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 الحمد هلل        هورية التونسيةالجم
 مجلس المنافسة   

 19219: القضية عدد
 2192 مارس 92: تاريخ القرار

 

 قـــــرار
 

 :أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين
 

 .وزير التجارة والصناعات التقليدية :يالمدع
 ،من جهة

 
( STE MEDICASE SARL" )ميديكاس"شركة بيت الطب  :عى عليهاوالمد

شركة اللصاق و  (STE DE MAINTENANCE MEDICALE)شركة الصيانة الطبية و 
يف شخص ( STE ADHESIF ELASTIQUE ADHE-ELS)" ألس –أدهى "املرن 

 – 424ص ب  –أوت تروكديرو  3شارع  2ممثلها القانوين، الكائن مقرها االجتماعي 
بفضاء  ماالكائن مكتبهستاذ البي ر العابد واألها األستاذ نافع العرييب انائبسوسة،  4111

 .تونس – الطابق الرابع مونبلزير" أ"تونس عمارة 
 ،من جهة أخرى

 
وزير التجارة والصناعات  طرف بعد اإلطالع على عريضة الدعوى املقدمة من

يتعلق واليت  91201حتت عدد  2009ديسمرب  30 بتاريخ ة بكتابة الجملسواملرسّ  التقليدية
 شركةو " ميديكاس"بيت الطب  شركةكل من  قامت به باملنافسة خمل موضوعها باتفاق

بلوازم  يف إطار صفقات عمومية للتزّود" ألس –أدهى "اللصاق املرن  وشركة الصيانة الطبية
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باملستيفى اجلامعي الطاهر صفر باملهدية  قسم تصفية الدم ومواد كيميائية لفائدة طبية
 .باملستيفى اجلهوي مبنزل بورقيبة من والية بنزرت واألشعةوقسمي تصفية الدم 

 
للمنافسة املدير العام  طرف من على جملس املنافسة احملالتقرير ال بعد اإلطالع علىو 

والذي  2199جانفي  4بتاريخ  التقليديةوالصناعات  جارةالتوزارة واألحباث االقتصادية ب
 ني العموميتنيتخبصوص الصفقاملرصودة خالل أعمال البحث الجمرات  مجلة املؤشرات تضّمن

القتناء  05/2006موضوع طلب العروض عدد  لمستيفى اجلامعي الطاهر صفر باملهديةل
للتزّود  05/2009العروض عدد  مواد وأدوات طبية لفائدة خمتلف أقسام املستيفى وطلب

 اليركات بنياملعلومات  تبادلهذه املؤشرات على  وتدلّ . واد طبية لفائدة قسم تصفية الدممب
 ني املذكورتني،تالصفق تغطية يف إطار مياركتها يفوتوّرطها يف تقدمي عروض  املدعى عليها

 :ويربز ذلك باخلصوص من خالل
 شركةو " ميديكاس"بيت الطب  شركة وثيقيت التعّهد املقّدمتني من طرف احتواء -

العنوان ونفس أرقام  نفسعلى  05/2006يف طلب العروض عدد  الصيانة الطبية للمياركة
 .فضال عن التوقيع عليهما بنفس اإلمضاءات اهلاتف والفاكس

من  3عدد اخلاصني بالقسط  التوقيع بنفس اإلمضاءات على جدويل األسعار -
 شركة واملقّدمني من طرف املتعلق مبستلزمات تصفية الدم 05/2006عدد  طلب العروض

 .الصيانة الطبية شركةو " ميديكاس"بيت الطب 
على  05/2009يف طلب العروض عدد  وثيقة االلتزام املقّدمة للمياركة احتواء -

بالنسبة لليركات الثالثة فضال عن تسّرب نفس  العنوان ونفس أرقام اهلاتف والفاكس نفس
الصيانة الطبية وذلك بالتنصيص على عبارة  وشركة" ألس –أدهى " اخلطأ بالنسبة ليركة

 ".وكيل اليركة" عوضا عن" وكيلة اليركة"

