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 الجمهوريّة التونسيّة  
 مجلس المنافسة    

  تركيز اقتصادي.ة ـعمليّ مشروع  : وعـاملوض

  .خدمات الدفع االلكرتوين  :القطاع
  

  

 

   172651عدد  الرأي  
  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2017  أكتوبر 25بتاريخ  

  
  

   إّن جملس املنافسة،
 جويلية 31املؤرّخ يف  494عدد  جارةوزير التّ  ديّ الس بعد اإلّطالع على مكتوب

لكتابة حتت عدد  2017 والذي طلب   2017 أوت 7بتاريخ  172651واملرّسم 
لس   In Touch " ي بنيمشروع عملية تركيز اقتصادبداء الرأي يف إمبقتضاه من ا

SAS" و"Total Outres-Mer" و"Wordline SA "و"In Touch Corp"  وذلك
حكام الفصل  سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11عمال 

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

  عادة تنظيم املنافسة واألسعار،واملتعلق 
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 13 يف ؤرخامل 2016أوت  19ؤرخ يف امل 2016لسنة  780كومي عدد احلوعلى األمر 
 عمليات إلخضاع املوجب اإلمجايل املعامالت لرقم األدىن املبلغ بضبط علقواملت  2016 جوان
 املسبقة. للموافقة االقتصادي الرتكيز

واملتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،

لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2017أكتوبر  25 األربعاء

  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،
فلة بن عاشوروبعد اإلستماع إىل    الكتايب،يف تالوة تقريرها  املقّررة السّيدة 

  

لس املنافسة على ما يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامّ    ة 

  
 تقديم االستشارة:الجزء األول: 

  

I. :محتوى اإلستشارة  
  
لس  علىالرّاهن ملف االستشارة  عرضي  In Touch" ي بني مشروع عملية تركيز اقتصادا

SASو ""Total Outres -Mer" "وWordline SA"و "In Touch Corp" به توقد أظرف 

ئق التّ    الية:الو

بعملية الرتكيز لتجارة لصناعة واوزارة ااإلدارة العاّمة للمنافسة واألحباث االقتصاديّة بإعالم  -
من قبل األستاذة أمينة العريب عن مكتب احملاماة فرشيو وشركاؤه نيابة  2017 جويلية 26بتاريخ 

 .طوطالعن شركة 
- ،   نسخة عن رسالة النوا
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كثر من  - ت املالّية لسنوات امن رأس املال واملو  %5قائمة اإلداريني وقائمة املسامهني  ز
ت وقائمة الشركات الفرعّية لشركة طوطال  2014-2015-2016 مصحوبة بتقارير مراقيب احلسا

  أوترومار.
كثر من  - ت املالّية لسنوات امن رأس املال واملو  %5قائمة اإلداريني وقائمة املسامهني  ز

ت وقائمة الشركات الفرعّية لشركة  2014-2015-2016 مصحوبة بتقارير مراقيب احلسا
  ردالين.و و 
كثر من  - ت املالّية لسنوات امن رأس املال واملو  %5قائمة اإلداريني وقائمة املسامهني  ز

ت  2014-2015-2016  نوقائمة الشركات الفرعّية لشركة إمصحوبة بتقارير مراقيب احلسا
  تش كوربورايشن.

لس  2017أوت  31الرتكيز بتاريخ ة ئبة الشركات املعنّية بعمليّ  كما توّلت بعقد إسداء مّد ا
تش السينيغال يواء  اخلدمات املربم بني طوطال أوترو مار و إن  وبعقد إسداء خدمات تتعلق 

تش ساس وشركة و برجميات مرب    دالين.ر و م بني شركة إن 
  
 

II. :اإلجراءات 
  

ن اآلجــال ول مراســلة - ئــق طلــب األســتاذة أمينــة العــريب إلعالمهــا بتعليــق ســر اســتكمال و
 .2017أوت  31 بتاريخ وتوّلت الردّ  2017أوت  22 وذلك بتاريخ

مراســلة وزارة الصــناعة والتجــارة إلعالمهــا بتعليــق اآلجــال ولطلــب معطيــات حــول قطــاع  -
مثّ وقـــع تـــذكري وزارة التجـــارة  2017أوت  22بتـــاريخ الـــدفع االلكـــرتوين واخلـــدمات املاليّـــة الرقميّـــة 

ا 2017سبتمرب  20بتاريخ   .2017سبتمرب  25يف  وتوّلت تقدمي جوا
معطيـات حـول قطـاع قـة واملنـاجم والطّاقـات املتجـددة طّاطلب جملس املنافسة من وزارة ال -

ســـبتمرب  20يف  تـــذكري تـــاله 2017أوت  22بتـــاريخ  الـــدفع االلكـــرتوين واخلـــدمات املالّيـــة الرقمّيـــة
ا 2017  .2017سبتمرب  28 يف وقد توّلت الوزارة تقدمي جوا
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حــــول قطــــاع الــــدفع عطيــــات مــــن وزارة تكنولوجيــــات االّتصــــال م طلــــب جملــــس املنافســــة -
 2017ســـبتمرب  20تـــذكري يف  تـــاله 2017أوت  22بتـــاريخ  االلكـــرتوين واخلـــدمات املاليّـــة الرقميّـــة

 .2017أكتوبر  10يف توّلت الوزارة اجلواب و 
قطـــــاع الـــــدفع االلكـــــرتوين  ارة الصـــــناعة  معطيـــــات حـــــولطلـــــب جملـــــس املنافســـــة مـــــن وز  -

ـا 2017 سبتمرب 20بتاريخ  واخلدمات املالّية الرقمّية أكتـوبر  12بتـاريخ  توّلت الـوزارة تقـدمي جوا
م القطاع لديها 2017  .بعدم توفر أي معطيات 

 
III. التركيز: بعملية المعنية األطراف 

  

