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الحمد  وحده                                                                                                                      تّونسّيةالالجمهوريّة
  المنافسة  مجلس    

  141359 القضّية عدد
  2016 مارس 24 :اريخ القرارت

  

  
  

  قـــــرار
  

  أصدر مجلس المنافسة القرار التـّالي بين:
  

    
  
  

كري  "BIEN VU" شركة بيانفوو :يةالمّدع يف شخص ممثّلها القانوين املتصّرف القضائي الّسيد الطاهر 
ريس عدد  ئبها  29والكائن مقّرها االجتماعي بشارع  الكائن مكتبه  سامي بوصرصاراحملامي تونس، 

 .  1002تونس  42بشارع الشاذيل قاللة عدد 
  من جهة،

  :ماهالمّدعى علي
ئبها األستاذ حمّمد الياس عبد احلّق الكائن  ،يف شخص ممثّلها القانوين "DECLIC" شركة ديكليك -

شا عدد    .3عمارة حدائق الباشا مدرج أ مكتب عدد  41مكتبه بشارع خري الدين 
 بلديّة سكرة يف شخص ممثّلها القانوين والكائن مقّرها بسكرة.  -

ئبتها احملامية درصاف وايل الكائن  ،ممثّلها القانوينيف شخص  "DECLIC" شركة ديكليك المتداخلة:
  . 2حّي النصر  3– 1إقامة الغزالن الطابق األّول مكتب عدد  مكتبها بشارع اهلادي نويرة

 من جهة أخرى.
  

 نيابة عن املّدعية شركة بيانفوو من األستاذ سامي بوصرصاربعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى املقّدمة     
لس حتت عدد  من قيام املّدعى عليها  واليت تشتكي فيها 2014أفريل  10بتاريخ  141359واملرّمسة بكتابة ا

لقرب من اللوحة االشهاريّة الراجعة هلا واملرّكزة مبوجب القرار  شركة ديكليك برتكيز الفتة اشهاريّة 
الصادر عن وزارة التجهيز واإلسكان ومبقتضى عقد اإلشغال الوقيت املمضى مع بلديّة   S3/M/680عدد
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إلضرار مبصاحلها وبعالقتها التجاريّة مع حرفائها وتراجع وهو ما ترّتب عليها ا 2008سبتمرب  1سكرة بتاريخ 
عدم تدّخلها لوضع حّد هلذه املمارسات املخالفة  كما تعيب على املّدعى عليها بلديّة سّكرة  مداخيلها.

 للقانون وعدم االستجابة لطلبها بتمكينها من نسخة من الرتخيص املمنوح للمّدعى عليها شركة ديكليك
إلجراءات القانونّية واجلزائّية الكفيلة حبفظ مصاحلها املهدورة جرّاء ما تزعمه من منافسة غري  قصد القيام 

لس للقول ما يقتضيه نزيهة وخمالفة للقانون والعرف التجاري.  ئب العارضة إىل طلب تدّخل ا وانتهى 
ملنسوبة للمّدعى عليها وإلزام شركة ديكليك القانون يف املمارسات موضوع النزاع والقضاء بثبوت األفعال ا

لقرب من اللوحة االشهاريّة الراجعة هلا.   زالة الالفتة االشهاريّة املرّكزة 
 شركة ديكليك املرّسماألستاذ حمّمد الياس عبد احلّق احملامي نيابة عن املّدعى عليهاعلى رّد  العاإلطّ وبعد      

لس حتت عدد  طلب إخراجها من إطار املسائلة تضّمن والذي  2014ماي  23بتاريخ  234بكتابة ا
النعدام ركن اإلسناد يف جانبها ولعدم الرتخيص هلا يف نشاط اإلشهار من قبل وزارة التجارة والصناعات 

مسها االجتماعي نظرا لسبق إسناد هذا الرت    خيص لشركة أخرى حاملة لنفس امسها.التقليديّة 
لس حتت عدد لمّدعى عليها ل على رّد املمّثل القانوين العاإلطّ وبعد        326بلّدية سّكرة املرّسم بكتابة ا

لس مبّده بنسخة من عريضة الدعوى    .عليها تقدمي اإلجابة املطلوبة له يتسّىن حّىت والذي طلب فيه من ا
لس       وبعد االّطالع على رّد األستاذة درصاف وايل نيابة عن املتداخلة شركة ديكليك املرّسم بكتابة ا

برفض الدعوى من حيث الشكل النعدام الصفة والذي طلبت فيه  2014أكتوبر  21بتاريخ  472حتت عدد 
ئب املّدعية وبصفة احتياطّية بعدم مساعها من حيث األصل.   يف 

  إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة.  الع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباثوبعد اإلطّ      
لس حتت عدد  العاإلطّ وبعد        169على رّد املمّثل القانوين للمّدعى عليها بلديّة سّكرة املرّسم بكتابة ا

خلصوص: 2016مارس  9بتاريخ    والذي تضّمن 
أّن املتداخلة شركة ديكليك حتّصلت على ترخيص من بلديّة سّكرة لرتكيز عالمة اشهاريّة مبلعب  -

