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 2020/ ق/ 38 قرار مجلس المنافسة عدد

 لجميع حصص  "Dislog Food"  شركة  باقتناءالمتعلق 

 "Fater Morocco ة شرك

 2020ماي 22 بتاريخ  عن اللجنة الدائمةالصادر  

 إن مجلس المنافسة ؛

المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  20-13بناء على القانون رقم 

 ؛ 2014يونيو  30 الموافق ل 1435رمضان  2الصادر في  1.14.117

المتعلق بحرية األسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير  104-12وبناء على القانون رقم 

 ؛2014يونيو  30 الموافق ل 1435رمضان  2 الصادر في 1.14.116الشريف رقم 

 2014فاتح ديسمبر الموافق ل 1436صفر  8 الصادر في 2.14.652وبناء على المرسوم رقم 

 المتعلق بحرية األسعار والمنافسة؛ 104.12بتطبيق القانون رقم 

 2015يونيو  04الموافق ل  1436من شعبان  16 الصادر2.15.109وبناء على المرسوم رقم 

 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 20.13بتطبيق القانون رقم 

وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي المسجل لدى األمانة العامة لمجلس المنافسة  

          شركة باقتناء، والمتعلق 2020فبراير  27تاريخ ب /2020  إ ع ت/ 21 دعد تحت

"Dislog Food" شركةحصص من  100% ل "Fater Morocco"،  وهي شركة مغربية

المتخصصة و  Fater S.P.Aطرف الشركة اإليطالية  من المملوكة ذات المسؤولية المحدودة 

 ؛ "ACE" الحاملة للعالمة التجارية  ماء جافيلمادة  إنتاجفي 

 2020فبراير  12 بتاريخاستثماري  وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد

 ؛ المعنية األطرافبين 

 ؛  2020مارس  2 بتاريخ وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ
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وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية 

 رغيالألأيام  10جل أوالذي يمنح  ، 2020فبراير  29 وبالموقع االلكتروني للمجلس بتاريخ

 أعاله؛حول مشروع عملية التركيز  مالحظاتهاقصد إبداء  ينالمعني

في هذا  مالحظةلم يبدوا أية عملية التركيز ب المعنية األسواقوحيث إن الفاعلين والمتدخلين في 

 الشأن؛

 الموضوع؛القاضي بتعيين مقرر في  2020مارس  3 بتاريخ 2020/31رقم وبناء على القرار 

 ؛2020أبريل  13استالم مجلس المنافسة بالتبليغ الكامل للملف بتاريخ  وبعد

الواردة أسمائهم في محضر  الدائمة وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من حضور أعضاء اللجنة

 السادةووهم السيدة  ،2020ماي  22الموافق ل  1441رمضان  28 المنعقد بتاريخ اجتماعها

   حسن أبو عبد المجيد.  ،عبد اللطيف المقدم ،أسنينةعبد الغني  ،جيهان بنيوسف

للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا  الموضوع ومقرر وبعد تقديم المقرر العام

 ؛ اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس  خاللصات وللتوصيات المنبثقة عنه، الللخ

 المتعلق بمجلس المنافسة؛ 20-13القانون رقم  من 14طبقا لمقتضيات المادة و

وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في 

-12القانون رقم من  12و  11تين دادراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في الم

 أعاله؛المشار إليه  104

والتي  104 -12من القانون رقم  11ادة وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول الم

عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي "تنص أنه يشكل تركيزا، 

المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، 

سطة عقد أو غيرها من سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء األصول أو بوا

 حصصمن  100% ل Dislog Foodشركة  عملية اقتناءوهو ما ينطبق على  ،"الوسائل

 ؛ Fater Morocco شركة

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها أحد الشروط المنصوص عليها بموجب 

الذكر، وذلك لتجاوز رقم أسقف المعامالت  السالف 104.12من القانون رقم  12أحكام المادة 

 8مليون درهم المحدد بموجب المادة  250لمجموع المنشآت لمبلغ  المنجز بالمغرب اإلجمالي

 المشار إليه أعاله ؛ 2.14.652من المرسوم رقم 

 H&S Invest لمجموعةكون المالقطب الصناعي  عد، تDislog Food شركة ن إوحيث 

Holding ؛ 
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 تمتلك عدة فروع تنشط في القطاعات االقتصادية التالية:Dislog Food شركة وحيث إن 

