. – ةسراطم -اخلمس -خط أسبوعي مالطا  
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 "Hamburg Süamerikaniche Dampfschiffahrts-Gesellschaft HSDG"أما شركة    
   ميناء صفاقس.نطالقا من إ واحدا ا حبرفتشغّل خطّ  املزمع اقتناءها

 
  

 :وضعیة المنافسة بالسوق التونسیة  قبل عملیة التركیز  .أ
 

  2016  2015  2014  الناقل
Maersk 
Tunisie 

94427  20.3% 92148  21.5% 115512  23.6% 

MSC  57005  12.3% 46388  10.8% 33106  6.7% 
CTN  34688  7.5% 35047  8.2% 43716  8.9% 

CMA CGM 
Tunisie SA  84233  18.1% 86666  20.2% 86628  17.7% 

Maritime 
Gennar  28029  6% 30585  7.2% 33889  6.9% 

I Messina 
Tunisie SA  31135  6.7% 21401  5% 25620  5.2 % 

Siren 
maritime 
agency 

21032  4.5% 7255  1.7% 25496  5.2% 

Green Tunisie 20885  4.5% 28553  6.7% 17125  3.5% 
Humburg Sud 3670  0.8% 2629  0.6% 6910  1.4% 

  %20.9  102299  %3.1  13326  %19.2  89221 البقیة
  %100  490177  %100  429296 %100  464325  المجموع

  .تطور الحصص السوقیة لناقلي الحاویات حركة الحاویات خالل الثالث السنوات األخیرة:9 جدول عدد
 

ت من وإىل املوانئ التونسيةبتأمني خدمة نقل احلن الناقلون البحريو قوم عديد ي  او
 Maersk"هم اإلحصائيات أّن العرض ينبع من عدد هام من املتدخلني أمهّ  ربزت حيث

Tunisie"،  ت دخوال وخروجا من مينائي رادس % 24اليت تؤّمن حوايل من حركة احلاو
 CMA CGM Tunisie (Compagnie maritime d'affrètement شركةو وصفاقس، 

- Compagnie générale maritime)  من السوق املرجعية، وشركة% 18بقرابة 
(Mediterranean Shipping Company) MSC من  %10 ، الين تنقل سنو قرابة

ت تصديرا وتوريدا، والناقل الوطين شركة  من احلركة  %8اليت تستأثر حبوايل  CTNاحلاو
ت.   السنوية للحاو
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تعانة مبؤشر هريفيندال ت االسز السوق املرجعية متّ مدى درجة تركّ  معرفة يتسىنلو   
والذي يساوي  جمموع اجلذر الرتبيعي indice Herfindahl-Hirschman (IHH)  وهريمشان

لسوق املرجعية.لحصص السوقية للل   متدخلني 
لسوق املرجعية لعملية الرتكيز الراهنة يكون مؤشر        هريفيندال وهريمشان  كالتايل:و
IHH2014=20.3² +12.3²7.5 ++ ²18.1²+6²  +6.7 ² +4.5²+4.5²+0.8²+19.2 ² 
IHH 2014=1437.9  
IHH5201=5.12² +10.8²+28.²+20.2²  +7.2 ² +5²+1.7²+6.7²+0.6²+3.1² 
IHH 2015=1188.76  
IHH6201=6.32² +6.7²+8.9²+17.7²  +6.9 ² +5.2²+5.2²+3.5²+1.4²+20.9² 
IHH 2016=1547.06  

 يقّل عنإذ  منخفضاملتحصل عليه  ؤشرّ امل الت احملتسبة أعاله أنّ خيلص من املعدّ و     
    كز.ّر غري م لسوقالعرض  معهكون يا مب نقطة 2000عتبة 

  

  وضعیة المنافسة یعد عملیة التركیز   .ب

املقتنية على احلصة السوقية  "Maersk line" شركةستستحوذ  الرتكيز عملية إمتامبعد     
 "Hamburg Süamerikaniche Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG"لشركة 

كما يظهرها  %25املقتناة، وعليه تكون احلّصة السوقية اجلديدة للشركة املقتنية يف حدود 
  .اجلدول أسفله

  
  
  
  

  2016  الناقل
Maersk 
Tunisie 

122422  25% 

MSC  33106  6.7% 
CTN  43716  8.9% 

CMA CGM 
Tunisie SA  86628  17.7% 

Maritime 33889  6.9% 
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Gennar  
I Messina 
Tunisie SA  25620  5.2 % 

Siren 
maritime 
agency 

25496  5.2% 

Green 
Tunisie 

17125  3.5% 

  %20.9  102299 البقیة
  %100  490177  المجموع

  .تطور الحصص السوقیة لناقلي الحاویات حركة الحاویات بعد عملیة التركیز:10 جدول عدد
  

-indice Herfindahl هريفيندال وهريمشان يكون مؤشرّ عملية الرتكيز  إمتاموبعد     

Hirschman (IHH)   :كالتايل  
IHH2016=25² +6.7²+8.9²+17.7²  +6.9 ² +5.2²+5.2²+3.5²+20.9² 
IHH 2016=1613.14  
فإّن  ،2016السوقية لسنة  احلّصصوبناء على  ،الرتكيز عملية قتما حتقّ  وإذا وعليه    

