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                                                           التّونسيّة  لجمهوريّةا
  المنافـسة  مجلـس 

  العامة  الجلسة    
  .الصناعات الكهربائّية :القطاع

  
  172655  عدد  الرّأي

  المنافسة  مجلس  عن  الّصادر

  2017  ديسمبر 21 بتاريخ
  

  املنافسة، جملس إنّ       
لس  2017 أكتوبر 23 يف املؤرّخ التجارة وزيرالسّيد  مكتوب على اإلّطالع بعد       واملرّسم بكتابة ا

لس  تضّمناملو  172655حتت عدد   General"مشروع عملّية تركيز اقتصادي بني حول طلب رأي ا

Electric Campany "و "ABB Verwaltungs Ltd " و"ABB Ltd" ألحكام الفصل  طبقا وذلك
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  11 واملتعّلق 

  واألسعار.

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36عدد  القانون على اإلّطالع وبعد       واملتعّلق 
  .واألسعارتنظيم املنافسة 

 وصيغ إجراءات بضبط واملتعّلق 2016 أوت 19 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1148 عدد األمر وعلى      
  .الّرتتيبّيةالتشريعّية و  الّنصوص مشاريع حول املنافسة لس الوجوبّية االستشارة

 اإلداري الّتنظيم بضبط واملتعّلق 2006 فيفري 15 يف املؤرّخ 2006 لسنة 477 عدد األمر وعلى      
  .املنافسة جملس أعمال وسري واملايل
لس أعضاء استدعاء يفيد ما على اإلّطالع وبعد        21 اخلميس يوم جللسة القانونّية الّصيغ وفق ا

  .2017 ديسمرب
  .القانوين الّنصاب توّفر من التأّكد وبعد      
    .الكتايب هتقرير ملّخص ل تالوة يف الناصر السيفاوي السّيد املقّرر إىل ستماعاال وبعد      
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  :يلي  ما  على  المنافسة  لمجلس  العاّمة  الجلسة  رأي  استقرّ   المداولة  وبعد
 

  :اإلستشاري  ملفّ قديم الالجزء األّول: ت

I. ستشارةاإل  محتوى: 

ئق اآليت ذكرها االستشارةتضّمن ملّف         : الو

األستاذ  من قبل 2017أكتوبر  9 مؤّرخة يفالرتكيز االقتصادي مبشروع إعالم وزير التجارة وثيقة  -
كرمي اهلمامي نيابة عن شركة   األستاذو  "ABB Verwaltungs Ltd"نيابة عن شركة  أنيس جبنون

"General Electric Company"؛  

 General"شركة أسهم وأصول كامل االتّفاق اإلطار لعملّية االستحواذ على  نسخة من  -

Electric Industrial Solutions" بني كّل من شركة  2017سبتمرب  24بتاريخ  املربم"General 

Electric Company" ركةوش "ABB Verwaltungs Ltd"  وشركة"ABB Ltd"؛ 

اليت  ؛"General Electric Company" لشركة لشركات والفروع التجاريّة اململوكةقائمة يف ا -
 ؛الستحواذيف إطار عملّية ا أسهمها وأصوهلا سيتّم نقل وحتويل

ر والنتائج املنتظرة من عملّية الرتكيز؛ -  مذّكرة متضّمنة اآل

 "ABB Verwaltungs Ltd" وشركة "ABB Ltd"قائمة يف أهّم املسّريين واملسامهني يف شركة  -

 ؛"ABB Tunisie" وشركة

ت املالّية  - مصحوبة بتقارير مراجع  "ABB Ltd"لشركة  2016-2015 -2014لسنوات املواز
ت  ؛وقائمة يف فروعها احلسا

ت لسنوات  القوانني األساسّية والسجل التجاري - ت املالّية وتقارير مراجع احلسا  -2014واملواز

 ؛"ABB Tunisie"لشركة  2015-2016

 General Electric Industrial"شركة وأعضاء جملس إدارة املستثمرين املسّريين و قائمة يف أهّم  -

Solutions"؛ 

ت املالّية  -  General Electric Industrial"شركة ل 2016 -2015 -2014 واتلسناملواز

Solutions"؛ 
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 السوق التونسّية؛  يف ناشطةال" General Electric" يف فروع وأقسام جممعّ  قائمة -

     الرتكيز. عملّيةتقرير حول الفوائد االقتصاديّة ل -

II. اإلجراءات:  
ن  إلعالمهما 2017أكتوبر  27بتاريخ ئيب أطراف عملّية الرتكيز إىل مراسلة توجيه  - بتعليق سر

ئقلاآلجال و  لرّد بتاريخ وقد   طلب استكمال و   ؛2017نوفمرب  13أفادا 

ن  إعالمهقصد  2017أكتوبر  27بتاريخ وزير التجارة إىل السّيد مراسلة  توجيه - بتعليق سر
ئّية  يف هذا والشركات احمللّية واألجنبّية الناشطة اآلجال وطلب معطيات حول قطاع الصناعات الكهر

ال  لرّد بتاريخ  لسوق التونسّيةا ال تتوّفر لدى اإلدارة أّي دراسة نّه  2017نوفمرب  20وقد أفاد 
ئّية ّم قطاع الصناعات الكهر ن اآلجال ال يكون إالّ من قبل الوزير و منجزة أو معطيات  ّن تعليق سر

لتجارة وذلك عند اقتضاء طلب معلومات إضافّية من األطراف املعنّية بعملّية الرتكيز  املكّلف 
 ؛االقتصادي

لس مب 2017أكتوبر  27بتاريخ  صناعةال ارةوز إىل مراسلة  وجيهت - حول دقيقة عطيات قصد مّد ا
ئّية  ونصيب كّل واحدة الشركات احمللّية واألجنبّية الناشطة و مبختلف شرائحه قطاع الصناعات الكهر

ا مل تلق الرّد. السوق التونسّيةمنها يف  ّ    غري أ

III. :تقديم عمليّة التركيز  
  :بعمليّة التركيزمباشرة  األطراف المعنيّة   .1

  :رتكيز يف الشركات األربعة اآليت ذكرهابعملّية التتمّثل األطراف املعنّية مباشرة 

  شركة"ABB Ltd"  ّمع شركة الوهي للقانون السويسري  ّمت إحداثها وفقا  ،"ABB"األّم 

هّم أسهمها و  فرنك سويسري 260177791.68 قدره كشركة خفّية االسم برأس مال مدرجة 
 OMX"و  "NASDAQ"و  "SIX Swiss Exchange"ويتّم تداوهلا يف  البورصات العاملّية

Stockholm Exchange"  و "New York Stock Exchange" . يتواجد مقّرها االجتماعي يف و
"Affolternstrasse 44, 8050 Zurich, Suisse" .يف هذه الشركة  وتتوزّع حصص أّهم املسامهني

جلدول التايل 2017أكتوبر  9بتاريخ   : على النحو املبّني 
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  المائویّةالنسبة   عدد األسھم  المساھم
Investor AB, Sweden 232.165.142  10,71  

Cevian Capital II GP Limited, Channel Islands 115.868.333  5,34  
BlackRock Inc., U.S.A.  72.900.737  3,36  

  

   ."ABB Verwaltungs Ltd" تسّمى "Filiale" 1كلّية شركة فرعّيةمتتلك هذه الشركة بصفة  و      

  شركة"Ltd tungsVerwal ABB"   لشركةبعة فرعّية وهي شركة "ABB Ltd"  اليت متتلك

 قدره كشركة خفّية االسم برأس مال  ّمت إحداثها وفقا للقانون السويسري، جممل رأس ماهلا
ّمع قابضة للشركات األخرى التابعة الشركة مبثابة الوهي  فرنك سويسري 1.000.000

"ABB"   يتواجد مقّرها االجتماعي يف و"Affolternstrasse 44, 8050 Zurich, Suisse".  