 Tide فينظتمعجون ال من خالل إنتاج 2019سنة التي بدأت أنشطتها  HMIشركة  -

 ؛ Procter & Gambleمن شركة  بموجب ترخيص

إنتاج زيت الزيتون في منطقة مراكش، وهي مختصة في  "CHO Maroc"شركة  -

التي تنشط قطاع  CHO التونسية والمجموعة "Dislog Food"بين  ةمشتركشركة 

 ؛زيت الزيتون

 

ا تم إنشاؤهوهي شركة مشتركة  "EDITA Food Industries Maroc"شركة  -

 EDITA Foodوالشركة المصرية  Dislog Foodشركة  بين 2017سنة نهاية 

Industries من هذه الشركة هو إنتاج  غرضوال .وجبات الخفيفةالمتخصصة في ال

عن طريق  2019خالل سنة التجارية تها بدأت أنشط، وقد "البسكويت"وتسويق 

 ؛من مصر EDITAاستيراد منتجات 

وضيب وهي متخصصة في استيراد وت 2015تأسست في عام  Selmanشركة  -

 منتوج الشاي.

والمقتني غير  Dislog Food  لشركة المالكة  H&S Invest Holdingمجموعة وحث إن 

 قطاعاتعدة  تتوفر على أقطاب أخرى تنشط في،  Fater Moroccoالمباشر لشركة 

 التالية: اقتصادية عبر الشركات

شركتها الفرعية الواسع من خالل  االستهالكذات بالجملة للمنتجات قطب التوزيع  -

Dislog SA عالمة تجارية في مجال البسكويت  40رب من اوزع ما يقوالتي ت

والحلويات في مجال التجميل والنظافة ، الغسيل ، واألجهزة المنزلية ، 

 ؛وااللكترونيات والتبغ

 Building Logisticsشركة ك من خالل فروعها التالية: اللوجستيخدمات قطب -  

Services (BLS):  للمنصات اللوجيستيكية، وشركةComptoir Service  للنقل

التي تنشط في تقديم  :Research & Quality Consultingالبري للبضائع وشركة 

  والتسويق؛ خدمات دراسة السوق

 business to business )ما بين المقاوالت  وأخيرا قطب التجارة اإللكترونية -

«B2B »)  الرقمية:  ةعبر المنصعن طريق توزيع المنتجات االستهالكية

chari.ma. 

 إنتاجفي متخصصة شركة ، موضوع عملية التركيز، هي  Fater Morocco شركة نوحيث إ

من طرف  2014سنة تم إنشائها  والتي  "ACEلعالمة التجارية "الحاملة ل ماء جافيلمادة 

 ؛ Fater S.P.Aمجموعة 
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تهدف  H&S Invest Holdingمجموعة ومن خاللها  Dislog Foodشركة  نوحيث إ

بصفة عامة وتنويع منتجاتها الخاصة  تعزيز نشاطها الصناعي ،إلى هالتركيز هذ عمليةبمقتضى 

كما تهدف كذلك إلى االستفادة من خبرتها  .بالصيانة في وحدة اإلنتاج المتواجدة بمدينة المحمدية

العاملة في في مجال التوزيع من خالل خلق تعاون ما بين الشركة التي اقتنتها وفروعها 

 قطاعات التوزيع والتسويق؛ 

ق اسوألعلى وثائق الملف، فإن ا وباالطالعوحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي تم إنجازه 

 :كاآلتي المرجعية المعنية بهذه العملية هي 

  ؛ ماء جافيليتعلق األمر بالسوق الوطنية إلنتاج مادة  المنبععلى مستوى سوق 

  فإن  ،شق عمودي وبالنظر إلى أن عملية التركيز تتضمنالمصب على مستوى سوق

 :كاآلتي هي ماء جافيلوالخاصة بمنتوج  األسواق المرجعية ذات الصلة بالعملية

 بالجملة؛السوق الوطنية للتوزيع  -

 السوق الوطنية للنقل الطرقي للبضائع؛  -

 السوق الوطنية لخدمات اللوجيستيك؛ -

 السوق الوطنية لخدمات دراسة السوق؛ -

 للتجارة اإللكترونية ما بين المهنيين. السوق الوطنية -

ن بأن السوق الوطنية إلنتاج يب، ن التحليل التنافسي لآلثار األفقية لعملية التركيز هذهإوحيث 

 ،2018و  2013خالل الفترة الممتدة ما بين  %3.3نموا سنويا يعادل قد عرفت  ماء جافيل مادة