لتايل  2000 يبقى دون عتبة املؤشر اجلديد   .غري مرّكزة املرجعيةالسوق تبقى و
    

 
  لعملية الرتكيز القانوينقييم الت .2

خضوع عملّيات الّرتكيز االقتصادي املربمة بني شركات عاملّية غري منتصبة  حول    .1.2
 لّسوق الوطنّية إىل مقتضيات قانون املنافسة واألسعار

  
 ملنافسة واألسعار على أنّها إعادة تنظيم من قانون) 7(السابع  نّصت أحكام الفصل

"يعّد تركيزا اقتصاد حبكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكله ينجّر عنه نقل كّل أو جزء 
من ملكية أو حق االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤّسسة من شأنه متكني 
مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات 

  .مباشرة" أخرى بصفة مباشرة أو غري
يفّرق يف إطار تعريفه ملفهوم الرتكيز  مل التونسي أّن املشرّع تقّدمويربز من خالل ما 

بني املؤسسات الوطنّية واألجنبّية وبني ما إذا كانت هذه املؤّسسات متواجدة  االقتصادي
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داخل أو خارج الّسوق الوطنّية بل اعتمد يف تقديره ملدى خضوع عملّية الرتكيز لرقابة الوزير 
ثري هذه العملّية على الّتوازن العام للّسوق الوطنّية وذلك وفقا  لتجارة على مدى  املكّلف 

"جيب عرض كّل مشروع  ت عليه أحكام الفقرة الثّانية من الفصل سالف الذّكر من أنّهملا نصّ 
ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على الّسوق الداخلّية أو  تركيز أو عملّية تركيز اقتصادي من شأ

لتجارة" .   جزء منها على موافقة الوزير املكّلف 
لشركات الناشطة بسوق شحن ونقل ملية الرتكيز من ان بعتعترب الشركتان املعنيتاو 

ت من وإىل املواين البحرية التونسية  ااحل تأكيد على ه معه الا يتجّ ممّ  كما بينتها دراسة السوقو
تنسحب منه  )7( السابعاملنافسة واألسعار وحتديدا الفصل إعادة تنظيم أحكام قانون أّن 

عتبارلسوق  نيتمنتصب تنيالرّاهنة املربمة بني شرك رتكيزعلى عملية ال املباشر  هاثري  الوطنّية 
  .الوطنية املرجعية الّسوق على

 يف مدى خضوع عملية الرتكيز احلالية لرقابة جملس املنافسة    .2.2

لتجارةالوزير املكلّ  رقابةل خاضعة الرتكيز يةعمل كونتحىت  لتايل  ف  رقابة جملس لو
 تنظيم من قانون إعادة )11(احلادي عشرمن الفصل  )8(الثامنةاملنافسة على معىن الفقرة 

 نةيّ درجة معهذا الرتكيز وأن يبلغ  ق األمر برتكيز اقتصاديأن يتعلّ  يتعّني  املنافسة واألسعار
  ر على املنافسة.ميكن أن تؤثّ 

أن يعرض على موافقة أعاله  القانون املذكورمن  )7( السابعأوجب الفصل  قدو 
لتجارة كلّ الوزير  ا خلق أو دعم  اقتصاديمشروع تركيز أو عملّية تركيز  املكّلف  من شأ

  جزء منها بعد توّفر أحد الّشرطني الّتاليني: على وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو 
 :سواء كانت طرفا فاعال أو  سات املعنّية جمتمعةتجاوز نصيب املؤسّ ي أن أوال

اهدفا هلا أو املؤسّ  نسبة  الية األخريةاملالثالث سنوات خالل  سات املرتبطة 
من جممل البيوعات أو الشراءات أوكّل الصفقات األخرى على الّسوق  30%

 من هذه الّسوق.هام الداخلّية ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء 
 :أن يتجاوز إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات جمتمعة  نيا

 780كومي عدد احلمر ضبطه األوهو مبلغ على الّسوق الّداخلية مبلغا معّينا، 
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ق بضبط املبلغ األدىن لرقم املعامالت تعلّ امل 2016جوان  13مؤرخ يف  2016لسنة 
 ودحد يف اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرتكيز االقتصادي للموافقة املسبقة

  دينار. )100(مليون مائة
يف  ا لشرط الثاين قحقّ تواعتمادا على ما تّوصلت إليه دراسة السوق، فقد ت ،عملياو  

ق من قبل طريف عملية الرتكيز قد جتاوز عتبة أّن رقم املعامالت احملقّ إذ  ،عملية الرتكيز املاثلة
  موزع كاآليت:مليون دينار  115202365.271  2015 بلغ سنة حيث) مليون دينار 100ئة (اامل

