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حلمد �ّ                                                                         اجلمهورية التونسية                           ا
  جملس املنافسة

*************  

  202743 عدد اإلستشاري امللفّ   •
شركةمشروع   :املوضوع  • بني  اقتصادي  تركيز   Fiat Chryslerوشركة   Peugeot SA عملّية 

Automobile .  

  .صناعة السيارات : القطاع   •
  

  

  

    202743 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2020 أوت 18 بتاريخ 
  

السّيد وزير   واملرّسم    2020  فيفري  12املؤرّخ يف    64الّتجارة عدد  بعد اإلّطالع على مكتوب 

عدد   حتت  ا9لس  إبداءواملتضمّ   202743بكتابة  طلب  خبصوص   ن  تركيز  مشروع  الرأي  عملّية 

  . Fiat Chrysler Automobile (FCA)  وشركة  Peugeot SA  (PSA)اقتصادي بني شركة 

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

  تنظيم املنافسة واألسعار، 
عدد     األمر  يف    2006لسنة    477وعلى  التنظيم    2006فيفري    15املؤرّخ  بضبط  واملتعّلق 

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،
وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا9لس وفق الصيغ القانونية جللسة يوم اخلميس    

  ، 2020 أوت  18
  وبعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين،   

  وبعد اإلستماع إىل املقّرر السّيد وليد القاين يف تالوة تقريره الكتايب،  
  

  وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 8لس املنافسة على ما يلي: 
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 تقدمي مشروع عملّية الرتكيز .1
 

 اإلطار العاّم   .1.1

  

الفصل   ألحكام  عدد    11تطبيقا  القانون  يف    2015لسنة    36من    2015  سبتمرب  15املؤرّخ 

مشروع  الرأي خبصوص   إبداءوزير الّتجارة من ا9لس  طلب    ،املنافسة واألسعارMعادة تنظيم  واملتعّلق  

شركة   بني  اقتصادي  تركيز   Fiat Chrysler  (FCA)  وشركة   Peugeot SA   (PSA)عملّية 

Automobile .  

حتت اسم إىل إنشاء شركة جديدة  عملّية الرتكيز، اليت iخذ شكل اإلندماج األفقي،    وdدف

NewCo  الطرف املذكور ايساهم  رأمساهلا   نان  بنصيب  شكلب  يف  أي  مساهم  %50  متناصف  ، لكّل 

    .rوالندا  ويكون مقّرها اإلجتماعي
  

   أطراف عملّية الرتكيز  .2.1

وبيع     PSA: شركة • صنع  يف  ختتّص  فرنسية  شركة  اخلاّصة    السيارات وهي  السيارات  صنف  من 

 DS وCitroën و  Peugeotوالسيارات ذات اإلستخدام املتعّدد ومتتلك العالمات الّتجارية التالية:  

مصنعا، وتشّغل   25 من خالل  ملبلد حول العا  100يف    PSAوتنشط شركة     .Vauxhallو   Opelو

عامل. كما تنشط أيضا يف جمال متويل السيارات من خالل بنكها الذي حيمل اسم    210.000حوايل  

Banque PSA Finance . مليار أورو 58 أكثر من 2018 وبلغ رقم معاملتها العاملي خالل سنة . 

  : التاليةات الثالث شركال يف الّسوق التونسية من خالل PSA شركةوتنشط 

متلك   STAFIM  شركة  -  و   PSA  34%شركة    اليت  رأمساهلا  و املختّصة  من  توريد  السيارات بيف  يع 

 .اخلاّصة وذات اإلستعماالت املتعّددة

األوىل    STAFIM-GROSشركة    -  الشركة  السيارات. وتشّغل  وبيع قطع غيار  توريد  املختّصة يف 

 عامال.  57عامال يف حني تشّغل الثانية   257

  يف تونس. DS و  Citroën وهي املوّرد واملوزّع لعالمايت AURESشركة   - 
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ومكّو�dا  :FCAشركة   • العر�ت  وبيع  وتسويق  وصناعة  هندسة  يف  ختتّص  شركة  وتضّم    ،وهي 

