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الحمد الجمهورية التونسية

مجلس المنافسة

191551عدد القضية

2021فيفري25تاريخ القرار

رارـــــق

المنافسة القرار التالي بينأصدر مجلس 

نائبتها األستاذة درصاف   ،في شخص ممثلها القانوني   DECLICديكليكشركة عيةالمدّ 

حي  ،الثالثالطابق ،بلوك س ،33مكتب عدد س مكتبها بعمارة جنان البحيرة،  الكائن ،والي

، تونس،2الصنوبر البحيرة 
،من جهة

 في شخص ممثلها القانوني IMS OUTDOORاياماس أوتدورشركة  عى عليهادّ المو

نائبها  ،تونس6،1001عدد  ،هج الحسين بوزيانها بـنمقرّ 

26

 أخرىجهة من 

بتاريخ  ي والمسّجلة درصاف والمة من األستاذةالمقدّ  عوىالدّ  عريضة على اإلطالع بعد

لت منذ أوت حصّ ت ةعيالمدّ الشركة أنّ  والمتضمنة، 191551تحت عدد 2019ديسمبر 20

 عى عليهادّ الم أنّ ، غير ة  بمنطقة عين زغوانلوحة إشهاريّ تركيز لبلدية على رخصة 2015

ب لها في خسارة عقود إشهار بما تسبّ  لوحتهاحجبتة كبيرة الحجم تركيز لوحة إشهاريّ ت تولّ 

صاالت تونسشركة اتّ 
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بالمنافسة على معنى الفصل الخامس إخالال  يعدّ  عى عليهاالمدّ ماقامت به  نّ أوباعتبار

من تطلب فهي ، ق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعارالمتعلّ 2015لسنة 36من القانون عدد 

ة المضرّ تعويضها عن وموضوع المخالفة اإلشهارية وحةلّ بإزالة ال هاإلزام مجلس المنافسة

وأّن صة ، خاالتي أبرمتها مع حرفائها اء قطع عقود اإلشهارحقة بها جرّ ة الالّ ية والمعنويّ المادّ 

سبتمبر 4المؤرخ في 13مخالف للمنشور المشترك عدد  ل عليهالمتحصّ  بلديالص رخيتّ ال

مةرقات المرقّ تركيز واستغالل عالمات اإلشهار بالطّ المتعلق ب2019

19من األستاذة درصاف والي بتاريخ م اإلضافي المقدّ  قريروبعد اإلطالع على التّ 

ى إلى أدّ بما حترم المسافة القانونية لم يد لالفتتهتركيز الضّ  أنّ  والذي جاء فيه، 2021جانفي 

ومنافستها في الموقع  ةبتها من استغالل لوحتها اإلشهاريّ ؤيا عنها وحرمان منوّ حجب الرّ 

المواقع  للشركات المستشهرة التي تبحث عن أهمّ وية للمستهلك ل أهمّ اإلشهاري الذي يمثّ 

ةاإلشهاريّ 

ريق وجودة على الطّ اإلستحواذ على جميع المواقع الم بغايةن اد كبه الضّ  ماقامأنّ كما 

9الرئيسية رقم 

ة لمصلحة لطة المحليّ إيثار السّ ه كان مردّ ها حرفائلعيةالمدّ  خسارة نّ فإ ،فضال عن ذلك

ي فاقات التي تؤدّ من قبيل اإلتّ  تعدّ المدّعى عليها األفعال التي أتتها  أنّ و،هاعلى حسابدالضّ 

 وق المحلّية لإلشهار التّجاريسات إلى السّ من دخول مؤسّ  إلى الحدّ 

على الطريق ربة االفتات كبيرة الحجم في مواقع متق المدّعى عليهاركة الشّ  تركيزنّ كما أّ 

، ةمن المنافسة الحرّ  ويحدّ  مخالف للقانونمعمول بهاجراءات اليسي دون المرور باإلئالر

ة  المة المروريّ قواعد السّ لومخالفة المحيط بجماليّ مضّر فتات كبر حجم الالّ  أنّ  إلى إضافة

2019لسنة 13عدد  المشترك وص عليه بالمنشوركما هو منص

فاقات هذه اإلتّ  زاع باعتبار أنّ ة الكرم في النّ عية إدخال بلديّ المدّ تطلب ،لكّل هذه األسبابو

لها القانونيية في شخص ممثّ لطة المحلّ بإيعاز من السّ كانت 
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األستاذ رشيد مبروك نيابة عن المدعى عليها شركة "إيماس  قريرتوبعد اإلّطالع على 