 .على العروض املالية لليركات الثالثة التوقيع بنفس اإلمضاءات -

 91و 1و 8و 2و 9يف نفس الفصول عدد  مؤسستني على األقل مياركة -
 .94باستثناء فصل وحيد عدد 
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لليركات الثالثة على نسخة من منيور احتواء عرضني من بني العروض املالية  -
 .صادر عن وزارة الصحة العمومية باللغة الفرنسية حيمل ختم العارضة الثالثة

 
للمنافسة املدير العام  طرف من على جملس املنافسة تقرير احملالال بعد اإلطالع علىو 

والذي  2199جانفي  91بتاريخ  التقليديةوالصناعات  جارةالتوزارة واألحباث االقتصادية ب
اإلدارة املرصودة خالل أعمال البحث الجمرات من طرف مصاحل  مجلة املؤشرات تضّمن

موضوع  اجلهوي مبنزل بورقيبة الصفقة العمومية للمستيفى خبصوص اجلهوية للتجارة ببنزرت
للتزّود بلوازم ثانوية وكيميائية لفائدة قسمي تصفية الدم  03/2010طلب العروض عدد 

وتوّرطها يف املدعى عليها  اليركات ملعلومات بنيا تبادلعلى هذه املؤشرات  دلّ تو . واألشعة
ذلك باخلصوص من  ويربز الصفقة املذكورة، تغطية يف إطار مياركتها يفتقدمي عروض 

 :خالل

 تعم ر وثيقة التعّهد وقسيمة تفويض حضور جلسة فتح العروض املالية -
 .بنفس الكتابة اخلطيةالثالثة ركات للي

 العنوان ونفس أرقام اهلاتف والفاكس بالنسبة حتمل نفس استعمال أختام -
 .الثالثة لليركات

 .الثالثةوثيقة التعّهد لليركات  اعتماد نفس التاريخ يف -

الصيانة الطبية يف نفس  وشركة" ميديكاس"بيت الطب شركة  مياركة كل من -
 .94و 93و 99و 91و 8و 7و 2و 2و 9اللوازم عدد 

بالنسبة  الثالثةليركات ضمن العروض املالية لفردية السعار نفس األاقرتاح  -
اعتماد أسعار متقاربة جدا بفارق من طلب العروض و  من القسط األول 2و 9للفصلني عدد 

 نيلبالنسبة للفص وشركة الصيانة الطبية" ميديكاس"بيت الطب من طرف شركة مليمات  6
 :من القسط األول  من طلب العروض 99و 91عدد 
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 "الصيانة الطبية" "ميديكاس" "ألس –أدهى " 

 10211 10292 10212 9 الفصل عدد

 10211 10292 10212 2 الفصل عدد

 10681 10612  91 الفصل عدد

 10681 10612  99 الفصل عدد

 

" ميديكاس"بيت الطب شركة  العرضني الصادرين عنتسّرب نفس اخلطأ يف  -
من القسط األول من طلب العروض وذلك  2وشركة الصيانة الطبية على مستوى الفصل 

 ملا هو منصوص عليهاخالفا " F 7 ETO"واملصفاة " F 6 ETO"تحديد مساحة املصفاة ب
 .ربعم رتم 1,5و  ربعم رتم 1,3 عوضا عن ربعم رتم 1,6و ربعم رتم 1,3 أي بكراس اليروط

الصيانة  وشركة" ميديكاس"بيت الطب شركة  العرضني الصادرين عنتضّمن  -
الطرف الثالث يف االتفاق " ألس –أدهى " الطبية على مواد حتت عالمة شركة اللصاق املرن

من  2و 9عدد وتتعلق هذه املواد بإبر وريدية وشريانية الوارد ذكرها بالفصلني .  املزعوم
 .من طلب العروض القسط األول

الثالثة من طرف أشخاص حيملون نفس اللقب إمضاء وثيقة التعّهد لليركات  -
ولطيفة " ألس –أدهى " اللصاق املرن يركةالبي ر قعلول بصفته املمثل القانوين ل: وهم 

ومرمي قعلول  "ميديكاس"بيت الطب  يركةبصفتها املمثل القانوين ل تييية حرم قعلول
وهو ما ينبئ بوجود عالقات قرابة  .الصيانة الطبية يركةبصفتها املمثل القانوين لاليايب 

