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  �  الحمد                    اجلمهورية التونسية           

  جملس املنافسة            

   الّدائرة القضائّية األوىل      

  181516ة عدد  القضيّ     

  2020جوان  25%ريخ القرار:  

  

  

 قرار  

  ايل بني:  أصدر جملس املنافسة القرار التّ 

  

  

  

  ر، مكتبه الكائنلتجميع ورسكلة املعادن القدمية ،�ئبها األستاذ زهري املظفّ ة الغرفة الوطنيّ :  عيةاملدّ 

  ، ، تونس90بشارع قرطاج عدد            

   ،من جهة

عليهمااملدّ و  الصّ   -1:  عى  واملتوّسطةناعة  وزارة  الّصغرى  مقرّ واملؤّسسات  مبقرّ ،  مبكاتبها    الوزارة   ها 

    ،Aلعاصمة، تونس 

القانوين،الفوالذشركة    -2             ممثلها  شخص  يف  بنهج    ،  كائن  االجتماعي  مقرها 

مكتبه الكائن ،  �ئبها األستاذ عبد احلميد الغزواين  ،تونس  ،122يوغسالفيا عدد  

    ،، تونس66بنهج املختار عطية عدد 

  .أخرىمن جهة 

اإلطّ  على  بعد  الدّ الع  املقدّ عريضة  األستاذ    مةعوى  املظفّ زهّري من  عن    ر  الوطنيّ نيابة  ة  الغرفة 

 181516حتت عدد    2018ديسمرب    05تاريخ  بلس  اVبكتابة    ة املرمسّ و لتجميع ورسكلة املعادن القدمية  

الصّ   كلّ   ضدّ  وزارة  والتّ من  الفوالذناعة  وشركة  عدم  التضّمنت    والّيت  ،جارة  من   ستجابة االتشّكي 

    .لتصدير فواضل احلديد لفائدة منخرطيها خيص سريع يف الرتّ التّ الرّامي إىل  هاطلبل
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أنّ املدّ   �ئب  شرييو  إىل  املتوفّ كمّ   عية  احلديد  احمللّ ا Aلسّ رة حاليّ يات خردة  تقدّ وق  ر حبوايل  ية 

بتمكني شركة الفوالذ من مجيع حاجياnا   دواني الذين تعهّ ناعيّ عني والصّ عة بني اVمّ ألف طن موزّ   600

صدير سنة  عني Aلتّ ه مل يقع جتديد الرتخيص للمجمّ أنّ   كماألف طن سنوr.    80يف الغرض واملقدرة بـ  

ا تتوفر على خمزون من اخلردة يفوق حاجياnا ومل  ة رغم أwّ ة تزويد شركة الفوالذ vذه املادّ حبجّ   2018

مليون دينار    5مليون دينار منها حوايل    10رة حبوايل  اnم املقدّ مستحقّ ديها vذه املادة من  ن مزوّ متكّ 

ة مل يقع ماليني دينار يف شكل فواتري وأذون بطلبيّ   5صيد وكمبياالت راجعة بدون خالص النعدام الرّ 

  تسويتها. 

املدّ  أنّ وتعترب  احلديد حبجّ   عية  تصدير خردة  هلا من  املنتمني  املادّ منع  توفري  األوّ ة  لشركة  ة  لية 

ألف طن واحلال    300دين تفوق سنوr  عني واملزوّ ة للمجمّ القدرة اإلنتاجيّ   الفوالذ ال يستقيم، ضرورة أنّ 

  ألف طن فقط. 80أن شركة الفوالذ يف حاجة إىل 

ذلك  إىل  املدّ   ،Aإلضافة  أنّ ترى  ال  عية  الّيت شركة  الفوالذ  فوالذ  تصنيع  يف  دورها  ينحصر   

ة لتجميع ورسكلة  الغرفة الوطنيّ   منخرطيحرمان    وأنّ   ،أصبحت متارس نشاط تصدير فواضل احلديد

ل واخلامس  ية املنافسة املنصوص عليه Aلفصلني األوّ صدير يتعارض مع مبدأ حرّ املعادن القدمية من التّ 

تنظيم   إعادة  قانون  واألسعار.من  التّ   أنّ كما    املنافسة  الحتكار  الفوالذ  شركة  وفرض  سعي  صدير 

  عني للخردة للبيع هلا �مثان خبسة ينضوي حتت أحكام الفصلني املذكورين.هيمنتها على اVمّ 

من تراخيص  منخرطيها  عية من جملس املنافسة اإلذن بتمكني  املدّ �ئب  طلب  يوهلذه األسباب  

  ة لشركة الفوالذ.للممارسة االحتكاريّ  بوضع حدّ ّختاذ اإلجراءات الكفيلة كالتصدير فواضل احلديد  

اإلطّ  على  وبعد  الصّ   ردّ الع  واملؤسّ وزير  الصّ ناعة  واملتوسّ سات  واملتضمّ غرى  Aخلصوص  ن  طة 

التّ  أصليّ طلب  بصورة  Aلنّ صريح  اVلس  اختصاص  بعدم  الدّ ة  يف  أنّ ظر  ذلك  الوطنّية    عوى  الغرفة 

القدميةلتجميع   املعادن  جانفي    16بتاريخ    193067ه حتت عدد  ة استعجاليّ تقّدمت بقضيّ   ورسكلة 

متكينها من تصدير خردة احلديد مع متكني شركة الفوالذ من مجيع حاجياnا    مبقتضاها  تطلب  2019

بـ   املقدرة  الغرض  و   80يف   .rقرار عن    2019مارس    14  أنّه صدر يفألف طن سنو املنافسة    ا جملس 

فات  ة وال على تصرّ ه ال والية له على القرارات اإلداريّ برفض املطلب لعدم االختصاص على اعتبار أنّ 

ة  ة أو ترتيبيّ ة اآلمرة أو نزوال عند أحكام تشريعيّ اجتة عن تنفيذ القرارات اإلداريّ ة النّ االقتصاديّ   سةاملؤسّ 

�فذة املفعول.  