  
  
  
  

  
 

 الوحدة ملیون دینار

  رقم المعامالت بالدینار  الشركة
مجموعة 

"Maersk"  111345067.218  

"Dr.Oetker"  3857298.053  
  115202365.271 المجموع

    .2016 یة التركیز بالسوق التونسیة خالل سنة  المالیةملع معامالت أطرافرقم  :11دجدول عد
  

خاضعة إىل ترخيص مسّبق من وجو وتبعا لذلك فإّن عملية الّرتكيز الرّاهنة تصبح 
لّتجارة اعتبارا لتّوفر الّشرط املتعّلققبل  املعامالت وذلك يف إطار حدود  برقم الوزير املكّلف 

  ثريها على الّسوق الوطنّية.
  

ألسواق .3   :تقييم عملية االستحواذ على وضعية املنافسة 
  

عتبار أّن أنشط االندماجمن أنواع أساسا تعترب عملّية الّرتكيز الرّاهنة  ة األفقي 
ا أي  ،بنفس السوق املرجعية كيز هي أنشطة تنافسّيةالّشركات املعنّية بعملّية الرت  ّ قابلة أ

لتايل ،فيما بينها لالستبدال ا ال ختلّ  و ّ ر فإ نقل دة للمنافسة يف سوق عمودية مقيّ  اف آ

ت   .وشحن احلاو
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للكيان االقتصادي اجلديد الناتج عن عملية الرتكيز ّن احلصة السوقية اجلديدة أل ونظرا
ر تكتلّ إّن ف %30 لسوق املرجعية ال تتعدى بغلق  ،دة للمنافسةية جانبية مقيّ فرضية ظهور آ

ا،  سوق أو عدة أسواق مرتابطة ببعضها البعض وتقييد الولوج إليها أو إزاحة منافسني 
ر ال تتحقّ ضعيفة جدا تكون  ق إال مىت كان الكيان اجلديد الناتج عن ذلك أّن مثل هاته اآل

  من السوق املرجعية.%30من على أكثر من ييهرتكيز عملية ال
رأما  املاثلة  زة الرتكييملأن يصاحب ع دة للمنافسة فال حيتملاملقيّ  األفقية عن اآل

لسوق بعد  "Maersk line"شركة على خلفية تدعيم وضعية  املرجعيةلسوق سلبية  رآ
-Hamburg Süamerikaniche Dampfschiffahrts"ة السوقية لـحلص استئثارها

Gesellschaft HSDG"  وهي من السوق %30ديدة عتبة ة السوقية اجلتتجاوز احلصّ إذ لن ،
ا أيّ  جتة عن عملية تركيز اعتربت العملية يف  جديدة ة حصة سوقيةالعتبة واليت إذا ما جتاوز

ا ذات  حدّ     .للمنافسة سلبية مرتفعة مقّيدة خماطرذا
ت سوق  تربفضال عن ذلك تع زة وشديدة غري مركّ سوقا النقل البحري بواسطة احلاو

 indice Herfindahl-Hirschmanهريفيندال وهريمشان  بّينه آنفا مؤشرالتنافس مثلما 

(IHH)  احتمال أن من  ةما يقّلل بصفة كبري  وهو ،عملية الرتكيز إمتاماحملتسب قبل وبعد
ر تنتج العملية الراهنة  ملنافسة على معىن الفصل اخلامس ( اآ )  من قانون 5سلبية خمّلة 

  ل يف:تمثّ واليت ت إعادة تنظيم املنافسة واألسعار
 لسوق قبل عملية عن األسعار بغض النظر إمكانية الرتفيع يف األ سعار املتداولة 

 .الرتكيز
  التقليص من تنوع العرض من الناحية الكمية والكيفية ومن درجة التجديد

 التكنولوجي.
   لسوق غلق السوق  وأ لسوق شطنيني سمناف إقصاءعن طريق  تعطيل املنافسة 

 .كانت حواجز الولوج إىل السوق مرتفعةا ما  ذأمام املنافسني احملتملني خاّصة إ
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سيسا على ما سبق  ر سلبية لعملية الرتكيز آلأنّه ال وجود  للمجلس ّني بفقد تو
لسوق املالراهنة عل على هذا األساس قبوهلا  والرتخيص يقرتح  هوو  ،رجعيةى وضعية املنافسة 

  هلا. 
  
  
  
  
 

لس املنافسة بتاريخ   2017سبتمرب  20وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد  رجاء الشواشي و  حممد العيادي السيداتو  الّسادةوعضويّة  رضا بن حممودبر
ن و  وأكرم الباروين وسامل  وحممد بن فرج واهلادي بن مراددي بيعو اخلموسي بو رمي بوز

  .لسعود واملقّرر العام السّيد حممد البحري القابسي
  .ة ميينة الزيتوينوأّمن  كتابة اجللسة  السّيد

  
  

  ـسالّرئي
  رضا بن حممود                   

  
  
  