  Fiat Professionalو  Fiatو  Dodgeو  Chryslerو  Alfa Romeoو  Abarth:  التالية  العالمات 

 . Ramو Lanciaو  Jeepو

العاملي،   املستوى  شركة  على  بواسطة بلدا    40يف    FCAتنشط  أو  مباشر  بشكل  منتوجاdا  وتبيع 

إنتاج و  102دولة. ومتتلك الشركة املذكورة    135موّزعني ووكالء يف أكثر من   مركز أحباث   46موقع 

أكثر العاملي خالل سنة  عامل.  200.000من    وتطوير وتشّغل  رقم معاملتها   أكثر من  2018  وبلغ 

 . مليار أورو  110

فتقوم تونس،  يف  شركة    FCAشركة    أّما  وهي  وحيد  موزّع  طريق  عن  الغيار  وقطع  سياراdا  بتسويق 

Italcar S.A.  واليت ختتّص يف تسويق عالماتFiat  وFiat Professional  وAlfa Romeo . 

  اإلجراءات. 3.1

مبقتضى املكتوب املرّسم بكتابة    2020مارس    2متّت مراسلة وزارة الّتجارة يف مناسبة أوىل بتاريخ    -

بتاريخ  202ا9لس حتت عدد   املكتوب عدد    2020جويلية    10، مثّ يف مناسبة �نية     535مبقتضى 

احلصول   لطريف  قصد  الربح  وهامش  واألسعار  املبيعات  حجم  حول  معطيات  الرتكيز على  عملّية 

الرت  لعملّية  تطبيق منوذج حماكاة  بغاية  احمللّية،  الّسوق  هلما يف  املنافسة  العالمات  للوقوف  وكذلك  كيز 

املتوّفرة  األسعار وتقدير انعكاساdا الكمّية على املستهلك. غري أّن املعطّيات  على مدى iثريها على  

        . الرتكيزطريف عملّية  واقتصرت فقط على حمدودةكانت   �مللفّ 

 دراسة الّسوق  .2

ميّيز   ما  أبرز  مستوى السيّ   التونسية  سوقالإّن  يف  iطري  وجود  واملصنعة كلّيا  املستوردة  ارات 

، فضال  العرض، إذ ختضع كّل عالمة إىل حّصة توريد معّينة يرّخص فيها سنوّ� الوزير املكّلف �لّتجارة 

. لذلك تتمّيز هذه الّسوق بنوع  حّد ذاته إىل التأطريعن أّن هامش الربح لوكالء السيارات خيضع يف  

العرض مستوى  يف  اإلستقرار  يقابلهمن  اتزايد    ،  مستوى  لسيارات اسوق    شهدت قد  و لطلب.  يف 
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األخرية   السنوات  مطّردا  خالل  مستوىارتفاعا  أمااألسعار    يف  التونسي  الدينار  قيمة  لرتاجع    منظرا 

    الر.العمالت األجنبية خاّصة األورو والدو 

ارات  يف سوق السيّ   فإّ�ا تتمّثل �ألساس   الّسوق املرجعّية املعنّية بعملّية الرتكيز   يف ما خيصّ أّما  

التونسية  للّسوق  املوجّهة  �لكامل  املصّنعة  تنقسم  ، املستوردة  إىل  واليت  مرجعّية    بدورها  أسواق  تسع 

  : كاآليتحّدد  تت �نوية 

   .CITADINEختّص السيارات من فئة  الّسوق املرجعية األوىل: - 

 .COMPACTEالّسوق املرجعية الثانية: ختّص السيارات من فئة  - 

 . BERLINEالّسوق املرجعية الثالثة: ختّص السيارات من فئة  - 

 .COUPÉالّسوق املرجعية الرابعة: ختّص السيارات من فئة  - 

 . CABRIOLETالّسوق املرجعية اخلامسة: ختّص السيارات من فئة  - 

 .SUVوق املرجعية السادسة: ختّص السيارات من فئة السّ  - 

 . MONOSPACEالّسوق املرجعية السابعة: ختّص السيارات من فئة  - 

 . UTILITAIREالّسوق املرجعية الثامنة: ختّص السيارات من فئة  - 

  . PICK-UPالّسوق املرجعية التاسعة: ختّص السيارات من فئة  - 

الراهنة يف األسواق املرجعّية آنفة الذكر مع العالمات الّتجارية املبّينة  تنافس طريف عملّية الرتكيز  يو 

