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  احلمد هللا                     اجلمهورية التونسية 
  جملس املنافسة 

  192712امللف عدد 
  

  استشاري  امللف:
  عملية تركيزمشروع  املوضوع:
  ملساحات التجارية جتارة التفصيل القطاع:

  
  

   192712الرأي عدد 
  2019 فيفري 7عن جملس املنافسة بتاريخ الصادر 

  
  

  املنافسة، إّن جملس
لس   2019 جانفي 9بتاريخ بعد االّطالع على مكتوب وزير التجارة املرّسم بكتابة ا

لس حول م يف شراء شركة املغازة  عملية تركيز اقتصادي تتمثلّ شروع واملتضّمن طلب رأي ا
حلصة األغلبية من  العامة عرب فرعيها شركة املغازة العامة أنفست وشركة املغازة العامة سيكار

  رأس مال شركة فو للتوزيع.

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

املتعّلق بضبط التّنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  أعمال جملس املنافسة.اإلداري واملايل وسري 

املتعّلق بضبط املبلغ األدىن   2016جوان  13املؤرخ يف  2016لسنة  780األمر عدد 
  لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرتكيز االقتصادي للموافقة املسبقة.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية 
  .2019 فيفري 7لسة يوم اخلميس جل

    وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.
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  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد احلبيب الصيد يف تالوة تقريره الكتايب.

  تقدمي عملية الرتكيز.  األولاجلزء 
  اإلجراءات - 1

 املمثل توىلعادة تنظيم املنافسة واألسعار إمن قانون  9و 7عمال مبقتضيات الفصلني 
تركيز مبشروع عملية  2018ديسمرب  24بتاريخ  تجارةالوزير إعالم شركة املغازة العامة ل القانوين

العامة أنفست وشركة املغازة  املغازة ها شركةيعرب فرع ه األخريةذشراء ه تتمثل يف اقتصادي
، لـحصة األغلبية من رأس مال شركة فو للتوزيع املستحوذتني،، الشركتني العامة سيكار

  الشركة املستحوذ عليها.
 

 16الصادر بتاريخ  2015لسنة  36حكام الفقرة الثامنة من القانون عدد أل طبقاو 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار توىل 2015سبتمرب   جانفي 9بتاريخ وزير التجارة  واملتعّلق 
  شروع عملية الرتكيز موضوع االستشارة املاثلة.مب لس املنافسةجمإشعار  2019

ئق التالية: ستشارةاال أظرفت مبلفو    الو
 .نسخة عن عقد البيع املوقع من قبل األطراف البائعة واملشرتية 

  2018 ديسمرب 24وثيقة إعالم وزير التجارة مبشروع الرتكيز االقتصادي مؤرخة يف. 

  للنتائج املنتظرة من عملية الرتكيز. تفصيلية متضّمنةمذكرة 

  املؤسسات األطراف بعملية الرتكيزوأهم املسامهني يف رأس مال  املسريينقائمة يف. 

  املؤسسات األطراف لكّل   2017و 2016و 2015القوائم املالية لسنوات نسخ عن
  .بعملية الرتكيز

  ت لسنوات املؤسسات لكّل  2017و 2016و 2015نسخ عن تقارير مراقب احلسا
 .األطراف بعملية الرتكيز

  عية.جمن السوق املر  املؤسسات األطراف بعملية الرتكيزقسط 

 أس مال كّل ونسبة مسامهتهما يف ر  األطراف بعملية الرتكيزاملؤسسات  قائمة يف فروع
 فرع.

 .تقرير حول الفوائد اإلقتصادية ملشروع عملية الرتكيز 
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  أطراف عملية الّرتكيز -2
  تتمثل األطراف املعنية بعملية الرتكيز موضوع االستشارة الراهنة يف:

  :قتنيةامل اتالشرك  .أ
 :شركة املغازة العامة  الشركة األم "m.g" مع البياحي وهي شركة خفية التابعة 

 دينار. وتنشط يف جتارة 11481250رأمساهلا اإلجتماعي  1988اإلسم أحدثت سنة 
ملساحات التجارية جلملة وتكوين  التفصيل  ذات األجنحة املتعددة والبيع 