 "Véhicule d’acquisition"أداة استحواذ " ABB Verwaltungs Ltd"تعترب شركة و     
 Fusions et"ختلف عملّيات االندماج واالستحواذ للقيام مب "ABB Ltd"تستعملها شركة 

acquisitions."  شركة ومتتلك"ABB Asea Brown Boveri Ltd"  ّمع فرعّية وهي شركة بعة 
"ABB "أسهم شركة  كامل"ABB Verwaltungs Ltd"  :وذلك حسب اجلدول التايل    

  النسبة المائویّة  عدد األسھم  المساھم
ABB Asea Brown Boveri Ltd 1000  100  

    
ّمعات الصناعّية  أحد "ABB"جمّمع  دّ ويع     يف جمال تكنولوجيا منتجات  ناشطةالالعاملّية أهّم ا

ئّية الطاقة  احلرفاءإىل تقدمي منتجات متنّوعة وخدمات مبتكرة  واليت تشمل واألمتتة الصناعّية الكهر
 .واملرافق والبنية التحتّية والنقلالطاقة الصناعة و كاالقتصاديّة  قطاعات الخمتلف يف على مستوى العامل 

ّمع العاملي  تواجديو   تقّدر طاقته التشغيلّيةو عرب شبكة شركاته الفرعّية  دولة 100 أكثر من يفهذا ا
   .عامل 132000 بنحواجلملّية 

                                                            
كـّل شـركة وتعتـرب شـركة فرعيّـة  من جمّلة الّشركات الّتجاريّة "  461حسب مقتضيات الفصل  " Filiale"ويطلق عليها املصطلح القانوين شركة فرعّيةتعترب   1

ملائــة مــن رأس ماهلــا مباشــرة أو غــري مباشــرة للّشــركة األّم وذلــك دون اعتبــار األســهم الــيت ال متــنح حاملهــا حــّق اال هــذه تتمتّــع و قــرتاع". يرجــع أكثــر مــن مخســني 
عتبار أّن هلا شخصّية الشركة الفرعّية    قانونّية مستقّلة عن الّشركة األّم. ستقاللّية 
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ّمع  القتصاديّةا ةنشطاألتتوزّع و       Electrification"قسم  أربعة أقسام رئيسّية وهي علىهلذا ا

Products"  قسم و"Robotics and Motions"  قسم و"Industrial Automation"  قسم و
"Power Grids".  

  شركة"General Electric Company"  اختصارها  "GE"  شركة صناعّية وتكنولوجّية هي و

ت املّتحدة األمريكّية  قانونلخاضعة عاملّية  لوال بورصة نيويورك لألوراق ومدرجة بوالية نيويورك 
ّمع . )NYSE : GE(املالّية حتت رمز  مقّرها  تواجديو  "GE"وتعترب هذه الشركة مبثابة الشركة األّم 
تتوزّع حصص و  ." .Farnsworth Street, Boston, MA 02210, U.S.A 41"االجتماعي يف 

جلدول التايل:  2017 جوان 30 حدود إىل املسامهني يف هذه الشركةأّهم   على النحو املبّني 
 

  النسبة المائویّة  المساھم
The Vanguard Group Inc. 6,93  

BlackRock Inc. 5,98  
State Street Corp.  3,97  

Capital World Investors 1,63 
Bank of America Corp. 1,53 

 
املتنوّع ميتّد نشاطها الصناعي والتكنولوجي حيث  كثاين أكرب شركة عاملّية " GE"شركة  تصّنفو    

والنقل واملرافق  والنفط والغاز واملناجم ات املتجّددةطاقوال عةصناكالاالقتصاديّة   قطاعاتليشمل خمتلف ال
   .إلضافة إىل األنشطة املالّية والبحث العلميالبنية التحتّية و  السكنّية والرعاية الصحّية

والوكاالت  عرب شبكة مرتامية األطراف من الشركات الفرعّيةدولة  180نشط هذه الشركة يف حنو وت   
 من بينهمعلى مستوى العامل  عامل 295000بنحو  وتقّدر طاقتها التشغيلّية اجلملّية واملوّزعني املعتمدين

ت املّتحدة األمريكّية 104000 من  وحدة صناعّية 509 مناملتنوّع يتكّون نسيجها الصناعي كما   .لوال
ت املتحدة األمريكّية وبورتوريكومتواجدة  184 بينها  40ة على حنو الوحدات املتبّقي وزّعتتبينما  يف الوال

  . دولة أخرى
وذلك وحدات استغالل  8على من الناحية التنظيمّية  ه الشركةاألنشطة االقتصاديّة هلذ وزّعتتو   

 GE"و  "GE Power" متخّصصة، وهيعّدة أقسام  إىل، تنقسم كّل واحدة منها حسب طبيعة النشاط

Renewable Power"  و"GE Oil and Gas"  و"GE Aviation" و "GE Healthcare" و "GE 

Transportation"  و"GE Energy Connections and Lighting"  و"GE Capital".  
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  شركة"neral Electric Industrial SolutionseG"  " اختصارهاGEIS" عبارة عن وهي 

وتكون مرتبطة مبصاحل جمموعة من الشركات لكّل واحدة منها شخصّيتها القانونّية  أي 2جتّمع الشركات
حتت نفوذها القانوين أو الفعلي ومتارس عليها بشكل  هذه الشركات "GE"مشرتكة ومتسك الشركة األّم 

سيسا عليه،  وحدة القرار. إىليؤّدي  وال ال ميكن اعتباره شخصا معنوّ  "GEIS"جتّمع الشركات  فإنّ و
رقابتها حيث متارس هذه األخرية  "GE"عن الشركة األّم  املستقّلة لشخصّية القانونّيةلتايل يتمّتع 

 4200"يتواجد مقّر نشاطها يف و . "Prise de contrôle exclusif" عليهاملطلقة واحلصريّة 

Wildwood Parkway, Atlanta, GA 30339-8402, U.S.A.."  

 GE Energy Connections"إىل وحدة االستغالل هذه الشركة نتمي ت من الناحية التنظيمّية،و      

and Lighting"  للشركة األّم التابعة"GE"  أربعة أقسام فرعّية هي  تضّمنتو"Engineered Solutions" 
  . "Embedded Solutions"و  "Configured Solutions"و  "Product Solutions"و 

 15وحدة صناعّية و  29تتكّون من دولة عرب شبكة ضخمة  100تنشط هذه الشركة يف أكثر من و      
 يفاملتنوّع االقتصادي  هانشاط يتمّثلو  ،مراكز للبحث والتطوير 9و مركز خدمات  13مركز توزيع و 

ئّية النتجات تصميم وإنتاج وبيع امل صناعّية اللول احلو املعّدات و ذات اجلهد املنخفض واملتوّسط كهر
ختلف القطاعات ملوخدمات ما بعد البيع والصيانة  "Automation Process"عملّيات األمتتة و 

والرعاية الصحّية والطاقة والنقل التحتّية  والبىنالسكنّية واإلنشاءات التجاريّة كاملرافق احليويّة  االقتصاديّة 
ت   .واملناجم واالّتصاالت ومراكز البيا

النصيب األعظم من اليت تستحوذ على ة أسواق أمريكا الشماليّ ترتّكز أهّم أنشطة هذه الشركة على و      
بنسبة تقّدر بنحو  ق األوروبّيةاسو األتليها  ،القيمة اجلملّية للمبيعاتمن  % 60 بنسبة تتجاوز امبيعا

يبقى نشاطها  يف حني % 15 تصل إىل مبا فيها السوق الصينّية بنسبة اآلسيوية قاسو ألّمث ا  % 20
       . من جممل املبيعات % 5وال يتجاوز  وإفريقياالشرق األوسط  أسواقضئيال يف 

  

      

                                                            
  .2000 نوفمرب 3 املؤرّخ يف 2000 لسنة 93 من جمّلة الشركات التجاريّة الصادرة مبقتضى القانون عدد 461 طبقا ألحكام الفصل  2
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  التركيز:المعنيّة بعمليّة  باألطراف  المرتبطة بعالقـات اقتصاديّة  األطراف    .2
ألطراف املستحوذةخب  .أ  ABB"شركة تتواجد  :صوص األطراف املرتبطة بعالقات اقتصاديّة 

Ltd "شركة عرب شركتني فرعّيتني مها  يف السوق التونسّية"ABB Maghreb Services S.A."  وشركة
"L’Ebenoid Production S.A.".    

