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  الحمد �                  اجلمهوريّة الّتونسّية      

  جملس املنافسة         

  األوىل الّدائرة القضائّية   

    191532القضّية عدد :   

      2020جوان   25(ريخ القرار : 
  

  
  

  قــــــــــــــــــــــــــــرار  

  أصدر جملس املنافسة القرار التّايل بني : 

  
  

  

  

  

  

م��ّ   ،SIDENOR  س
	ن�ر  ش��ة  :  	�ةل��ّ ا ش��  القان�ني،في  �  لها    ع��انهامق�ه 

  . ت�ن*   �1073ع�ارة م�ناك� شارع ال&ا�ان، م�ن$ل
#"� ال!ائ�

  . م جهة        

  

:  ال��ّ  - م��ّ "،  Sté Afrique Acier SAFAC"ش��ة  عى عل�ها  القان�ني  لها  في ش�� 

 . �9"8 م�ناق ب� ع�وس  7.2!ائ� �23 ع��انه ��ق�ها ال

  م جهة أخ��. 
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اإل9ّ   على  �ع	  ق$لالع  م�  ال�قّ	مة  إدارة    الع�"?ة  مBل*  سرئ&*  	ن�ر  
 ش��ة" 

SIDENOR"     ّ�ال$�اءال ح	ی	  وت�و"ج  ص�اعة  قHاع  في    2019مارس    12بJار"خ  ،  اشHة 

 ّ�?Jوال�  K9ل للM	ی	    "ش��ة  مقاضاة�ة    ها HJ$&قل،  "  Sté Afrique Acier SAFACأف�"N&ا 

�ة    64ح3ام القان�ن ع	د  أل بTلS  م�الفة    سعار ب&ع مف�9ة اإلن�فاضأWرّ   1991لXخ في ال�          

واألسعار ال�Jعلّ   1991ج�"ل&ة    29 �ال��افWة  أ  .8  ال���W\ة  هTه    أنّ   ضاف]��ا  ال��ارسة 

سع�  مW  ف�زت   لل�Hل�\ة ع�  ^قّل  ب&ع  سع�   _�Jة،  وعل&ه،  ،  ال!لفةWاف�ال� مBل*  9ال$] 

ال��ارسات    �اذ اإلج�اءات�إتّ  ال�	ّ ال�الئ�ة إل^قاف هTه  ، ف?ال ع�  عى عل
ها ال��ت!dة م� 

  ة ال��JWجdة.  تWل&e العق�\ات القان�ن&ّ 

الJّ و\ع	 اإل9ّ    نJائج  لل��افWة  الع على  العامة  ق$ل اإلدارة  ال��Bاة م�  واأل�Mاث  �M"ات 

��Jاوحة  لعى عل
ها للM	ی	 خالل الف�Jة افي شأن فات�رات ب&ع ال�	ّ   ،اإلقgJاد^ة ب�زارة الBJارة 

  �$�W^شه� د �
الف�JةوالJّ   2019وماk    2018ب ال����حة م� ق$لها خالل نف*    �l&?ات 

ال��افWة  م�    9لK   ب�اء على  للmMd في صMة إدعاءات ،2019أك�J\�    29بJار"خ  مBل* 

  العارضة .

إج�اءات  وال�J?ّ�� 9لK تMg&ح  ال�ّ	o&ة  للBهة  ال��ّجه  ال��J3ب  على  اإل9ّالع  و\ع	 

مف�9ة   �أسعار  ال$&ع  ���gص  إلّدعاءاتها  األولّ&ة  اإلثdات  ب�سائل  �اإلدالء  الّ	ع�_  رفع 

  اإلن�فاض. 

و\ع	 اإل9ّالع على ما ^ف
	 ت�ج&ه تق�"� خ2J األ�Mاث إلى األ�9اف وtلى م�	وب ال�3Mمة  

   u2020&ف�k  13  بJار"خ
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�ة    36و\ع	 اإل9ّالع على القان�ن ع	د  Wّرخ في    2015لX15ال�    �$�J$عّل8    2015سJال�

   .�إعادة ت�v&2 ال��افWة واألسعار

�ة    477اإل9ّالع على األم� ع	د    و\ع	 Wّرخ في    2006لX15ال�    kف�&u2006    8عّلJال�

�v&2 اإلدارkّ وال�الّي وس
� أع�ال مBل* ال��افWةJّال ed?�.    

