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 احلمد اللّ         اجلمهورية التونسية 
 جملس املنافسة 

 
 

 استشاري   امللف:
 مشروع عملية تركيز املوضوع:
 تصنيع القوالب املعّدة لقولبة قوارير املصنوعة من البويل إيثيالن الثالثي  القطاع:

 
 
 
 

   192726الرأي عدد 
 2019  برو أكت  17عن جملس املنافسة بتاريخ  الصادر  

 
 

 إّن جملس املنافسة،
شروع بعد االّطالع على مكتوب وزير التجارة املتضّمن طلب رأي اجمللس حول م

واجملمع   "Sidel Participation SAS"السويسري العاملي بني اجملمع عملية تركيز اقتصادي 
الفرع املختص يف تصنيع القوالب  "COMEP"املالك لشركة"Holcom SAS" الفرنسي

 املستعملة لقولبة قوارير املصنوعة من البويل إيثيالن الثالثي. 

  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  

 املتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 

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

املتعّلق بضبط املبلغ األدىن   2016جوان  13املؤرخ يف  2016لسنة  780األمر عدد 
 لرقم املعامالت اإلمجايل املوجب إلخضاع عمليات الرتكيز االقتصادي للموافقة املسبقة.
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وفق استشارية استعجالية الع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وبعد اإلطّ 
 . 2019 أكتوبر  17الّصيغ القانونّية جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توفّر الّنصاب القانوين.

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

I. عملية الرتكيز تقدمي 
 اإلجراءات  -1

من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار توىل املمثل   9و 7عمال مبقتضيات الفصلني 
السويسري العاملي إعالم وزير التجارة   "Sidel Participation SAS"القانوين  جملمع  

مبشروع عملية تركيز اقتصادي تتمثل يف اقتناء هذه األخرية جملمع   2019جوان  20بتاريخ  
"Holcom SAS" الفرنسي مبا فيهم شركة"COMEP"  الفرع املختص يف تصنيع القوالب

 املستعملة لقولبة قوارير املصنوعة من البويل إيثيالن الثالثي . 

  16الصادر بتاريخ  2015لسنة  36وعمال أبحكام الفقرة الثامنة من القانون عدد 

جوان   20واملتعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعار توىل وزير التجارة بتاريخ  2015سبتمرب 
 إشعار جملس املنافسة مبشروع عملية الرتكيز موضوع االستشارة املاثلة.  2019

 الواثئق التالية:  ستشارةاال أظرفت مبلفو 

 . 2019جوان    20قتصادي مؤرخة يف  وثيقة إعالم وزير التجارة مبشروع الرتكيز اال ✓

 مذكرة تفصيلية متضّمنة للنتائج املنتظرة من عملية الرتكيز. ✓

 .املؤسسات األطراف بعملية الرتكيز قائمة يف املسريين وأهم املسامهني يف رأس مال  ✓

املؤسسات األطراف لكّل  2016و   2015و 2014نسخ عن القوائم املالية لسنوات  ✓
 .  بعملية الرتكيز

شركة  لكّل   2016و  2015و 2014نسخ عن تقارير مراقب احلساابت لسنوات  ✓
SIDEL . 
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البويل إيثيالن  من سوق قوالب قوارير  املؤسسات األطراف بعملية الرتكيز حصص  ✓
 .  polyéthylène téréphtalate (PET)الثالثي 

ونسبة مسامهتهما يفٍ أس مال   املؤسسات األطراف بعملية الرتكيز قائمة يف فروع    ✓
 كّل فرع.

من قانون إعادة تنظيم املنافسة  9وجتدر اإلشارة إىل أنّه ورجوعا إىل أحكام الفصل 
واألسعار الذي ضبط الئحة ابلواثئق اليت جيب تضمينها ضمن ملف طلب الرتخيص لعملية  

 لية: الرتكيز،تبنّي خّلو املّلف كما رّسم بكتابة اجمللس من الواثئق التا

 نسخة عن عقد أو مشروع عقد عملية البيع.  ▪

 Holcom.األخرية  ابلنسبة لشركة الثالث موازانت  السنوات  ▪

 مشروع عملية الرتكيز. من  لسوق التونسية لالفوائد االقتصادية  ▪

آالت التمطيط والنفخ والقولبة  من سوق  Sidelاحلّصة السوقية لشركة  ▪
machines d'étirage et de soufflage et de moulage SBM . 