رفض الدعوى فيه والتي طلب 2020نوفمبر 10بكتابة المجلس بتاريخ  مالمرسّ أوتدور" و

لعدم اإلختصاص

فيفري 5مة بكتابة المجلس بتاريخ الحكومة المرسّ الع على ملحوظات مندوب وبعد اإلطّ 

لعدم اإلختصاصدعوىالفيها رفض  توالتي طلب 2021

ق المتعلّ 2015سبتمبر 15خ في المؤرّ 2015لسنة 36وبعد اإلطالع على القانون عدد 

منه15بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار وخاصة الفصل 

ق بضبط المتعلّ 2006فيفري 15خ في المؤرّ 2006لسنة 477وعلى األمر عدد 

التنظيم اإلداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة

لجلسة المرافعة ليوم  ةريقة القانونيّ بالطّ  الطرفيناستدعاء ما يفيد وبعد اإلطالع على 

صا لتقرير ختم األبحاث، رة السيدة هدى الطولقي ملخّ وبها تلت المقرّ ، 2021فيفري 17

على ضوء تقاريرها الكتابية تورافع عيةمدّ عن الة درصاف والي نيابة األستاذ توحضر

ق األمر في واقع كة باختصاص المجلس للنظر فيها لتعلّ متمسّ  ،لصالح الدعوى طالبة الحكم

ل في من قانون المنافسة واألسعار تتمثّ 5ة بالمنافسة على معنى الفصل الحال بممارسات مخلّ 

ة الكرم غايتها إيثار عى عليها وبلديّ ركة المدّ ئمة بين الشّ اة قوضمنيّ  ةناتفاقيات غير معل

من المجلس إدخال  وهو ما يقتضي ،زاعبالنّ ة وق المعنيّ ركة المذكورة وتمكينها من السّ الشّ 

زاع القائمة الكرم في النّ بلديّ 

 « IMS OUTDOOR »عى عليها  شركة ولم يحضر األستاذ رشيد مبروك نائب المدّ 

وبلغه اإلستدعاء

 المظروفة نسخة منها بالملفّ  ملحوظاتهافضيلة الرابحييدة مندوب الحكومة السّ  تلتو 

إلختصاصاعوى لعدم طالبة رفض الدّ 
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فيفري25صريح بالحكم بجلسة يوم والتّ ة للمفاوضةر المجلس حجز القضيّ وإثر ذلك قرّ  

2021

ح بما يليصرّ وبها وبعد المفاوضة القانونية 

زتها التي ركّ بإزالة اللّوحة اإلشهارية  عى عليهامدّ إلزام ال إلى عوىتهدف الدّ حيث 

عية ة للمدّ وحة اإلشهاريّ ها حجبت اللّ ذلك أنّ  ة الكرم،بطريقة غير قانونية بإيعاز من بلديّ 

المؤرخ في 13خالفتها للمنشور المشترك عدد فضال عن م ،في خسارة عقود إشهار بتوتسبّ 

تنطوي باعتبارها رسات مخالفة لقانون المنافسة واألسعار تعدّ هذه المماو ،2019سبتمبر 4

من المنافسة اإلقتصادية فاقات الغاية منها الحدّ على اتّ 

طبقا لما اقتضته  ك العمومي للّطرقات لترخيص إداريالملإشغال وحيث يخضع

المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك 1986لسنة 17من القانون عدد 21الفصل أحكام 

الدولة العمومي للطرقات

17المؤرخ في 2012لسنة 408من األمر عدد  9وحيث اقتضت أحكام الفصل      

فيفري 15المؤرخ في 2010لسنة 261ق بتنقيح وإتمام األمر عدد المتعلّ 2012ماي 

شهار بالملك العمومي للطرقات ق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في اإلالمتعلّ 2010

الموافقة على اإلشغال الوقتي لغاية  وباألمالك العقارية المجاورة له التابعة لألشخاص أنّ 

إشهارية ألجزاء الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية تمنح بمقتضى ترخيص 

العمومي المعنية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك من قبل رئيس الجامعة المحليّ 

على مقصورة المحدودة  بحكم آثارها تعدّ  ك بها،الممارسات المتمسّ  وحيث فضال عن أنّ 

جاري بالملك العمومي مة لإلشهار التّ راتيب المنظّ التّ  فإنّ  ،امدون غيرهزاع طرفي النّ 

موجباته جهات  على احترامر ات تسهقع تحت طائلة نظام قانوني قائم الذّ تللطرقات 
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وهي مسائل تخرج ،إطاره راخيص المسندة فيتّ ة الل لها مراقبة شرعيّ ة مخوّ وقضائيّ  ةإداريّ 

عن والية قاضي المنافسةتلك بطبيعتها 

ـــابولهذه األسبــ

دعوىر المجلس رفض القرّ 

يد محمد ة األولى لمجلس المنافسة برئاسة السّ ائرة القضائيّ صدر هذا القرار عن الدّ و

عصام اليحياوي  الّسيدينوسندس بالشيخالّسيدة اد وحمّ فتحيةالّسيدةة ادي وعضويّ العيّ 

شكري رجب ومحمد

يدة يمينة الزيتونيبحضور كاتبة الجلسة السّ  2021فيفري 25وتلي علنا بجلسة يوم 

بة الجلسةــيس                                                         كاتـــالرئ

يمينة الزيتونيمحمد العيادي

 