  وميكن تعريف هاتني الشركتني على التوايل كما يلي: 

   شركة"ABB Maghreb Services S.A." برأس مال قدره  وهي شركة خفّية االسم

لسجل التجاري حتت عددو دينار تونسي  82500,000 يتواجد مقّرها و . D24338297 مرّمسة 
ريخ بداية نشاطو تونس.  1053ضفاف البحرية  3- 2- 6حبديقة البحرية قطعة عدد االجتماعي   هايعود 

 جوان 13 بتاريخلرائد الرمسي إّال  إشهارهاومل يتّم  1990سنة  إىلاخلدمات الفعلي املتمّثل يف إسداء 
   .شخصا 12 ّدر طاقتها التشغيلّية بنحوتقو  2009

 ABB"مملوكة كلّيا لشركة هي شركة فرعّية و "ABB Asea Brown Boveri Ltd"متتلك شركة و      

Ltd" 99,94 % رأس مال شركة " منABB Maghreb Services S.A." حني تعود ملكّية ما تبّقى يف 
  ."ABB Ltd"شركة  يفالعاملني  إىلماهلا  من رأس

 ABB" ا شركةمتتلك كليّ  "ABB Asea Brown Boveri Ltd"شركة اإلشارة إىل أّن وجتدر  ،هذا  

Verwaltungs Ltd"  ّمع الشركاتجتاليت ستقوم بعملّية اقتناء كامل أسهم وأصول "GEIS".    
  

   شركة"Ebenoid Production S.A.’L" برأس مال قدره  وهي شركة خفّية االسم

لسجل التجاري حتت عدددينار تونسي و  180000,000 يتواجد مقّرها و . B0640342007  مرّمسة 
ملنطقة الصناعّية  ريخ بداية نشاطها الفعلي املتمّثل يف صناعة آالت . زغوان 1100االجتماعي  يعود 

ئي  تشّغل و . 2002 أوت 8 بتاريخ يف الرائد الرمسي إشهارهاوقد ّمت  2002 سنة إىلالقيادة والتوزيع الكهر
      .شخصا يف مصنعها املتواجد بوالية زغوان 70قرابة هذه الشركة 

بعة و"  L’Ebenoid"شركة  وجتدر اإلشارة إىل أنّ        99,94 تلكمت "ABB"ّمع هي شركة فرعّية 

 ABBيف شركة  " حني ميتلك العاملون يف" .L’Ebenoid Production S.A"  س مال شركةأن ر م %

Ltd" املال.نسبة املتبّقية من رأس ال   
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   : "EG " األمّ  شركةلو " GEIS" ةبشركاألطراف املرتبطة بعالقات اقتصاديّة  خبصوص   .ب

تنشط يف السوق ء ال متتلك أّي فرع أو وكالة بيع املعنّية بعملّية االقتنا "GEIS"شركة متتلك  ال 
الشركة كّل من مها  حمّليتني مباشرة مع شركتني جتاريّة بعالقات يف املقابل، ترتبط هذه الشركة و التونسّية. 

ئّية  حيث تقوم   "ELECTRICA" الفرعّية تهاشركو  "SIAME"الصناعّية لألجهزة واآلالت الكهر
ن األخري سترياد ها ت نتجات املجمموعة من ن  ئّية ذات اجلهد املنخفضواملكّو اليت تصّنعها  الكهر

حتت العالمة  أو "GE"حتت العالمة التجاريّة إّما لسوق التونسّية بيعها تقوم ب من مثّ و  "GEIS"شركة 
   . "SIAME"التجاريّة 

   
   : على النحو التايل ميكن تعريف هاتني الشركتني احملّليتنيو   

  شركة"SIAME"  ّمع وهي ا شركة خفّية االسم و  ."SIAME"الشركة األّم  ّمت تعّرف بكو

ء والغاز  1976ماي  12إحداثها يف  سنة ّمت إخضاعها و  ."STEG"من طرف الشركة التونسّية للكهر
من رأس ماهلا) من الشركة  % 51إىل عملّية خصخصة أّدت إىل انتقال الرقابة املطلقة عليها ( 1998

ء والغاز إىل الشركة التونسّية للمعّدات  الذي شهد  يقّدر رأسها ماهلاو ."STEQ"التونسّية للكهر
 1999سنة   ّمت و . دينار تونسي 14040000,000عملّيات ترفيع متتالية خالل السنوات األخرية بنحو 

 ّثل موضوع نشاطها يف صناعة وترويجيتمو  املالّية.للتداول ببورصة تونس لألوراق إدراج أسهمها 
ئّية ذات اجلهد املنخفض واملتوّسط ت  املنتجات الكهر إلضافة إىل القيام بعملّيات تركيب املكّو

ئّية وااللكرتونّية.امل آلالت الكهر الرائدين من املنتجني واملوّزعني احملّليني األّم وتعترب هذه الشركة  تعّلقة 
ئّية وامليكانيكّية والصناعّية لتّيار  للمنتجات الكهر والصّمامات واملعّدات وأنظمة األمتتة والتحّكم 

ئي وخدمات الصيانة والتصليح.    الكهر

   شركة"ELECTRICA"  برأس  1999سنة  إحداثهاّمت شركة ذات مسؤولّية حمدودة  وهي

 بيعيف تمّثل موضوع نشاطها وي. "SIAME" ومتفّرعة عن جمّمع دينار تونسي 7750000,000مال قدره 
ئّية وااللكرتونّيةاملعّدات  موعة املنتجات اليت تقوم الشركة األّم  الكهر بتصنيعها  "SIAME"املكّملة 

  . األسواق األجنبّيةيف وتروجيها يف السوق التونسّية أو 
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حية أخرى،       نشط تأو فرع أو وكالة أّي شركة فرعّية ال متتلك  " GE"يالحظ أّن الشركة األّم ومن 

ئّية ذات اجلهد بعملّية الرتكيز وهي املرجعّية املعنّية يف السوق بصفة مباشرة  سوق املنتجات الكهر

لتايل أيّ  املنخفض    رقم معامالت يف هذه السوق. وال حتّقق 

أسواق قطاعات أو بتونس يف تلك هذه الشركة جمموعة من الشركات الفرعّية الناشطة يف املقابل، متو      
 وهي كاآليت:، املرجعّية املعنّية بعملّية الرتكيزالسوق ختتلف عن اقتصاديّة أخرى 

 شركة "ALSTOM Grid Etudes Techniques SARL" شركة ذات مسؤولّية  وهي

لسّجل التجاري حتت عدد 18000,000 برأس مال قدره حمدودة   B016112007دينار تونسي ومرّمسة 

نشاطها يف إسداء خدمات الدراسات واالستشارات واملساعدة يف ميدان الطاقة موضوع مّثّ◌ل ويت. 
ئّية.   الكهر

  شركة"SARL Baker Hughes"   شركة ذات مسؤولّية حمدودة برأس مال قدره وهي 

لسّجل التجاري حتت عدد 10000,000 موضوع تمّثّ◌ل وي.  B184401996دينار تونسي ومرّمسة 
نشطة البحث والتنقيب واالستكشاف للشركات البرتولّية نشاطها يف  . بيع املواد واخلدمات املتعّلقة 

  شركة"SARL Baker Hughes Services Tunisia"  وهي شركة ذات مسؤولّية حمدودة

لسّجل التجاري حتت عدد 10000,000 برأس مال قدره  .  B184401996دينار تونسي ومرّمسة 

نشطة البحث والتنقيب واالستكشاف  نشاطها يفموضوع تمّثّ◌ل وي بيع املواد واخلدمات املتعّلقة 
 .للشركات البرتولّية

  شركة"GE Healthcare Tunisia SARL"   وهي شركة ذات مسؤولّية حمدودة برأس مال

لسّجل التجاري حتت عدد 1000000,000 قدره  .   B01149512016دينار تونسي ومرّمسة 

لتفصيل نشاطها يفموضوع تمّثّ◌ل وي  .جتارة األدوات الطبّية وأدوات تقومي األعضاء 

  شركة"Tunisia SARL –Granite Services International "   وهي شركة ذات

لسّجل التجاري حتت عدد 50000,000 مسؤولّية حمدودة برأس مال قدره  دينار تونسي ومرّمسة 
B2465472008  .خدمات اهلندسة الصناعّية واملساعدة الفنّية نشاطها يفموضوع تمّثّ◌ل وي. 
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  شركة"Operations SASBAKER HUGES "   وكالة وهي"Succursale " لشركة أجنبّية