 ابلسوق التونسية.  Holcomو   Sidelرقم معامالت كّل من شركة  ▪

  2019جويلية  7مّتت مراسلة املصاحل املختّصة بوزارة التجارة بتاريخ  وتبعا هلذا األمر

إلعالمها بضرورة استكمال املّلف وطلب قطع آجال إىل حني  542مبوجب مراسلة عدد 
من القانون املنظّم   9توّصل اجمللس مبا نقص من واثئق كما اقتضته الفقرة األخرية من الفصل 

 للمنافسة.

ومل يتوصل اجمللس جبميع الواثئق املطلوبة عدى رقم معامالت طريف عملية الرتكيز   
مل تتضّمن ما طلبه من  جويلية 24جويلية و   15دت عليه بتاريخ أّن املراسالت اليت ور  إذبتونس 

 ة مرات. واثئق وذلك رغم مطالبة املمثّل القانوين لألطراف بذلك عدّ 

 

 أطراف عملية الرّتكيز  -2
 يف:  اثلةة بعملية الرتكيز موضوع االستشارة املل األطراف املعنيّ تتمثّ 
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 :قتنيةالشركة امل .أ
 Tetra"التابعة للمجمع السويسري العاملي  "Sidel Participation SAS"شركة 

Laval Group"  مقرّه اإلجتماعيPully  جممعات صناعية :   3بسويسرا والذي يتكّون من
"Tetra Pak" و"Sidel" و"DeLaval" .  وتنشط شركة"Tetra Pak" يف جمال الصناعات

لغذائي السائل والصلب وبتطوير وبيع  تقوم بتوفري خدمات التغليف والتعليب ا إذ  الغذائية
خمتلف حلول التغليف والتعليب الكرتوين املخصص للمواد الغذائية وخمتلف منتوجات  

يف صناعة وتزويد آالت التغليف  "Sidel"الصناعات الغذائية التحويلية.وختتص شركة 
ة لقولباملخّصصة "Strecth Blow Housing SBM"والتعليب وحتديدا اآلالت من فئة 

عالوة على ماكينات تعبئة القوارير البالستيكية والبلورية   ابحلقن والنفخ القوارير البالستكية 
يف قطاع األلبان حيث تقوم بتطوير   "DeLaval"وتلك املصنوعة من األملنيوم.وتنشط شركة 

وجتهيز املعدات الصناعية واحللول املتكاملة إلنتاج احلليب وتربية املاشية يف مجيع أصقاع  
 العامل.

املقتنّية هي شركة خفية االسم مقّرها االجتماعي بشارع  "Sidel" وشركة 
patrouille de France  ،76930 ،octebville-sur-    ومسجلة ابلسجل التجاري ملدينة 

Le Havre 365501089حتت العدد . 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Tetra Laval Groupرسم بياني لهيكلة مجموعة 

 

Tetra Laval 
Group board 

Tetra Laval 
international 

Tetra Laval 
Holding BV and 

other Holding cies 
Tetra Laval 

BV 

Terta Laval 
worlwide 

subsidiaries 

DeLaval 
worlwide 

subsidiaries 

Sidel 
Worldwide 

subsidiaries 
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 و املستحوذ عليها:   أالشركة املقتناة  .ب

حسب القانون  ف تصنّ  وهي شركة مسامهات فرنسية "Holcom"هولكوم  شركة 
يقع مقّرها اإلجتماعي  و  "MPE" وامليكروسكوبيةصغرية ال الشركات  من فئةالفرنسي ض

Zae Le Pont Neuf ،16130 Salles d'Anges  ومسجلة ابلسجل لتجاري ملدينة ،
Angouleme أورو.    3000000أس مال قدره ر بو  501197412 حتت عدد 

 Cognac Moules Emballages Plastiques"وتنشط الشركة عرب فروعها 

(COMEP)" و"Matho" و"SCI Holbat"  و"Cognac Polissage"  يف صناعة قوالب
 :  مها رئيسينيىل فرعيني إ. ويتفرّع نشاط هولكوم لتشكيل ابلنفخا

 . لتشكيل ابلنفخقوالب ا وإنتاجتصميم  ▪

    تركيز هذه القوالب وخدمات ما بعد البيع. ▪

ونسبة مسامهاهتا برأس مال  Holcomويظهر الرسم البياين أسفله هيكلة جممع 
 عها.و فر 

 
 

 
 

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Holcoمجمع  الرسم البياني:هيكلة 

 

