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 الجمهوريّة التّونسيّة                                                                                    الحمد   
 مجلس المنافسة

  161435:  القضيّة عدد
     2018أفريل   12تاريخ القرار: 

  

  
  

 قـــرار
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:
  

  
  

زنقة ، 8612الكائن مقّرها بنهج  ،شركة املغرب الّدويل لإلشهار يف شخص ممثّلها القانوين املّدعية:
لثّابتتونس 1املنطقة الّصناعّية الّشرقّية ، 5عدد  ئبها األستاذ بوبكر  الكائن مكتبه بعمارة  ،، 

  تونس، 1073مونبليزير ، 8300ج ، ب 2سيماف شّقة 
  مــن جـهـــة،                                                                             

   ا:ماملّدعى عليه
 مكّرر 9عدد  نهج الّنيجر، الكائن مقّرها بيف شخص ممثّلها القانوين +ODV.شركة وكالة اإلشهار 1

ئبها األستاذ حمّمد اجلربي لطّابق الثّالث مكتب عدد  ،تونس،  شارع احلبيب ب 9الكائن مكتبه 
نة، ،34عدد  بورقيبة   أر

الكائن مقّرها بشارع حمّمد اخلامس  ،.شركة وكالة اإلشهار القروي والقروي يف شخص ممثّلها القانوين2
ئبها األستاذ حمّمد كرمي كريفة لطّابق الكائن مك ،تونس،  ب ب  31مكتب عدد  3تبه  إقامة 

بل ،اخلضراء   تونس، 1006ب اخلضراء  ،ج 
  مــن جـهـــة أخرى.  

  
  

  
لس بتاريخ  بعد االّطالع على عريضة الّدعوى املقّدمة من و  2016أكتوبر  7املرّمسة بكتابة ا

لثّابت  تنشط  واليت جاء فيها أّن هذه األخريةشركة املغرب الّدويل لإلشهار  نيابة عناألستاذ بوبكر 
 ّ اورة له وأ لطّرقات واألمالك العقاريّة ا شاركت يف  ايف جمال اإلشهار بواسطة احلوامل املثّبتة 

للّرتخيص الوقيت لغاية إشهاريّة ألجزاء امللك  2012طلبات عروض نّظمتها بلديّة تونس يف ديسمرب 
ّم املنطقة املركزيّة واملنطقة الّشرقّية والثّانية العم ومي للطّرقات الّتابعة لبلديّة تونس يف حّصتني: األوىل 
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ا مل تبذل العرض املايل األرفع  طلب عروضّي املّدعية ّم املنطقة الّشمالّية واجلنوبّية، ومل تفز  لكو
لّنظر لعدد املواقع و  كّل فازت  كلفتها واملداخيل املتوّقعة منها، يف حني رغم أّن عرضها كان مدروسا 

لعرضني وتعاقد مع بلديّة تونس ووكالة اإلشهار القروي والقروي  +ODVمن وكالة اإلشهار 
إىل طلب عروض  بعضها يعود ج بدائرة بلديّة تونس واليتاألالستغالل ركائز إشهاريّة يف الطّرقات و 

مبا يفوق عدد الّلوحات املرّخص فيها وانتهت مّدة استغالهلا ومل تدرج بطلب  2007اخلاص بسنة 
لّتوازي مع تركيز لوحات جديدة موضوع 2013عروض اخلاص بسنة ال ، ورغم ذلك يستمّر استغالهلا 

  .2013سنة لعروض الطلب 
الّنصوص املنّظمة للقطاع وخاّصة القانون  خيالف ما سبق بيانه ئب الّشركة املّدعية أنّ وأّكد 

وكرّاس شروط  2010فيفري  15املؤرّخ يف  2010لسنة  261واألمر عدد  2009لسنة  12عدد 
إزالة الّلوحات والرّكائز اليت انتهت تراخيصها وكذلك غري واليت تقتضي اخلاص بطلب العروض، 