 .عائلية بني هؤالء األشخاص فضال عن انتمائهم لتجّمع شركات

أّن األطراف الثالثة املياركة يف طلب العروض تربطها  إىل البحث وقد خلص تقرير
والتنسيق فيما بينها  تبادل املعلومات علىمن شأهنا أن تساعد عالقات وظيفية وعائلية 

وهو ما يقيم الدليل على وجود اتفاق أّدى . خبصوص مياركتها يف الصفقة العمومية املذكورة
 .إىل اإلخالل باملنافسة وإىل مغالطة امليرتي العمومي خبصوص توّفر املنافسة
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 :الوثائق التاليةيف  واملتمثلةعريضة الدعوى املؤيدات املصاحبة لالع على وبعد اإلط

طبية لفائدة  من كراس اليروط اإلدارية اخلاصة باقتناء مواد وأدواتنسخة  -1
طلب العروض عدد ، واملرفقة باملستيفى اجلامعي الطاهر صفر باملهديةام قسخمتلف أ

12/2116. 

عدد  طلب العروض نسخة من حمضر جلسة فرز العروض املالية املياركة يف -2
12/2116. 

عدد  من طلب العروض 3عدد اخلاص بالقسط  نسخة من جدول األسعار -3
 .املتعلق مبستلزمات تصفية الدم 12/2116

عدد  طلب العروضب الصيانة الطبية املتعلقة يركةلنسخة من وثيقة التعّهد  -4
12/2116. 

من  3عدد الصيانة الطبية اخلاص بالقسط  يركةل نسخة من جدول األسعار -5
 .تصفية الدم املتعلق مبستلزمات 12/2116عدد  طلب العروض

طلب ب املتعلقة" ميديكاس"بيت الطب  يركةلنسخة من وثيقة التعّهد  -6
 .12/2116عدد  العروض

اخلاص بالقسط " ميديكاس"بيت الطب  يركةل نسخة من جدول األسعار -7
 .املتعلق مبستلزمات تصفية الدم 12/2116عدد  من طلب العروض 3عدد 

مستلزمات طبية لفائدة قسم نسخة من مذكرة حول الصفقة اخلاصة باقتناء  -8
طلب العروض عدد ، موضوع تصفية الدم باملستيفى اجلامعي الطاهر صفر باملهدية

12/2111. 

طبية لفائدة قسم تصفية  من كراس اليروط اإلدارية اخلاصة باقتناء موادنسخة  -9
 .12/2111طلب العروض عدد ، واملرفقة بالدم باملستيفى اجلامعي الطاهر صفر باملهدية

عدد  بطلب العروض املتعلق" ألس –أدهى "يركة ل االلتزامخة من وثيقة نس -11
12/2111. 
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عدد  طلب العروضاخلاص ب" ألس –أدهى "يركة ل نسخة من العرض املايل -11
 .املتعلق مبستلزمات تصفية الدم 12/2111

عدد  بطلب العروض املتعلقالصيانة الطبية  يركةل االلتزامنسخة من وثيقة  -12
12/2111. 

عدد  طلب العروضالصيانة الطبية اخلاص ب يركةل من العرض املايلنسخة  -13
 .املتعلق مبستلزمات تصفية الدم 12/2111

 بطلب العروض املتعلق" ميديكاس"بيت الطب  يركةل االلتزامنسخة من وثيقة  -14
 .12/2111عدد 

طلب اخلاص ب" ميديكاس"بيت الطب  يركةل نسخة من العرض املايل -15
 .املتعلق مبستلزمات تصفية الدم 12/2111عدد  العروض

الصادر عن املستيفى  13/2191دد ع نسخة من إعالن طلب العروض -16
ومواد كيميائية لفائدة قسمي تصفية الدم  بلوازم طبية بالتزّوداملتعلق اجلهوي مبنزل بورقيبة و 

 .2191سنة  خالل واألشعة

طلب اخلاصة بقسيمة تفويض حضور جلسة فتح العروض املالية نسخة من  -17
 .لليركات الثالثة 13/2191دد ع العروض

لليركات  13/2191دد ع طلب العروضاخلاصة بنسخة من وثيقة التعّهد  -18
 .الثالثة

دد ع طلب العروض نسخة من حمضر جلسة فتح الظروف املالية املياركة يف -19
13/2191. 