ت الشراء حتت السجل التجاري  واملعرف  B177071966مركز
تورك   WPM/000/0033128بائياجل مقرها اإلجتماعي كائن بنهج كمال أ

  تونس. 28عدد 

 "mg maxi"نقطة بيع حتت العالمات التجارية  91وتستغل الشركة 
  ويتوزع رأس ماهلا كالتايل:.2017بنهاية سنة  "mg proxi"و "mg city"و

  نسبة يف رأس املال  عدد األسهم  املساهم
  MED invest compagny SA 8164670  72شركة 

  new corp (SARL) 1148125  10 شركة 
  18  2168455  %5مسامهني بنسبة أقل من 

موع   100  11481250  ا
  توزّع رأس مال شركة املغازة العاّمة. :1جدول عدد

  

 متخصصة يف  االسمكة خفية ر ش":الشركة املقتنية األوىل "املغازة العامة انفست
تورك عدد   ،يف احلقائب املالية االستثمار  28مقرها اإلجتماعي كائن بنهج كمال أ

لسجل التجاري حتت عدد  تونس ولدى مصاحل اجلباية  B01265492018ومسجلة 
  ادينار مّوزع 2250000أس ماهلا ويبلغ ر  .M/A/1597645/D/000حتت عدد

 كالتايل:

  
  النسبة  القيمة  عدد األسهم  املسامهني

  0.0004  10  1  الطاهر البياحي
  0.0004  10  1  ماهر البياحي

  99.9991  2249980  225000  شركة املغازة العامة وفروعها
  100  2250000  225000  اجلملة
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  رأس مال شركة املغازة العاّمة إنفست.توزّع  :2عددجدول 

  
  استثمار ذات رأس مال  وهي شركة ":املغازة العامة سيكار"الشركة املقتنية الثانية

تورك عدد  خماطر  ومسجلة  تونس 28مقرها اإلجتماعي كائن بنهج كمال أ
ولدى مصاحل اجلباية حتت  B01265502018لسجل التجاري حتت عدد 

  دينار موزعا كاآليت: 2900000ماهلا  رأس .M/A/1597645/D/000عدد

  النسبة  القيمة  عدد األسهم  املسامهني
  0.0004  10  1  الطاهر البياحي
  0.0004  10  1  ماهر البياحي

  99.9993  2899980  289998  العامة وفروعها شركة املغازة
  100  2900000  290000  اجلملة
  .سيكار رأس مال شركة املغازة العاّمةتوزّع  :3عددجدول 

  

  عليها ستحوذةالشركة امل  .ب
خمتصة   start upشئة  هي شركة : " "Founa distribution◌َ  فو للتوزيع شركة

ت وهي تعترب أول سوبر ماركت  افرتاضي  يف توزيع املواد الغذائية واملنزلية عرب الشبكة االنرت
املنطقة الصناعية  18. يقع مقّرها اإلجتماعي بنهج الصناعات التقليدية عدد لبالد التونسية

نة، تونس. -2080 2لشرقية   ع رأس مال الشركة كالتايل:توز يو أر

  
  النسبة  األسهم عدد  املساهم

  %49.9  115553  كرمي سكيك
  %0.1  257  سنية سكيك

Ingenium SA 115810  50%  
موع   %100  231620 ا

  حيب املسامهني. "Sagaz"توزع رأس مال شركة :3جدول عدد
  

  .عملية الرتكيز توصيف -3

يف عملية نظار جملس املنافسة أ املعروضة على االستشارةعملية الرتكيز موضوع  تتمثلّ 
من %80شراء شركة املغازة العامة عرب فرعيها املغازة العامة انفست واملغازة العامة سيكار لـ
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. ومبقتضى 2018ديسمرب  18شركة فو للتوزيع والذي ّمت ابرام عقد بشأنه بتاريخ رأس مال 
  هذا العقد سيتّم:

 حالة شركة إIngenium SA   ما ميثل من رأس مال شركة فو للتوزيع %50لـ ،
 Magasin Général"سيكارلفائدة شركة املغازة العامة  حصة مالية  92648

SICAR"  دينار 2.120.000مقابل. 