3 

 

ال  شركة الفوالذ  أّما خبصوص أصل النزاع وبصورة احتياطّية فتشري اجلهة املدعى عليها إىل أّن  

تنافسي مع جممّ تنشط   أwّ   اعي خردة احلديد Aعتبار أwّ يف جمال  يثبت  املادة ومل  ا  تشرتي منهم هذه 

خيضع  و ة اخلردة،  ق بتصدير مادّ ال يتعلّ   هانشاط  أنّ و روف عن شراءها،  ظرف من الظّ   امتنعت يف أيّ 

  ا.ة جدّ بصفة استثنائيّ المينح إالّ اتيب اجلاري vا العمل و ق طبقا للرتّ إىل ترخيص مسبّ 

ا اقتضى  الدّ   13لفصل  ولقد  أنّ من  للشّ بيعيّ الطّ روات  "الثّ   ستور  ملك  التّ ة  متارس  عب  ونسي 

السّ الدّ  الذي يسمح هلا   ،يادة Aمسه" ولة عليه  الّال   خذ كلّ �  األمر  الثّ اإلجراءات  روة  زمة حلماية هذه 

  واحملافظة عليها.

ة  ة كمادّ بيعيّ روات الطّ ع للثّ عريف املوسّ ة تدخل ضمن التّ ثروة وطنيّ  دّ عتفضالت احلديد لذا فإّن 

احلديدة  ليّ أوّ  إليها  لصناعة  اإلشارة  متت  ولقد  البند  ،  اجلدول(  72.04يف  املتعلّ IIمن  Aملنتوجات  )  ق 

التّ املستثناة من نظام احلريّ   2008جوان    23خ يف  املؤرّ   2008لسنة    2399صدير واألمر عدد  ة عند 

يتون  حاس واألملنيوم واللّ ف على اخلردة والفضالت من احلديد ومن النّ فيع يف املعلوم املوظّ ق Aلرتّ واملتعلّ 

ل على أنه "يرفع مبلغ املعلوم املستوجب على تصدير اخلردة  يف فصله األوّ   ي ينصّ عند التصدير، والذّ 

  519ة احملدث Aألمر عدد  من تعريفة املعاليم الديوانيّ   72.04والفضالت من احلديد املدرجة برقم البند  

 90ة من  ف على تصدير هذه املادّ يع يف املعلوم املوظّ فالرتّ و ..."2004مارس    9 املؤرخ يف  2004لسنة  

  ن.د للطّ 200د للطن إىل 

القائمة Aلّدعوى   اّدعته اجلهة  عني بتصدير  خيص للمجمّ عدم جتديد الرتّ من  أّما خبصوص ما 

سنة   املادّ جّ حب  2018اخلردة  vذه  الفوالذ  تزويد شركة  فإنّ ة  يتّ ة،  التّ ه  أنّ جه  متّ ذكري  لشركة  خيص  الرتّ   ه 

وجممّ  عدد  الفوالذ  القانون  مبقتضى  اخلردة  يف  املؤرّ   2017لسنة    40عي  تصدير  ل  2017ماي    15خ 

استثنائيّ  بصفة  احلديد  من  املشرّ   ااستثنائيّ   اإجراء  جيعلها  ممّ   ،ةالفضالت  الكمّ حصره  حيث  من   ع 

    ة اهلدف منها إنقاذ قطاع املعادن.مان العتبارات ظرفيّ واألشخاص والزّ 

الكميّ متكّ ولقد   املرخّ نت شركات جتميع اخلردة من تصدير  فيها (ات  يف    ،ألف طن)  50ص 

تتمكّ  مل  القانونيّ حني  اإلجراءات  لطول  نظرا  ذلك  الفوالذ من  الّيت ن شركة  تتطلّ ة  العمليّ   Aعتبار  بها  ة 

  من. دة يف الزّ صدير كانت حمدّ ة التّ عمليّ  نّ وأل ،ركةة للشّ بغة العموميّ الصّ 
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العارضة    أّما اّدعاء  الفوالذ من مادّ   �نّ عن  ا  طنّ   80.000ة اخلردة ال تتجاوز  حاجيات شركة 

 ّrة مل متتنع عن شراء مادّ ركة املعنيّ الشّ   نظرا ألنّ   فقد جاء جمانبا للواقع    سنو ّwما  ا  ة خردة احلديد بل أ

 . ة إلنتاج حديد البناء الضروريّ ة يات أكثر من هذه املادّ زويدها بكمّ بتعني اVمّ  انفّكت تطالب

اإلطّ  التّ وبعد  على  املقدّ الع  املظفّ قرير  زهري  األستاذ  طرف  من  ختم م  تقرير  على  تعقيبا  ر 

إذا كانت شركة  أنّه  ن  واملتضمّ   2020مارس    17بتاريخ    175م بكتابة اVلس حتت عدد  املرسّ األحباث  

ة يف جمال تصدير خردة  اخيص اإلداريّ  سناد الرتّ   غري معنّيةالفوالذ وفقا ملا جاء بتقرير ختم األحباث  

Aعتبار  السّ ه  احلديد  اختصاص  اإلداريّ من  اإلحتكاريّ   األمر  فإنّ   ،ةلطة  املمارسات  ة  خيتلف خبصوص 

الّيت  الفوالذ  الفوالذ وأصبحت متارس نشاط تصدير   تصنيعوهو     احنرفت عن دورها األساسيّ لشركة 

ن الواحد هو للطّ   عر املرجعيّ حتديد السّ وأّن    عني �سعار خبسة.اVمّ  تشرتيها من  فواضل احلديد الّيت 

صرف وفقا ملقتضيات  Aلتّ   ة اآلمرة أول بتنفيذ القرارات اإلداريّ علّ التّ   ها ال ميكنو   ها من صميم اختصاص

