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  احلمد                     اجلمهورية التونسية        

  جملس املنافسة         

   الّدائرة القضائّية األوىل     

  193067عدد ة اإلستعجاليّ  ة القضيّ 

    2019مارس   14ريخ القرار: 
  

  

  قرار إستعجايل 

  ايل بني : أصدر جملس املنافسة القرار التّ 

  

  

  

ئبها األستاذ زهري املظفّ الغرفة الوطنيّ :  البةطّ ال   ر، مكتبه الكائنة لتجميع ورسكلة املعادن القدمية ،
  ، تونس،90بشارع قرطاج عدد           

 
   ،من جهة

  الوزارة ها مبكاتبها مبقرّ ، مقرّ املؤّسسات الّصغرى و املتوّسطةناعة و وزارة الصّ  -1:  نيتاملطلوبو 
   تونس، ،لعاصمة                
ئبها األستاذ عبد احلميد الغزواينشركة الفوالذ -2                   ، يف شخص ممثلها القانوين ، 

   ، تونس، 66مكتبه الكائن بنهج املختار عطية عدد                 
  .أخرىمن جهة 

  

ة لتجميع الغرفة الوطنيّ نيابة عن  ر املظفّ زهّري من قبل األستاذ  املطلب املقّدمالع على بعد اإلطّ 
، 2019جانفي  16بتاريخ  193067لس حتت عدد ابكتابة  ماملرسّ و ورسكلة املعادن القدمية 

سة احلكومة ولدى استنفذوا كل احملاوالت املنّوبة له املنتمني للغرفة  أنّ  خلصوص ملتضّمنوا لدى ر
تمكني شركة بمن أجل متكينهم من تصدير خردة احلديد مع التزامهم سلطة اإلشراف وشركة الفوالذ 

ا يف الغرض واملقدّ     .ألف طن سنوّ  80رة ب الفوالذ من مجيع حاجيا
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ئب الغرفة  يعيشون مباشرة من جتميع خردة احلديد  األف شخص 70أكثر من  أنّ وأبرز 
لبطالة نتيجة عدم قدرة شركة الفوالذ على رسكلة اخلردة وتصنيعها وعجزها عن أصبحوا مهدّ  دين 

ا جتاه جممّ  صدير صدير، فأصبح حرمان املنتمني للغرفة من التّ عي اخلردة واحتكارها التّ سداد ديو
بتصدير ا استعجاليّ وهو ما يستوجب اإلذن هلم  ل خطرا متفاقما على مورد رزقهم الوحيد،يشكّ 
م ات املتوفّ الكميّ  ة املخاطر احملدقة  يف  وذلك إىل حني البتّ  رة لديهم من اخلردة لتمكينهم من جما

    أصل الّنزاع. 
خلصوص: شركة الفوالذ على عريضة الدعوى والذي تضمّ  ردّ الع على وبعد اإلطّ    ن 

ا تشرتي منهم  - ّ عتبار أ أّن شركة الفوالذ ال تنشط يف جمال تنافسي مع جمّمعي خردة احلديد 
  ة ومل يثبت امتناعها يف أّي ظرف من الظّروف عن شرائها.هذه املادّ 

ملنافسة يف  - عتبار أّن نشاط شركة أنّه ال ميكن احلديث عن ممارسة خمّلة  مادة تصدير اخلردة 
الفوالذ ال يتعّلق بتصدير اخلردة وأّن تصدير هذه املاّدة خيضع إىل ترخيص مسّبق طبقا للّرتاتيب 

ا العمل وبصفة استثنائّية.   اجلاري 
سة احلكومة يف الغرض ،مصاحل شركة الفوالذ أنّ  - متّكنت من احلصول  ،وبعد صدور قرار عن ر

كّمية من اخلردة مل تتمّكن من تصديرها سنة   رخيص من مصاحل وزارة الّتجارة لتصديرعلى ت
2017.  

ّختاذ إجراءات حتّفظّية يف غري حمّله إ -  ضرورة أن اإلّدعاء ّن متّسك الّضد بشرط التأّكد للحكم 
ا مل متتنع عن شرا ،بعدم قدرة شركة الفوالذ على رسكلة اخلردة يف غري طريقه ّ ء هذه املاّدة ذلك أ

ّمعني على تزويدها بكّميات أكثر إلنتاج حديد البناء.هّي بل    حتّث يف أغلب األحيان ا
لس بتاريخالع على مالحظات مندوب احلكومة املرمسّ وبعد اإلطّ  فيفري  13 ة بكتابة ا

دات مؤيّ  العريضة جاءت خالية من أيّ  عتبار أنّ  اإلستجابة للطّلبنة طلب رفض واملتضمّ  2019
  اذ وسائل حتفظية.ر اختّ قد تربّ 

عادة واملتعلّ  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ  ق 
   منه، 15صة الفصل وخاّ  تنظيم املنافسة واألسعار،

لتّ واملتعلّ  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد  نظيم اإلداري ق 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة، 