 وهو ما يعادل من رأس مال شركة فو لللتوزيع% 30إحالة عائلة سكيك لـ ،
 Magasin"انفستالعامة   لفائدة شركة املغازة حصة إجتماعية، 23162

Général Invest"   دينار. 530000مقابل مبلغ 

  دينار. 410000إحالة  شركة فو للتوزيع ديون  لفائدة شركة املغازة العامة بقيمة 
  

 عملية الرتكيز تقييم : اجلزء الثاين

 السوق املرجعية .1

  األسواق املرجعية حتديد   .أ
 من حيث املنتوج      

  :توزيعمغازة افرتاضية ل يف شكلتدير شركة فو للتوزيع موقعا إلكرتونيا 
   تمواد عطرية وخضر وغالل وحلوم ومنتجات جممّ  :املواد الغذائية ياه وم دة ومشرو

ت ومرطبات ومواد عضوية   ....وحلو
   لصحة و لبدن والشعر وعطورات :اجلمال مواد العناية   ....مواد العناية 
  العناية مواد التنظيف ومستلزمات املطبخ وغرف االستحمام و  :ملنزلمواد العناية

 ....لغسيل والديكور واآلالت الكهرومنزلية الصغرية 
   لرضع واألطفالمواد  ة بنظافة...يمنتجات غذائية ومالبس ومواد العنا :العناية 
  ت حليوا ت حية و  :األليفة مواد العناية  لنظافةذالتغ مستلزماتحيوا  ية والعناية 

ت  كسيسوارات ....األو  وصحة احليوا
 حلديقة  .مواد العناية 
  واملواد املكتبيةالكتب. 
 ومواد الرتفيه املالبس.  
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ت اليت خويتّم       http://index.founa.com/homeعرب موقع  طلبها يتمّ الص املشرت
ت  تذكرة اخلزينة نادا إىلتاسعند التسليم  بعد تثقيل معلوم للتوصيل إذا كانت قيمة املشرت

  .دينار 40أقل من 
واحدة من أهم عالمات املساحات الكربى واملتوسطة  املغازة العاّمةشركة عترب تو     

لسوق التونسية  "m.g" تونسيةالحتت العالمة التجارية  تعمل  متعددة األجنحة الناشطة 
 وشهدت اعمال الشركة توسعا هاما سنة. 2016اليت عوضت عالمة املغازة العامة يف سنة 

وخالل .  "promogros"بروموجرو لتفصيلحني اشرتت العالمة التجارية للتوزيع  2008
  "Auchan" مع املوزع الفرنسي أوشان اسرتاجتية ، وقعت الشركة اتفاقية شراكة 2011 سنة

  .2010منذ سنة  "m.g"يف  ٪ 10واليت متلك حصة 
واليت عوضت "mg-Maxi"  وهي عالمات جتارية )4( أربع حتت وتعمل املغازة العامة    

العالمة التجارية  "BATAM"و "mg Proxi"و،"mg City"و ،"Promogro"عالمة 
ئية.ختّصة يف األملا  جهزة الكهر

العامة أمشل  قها املغازةقائمة املعروضات واملواد اليت تسوّ  كونومن الطبيعي أن ت    
ث واآلالت الكهرومنزليةواليت تشمل خاصّ  وأوسع من تلك اليت تسوقها فو للتوزيع  ة األ

  .واملنتوجات اإللكرتونية

  الكالسيكية وفضاءات البيع عرب  لتجزئة التمييز بني فضاءات البيعحول
ت.   اإلنرت

ت      خمتصة من عمليات التجارة   مواقع وابمن خالل تعترب عملية البيع عرب األنرت
ق . ويقوم مفهوم التسو اإللكرتونية واليت تقوم مقام التجارة املادية يف الفضاءات الكالسكية

 وإختيار ما حيتاجه منها ة تقوم بعرض منتجات مواقع خمتصّ اإللكرتوين على ولوج احلريف إىل
بطاقات الدفع البنكية أو عند  كرتونيا عربلإضعها بسلة إلكرتونية ومترير الطلبية والدفع إما و 

  ل إىل املغازة وشراء حاجياته مباشرة.تحوّ عن ال احلريفين  غالتسليم. وهو ما ي
مة للحريف دمان نفس اخليقدّ  ،كما ّمت توضيحه أعاله  ،مسلكي التسوق عليه فكالو    