ويرتّتب عن عدم ممارستها قيام  ،املرّخص فيها، وهي وظيفة ضبط إداري أسندها القانون للبلديّة
  ا ثبت الّضرر عنها للغري.مسؤولّيتها إذ

عّدة فضاءات لإلشهار من بناءات اخلواص اليت تطّل على الطّرق تكرتي املّدعية  كما أنّ 
وة البلديّة ع البلديّة ن استغالهلا للفضاء البلدي، وهي أعباء يتّم حتّملها وتدفع معّينات كرائها واأل

ا  على أساس عدم وجود حوامل أخرى يف نفس الّطريق غري مرّخص فيها وغري مدفوعة األجر لكو
قّل  خترج عن طلب العروض ممّا يعيقها عن تسويق فضائها أو يضطّرها يف بعض األحيان لتسويقه 

   ا.من الكلفة، وهو ما تسّبب يف خسائر هل
 تقدمي املنافسنيعرضا مالّيا لكّل قسط من طلبات العروض يطابق قيمتها، و  ورغم تقدميها
منعها ّمت ّي من طلبات العروض ومن مثّة  مل تفز فإّن املّدعيةوهي نظرّ خاسرة،  عروضا أكثر قيمة

  من الّدخول إىل فضاء الّتسويق يف الطّرقات البلديّة بتونس.
ا تشّكل منافسة غري املّدعية  رنتج عن ذلك تضرّ قد و   من فوضى تركيز وتسويق الّلوحات لكو

نزيهة تنبين على مداخيل دون أعباء لبعض الّشركات والقبول بطلبات عروض مرتفعة األمثان للّتغطية 
على استغالل ركائز ولوحات أكثر من العدد واملواقع املشمولة بطلب العروض، وهو ما جيعل منها 

  حة يف القيام بدعوى احلال.ذات صفة ومصل
ئب املّدعية اعتبار املمارسات الّصادرة عن املّدعى عليهما من قبيل ما سبق ىوبناء عل ، طلب 

ملنافسة على معىن الفصل    من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 5املمارسات املخّلة 
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على الرّد يف  +ODVنيابة عن شركة  وبعد االّطالع على الّتقرير املقّدم من األستاذ حمّمد اجلربي
لس بتاريخ ّدعوى عريضة ال   والذي جاء به ما يلي: 2016ديسمرب  28املرّسم بكتابة ا

لفرتة املرتاوحة من سنة  أّن فوز - إىل  2007منّوبته بطلب العروض الّصادر عن بلديّة تونس املتعّلق 
األمر  قيمة املالّية واملواقع احملّبذةمعرفة دقيقة حلجم طلبات املزّودين من حيث ال أكسبها 2012سنة 

) أدىن بكثري 2018-2013تكلفة االستثمار يف طلب العروض الّصادر عن بلديّة تونس ( الذي جعل
)، وهو ما مّكن الّشركة من توفري نسبة 2012-2007من الكلفة املقّدرة لطلب العروض الّسابق (

مرت مربّع مّكنتها من  10عالمة إشهاريّة من حجم  60حيث أّن كلفة  ،ة من كلفة االستثمارهامّ 
  ألف دينارا. 480000توفري مبلغ يساوي 

عمل الومذّكرة  2012ماي  17املؤرّخ يف  408هذا وقد احرتمت الّشركة ما جاء يف األمر عدد 
وإسناد الّرتاخيص من اجلهة اإلداريّة  وذلك من خالل تسوية الوضعّيات 2013مارس  25املؤّرخة يف 

املختّصة وهو ما أّدى إىل خالص املعاليم مرّتني لفائدة اإلدارة اجلهويّة للّتجهيز وكذلك بلديّة تونس، 
  من العالمات اإلشهاريّة دون عبء إضايف. اإضافيّ  اعدد ااستغالهل إّدعاء العارضة وهو ما يفّند

املشاركة يف طلب العروض ببلديّة تونس إّال بعد استيفاء واحرتام كما أنّه ال ميكن قانو 
ئق املبّينة بكرّاس الّشروط املعّد للغرض.   اإلجراءات القانونّية والو