 الشركة 
 توزع رأس المال 

 عدد األسهم لكل مساهم  المساهم 
 العدد الجملي 

HOLCOM 

Christophe 
Amarant 

162046 

300000 Thierry Bernard 56990 
Frediric Mandin 56990 

Lionel Garrad 11987 
Julien Bonnet 11987 

COMEP 
Holcom 9786 9841 

Christelle Meteau 55 

Cognac Pollissage 
Holcom 6800 8000 

HOLCOM 

30% SCI 
NOV BAT 

99.4% 
COMEP 

98% 
SCI HOLBAT 

85% 
COGNAC 

POLISSAGE 

 100% 
MATHO 
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Lbekkay 
Arrahmane 

1200 

Matho 
Holcom 100 

100 

SCI Holbat 

Holcom 4900 

5000 

Christophe 
Amarant 

54 

Thierry Bernard 19 
Frediric Mandin 19 

Lionel Garrad 4 

Julien Bonnet 4 

 HOLCOM: توزع رأس مال مجموعة 1جدول
 

 .عملية الرتكيز  توصيف -3

يف شراء  نظار جملس املنافسة أ املعروضة على االستشارةعملية الرتكيز موضوع  تتمثلّ  
شركة  الذي يّضم  "Holcom"مع جمل "Sidel Laval Group"التابعة جملمع  "Sidel"شركة 

"COMEP" مبقتضى  سيتمّ . و بسويسرا جنيفيف  2019جويلية  18ها بتاريخ نععلن وامل
مقابل مثانية عشر  "Sidel"شركة لفائدة  "Holcom"جممع إحالة مجيع أسهم  عقد البيع

 مقسمة كاآليت: (أورو18600000مليون وست مئة ألف ) 

 . الشركة أسهم مثن ( أورو13150000ثالثة عشر مليون ومئة ومخسون ألف ) ▪

 . ةن الصافيو قيمة الدي ( أورو5450000مخسة ماليني وأربع مئة ومخسون ألف ) ▪

            كياان  وستظلّ  التشغيليةإبستقالليتها  تحتفظف COMEPشركة لابلنسبة و  
  COMEP كّل من بذلك  نتهج ست، و لتسويق األدوات والقوالب امكّرس مستقال

ميع  جلفضل املمارسات واستغالل ألمع تبادل  وتسويق خمتلفةأعمال  اسرتاجتيات SIDELو
 الكفاءات املمكنة. 

البويل إيثيالن   من القوارير البالستيكية قولبة خربة ممتازة يف جمال SIDELومتتلك  
حيث تشغل موقع إنتاج  ابحلقن والنفخ polyéthylène téréphtalate (PET)الثالثي 

وهو  .رئيسكمدخل اللدائن   مستعملة يف ذلك  Seine Maritimeمبقاطعة  Octeville مبدينة
-Salles املنافس الفرنسي هلا املنتصب مبدينة  COMEPرئيس لشركة لجمال النشاط ا

d’Angles (Charente) قالب،  4000 يبلغ سنوي إلنتاج شخصا ستني حوايل توظف أين  
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 االخرتاع براءات  من العديد مع املنخفض لضغطاب نفخالقولبة ابل تكنولوجيا يف خبربة وتفتخر
 .أقل طاقة  وابلتايلبقوة نفخ أقل    الزجاجات  لتصنيع

عملية توسعة املاثلة يف إطار استكمال  االستشارةموضوع  االستحواذعملية  ّزلنتوت 
الرامي لتعزيز خرباهتا والتحكم يف خمتلف مراحل انتاج و  SIDELاملستحوذة شركة  نشاط
إذ قامت خالل أكتوبر    polyéthylène téréphtalate (PET)البويل إيثيالن الثالثي  قوارير
تصميم  املتخصصة يف    PET Engineeringعلى الشركة اإليطالية ابالستحواذ 2018لسنة 

نواع   أتصميم خمتلف و ووضع اسرتاجتيات تسويق العالمات التجارية للزجاجات وهندسة 
 خطوط انتاج وقولبة املشروابت. وأتهيلعالوة على حتديث  حلول التعبئة والتغليف

ا  أساسا من أّن هلا طابعا أفقيا مع أنّ وتظهر عملية الرتكيز الراهنة طابعا مزدوجا إذ 
عمليات اإلندماج العمودي اليت جتمع شركات ذات أنشطة متكاملة ضمن حلقة إنتاج 

 متكاملة.