ن إذ ميكن ن لالستبدال فيما بينهما إذ ن قابالامسلك ويلبيان نفس احلاجة مبا يكو
  .نسبة الرضا الرغبة وتوفري نفس سلتلبية نف إحدامهاه حنو التوجّ  هلكستللم
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ال ميكن  أن  اإلفرتاضي والتجارة اإللكرتونية التسوق إّال أنّه يتعّني اإلشارة إىل أنّ     
ا  شكل سوقا مستقّلة حبدّ ي لنسبة للمواطن  تقاليددخّل بعد يأنّه مل  ضرورةذا التسوق 

عاينة ومقارنة القيام مبو  مباشرة ل والقيام بشراء حاجياته بصفةالتحوّ  الذي يفضلّ التونسي 
التخوف من  السلوكهذا مرّد و  ،فيما بينها لالختياراملاركات والعالمات خمتلف  ملموسة بني

إلضافة إىل عدة عوامل  ومن آجال تسليم الطلبيات اإلفرتاضية ية املقتنيات عرب املغازةنوع
  .سالمة املعامالت املصرفية اإللكرتونية ةتقنية منها خاصّ 

ي حال من احملقّ  عامالتملواعتبارا لضعف رقم ا     ق يف التسوق اإلفرتاضي فال ميكن 
 ة سوقا مستقلّ  التسوق اإللكرتونيةاإلفرتاضية ومواقع  ساحات التجاريةاألحوال إعتبار امل

الكربى واملتوسطة ومتعددة األجنحة مبفهومها  املساحات التجاريةسوق عن  ومنفصلة
  التقليدي.

سيسا على ما تقّدم بسطه فإن     السوق املرجعية اليت تشملها عملية الرتكيز املاثلة   و
  تكون سوق املساحات التجارية الكربى واملتوسطة متعددة األجنحة الكالسكية واإلفرتاضية.

  :قبل عملية الرتكيز التونسية لسوقوضعية املنافسة   .ب

تغطي شبكة املساحات التجارية كامل تراب اجلمهورية مع ترّكز كبري مبنطقة تونس   
بل وهو ما يعزى إىل الكثافة السكانية  الكربى واملناطق الساحلية كصفاقس والساحل و

اتة املناطق  وإىل إرتفاع القدرة الشرائية ملتساكينيها.   العالية 

) جممعات استغالل املساحات التجارية الكربى واملتوسطة متعددة 5( مخسوتتقاسم 
  من السوق املرجعية. %99قرابة  األجنحة

  جممع الشاييب: وهي املالكة لشركة اوليس هيبار للتوزيعUHD  اليت أنشئت يف عام
لتعاون مع  (hypermarché)أول مساحة جتارية كربى  2001 جبهة املرسى 

يف ثالثة وتنشط الشركة  .Carrefourجمموعة كارفور الفرنسية حتت العالمة التجارية 
 قطاعات للتوزيع:

  عالمةحتت  املساحات التجارية الكربى "Carrefour"،  واملكونة حاليا من
وحاليا جيري تشييد  مساحتني كبريتني ومها كارفور املرسى وكارفور قابس.
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قلعة الصغرى ، اليت ال تبعد  ال مبنطقة  مساحة كربى أخرى جبهة الساحل 
 كثريًا عن مدينة سوسة.

 عالمة حتت املتوسطة حمالت السوبر ماركت "Carrefour Market" وذلك
 نقطة. 43ضمن شبكة مكونة من 

 حمالت السوبر ماركت الصغرية "Carrefour Express" واليت تضّم شبكة 
 حمال مّوزعا بكامل تراب اجلمهورية. 34من 

  جلملة نقطتني بكّل  عرب "carrefour cash and carry"مغازات البيع 
 من الشرقية بوالية تونس ومبدينة سوسة.