نة منذ سنة املّدعية  سبقولقد  إىل غاية  2006أن فازت بطلب العروض الّصادر عن والية أر
واصلت استغالل الطّرقات ملّدة أربعة و قّدمت أسعارا أرفع من بقّية املنافسني،  بعد أن 2011سنة 

سنوات إضافّية دون خالص املعاليم البلديّة وذلك إىل حني صدور طلب العروض اخلاّص بسنة 
ا تعّد املؤّسسة اليت تضّررت  .2016 ّ نة خاّصة وأ من ممّا دفع منّوبته إىل التظّلم لدى بلديّة أر
لقسط األّول من لزمة اإلشهار اإلش ، حيث أنّه منذ فوزها  هار الفوضوي وغري املرّخص فيه قانو

ت إشهاريّة مبختلف دينارا تفاجأت بقيام عديد املنافسني برتكيز عالما 2620000مببلغ سنوي مقداره 
ك مبعاينات والّشوارع موضوع القسط األّول من لزمة اإلشهار، وّمت توثيق ذل جاألاألحجام داخل 

ة، وهو ما رمسّية بواسطة عدول تنفيذ ختّص املمارسات غري الّنزيهة وغري األخالقّية اليت ارتكبتها املّدعي
القسط الذي ّمت الفوز به وذلك النتفاء أهّم بند يف كرّاس الّشروط أال وهو مبدأ  دفعها إىل الّتنازل عن

  احلصريّة وجنم عن ذلك خسائر ماّدية ومعنويّة. 
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التصّدي هلذه الظّاهرة رفعت قضّية عدلّية بغرض إزالة الّلوحات  مام عجز بلديّة تونس عنوأ
ّ ضّد بلديّة تونس  اإلشهاريّة الفوضويّة وتقدير اخلسائر املاّدية واملعنويّة واستصدرت حكما قضائّيا 

زالة الّلوحات الفوضويّة استعجالّيا.   يقضي 
كمة االبتدائّية بتونس بغرض تعويضها عن الّضرر املاّدي كما قامت الّشركة بقضّية لدى احمل

  واملعنوي كما هو موّثق بتقرير االختبار.
عتبار ضعف بناء على ما سبق، و  ئب املّدعى عليها رفض الّدعوى شكال وأصال  طلب 

اال ميك املؤيّدات املقّدمة من املّدعية اليت ال تعدو أن تكون صورا فوتوغرافّية غري رمسّية   .ن االعتداد 
نيابة عن شركة وكالة اإلشهار  األستاذ حمّمد كرمي كريفة الّتقرير املقّدم منوبعد االّطالع على 

لس بتاريخ  على عريضة الّدعوى الردّ يف  القروي والقروي والذي  2016نوفمرب  23املرّسم بكتابة ا
  جاء به ما يلي:

إضافة إىل غياب ، الّدعوى إىل اّدعاءات جمّردة ال أساس هلاعريضة استندت  من حيث الّشكل: -
  مؤيّدات ملا ّمت نسبته لوكالة اإلشهار القروي والقروي.

لس  15أّن الفصل  ااعتبار و  من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار ينّص على أن "يصرّح ا
ه أو كانت غري مدّعمة بقرار يقضي برفض الّدعوى إذا كانت الوقائع ال تدخل ضمن مشموالت

  .، فإنّه يّتجه رفض الّدعوى شكالبوسائل إثبات
شركة القروي قامت  c1/2013تبعا لطلب العروض عدد  بصفة احتياطّية: من حيث األصل: -

، 2013فيفري  7بتقدمي عروضها املالّية إىل جلنة فتح العروض ببلديّة تونس املنعقدة بتاريخ  والقروي
لعقد لزمة يهّم القسط الثّاين يرّخص هلا مبقتضاه  هاوأسفرت الّنتيجة الّنهائّية لطلب العروض إبرام