تراجعا  تعرففقد  2019. أما سنة 2018مليون درهم سنة  361حيث وصل رقم معامالته 

 . % 2.2طفيفا قدر بحوالي 

 بماليين الدراهم على النحو التالي: "eau de javel"ماء جافيلتطور مبيعات 

 

Source Euromonitor/Nielsen 
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 Faterبتركيزها الكبير، حيث أن الشركات الثالثة األولى تتميز  سوقهذه الوحيث إن 

Morocco ، Distra  وVital  ؛من حصص السوق  %86ما يقارب على  فرتوت  

لن السوق من  Fater Moroccoشركة ، فإن حصة هذه وحيث إنه بعد إنجاز عملية التركيز

ها فروعتنشط من خالل  Dislog Foodالشركة المقتنية  بالنظر إلى أن ،يطرأ عليها أي تغيير

زيت و، معجون المنظفاتإنتاج كل من ويتعلق األمر ب:  ،غير السوق المعنيةفي أسواق أخرى 

السوق المرجعية لن يطرأ عليها أي  . وبالتالي فإنإنتاج الشايالوجبات الخفيفة وو، الزيتون

إلى أي تداخل في األنشطة أو ؤدي تأن  اليس من شأنهالتي تحقيق هذه العملية  تغيير بعد

 ؛حصص السوق

في السوق المرجعية ليست  Fater Moroccoن وضعية الهيمنة التي تتمتع بها شركة إوحيث 

لعدة سنوات قبل إبرام العقد االستثماري الخاص جدة اوتوليدة عملية التركيز هذه، بل هي م

 بالعملية؛

فإن االستثمارات المزمع  "H&S Invest Holding"وحيث إنه بالنسبة للمجموعة المقتنية 

سيعزز اإلطار التنافسي ما بين الفاعلين مما  ،إنجازها ستمكن من تطوير وتنويع إنتاجها

 ؛رجعيةاالقتصاديين في السوق الم

في  التأثيرات األفقيةعلى مستوى المنافسة بليس من شأنها اإلخالل عملية التركيز ومن ثم فإن 

 ؛ماء جافيل إلنتاج مادةالوطنية  سوقال

 التأثيرات العمودية لعملية التركيز:

 متكاملة عموديابالنظر لضمها لمقاوالت  ،طبيعة عمودية ذات وحيث إن عملية التركيز هذه

 والنقل الطرقي للبضائع، ،لتوزيع بالجملةوالخدمات ذات الصلة با اإلنتاجيات تنشط على مستو

مما وكذا التجارة اإللكترونية ما بين المهنيين،  والتسويق ودراسة السوق اللوجيستيك،خدمات و

 ؛ السوق في وجه المنافسين إغالقاحتمال خاصة وعملية لالعمودية لالتأثيرات يستوجب دراسة 

 H&S Invest Holdingالتي تنشط فيها مجموعة  فيما يتعلق بسوق توزيع السلع بالجملة

 ع أكثر من أربعين سلعة واسعة االستهالك؛زلتي توا  Dislog SAمن خالل شركتها 

إن سياسة المجموعة ترتكز على اقتناء السلع من المصنعين إلعادة بيعها وتوزيعها تنفيذا  وحيث

 ؛مع تحقيق هوامش ربح في ذلك المبرمة معهم التوزيعلمقتضيات عقود 

 لعالمة التجاريةالحامل ل ماء جافيل تعد الموزع الرئيسي لمنتوج Dislog SAن شركة إوحيث 

"ACE"  سواء عندما كانت مملوكة لشركةProctel&Gambel  شركة أو عندما اقتنتها
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Fater Morocco  1/9/2015بتاريخ في هذا الشأن  اتفاقيةرمت معها بحيث أ 2014سنة 

 ؛(1/9/2020سنوات ) 5لمدة ويمتد 

سيكون لها تأثير إيجابي مما اقتصاد الحجم ستتيح للمشتري تحقيق التركيز هذه عملية وحيث إن 