لسّجل التجاري حتت عدد 26517,000 برأس مال قدره  .  B160611996دينار تونسي ومرّمسة 

ألنشطة البرتولّية.  اخلدمات التقنّية إسداءتمّثّ◌ل موضوع نشاطها يف وي  املتعّلقة 

  شركة"Baker Hughes (Nedreland) B. V Tunisian Operations"  وكالة  وهي

لسّجل التجاري حتت عدد 1000,000 برأس مال قدره لشركة أجنبّية  دينار تونسي ومرّمسة 
B01105202017   .تصنيع وجتارة استرياد اآلالت واملعّدات املخّصصة  نشاطها يفموضوع تمّثّ◌ل وي

 .الستخراج النفط والغاز واملياه واملعادن

  شركة"aker Hughes EHO LtdB"  لسّجل التجاري وهي وكالة لشركة أجنبّية ومرّمسة 

 .إسداء اخلدمات يف قطاع احملروقات نشاطها يفموضوع تمّثّ◌ل وي.  B2441952005حتت عدد 

  شركة"ALSTOM GridEnerjiEndustrisi A. S." برأس مال  وهي وكالة لشركة أجنبّية

لسّجل التجاري حتت عدد لرية تركّية  4126750000,000قدره  تمّثّ◌ل وي. B0145322004ومرّمسة 
 .تزويد وتركيب حمّوالت القّوة نشاطها يفموضوع 

  شركة"ALSTOM Power Systems" برأس مال قدره  وهي وكالة لشركة أجنبّية

لسّجل التجاري حتت عدد  دينار تونسي 188500,000 تمّثّ◌ل وي.   B0136632009ومرّمسة 
ئي نشاطها يفموضوع   .صنع موّلدات التّيار الكهر

   شركة"Nuovo Pignone International" برأس مال قدره  وهي وكالة لشركة أجنبّية

لسّجل التجاري حتت عدد دينار تونسي  6300000,000 تمّثّ◌ل وي.   B1110781996ومرّمسة 
 .الصيانة الصناعّية نشاطها يفموضوع 

  

 

  التركيز:عمليّة  مراحل   .  3

 سبتمرب 24بتاريخ  ألسهم وأصول ّمت توقيعهاقتناء عقد بز موضوع استشارة احلال عملّية الرتكي عّلقتت
شركة  على بعض أنشطة "ABB Verwaltungs Ltd" ذ مبوجبه شركةتستحو  والذي 2017

"GE"  شركةاملتمثّلة يف "GEIS" وستكون شركة  مليار دوالر أمريكي 2,6 مقابل مثن قدره"ABB Ltd" 
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لفصل مبجمل  تعّلقوذلك يف ما يالطرف الضامن يف الشركة املستحوذة  االلتزامات املنصوص عليها 
   .من نفس العقد 14.23

   على مرحلتني:املنافسة لس جموستتّم عملّية الرتكيز املعروضة على رأي 

عملّيات القيام ب تستدعياليت و  "closing-Pré"وهي مرحلة ما قبل اإلغالق  المرحلة األولى:  أ .
إخراج األصول واخلصوم غري أي  بعملّية االستحواذ ةاملعنيّ  "GEIS" شركة وخصومألصول  إعادة هيكلة

ستقوم بدورها اليت و  األصول واخلصوم التابعة لألقسام الفرعّية هلذه الشركةواستجالب  التابعة هلذه الشركة
  الشركة املستحوذة. إىل حالتها

 سامهات التابعة لألقساماملإحالة وتشمل  "Closing" وهي مرحلة اإلغالق  المرحلة الثانية:    .ب
بعة هلذه الشركة واململوكة من قبل وكذلك األصول واخلصوم املتبّقية  "GEIS"الفرعّية لشركة  أقسام غري 

  هلا إىل الشركة املستحوذة وذلك يف إطار عملّية إحالة متزامنة لألصول واخلصوم. 

 Prise de"تنتقل الرقابة الكلّية واحلصريّة  ،موضوع عقد االقتناءملّية االستحواذ وجب عومب    

contrôle exclusif "شركة على "GEIS" من شركة "GE" إىل شركة "ABB Verwaltungs Ltd" 

  ."ABB Ltd"اململوكة كلّيا وبصفة غري مباشرة لشركة 

عتبار أّن االتّفاق قد ّمت بني  ،ووفقا ملا تقّدم      فإّن عملّية الّرتكيز الرّاهنة تتعّلق بعملّية تركيز عاملّية 

سواق أجنبّية خمتلفة ومتعدّ  شطة  دة من بينها شركات عاملّية مالكة لشركات فرعّية أو لفروع 

  الّسوق التونسّية.

  

  

 :طبيعة عمليّة التركيز.    4

عتبار أّن أنشطة الّشركات املعنّية بعملّية الّرتكيز  الرتكيز األفقيتعترب عملّية الرتكيز الرّاهنة من أنواع     
   أنشطة تنافسّية أي قابلة لإلستبدال فيما بينها.يف واقع األمر هي 
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 :التركيزأهداف عمليّة  .     5

ا التنافسّية و من تعزيز  "ABB" شركةإىل متكني دف عملّية الرتكيز الراهنة   ا العاملّية مكانتهقدر
ئّية ذات اجلهد املنخفض واملتوّسط  وتوسيع نطاق نفاذها إىل الرائدة يف جمال املنتجات واحللول الكهر

نشاط الشركة املستحوذ عليها يف قسم أسواق أمريكا الشمالّية وذلك من خالل إدماج 
"Electrification Products" وبناء عالقة توريد وإمداد إسرتاتيجّية طويلة األمد مع شركة  التابع هلا
"GE"  تكنولوجّيةمن املنتجات واحللول النشطة وإدارة حمفظة عاملّية مشرتكة  خلق قيمة مضافةمبا يكفل 

االستحواذ من خالل عملّية  "ABB"وتتوّقع شركة  .تلّيب رغبة حرفائها يف خمتلف األسواق العاملّيةاليت 
 تطويرلتايل و  العام اخلامس خاللمليون دوالر أمريكي  200 كلفة حبوايلتق اقتصاد يف الأن حتقّ  الراهنة

  . األداء التنافسي للشركة املستحوذ عليها

طويل األمد الستغالل العالمة  اعقد نتضمّ تأّن عملّية االستحواذ الراهنة  إىل اإلشارةوجتدر  ،هذا 
      ."ABB" شركةمن قبل  " GE"التجاريّة لشركة 

     :قييم عمليّة التركيزالجزء الثاني: ت 

I . دراسة السوق:  

  اإلطار القـانوني:  . 1

  ذكر من أّمهها: ي إىل مجلة من النصوص القانونّية والرتتيبّية، عملّية الرتكيز الراهنةختضع     
لسّجل التجاري كما وقع تنقيحه  1995ماي  2املؤرّخ يف  1995لسنة  44القانون عدد  - املتعّلق 

 ؛2010أفريل  14املؤرّخ يف  2010لسنة  15لقانون عدد  وإمتامه
جمّلة الشركات التجاريّة   صداراملتعّلق  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93القانون عدد  -

 ؛2009مارس  16املؤرّخ يف  2009لسنة  16لقانون عدد  وإمتامهكما وقع تنقيحه 
املتعّلق حبماية عالمات الصنع والتجارة  2001أفريل  17املؤرّخ يف  2001لسنة  36القانون عدد  -

 ؛2007جويلية  23يف املؤرّخ  2007لسنة  50لقانون عدد  وإمتامهواخلدمات كما وقع تنقيحه 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - املتعّلق 

 واألسعار؛
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املتعّلق بضبط املبلغ األدىن  2016جوان  13املؤرّخ يف  2016لسنة  780األمر احلكومي عدد  -
  املوجب إلخضاع عملّيات الرتكيز االقتصادي للموافقة املسّبقة.  اإلمجايللرقم املعامالت 

 لسوق المرجعيّة: العاّمة لهيكلة  ال  . 2

ئّية تتمّثل السوق املرجعّية املعنّية بعملّية االستحواذ موضوع استشارة احلال يف  سوق املنتجات الكهر

ئّية ذات اجلهد ذات اجلهد املنخفض املنخفض اليت يتّم استعماهلا يف . وميكن تعريف املنتجات الكهر

ا منتجات وحلول مناسبة للتطبيقات ا ئّية املتعّددة خمتلف القطاعات االقتصاديّة بكو تشمل لكهر
ئّيةوالقواطع  املوصالت علب أو لوحات و لتسريب األرضي  أجهزة اقواطع الدوائر املصّغرة و و   الكهر

ئي و  ئّية غريها من التوزيع الكهر واألسالك والكابالت معّدات املراقبة والتحّكم و املنتجات الكهر
ئياملصّممة لضمان   1000حدود  إىل(ذو الضغط املنخفض  محاية وسالمة وجودة تشغيل التّيار الكهر

خمتلف القطاعات االقتصاديّة األخرى كالنقل والطاقة و  الصناعّيةاملنشآت السكنّية و  وحداتيف الفولت) 
  . والتعدين واملناجم

 العرض:     .أ

واألسواق املتفّرعة عنها من قبل الشركات احمللّية واألجنبّية  داخل السوق املرجعّيةينبع العرض      
ئي   Matériel de distribution et"الناشطة اليت تقوم بتصنيع خمتلف معّدات التوزيع والتحّكم الكهر

de commande électrique" .لّرجوع إىل املعطيات املستمّدة من موقع بّواب  3ة الصناعة التونسّيةو
لّسوق املرجعّية واملؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة) ت(التابع لوزارة الّصناعة  شركة من بينها  74نشط حالّيا 

لسوق الوطنّية عن طريق  51شركة تونسّية فقط أّما البقّية والبالغ عددها  23 فهي شركات أجنبّية تعمل 
      فروعها. 