املنافسة داخل كّل سوق مرجعّية iخذ1ول عدد  د�جل القّلة  ، ممّا جيعل  للعدد   شكل احتكار  نظرا 

  ذات   السيارات أّن األسواق املرجعّية املذكورة dّم  إىل  . وجتدر اإلشارة  احملدود للمنافسني يف كّل سوق

على احملرّكات    ت اليت تعتمداار سوق السيّ   �عتبار أنّ احملرّكات اليت تعتمد على وقود البنزين والديزل،  

يف الّسوق احمللّية ال من حيث الطلب وال كذلك من   ليست متطّورة بشكل كافّ والكهر�ئية  اهلجينة  

تطاهلا بشكل مباشر عملّية    يستدعي استبعادها من قائمة املنتوجات اليت ميكن أنحيث املنافسة، ممّا 

    .الرتكيز الراهنة
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 يف الّسوق احمللّية.   FCAو  PSAالعالمات املنافسة لعالمات    :  أهمّ 1جدول عدد  
MG  GEELY  BAIC YX  DONGFENG  FOTON  KIA  

RENAULT  GREAT 
WALL  

BMW  MERCEDES  FORD  HYUNDAI  

SSANGYONG  MAHINDRA  TOYOTA  NISSAN  HONDA  MITSUBISHI  
JAGUAR  HAVAL  MINI  AUDI CHEVROLET  CHERY  

VOLKSWAGEN  SEAT  SKODA  MAZDA  LAND ROVER  PORSCHE  
DFSK  DACIA  LADA  SUZUKI  ISUZU  TATA  

    

 خالل  FCAاليت حتمل عالمات جتارية ©بعة لشركة    السيارات مبيعات  اإلمجايل من  جم  احل  وبلغ

بنسبة منّو  2019خالل سنة  سيارة    2534مقابل    سيارة  3926  حوايل  2017  سنة سنوية سلبّية    أي 

 يلفإّن حجم مبيعاdا اإلمجا  �PSAلنسبة لشركة  أّما .2019-2017خالل الفرتة  %13.58-بــ تقّدر 

الفرتة  أيضا  شهد لينحدر إىل حدود   سيارة   10402  حوايل  2017إذ بلغ سنة    ،تراجعا خالل نفس 

ويوّضح الرسم البياين    . 15.31%-سلبّية تقّدر بــ  و سنويّة أي بنسبة منّ   2019خالل سنة    سيارة   6319

خالل    �لّسوق احمللّية   FCA  و    PSA  تطّور حجم املبيعات اإلمجايل من حيث الكمّية لشركيت  1عدد  

  . 2019- 2017 الفرتة

  

    . ]لّسوق احمللّية FCAو   PSAحجم املبيعات اإلمجايل من حيث الكمّية لشركيت : تطّور 1رسم عدد 

ت املالية لطريف عملّية الرتكيز إىل تطّور رقم معامالdما اإلمجايل  اتشري املعطيّ من جهة أخرى،  و 

ليصبح يف حدود    راجعمليون دينار وت  500عتبة    2017  يف الّسوق التونسية حيث جتاوز خالل سنة

خالل الفرتة    %12.06- بــتقّدر  سلبّية  نسبة منّو  بذلك  مسّجال    2019مليون دينار خالل سنة    343

خالل    FCAوشركة    PSAرقم معامالت كّل من شركة  تطّور    2ويفّصل اجلدول عدد    .2017-2019

املذكورة.  الذكر  الفرتة  آنفة  املرجعّية  األسواق  الّسوق يف  تطّور حصص  ما خيّص  يّتجه    ،أّما يف  فإنّه 