 ؛منتجات المعروضةتنويع العلى أسعار البيع للمستهلك وعلى 

 Faterشركة لمنتوج منافس آخر  ال توزع أي منتوج  Dislog SAوحيث إن شركة 

Morocco؛ 

ا لتوزيع شبكات توزيع خاصة بهتتوفر على  Fater Moroccoوحيث إن الشركات المنافسة ل 

 إغالق سوق التوزيع بالجملة بمقتضى هذه العملية؛، مما يجعل من المستحيل امنتجاته

الجملة لمنتجات النظافة والصيانة بتوزيع الفي سوق  Dislog SAة حصوحيث إن  

لمنتجات  سوق التوزيع بالجملةغلق لها يتيح ال  مام٪، 15نسبة زبناء التتعدى المخصصة لل

 و LVE و Damandis و  FGD مثلللشركة  منافسين وجود، خاصة مع  والتنظيف النظافة

Zyne distribution ؛ 

تفاوضية تجارية  تمتع بقوة (GMS)وحيث إن زبناء الشركة من المحالت التجارية الكبرى 

أن تؤدي إلى ضبط شأنها بشكل عام، مما يشكل قوة مضادة مهمة من  الموردينكبيرة اتجاه 

 إنجاز عملية التركيز؛للشركة بعد السلوك التنافسي 

التوزيع بالجملة لمادة ه في سوق ، فإن عملية التركيز هذوبالنظر إلى المعطيات السالفة الذكر

 ؛ون لها أي أثر سلبي على المنافسةلن يك "eau de javel"ماء جافيل

 H&S Invest مجموعةفيه  تعمل التي ماء جافيللمادة  للبضائعالطرقي ل سوق النقعالقة ب 

Holding   كتها شرعبر " Transport Comptoir Service " ، أسطول تي تتوفر على ال

 لخدمة فروعها وكذا زبناء آخرين؛ من الشاحنات والسائقين

، وهي  %5حوالي المجموعة ال تتعدى حصتها في سوق النقل الطرقي للبضائع  وحيث إن 

 ؛في السوق المعنية المنافسةليس من شأنها التأثير على وضعية حصة 

لتوزيع خاصة بهم لشبكات  يتوفرون على Fater Moroccoالمنافسين لشركة وحيث إن 

على سلبي تأثير مما يجعل عملية التركيز هذه دون  ،على عروض لشركات منافسةزبناء وال

 ؛المرجعية السوق هالمنافسة في هذ

 فيكذلك تنشط  Dislog SA  شركةوحيث إن ، كيةسوق الخدمات اللوجستيأما ما يخص  

منصة التي تتوفر على  "Building Logistics Services (BLS)"ها فرععبر  سوقال هذه

مخصصة جلها لخدمة منصة نقالة  30.000متر مربع مع  33.000تبلغ مساحتها  كيةلوجستي

 أنشطة المجموعة؛
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ة محدودإن حصة السوق التي تمتلكها الشركة خارج الخدمات المقدمة لفروع المجموعة  وحيث

 ؛٪ من حصة السوق على المستوى الوطني 5 مثل أقل منتللغاية و

 قوية مثلالمنافسة الشركات وحيث إن السوق المرجعية تعرف نشاط مجموعة من ال

SNTL،La   voie Expresse  ،DHL   ؛ضغوط تنافسية قويةمما يجعل السوق يعرف 

فإن إنجاز العملية لن يكون لها تأثيرات عمودية سلبية على هذه المعطيات، أخذا بعين االعتبار و

 المنافسة في السوق المرجعية.

ذات الصلة خدمات تقديم  سوق تعمل أيًضا في H&S Invest Holding مجموعة إنوحيث 

 ؛  "Research & Quality Consultingشركتها من خالل المنتجات سويق بالسوق وبت

 ة المتعلقة٪ من السوق الوطني10حصص السوق التي تمتلكها الشركة ال تتجاوز وحيث أن 

 من سوق خدمات التسويق ؛٪ 3.5خدمات ذات السوق و ب

فمن غير  ،مع تواجد مجموعات منافسةسوقية منخفضة ال حصص الشركة ال تمتلك إ وحيث إن

المرجعية ذات ق اسواألفي  عموديةال ة بالمنافسة من خالل التأثيراتيهذه العمل خلالمحتمل أن ت

 .الصلة

 :للمنتجات االستهالكيةسوق التجارة اإللكترونية  

 رقمية منصة H&S Invest Holdingة تمتلك مجموع ،في إطار تمركزها العمودي

 وهي  (B2B)ما بين المهنيين  للمنتجات االستهالكية مخصصة للتجارة اإللكترونية

Chari.ma ؛ 

المرجعية تبقى  السوقفي أبان بأن حصتها هذه الشركة تحليل الموقع التنافسي لوحيث إن 

 ؛٪1تمثل أقل من ضعيفة، حيث 

تعرف تدخل العديد  ما بين المهنيين للمنتجات االستهالكية لتجارة اإللكترونيةوحيث أن سوق ا