  ة . تيبيّ ة أو الرتّ األحكام التشريعيّ 

ذكر   ملا  بوضاملدّ فإّن  واستنادا  الفوالذ  شركة  إلزام  تطلب  حدّ عية  مفرطة    ع  أسعار  لتطبيق 

نزاهة  مّست من  و   يف قطاع جتميع خردة احلديداشطة  الشركات النّ يف اخنرام توازن    بتتسبّ اإلخنفاض  

  .لإلقتصاد الوطينّ  املنافسة يف قطاع حيويّ 

  بتاريخ   234حتت عدد    ة بكتابة اVلسالع على مالحظات مندوب احلكومة املرمسّ وبعد اإلطّ 

  . االختصاصطلب رفض الّدعوى لعدم  نة  واملتضمّ  2020 جوان 17

ق  عادة واملتعلّ  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36الع على القانون عدد وبعد اإلطّ 

    .تنظيم املنافسة واألسعار

عدد   األمر  يف    2006لسنة    477وعلى  Aلتّ واملتعلّ   2006فيفري    15املؤرخ  اإلداري ق  نظيم 

  . أعمال جملس املنافسةواملايل وسري 

اإلطّ     يفيد  وبعد  ما  على  Aلطّ   استدعاءالع  القانونيّ األطراف  املعيّ ريقة  املرافعة  ليوم ة جللسة       نة 

  وحضر األستاذ صا من تقرير ختم األحباث،  ملخّ   ذrب غامني يد  ر السّ املقرّ   وvا تال ،  2020  جوان  18

املظفرزهّري  الوطنيّ   املّدعية�ئب      على ضوء  الغرفة  ورافع  القدمية  املعادن  ورسكلة  لتجميع  قّدمه  ة  ما 

الدّ  عريضة  صلب  والتّ كتابة  اعتبار عوى  طالبا  خملّ   قارير  ملمارسات  مرتكبة  الفوالذ  Aملنافسة  شركة  ة 

السّ تAع يف  األسعار  وحقيقة  تتالءم  ال  معها  املتعاملني  على  أسعارا  تفرض  العامليّ بارها  مستغلّ وق  ة ة 
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ة يف أجل  رة كتابيّ وطلب منه تقدمي طلباته اجلديدة صلب مذكّ   ،هليمنة اليت توجد فيهاة ابذلك وضعيّ 

اإلثنني   يوم  بذلك.وتعهّ   2020جوان    22أقصاه  ميثّ   وحضر  د  الصّ من  وزارة  وأكّ ل  على ناعة  د 

حتدّ استقالليّ  اليت  الفوالذ  شركة  مالئما ة  تراه  مبا  احلديد  خردة  أسعار  التّ   ،د  من  متكينه  قرير وطلب 

اصري نيابة  وحضرت األستاذة النّ   عية بتقدميه إلبداء املالحظات بشأنه. د حمامي املدّ الذي تعهّ   الكتايبّ 

األخرى متكينها من    يعى عليها شركة الفوالذ وطلبت ه�ئب املدّ زواين  غعبد احلميد ال  األستاذعن  

  . عيةاملدّ د به األستاذ زهري املظفر �ئب قرير الذي تعهّ تقدمي مالحظات حول التّ 

  دة كرمية اهلمامي ملحوظاnا املظروفة نسخة منها Aمللف.و تلت مندوب احلكومة السيّ 

  .2020جوان  25صريح Aحلكم جبلسة يوم ة للمفاوضة والتّ ر اVلس حجز القضيّ إثر ذلك قرّ 

  

  ح مبا يلي : و7ا وبعد املفاوضة القانونية صرّ 

 من جهة االختصاص:  )1

تعّلق   حيث مبقولة  الّدعوى  يف  Aلّنظر  اVلس  اختصاص  بعدم  عليها  املّدعى  اجلهة  دفعت 

  موضوعها بشرعّية قرار إداري ترجع والية الّنظر فيه للمحكمة اإلداريّة دون سواها. 

عليها   املّدعى  Aرتكاب  تتمّسك  املّدعية  فإّن  عليها  املّدعى  به  متّسكت  ملا  خالفا  وحيث 

Aمل خمّلة  واألسعار  ملمارسات  املنافسة  قانون  من  اخلامس  الفصل  أحكام  معىن  على  ق تتعلّ نافسة 

القطاع  Aحتكارها تصدير مادّ  الّناشطني يف  بقّية  مبا يصّري اVلس خمتّصا Aلّنظر  ة خردة احلديد دون 

  فيها وتعّني رّد هذا الدفع.  

 من جهة الشكل:  )2

الدّ حيث   إAّ كانت  املّدعية  عوى  منظوري  متكني  إىل  ترمي  تقدميها  تصدير  ل  تراخيص  منن 

احلديد حدّ ك  فواضل  بوضع  االحتكاريّ   اإلذن  الفوالذللممارسة  لشركة  التصرّ   ة  جمال  هذه يف  يف  ف 

  املاّدة. 

بتقرير أثناء جلسة املرافعة ضّمنته طلبات جديدة nدف إىل إلزام شركة  مت املّدعية  قدّ توحيث  

  Aعتماد أسعار تتالءم مع األسعار املعمول vا يف األسواق العاملّية. الفوالذ 

الذّكر الّتحقيق مبا يتعارض ومبدأ رسوخ صدور قرار  بعد    وحيث جاءت الطّلبات سالفة  ختم 

  حريّة بعدم القبول.ها تبعا لذلك عوى ويصريّ الدّ 
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حريّ  احلال  دعوى  تغدو  ممّ وحيث  لتقدميها  شكال  Aلقبول  الصّ ة  له  ويف  ن  القانونيّ آفة  ة  جاهلا 

  ة. كليّ ماnا الشّ مستوفية بذلك مجيع مقوّ 

 :األصل جهةمن  )3

  وق : دراسة  السّ 1

  ة:  وق املرجعيّ حتديد السّ : 1-1            

أو   لب خبصوص موادّ ي يتالقى فيه العرض والطّ ذاملكان ال  ـأwّاتعّرف الّسوق املرجعّية بحيث  

بينها  فيما  لالستبدال  قابلة  خردة  خدمات  تصدير  بسوق  احلال  قضية  يف  املرجعية  السوق  وتتعلق   ،

  احلديد. 