ا قّدمت أحسن عرض مايل. ّ عتبار أ ج لغاية اإلشهار    ستغالل الّشوارع واأل
والحظت املّدعى عليها منذ بداية استغالهلا للعقد انتصا عشوائّيا لعديد الالّفتات اإلشهاريّة 

ج املشمولة بعقد الّلزمة ومن بني أهّم املنتصبني جند شركة املغرب الّدويل لإلشهار ، لّشوارع واأل
راة.   املّدعية وذلك حسب حماضر املعاينات ا

ئب املّدعى عليها أ ّن اعتبار املّدعية عدم فوزها بطلب العروض منافسة غري شريفة ال وأّكد 
عتبار أّن منّوبته قّدمت عرضا مالّيا أرفع من بقّية العارضني.  ،   يستقيم واقعا وقانو

 2007خبصوص استغالل املّدعى عليها لطرقات وشوارع موضوع طلب العروض لسنة و 
 للّنيابة اخلصوصّية لبلديّة تونس أّن بعض الطّرقات قد تبّني ف ،2013واخلارجة عن طلب العروض لسنة 
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عتبارها طرقا مرّقمة وذلك عمال بقرار وزير الّتجهيز واإلسكان املؤرّخ يف  بعة هلا  أفريل  27غري 
حكام األمر  1987 وهو ما يستوجب احلصول على تراخيص من وزارة الّتجهيز واإلسكان عمال 
املتعّلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهاريّة على ملك  1986 أفريل 20املؤرّخ يف  656عدد 

اورة له.   الّدولة العمومي للطّرقات أو على األمالك ا
لّتايل، فإّن ما ّمت نسبته  ج وطرقات بطريقة غري قانونّية ال أساس  ملنّوبتهو ستغالل أ واملتعّلق 

عتبار حصوهلا على تراخيص من وزارة   الّتجهيز واإلسكان. له من الصّحة 
شركة املغرب الّدويل لإلشهار تكّبدته يف الواقع منّوبته وذلك بسبب  أّن الّضرر الذي تّدعيهكما 

ختاذل وتقاعس الّنيابة اخلصوصّية لبلديّة تونس يف ممارسة سلطات الّضبط اإلداري املخّولة هلا قانو 
ج يف احلّصة ملنع الّرتكيز العشوائي لالّفتات اإلشهاريّة، حيث ق دراج بعض الّشوارع واأل امت البلديّة 

ا طرق مرّقمة ختضع للّرتخيص من وزارة الّتجهيز  ّ ا املّدعى عليها واّتضح يف ما بعد أ اليت فازت 
  واإلسكان ممّا اضطّرها إىل طلب احلصول على تراخيص إضافّية. 

فض الّدعوى شكال لتجّردها من ر  ئب املّدعى عليها يطلبفإنّه وبناء على كّل ما سبق، 
  وسائل اإلثبات ويف األصل وبصفة احتياطّية الّتصريح بعدم جّدية اّدعاءات العارضة.

ا  وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم األحباث املدىل 
أّن افتقار الّدعوى لوسائل اإلثبات األّولّية املتعّلقة ذي جاء فيها وال 2018 فيفري 27بتاريخ 

من الفصل  6شكال لتضّمنها خطأ إجرائّيا وفقا ألحكام الفقرة  هاملمارسات املثارة يستوجب رفض
عادة تنظيم املنافسة واألسعار واليت تنصّ  15 العريضة وسائل  على أن تتضّمن من القانون املتعّلق 

ألمر لتصحيح اإلجراء ة وخبالف ذلك تتمّ اإلثبات األوليّ    . دعوة املعين 
عادة  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 على القانون عددبعد االّطالع و  املتعّلق 

  تنظيم املنافسة واألسعار.
لطّريقة  مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

ا تال املقّرر السّيد صبحي شعباين 2018 مارس 22القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  ملّخصا ، و
ئب املّدعية شركة املغرب الّدويل لإلشهار من تقرير ختم األحباث، وحضر  لثّابت  األستاذ بوبكر 