 ؛  Hmall  ،Jumia  ،Aliexpress المنافسين مثل: من 

ؤثر سلبا ت أن، فإن إنجاز عملية التركيز هذه ليس من شأنها رانطالقا من المعطيات السالفة الذك

عمودية في السوق المرجعية، كما أن وضعية األطراف بعد المنافسة من خالل التأثيرات العلى 

العملية لن تمكنها من غلق السوق المرجعية بالنسبة للمنافسين وكذا الزبناء الذين يتوفرون على 

 .من سلع مماثلةأخرى  ضوعر
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 التكتلي  المستوى على التركيز لمشروع المحتملة اآلثار

 للشركة سيخول التركيز مشروع كان إذا فيما التأكد من يمكن التكتلي ثرألا تحليلحيث إن و

 ،تملكها التي العالماتو المنتوجات الئحة توسيع خالل من،  عروضها تنويع إمكانية المعنية

 خالل من بالمنافسة اإلضرار من ويمكن السوق قوة يعزز أنلها  ذلك شأن من كان إذا وفيما

 ...منتجات مجموعة شراء عند تخفيضات منح أو المرتبطة البيوع مثل الممارسات بعض

التي تحتل مركًزا  Fater Morocco شركةاقتنت التي  Dislog Food شركة وحيث إن

 Tide فينظتمعجون الالتي تنتج  HMI شركة كذلك تمتلك، ماء جافيلمهيمنًا في سوق 

   ؛Procter & Gambleمن شركة  بموجب ترخيص

 فينظتمعجون العملية التركيز ليس لها أي تأثير سلبي على المنافسة في سوق  وحيث إن

لذي يمكن أن تمارسه اي زيحفالتدور وذلك عن طريق استغالل البواسطة التأثيرات التكتلية، 

قد بدأت اإلنتاج في الربع األخير من  HMI أن شركةبالنظر إلى  ،"ACE" ماء جافيلمادة 

 ؛ P&G شركةفي ملكية يبقى دائما  Tide منظفالمعجون ، كما أن 2019السنة المالية 

إنجاز عملية  لتقوم بتوزيع هذه المواد قب H&S Invest Holdingوحيث إن مجموعة 

 التركيز من خالل عقود تجارية تم إبرامها مع الشركات المعنية؛

 تنويع إمكانية  Fater Morocco لشركة وحيث إن عملية التركيز هذه ليس من شأنها أن تخول

سوف  ، بل إن الشركةتملكها التي العالماتو المنتوجات الئحة توسيع خالل من عروضها

عالمات تجارية اآلخرين الذين يمتلكون علين اطرف الفمن الكبيرة تستمر في مواجهة المنافسة 

والتي تمكنت من زيادة حصصها السوقية Exet ، وONI ، وMaxis مثلمطلوبة في السوق 

 السنين األخيرة؛في 

ماء مادة أن تلغي الضغط التنافسي على سوق ورها دوبالتالي فإن عملية التركيز ليس بمق

 . منظفالمعجون في سوق وضعية الشركة تعزز أو أن  "eau de javel"جافيل

ر إمكانية تطوي H&S Invest Holdingأمام مجموعة يفتح للعملية وحيث إن التأثير التكتلي 

تها مما سيكون له تأثير إيجابي على العرض المقدم وإمكانية بين مختلف مكونالتعاون ما 

 المعمول بها. تخفيض األسعار

على مستوى التأثيرات ورها اإلخالل بالمنافسة دطالقا مما سلف ذكره، فإن العملية ليس بمقنا

 التكتلية.
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 : ما يلي رقر

العامة  األمانةالمسجل لدى  االقتصاديأن ملف تبليغ عملية التركيز  :األولىالمادة  

ستوفي ي 2020فبراير  27تاريخ ب /2020  إ ع ت/ 21 لمجلس المنافسة تحت عدد

 .الشروط القانونية

 باقتناءالمتعلقة  االقتصاديبعملية التركيز مجلس المنافسة  يرخص  المادة الثانية:

في المتخصصة   Fater Morocco شركةحصص لجميع  Dislog Food  شركة 

 .ماء جافيلمادة  إنتاج

 