املعطيات  توفّر  عدم  ¬ّن  الّسوق  التذكري  األخريةخالل    املتعّلقة  حبصص  الثالث  لنسبة  �  السنوات 

3926

2730 2534

10402

8147

6319

2017 2018 2019

FCA PSA
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الرتكيز و ل تقييم  كذلك  طريف عملّية  املنافسة هلا يف كّل سوق مرجعّية حيول دون  ترّكز  الشركات  درجة 

  . وحتليل القّوة السوقية ووضعّيات اهليمنة داخلها  األسواق املعنّية بعملّية الرتكيز
  

 (]لدينار التونسي).  2019-2017: تطّور رقم معامالت طريف عملّية الرتكيز خالل الفرتة  2جد ول عدد  

  PSA   FCA  Parties combinées    السنة

2017  398.250.616  106.837.437  505.088.053  
2018  294.576.808  83.062.553  377.639.361  

2019  273.617.244  69.820.550  343.437.794  

     

  ة الرتكيز التقييم القانوين لعمليّ  .3

حول خضوع عملّيات الّرتكيز االقتصادي املربمة بني شركات عاملّية غري منتصبة ]لّسوق   .1.3

 قانون املنافسة واألسعارالوطنّية إىل مقتضيات 

السابع   الفصل  أحكام  تنظيم  نّصت  إعادة  قانون  أنّهامن  على  واألسعار  تركيزا  ملنافسة  "يعّد   :

 ة أو حقّ عمل مهما كان شكله ينجّر عنه نقل كّل أو جزء من ملكيّ   اقتصاد� حبكم هذا القانون كلّ 

سات من ة مؤسّ سة أو عدّ االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤّسسة من شأنه متكني مؤسّ 

  ممارسة سيطرة حامسة على نشاط مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة". 

فه  ويربز من خالل ما جاء مبقتضيات الفصل املشار إليه أعاله أّن املشرّع مل يفّرق يف إطار تعري

املؤسّ  بني  االقتصادي  الرتكيز  املؤّسسات ملفهوم  هذه  إذا كانت  ما  وبني  واألجنبّية  الوطنّية  سات 

بل اعتمد يف تقديره ملدى خضوع عملّية الرتكيز لرقابة الوزير    ، متواجدة داخل أو خارج الّسوق الوطنّية

ّسوق الوطنّية وذلك وفقا ملا نّصت لل   جارة على مدى iثري هذه العملّية على الّتوازن العامّ املكّلف �لتّ 

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

تركيز اقتصادي من شأ�ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على الّسوق الداخلّية أو جزء منها على موافقة 

  جارة" . الوزير املكّلف �لتّ 

الشرك �لسّ وتعترب  نشاط  هلا  اليت  الشركات  من  الرتكيز  بعملية  املعنيتان  من    الداخلية وق  تان 

الذين  و الاملوّزعني و   ات خالل شبك الّتجارية   يقومون بتسويقكالء  القول    .عالماdما    ¬نّ وعليه يتجه 
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املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل   الرّاهنة بني    الرتكيزتنسحب على عملية  السابع منه  أحكام قانون 

  . FCAوشركة  PSAة شرك

 جارةوافقة الوزير املكّلف ]لتّ ة الرتكيز احلالية مليف مدى خضوع عمليّ   .2.3

جارة  أوجب الفصل السابع من القانون املذكور أعاله أن يعرض على موافقة الوزير املكّلف �لتّ 

السوق   على  هيمنة  وضعّية  دعم  أو  خلق  شأ�ا  من  اقتصادي  تركيز  عملّية  أو  تركيز  مشروع  كل 

  الداخلّية أو على جزء منها بعد توفّر أحد الّشرطني التّاليني:  

املؤسّ   أوال: • نصيب  يتجاوز  أو  أن  هلا  هدفا  أو  فاعال  طرفا  أكانت  سواء  جمتمعة  املعنّية  سات 