 :"Total Outres-Mer"طوطال أوترومار شركة .1
لّســـجل الّتجـــاري بنانتـــار حتـــت عـــدد شـــركة خفّيـــة االســـم هـــي  خاضـــعة للقـــانون الفرنســـي مرّمســـة 
بوتــو فرنســا، ميثّلهــا  92800كــور ميشــالي   24ويوجــد مقّرهــا االجتمــاعي بعــدد  542 038 716

ئــب رئــيس شــبكة التســويق و تالســّيد  وهــي شــركة فرعيــة  ة إلفريقيــا.الرقميّــيبولــت فليشــي بصــفته 
) وهـــي بـــدورها شـــركة فرعيـــة TMSمـــن قبـــل طوطـــال للتســـويق واخلـــدمات ( %100مملوكـــة بنســـبة 
شـــركة طوطـــال اخلفيـــة اإلســـم وتتـــوىل شـــركة طوطـــال أوتـــرو مـــار القيـــام  مـــن %100مملوكـــة بنســـبة 

ـــة TMSنشـــطة " ـــة واخلـــدمات املرافقـــة هلـــا مـــن ذلـــك  يف" يف إفريقيـــا واملتمثّل تـــرويج املـــواد البرتولّي
  األسفلت وغاز البرتول السائل وغريها من املواد. مادةاحملروقات ومواد التشحيم و 

  

 ":Wordline SAخ إ" وردالينو  شركة .2

جملس إدارة وهي خاضعة للقانون الفرنسي، وأسهمها معروضة للبيـع  بنظامشركة خفية اإلسم هي 
ريس.    تحكم فيها بصفة حصريّة. وهو امل هامن أسهم %70,34جممع أتوس ميتلك يف بورصة 

وخـدمات  اتعو تعمل يف جمال الدفو  شركة خمتّصة يف جمال الدفع االلكرتوين واخلدمات التبادلّيةوال
) ومعاجلـة l’affiliation des commerçantsار (مـن ذلـك انتمـاء التّجـ املبـادالت االلكرتونيّـة

 la banque en) والبنـوك علـى اخلـط (le traitement des acquisitionsعمليـات االقتنـاء (

ligne) ومعاجلـــــة اإليـــــداعات (le traitement des émissions برجميـــــات ) واســـــتعمال
 l’utilisation sous licence de logiciel de( تــرخيص العالمـــةاالســتخالص حتــت 
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paiement  ( طرفّيـــاتوتـــوفري ) نقـــاط البيـــع واخلـــدمات ذات الّصـــلةla fourniture de 

terminaux de point de vente et de services connexes.(  
 

تش  شركة -   :"In Touch SAS "ساسإن 

تــش كــورب يف شــركة هــي   مــاي  5أســهم مبّســطة خاضــعة للقــانون الفرنســي أحــدثتها شــركة إن 
اعتمـــاد وســـائل الـــدفع االلكـــرتوين يف إفريقيـــا وبعـــض بلـــدان الشـــرق وهـــي تعمـــل يف جمـــال  2017

تش كورب". وقد قامت شركة األوسط تـش  "حالة األسهم الـيت متتلكهـا يف كـل مـن  "إن  إن 
تش سوليوشنز"(السينيغال) و "كورب تش الكـامرون"(ساحل العاج) و "إن  تـش "و "إن  إن 

تش ساس"إىل شركتها الفرعّية  "موريتانيا تـش كـورب"وسـتتوىل شـركة  ."إن  كـذلك إحالـة   "إن 
إن "إىل شــركة  يف كينيــا 2017مــاي  11ة يف احملدثــ "لــو قيشــي يونيــك ليميتــد"أســهمها يف شــركة 

تش كورب". ومتتلك "تش ساس تش ساس"من رأمسال شركة  %100حالّيا  "إن    ."إن 
  

 ":In Touch Corp"تش كورب إنشركة  - 

لســــينيغال يف شــــركة  خمتّصــــة يف جمــــال اعتمــــاد وســــائل الــــدفع االلكــــرتوين وهــــي  2014أحــــدثت 
واخلـــدمات االفرتاضـــّية املعتمـــدة ضـــمن املنصـــات الرقمّيـــة بكـــل مـــن موريتانيـــا والســـنيغال وســـاحل 

  متعاو يف مكاتبها بداكار. 60وهي تشغل قرابة العاج و كينيا والكامرون. 
  

IV. :تقديم عمليّة التركيز 
  
  

 "طوطال أوترو مار"ن حصول كل م تقوم علىتركيز اقتصادي ة يف عمليّ موضوع االستشارة تمّثل ي
تش كورب"و "ووردالين"و تش ساس "على الرقابة املشرتكة لشركة "إن  اليت تنشط عن  "إن 

عتماد  طريق الشركات احملدثة وكذلك اليت سيتّم إحداثها يف جمال إجياد الوسائل واحللول اخلاصة 
وسائل طرفّية دخيلة كاهلاتف اجلوال وتسهيل التصرف يف خدمات اخلالص عرب خلالص طرق ا

  وغريها بكل من إفريقيا وبعض بلدان الشرق األوسط.واملساعد الرقمي الشخصي 
تش ساسأّما " من  2017ماي  5شركة أسهم مبّسطة خاضعة للقانون الفرنسي حمدثة يف   "إن 
تش كورب"قبل  حالة أسهمها بكل من  . "إن  تش كورب  تش خ إ"وقد قامت إن   "إن 

تش الكامرون"و(ساحل العاج)  "تش سوليوشنز"(السينيغال) و تش موريتانيا"و "إن  إىل  "إن 
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تش سا"شركتها الفرعّية  تش كورب"لنسبة ألسهم شركة  ."سإن  لو قيشي "يف شركة  "إن 
بكينيا،  2017ماي  11)، وهي شركة حمدثة يف Le Guichet Unique Limited( "يونيك مليتيد

تش كورب متتلك  تش ساس يف املستقبل القريب. حالّيا شركة إن  ستقع إحالتها لشركة إن 
تش ساس. 100% ن    من رأمسال وحقوق التصويت اخلاّصة 

إن "يف البداية على عدد من أسهم  "ووردالين"و "طوطال أوترو مار"شركة وستحصل كل من 
تش كورب"من قبل  "تش ساس من رأمسال وحقوق التصويت اخلاّصة  %13,5مبا ميّثل  "إن 