القسط األول من اخلاص ب" ألس –أدهى "يركة ل نسخة من العرض املايل -21
 .تصفية الدم بلوازم ثانوية وكيميائية لقسماملتعلق  13/2191دد ع طلب العروض

القسط األول اخلاص ب" ميديكاس"بيت الطب يركة ل نسخة من العرض املايل -21
 .تصفية الدم بلوازم ثانوية وكيميائية لقسماملتعلق  13/2191دد ع طلب العروضمن 
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طلب القسط األول من الصيانة الطبية اخلاص ب يركةل نسخة من العرض املايل -22
 .تصفية الدم بلوازم ثانوية وكيميائية لقسماملتعلق  13/2191دد ع العروض

 
يركة بيت ل القانوين املمثل من قبلالجملس  دىل به إىلامل تقريرالبعد اإلطالع على و 
فيه  أشارللرّد على عريضة الدعوى والذي  2199 فيفري 29 بتاريخ" ميديكاس"الطب 

اجلامعي الطاهر لمستيفى إىل أّن املدعى عليها شاركت يف ثالث صفقات ل باخلصوص
يتسّّن مل و  14/2191و 12/2111و 13/2118موضوع طلبات العروض عدد  صفر باملهدية

 Citro-Stérilاملتعلق مبادة  12/2111عدد  من طلب العروضقسط وحيد هلا الظفر إاّل ب
املياركني يف الصفقة هذا فضال عن أّن قيمته املالية  باقي طرفمن تقدمي عروض نظرا لعدم 

 .من القيمة اجلملية للصفقة 1%د تعترب زهيدة جدا ومل تتجاوز  1678,860البالغة 
 املستيفى اجلهوي مبنزل بورقيبة املتسّرب يف عرضها اخلاص بصفقة اخلطأ وخبصوص

ملا خالفا  املصفاة مساحة مقاييس تحديدبواملتعلق  13/2191عدد  طلب العروض موضوع
، متّسك املمثل القانوين للمدعى عليها بصحة تلك بكراس اليروط هو منصوص عليها

 تتعلق باملساحة احلقيقية للمصفاة املعّقمة ببخار املاء اليت ختتص املقاييس نظرا لكوهنا
ّن تفعيل أ كما شّدد من ناحية أخرى على. بتسويقها دون غ رها من اليركات األخرى

كراس   التنصيص ضمن من امليرتي العمومي املنافسة بني خمتلف املتعاملني يف السوق يقتضي
 .م م 1,8م م إىل  0,9اليروط على مقاييس ترتاوح من 

 ضمن عرضها املايل مقارنة بعرض املقرتحةفردية السعار أما فيما يتعلق بتقارب األ
من القسط األول من طلب  99و 91و 2و 9عدد  ولبالنسبة للفص شركة الصيانة الطبية

، فإّن مثل هذا األمر يعترب مقبوال باعتبار وأّن األسعار املذكورة 13/2191عدد  العروض
تعكس القيمة احلقيقية للمواد املعنية وهي نفس األسعار اليت يتّم تداوهلا من طرف باقي 

ة اجلملية للصفقة فإّن وعالوة عن ذلك ونظرا لضآلة قيمة هذه املواد مقارنة بالقيم. املتنافسني
الفارق البسيط بني خمتلف األسعار املقرتحة ضمن العروض املالية املياركة ال ييّكل عنصرا 

 .حمّددا ملص ر الصفقة
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 13/2191عدد  اخلاص بطلب العروض ضمن عرضها وخبصوص االقرتاح الوارد
وذلك على غرار بعض املياركني " ألس –أدهى " واملتعلق بتوف ر مواد هي من إنتاج شركة

الصيانة الطبية، فإّن  وشركة" Bio Service"وشركة " Medetec"اآلخرين مثل شركة 
 .اهلدف منه هو السعي إىل توف ر مجيع أجزاء املكّون الرئيسي املتمّثل يف املصفاة

الصيانة  وشركة" ألس –أدهى " شركةمبعية  وبالنسبة لتوّجهها حنو اعتماد نفس العنوان
 .الطبية، فإّن ذلك يعود إىل أسباب عملية تتمّثل يف الضغط على املصاريف