وجتدر املالحظة يف هذا اخلصوص إىل أنّه ولئن تتيح هذه املعطيات اإلحصائّية حتديد املتدّخلني يف     
ا ال متّكن من إعطاء معطيات دقيقة حول  ّ خصائص األسواق املرجعّية السوق ذات الصلة ككّل إّال أ

واحلصص السوقّية الرّاجعة فرعّية اليت ّمت الوقوف عليها من ذلك حتديد عدد املتدّخلني بكّل سوق  الفرعّية
  هلم. 

 الطلب:     .ب
                                                            

ت هو  3   http://www.tunisieindustrie.nat.tn :  املوقع الرمسي لبوابة الصناعة التونسّية على شبكة األنرت
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واألسواق املتفّرعة عنها من عدد كبري وغري متناهي من فئات  داخل السوق املرجعّية يصدر الطلب   
ئي ذو اجلهد  ستعمال مثل هذه املنتجات يف عملّية تشغيل وتوزيع التّيار الكهر املستهلكني اليت تقوم 

رة الوحدات السكنّية والشركات الصناعّية واملؤّسسات اخلدماتّية ووسائل ا لنقل وغريها من املنخفض إل
ائي املرافق واملنشآت احليويّة األخرى. وبدوره ينقسم استهالك مثل هذه املنتجا ت إّما إىل استهالك 

ئي أو إىل استهالك مرحلي ضمن دورة اإلنتاج حيث يتّم يف هذه احلالة  لتشغيل شبكة التّيار الكهر
ت إلنتاج أصنا ئّية أو االلكرتونّية استعماهلا من قبل الشركات الصناعّية كمكّو ف من املنتجات الكهر

 األخرى. 

  : إلى السوق  الحواجز عند الدخول    .ت
واألسواق املتفّرعة عنها بضعف حواجز الدخول ذات الصبغة القانونّية تتمّيز السوق املرجعّية مبدئّيا  

ئّية ذات اجلهد املنخفض  واإلداريّة، إذ ال تقتضي تصريح  إيداع إالّ ممارسة نشاط صناعة املنتجات الكهر
الصغرى واملتوّسطة. ويتجّلى ى املصاحل املختّصة التابعة لوزارة الصناعة واملؤّسسات دللنشاط الصناعي 

ا من سنة إىل أخرى هذا النوع من احلواجز مثل ضعف  عددها ل ليصيف تزايد عدد املؤّسسات الناشطة 
  صناعّية. مؤّسسة  74اجلملي إىل 

إلضافة إىل مثل يف املقابل، متّثل الكلفة العالية لالستثمار يف  متطلّبات املعرفة هذا النشاط الصناعي 
األقّل حجما وإمكانّيات من أهّم احلواجز اليت تعيق دخول املؤّسسات  والتقنّية لّيةالتكنولوجّية واخلربة العم

ّم إىل هذه السوق املرجعّية واألسواق املتفّرعة عنها ، إذ تتطّلب ممارسة النشاط استثمارات هاّمة 
متتة ألساس البحوث واالبتكارات العلمّية ومواكبة التطّور التكنولوجي  واكتساب التقنيات املرتبطة 

ئية الداخلة يف جمال توزيع ومحاية شبكة التيار الكا ت واملعّدات الكهر ئي ذيملكّو اجلهد املنخفض.   هر
ئّية كما تتطّلب صناعة  تشغيل يد عاملة خمتّصة وذات كفاءات عالية املتجّددة املنتجات واحللول الكهر

ا.  لقطاع الستقطا    واليت تبقى حمّل منافسة بني املؤّسسات العاملة 

  نظام األسعار:    .ث
ئّية ذات اجلهد املنخفض إىل قاعدة العرض والطلب يف  مراحل جممل ختضع أسعار املنتجات الكهر

  التوزيع. و اإلنتاج 
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ارتفاعا مستمرّا ألخرية اإلشارة عموما إىل أّن مستوى األسعار قد شهد يف السنوات العشر اوجتدر 
األولّية الالزمة لصناعة مثل هذه ذكر من أّمهها ارتفاع أسعار املواد يسوقّية نتيجة تالقي عّدة عوامل 

  إلضافة إىل ارتفاع الطلب العاملي عليها. املنتجات 

  :بعمليّة التركيز  المعنيّة  سوق المرجعيّةال  شرائحدراسة   . 3

ئّية ذات اجلهد املنخفض  مثلما سبق التعّرض إليها، فإنّ ات وفقا لتعّدد املنتج سوق املنتجات الكهر

ّم كّل سوق فرعّية منتج معّني من املنتجات سابقة الذكر  تتفرّع بدورها إىل أسواق مرجعّية متعّددة 

خرعتبار أنّه ال ميكن استبدال  لضمان تشغيل إذ أّن هذه املنتجات تعترب ضروريّة ومتكاملة  منتج 

ئي وسالمة    اجلهد املنخفض. ذيدورة التّيار الكهر
ئّية ذات اجلهد املنخفض واألسواق املتفّرعة عنها عموما، و  ضمن خانة تصّنف سوق املنتجات الكهر

من بينها  متنافسة شركات 6 اإلمجايل عند من العرض % 80 حوايل أسواق احتكار القّلة نظرا لرتّكز
 شركةالمع مباشرة جتاريّة صناعّية و بعالقات  ملرتبطةا "SIAME"شركة  مها -فقط ن شركتان حمّليتا

عالقات ب تبطاليت تر  "TTI"شركة كذلك و  السوق ذات الصلة الناشطة بدورها يف "GEIS" األجنبّية
يف حني تتقاسم  - الناشطة بدورها يف السوق ذات الصلة "Eaton" األجنبّية شركةالصناعّية وجتاريّة مع 

  .% 20والذي ال يتجاوز يف أقصى احلاالت  العرض املتبّقي أقّل حجما وامكانّيات شركة أخرى 68حنو 
ت املّضمنة بوثيقة اإلعالم بعملّية الرتكيز، تعترب األطراف املعنّية أّن أنشطتها املرتبطة  وطبقا للبيا

ئّية ذات اجلهد املنخفض  يف أربعة شرائحلسوق الوطنّية تتقاطع   شرحيةّثل كّل متمن املنتجات الكهر
منخفضة األوتوماتيكّية قواطع الو  "LV Contactors" منخفضة اجلهد املوصالتوهي  ،فرعّيةمنها سوقا 

 LV"منخفضة اجلهد  ذات صندوق مشّكلالقواطع و  "LV Miniature Circuit Breakers"اجلهد 

Moulded Case Circuit Breakers"  منخفضة اجلهدب األرضي لتسرّ أجهزة او "Residual 

Current Devices".     
ت حتليل سيتّم على هذا األساس، و   طبيعة التغّري ووضعّية املنافسة فيها و األسواق املرجعّية الفرعّية بيا

مصدرها األساسي  حمّينةمعطيات إحصائيات و ذلك من خالل ما توّفر من احلاصل يف درجة ترّكزها و 
  .رتكيزبعملّية الاألطراف املعنّية 