تش ساس"بشركة    ."إن 
إن "الرتفيع يف رأمسال  "ووردالين"و "طوطال أوترو مار"لتوازي مع هذه العملّية ستتوىل كل من 

  عرب مسامهات نقديّة ستمكنهم يف املقابل من احلصول على عدد من األسهم. "تش ساس
 "ووردالين"و "طوطال أوترو مار"ستتحّصل كل من ة االقتناء والرتفيع يف رأس املال يف ختام عمليّ 

تش ساس"من رأمسال وحقوق التصويت  %26على  فائدة املتبقية ل %48يف مقابل بقاء  "إلن 
تش كورب"  ."إن 

  
 رسم بياين لعملية الرتكيز
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  دراسة السوق:الجزء الثاني: 

  

I. :اإلطار القـانوني 
  

عادة تنظيم املنافسة املتعلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - 
  واألسعار.

لّسجل الّتجاري كما وقع  1995ماي  2املؤرّخ يف  1995لسنة  44القانون عدد  -  املتعّلق 
لقانون عدد   .2010أفريل  14املؤرّخ يف  2010لسنة  15تنقيحه وإمتامه 

ملبادالت والتجارة  2000أوت  9املؤرخ يف  2000لسنة  83القانون عدد  -  املتعلق 
 .اإللكرتونية
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املتعّلق حبماية عالمات الّصنع  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  - 
لقانون عدد   23املؤرّخ يف  2007لسنة  50والّتجارة واخلدمات كما وقع تنقيحه وإمتامه 

 .2007جويلية 
صدار جملة الّشركات  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93القانون عدد  -  املتعلق 

لقانون عدد  مارس  16مؤرخ يف  2009نة لس 16التجاريّة كما وقع تنقيحه وإمتامه 
2009. 

لتحويل االلكرتوين  2005جوان  27املؤرّخ يف  2005لسنة  51القانون عدد  -  املتعّلق 
 لألموال.

رساء  2007فيفري  19خ يف املؤرّ  2007ة لسن 13لقانون التوجيهي عدد ا -  املتعلق 
 .اإلقتصاد الرقمي

املتعّلق حبفز املبادرة  2007ديسمرب  27املؤرّخ يف  2007لسنة  69القانون عدد  - 
لقانون عدد   االقتصادية  2009ديسمرب  21مؤرخ يف  2009لسنة  71كما وقع تنقيحه 

 .  2010تعلق بقانون املالية لسنة امل
حامل 2010أفريل  20مؤرخ يف  2010لسنة  18قانون عدد ال -  داث نظام التشجيع تعلق 

 .االتصاليف جمال تكنولوجيات املعلومات و  التجديدعلى اإلبتكار و 
لبنــوك واملؤّسســـات  2016جويليــة  11املــؤرّخ يف  2016لســنة  48القــانون عــدد   -  املتعلّــق 

 املالّية.

 .علق بقانون االستثماراملت  2016سبتمرب  30خ يف ؤرّ امل 2016ة لسن 71قانون عدد ال - 
لتنظيم اإلداري واملايل امل 2000أكتوبر  10مؤرخ يف  2000لسنة  2331مر عدد األ -  تعلق 

 .وطرق تسيري الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكرتونية
ملصادقة على كراس امل 2001جويلية  17مؤرخ يف  2001لسنة  1667مر عدد األ -  تعلق 

 .الشروط اخلاص مبمارسة نشاط مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية
تعلق بضبط إجراءات امل 2001جويلية  17مؤرخ يف  2001لسنة  1668مر عدد األ - 

 .احلصول على ترخيص ملمارسة نشاط مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية
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حداث وحدة تصرف امل 2003 جوان 2 مـؤرخ يف 2003 لسـنة 1249 مـر عـدداأل -  تعلق 
تنظيمها وطرق حسب األهداف إلجناز اخلطة الوطنية يف جمال الربجميات احلرة وبضبط 

ألمر عدد واألمر  2007 جويلية 23 املؤرخ يف 2007 لسنة 1908 سريها كما مت تنقيحه 
 .2009 فيفري 24 املؤرخ يف 2009 لسنة 540 عدد

تعلق بضبط قائمة األنشطة امل 2007ماي  21مؤرخ يف  2007لسنة  1274مر عدد األ - 
 .الرقمي القتصاداملرتبطة 

إجراءات املتعلق بضبط قواعد و  2007ماي  28املؤرخ يف  2007لسنة  1290األمر عدد  - 
 2019مر عدد ألكما وقع تنقيحه   الشراكة يف جمال االقتصاد الرقمي اتفاقياتإبرام 
 .2009جوان  23يف   مؤرخ 2009لسنة 

تعلق بضبط شروط االنتفاع امل 2010سبتمرب  20مؤرخ يف  2010لسنة  2342مر عدد األ - 
بتدخالت نظام التشجيع على اإلبتكار والتجديد يف جمال تكنولوجيات املعلومات 

 .واالتصال ونسب وصيغ إسناد املنح واالعتماد الواجب إرجاعه واملسامهة يف رأس املال
تعلق بضبط التدخالت امل 2004مارس  1مؤرخ يف  2004لسنة  504مر عدد األ - 

واألنشطة املعنية مبسامهات صندوق تنمية املواصالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصال 
ألمر عدد   2005نوفمرب  29مؤرخ يف  2005لسنة  3080وطرق متويلها كما مت إمتامه 

 .2006نوفمرب  24مؤرخ يف  2006لسنة  1213واألمر عدد 
تعلق بضبط املبلغ امل 2016جوان  13مؤرخ يف  2016لسنة  780كومي عدد احل مراأل - 

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

حول شروط إسداء  2011لسنة  01منشور البنك املركزي الّتونسي إىل البنوك عدد  - 
 .خدمات الدفع االلكرتوين بواسطة اهلاتف اجلوال

 30املؤرّخ يف  2016لسنة  9منشور البنك املركزي الّتونسي إىل الوسطاء املقبولني عدد  - 
 .2016ديسمرب 

