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                                                                                                                          ةة التونسیّ الجمھوریّ 
ّ وحده   الحمد 

  مجلس المنافسة  
                   **  

   143032عدد  اإلستعجالیّة ةالقضیّ 
  2015 مارس 26 تاریخ القرار:

 
  استعجالي قـــــرار

  الي بین:التّ القرار  مجلس المنافسةأصدر 
  
       في شخص ممّثّ◌لھا القانوني، الكائن مقّرھا ب  "TERNA"شركة   :الطالبة

"85. Mesogion Ave, Athens 11526, Greece."  
  ،من جھة

الشركة التونسیّة للكھرباء والغاز في شخص ممثّلھا القانوني،   :المطلوبةو
   .تونس 38الكائن مقّرھا بنھج أتاتورك عدد 

 من جھة أخرى.
  

الممثّل القانوني لشركة قبل  بعد اإلّطالع على المطلب االستعجالي المقّدم من
"TERNA" 143032بكتابة مجلس المنافسة تحت عدد  ّسموالمر 2014 أوت  22 بتاریخ 
توقیف تنفیذ إجراءات إبرام الصفقة العمومیّة موضوع طلب اإلذن بمي إلى اروال 

المتعلّق بانجاز محّطة كھربائیّة ذات توربینات  "E 4014 2014" العروض الدولي عدد
  . ةمیغاوات بجھة المرناقیّ  660و  560غازیّة بطاقة جملیّة تتراوح بین 

وفي إطار عزمھا كون ھذه األخیرة   في  لطالبةالممثّل القانوني لتند ویس
تفاجئت بما والمنّظم من طرف المطلوبة  الراھن  طلب العروضالمشاركة في 

تتعلّق باألساس في أن تمییزیّة من شروط البند الثاني من كّراس الشروط  تضّمنھ
من بین أعضائھ   رئیس أشغالوكیل  یتعّھد المجّمع الصناعي في عرضھ بتعیین

توكل لھ حصریّا مھّمة أشغال بناء التوربینات الغازیّة للمحّطة الكھربائیّة المزمع 
باإلضافة إلى كونھا  ال  عائقا أمام مشاركتھا في الصفقة الراھنةانجازھا والتي تمثّل 

   .تحقّق للمشتري العمومي عروضا مالیّة أكثر تنافسیّة 
بإرسال مكتوب إلى  إلى مبادرة ھذه األخیرة  كما یشیر الممثّل القانوني للطالبة

 10المطلوبة ونسخة منھ إلى الوزیر المكلّف بالصناعة والطاقة والمناجم بتاریخ 
لغاء الشرط التمییزي الذي تضّمنھ البند السالف وذلك قصد حثّھم على إ 2014جویلیة 

   .ذكره غیر أنّھا لم تلق أّي ردّ 
الع على ما یفید توجیھ تقریر ختم األبحاث إلى األطراف وإلى وبعد اإلطّ 
  مندوب الحكومة.
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بتاریخ ملحوظات مندوب الحكومة المّرسمة بكتابة المجلس الع على وبعد اإلطّ 
  :فیھا بالخصوصي جاء والت  2015 فیفري 24

األصل في من كون  فقھ قضاء مجلس المنافسة   التذكیر بما استقّر علیھ -
 إجراءات التقاضي لدیھ أن تكون العرائض محّرر باللغة العربیّة.

 11إّن التطّرق إلمكانیّة اتّخاذ اإلجراءات التحفّظیة المنصوص علیھا بالفصل  -
من قانون المنافسة واألسعار یفترض مبدئیّا احترام الطالبة لإلجراءات الشكلیّة التي 
نّص علیھا فقھ قضاء المجلس في عدید القرارات والتي أّكد فیھا على أنّھ " ال تقبل 

 الوسائل التحفّظیة إالّ في نطاق قضیّة سابقة النشر". الطلبات المتعلّقة باتّخاذ
طلب المّدعیة ال یندرج بأّي حال  اقتراح رفض الدعوى شكال  نظرا إلى كون -

إلى عدم توفّر   إضافةمن األحوال ضمن االختصاص االستعجالي لمجلس المنافسة 
لمنافسة من قانون ا 11أّي شرط من الشروط المحّددة بالفقرة األخیرة من الفصل 

 .واألسعار 
جویلیة  29المؤّرخ في  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد                 

المتعلّق بالمنافسة واألسعار مثلما تّم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة  1991
  .2005جویلیة  18خ في المؤرّ  2005لسنة  60وآخرھا القانون عدد 

المتعلّق بضبط  2006فیفري  15المؤّرخ في  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  التّنظیم اإلداري و المالي وسیر أعمال مجلس المنافسة.