املمارسة املخلة بقواعد  وعلى ضوء ما سبق بيانه نفى املمثل القانوين للمدعى عليها
املنافسة املنسوبة إليها يف إطار خمتلف مياركاهتا يف الصفقات العمومية موضوع اإلثارة الراهنة 

طلب من الجملس وهو األمر الذي على أساسه . ونيةلعدم توّفر أركاهنا القانوذلك بالنظر 
 .احلكم بعدم ساع الدعوى

 
يركة بيت ل القانوين املمثل من قبلالجملس  دىل به إىلامل تقريرال وبعد اإلطالع على

نسخ من واملتمثلة يف  على الوثائق املرفقة بهو  2199 جويلية 92 بتاريخ" ميديكاس"الطب 
 2191و 2111و 2118و 2117سجلها التجاري وقانوهنا األساسي وقوائمها املالية لسنوات 

كيف حول الصفقات العمومية اليت شاركت فيها ونصيبها فيها وذلك بالنسبة لفرتة سنوات و 
 .2191و 2111و 2118و 2117

 
الصيانة يركة ل القانوين املمثل من قبلالجملس  دىل به إىلامل تقريرالبعد اإلطالع على و 

 ه أّن إدراج مقاييسجاء فيوالذي  للرّد على عريضة الدعوى 2199 فيفري 29 بتاريخ الطبية
 صفقة عرضها املايل يف يف كراس اليروطب تلك املضبوطة خمتلفة عن ملساحة املصفاة

ال يتعلق خبطأ مثلما انتهى إليه تقرير البحث يف القضية وإمنا  اجلهوي مبنزل بورقيبة املستيفى
بتسويقها واليت يؤّكدها امللف التقين  اليركة اليت تنفرد" Filtre ETO"خبصوصية مصفاة 
أّن تفعيل املنافسة بني خمتلف املتعاملني يف السوق يفرتض عدم حصر  عناملتعلق هبا فضال 

كراس اليروط والتنصيص على مقاييس  مقاييس مساحة املصفاة على النحو الذي يكّرسه
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م م مبا حيول دون توجيه الطلب ملزّود معنّي واإلضرار بالتايل  1,8م م إىل  0,9ترتاوح من 
 .لرتفيع يف مثن املصفاةامليرتي العمومي من خالل ا مبصلحة

 موضوع اجلامعي الطاهر صفر باملهدية املستيفى مياركتها يف صفقة وخبصوص
فقد حضي عرضها املايل بالقبول أّول األمر وذلك بورود  12/2111عدد  العروض طلب

مع حتديد  "قبل املراجعة" ألساء ومبالغ املزودين احلاملة لعبارة النهائية قائمةالاسها ضمن 
النهائية  لكن مّت استبعادها بعد ذلك من القائمة. د 60917,670نصيبها من الصفقة وقدره 

 ".بعد املراجعة"واحلاملة لعبارة  ألساء ومبالغ املزودين الثانية
مل حيض عرضها املايل املتعلق بالقسط األول من الصفقة اخلاص وعالوة عن ذلك 

" بيو سرفيس"شركة  بالقبول رغم أنه األقل مثنا مقارنة بعرض م م 1,5باملصفاة ذات مساحة 
(Bio service) بالتثّبت يف خمتلف ذلك أنه . املرّتب أّوال يف مرحلة الفرز املايل للعروض

وعلى ضوء عملية القسمة  املضّمن مبلف الصفقة" جدول مقارنة األمثان" البيانات الواردة يف
وحدة  7111على عدد الوحدات املطلوبة والبالغ " فيسبيو سر "شركة  للمبلغ اجلملي لعرض

املذكور والذي  مصفاة، يتبنّي تسّرب خطأ على مستوى السعر الفردي املقرتح ضمن العرض
بالسعر الفردي لعرض شركة  ومبقارنة السعر اجلديد. د 8211د عوضا عن  92642يساوي 

وهو ما يث ر بعض . هو األقل مثناد يصبح هذا العرض األخ ر  91226الصيانة الطبية البالغ 
املايل للعروض املياركة يف القسط األول من الصفقة والذي أفرز  اللبس خبصوص نتيجة الفرز