  

II.   الّسوق المرجعيّة: 
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مثّ يـــتّم ) 1( "طوطـــال بتـــونس"مـــن التطـــّرق إىل أنشـــطة شـــركة أّوال البـــّد لدراســـة الّســـوق املرجعّيـــة 
  ).2الرّاهنة (الرتكيز عملّية الّسوق املرجعّية ل حتديد

  األنشطة البرتولّية جمال عمل جممع طوطال بتونس: -1
جلملة  لبيع  قائمة الشركات الناشطة يف جمال توزيع احملروقات يف السوق الوطنية 

لتفصيل وحصص كل منها لسنة   : 2017و
  ℅ 37.27الشركة الوطنية لتوزيع البرتول:   -
   ℅13.36 :شركة ليبيا اويل -
  ℅20.70 شركة طوطال تونس : -
   ℅17.85: شركة فيفوا انرجي -
 ℅4.16شركة ستار اويل :  -
   ℅4.21 شركة بوطاغاز : -
 ℅0.75شركة ساغاز :  -
   ℅1.4 الشركة التعاونية املركزية للخدمات الفالحية : -

 

جلملة :   حصص شركة طوطال من السوق التونسية يف نشاط التوزيع 
لتفصيل حوايل  2016بلغت حصة شركة طوطال لسنة  جلملة و ، ℅17.85يف جمال التوزيع 

املنشأة STIR  الشركة التونسية لصناعات التكرير وتعترب 2017سنة  ℅20.70وما يقارب 
 .العمومية الوحيدة يف جمال االنتاج والتكرير احملروقات

 
لبالد التونسية إىل موىف الشركات املستثمرة يف ميدان االستكشاف و  إنتاج احملروقات 

  :2017جانفي
  

لبالد التونسية  تعدّ    :إىل شركة تنقسم 39شركات االستكشاف وإنتاج احملروقات 

 :)3* من الوالیات المتحدة األمریكیة (

  Klubzubaكلوبزوبا :  -

 Atlas Petroleum Exploration Worldwide, Ltdأباكس :  -
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  Anadarkoأناتدركو: -

  :)4* من كندا (

 .Eurogas international Incاورغاز :  -

 Ecumed Petroleum Ltdاكوماد :  -

 Cabre Tunisiaكابر :  -

  Winstarوینستار :  -

  :)12الشركات األوروبیة ( *

  Shell UpstreamTunisia (Britannique)شال أبستریم تونس :  -

 Enitunisia B.V (Italienne)آني تونس ب.ف :  -

 OMV Exploration and Production GmbH    (Autrichienne)أو.ام.ف :  -

 Française (Perenco Tunisia Companyبیرینكو :  ( -

 Française(Primoilبریمویل:( -

 PetrofacResources International Limited (Britannique)بتروفاك :  -

 Independent Resources Limited(Britannique)أندباندنت : -

 Gulfsand(Britannique)قولفساند : -

 PA ResourcesTunisia(Suédoise)ب.أ روسرسز: -

 Mazarine(Hollandaise)مازارین :  -

 CircleOil (Tunisia) Ltd(Irlandaise)سیركل أویل: -

 DNO(Norvégienne)د.ن.أو : -

  :)6نسیات أخرى (* من ج

  Kufpec (Tunisia) Ltd (Koweitienne)كوفباك :  -

  Atlantis (Chinoise)أطلنتیس : -

 CNPCI (Chinoise)س.ان.ب.س.أي : -

  Alpine Oil &Gas Pty Ltd(Chinoise)ألباین : -

 Medco(Indonisienne)مادكو :  -

   Dragon Oil(Emirienne)دراقون أویل: -
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  :)9الشركات المشتركة بین الدولة التونسیة و الشركات األجنبیة (*

 Société Italo-Tunisienneالشركة اإلیطالیة التونسیة الستغالل البترول :  -

d’exploitation pétrolières  

 Société d’exploitation et de:  بالبالدالتونسیة واستغاللھ النفط عن البحث شركة -

recherche des pétroles en Tunisie 

 Compagnie Tuniso-Francaise de Pétroles:  للنفط الفرنسیة التونسیة الشركة -

 CompagnieTuniso-Koweitienne de Pétrolesالشركة التونسیة الكویتیة للنفط :  -

 Maretap S.Aماریتاب (تونسیة أمریكیة) :  -

  Numhyda.r.lنومید (تونسیة جزائریة) :  -

 Joint Oilلیبیة) : -المشتركة للنفط (تونسیة -

 Société de développement et d’exploitation du permis du sudسودابس: -

(SODEPS) 

 Thyna Petroleum Services  (TPS)طینا للخدمات البترولیة: -

  :)5الشركات التونسیة ( *

  EntrepriseTunisienned’activitésPétrolièresإیتاب :  -

 H.B.S OilCompanyھـ.ب.إس :  -

 Exxoil Exploration Division S.Aاكزویل :  -

 ContractorTunisian onshore and offshore Petroleum andتوبیك :  -

Industrial 

 Medex Petroleum (Tunisia) Ltdمادكس :  -
  

 :يف تونس قطاع الدفع االلكرتوين واخلدمات املالّية الرقمّيةالّسوق املرجعّية:  -2
  املالّية الرقمّية يف تونس:لدفع االلكرتوين واخلدمات تتعلق عاّمة معطيات   - أ

ـــا ختضـــع لرتخـــيص  ّ لنســـبة للشـــركات الناشـــطة يف قطـــاع الـــدفع االلكـــرتوين واخلـــدمات املالّيـــة فإ
 11املـــؤرّخ يف  2016لســـنة  48البنـــك املركـــزي الّتونســـي وذلـــك تطبيقـــا ألحكـــام القـــانون عـــدد  

لبنوك واملؤسّ  2016جويلية    سات املالّية.املتعّلق 
لت ،املعطيات املستقاة من وزارة التجارةحسب و  سـيق مـع شـركة نفإّن الديوان الوطين للربيـد يقـوم 

ت تـــونس مبـــّد إدارة تنميـــة التجـــارة االلكرتونّيـــة واالقتصـــاد الّالمـــاّدي التابعـــة لـــوزارة التجـــارة  نقـــد
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لشــركة  )clic to payاملســّجلة علــى منظــوميت الــدفع االلكــرتوين والــدفع املــؤمن ( إلحصــائيات
ت تونس لنسبة للسداسّية األوىل من سنة ، نقدّ   إىل ما يلي: 2017وتشري  هذه املؤشرات 

موقـع  1437املنخـرطني يف منظـوميت الـدفع االلكـرتوين واخلـدمات املاليّـة عـن بعـد بلغ عـدد  - 
 واب جتاري وخدمايت.