وبعد اإلّطالع على بقیّة األوراق المظروفة بالملّف وعلى ما یفید استدعاء 
    .2015 فیفري  26األطراف بالطریقة القانونیّة لجلسة المرافعة المعیّنة لیوم 

 " ممثّلھا القانوني السیّدحضر و "TERNA"شركة  الطالبةوبلغ االستدعاء إلى 
Franco Fushini "  الشركة التونسیّة للكھرباء " المطلوبة كما بلغ االستدعاء إلى

وبعد المفاوضة الحینیّة قّرر المجلس تأجیل النظر . ولم یحضر من یمثّلھا " والغاز
 مطالبا المّدعیة  بتقدیم عریضة دعواھا  2015مارس  19في القضیّة إلى تاریخ 

  باللغة العربیّة وإحضار محام للدفاع عن حقوقھا.
في حّق الطالبة  " Franco Fushini " حضر السیّد 2015مارس  19في جلسة و

الشركة من یمثّل المطلوبة "وأعاد ما ذكره ضمن عریضة الدعوى ولم یحضر 
تّم االستماع إلى ملّخص من تقریر ختم األبحاث  بھا". والتونسیّة للكھرباء والغاز

  یفاوي.السید النّاصر السّ  ولید القاني نیابة عن زمیلھ المقّرر  تاله المقّرر
ة المظروفة نسخة الكتابیّ  املحوظاتھتلت مندوب الحكومة السیدة ھیام بالي و

   .منھا بالملفّ 
ة للمفاوضة والتصریح بالحكم بجلسة یوم قّرر المجلس حجز القضیّ وإثر ذلك 

  .2015مارس  26
  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:

إجراءات الدعوى إلى المنافسة التي یرمي الّطلب الّراھن إلى توقیف  حیث
 موضوع طلب العروض الدولي عدد اتّخذتھا المطلوبة إلبرام الصفقة العمومیّة

"2014 E 4014"  المتعلّق بانجاز محّطة كھربائیّة ذات توربینات غازیّة بجھة
  المرناقیة. 
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تنعى الشركة الطالبة على المطلوبة أنّھا قامت بإدراج شروط فنیّة حیث و
تمییزیّة ضمن البند الثاني من كّراس الشروط تجبر من خاللھا كّل مجّمع صناعي 

في المشاركة في الصفقة الراھنة بالتنصیص في وثیقة التعّھد على االلتزام  یرغب
بتعیین وكیل رئیس أشغال من بین أعضائھ توكل لھ بصفة حصریّة مھّمة بناء 
التوربینات الغازیّة للمحّطة الكھربائیّة المزمع انجازھا والتي حسب زعمھا من 

لشركات المنافسة التي ال یمكنھا شأنھا أن تحّد من المنافسة وذلك بإقصاء عروض ا
  ضمان التقیّد بالشرط الفنّي السابق ذكره.

أّي عریضة في أصل النزاع لدى كتابة المجلس وھو ما الطالبة  لم تقّدم وحیث 
یجعل طلبھا من ھذه الناحیة مخالّ بإجراء شكلي ضروري نّصت علیھ أحكام الفقرة 

من قانون المنافسة واألسعار الذي مّكن المجلس من النظر  11األخیرة من الفصل 
  في حالة التأّكد إلى حین البّت في أصل النزاع.

طلب فإّن عمال بالقواعد اإلجرائیّة التي تسوس مادة القضاء المستعجل  وحیث
اقترن بقضیّة في  متىاتّخاذ وسائل تحفّظیة ال یصّح قبولھ من حیث الشكل إالّ 

 األصل سابقة النشر. 
  ولهذه األسباب

  .شكال رفض الدعوى المجلس قّرر       
المنتصبة في الماّدة االستعجالیّة  األولىوصدر ھذا القرار عن الدائرة القضائیّة      

ّ وعضویّة الب الحبیب جاءرئاسة السیّد ب ن سلوى بن والي وإیناس معّطر یسیّدتا
   ن عماد الدرویش والھادي بن مراد.یوالسیّد

كاتبة الجلسة السیّدة یمینة  بحضور 2015 مارس 26وتلي علنا بجلسة یوم      
  الزیتوني.

  كاتبة الجلسة                         الرّئيس              
  

ّ ب  الحبيب جاء            يمينة الزيتوني                             ا