مبيعات بقيمة  2015 سنةشخص وحققت  5000أكثر من  UHDتوظف و 
 .%32تقدر حصتها السوقية حاليا بـو مليون دينار.  830

 
 :ّمع كّل من العالمة التجارية "جييون" والعالمة جمّمع املربوك يستغّل هذا ا

أول   "مونوبري"شركة البيت اجلديد ملدينة تونس التجارية "مونوبري". وتعترب 
لبالد التونسية إذ   متّ  وقد .1933سست يف عام مساحة جتارية متعددة بعث 

قبل التفويت من قبل جمموعة التطوير العقاري حبيب كمون  1992شراؤها يف عام 
موعة سالسل حمالت السوبر  وبعد ذلكموعة مربوك.  2000ا سنة  اشرتت ا

ساج"، "صحارى كونفةماركت "توت  ".ماركت و" مريكور ورت""، "لو 

تتوزع على   2017مبوىف   مغازة 87 وتعمل شبكة مونوبري يف شبكة تضمّ 
عالمات جتارية فرعية و هي "مونوبري" و"ميين  6كامل تراب اجلمهورية وتتفرّع إىل 

" و"مونوبري Maison" و"مونوبريKidsمونوبري" ومونوبري اكسرباس" و"مونوبري 
Gourmet."  

يف جمموعة مربوك مع جمموعة الكازينو الفرنسية  دخلت، 2005 سنةيف و 
ين  املساحات التجارية الكربىقطاع  شراكة اسرتاجتية من أجل اقتحام وإحداث 

مساحة كربى حتت العالمة التجارية "جيان" تسريه الشركة املتوسطية للتوزيع 
 ّتد على مت يف تونس جتارية كربى . وتعترب هذه األخرية أكرب سوق "ميديس"

مرت مربع  13000مساحة  إضافة إىلمرت مربع ،  12000مساحة مبيعات تبلغ 
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 أين مرت مربع من غرف التربيد واملختربات 2300مبا يف ذلك  لوجستيكخمصصة ل
  تصنيع املنتجات املنزلية. يتمّ 

ين فضاء جتاري  2018وّمت سنة  مبركب  Hypermarché Géantبعث 
لضاحية اجلنوبية   "برقو مول" جبربة يف حني تتقدم أعما ل إنشاء املركب الثالث 

 ."Azur City"لتونس الكربى ضمن املركب التجاري 

 :مع منذ سنة  جممع  البياحي وبولينا العالمة التجارية  2007يستغل هذا ا
وشهدت اعمال . 2016اليت عوضت عالمة املغازة العامة يف سنة  "m.g"تونسيةال

لتفصيل 2008 ا هاما سنةالشركة توسع  حني اشرتت العالمة التجارية للتوزيع 
 ، وقعت الشركة اتفاقية شراكة2011 وخالل سنة.  "promogros"بروموجرو
 "m.g"يف  %10واليت متلك حصة   "Auchan" مع املوزع الفرنسي أوشان اسرتاجتية
 .2010منذ سنة 

مع ه ، ال يعملمنافسيعلى عكس  قطاع املساحات التجارية املتوسطة إال يف  ا
واليت "mg-Maxi"  وهي الفتات )4( أربع حتتوالصغرى متعددة األجنحة 

 "BATAM"و "mg Proxi"و،"mg City"و، "Promogro"عوضت عالمة 
ئية.ختّصة يف األملاالعالمة التجارية    جهزة الكهر

اية سبتمرب  83ـكامل األراضي التونسية ب  "mg" ةوتغطي شبك نقطة بيع يف 
2016. 

  عالمة عزيزة جممع سالمة: واليت متلك"AZIZA" سلسة املساحات الصغرى
 سلسلة. وتتكّون "Hard Discount"املختصة يف التخفيضات الكبرية 

 نقطة بيع  تقع عموماً يف األحياء الشعبية. 91حالياً من شبكة من "عزيزة" 

  وهي  املزرعة ماركتجمّمع بولينا عبد الوهاب بن عياد: والذي يدير سلسلة
  . (superette)سلسلة مغازات متوسطة والصغرية 

  مواطن الشغل  عدد املغازات  العالمة التجارية

  جممع املربوك
  3839  02  جييون

  75  مونوبري 
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  12  ميين مونوبري

موع  89  ا

  جممع الشاييب

  02  كارفور

3977 

  49  كارفور ماركت

  35  كارفور اسربيس

  1  مشبيون

  2  كاش أند كاري

موع   89  ا

  جممع البياحي

MG proxi 38  
  MG city  22  

MG maxi  16  
Batam 16  

موع  3236   92 ا

  175  عزيزة  جممع سالمة
  -  

  -  9  مزرعة ماركت  جممع بن عياد

موع     454  ا

  .2017خالل سنة شبكة املساحات التجارية الكربى واملتوسطة خالل الفرتة املمتّدة بني  :4جدول عدد
  