 ألف معاملة تتوزّع كما يلي: 922بلغ عدد املعامالت االلكرتونّية أكثر من  - 
  الوحدة : الدينار                                                                                    

ت تونس  الربيد الّتونسي  نوعية املعامالت موع  شركة نقدّ   ا

  229749  معامالت وطنّية
26%  

655651  
74%  

885400  
96%  

  5605  معامالت دولّية
15%  

31869  
85%  

37474  
4%  

موع   235354  ا
26%  

687520  
74%  

922874  
100%  

  املصدر: وزارة التجارة.

  بلغ معّدل عدد املعامالت اليومّية قرابة مخسة آالف معاملة.و 
  مليون دينار وتتوزّع كما يلي: 70.3بلغت القيمة اجلملّية للمعامالت التجاريّة على اخلّط و 

  الوحدة : الدينار                                                                                    
  المجموع  شركة نقدیّات تونس  البرید التّونسي  نوعیّة المعامالت

  11213364  المعامالت الوطنیّة
20%  

43468000  
80%  

54861364  
78% 

 193498  المعامالت الدولیّة
1%  

15239000 
99%  

15432498 
22%  

 11406862  المجموع
16%  

58887000 
84%  

70293862 
100%  

  املصدر: وزارة التجارة.

 وقــــد بلــــغ عــــدد ،مليــــون دينــــار 2.7بقيمــــة  % 24بلغــــت قيمــــة التســــجيل اجلــــامعي علــــى اخلــــّط و 

  معاملة. 53051 تاملعامال
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ت بلغـــت قيمـــة اســـتخالص الفـــواتري عـــرب منظومـــة و  مـــن  %1 ألـــف دينـــار أي قرابـــة 122فـــاتورة 
  معاملة. 2270وقد بلغ عدد املعامالت املعامالت الدولّية، 

ت تـونس بنسـبة و  مـن  %85الدوليّـة مـن حيـث القيمـة و مـن املعـامالت %99تستأثر شـركة نقـدّ
  حيث عدد املعامالت.

موقــع جتــاري تتــوزّع علــى البنــوك  366قرابــة  2017وبلــغ عــدد املواقــع الناشــطة خــالل شــهر جــوان 
  الّتالية:

 BNA STB  BIAT  ATB  BT  ATTB  ONP  AMEN  BH  UIB UBCI  المجموع

366  133  68  54  23  20  17  15  14  12  12  2  

  1  3  3  4  4  5  5  6  15  19  36  %النسبة

  املصدر: وزارة التجارة.

جلمعّيـــة املهنّيـــة التونســـّية للبنـــوك واملؤسّ و   ّن عـــددفـــإ ،ســـات املالّيـــةحســـب اإلحصـــائيات اخلاّصـــة 
خــالل  16172) بلــغ terminaux de paiement électroniqueأطــراف الــدفع االلكــرتوّين (

بطاقـة خـالل  7645، كما بلغ عدد البطاقات الدولّية التكنولوجيّـة 2017الثالثّية األوىل من سنة 
 نفس الفرتة.

فإّن الشركات احمللّية والدولّية الّناشطة يف  ،وحسب وزارة تكنولوجيات االّتصال واالقتصاد الرقمي
لكـرتوين واخلـدمات املاليّـة والبنكيّـة عـن الّسـوق الّتونسـّية البتكـار وبيـع برجميّـات ووسـائل الـدفع اال

ت تـونس  عتبارمهـا املؤّسسـتني املتصـرفتني يف بعد تتعامل أساسا مع شـركة نقـدّ والربيـد الّتونسـي 
 منظوميت الدفع االلكرتوين يف تونس.

قائمة يف بعض الشركات التونسّية املختّصة يف وضع واستغالل منظومات اجلدول الّتايل  ويتضّمن
وذلك حسب مـا تـوّفر لـدى وزارة تكنولوجيـات االتصـال واالقتصـاد  8 هاوعددالدفع االلكرتوين 

  :من معطيات الرقمي
  املنظومة  الشركة

  منظومة الدفع االلكرتوين واخلالص  شركة هتمال
مينـــــت  ل  شـــــركة قلـــــو

  قات واي
ـــــزا وماســـــرت   خـــــدمات اخلـــــالص عـــــن بعـــــد عـــــرب في

  كارد
  منظومة اخلالص املؤمن عرب اهلاتف اجلوال  شركة يوروبيان نورم
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  منظومة اخلالص عرب اهلاتف اجلوال عن قرب  شركة فيدي
يل مــــــــــدمج برجميــــــــــات ذات بعــــــــــد عــــــــــاملي خاصــــــــــة   شركة فيامو

  لتجارة الرقمّية
ي     وسائل اخلالص عرب اهلاتف اجلوال  كالشركة 

  تطوير برجمّيات الدفع عرب اهلاتف اجلوال  شركة دجييتوس
 منظومــــات الــــواب ومنظومــــات اهلــــاتف اجلــــوال  شركة إي يت قرابس