  : " ContactorsLV"  منخفضة الجهدالكهربائيّة    الموصالت  شريحةأ .  
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يف العرض اجلملي من  % 78على قرابة فقط أجنبّية شركات  6ستحواذ هذه السوق الفرعّية تتمّيز  
قي الشركات  لتايل ميكن % 22األخرى احمللّية واألجنبّية حني ال يتجاوز نصيب  ضمن  هاتصنيف و

لسنة  هذه السوق الفرعّيةمن ألطراف عملّية الرتكيز النصيب اجلملي قّدر يو أسواق احتكار القّلة. خانة 
 إىلعلى حّصة سوقّية هاّمة تصل  "Schneider Electric" شركة تستحوذ بينما % 18بنحو  2016
    .% 26 حدود
على النحو الذي وتتوزّع احلصص السوقّية ألهّم الشركات الناشطة خالل السنوات الثالث األخرية  

  يبّينه اجلدول التايل:
 %ويّة الوحدة: النسبة املائ                                                                               

  2016  2015  2014  الشركة
ABB 12  19  15  
GEIS  3  4  3  

Schneider Electric  30  29  26  
Chint  12  13  15  
Eaton  10  10  10  

Siemens  9  8  9  
  22  17  25  شركات املتبّقيةال

موع   100  100  100  ا
 18 23 15  النصيب اجلملي ألطراف عملّية الرتكيز

   
  إن "GEIS"على شركة  "ABB"استحواذ شركة عملّية ويستخلص من توزيع احلصص السوقّية أّن   

للهيمنة  تبقى غري كافيةهذه النسبة أّن  إالّ  % 18لتصل حدود هلذه الشركة السوقّية  كانت ستعّزز املكانة
 ةستحوذامل "Schneider Electric"شركة ألساس تقودها  فاعلةيف ظّل وجود منافسة على السوق 

و " Eaton" وشركة "Chint" شركةبنسبة أّقل كّل من و  % 26املقّدرة بنحو على احلّصة السوقّية األكرب 
  ". Siemens" شركة

من أّن  التأّكد HHI )Hirschman Index-Herfindahl(4مؤّشر خالل احتساب كن من ومي
ثري كبري يف  لرغم من ارتفاعها هذه السوق الفرعّية واليت  درجة ترّكزعملّية االستحواذ الراهنة ليس هلا 

ا  90بنحو  ّ    :مقبولة من منظور املنافسة، وذلك مثلما يبّينه اجلدول التايليف واقع األمر تبقى نقطة إالّ أ

                                                            
: Hirschman Index (HHI) is calculated as follows-The Herfindahl 4     

).  (where Si is the market share of firm i, and i ranges from 1 to n     2
n+ …+ S 2

3+ S 2
2+ S 2

1HHI= S          
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  بعد االستحواذ  قبل االستحواذ  
5HHI  1800  1890 

  

 Miniature Circuit LV"  شريحة القواطع األوتوماتيكية منخفضة الجهدب. 

Breakers": 
بصفة حصريّة  "SIAME"تزويد شركة  على يف هذه السوق الفرعّية "GEIS"نشاط شركة  قتصري

ت الالزمة لصناعة القواطع األوتوماتيكّية منخفضة اجلهد ومن مثّ  هاوتركيب هاتجميعبواليت تقوم  ملكّو
احلّصة السوقّية اجلملّية ألطراف  وترتاوح . "SIAME"التجاريّة  لسوق احمللّية حتت عالمتها هاتروجي

ّمع نصيبالمن  % 30 إىل 25منها  % 36و  31 بني 2016لنسبة لسنة عملّية الرتكيز  شركة ل ا
"GEIS" وشركة "SIAME" . شركة ستتمّكن على هذا األساس، و"ABB" على شركة  هااستحواذثر إ
"GEIS"   املركز السوقي األّول بعد أن كانت تبّوأ لتايل و نوعّية يف حّصتها السوقّية كبرية و من حتقيق قفزة

  . من إمجايل السوق % 6ال تستحوذ إالّ على يف السابق 
  ويبّني اجلدول التايل تطّور احلصص السوقّية ألهّم الشركات الناشطة خالل السنوات الثالث األخرية:

 %  الوحدة: النسبة املائويّة                                                                               

  2016  2015  2014  الشركة
ABB 6  9  6  

GEIS /SIAME  26  26  25-30  
TTI  27  27  25-30  

Schneider Electric  20  20  20  
  24-14  18  21  شركات املتبّقيةال

موع   100  100  100  ا
 36-31 35 32  النصيب اجلملي ألطراف عملّية الرتكيز

                                                                                                                                                                                                
      The HHI index can range from close to zero to 10000 ; The closer a market is to being a monopoly the higher 
the HHI index. Conversely, if there were thousands of firms competing in an industry, each firm would have nearly 
0 percent market share, and the HHI index would be close to zero. Thus, a near to zero HHI index indicates nearly 
perfect competition. 
Three HHI levels help identify the characteristics of product market concentration, as follows : 

- Unconcentrated Market : HHI below 1500 ; 
- Moderately Concentrated Markets : HHI between 1500 and 2500 ; 
- Highly Concentrated Markets : HHI above 2500. 

(Source : Horizontal Merger Guidlines 2010, US Depratment of Justice and Federal Trade Commission).  
جيب التنويه إىل أّن النتائج املتحّصل عليها من عملّية قياس مدى التغّري احلاصل يف درجة ترّكز هذه السوق أو األسواق الفرعّية   5

 250إىل  150رتاوح بني امل اخلطأعي األخذ بعني االعتبار هلامش تبقى يف واقع األمر نسبّية وتستد HHI العتماد على مؤّشر األخرى
  نقطة نتيجة احتساب نصيب جممل الشركات املتبّقية كنصيب واحد وذلك نظرا لعدم وجود إحصائيات دقيقة خبصوصها.
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  :الراهنة ثر عملّية االستحواذإالسوق الفرعّية هذه درجة الرتّكز يف مدى تغّري كما يبّني اجلدول التايل 
  

  بعد االستحواذ  قبل االستحواذ  
HHI  1882 - 2812  2182 - 3172 

         

التقديرات الدنيا اعتمادا على  HHIاحتساب مؤّشر عملّية النتائج املتحّصل عليها من يالحظ من و      
ارتفاعا ثر عملّية االستحواذ الراهنة إسوف تشهد السوق  أّن درجة ترّكزلشركات الناشطة اوالعليا حلصص 

عتبة ومتخطّية بذلك  كأقصى درجة  3172كأدىن درجة و   2182لتصل إىل حدود  نقطة 300كثر من 
لرغم من االرتفنقطة.  2500 على يف واقع األمر ستبقى املنافسة  اع احلاصل يف درجة ترّكز السوق، فإنّ و

 % 30و  25 ترتاوح بنيمبكانة سوقّية هاّمة  تمّتعاليت ت "TTI" شركةأشّدها بني الشركة املستحوذة و 

إىل استبعاد  األمر الذي حييل % 20 سوقّية قدرهاحبّصة  "Schneider Electric" وكذلك من شركة
املسّلط عليها من منافسيها املباشرين الضغط التنافسي عامل جتاوز من   "ABB"شركة احتمال متّكن 

  . داخل هذه السوق ثريات سلبّية على املنافسةحصول لعدم األساسي الضامن  عتربالذي يو 

 LV Moulded Case"القواطع ذات صندوق مشّكل منخفضة الجهد    شريحة.   ت

Circuit Breakers": 
    

ت الصادرة عن أطراف عملّية الرتكيز  إىل استحواذ كّل من شركة  2016لنسبة لسنة تشري البيا
"GEIS"  وشركة"ABB"  شركة تتبّوأ يف حني  % 29على حّصة سوقّية جمّمعة تقّدر بنحو
"Scheinder Electric" يف هذه السوق الفرعّية من إمجايل العرض % 35 املرتبة األوىل بنصيب يناهز.   