إذ  احتكار األقليةذات سوقا تنافسية وتعترب السوق التونسية للمساحات الكربى     
جممعات كربى منها من يعمل حتت نظام استغالل عالمات عاملية  وهي   مخس تسيطر عليها

كارفور ومونوبري وجييون ومنها من يستغل عالمات تونسية كاملغازة العامة وعزيزة واملزرعة 
من حجم جتارة  %25نحة قرابة  جاملغازات الكربى واملتوسطة متعددة األ ستوعبماركت. وت

لبالد ا ا دون النسبة العاملية خاصّ  لتونسية وهي نسبة مرشحة لإلرتفاعالتفصيل  ّ  البالغةة وأ
40% .  

معات اخلمس  ه ورغم غياب اإلحصائيات الرمسية فإنّ وجتدر االشارة إىل أنّ      هذه ا
ملساحات التجارية الكربى %99على قرابة   2017ت خالل سنة سيطر  من جتارة التفصيل 

يمن املغازة  %30حيث تسيطر عالمة كارفور ومونوبري على  واملتوسطة من السوق يف حني 
لنسبة لسلسة عزيزة املختصة يف التنزيالت الضخمة %25العاّمة على   Hard"منها. و

discount"  من السوق.%10 ّن نصيبها من السوق يناهزفإ  
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 االفرتاضيبروز عديد مواقع التسّوق اإلشارة إىل أّن السنوات األخرية عرفت  جتدرو     
غري أّن قّلة منها ختتص بتجارة املواد الغذائية ومواد العطارة وأّوهلا شركة فو للتوزيع اليت 

من سوق التجزئة عرب املساحات التجارية الكربى واملتوسطة متعددة %0.08تسيطر على 
  األجنحة بتونس.

 ئهابعد اقتناشركة املغازة العاّمة الراهنة موضوع اإلستشارة ستمكّن عملية الرتكيز هذا و     
من تنويع مسالك التوزيع اليت تعتمّدها من خالل  من رأس مال شركة فو للتوزيع%80لـ

يف  مواكبة منها للتطور احلاصل مسلك توزيع جديد يتمثّل يف التجارة اإللكرتونية  خلق
سلوك املستهلك واعتماده أكثر فأكثر على وسائل التواصل االجتماعي الرقمية والتكنولوجيا 

ا تتيح هلا فرصةاحلديثة والدفع اإللكرتوين عن بعد. كما  ّ استقطاب نوعية جديدة من  أ
   .عن بعد ااقتناء حاجيا غب يفتر  يتاحلرفاء ال

  لعملية الرتكيز القانوينقييم الت .2
 خضوع عملّيات الّرتكيز االقتصادي املربمة بني شركات عاملّية غري منتصبة  حول

 لّسوق الوطنّية إىل مقتضيات قانون املنافسة واألسعار

ملنافسة واألسعار على أنّه : ا إعادة تنظيم  من قانونالسابع  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 

سات مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط مؤّسسة أو عّدة مؤسّ 
  .أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة"

يفّرق يف  ملشار إليه أعاله أّن املشرّع ملويربز من خالل ما جاء مبقتضيات الفصل ا
بني املؤسسات الوطنّية واألجنبّية وبني ما إذا كانت  االقتصاديإطار تعريفه ملفهوم الرتكيز 

ضوع عملّية خلاعتمد يف تقديره هذه املؤّسسات متواجدة داخل أو خارج الّسوق الوطنّية بل 
لتجارة  ثري هذه العملّية على الّتوازن العام من عدمه إىل الرتكيز لرقابة الوزير املكّلف  مدى 

للّسوق الوطنّية وذلك وفقا ملا نّصت عليه أحكام الفقرة الثّانية من الفصل سالف الذّكر من 
ا خلق أو دعم وضعّية "جيب عرض كّل مشروع تركيز أو عملّية تركيز  : أنّه اقتصادي من شأ