  COMEPتكامل أنشطة الشركتني إذ تعترب فيربز من أّما الطابع العمودي 

شركة خمتّصة ورائدة عامليا يف تطوير وصناعة القوالب املعّدة لقولبة قوارير    Holcomفرع
 machines البويل إيثيالن الثالثي اليت تتّم بواسطة آالت التمطيط والنفخ والقولبة 

d'étirage et de soufflage et de moulage SBM   املستحوذة واليت تعترب الشركة
SIDEL الصعيد العاملي. وتنشط ابلتايل  من أهّم املصنعني هلا علىCOMEP    يف سوق

 حيث تّوفر هلا القوالب الضرورية لتشغيل آالهتا. SIDELاخللفية أو التزّود ابلنسبة لـ

املطّورين واملصنعني  من نوأما الطابع األفقي فيستشف من كون الشريكتني تعتربا
البويل إيثيالن الثالثي، وإن كان بدرجة أقل بنسبة لشركة  للقوالب املعّدة لقولبة قوارير 

SIDEL  اليت ال تّعد من املنتجني الرئيسني عامليا عكس شركةCOMAP ، فإّن عملّية
الشركات املتنافسة بنفس  من ّدان ها يعتامن طرف  كلّ الرتكيز الراهنة تعد تركيزا أفيقا نظرا ألنّ 

 السوق املرجعية. 

II. عملية الرتكيز  تقييم 
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 السوق املرجعية  .1

 ق املرجعيةالسو   حتديد  .أ

 وإنتاجاملستحوذ عليها بتطوير  COMEPشركة عن طريق فرعه  Holcomجممع قوم ي
 polyéthylène téréphtalateالبويل إيثيالن الثالثيالقوالب املستعملة لصناعة قوارير 

(PET) التمطيط والنفخ   آالت تقنية القولبة ابحلقن والنفخ بواسطة  ابستعمال
. كما تقوم machines d'étirage et de soufflage et de moulage SBMوالقولبة

بعمليات تركيز القوالب عند حرافائها وتقدمي خدمات ما بعد البيع وخدمات أخرى مرتبطة 
 ببيع القوالب.

فتعّد أحد أهّم املزودين العاملني حللول تعليب السوائل الغذائية   SIDELشركة  وأما
(. وتقوم الشركة بتصنيع آالت والروبواتت حليب)مياه، مشروابت غازية أو كحولية، 

البويل إيثيالن الثالثي  من نفخ وقولبة وتعبئة وتوسيم وغلق القوارير البالستيكية املخّصصة ل
polyéthylène téréphtalate (PET)  و خطوط انتاج أوذلك إما يف شكل آالت منفردة

ذلك التصفيف والتغليف البالستيكي اخلارجي والوضع يف النقاالت كمتكاملة جتمع 
تصميم وتصنيع القوالب  ب مرتبطة خصوصا عالوة على ذلك توفر الشركة خدمات  النهائية. 

 والتحديث.... املساعدة يف وضع معايري اجلودة و الصيانة و 

ة لقولبة سوق تطوير وتصنيع القوالب املعدّ  وعليه تكون السوق املرجعية بقضية احلال
التمطيط  آالت بواسطة  polyéthylène téréphtalate (PET)البويل إيثيالن الثالثي قوارير 

 . machines d'étirage et de soufflage et de moulage SBM والنفخ والقولبة

ملواد خمتلفة   معينة عطاء أشكالإلتقنية مستعملة  هي القولبة ابحلقن والنفخو 
 .وما شاهبها القوارير هاوأمهّ  جوفاء العملية أجساموعموما تنتج عن  والزجاج كاللدائن

دمج تقنيتني مها القولبة ابحلقن وتقنية النفخ. يتم حقن املادة يف   العملية يفتتمثل و 
قالب مشكل يعطي للمادة هيئتها النهائية. للقالب فتحة على طرفه تسمح بتمرير يف  

 .الذي سيضغط بدوره على املادة لدفعها إىل أطراف القالب هواء مضغوط الغالب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
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 القولبة بالحقن والنفخبياني: تشخيص لمراحل صناعة قارورة باستعمال  رسم

 

 القولبة بالحقن والنفخ عملية بعد القولبة بالحقن والنفخعملية  قبل 

  

 القولبة بالحقن والنفخصناعة قارورة باستعمال  بياني: رسم

 :الرتكيزقبل عملية  لسوق  وضعية املنافسة اب .ب
   على الصعيد العاملي ▪

                   من املصنعني  العاملي ينشط ابلسوق املرجعية عدد هامّ  على الصعيد  
  ةريالسويس  SIDELو األملانيةKrupp األملانية و Roeders األملانية و Kronesأمّههم 