ومن وتتكوّ  املصهور  احلديد  من  احلديد،  من  املصنوعة  القطع  فضالت  من  احلديديّة  اخلردة  ن 

  ة: اخلردة غري احلديديّة)، و تنقسم إىل ثالثة أقسام رئيسيّ ،قي أنواع اخلردة ى Aالفوالذ (حيث يسمّ 

  .اإلسقاطات اخلاّصة بصناعات الفوالذ، واليت غالبا ما يعاد استعماهلا يف املصنع ذاته  

  .إسقاطات املعامل (معامل التحويل) واليت تذهب عادة ملتاجر اخلردة  

  ّاملتأت االستعادة  من  خردة  احلديديّ ية  الفضالت  مصّبات  من  أو  املرتوكة  ة  األشياء 

  ة...). ة، العلب احلديديّ (حطام السّيارات، املواد الكهرومنزليّ 

بعد جتميعها ويقوم  ناعّية الصّ  الفضالت احلديديّةإنه يقع فرز  ا خبصوص اجلمع واملعاجلة، فأمّ 

  حن).والطّ غط ات املعاجلة األّولية (الضّ سكلة بعمليّ حينها خمتّصو الرّ 

اقة ويف املواد  إضافة إىل محاية البيئة، Aالقتصاد يف الطّ   ، ةاحلديديّ   ويسمح مجع ورسكلة املوادّ 

والصّ ليّ األوّ  احلديد  ومسابك  الفوالذ  مصانع  يف  اخلردة  وتستعمل  كمادّ ة  وتستعَمل  أوليّ لب  ة  ة 

  لصناعة الفوالذ واحلديد. 

الرّ قطاع وحسب  الخبصوص وضع هذا  و حيث  و  الفوالذ تصرحيات  العام لشركة  املدير  ئيس 

ـــــة والبيئـــــــة حول مشـــروع  ة والبنيـــــــة األساسيّـ ناعة والطاقة والثروات الطبيعيّ نة بتقرير جلنة الصّ املضمّ 

ة تصدير  خفيض يف املعلوم املوظف على تصدير الفضالت من احلديد وبعمليّ ق Aلتّ القانون املتعلّ 
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خالظرفيّ  سنة  ة  يرتكّ 2016ل  حوايل  ،  العامليّ   90ز  واالستهالك  اإلنتاج  من  ستّ Aملائة  يف  أو  ني  ة 

الصّ  رأسها  على  بلدان  واإلحتّ سبعة  والياAن  الثّ ني  احلديد  قطاع  ويعترب  وتركيا،  األورويب  يف اد  اين 

  االقتصاد العاملي بعد البرتول.

القطاعو  الّدراسات يف هذا  الفردي من مادّ ة  إمكانيّ   إىل  حيث تفيد  ة تضاعف االستهالك 

ر  ر إىل تطوّ ا يؤشّ مبكغ سنوr    150أو    100إىل    50ات أي من  تني أو ثالثة مرّ احلديد يف تونس مرّ 

الصّ  Aلتّايل  ناعةهذه  تقدّ   ويسمح  واليت  اإلنتاج  طاقة  مضاعفة  حاليّ من  بـ  ر  طن.   1.2ا  مليون 

ال ألف طن. و   650  مبا قدرهة شركات مبا فيها شركة الفوالذ  ن حجم اإلنتاج من احلديد ستّ وتؤمّ 

الوطنيّ   %  20  سوى   هذه األخرية  يتغطّ  نه من حاجياnا  ة وذلك عن طريق ما تؤمّ من احلاجيات 

الفوالذيّ  العروق  املتأتّ من  احلديد  ة  خردة  من  أساسا  املزودينية  من  تقتنيها  القطاع اليت  ويقوم   .

ألف    500توريد  كلفة    أنّ   ذلك   ، عبةساهم يف استنزاف العملة الصّ وهو ما ي  ، %  80اخلاص بتوريد  

  مليون دوالر. 300تجاوز ت ة سنوr من العروق الفوالذيّ  طنّ 

 2003و  2002سنيت    منذبدأت  عوAت املالية لشركة الفوالذ  الصّ حيث تفيد الّدراسات أّن  و 

تقلّ  ومتّ نتيجة  املناجم.  سنة  ص  يف  دراسة  إجناز  خامّ   2003  عن  االستغناء  عنها  احلديد   نتج 

الفوالذيّ واستبداله Aستعمال اخلردة احلديديّ  العروق  ارتفاع األسعار    2008ة. وشهدت سنة  ة أي 

ة احلديد لقطاع البناء،  وق وتوفري مادّ تعديل السّ ب  آنذاكدور شركة الفوالذ    وتعّلقة للحديد،  العامليّ 

الفوالذيّ مبا   العروق  واردات  ميزان  تعديل  ذلك  من  إليها  املوكولة  األهداف  مع  وتوفري ينسجم  ة 

ة خالل فرتات ة خاصّ احلديديّ   ة Aملوادّ وق احملليّ عبة مع ضمان تزويد السّ خرات من العملة الصّ مدّ 

 . 2008ريع لألسعار كما حدث سنة غري السّ ي من خماطر التّ وقّ ة والتّ وق العامليّ اضطراب السّ 

 يف العرض يف ماّدةة تشهد وفرة كبرية  يّ ونس وق التّ السّ   نّ أ  قريرتّ بنفس الممّا جاء    يث يتبّني وح

ر لشركة الفوالذ  ألف طن كما يتوفّ   300وايل  يقّدر حب  ذلك أّن اإلنتاج الّسنوي  ،ةاخلردة احلديديّ 