نوفمرب  31اىل غاية  2012ديسمرب  1وذلك للفرتة املمتّدة من  10القولف بسّكرة احملاذي للطريق الوطنّية رقم 
العالمة  تّدعي من خالهلا أنّ صدرت شكوى من طرف العارضة  2013أكتوبر  30غري أنّه بتاريخ  2013

عتبار عدم احرتام املسافة االشهاريّة امل رّكزة من قبل املتداخلة قد أضّرت بعالقتها التجاريّة مع حرفائها 
لفصل القا  408من األمر عدد  5نونّية بني اللوحات االشهاريّة املقّدرة مبائة مرت مثلما ّمت التنصيص عليها 

مللك العمومي للطرقات  2012ماي  17املؤرّخ يف  واملتعّلق بضبط شروط واجراءات الرتخيص يف االشهار 
اورة له التابعة لألشخاص.  ألمالك العقاريّة ا  و

نتهاء صلوحّية العقد الربط بينهما  2014جانفي  9أّن بلديّة سّكرة قامت بتاريخ  - عالم املتداخلة 
بتغيري مكان العالمة االشهاريّة وتسوية  2014ماي  28ومطالبتها بتاريخ  2013فيفري  1وذلك بداية من 
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ملكتوب ويف خالف ذوضعّية عقد االشغال يف ظرف أسبوع  ريخ توّصلها  لك ستتوّىل مصاحل البلديّة من 
 اّختاذ االجراءات الالزمة يف الغرض. 

أّن املتداخلة واصلت التمّتع بوضع العالمة االشهاريّة رغم انتهاء مّدة العقد ممّا دفع مبصاحل البلديّة اىل  -
ا اىل جتديد العقد وبناء عليه قامت خبالص معلوم تركيز العالمة االشهاريّة لسنة  . 2014مراسلتها ودعو

سداد املعاليم املتخّلدة بذّمتها تسوية وضعّيتها و طلبت بلديّة سّكرة من املتداخلة  2015جويلية  15وبتاريخ 
يف ظرف أسبوع ويف خالف ذلك ستتوّىل البلديّة حجب حمتوى االشهار يف مرحلة أوىل  2015بعنوان سنة 

نية.  وازالة العالمة االشهاريّة  يف مرحلة 

الصادر عن  44836أّن بلديّة سّكرة قامت حبجب حمتوى االشهار تنفيذا للحكم االستعجايل عدد  -
نة بتاريخ  ر لطريق الوطنّية رقم  2014جويلية  18احملكمة االبتدائّية  والقاضي برفع العالمة االشهاريّة املرّكزة 

10. 

 .النظر فيه اىل حماكم احلّق العام اختصاصيعود الراهنة موضوع الدعوى  أنّ  -

لس حتت       وبعد االّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املرّمسة بكتابة ا
يف تقرير ختم األحباث وأقّر بكون املمارسات واليت أيّد من خالهلا ما ورد  2016 فيفري17بتاريخ  97عدد 

ا تندرج ضمن أعمال املنافسة غري املشروعة وال ترقى اىل مستوى املمارسات املخّلة  املثارة وعلى فرض ثبو
  ملنافسة ممّا جيعلها خارجة عن االختصاص احلكمي للمجلس.

عادة تنظيم  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد     واملتعّلق 
  املنافسة واألسعار.

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد     
  وسري أعمال جملس املنافسة.

لطريقة القانونيّ  وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة     ة مللّف وعلى ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تال املقّرر السّيد الناصر السيفاوي ملّخصا من تقرير ختم  2016 مارس 10جللسة املرافعة املعّينة ليوم  و

  . األحباث
ا شركة ماملّدعى عليهبلغ االستدعاء إىل املّدعية شركة بيانفو ومل حيضر من ميثّلها كما بلغ االستدعاء إىل و     

  من ميثّلهم.ضر ديكليك وبلديّة سّكرة واملتداخلة شركة ديكليك ومل حي
مللّف.     ا الكتابّية املظروفة نسخة منها  يل ملحوظا   وتلت مندوب احلكومة السّيدة هيام 
لس     لقرار جبلسة يوم  وإثر ذلك قّرر ا  .2016مارس  24حجز القضّية للمفاوضة والتصريح 

  المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:وبها وبعد                         
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 النزاع الراهنمرّد املتداخلة أّن الشركة من مظروفات املّلف ومن دفوعات طريف النزاع و  يستخلصحيث      
لنظر إىل  احنصر يف معرفة ما إذا كانت لقرب من اللوحة االشهاريّة الراجعة  عملّية تركيز الفتة اشهاريّة 

مللك العمومي للطرقات تشكّل خرقا  العارضة ا العمل يف جمال اإلشهار  للقوانني والرتاتيب اجلاري 
اورة له التابعة لألشخاص ألمالك العقاريّة ا لتاو  و خّلة امل اتمارسمستوى امل يل أن ترتقي إىلميكن 