  Xinquanواإليطالية  IPAواألملانية  KHSو الصينية  GDXLPrecinsingMachinaryو
 .الفرنسيةCOMEPو الصينية

 
 نصيبه من السوق العاملية  املصنع 

Krones 20 
SIDEL 20 
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GDXL PrecinsingMachinary 20 
Roeders 10 

KHS 10 
SIPA 5 

Xinquan 5 
COMEP 5 

Krupp 5 
 ONE BLOW, TESCOR, SIGالبقية

CORPOPLAST) (UROL, SMI, SACMI, 
SIAPI, SIDE, 

15 

 100 اجملموع 
 جدول أهّم املنتجني العاملني للقوالب املخصصة لقولبة لدائن قوارير البويل إيثيالن الثالثي 

احلصص السوقية  أنّ  اعتبارسوق على لغياب مصنع مهيمن اب ويظهر اجلدول  
لسويسرية  اSIDEL األملانية وشركة  Kronesمتقاربة. ومتتلك كّل من شركة  املصنعنيملختلف 

  % 20 الصينية GDXL Precinsing Machinary )املستحوذة بعملية الرتكيز الراهنة( وشركة

 . من السوق املرجعية  %60مبا جيعلها تسيطر جمتمعة  على  من السوق املرجعية

سيطرة واضحة للشركات األملانية على السوق  من قراءة اجلدول أعالهواملالحظ   
 . %25  من العرض ابلسوق تليها الشركات الصينية % 50قرابة  جمتمعة املرجعية إذ توفر 

 على الصعيد الوطن  ▪
زعها  عن طريق موّ بتوزيع منتوجاهتا ابلسوق الوطنية  SIDELتقوم شركة   
ن  و إذ يتواجد موزع بصفة غري حصرية والذي يقوم ابلرتويج  SIDEL fluide Tunisieبتونس

و فرع بتونس وتقوم ابلبيع املباشر  أفال يوجد لديها موزع  COMEPهلا. أما شركة ن ;آخر
 ابإلحتاد األرويب.

 

 القوالب املباعة  عدد  احلصة السوقية حبساب النسبة الشركة
SIDEL 5 54 

HOLCOM 14 150 
Krones 28 302 
Roeder 12 129 
GDXL 

PrecinsingMachinary 
20 216 

 227 21 البقية
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 1078 100 اجملموع
 جدول أهّم الفاعلني ابلسوق الوطنية  للقوالب املخصصة لقولبة لدائن قوارير البويل إيثيالن الثالثي 

 
وعلى الصعيد الوطين تنشط ابلسوق املرجعية عديد الشركات العاملية واليت وابعت   
من السوق يف حني  %5 قالبا مبا نسبته SIDEL 54قالبا كان نصيب  1078  2018سنة 
من السوق  % 14مبا شكّل  قالبا COMEP 150عن طريق فرعها   HOLCOM ابعت

 املرجعية. 
قالبا بينما حتتل  302من السوق إذ ابعت قرابة %28األملانية عى  Kronesوهتيمن   

GDXL Precinsing Machinary    20الصينية املركز الثاين حبّصة سوقية بلغت%. 

 وهرمشان والذي كان كالتايل: دال ر ولقياس درجة تركيز السوق مّت احتساب مؤشر هنف   

  IHH   = 25+214+228+212+220+221=1990 

فقه  ىل إستنادا إو  نقطة  2000و  1000أّن قيمة املؤشر املتحصل عليه كانت بني مبا و   
ركزة  نوعا ما وكّل عملية جملس املنافسة والفقه املقارن فإّن السوق املرجعية تعترب سوقا م

  مىتيا يف نتائجها على وضعية املنافسة ابلسوق هبا تستدعي التحري والتثبت ملّ  إندماج
 نقطة.  250 جتاوزت قيمة تغري املؤشر 

 وضعية املنافسة يعد عملية الرتكيز  .ت
 

 عدد  القوالب املباعة النسبة من السوق 
SIDEL+ HOLCOM 19 204 

Krones 28 302 
Roeder 12 129 
GDXL 

PrecinsingMachinary 
20 216 

 227 21 البقية
 1078 100 اجملموع

جدول أهّم الفاعلني ابلسوق الوطنية  للقوالب املخصصة لقولبة لدائن قوارير البويل إيثيالن الثالثي بعد امتام  
 عملية الرتكيز 
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IHH)2130=221+220+212+ 228+ 219=)اجلديد 