ا طالبا إجراء حبث تكميلي مع بلديّة  ورافع يف ضوء عريضة الّدعوى متمّسكا بطلباته املتضّمنة 
ئب وحضر ا ،تونس للتأّكد من صيغ تنفيذ صفقات استغالل الرّكائز اإلشهاريّة ألستاذ حمّمد اجلربي 

برفض الّدعوى شكال لتجّردها  ورافع طالبا القضاء بصورة أصلّية +ODVاملّدعى عليها وكالة اإلشهار 
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ملنافسة وحضر  ،واحتياطّيا رفضها أصال مؤّكدا أّن منّوبته هي من تضّررت من املمارسات املخّلق 
ئب املّدعى عليها وكالة اإلشهار القروي  األستاذ حممد نزار الطربيب يف حّق زميله حممد كرمي كريفة 

  والقروي طالبا القضاء بصورة أصلّية برفض الّدعوى شكال لتجّردها.
ا الكتابّية املظروفة نسخة منها  وحضرت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملحوظا

  .مللفّ 
حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح    .2018 أفريل 12وإثر ذلك قّرر ا

  

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

  
  

تعيب املّدعية على الّشركتني املّدعى عليهما تركيز وتسويق لوحات إشهاريّة بطريقة حيث 
طلبات عروض مرتفعة األمثان للّتغطية على استغالل قبول تنطوي على منافسة غري نزيهة من خالل 

  .ركائز ولوحات أكثر من العدد واملواقع املشمولة بطلب العروض
استغالل الالّفتات اإلشهاريّة موضوع طلب العروض  تواصل تشري املّدعية كذلك إىلوحيث 

لّتوازي مع تركيز الّلوحات والالّفتات موضوع طلب العروض الّصادر  2007الّصادر يف سنة  وذلك 
ّي من طلبات العروض ، وهي مجيعها ممارسات تسّببت يف منع املّدعية من الفوز 2013يف سنة 

الّتسويق يف الطّرقات البلديّة بتونس كما تسّبب يف منافستها ومن مثّة منعها من الّدخول إىل فضاء 
 مباشرة يف الفضاءات املكرتاة.

ا ومل تتوّل إرفاق وحيث بوسائل اإلثبات الّالزمة  دعواها ةعريض اكتفت املّدعية ببسط اّدعاءا
ا إلقامة الّدليل على املمارسات املشتكى منها  أن تؤول إىل عرقلة الّسري الطّبيعي آلليات واليت من شأ

دف الّسوق لّنزاع واليت  ألمثان املرتفعة املقّدمة يف إطار طلب العروض املعين  ، وخاّصة يف ما يتعّلق 
  .ائي لالّفتات اإلشهاريّةإىل الّتغطية على االستغالل العشو 

العريضة  تضمنيمن قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  15الفصل  أحكام أوجبت وحيث
ألمر لتصحيح اإلجراء خالف ذلك تتمّ أنّه يف ة و وسائل اإلثبات األوليّ     .دعوة املعين 

 2016أكتوبر  18 مؤرّخ يفمكتوب  ومبوجب يف إطار الّتحقيق يف الّدعوى الرّاهنةّمت  وحيث
ملكتوب  ا أحجمت عن الرّد رغم ثبوت توّصلها  ّ مطالبة املّدعية بتصحيح اإلجراء املختّل غري أ

  املوّجه إليها.
  .اّجته بناء على ما تقّدم الّتصريح برفض الّدعوى شكال الختالل عريضة الّدعوىوحيث 
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  و هلذه األسباب
لس    . رفض الّدعوى شكالقّرر ا

  

سة السّيد رضا بن حممود وصدر  لس املنافسة بر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
نو عمر الّتونكيت وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي و    .معز العبيدي والسّيدة رمي بوزّ

  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2018أفريل  12وتلي علنا جبلسة يوم 
     

  الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                    
   

  رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   
 

 