خ املؤسّ  rا  املرتبطة  الثالث  الل  سات  املالّية  نسبة  السنوات  أو    %30األخرية  البيوعات  جممل  من 

أو ملوادّ   كلّ   الشراءات  الداخلّية  الّسوق  أو    الصفقات األخرى على  بديلة  أو خدمات  منتوجات  أو 

 من هذه الّسوق. جزء هامّ 

الّسوق    oنيا: • على  جمتمعة  املؤسسات  هذه  طرف  من  املنجز  املعامالت  رقم  إمجايل  يتجاوز  أن 

األمر عدد   معّينا، ضبطه  مبلغا  مليون     2016جوان    13خ يف  املؤرّ   2016لسنة    780الّداخلية  مبائة 

  دينار. 
املتعّلق �حلصّ  األول  الشرط  حتّقق  عدم  السوقيةورغم  الذكر  ة  آنفة  املرجعّية  األسواق  لعدم   يف 

ألطراف لاإلمجايل  رقم املعامالت  املتعّلقة خاّصة ب، فإّن املعطيات املالية  باب التوفّر املعطّيات يف هذا  

بعمليّ املعنيّ  الرتكيز جتاوز خالل سنة  ة  اجلدول   مليون  300عتبة    2019ة  بيانه يف  دينار، كما سلف 

  . 2عدد 

عملية الّرتكيز الرّاهنة تصبح خاضعة إىل وجوب احلصول على ترخيص مسّبق وتبعا لذلك فإّن  

حدود   إطار  يف  وذلك  املعامالت  برقم  املتعّلق  الّشرط  لتّوفر  اعتبارا  �لّتجارة  املكّلف  الوزير  قبل  من 

  iثريها على الّسوق الوطنّية.
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  على وضعية املنافسة ]ألسواق الرتكيزة عمليّ انعكاس تقييم  .4

طابعا  ة  عمليّ   تكتسي الراهنة  ذات  بني  جتمع    �عتبارهاا  أفقيّ الرتكيز       .متشاrةنشطة  أشركات 

واليت   Wallisتربطها عالقة عمودية بشركة تونسية وهي شركة  PSAغري أنّه وجب التنّبه إىل أّن شركة 

هذه  تتزّود   شركة  مبوجبها  من  صناعة  PSAاألخرية  يف  تدخل  لعالمة  مبعّدات  احلاملة  سياراdا 

Wallis     احملرّكات أو ما يصطلح عليه بـ واملتمثّلة �ألساس يف  motopropulseurs   تستخدمهاواليت  

وهو ما حييل  ،  Oryxعالمة    لتطوير منوذج لسيارة حتمل  Oryxمع شركة    أيضا يف مشروعها املشرتك

    إىل دراسة اآل�ر العمودية لعملّية الرتكيز الراهنة. �لتايل

 اآلoر األفقية  .1.4

دعيم  بتأن تنتج أ�را سلبية على املنافسة �لسوق املرجعية  ة  أفقيمىت كانت  رتكيز  الميكن لعملية      

خالل خلق  ة الرتكيز أو من  لطريف عمليّ صص السوقية  وق بعد جتميع احل�لسّ   وضعية الكيان املستحوذ

يتمتّ  جديد  مهيّ كيان  مبركز  �لسّ ع  و من  ©مّ M   يتمّتعوق  اة  ستقاللية  اّختاذ  النّ يف  بغض  عن  لقرار  ظر 

  املنافسني أو احلرفاء أو املستهلكني.

أكثر جديّ      التهديد  السّ ويكون هذا  تكون  عندما  املرجعية  ة  احتكار  وق  ذات  أو   القّلةسوقا 

ىت وإن مل يكن الكيان الناجم عن عملية الرتكيز االقتصادي يف سوقا تتميز برتكز كبري للعرض rا ح

  وضعية هيمنة واضحة  على السوق. ويف هذه احلالة يتمثّل اإلخالل �ملنافسة يف:

 .ظر عن األسعار املتداولة �لسوق قبل عملية الرتكيزإمكانية الرتفيع يف األسعار بغض النّ  •

 ة ومن درجة التجديد التكنولوجي.ة والكيفيّ الناحية الكميّ وع العرض من التقليص من تنّ  •

غلق السوق أمام املنافسني   وق أو تعطيل املنافسة �لسوق عن طريق اقصاء منافسني �شطني �لسّ   •

 احملتملني خاّصة إذا ما كانت حواجز الولوج إىل السوق مرتفعة.