  ة. اخليّ عني Aملناطق الدّ ر لدى اVمّ ألف طن إضافة إىل ما يتوفّ  250يناهز  �خمزو 
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  ن يف جمال تصدير خردة احلديد:  و لاملتدخّ :1-2

لغاية حتويلها إىل عروق فوالذية أو عروق   ن: و ناعيّ الصّ  ميكنهم تصدير خردة احلديد 

ويقدر  تسليح  حديد  إىل  وحتويلها  املذكورة  العروق  توريد  إعادة  شريطة  صلب  من 

بـ صناعيةمؤسّ   05  عددهم   ،Société AFRIQUE ACIER(    سات 

SIDENOR  ،INTERMETAL  ، STTM، SMC.(  

الفوالذ: Aلتّ   شركة  تقوم  وال  احلديد  صناعة  يف  أساسا  نشاطها  إّال يتمثل   صدير 

 ة.  دة مبقتضى نصوص قانونيّ يات حمدّ نة وبكمّ ا يف ظروف معيّ استثنائيّ 

فويت فيها  ل نشاطهم يف جتميع ورسكلة اخلردة والتّ ع يتمثّ جممّ   60وهم قرابة    ن: و عاMمّ 

Aلتّ  يقومون  الفوالذ وال  إّال لشركة  معيّ استثنائيّ   صدير  وبكمّ ا يف ظروف  دة  يات حمدّ نة 

 ة.  مبقتضى نصوص قانونيّ 

نة لديها وذلك يف ة املتكوّ ميكنها تصدير الفضالت احلديديّ   ا:رة كليّ ركات املصدّ الشّ 

النّ  الصّ حدود  وزارة  قبل مصاحل  من  عليها  املصادق  املالئمة  سب  املراقبة  وفرض  ناعة 

 ة. ة والكهرAئيّ قين للصناعات امليكانيكيّ املركز التّ صدير من قبل مصاحل عند التّ 

 اإل�ار القان	ني: : 1-3

  الية :  ة التّ ة والرتتيبيّ صوص القانونيّ ة إىل النّ وق املرجعيّ ختضع السّ حيث 

  . ة  املتعلق Aلتجارة اخلارجيّ  1994مارس  4خ يف املؤرّ  1994لسنة  41القانون عدد  -

عدد   - يف  املؤرّ   2015لسنة    36القانون  املنافسةاملتعلّ   2015سبتمرب    15خ  تنظيم   عادة         ق 

 و األسعار. 

ف  خفيض يف املعلوم املوظّ ق Aلتّ املتعلّ   2017ماي    15مؤرخ يف    2017لسنة    40القانون عدد   -

   .2017 سنة ة إىل موىفّ ة تصدير ظرفيّ على تصدير الفضالت من احلديد وبعمليّ 

ات  ق بضبط طرق القيام بعمليّ املتعلّ   1994أوت    29املؤرخ يف    1994لسنة    1743األمر عدد   -

سبتمرب    18خ يف  ؤرّ امل  2014لسنة    3487مر عدد  ّمت تنقيحه مبقتضى األ  اكم  ة جارة اخلارجيّ التّ 

2014. 
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املتعلق  حداث معلوم على تصدير   2004مارس    09خ يف  ؤرّ امل  2004لسنة    519األمر عدد   -

 صدير.الفضالت من احلديد عند التّ 

ق بتعيني سلطة اإلشراف على املتعلّ   2005مارس    24خ يف  ؤرّ امل  2005لسنة    910األمر عدد   -

 ة. ة اليت ال تكتسي صبغة إداريّ سات العموميّ ة وعلى املؤسّ املنشآت العموميّ 

ف  فيع يف املعلوم املوظّ ق Aلرتّ املتعلّ   2008وان  ج  23خ يف  ؤرّ امل  2008لسنة    2399األمر عدد   -

 .صديريتون عند التّ حاس واألملنيوم واللّ على اخلردة والفضالت من احلديد ومن النّ 

لسنة    519ق  متام األمر عدد  املتعلّ   2014جوان    24خ يف  ؤرّ امل  2014لسنة    2266األمر عدد   -

يف  املؤرّ   2004 عند ق  املتعلّ   2004مارس    9خ  احلديد  من  الفضالت  على  معلوم   حداث 

 صدير.التّ 

الصّ مقرّ  - وزير  والتّ ر  املؤرّ ناعة  يف  جارة  إسناد    2017جويلية    03خ  إجراءات  بضبط  املتعلق 

 .2017ات املنجزة خالل سنة  الرتاخيص لتصدير الفضالت من احلديد خبصوص العمليّ 

 املمارسات املثارة: عن : 2

الوطنيّ اإىل    nدفالّدعوى  كانت  حيث   Aلغرفة  املنخرطني  بتمكني  ورسكلة  إلذن  لتجميع  ة 

ة لشركة  للممارسة االحتكاريّ   بوضع حدّ كاإلذن  املعادن القدمية من تراخيص لتصدير فواضل احلديد  

  .  هلذه املاّدة الفوالذ

خبصوص  2-1 املتعلّ األوّ   الفرع :  الوطنيّ ل  Wلغرفة  املنخرطني  بتمكني  Wإلذن  لتجميع  ق  ة 

 ورسكلة املعادن القدمية من تراخيص لتصدير فواضل احلديد: 

تقدّ بعية  املدّ   متّسكتحيث   الصّ   هامسبق  وزير  التّ إىل  بطلب  الرتّ ناعة  لتصدير  سريع يف  خيص 

ممّا تسّبب    يف الغرض رغم حماوالnا املتكّررة  ردّ   أيّ   تتلقّ   ، غري أwا ملفواضل احلديد لفائدة منخرطيها

هلم يف صعوAت جرّاء ذلك وحرمهم من موارد مالية هاّمة كان من شأwا إنعاش القطاع وتوفري موارد  

  . جبائّية لفائدة الّدولة

القانون  حيث  و  من  الثّاين  الفصل  أحكام  يف    1994لسنة    91عدد  اقتضت  مارس    7املؤرخ 