  الصاعدة
موع                              8ا

  .املصدر: وزارة تكنولوجّيات االتصال واالقتصاد الرقمي                                                          

  أنشطة الشركات املعنّية بعملّية الرتكيز يف الّسوق املرجعّية:  - ب
 :مع الذي تنتمي إليه   شركة طوطال أوترو مار وا
هي شركة خفّية االسم تنتمي للقانون الفرنسي وهي شركة فرعية مملوكـة  مار "طوطال أوترو"شركة 
) وهــي بــدورها شــركة فرعيــة مملوكــة TMS( "طوطــال للتســويق واخلــدمات"مــن قبــل  %100بنســبة 
نشـطة  "طوطـال أوتـرو مـار"وتتوىل شركة  "طوطال اخلفية اإلسم"شركة  من %100بنسبة  القيـام 

"TMS.يف إفريقيا "  
" تنشـــط يف جمـــال تـــرويج املـــواد البرتولّيـــة واخلـــدمات املرافقـــة هلـــا مـــن ذلـــك TMSشـــركة "وتنشـــط 

األســفلت وغــاز البــرتول الســائل وغريهــا مــن املــواد. كمــا تتــوىل  مــادةاحملروقــات ومــواد التشــحيم و 
اإلشــراف علــى شــبكة حمطّــات اخلــدمات احلاملــة لعالمــة "طوطــال" والــيت حتتــوي علــى أكثــر مــن 

ا إىل حـــوايل ن 15.000 خــــدمات و مليـــون حريــــف يوميّـــا.  3قطـــة بيـــع يف العــــامل وتســـدي خــــدما
  بلد حول العامل. 130ومنتجات هذه الشركة متوفرة يف أكثر من 

" شــبكة نقــاط بيــع يف عديــد البلــدان اإلفريقيّــة وتعــرض علــى حرفائهــا منــذ TMSشــركة "وتســتغل 
  وخدمات عّدة.عّدة سنوات مباشرة عرب هذه الشبكة منتجات 

شــطة علــى املســتوى الــدويل يف اســتغالل وانتــاج ونقــل وختــزين وبيــع الــنفط "طوطــال خ إ "شــركة 
لتفصـــيل طوطـــال جممـــع و والغـــاز الطبيعـــي.  متواجـــد يف قطاعـــات تكريـــر املـــواد البرتوليّـــة وبيعهـــا 

  واجلملة للمواد املكّررة.
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مع على تطوير أنشطته يف جمال الطّاقات  املتجّددة من ذلك انتـاج أعمـدة كما يعمل ا
  الطاقة الشمسّية وانتاج الطاقة من مصادر الطاقة املتجّددة.

لنسبة لسنة وبلغ   149,7 مـا ينـاهز 2016رقم املعامالت اجلملي على املستوى العاملي للمجمع 
  مليار دوالر أمريكي.  

  يف تونس: نشاط طوطال أوترو مار
االت الّتالية:جممع طوطال الذي تنتمي إليه    طوطال أوترو مار يعمل يف ا

 استغالل مستودعات ختزين الكريوزان -
 استغالل حمطات اخلدمات -
 استغالل مستودعات ختزين املواد البرتولّية -
 تصنيع مواد التشحيم -
 استغالل مركز تعبئة الغاز -
 التكوين املهين خاّصة يف جمال النقل على الطرقات -
ملواد البرتولّية -  التزويد 

لتايل فمجمع طوطال يف تونس ليست له أي أنشطة يف جمال الّسوق املرجعّية اخلاّصة  و
 للدفع االلكرتوين واخلدمات املالّية الرقمّية.مبلف الرتكيز الرّاهن واملتمثّلة يف السوق احمللّية 

مع طوطال يف تونس لسنة  مليون دوالر أمريكـي  422يناهز  2016رقم املعامالت اجلملي 
 مليار دينار تونسي.  1,0342 أي ما يعادل

 :مع الذي تنتمي إليه   شركة ووردالين وا
ــــن"و - ــــة اإلســــم هلــــا جملــــس إدارة وهــــي خاضــــعة للقــــانون هــــي  "وردالي شــــركة خفي

ريـــس. يف  أصـــبح ، 2016ديســـمرب  31الفرنســـي، وأســـهمها معروضـــة للبيـــع يف بورصـــة 
وأصــــبح يــــتحكم فيهــــا بصــــفة  "وورداليــــن"مــــن أســــهم  %70,34ميتلــــك  "أتــــوس"جممــــع 

للعّمـال  %0,12و بنسبة  %0,02حصريّة. بقية أسهم ووردالين ميتلكها املسّريون بنسبة 
شركة ووردالين خمتّصة يف جمـال الـدفع االلكـرتوين واخلـدمات و للعموم.  %29,52وبنسبة 
  التبادلّية.
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ريـس شركة أوروبّية خاضـعة للقـانون الفرنسـي أسـهمها متداولـة ببور  "أتوس" - صـة 
شـطة دوليـا يف جمـال حرفائهـا خـدمات املبـادالت املاليّـة االفرتاضـّية. تتـوىل مرافقـة  وهـي 

م االفرتاضّية وتضع على ذمتهم مجلة من اخلدمات املؤّمنـة ووسـائل  عند قيامهم بتحويال
ت وكــذلك مجلــة مــن خــدمات املبــادالت االفرتاضــية  جلوجســتية وبــرام للتصــرف يف البيــا

  ."ووردالين"عرب شركتها الفرعّية 
  أنشطة ووردالين إىل ثالث حماور أساسّية:وتنقسم 

 تجار وطرفيات الدفع.خدمات موجهة لل -
 خدمات مالية افرتاضية. -
  اخلدمات التبادلية عرب الشبكة العنكبوتّية. -

الـــذي تنتمـــي إليـــه.  "أتـــوس"شـــركة وورداليـــن يف تـــونس أنشـــطة مباشـــرة وكـــذلك جممـــع وال متتلـــك 
لتعاون مع " "أتوس"ولكن جممع  مـني GEMALTOقد قام  " يف جمال املصادقة االلكرتونيّـة و

الشرتاك مع الوكالة الوطنّية للمصادقة االلكرتونّية.   املبادالت االفرتاضّية وذلك 
مع أتوس BULL SAS" شركة   متتلك فرعا يف تونس.والعاملة يف جمال الربجمّيات " التابعة 

مليــون يــورو أي  1,1مــا يســاوي  2016لقــد بلــغ رقــم معــامالت جممــع أتــوس يف تــونس ســنة و 
  مليون دينار تونسي. 3قرابة 