لطّ  استدعاءالع على ما يفيد وبعد اإلطّ         نة ليوم ة جللسة املرافعة املعيّ ريقة القانونيّ األطراف 
ا تال، 2019 مارس 7 ب غامنييد ر السّ املقرّ  و  وحضر األستاذصا من تقرير ختم األحباث، ملخّ  ذ
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ة لتجميع ورسكلة املعادن القدمية ورافع على ضوء عريضة الغرفة الوطنيّ البة ئب الطّ   املظفرزهّري 
ه مل ه أصبح واضحا أنّ معتربا أنّ  ،ل يف تصدير خردة احلديدعوى طالبا االستجابة لطلب الغرفة املتمثّ الدّ 

ت املاليّ الصّ يسمح القيام بذلك بسبب  فضال عن اشرتاط  ،ة اليت تشهدها شركة الفوالذة و اهليكليّ عو
عي احلديد استنفذوا كل احملاوالت مع اجلهات جممّ  حا أنّ موضّ ، كلفةي التّ ية ال تغطّ أسعار متدنّ 

لتّ ة بغاية السّ املختصّ  ت هلمب منعهم يف العديد من الصّ وقد تسبّ  ،صديرماح هلم  حيث أشرف  ،عو
 ،عوىنة بعريضة الدّ لذلك احلكم لصاحل طلباته املضمّ  وهو يطلب تبعااإلفالس، ديد منهم على الع

مللفّ م مجلة من املؤيّ وقدّ    . دات أظرفها 
األستاذ عبد احلميد  وحضر بلغها االستدعاء،و  اقةالطّ ناعة و الصّ وزارة  لمن ميثّ  ضرمل حيو 
   دود.وعلى الرّ  الع على امللفّ طالبا متكينه من اإلطّ شركة الفوالذ م إعالم نيابته عن وقدّ  الغزواين 

ا  اميدة كرمية اهلمّ وتلت مندوبة احلكومة السيّ  مللفة الكتابيّ ملحوظا  املظروفة نسخة منها 
  .طالبة رفض املطلب

لس حجز القضيّ إثر ذلك قرّ و  حلكم جبلسة يوم ة للمفاوضة والتّ ر ا    .2019 مارس 14صريح 
  

ا وبعد املفاوضة القانونية صرّ    ح مبا يلي :و

 لغرفة الوطنّية لتجميع بتمكني املنخرطني ا إىل اإلذن إستعجاليّ  املطلب املاثل يهدفحيث 
وذلك إىل حني  ،دةيات حمدّ وفقا لكمّ  من احلديد من تصدير مادة اخلردةورسكلة املعادن القدمية 

نتائج يف القضّية األصلّية ضرورة أّن تواصل منعهم من تصدير املاّدة املذكورة تسّبب هلم يف  البتّ 
م. ّدد كيا     وخيمة أصبحت 

د ميكن أكّ ه "يف صورة التّ على أنّ  2015لسنة  36من القانون عدد  15الفصل  حيث ينصّ و 
ختّ  ذن ...  ا تفادي حصول ضرر ة الالّ ظيّ الوسائل التحفّ اذ لس املنافسة أن  زمة اليت من شأ

لقطاعات املعنيّ ة العامّ ملصلحة االقتصاديّ  حمدق ال ميكن تداركه وميسّ  ة أو مبصلحة املستهلك ة أو 
  .يف األصل" حد األطراف وذلك إىل حني البتّ أأو مبصلحة 

املنتوجات املستثناة من حريّة الّتصدير وحيث وردت اخلردة وفضالت احلديد ضمن قائمة 
ألمر املتعّلق بضبط قائمة  1994أوت  29املؤرّخ يف  1994لسنة  1742عدد  املنصوص عليها 

  املنتوجات املستثناة من حريّة الّتجارة اخلارجّية. 
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، فإّن ماّدة اخلردة من وحيث وبصرف الّنظر عن مدى توّفر شرطي التأّكد والّضرر احملدق
خيضع إىل ترخيص اقتضته  هايد تندرج ضمن املواد املستثناة من حريّة الّتصدير، كما أّن تصدير احلد

  نصوص قانونّية خاّصة.
    ة ه ال والية له على القرارات اإلداريّ فقه قضاء جملس املنافسة على اعتبار أنّ  وحيث استقرّ 

فها كان تصرّ   إذا ة اآلمرة أوتنفيذ القرارات اإلداريّ  اجتة عنالنّ ة سة االقتصاديّ فات املؤسّ على تصرّ ال و 
  . فذة املفعول ةرتيبيّ تة أو شريعيّ تحكام أنزوال عند مقتضيات 

  هلذه األسباب:  و
لسقرّ    لعدم االختصاص. رفض املطلب :ر ا

سة السّ  لس املنافسة وىلاألة ائرة القضائيّ وصدر هذا القرار عن الدّ   العياديحممد يد بر
ن و  ات والّسادةيدالسّ ة وعضويّ  لشيخرمي بوزّ  .وسي بوعبيدياخلمّ و ف لطيّ لمصطفى و  سندس 

 يتوين.يدة ميينة الزّ حبضور كاتبة اجللسة السّ  2019 مارس 14وتلي علنا جبلسة يوم 

  
  كاتبة اجللسة.              ئيس الرّ 
  

  ميينة الّزيتوين                                     مد العياديحم   