يعترب حرّ   ة أنّ جارة اخلارجيّ املتعلق Aلتّ   1994 املنتوجات  املنتوجات اخلاضعة  توريد وتصدير  ا Aستثناء 

  للقيود املنصوص عليها Aلقانون. 
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 ة كلّ جارة اخلارجيّ ة التّ ه تستثىن من نظام حريّ القانون أنّ   ذات الث من  لفصل الثّ جاء A  وحيث

الّيت  Aلنّ املنتوجات  هلا مساس  والنّ   العام  والصّ ظام واألمن  احليوانيّ الثّ حة واألخالق و ظافة  والنّ روة  ة  باتيّ ة 

  قايف وتضبط قائمة املنتوجات املذكورة �مر.اث الثّ والرتّ 

حريّ حيث  و   من  املستثناة  املنتوجات  قائمة  ضمن  احلديد  وفضالت  اخلردة  التّ وردت  صدير  ة 

  . 1994أوت  29خ يف املؤرّ  1994لسنة  1742املنصوص عليها Aألمر عدد 

 أنّ   سالف الذّكر  1994لسنة    1742عدد  ادس من األمر  الفصالن اخلامس والسّ   ينصّ حيث  و 

التّ املنتوجات املستثناة من نظام حرّ  ر مبقتضى رخص توريد أو تصدير  د أو تصدّ ة تورّ جارة اخلارجيّ ية 

  صدير. وريد والتّ ات التّ ة بعمليّ رق اخلاصّ جارة و تضبط �مر الطّ ف Aلتّ متنح من طرف الوزير املكلّ 

عدد    ينصّ حيث  و  يف    1994لسنة    1743األمر  طرق    1994أوت    29املؤرخ  بضبط  املتعلق 

التّ القيام بعمليّ  أنّ   49ة يف  فصله  جارة اخلارجيّ ات  املنتوجات املستثناة من ه ال ميكن أن تصدّ على  ر 

  رة.  جافة Aلتّ  مبقتضى رخصة تصدير مسندة من قبل الوزارة املكلّ صدير إّال ة التّ نظام حريّ 

إحداث معلوم على   2004مارس    9خ يف  ؤرّ امل  2004لسنة    519مبقتضى األمر عدد    متّ حيث  و 

الصّ  لفائدة  احلديد  من  الفضالت  للتّ تصدير  العام  يوظّ ندوق  اخلردة  عويض  على  التصدير  عند  ف 

لب املدرجة برقم البند  اجتة عن إعادة صهر احلديد أو الصّ والفضالت من احلديد وسبائك اخلردة النّ 

  ن الواحد.دينار عن الطّ  90ة، مببلغ من تعريفة املعاليم الديوانيّ  72.04

لنفس املنتجات   سبةAلنّ اين من هذا األمر اإلعفاء من املعلوم املذكور  الفصل الثّ حيث اقتضى  و 

ة أو عروق من صلب شريطة إعادة توريد  ني لغاية حتويلها إىل عروق فوالذيّ ناعيّ املصدرة من قبل الصّ 

  العروق املذكورة وحتويلها إىل حديد تسليح.  

فيع يف املعلوم الرتّ   2008جوان    23خ يف  ؤرّ امل  2008لسنة    2399مبقتضى األمر عدد    متّ حيث  و 

النّ املوظّ  ومن  احلديد  من  والفضالت  اخلردة  على  واللّ ف  واألملنيوم  التصديرحاس  عند    نصّ   إذ  ،يتون 

ه "يرّفع مبلغ املعلوم املستوجب على تصدير اخلردة والفضالت من احلديد على أنّ منه  ل  صل األوّ فال

املؤرخ  يف    2004لسنة    519من تعريفة املعاليم الديوانية احملدث Aألمر عدد   72.04املدرجة برقم البند  

الديوانية    2004مارس    9 التعريفة  برقمي  املدرجة  املنتجات    A72042110008ستثناء 

  "  .دينارا عن الطن الواحد 270دينارا إىل   90من  72042190000و
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وبصورة ظرفّية إىل   2017ماي    15خ يف  ؤرّ امل  2017لسنة    40مبقتضى القانون عدد    متّ وحيث  

موىف   التّ 2017غاية  املعلوم  ،  مبلغ  يف  التّ خفيض  عند  احلديد املستوجب  من  الفضالت  على  صدير 

البند   برقم  الديوانيّ   72.04املدرجة  املعاليم  تعريفة  الصّ من  فضالت  Aستثناء  للصّ ة  املقاوم  دأ  لب 

الديوانيّ  التعريفة  برقمي  املدرجة  دينارا عن   90إىل    72042190000و  72042110008ة  (اإلينوكس) 

  .ن الواحدالطّ 

يات قصوى يف يف تصدير الفضالت من احلديد وبكمّ   2017خيص إىل موىف سنة  الرتّ ّمت  وحيث  

   .عنيألف طن للمجمّ  50ة لصناعة احلديد "الفوالذ" وونسيّ ركة التّ ألف طن للشّ  75حدود 

التّ ة اإلشراف على عمليّ مهمّ   ت أسندحيث  و  املكلّ ات  للوزارة  نسيق مع ناعة Aلتّ فة Aلصّ صدير 

  .لةاألطراف املتدخّ 

جاء  و   القانون  حيث  مترّ للوضعيّ   استجابةهذا  اليت  احلرجة  عن    ة  وعجزها  الفوالذ  شركة  vا 

ل ف على تصدير هذه املادة ميثّ املعلوم املوظّ   أنّ   ضرورة يا،  عة حملّ استيعاب الفضالت من احلديد اVمّ 

دة لتجاوز  يات حمدّ كمّ ة ل ة تصدير ظرفيّ خفيض فيه واإلذن بعمليّ التّ  ، مبا حّتمصديرة التّ عائقا أمام عمليّ 

  عوAت. الصّ 

ق بضبط إجراءات يتعلّ   2017جويلية    3خ يف  ر مؤرّ جارة مقرّ ناعة والتّ صدر عن وزير الصّ   وحيث