  
 :مع الذي تنتمي إليه تش وا   شركة إن 
تـــش كـــورب"شـــركة  احللـــول اإلعالميّـــة للـــدفع االلكـــرتوين عـــرب برجميـــات  ابتكـــارخمتّصـــة يف  "إن 

نيــــة فائهـــا. كمـــا تعتمـــد علـــى منصـــة الكرتو ومنصـــات الكرتونيـــة وطرفيـــات تضـــعها علـــى ذّمـــة حر 
ميكـن  "Guichet Unique Touch) تسـّمى "plateforme multimodaleالوسـائل (متعـددة 

 اســتعماهلا عــرب خمتلــف اآلالت الذكيّــة وبواســطة مواقــع الــواب وكــذلك مواقــع التواصــل االجتمــاعي
  ميكن الدفع عربها بواسطة أي نوع من الطرفيات كاهلواتف اجلوالة وحىت الدفع نقدا.و 

لســوالشــركة  منــذ  كــذلك  ينيغال وســاحل العــاج وموريتانيــا والكــامرون ويف كينيــامتواجــدة أساســا 
  .2019بلدا إفريقيا وشرق أوسطيا إىل سنة  38وهي تنوي التوّسع يف  ،2017ماي  11
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تـــــش يف وتتواجـــــد  نقطـــــة  200حمطـــــة طوطـــــال يف الســـــينيغال ويف أكثـــــر مـــــن  170منظومـــــة إن 
خــدمات مســتقّلة بكــل مــن الســينيغال والكــامرون وســاحل العــاج. ويف األشــهر القادمــة ســتكون 

ت حالقة يف السينيغال أساسا. 1000متواجدة يف  ألحياء ونقاط بيع وصالو   حمل 
تـــش كـــورب ســـنة  حـــوايل مليـــون يـــورو كـــرقم معـــامالت علـــى املســـتوى  2016وقـــد حققـــت إن 

  الدويل.
ا الفرعيــة ال تنشــط يف تــونس ال مباشــرة وال ّن مــع التأكيــد علــى أ تــش كــورب وشــركا شــركة إن 
  بصفة غري مباشرة.

III. لعمليّة التركيز: الّتحليل القـانوني 
 

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

 :مفهوم الرتكيز االقتصادي  -أ
  

 تركيـزا اقتصـاد :"يعـدّ  نـهواألسعار علـى أاملنافسة إعادة 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

  ."غري مباشرة
ل  "طوطال أوترو مار"فهو يتمّثل يف حصول كل من  إىل مشروع الرتكيز احلايل رجوعو

لكل واحدة منها من رأمسال وحقوق  %26، يف ختام عملية التفويت، على "ووردالين"و
تش ساس"التصويت  تش  "فائدة املتبقية ل %48يف مقابل بقاء  %52أي  "إلن   "،كوربإن 

ممارسة سيطرة حامسة والتحكم يف من معا  "ووردالين"و "طوطال أوترو مار"وهو ما سيمّكن 
تش ساس") على شركة prise de contrôle( الرقابة   ."إن 

  
لّتــايل لفصــل  فــإنّ  ،و  حــول مفهــوم الرتكيــز ســالف الــذكرقــانون المــن  7التعريــف الــوارد 

  .احلال قائععلى و  ينطبقاالقتصادي 
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  :قتصاديدرجة الرتكيز اإل  -ب
من أن يكون الرتكيز  البدّ اقتصادّ ل تركيزا أو مشروع ما يشكّ  يةلحسم يف اعتبار عملل

ر احملتملة  يةهذه األمه وتقاس تسمح له بتهديد املنافسة، ةيّ قد بلغ درجة من األمه هلذه آل
تركيز  مشروع عرض كلإذ جيب  ،نةمعيّ  ةيّ عتبات رقم. وال تتّحقق هذه األخرية إال ببلوغ العملّية
أو على  يةداخلال هيمنة على السوق يةخلق أو دعم وضع اتركيز اقتصادي من شأ يةأو عمل

ل    ة.تجار جزء هام منها على موافقة الوزير املّكلف 
 طرفا الرتكيز االقتصادي سواء كانت يةبعمل يةسات املعنعلى كل املؤسّ اإلجراء  هذاينطبق و 

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

 يةوق الداخلأو الشراءات أو كل الصفقات األخرى على السّ  البيوعات من %30نسبة 
  خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق. أو ملواد أو منتوجات

 أن يتجاوز إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات على السوق -
  مليون دينار. 100 مبلغ يةداخلال
  

لرجوع   من معطيات فإنّه:وحسب ما توّفر  الرّاهن عملّية الّرتكيزإىل مشروع  و
  
  

 فيما يتعلق حبصص السوق:
  

الدفع االلكرتوين واخلدمات املالّية الرقمّية سوق وضعّية الشركات املعنّية بعملّية الرتكيز يف 
  :سيف تون

  فإنه يتبّني أّن: ،الثالث املعنّية بعملّية الرتكيز الشركاتجمامع خبصوص حصص 
ــــّم الّســــوق املرجعيّــــة   "أوتــــرو مــــارطوطــــال "شــــركة  شــــركة كمــــا أّن لــــيس هلــــا أنشــــطة يف تــــونس 

الــذي تنتمــي إليــه. ولكــن  "أتــوس"ال متتلــك يف تــونس أنشــطة مباشــرة وكــذلك جممــع  "وورداليــن"
لتعــاون مــع " مــني املبــادالت GEMALTOجممــع أتــوس قــام  " يف جمــال املصــادقة االلكرتونّيــة و

الشـرت   BULL" شـركة. كمـا أّن الوطنيّـة للمصـادقة االلكرتونيّـة اك مـع الوكالـةاالفرتاضـّية وذلـك 
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SAS .مع أتوس والعاملة يف جمال الربجمّيات والسالمة املعلوماتّية متتلك فرعا يف تونس " التابعة 
تــش كــورب"شــركة أّمــا  ا الفرعيــة  "إن  أو مباشــرة  ســواء بصــفة ال تنشــط يف تــونسفهــي وشــركا