وتتوزّع احلصص السوقّية ألهّم الشركات الناشطة خالل السنوات الثالث األخرية على النحو الذي 
  يبّينه اجلدول التايل:

 %الوحدة: النسبة املائويّة                                                                                

  2016  2015  2014  الشركة
ABB 19  17  15  
GEIS  14  16  14  

Schneider Electric  24  32  35  
Eaton  9  8  12  
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Siemens  2  1  3  
  20  25  23  شركات املتبّقيةال

موع   100  100  100  ا
 29 34 33  عملّية الرتكيزالنصيب اجلملي ألطراف 

   
حية أخرى، يقيس اجلدول التايل و  تطّور درجة الرتّكز يف هذه السوق الفرعّية اثر عملّية مدى من 

  الراهنة:االستحواذ 
  

  بعد االستحواذ  قبل االستحواذ  
HHI  2199  2619 

 
من تعزيز مكانتها السوقّية وتشديد  "ABB"ويبدو جلّيا أّن عملّية الرتكيز الراهنة ستمّكن شركة 

جيابّيا على وضعّية سينعكس إاألمر الذي  "Scheinder Electric"شركة على خاّصة ضغطها التنافسي 
لرغم من االرتفاع احلاصل يف درجة الرتّكز واليت تبقى مقبولة  املنافسة داخل هذه السوق الفرعّية وذلك 

  . نسبّيا

 Residual Current" أجهزة التسّرب األرضي منخفضة الجهد  شريحة.   ث

Devices": 
     

بصفة حصريّة  "SIAME"تزويد شركة يف  يف هذه السوق الفرعّية "GEIS"شركة يتمّثل نشاط 
بتجميعها  يف حني تقوم هذه األخرية منخفضة اجلهد التسّرب األرضي لصناعة أجهزةت الالزمة ملكّو

لسوق احمللّية حتت عالمتها التجاريّة     . "SIAME"وتركيبها ومن مثّ تروجيها 
  % 22 من بينها % 34بنحو  2016احلّصة السوقّية اجلملّية ألطراف عملّية الرتكيز لسنة  وتقّدر

 . "SIAME" وشركة "GEIS"شركة ّمع لجمنصيب ك

  ويبّني اجلدول التايل تطّور احلصص السوقّية ألهّم الشركات الناشطة خالل السنوات الثالث األخرية:
 %  الوحدة: النسبة املائويّة                                                                               

  2016  2015  2014  الشركة
ABB 4  5  12  

GEIS /SIAME  25  25  22  
TTI  35  16  35  
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Schneider Electric  20  9  20  
  11  45  16  شركات املتبّقيةال

موع   100  100  100  ا
 34 30 29  ألطراف عملّية الرتكيزالنصيب اجلملي 

  

عملّية االستحواذ  ثرإترّكز هذه السوق الفرعّية درجة احلاصل يف التغّري كما يبّني اجلدول التايل 
  الراهنة:

  
  بعد االستحواذ  قبل االستحواذ  

HHI  2374  2902 
        

تعزيز من  "GEIS"ثر استحواذها على شركة إ " ستتمّكن ABB"شركة أّن يستخلص ممّا سبق، و 
  % 12 بعد أن كان نصيبها ال يتجاوزمن إمجايل العرض  % 34يقّدر بنحو نصيب بالسوقّية  مكانتها

لتايل تشديد املنافسة على  كأقصى تقدير األكرب سوقّية الّصة احلاملستحوذة على  "TTI"شركة و
  . % 35 واملقّدرة بنحو

حية أخرى، و  ثر عملّية االستحواذ ارتفاعا نسبّيا يف درجة ترّكزها إستشهد هذه السوق الفرعّية من 
منها واحدة ألّي ّول خت يتعلى وضعّية املركز املهيمن ال املتنافسةحصول أّي من الشركات من دون وذلك 

  . املتواصل عامل الضغط التنافسيالتخّلص من 

II.     لعمليّة التركيزالتحليل القـانوني: 

  في مدى خضوع عمليّة التركيز الراهنة لرقـابة مجلس المنافسة:  . 1

 مفهوم التركيز االقتصادي:  .أ

يعّد تركيزا اقتصادّ "ر على أنّه: تنظيم املنافسة واألسعا إعادةمن قانون  7أحكام الفصل  تنصّ      

نقل كّل أو جزء من ملكّية أو حّق االنتفاع حبكم هذا القانون كّل عمل مهما كان شكله ينجّر عنه 

من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤّسسة من شأنه متكني مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات من ممارسة 

  .  مباشرة أو غري مباشرة"على نشاط مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات أخرى وذلك بصفة سيطرة حامسة 
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يفّرق يف إطار تعريفه  مل أّن املشرّعاملشار إليه أعاله ويربز من خالل ما جاء مبقتضيات الفصل      
بني املؤسسات الوطنّية واألجنبّية وبني ما إذا كانت هذه املؤّسسات متواجدة  االقتصاديملفهوم الرتكيز 

 تقديره ملدى خضوع عملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكّلف داخل أو خارج الّسوق الوطنّية بل اعتمد يف
ثري هذه العملّية على الّتوازن العام للسوق الوطنّية وذلك وفقا ملا نّصت عليه أحكام  لتجارة على مدى 

"جيب عرض كّل مشروع تركيز أو عملّية تركيز الفقرة الثّانية من الفصل سالف الذّكر من أنّه : 

ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو من ش اقتصادي ّ جزء منها على على أ

لتجارة"   .موافقة الوزير املكّلف 

لرجوع إىل مشروع عملّية الرتكيز الراهنة     ّ و  "ABB Verwaltungs Ltd" شركةقيام تعّلق بت ايتبّني أ

 انتقالاألمر الذي سينجّر عنه  " GE" التابع لشركة "GEIS"جتّمع الشركات  كامل أسهم وأصولقتناء  

إىل  " GE" من شركة "GEIS" شركة على" Prise de contrôle exclusif"الرقابة الكلّية واحلصريّة 
  ."ABB Ltd"اململوكة كلّيا وبصفة غري مباشرة لشركة  "ABB Verwaltungs Ltd" شركة

تنسحب على عملّية االستحواذ من القانون سالف الذكر  7أحكام الفصل  فإنّ  ،ووفقا ملا تقّدم     
سواق أجنبّية خمتلفة ومتعّددة بني الراهنة املربمة  شطة  شركات عاملّية مالكة لشركات فرعّية أو لفروع 

  من بينها الّسوق التونسّية.

 :درجة التركيز االقتصادي    .ب

لتايل رقابة جملس املنافسة على معىن أحكام لتخضع  لتجارة و عملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكّلف 
هذا يتعّلق األمر برتكيز اقتصادي وأن يبلغ ال بّد أن من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  8الفقرة 
ر احملتملة هلذه العملّية واليت املنافسة. وتقاس هذه األمهّية بتهديد درجة من األمهّية تسمح له الرتكيز  آل

  . ال تتحّقق إالّ ببلوغ عتبات رقمّية معّينة

لتجارة كل من القانون سالف الذكر أن  7الفصل  وأوجب يعرض على موافقة الوزير املكّلف 
ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو  اقتصاديمشروع تركيز أو عملّية تركيز  من شأ

  اليني: رطني التالش منها بعد توّفر أحدهاّم على 
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الثالث سنوات املالّية األخرية  جمتمعة خاللهذه املؤّسسات تجاوز نصيب أن ي الشرط األّول: -
السوق الداخلّية ملواد أو كّل الصفقات األخرى على   من البيوعات أو الشراءات أو % 30نسبة 

 .أو جزء هاّم من هذه السوق منتوجات أو خدمات بديلة
املؤّسسات على السوق رقم املعامالت املنجز من طرف هذه  إمجايلأن يتجاوز  اين:الشرط الث -

مبائة مليون  2016 جوان 13خ يف املؤرّ  2016لسنة  780عدد احلكومي ضبطه األمر الداخلّية مبلغ معّينا 
  ).د100.000.000(دينار 

لسوق الداخلّية من طرف الشرط  فإنّ  ويف إطار استشارة احلال     املتعّلق برقم املعامالت احملّقق 
عتبار املؤّسسات املعنّية بعملّية الرتكيز   ABB"وشركة  "GEIS"رقم معامالت شركة إمجايل أّن متوّفر 

Ltd" دينار   170.522.789 لأي ما يعاد 2016لنسبة لسنة  دوالر أمريكي 75.375.852 يبلغ
  حو الذي يبّينه اجلدول التايل:لنوذلك على ا  ،تونسي

لدوالر  الشركة لدينار  6دينار /سعر الصرف دوالر  األمريكي رقم املعامالت    رقم املعامالت 
GEIS 2.735.935 2.2623 6.189.505,750  
ABB  72.639.917  2.2623  164.333.284,229  
موع   170.522.789,979  2.2623 75.375.852  ا

  
تقّدم، يّتجه التأكيد على أّن مشروع عملّية الرتكيز الراهنة قد استوىف جممل يف حكم ما و 

لتجارة ليّتخذ بشأنه قراره بعد استشارة  الشروط القانونّية املوجبة لعرضه على الوزير املكّلف 
  .جملس املنافسة

  المنافسة:   تقييم آثار عمليّة التركيز على . 2

واملتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  12الفصل  اقتضت أحكام    

"ينظر يف مدى مسامهة مشروع الرتكيز االقتصادي  :جملس املنافسة عادة تنظيم املنافسة واألسعار أنّ 

أو عملّية الرتكيز االقتصادي يف التقّدم التقين أو االقتصادي قصد ضمان التعويض الكايف عن 

خذ جملس املنافسة يف تقييمه ملشروع الرتكيز االقتصادي أو ملنافسة.   اإلخالل كما جيب أن 

تعزيز أو احلفاظ على القدرة التنافسّية للمؤّسسات الوطنّية عملّية الرتكيز االقتصادي بعني االعتبار 

جملس املنافسة مهّمة  إىلويستخلص من أحكام هذا الفصل أّن املشرّع أوكل  إزاء املنافسة الدولّية".