على أن   2017ات املنجزة خالل سنة  اخيص لتصدير الفضالت من احلديد خبصوص العمليّ إسناد الرتّ 

ة  ركات العاملة يف جمال جتميع الفضالت املعدنيّ ص يف تصديرها من قبل الشّ ات املرخّ ال تتجاوز الكميّ 

  ألف طن.  50

ة ال تتجاوز ثالثة  تسند رخصة تصدير فضالت احلديد ملدّ سالف الذّكر  سب املقرر  حيث وحبو 

رخصة وال ميكن   طن لكلّ   2500على أن ال تتجاوز    ، ةد من خالل املعاينة امليدانيّ ية حتدّ أشهر وبكمّ 

فة م مبطلب يف الغرض إىل الوزارة املكلّ قدّ صدير التّ اغبني يف التّ جيب على الرّ مديد فيها أو جتديدها. و التّ 

  دة vذا املقرر. خصة طبقا إلجراءات حمدّ ناعة للحصول على الرّ Aلصّ 

ممّ يتبّني حيث  و  أنّ   سبق  تعترب  خ  ا  احلديد  املستثناة ردة  املواد  التّ   من  حرية  و من  اضعة  اخلصدير 

الرتّ  أنّ خيص،  لنظام  حنو  ولة  الدّ سياسة    كما  تصدير توّجهت  يتمّ   هامنع  عمليّ الرتّ   ومل  يف  ات  خيص 

  يات حمدودة. دة وبكمّ ة حمدّ نة وملدّ ة يف ظروف معيّ  بصفة استثنائيّ صدير إّال التّ 
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ياسة  ينسجم مع ما متليه مالمح السّ ال  عية اإلذن ملنخرطيها بتصدير اخلردة  طلب املدّ   نّ أحيث  و 

القرار ة  مدى شرعيّ كما أّن املنازعة يف ة تفرض مبدأ املنع، نة يف نصوص قانونيّ املضمّ ولة ة للدّ االقتصاديّ 

  عن اختصاص جملس املنافسة. وخترج القضاء اإلداري  تدخل ضمن واليةبرفض الّرتخيص 

خبصوص  2-2 املتعلّ الثّ   الفرع :  حدّ اين  بوضع  Wإلذن  االحتكاريّ   ق  لشركةللممارسة    ة 

 الفوالذ: 

الفوالذ    نّ � عية  املدّ   تتمّسك حيث   وفرضب  انفردت شركة  احلديد  فواضل  تصدير   تنشاط 

اVمّ  على  للخردةهيمنتها  املاّدة  عني  هذه  اقتناء  هلا  يتسّىن  هذا   �مثان خبسة  حّىت  وسعت الحتكار 

لذلك  ، قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعارالفصل اخلامس من ينضوي حتت أحكام  الّنشاط وهو ما

  ة.  ملمارسات االحتكاريّ ذه اهل تطلب وضع حدّ فهي 

هو دراسة وبناء  إنشاءها    الغرض من  أنّ املّدعى عليها  للّشركة    العقد التأسيسيّ   من  يتبّني وحيث  

فعّ وتشغيل حمطّ  وممارسة  املعادن  والدّ ات  االختبارات  الغرض،  الة جلميع  هلذا  والبحوث  فضال  راسات 

تصنيع  و سات يف جمال معاجلة املواد املعدنية واملعادن،  وتشغيل مجيع اهليئات واملؤسّ إنشاء وإدارة  عن  

ة من خام احلديد  ة مجيع املنتجات املشتقّ وبيع واستغالل احلديد املسال والفوالذ املصنوع، وبصفة عامّ 

ة يف جمال املعادن يّ ناعنشاء مجيع املشاريع الصّ وإ  دراسةو ة األخرى،  واخلردة أو مجيع املواد اخلام احلديديّ 

احلديديّ احلديديّ  غري  أو  أو ضروريّ و   ة ة  مفيدة  تكون  قد  اليت  الوسائل  واستغالل مجيع  واقتناء  ة  إنشاء 

شاط  ناعات املساعدة أو املرتبطة Aلنّ ة، وكذلك مجيع الصّ ناعيّ ات الصّ ركة والعمليّ لتشغيل مصانع الشّ 

  الرئيسي.

الدّ تدخّ لة  احلديد بصفة خاصّ   ة وخردة قطاع احلديد بصفة عامّ خيضع  وحيث   العديد  ل  ولة يف 

 ّrعتباره قطاعا حيوA عتبارها منشأة عموميّ    يف االقتصاد، كما تعدّ من جوانبهA ة موكول شركة الفوالذ

  . يف قطاع املعادن ولةوتنفيذ سياسة الدّ ممارسة دور تعديلي يف الغرض إليها 

تدخّ يتجلّ حيث  و  الدّ ى  من خالل  ل  والرتّ ولة  القانوين  سعياإلطار  يرتجم  الذي  لعب   اتييب  إىل 

الوزاريّ الدّ  العمل  جلسات  من  العديد  ختصيص  خالل   من  وكذلك  اVال،  يف  احملوري  لقطاع  ور  ة 

الوزاريّ  العمل  جلسة  آخرها  الفوالذ  ولشركة  بتاريخ  احلديد  النّ   2013سبتمرب    24ة  ظر يف وموضوعها 
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ونسية لصناعة احلديد  ركة التّ ة الشّ لب ووضعيّ مار يف قطاع احلديد والصّ ة واالستثي اخلردة احلديديّ ملفّ 

  :  من أّمهها القرارات  مجلة من  اذ"الفوالذ" واليت أفضت إىل اختّ 

o  ّالت املتعلّ مزيد  املقرتحات  املصنّ عمق يف  بتحرير أسعار احلديد  إمتام ع حمليّ قة  ا إىل حني 

 .راسات اجلارية حول القطاعالدّ 

o   احلديديّ ضمان Aخلردة  الفوالذ  الرتّ تزويد شركة  من خالل  اخلردة ة  شراء  فيع يف سعر 