لتجارة" .   هيمنة على الّسوق الداخلّية أو جزء منها على موافقة الوزير املكّلف 
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لسوق الداخلية كما بينتها دراسة السوقالشركتان املعنيتا تنشطو   ن بعملية الرتكيز 
  .منه السابعحكام قانون املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل ألخيضعهما ما  ووه

أن يعرض على موافقة الوزير أعاله  القانون املذكورمن  السابعالفصل  ولقد أقتضى
لتجارة كلّ  ا خلق أو دعم وضعّية  اقتصاديمشروع تركيز أو عملّية تركيز  املكّلف  من شأ

  جزء منها بعد توّفر أحد الّشرطني الّتاليني: على هيمنة على السوق الداخلّية أو 
 :سواء اكانت طرفا فاعال أو  تجاوز نصيب املؤسسات املعنّية جمتمعةي أن أوال

ا نسبة  الثالث سنوات مالية األخريةخالل  هدفا هلا أو املؤسسات 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 

 :إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤسسات جمتمعة  أن يتجاوز نيا
املؤرخ يف  2016سنة ل 780ضبطه األمر عدد على الّسوق الّداخلية مبلغا معّينا، 

  .مبائة مليون دينار  2016جوان  13
لرجوع إىل املعطيات املالية املتوفرة صلب املظروفات يتّنب أّن  رقم املعامالت و

ت ذ حققإمليون سنو  املائةعتبة  2017جتاوز خالل سنة األطراف املعنية بعملية الرتكيز 
لسوق التونسية يقدر بـ  863716911األطراف املعنية بعملية االستحواذ رقم معامالت مجلي 

  كاآليت:  ادينار موزع
 

 الوحدة مليون دينار

لدينار  الشركة   رقم املعامالت 
  861292686  املغازة العامة
  2424225  فو للتوزيع

موع   863716911 ا
لسوق التونسية خالل سنة  املالية ملرقم معامالت  اطراف ع :56دجدول عد     .2017ية الرتكيز 

  

فإّن عملية الّرتكيز الرّاهنة تصبح خاضعة تحقق الشرط املتعّلق برقم املعامالت وتبعا ل
لّتجارة اعتبارا لتّوفر الّشرط  إىل وجوب احلصول على ترخيص مسّبق من قبل الوزير املكّلف 

ثريها على الّسوق الوطنّية. برقم املتعّلق   املعامالت وذلك يف إطار حدود 
  

ألسواق .2   :تقييم عملية االستحواذ على وضعية املنافسة 



 
13 

  

عتبار أّن أنشطة الّشركات املعنّية بعملّية  اأفقي ااندماجتعترب عملّية الّرتكيز الرّاهنة 
 .فيما بينها لالستبدالقابلة و  املرجعيةبنفس السوق  الّرتكيز هي أنشطة تنافسّية

الشركة املستحوذة من تدعيم صريح وكبري  واعتبارا ألّن عملية الرتكيز الراهنة لن متكنّ 
ا يف من ،لسوق املرجعية ونصيبها ملوقعها من عالمة   افسة حاّدة مع كلّ واليت تبقى 

تكون عملية الرتكيز املاثلة  نّ فإ،كارفور وعالمة مونربي وبدرجة أقّل عالمة عزيزة
ملنافسة على معىن الفصل  خالية من ر أفقية أو عمودية أو تكتلية سلبية خمّلة   5آ

  ملنافسة واألسعار.من قانون إعادة تنظيم ا
  

 الرتكيزوعليه ونظرا لغياب التأثريات األفقية والعمودية والتكتلية السلبية لعملية 
لس يقرتحاملاثلة  على السوق التونسية    .اقبوهل فإّن ا

  
  
  
  
  
  

لس املنافسة بتاريخ   2019 فيفري 7وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة 

سة السّيد رضا بن حممود وعضويّة السيّ  سندس الشيخ و عمر التونكيت الّسادة دات و بر
لسعود وخالد السالمي  ن وأكرم الباروين وسامل  وحبضور  وحممد شكري رجبورمي بوز

  املقّرر العام السّيد حمّمد الّشيخ روحه وكاتب اجللسة السّيد نبيل الّسمايت.
  

       

  الّرئـيس                                            
  رضـا بن حممـود                                                  

  