ة الرتكيز �عتبار أّن  ريا بعد إمتام عمليّ ا كبتشهد تغريّ لن  قيد الدرس    األسواق املرجعية  غري أنّ     

ة  شاط بصفة مستقلّ النّ   ستواصالن  اللتنيعملية االندماج األفقي لن تؤول إىل اند�ر إحدى الشركتني  

التقرير املظروف مبلّف د من خالل  وق مبا ال يسمح برتكز أكثر للعرض. وهو ما يتأكّ ومنفصلة �لسّ 
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يف   أكثر  جناعة  إضفاء  هو  الرتكيز  عملّية  من  األساسي  اهلدف  أّن  فيه  جاء  والذي  الرتكيز  مشروع 

  .ختصيص املوارد خاّصة يف املشاريع اإلستثمارية وتطوير القدرة الشرائية للشركتني مستوى 

سلبية لعملية الرتكيز الراهنة على   أنّه ال ميكن استنتاج وجود آ�ر  ّني وiسيسا على ما سبق يتب 

  ة.  رجعيّ وضعية املنافسة �لسوق امل

  اآلoر العمودية .2.4

وق آ�را سلبية تتمثّل خاّصة يف غلق السّ   ذات الطابع العمودي  ف عملية الرتكيز اإلقتصاديختلّ 

ملنافسة بسوق التزّود أو اخصوصا يف ظّل ارتفاع حواجز الّدخول إليها �إلضافة إىل إقصاء    املرجعية

التوزي اليت تربط بنيإىل    رجوع و�ل .عبسوق  العمودية  يّتضح أن     Wallisشركةو   PSA  شركة  العالقة 

بينهما   حجم لتتطّور إىل    2018ألف أورو خالل سنة    96حوايل    ته إذ بلغت قيم  ،ضئيل  املعامالت 

ف آ�را سلبية  لّ خي  ال ميكن أنالتكتّل العمودي  ّن هذا  فإ  وعليه،  2019ألف أورو سنة    320حوايل  

وق برفض  غلق السّ سواء بمن قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار    5خمّلة �ملنافسة على معىن الفصل  

عرضها   أو  تزّود جمحفة  شروط  أو  هلا  مرتفع  سعر  فرض  أو  التزّود  بسوق  للمنافسني  مدخالت  بيع 

غلق سوق الرتويج �لتقليص من إمكانية ترويج  بجبودة منخفضة مبا يؤثر على كلفة املنتوج النهائي أو  

  أو شراء  املنتوجات املنافسة.

وق دراسة السّ   أوضحت  ،رة للمجلسدودة املتوفّ يف ظّل املعطيات احملو استنادا ملا سبق بيانه  و 

من   5ة على معىن الفصل  غياب التأثريات األفقية والعمودية السلبيّ الراهنة  ودراسة آ�ر عملية الرتكيز  

 قبول مشروع عملية الرتكيز املاثلة. معه  األمر الذي يقرتح  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار
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برtسة السّيد    2020  أوت  18وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة 8لس املنافسة بتاريخ  

اخلموسي بوعبيدي وعصام اليحياوي ومصطفى  و   حمّمد العياديرضا بن حممود وعضويّة الّسادة  

والسّيد]للطيف   رجب  شكري  بوزzن  yن وحمّمد  ]لشيخ   رمي  اوسندس  املقّرر  وحبضور  لعام ، 

  . ميينة الزيتوين  ةبة اجللسة السّيدتكاشيخ روحه و  السّيد حمّمد

                                                                            
  الرئيـــس                                                                                     

 درضا بن حممو                                         