 .الصيانة الطبيةشركة  على حساب عرض" بيو سرفيس"فوز العرض املقّدم من طرف شركة 
الذي حيتوي على فيما يتعلق بقرار جلنة فتح العروض املالية القاضي برفض العرض أما 

 3و 2املتعلقة بالفصول عدد ( Kit complet)جمموعة أجزاء كاملة  مثن جزئي وال ييمل
ملنهجية الفرز املنصوص عليها بكراس اليروط واليت تكّرس طريقة فرز  فهو خمالف، 2و 4و

القرار يف توجيه الطلب حنو مزّود هذا  وفضال عن ذلك فقد ساهم. العروض فصال فصال
هي اليركة الوحيدة اليت كان " بيو سرفيس"و ما أفرزته نتائج العروض من أّن شركة وحيد، وه

 .مبقدورها توف ر جمموعة أجزاء بأكملها
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، فإّن " ألس –أدهى " شركةمبعية  حنو اعتماد نفس العنوان اليركة وبالنسبة لتوّجه
 .ذلك يعود إىل أسباب عملية حبتة تتمّثل يف الضغط على املصاريف

من الجملس القضاء  ضوء ما سبق بيانه طلب املمثل القانوين للمدعى عليهاوعلى 
 .بعدم ساع الدعوى

 
الصيانة يركة ل القانوين املمثل من قبلالجملس  دىل به إىلامل تقريرال وبعد اإلطالع على

من سجلها نسخ على الوثائق املرفقة به واملتمثلة يف و  2199 جويلية 92 بتاريخ الطبية
كيف و  2191و 2111و 2118و 2117التجاري وقانوهنا األساسي وقوائمها املالية لسنوات 

 2117حول الصفقات العمومية اليت شاركت فيها ونصيبها فيها وذلك بالنسبة لفرتة سنوات 
 .2191و 2111و 2118و

 
اللصاق يركة ل القانوين املمثل من قبلالجملس  دىل به إىلامل تقريرالبعد اإلطالع على و 

ذّكر فيه للرّد على عريضة الدعوى والذي  2199 فيفري 29 بتاريخ "ألس –أدهى "املرن 
بتعّرض هذه األخ رة إىل اإلقصاء غ ر املربّر من مجيع الصفقات اليت شاركت فيها سواء كان 

 يفمن ذلك على سبيل الذكر مّت رفض عرضها املايل . ذلك على املستوى الفين أو املايل
 13/2118طلب العروض عدد الطاهر صفر باملهدية موضوع اجلامعي املستيفى  صفقة

احتوى هذا العرض على سعر  ففيما .مقارنة بالعرض الفائز بالرغم من كونه األقل مثنا وذلك
-Ligne artéro) 2و 2بالنسبة للفصلني عدد  د للوحدة 5,800فردي يساوي 

veineuse+Perfuseur pour ligne) ، د  3.848 املقرتح يف عرضها السعر الفرديبلغ
 10%هذا فضال عن أنه كان من املفروض قبول عرضها حىت ولو جتاوز سقف . للوحدة
 .بالعرض الفائز وذلك على اعتبار أفضلية املنتوج ذي املنيأ التونسيمقارنة 

 طلبالطاهر صفر باملهدية موضوع اجلامعي املستيفى يف صفقة وبالنسبة ملياركتها 
 Aiguille à) 4و 3املتعلق بالفصلني عدد  مّت إقصاء عرضها الفين 12/2111العروض عدد 

fistule veineuse G16 – Aiguille à fistule artérielle G16 ) عرضها فيما مّت قبول
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هذا العرض ميّثل  وال( Kit de branchement et de débranchement)بالنسبة للفصل 
املوّرطتني يف االتفاق  أّن مياركة اليركتني العلممع . من القيمة اجلملية للصفقة 12% سوى
 على حصة "ميديكاس"بيت الطب  الصفقة اقتصرت بالنسبة ليركةهذه لغرض اقتسام معها 