  غري مباشرة.
ـــة يعتـــرب ضـــئيال جـــّدا إن مل يكـــن  ســـات جمتمعـــةنصـــيب هـــذه املؤسّ فـــإّن  وعليـــه يف الّســـوق املرجعّي

لفصـــل الّســـ بـــذلك ال يتجـــاوزوهـــو  ،منعـــدما إعـــادة تنظـــيم املنافســـة مـــن قـــانون  7قف املـــذكور 
 .أو جزء من هذه السوق حصص الّسوق من %30 قّدر بـوامل واألسعار

  
  :اجلملي يما يتعّلق برقم املعامالتف

  
ضبط املبلغ األدىن لرقم املعامالت اإلمجايل الذي تصبح مبوجبه عمليات الرتكيز 

لتجارة طبقا للفصل  من قانون إعادة  7االقتصادي خاضعة للموافقة املسبقة للوزير املكلف 
مبائة مليون دينار ، 2016لسنة  780كومي عدد احل وفق األمر ،رتنظيم املنافسة واألسعا

   ).د100.000.000(
  

لنسبة للملف الراهن    :يتبّني ما يلي وحسب اجلدول الّتايلو
 

  

امالت  الطرف م المع ونس  رق ي ت ي ف الجمل

  بالملیون دینار

  134,92  مجمع طوطال

  3  مجمع أتوس

  0  إن تاتش كورب
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  1037,92  المجموع

 
لّســــوق الّداخلّيــــة مــــن طــــرف املؤسّ ّن رقــــم املعــــامالت احملّقــــإ املعنّيــــة بعملّيــــة الرتكيــــز بلــــغ ســــات ق 

واملقـّدر مبائـة مليـون دينـار املبلغ األدىن لـرقم املعـامالت اإلمجـايل مليون دينار أي جتاوز  1037,92
لتايل فعملّية لتجـارة  وجوخاضعة الرّاهنة الرتكيز االقتصادي  و للموافقة املسـبقة للـوزير املكلـف 

 780ولألمــر احلكــومي عــدد  رمــن قــانون إعــادة تنظــيم املنافســة واألســعا 7لفصــل حكــام اطبقــا أل
  .سالف الذّكر 2016لسنة 

  
قــد اســتوىف مجيــع  اهنرّ كيــز الــمشــروع الرتّ  أنّ ميكــن الّتأكيــد علــى ، يف حكــم مــا تقــّدمو 

ل لعرضـــه املوجبـــة يـــةالشـــروط القانون ليّتخـــذ بشـــأنه قـــراره بعـــد  تجـــارةعلـــى الـــوزير املّكلـــف 
  .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 مشروع املنافسةجملس  أنّ عادة تنظيم املنافسة واألسعار واملتعلق 

 قصد ضمان التعويض االقتصاديقين أو التّ  مقدالتّ الرتكيز يف  يةاالقتصادي أو عمل الرتكيز
ملنافسة الكايف   .عن اإلخالل 

خذ كما  االقتصادي الرتكيز يةقتصادي أو عمللس يف تقييمه ملشروع الرتكيز اإلا جيب أن 
 إزاء يةسات الوطنسللمؤ  يةضرورة تعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافسبعني االعتبار 
  ".يةاملنافسة الدول

 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  اتيّ عمل

  ا. ميكن أن ختلّ  يتال
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وخاصـة دراسـة اجلـدوى االقتصـاديّة للمشـروع الرّاهن ملف عملية الرتكيز  ومن خالل دراسة

  :مايلييتبّني 
دف إىل متكني كـل مـن شـركة إّن   "رداليـنو و "وشـركة  "طوطـال أوتـرو مـار"عملية الرتكيز الرّاهنة 

ســـاس" الفاعلـــة يف القـــارّة تـــش  إن"وهـــي شـــركة  )innovante( يف شـــركة جمـــّددةمــن االســـتثمار 
ات منّصـــعـــرب   ،إفريقـــي وشـــرق أوســـطي ابلـــد 38قّيـــة ممّـــا ســـيمكنها مـــن انتشـــار حمتمـــل يف اإلفري

عتمـــاد وســـائل الـــّدفع لـــدفع نقـــدا وعـــرب اهلـــاتف اجلـــوال)  الكرتونيّـــة خاّصـــة  عـــن بعـــد (للقيـــام 
ت للغــري (شــركات التــأمني، شــركات االتصــاالت، اخل)وكــذلك عــرب موزّ   ،عــات اخلــدمات النقــد

م التجاريّة واملتعاملني معهم عن بعد  وهو ما سيمّكن مواطين القارّة اإلفريقّية من خالص معامال
ســـتعمال طـــرف رقمـــي وحيـــد كاهلـــاتف اجلـــوال أو املوزعـــات اخلاصـــة أو  بفضـــل هـــذه اخلـــدمات 

ملبادالت بني األفراد.   املواقع االلكرتونية وحىت شبكات التواصل االجتماعي اليت تعىن 
فإّن عملّية الرتكيز موضوع االستشـارة الرّاهنـة  سباب وبناء على ما تقّدم بيانه،لكل هذه األ

عتبارهــا ال متّكــن مــن تــدعيم وضــعّية هيمنــة علــى الّســوق  ال تثــري إشــكاال علــى مســتوى املنافســة 
املعنيّـة سات احمللّية أو جزء منها وال تؤثّر على التوازن العام هلذه الّسوق نظرا لضعف نصيب املؤسّ 

 .املعنّية من حصص الّسوق
  

لس املنافسة بتاريخ   2017أكتوبر  25وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدتني والّسادة حمّمد العّيادي وعمر  بر

نو رجاء الشواشي التونكيت و  ومعز العبيدي وشكري  واخلموسي بوعبيدي رمي بوز

  أّمنت كتابة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.، و أكرم البارويناملامغلي و 

  

  ــســـــالرئي                                                                 
  ودـــــــــــا بن حممــــــــــرض                                                            
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