                                                            
  .2016ّمت اعتماد معدّل الصرف لسنة   6
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دف احلفاظ على املنافسة من كّل املمارسات اليت ميكن تقييم  مشاريع أو عملّيات الرتكيز االقتصادي 
ا   . أّن ختّل 

خذ  ومن خالل دراسة       تركيز أفقيكما سبق ذكره شكل السوق يتبّني أّن عملّية الرتكيز الراهنة 

أسواق املنبع تشمل أنشطة  أنشطة تنافسّية وغري متكاملةعتبار أّن أنشطة الشركات املعنّية هي 

"Upstream Markets"  وأسواق املصّب"Downstream Markets"  اليت تغّطي خمتلف مراحل
  .سلسلة القيمة

  

المنتجات الكهربائيّة ذات الجهد المنخفض واألسواق  الهيكلة العاّمة لسوق  على مستوى   أ.
  المتفرّعة عنها:

ر النامجة عن عملّية الرتكيز األفقّية موضوع االستشارة الراهنة من  إنّ     هو مسامهتها يف تغيري أهّم اآل
تلف األسواق املتفّرعة عنها سواء من حيث احلصص السوقّية ألهّم اهليكلة العاّمة للسوق املرجعّية وخم

 "ABB Verwaltungs Ltd"استحواذ شركة عملّية ، إذ أّن ترّكزهاملتدّخلني فيها أو من حيث درجة ا

  :سينتج عنها "GEIS"شركة على  "ABB Ltd"اململوكة كلّيا لشركة 
كانت   إنو   عملّية االستحواذ ذلك أنّ  ضعّية هيمنةو لدعم  من دون خلق أو حلصص سوقّيةمجع  -

األسواق املتفّرعة عن السوق املرجعّية  تلفمن تعزيز مكانتها السوقّية يف خم" ABB Ltd"شركة ستمّكن 
ت معتربة  ا إالّ من إمجايل العرض أو أكثر  % 30 إىل مستوىيف أغلبها  لتصلمبستو ّ ختّول هلا لن  أ

صادرة عن شركات أجنبّية  منافسة شديدة وفاعلةاحلصول على وضعّية املركز املهيمن نظرا لوجود 
وشركة  "Scheinder Electric"شركة وطنّية تستحوذ على نصيب سوقي هاّم ومتقارب نذكر من أّمهها و 
"TTI"  وشركة"Eaton"  وشركة "Chint".  

يف درجة ترّكز نسيب إىل ارتفاع  عملّية الرتكيز الراهنة ستؤّدي أنّ  ذلكارتفاع نسيب يف درجة الرتّكز   -
يف والذي يبقى مقبوال من الناحية االقتصاديّة املصّنفة ضمن أسواق احتكار القّلة الفرعّية خمتلف األسواق 

 بني الشركات الناشطة.  الحظظّل فاعلّية الضغط التنافسي امل
 املتفّرعة عنها أيّ لن تشهد السوق املرجعّية واألسواق  عدم حصول أّي تغيري يف عدد املتدّخلني:  -

ا وذلك نظرا ألّن  يف واقع  ال متتلك املعنّية بعملّية االقتناء شركةالتقّلص يف عدد الشركات الناشطة 
باشرة املتجاريّة العالقات على النشاطها ويقتصر أّي فرع أو وكالة بيع تنشط يف السوق التونسّية  األمر

"  ELECTRICA"وشركتها الفرعّية  "SIAME"مع شركتني حمّليتني مها كّل من شركة اليت تربطها 
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ئّية اليت تصّنعها  وأسترياد جمموعة من املنتجات اللتان تقومان  ت الكهر ومن مثّ  شركة هذه الاملكّو
   . "SIAME"أو حتت العالمة التجاريّة  "GE"إّما حتت العالمة التجاريّة توزيعها 

لسوق المنتجات الكهربائيّة ذات الجهد المنخفض واألسواق  التوازن العاّم  على مستوى   .ب
  المتفرّعة عنها:

 املرجعّيةإىل الّسوق منافسني جدد خول واإلداريّة اليت ميكن أن تعيق داحلواجز القانونّية تعترب     

مثل هذه احتمال غلقها خاّصة وأّن مردوديّة  األمر الذي يستبعد معه ضعيفة واألسواق املتفّرعة عنها

ألساس على االبتكار والتجديد التكنولوجي  ئّية املرتكزة  االستثمار مزيد حتّفز على الصناعات الكهر
ممارسات  ظهوراحلّد من إمكانّية يف نافسة تركات املالش املتبادل بنيالضغط التنافسي سيساهم  كما  .فيها

زاحة منافسني  امن السوق تضييقّية تسمح  ديد تواز   العام.  أو 

لتايل،  ر أفقّية أو عموديّة و سلبّية ميكن القول أّن عملّية الرتكيز الراهنة لن ينجّر عنها عموما أيّة آ
 . على املنافسة

  في مدى مساهمة عمليّة التركيز الراهنة في التقّدم التقني أو االقتصادي:   .ت
  االقتصاديّة اليت ميكن حصرها يف النقاط التالية:تتضّمن عملية الرتكيز الراهنة مجلة من الفوائد 

وهو ما مليون دينار  200على املدى املتوّسط بقيمة قتصاد يف التكلفة الشركة املستحوذة الحتقيق   -
ئّية ذات اجلهد املنخفض سواء من جيابّيا يف كفاءة وتنافسّية عرضها املتنوّع إسيؤثّر  من املنتوجات الكهر

  ؛األسواق العاملّيةاملطروحة يف  حيث اجلودة أو من حيث مستوى األسعار

على وهو ما يساعد  اجاإلنتترشيد جتديد و البحث والتطوير و حتسني قدرات االبتكار وتعزيز موارد  -
لتايل   حتسني رفاه املستهلكني؛الرفع من سلسلة القيمة اجلملّية و

ات اقتصاديّة عالقبالناشطة يف السوق املرجعّية واليت ترتبط لشركات الوطنّية تعزيز القدرة التنافسّية ل -
 .أطراف عملّية الرتكيزجتاريّة مع و 

   .الشركة املستحوذةفروع الوطنّية اليت تشتغل يف الرفع من كفاءة اليد العاملة  -
على مستوى  إشكاالال تثري موضوع االستشارة الراهنة االقتصادي عملّية الرتكيز  فإنّ ، سيسا عليهو 

وضعّية هيمنة على السوق الداخلّية أو على جزء منها وال  عتبارها ال متّكن من خلق أو دعماملنافسة 
   . األمر الذي يّتجه معه قبول مشروعها ،على التوازن العاّم هلذه السوقلتايل تؤثّر 
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سة 2017 ديسمرب 21 بتاريخ املنافسة لس العاّمة اجللسة عن الرأي هذا وصدر رضا  السّيد بر
ن رجاء الشواشي و حمّمد العّيادي وعمر التونكيت و  والّسادة اتالسّيد وعضويّةبن حممود  رمي بوزّ

لسعود وخالد السّالمي  حمّمد شيخ روحه حبضور املقّرر العام السّيد و واخلموسي بوعبيدي وسامل 
  .نبيل السمايت السّيد وكاتب اجللسة

                             
    .الـرئيــس                                                                      

  