(احلديديّ  الفوالذ  شركة  قبل  من  للمتوسطة  /د230ة  مقابل   290وطن  للثقيلة  د/طن 

ة قصد ومواصلة العمل بتحجري تصدير اخلردة احلديديّ طن)  / د270وطن  /د199تباعا  

التّ  الكمّ دفع شركات  لبيع  التحجري  املتوفّ يات  جميع  مت  الفوالذ(حيث  لشركة  لديها  رة 

لتصدير اخلردة احلديديّ التّ  املنعقدة ة مبوجب توصيات جلسات عمل وزاريّ ام  ة آخرها 

  أوصت ببيعها إىل شركة الفوالذ).والّيت  2010نوفمرب  25بتاريخ 

o  ّذ من العروق فيع يف طاقة إنتاج شركة الفواله حنو الرتّ وجّ املوافقة من حيث املبدأ على الت

السّ الفوالذيّ  وحاجيات  حاجياnا  لتلبية  احمللّ ة  لفائدة  وق  رأمساهلا  فتح  طريق  عن  ية 

 الية حلماية هذا االستثمار:  اإلجراءات املصاحبة التّ  مستثمر اسرتاتيجي، مع إقرار

 دة.  ة املورّ رفية املمنوحة للعروق الفوالذيّ ة الظّ توقيف العمل Aالمتيازات اجلبائيّ  -

- A ائل.ب االستثمار يف جمال احلديد السّ غلق 

الوسط   - شركات  لتشجيع  صفاقس  بوالية  جتميع  مركز  فتح  إىل  الفوالذ  شركة  دعوة 

 ة.  زمة من اخلردة احلديديّ يات الّال عامل معها وتوفري الكمّ واجلنوب على التّ 

o  ّعلى متويل ها  ة حلثّ دخل بصفة مستعجلة لدى البنوك العموميّ ة إىل التّ دعوة وزارة املالي

املتوفّ  املخزون  بضمان  وذلك  الفوالذ  شركة  الشّر نشاط  لدى  اللّ ر  أو  عند كة  جوء 

 م.د.  20ركة لدى هذه البنوك بقيمة ولة لقروض الشّ االقتضاء إىل منح ضمان الدّ 

o  ّاللّ الرت طريق  عن  عروض  طلب  عن  اإلعالن  يف  الفوالذ  لشركة  للمنافسة خيص  جوء 

يتوّىل  خربة  مكتب  وضع  الختيار  املاليّ   اهليكلة  إلعادة  للشّ بر�مج  أساس  ة  على  ركة 

املتوفّ  املعطيات  املاليّ رة حول وضعيّ حتيني مجيع  التّ تها  بر�مج  مبا يف ذلك  املايلّ ة    طهري 

متّ  سابق  الذي  الوزاريّ   اإقراره  العمل  جلسة  لقرار  بتاريخ  طبقا             2010جويلية    10ة 

 .. كة.و تقييم أسهم الشّر 
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الفوالذ Aعتبارها منشأة عمومية، تنشط يف جمال صناعة احلديد وتوكل    أنّ   ثبتحيث  و  شركة 

مهمّ  املعنيّ إليها  Aملادة  البالد  تزويد  مرفق  ضمان  العروق  ة  توريد  أسعار  مستوrت  كانت  مهما  ة 

   .الفوالذية

الدّ تدخّ أّن  حيث  و  عديدولة  ل  ترتمجه  القطاع  منع املتخذة  اإلجراءات    يف  مبدأ  فرض  منها 

وطنيّ  ثروة  Aعتبارها  اخلردة  التّ دخّ التّ   كذلك و   ةتصدير  لضمان  الّال ل  للشّ مويالت  وتبّين زمة    ركة 

شاط مثلما يربز خصوصا من حماضر جلسات العمل الوزارية وآخرها ات لضمان دميومة النّ اسرتاتيجيّ 

  .2013سبتمرب  24جلسة العمل املنعقدة بتاريخ 

سبقيستنتج    حيثو  جمرّ   أنّ   ممّا  يكون  أن  يعدو  ال  الفوالذ  شركة  به  تقوم  لقواعد ما  تنفيذ  د 

  ر دورها احملوري فيه. م القطاع وتؤطّ ة آمرة تنظّ قانونيّ 

صة لقطاع ة املخصّ ومن خمتلف جلسات العمل الوزاريّ  من اإلطار القانوين املنطبق  وحيث يتبّني 

الغاية منها احتكار   صدرت عن شركة الفوالذ مل تكن  خمتلف األعمال الّيت   أنّ ،  احلديد ولشركة الفوالذ

تصدير ماّدة خردة احلديد دون بقّية الّناشطني يف القطاع وإّمنا تعّلق عمل املؤّسسة املذكورة بتجسيم  

  . احل العامق بتحقيق الصّ ة تتعلّ وخيارات حكوميّ قرارات 

أنّ  ارتكاب   وحيث  املّدعية من  به  فاقدا    ما متّسكت  يغدو  احتكاريّة  املّدعى عليها ملمارسات 

  .  لسنده القانوين الّسليم مبا جيعل الفرع الثّاين من الّدعوى حرA rّلرفض كسابقه

  وهلذه األسباب: 

  .الدعوى رفض  :ر اMلسقرّ 

الدّ  عن  القرار  هذا  القضائيّ وصدر  املنافسة  وىلاألة  ائرة  السّ   Vلس  حممود  يد  برÛسة  بن  رضا 

وتلي    .اد واخلموسي بوعبيدي وحممد شكري رجبحممد العيادي وفتحية محّ   والسيدة  الّسادةة  وعضويّ 

 .دة ميينة الزيتوينحبضور كاتبة اجللسة السيّ  2020 جوان 25علنا جبلسة يوم 

  كاتبة اجللسة              ئيس  الرّ 

  

  ميينة الّزيتوين                                      رضا بن حممود    