وهريمشان   قيمة مؤشر هريفيندال   –=  قيمة مؤشر هريفيندال وهريمشان بعد عملية الرتكيز ∆
 قبل عملية الرتكيز

= 2130-1990 
 نقطة.  250نقطة> 140=

)الفارق بني املؤشر احملتسب قبل وبعد  مؤشر هريفيندال وهريمشانونظرا ألّن قيمة تغرّي 
  ميكن هلا أن عملية الرتكيز املاثلة ال  نقطة، فإنّ  250مل تتجاوز القيمة الرمزية لـعملية الرتكيز(

  SIDELعلى وضعية املنافسة القائمة ابلسوق بعد إمتام عملية اإلندماج بني شركيت  تؤثر

 . Holcomو

 

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

 ابلّسوق الوطنّية إىل مقتضيات قانون املنافسة واألسعار

ملنافسة واألسعار على أنّه :  ا إعادة تنظيم  من قانونالسابع  نّصت أحكام الفصل
ه ينجّر عنه نقل كّل أو جزء  "يعّد تركيزا اقتصاداي حبكم هذا القانون كل عمل مهما كان شكل 

من ملكية أو حق االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤّسسة من شأنه متكني  
مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات 

 . أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة"

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

هذه املؤّسسات متواجدة داخل أو خارج الّسوق الوطنّية بل اعتمد يف تقديره ملدى خضوع  
أتثري هذه العملّية على الّتوازن العام عملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكّلف ابلتجارة على مدى 

للّسوق الوطنّية وذلك وفقا ملا نّصت عليه أحكام الفقرة الثّانية من الفصل سالف الذّكر من 
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"جيب عرض كّل مشروع تركيز أو عملّية تركيز اقتصادي من شأنا خلق أو دعم وضعّية  : أنّه
 الوزير املكّلف ابلتجارة" .  هيمنة على الّسوق الداخلّية أو جزء منها على موافقة

ابلسوق الداخلية   بعملية الرتكيز من الشركات اليت هلا نشاطن تعترب الشركتان املعنيتاو 
  COMEPعن طريق فرعها Holcomو  SIDELقومإذ ت ،كما بينتها دراسة السوق

 polyéthylèneلقوالب املعّدة لقولبة قوارير البويل إيثيالن الثالثي لاملباشر  ابلتسويق

téréphtalate (PET)  ّابلسوق التونسية فضال على أنSIDEL    تقوم بعمليات تركيز وصيانة
 machines d'étirage et de soufflage et de moulage آالت التمطيط والنفخ والقولبة 

SBM .لدى حرفائها بتونس  

منه  السابعّّ أحكام قانون املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل أبنّ يتجه القول  عليهو 
  الوطنّية ابعتبار ابلسوق  نيتمنتصب تنيالرّاهنة املربمة بني شركتنسحب على عملية االستحواذ 

 . املرجعية على الّسوق هاأتثري 

 يف مدى خضوع عملية الرتكيز احلالية لرقابة جملس املنافسة .ب

أن يعرض على موافقة الوزير املكّلف أعاله  القانون املذكورمن  السابعالفصل  أوجب
من شأنا خلق أو دعم وضعّية هيمنة   اقتصاديابلتجارة كل مشروع تركيز أو عملّية تركيز 

 جزء منها بعد توفّر أحد الّشرطني الّتاليني:  على على السوق الداخلّية أو 

كانت طرفا فاعال أو  أسواء  تجاوز نصيب املؤسسات املعنّية جمتمعةي أن  أوال: ▪
نسبة   الثالث سنوات مالية األخرية خالل  هدفا هلا أو املؤسسات املرتبطة هبا 

أوكّل الصفقات األخرى على الّسوق   من جممل البيوعات أو الشراءات  30%
 من هذه الّسوق.هام الداخلّية ملواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء  

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

 مبائة مليون دينار.   2016جوان  13
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هي ابلتايل  % 19حلصة السوقية، إذ أّنا تبلغ الشرط األول املتعّلق اب ّققرغم عدم حتو 
رقم املعامالت األطراف املعطيات املالية املتوفرة صلب املظروفات يتّّب أّن  ، فإنّ  %30دون 

ت األطراف ذ حققإمليون سنواي  ئةعتبة امل 2018جتاوز خالل سنة املعنية بعملية الرتكيز 
ما    أورو مليون  59.5ـ املعنية بعملية االستحواذ رقم معامالت مجلي ابلسوق التونسية يقدر ب

ابلسوق البنكية خالل   األورو ل سعر صرف الدينار مقابمتوسط على  اعتمادا ) يساوي
 : مليون دينار  118.0684 (  3,1272والبالغ     2018

لذلك فإّن عملية الرّتكيز الرّاهنة تصبح خاضعة إىل وجوب احلصول على  وتبعا
املعامالت  برقم ترخيص مسّبق من قبل الوزير املكّلف ابلّتجارة اعتبارا لتّوفر الّشرط املتعّلق

 وذلك يف إطار حدود أتثريها على الّسوق الوطنّية. 