  تنظيم املنافسة واألسعار. اعادة من قانون  5لفصل املنصوص عليها ملنافسة 
ييدا لدعواها وحيث       عقد إشغال وقيت للملك العمومي البلدي لغاية اإلشهار أبرمته مع قّدمت العارضة 

لرتخيص هلا يف إقامة  2008سبتمرب  1بلديّة سّكرة بتاريخ  وقرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابّية 
تاريخ وذلك استجابة لطلبها املقّدم ب 2005ركائز اشهاريّة على ملك الدولة العمومي للطرقات مؤرّخ يف سنة 

إلضافة إىل حمضر معاينة بواسطة عدل التنفيذ األستاذة أساور البهلول حتت العدد الرتيب  2005أفريل  23
موضوع  مرفوقا بصورة فوتوغرافّية ملكان تركيز اللوحتني االشهاريّتني 2013أكتوبر  22واملؤرّخ يف  11486
  .اخلالف

صاحب اللوحة االشهاريّة يؤخذ من طلبات العارضة عدم دقّتها جتاه حتديد الطرف املشتكى به وحيث      
  املزامحة.

مبنافسة غري مشروعة يف شركة ديكليك يف نزاع احلال بزعم قيامها املّدعى عليها وحيث أقحمت العارضة      
ئق املقّدمة من قبلها تبّني للتحقيق عدم حني أنّه وبعد استقراء رّد الشركة املّدعى عليها والتثّبت من مجلة  الو

       حلال.وجود مربّر قانوين إلدخاهلا كطرف مّدعى عليه وهو ما يستدعي إخراجها من نزاع ا
ترّتب عليها اإلضرار مبصاحلها وبعالقتها التجاريّة ها منبكون التصّرفات املشتكى العارضة متّسكت وحيث     

لوضع حّد هلذه املمارسات  بعدم التدّخل املّدعى عليها بلديّة سّكرةإلضافة إىل ما تعيبه على مع حرفائها 
  .املمنوح للمّدعى عليها شركة ديكليك االستجابة لطلبها بتمكينها من نسخة من الرتخيص ورفض

حقيق التأّكد من مدى حصول العارضة من عدمه على الرتخيص املستوجب ملمارسة للت  يتسنّ وحيث مل    
الوقيت للملك العمومي البلدي لغاية اإلشهار  اإلشغالمهنة عون اإلشهار التجاري أو قيامها بتجديد عقد 

ا االشهاريّة وذلك نظرا خللّو ملّف القضّية من  املربم بينها وبني بلديّة سّكرة مبا يكفل هلا احلّق يف تركيز لوحا
ئق واملستندات   .مثل هذه الو

املتواجدة خالفا ملا ذهبت إليه العارضة فيما يتعّلق بعدم قانونّية تركيز لوحة اشهاريّة مزامحة للوحتها وحيث     
ئق املقّدمة  ثر استقراء ردود املتداخلة شركة ديكليكافقد توّصل التحقيق مللك العمومي البلدي  ومجلة الو

على رخصة ممارسة مهنة عون  2012جويلية  14هذه األخرية حتّصلت بتاريخ إىل نتيجة كون من قبلها 
التابعة هلا قد ّمت تركيزها  اللوحة االشهاريّةكما أّن التجاري من وزارة التجارة والصناعات التقليديّة   اإلشهار

اور للملك العمومي البلدي لغاية  مللك العقاري ا مبلعب القولف بسكرة وذلك مبقتضى عقد إشغال وقيت 
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إشغال مربم بينها وبني شركة قولف قرطاج وعقد  2012ديسمرب  17اإلشهار أبرمته مع بلديّة سّكرة بتاريخ 
  .2012سبتمرب  12بتاريخ 

مبخالفة اقتصاديّة تصّنف ضمن خانة املنافسة  يف واقع األمر تتعّلقها املمارسات املشتكى منأّن وحيث     
رها املصاحل الشخصّية لألطراف املتنازعة دون أن تكون هلا انعكاسات سلبّية  غري النزيهة اليت ال تتعّدى آ

خترج عن اختصاص جملس املنافسة املنحصر األمر الذي جيعلها  آلّيات سوق اإلشهار التجاري احلضريعلى 
ملنافسة يف املمارسات املخلّ  لفصل ة  اليت هلا من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار و  5املنصوص عليها 

  .إىل حماكم احلّق العامّ فيها النظر ن العاّم للسوق املرجعّية وترجع مسألة ثري على التواز 
  

  :لهذه األسبابو                                   

  قرّر المجلس رفض الّدعوى لعدم االختصاص.     

سة السّيد احل     لس املنافسة بر ّ وعضويّة وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل  بيب جاء 
  ماجدة بن جعفر والّسادة لطفي الشعاليل وحمّمد بن فرج واهلادي بن مراد. السّيدة
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2016 مارس 24وتلي علنا جبلسة يوم      

  
  كاتبة الجلسة                          الرّئيس             

     
       ّ   يمينة الزيتوني                       الحبيب جاء با
  