األ�9اف   إسJ	عاء   	
^ف ما  وعلى  �ال�لف،  ال��vوفة  األوراق  �Nّ&ة  على  اإل9ّالع  و\ع	 

 
ل �ة 
ال�عّ ال��افعة  لBلWة  القان�نّ&ة  
	ة   ،2020ج�ان    �18م  �ال�Hّ"قة ّWّال ال�قّ�رة  تل]  و\ها 

 Jف األ�Mاث،ل
لى   2Jخ تق�"�  م�  ملg�ّا  ^��ّ   Mي  م�   �?M^ ال�	ّ ول2           ش��ة  أo  k&ة ل 

^��ّ   SIDENOR" س
	ن�ر   لM^ 2?� م�  ��ا   ، اإلسJ	عاء  و\لغها  ال�	ّ "  عل
ها ش��ةل              عى 

 . و\لغها اإلسJ	عاء "Afrique Acier" إف�"N&ا للM	ی	 


	ة ��"�ة اله�امي ملy�Mاتها ال��vوفة ن�Wة م�ها �ال�لف،   ّWّ�3مة الMوب ال	�  وتل] م

�ل�ة ی�م  �ج�ان    25إث� ذل1، قّ�ر ال��ل- ح�+ الق(ّ�ة لل�فاوضة والّ%$�#ح �ال! � 

2020  ،  

  وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي :  و 4ا
  

 

�]  تvلّ   2019مارس    12ة بJار"خ  غة الف�نW&ّ رة �اللّ o&ة �ع�"?ة م�Mّ م] ال�	ّ ح
m تق	ّ      

ال�	ّ خاللها م�  م�   ال�ّ م�ارسات  الM عى عل
ها  عل
ها    	ی	، اشHة في مBال ص�اعة  وعاب] 

�ة  36م� القان�ن ع	د   5تH$&قها ألسعار مف�9ة اإلن�فاض خالفا ألح3ام الفgل W2015ل  

  . �إعادة ت�v&2 ال��افWة واألسعار   8وال�Jعلّ  2015س$�J$�   15خ في ال�Xرّ 
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  [?Jإق  m
الفgل    وح م�  ال�امWة  الفق�ة  ع	د    15أح3ام  القان�ن  �ة    36م� Wل

وسائل اإلث<ات األولّ�ة في    ي 9�8 أن ت%(�ّ م الع�#(ة ال%ّ تق�ّ أن "    سالف الTّك�  2015

ت%ّ� دع�ة   ذل1  ب%�ج�ة مع%��ة، وGHالف  أو م$!�Hة  الع�Hّ�ة  �الّلغة  أرHعة نKائ�، م!ّ�رة 

  . ال�عOي �األم� ل%$!�ح اإلج�اء"

غة  رة �اللّ ] دع�ة العارضة إلى تMg&ح إج�اءات z&امها وتق	^2 ع�"?ة م�Mّ وح
m ت�ّ      

�ة    36م� القان�ن ع	د    �15&ف�ا إقJ?] ذلS أح3ام الفق�ة ال�امWة م� الفgل    ،ةالع�\&ّ Wل

ال$&ان   2015 اإلثdات  سالف  ب�سائل  �إرفاقها  م�  ،  إّدعJه  ما  صMّة   	�ّXت إرت!اب  الJّي 

�ة �الع�"?ة سالفة ال$&ان، ت ال�?�ّ عل
ها لل��ارسا عى ال�	ّ  .KBJWإّال أّنها ل2 ت  

أنّ   m
ال	ّ   وح إج�اءات رفع  الkT شاب  
ّ ال�لل g^ _ال�ّ �ها ح�"ّ ع�� ف} d9قا ألح3ام  ة 

  ك� . سالف الTّ  15الفgل 

  وهلذه األسباب: 
 

  .شكال عوى رفض الدّ  ر اAلسقرّ 
  

الّدائرة القضائّية       الّسيد رضا بن حممود    Aلس املنافسة  األوىلوصدر هذا القرار عن  برKسة 

  .حمّمد شكري رجبو وسي بوعبيدي اد واخلمّ وفتحية محّ  ادي حمّمد العيّ   ةوعضويّة الّسادة والّسّيد

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.    2020جوان 25وتلي علنا جبلسة يوم       

       

 كاتبة اجللسة                الّرئيس                    

     ميينة الّزيتوين               رضا بن حممود                                          

  