 واق عملية االستحواذ على وضعية املنافسة ابألس انعكاس تقييم  .3

أّن هلا طابعا أفقيا مع أنا  أساسا من   الرتكيز الراهنة طابعا مزدوجا إذعملية  تظهر
نتاج  إعمليات اإلندماج العمودي اليت جتمع شركات ذات انشطة متكاملة ضمن سلسة 

 متكاملة.

  COMEPعترب تلتكامل أنشطة الشركتني إذ وتعترب عملية الرتكيز احلالية تركيزا عموداي 

شركة خمتصة ورائدة عامليا يف تطوير وصناعة القوالب املعّدة لقولبة قوارير    Holcomفرع
 machines آالت التمطيط والنفخ والقولبة البويل إيثيالن الثالثي اليت تتّم بواسطة 

d'étirage et de soufflage et de moulage SBM  املستحوذة تعترب الشركة  واليت
SIDEL .من أهّم املصنعني هلا على الصعيد العاملي 

لقوالب ل رين واملصنعنيمن املطوّ عملية الرتكيز يعدان  اإاّل أنّه يربز يف املقابل أّن طرف 
اليت   SIDELنسبة لشركة لوإن كان بدرجة أقل اب البويل إيثيالن الثالثياملعّدة لقولبة قوارير 

أتخذ  فإّن عملّية الرتكيز الراهنة  COMAPتّعد من املنتجني الرئيسني عامليا عكس شركة  ال
 بنفس السوق املرجعية. لنشاطهما   طابعا أفقيا

 اآلاثر األفقية  .أ
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أن تنتج أاثرا سلبية على املنافسة ابلسوق ة أفقيمىت كانت رتكيز العملية ميكن ل  
عملية لطريف صص السوقية احلدعيم وضعية الكيان املستحوذ ابلسوق بعد جتميع بتاملرجعية 
اتمة  ستقاللية إب يتمّتعو و من خالل خلق كيان جديد يتمتع مبركز مهيمن ابلسوق أالرتكيز 

 .املستهلكنيو أ ءرفااحلأو  للقرار بغض النظر عن املنافسني
ا تكون السوق املرجعية  سوقا ذات احتكار  مويكون هذا التهديد أكثر جدية عند  

حىت وإن مل يكن الكيان الناجم عن عملية الرتكيز   األقلية أو سوقا تتميز برتكز كبري للعرض هبا 
  ابملنافسة اإلخالل احلالة يتمثلّ  ذهويف ه. على السوق واضحة  االقتصادي يف وضعية هيمنة

 يف:
سعار املتداولة ابلسوق قبل عملية عن األإمكانية الرتفيع يف األسعار بغض النظر  ▪

 الرتكيز

التقليص من تنوع العرض من الناحية الكمية والكيفية ومن درجة التجديد  ▪
 التكنولوجي. 

السوق  وغلقأ ابلسوق انشطنيني س اقصاء منافعن طريق  تعطيل املنافسة ابلسوق   ▪
 .ا ما كانت حواجز الولوج إىل السوق مرتفعةذأمام املنافسني احملتملني خاّصة إ

تطوير وتصنيع القوالب املعدة لقولبة قوارير البويل إيثيالن الثالثي  رغم كون سوق و   
polyéthylène téréphtalate (PET)  بواسطة آالت التمطيط والنفخ والقولبة machines 

d'étirage et de soufflage et de moulage SBM   الوضعية لن  ذهه فإنّ   مركزةسوقا تعترب
أّن عملية االندماج األفقي لن تؤول إىل   ابعتبار بعد إمتام عملية الرتكيز تشهد تغريا كبريا 

  فإّنما ستواصالن واستنادا إىل عقد البيع ومذكرة التفاهم  ضرورة أنّه  تنيإحدى الشرك انداثر
  يتأكدمبا ال يسمح برتكز أكثر للعرض. وهو ما  ، والنشاط بصفة مستقلة ومنفصلة ابلسوق

  واليت جاءت دون قيمة  هنفردال  وهرمشان من خالل إحتساب القيمة الصافية لتغري مؤشر 
  احملتملة اآلاثرتوقيا من  وجب منع عملية الرتكيز هاز جتاو مّت العتبة اليت إذا ما وهي ، نقطة 250
 . املنافسة ابلسوقعلى 

الناجتة   احلصص السوقية اجلديدة ابلسوق املرجعية يفالتثبت  فإنّ  ،فضال على ذلك و 
ع مهيمن استحالة والدة مصنّ  الشركتنيمن كال   انصهارعلى فرض يؤكد و  عن عملية الرتكيز
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  الثالث  يف املركز  جيعلهامبا  % 20احلّصة السوقية اجلديدة لن تتجاوز  م يف السوق إذ أنّ ومتحكّ 
  GDXL Precinsing Machinaryومن السوق( %28األملانية)  Kronesوطنيا بعد كّل من 

 (. من السوق%20الصينية) 
اثر سلبية لعملية الرتكيز الراهنة على آعلى ما سبق يتّب أنّه ال ميكن استنتاج وجود  وأتسيسا

  وضعية املنافسة ابلسوق الرجعية.
 

 اآلاثر العمودية .ب
ة يف غلق السوق آاثرا سلبية تتمثّل خاصّ  العموديةالرتكيز اإلقتصادي ختلف عملية 

  خصوصا يف ظّل ارتفاع حواجز الّدخول إليها  (verrouillage du marché)املرجعية  
               أو بسوق التوزيع  (marché en amont)ابإلضافة إىل إقصاء للمنافسة ابلسوق التزّود 

( marché en aval)   . 
شركة خمتصة  COMEPوحتديدا فرعها  Holcomالشركة املستحوذ عليها وتعترب 

البويل إيثيالن الثالثي اليت تتّم  ورائدة عامليا يف تطوير وصناعة القوالب املعّدة لقولبة قوارير 
 machines d'étirage et de soufflage et de بواسطة آالت التمطيط والنفخ والقولبة

moulage SBM  املستحوذة ، يف حني تعترب الشركةSIDEL  من أهّم املصنعني هلا على
تقدمان منتجني متكاملني  لذا فإّنما آلالت التمطيط والنفخ والقولبة. الصعيد العاملي

املستعملة لتعليب  polyéthylène téréphtalate (PET)البويل إيثيالن الثالثي  قواريرصناعة ل
 . SIDELسوق تزّود بنسبة لـ  COMEPحيث متثّل  السوائل الغذائية

يتّبني أنّه  السوق وإىل احلصص السوقية لطريف عملية الرتكيز الراهنة،  وابلنظر إىل هيكة
من  5خمّلة ابملنافسة على معىن الفصل لف آاثرا سلبية خيأن  ال ميكن هلذا التكتّل العمودي

للمنافسني  غلق السوق برفض بيع مدخالت سواء بقانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 
مبا  عرضها جبودة منخفضة بسوق التزّود أو فرض سعر مرتفع هلا أو شروط تزّود جمحفة أو

غلق سوق الرتويج ابلتقليص من إمكانية ترويج أو شراء   بأو  ج  النهائييؤثر على كلفة املنتو 
 املنتوجات املنافسة.

 

III. رأي اجمللس 
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السويسري العاملي  اجملمع  الرتكيز املاثلة بنيبينت دراسة السوق ودراسة آاثر عملية 
"Sidel Participation SAS" واجملمع الفرنسي "Holcom SAS"  املالك

الفرع املختص يف تصنيع القوالب املستعملة لقولبة قوارير املصنوعة من  "COMEP"لشركة
من  5على معىن الفصل غياب التأثريات األفقية والعمودية السلبية  البويل إيثيالن الثالثي

 قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار.

 .مشروع عملية الرتكيز املاثلة قبول   يرىاجمللس  لذا فإنّ و 
 

 2019 أكتوبر  17وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة جمللس املنافسة بتاريخ 

برائسة السّيد رضا بن حممود وعضويّة الّسادة حممد العيادي واخلموسي بوعبيدي ومعز 
وحبضور  وحممد شكري رجب العبيدي وأكرم الباروين وسامل ابلسعود وخالد السالمي 

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

       

 الّرئـيس                                            
 رضـا بن حممـود                                                    

 
 