يركة العرض املايل لوانتهت بإقصاء  من القيمة اجلملية للصفقة 1%ضئيلة مل تتجاوز 
املتعلق  مّت إقصاء عرضها كما .ما يفّند اإلدعاء املوّجه ضدها وهو .الصيانة الطبية بصفة كلية

 (Ligne artéro-veineuse+Sac de drainage) 2و 2عدد  للفصلني بالنسبة بالفصلني
بالغ مقارنة بالعرض الفائز وال األقل مثنا وذلك على الرغم من كونه د للوحدة 4.148بالغ الو 

 .أفضلية املنيأ التونسيد للوحدة، زيادة عن متتعه ب 5,200
الطاهر صفر باملهدية موضوع اجلامعي املستيفى أما فيما يتعلق مبياركتها يف صفقيت 

فقد مّت رفض العرضني  03/2010 عدد العروض طلبو  04/2010عدد  العروض طلب
 .اللذين سامهت هبما

 بيت الطب وخبصوص الدفع املتعلق مبياركتها يف نفس الصفقة مبعية كل من شركة
وشركة الصيانة الطبية واحلال أّن عرضي اليركتني املذكورتني حيتويان على مواد  "ميديكاس"

عالمتها، فإّن مثل هذا األمر يعّد طبيعيا وأّن هدفها الرئيسي هو تسويق ل ةملاحها و إنتاج من
منتجاهتا سواء عرب املياركة يف الصفقات العمومية أو البيع لفائدة اليركات املياركة يف 

وشركة الصيانة  "ميديكاس"بيت الطب  وشركة "بيو سرفيس"لصفقات العمومية مثل شركة ا
 .وهو ما ينفي اإلدعاء بقيام اتفاق خمل باملنافسة بني هذه األطراف". ميدتاك"الطبية وشركة 

 "ميديكاس"بيت الطب  شركةمبعية  حنو اعتماد نفس العنوان اليركة وبالنسبة لتوّجه
من قانون املنافسة واألسعار  2وشركة الصيانة الطبية، فإّن ذلك ال يدخل حتت طائلة الفصل 

وال ميّثل اتفاقا أو عرقلة أو مغالطة خاصة وأنه بإمكاهنا حتديد عنوان خمتلف ألحد فروعها 
 .الكائنة بكل من تونس والقلعة الكربى وسوسة

من الجملس القضاء  مدعى عليهاوعلى ضوء ما سبق بيانه طلب املمثل القانوين لل
 .بعدم ساع الدعوى
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اللصاق يركة ل القانوين املمثل من قبلالجملس  دىل به إىلامل تقريرال وبعد اإلطالع على
من  نسخعلى الوثائق املرفقة به واملتمثلة يف و  2199 جويلية 92 بتاريخ "ألس –أدهى "املرن 

 2191و 2111و 2118و 2117سجلها التجاري وقانوهنا األساسي وقوائمها املالية لسنوات 
كيف حول الصفقات العمومية اليت شاركت فيها ونصيبها فيها وذلك بالنسبة لفرتة سنوات و 

 .2191و 2111و 2118و 2117
 

 من قبل 2192 ديسمرب 97 بتاريخالجملس  املدىل به إىل تقريرال الع علىوبعد اإلط
 Société Fresenius Medical" )فريزينيوس ميديكال كار تونس"يركة ل القانوين املمثل

Care Tunisie ) خمتصة يف إنتاج وتوزيع حملول تصفية  هذه األخ رةأّن أشار فيه إىل  ذيالو
، "سيفات"وشركة " فرماديال"الدم واألمالح املعدنية وأّن منافستيها يف هذا الجمال مها شركة 

 .عموميةأي صفقة يف  2191 إىل 2117سنوات  فضال عن أهنا مل تيارك خالل
 

اجلهوي مبنزل املستيفى  من 2192أفريل  2بتاريخ امللفني احملالني  الع علىوبعد اإلط
بالصفقتني العموميتني املنبثقتني  لس املنافسة بطلب من هذا األخ ر واملتعلقنيبورقيبة على جم

ثانوية  طبية قتناء لوازمال 13/2191وطلب العروض عدد  16/2111عن طلب العروض عدد 
 .املذكوراملستيفى ب ومواد كيميائية لفائدة قسمي تصفية الدم واألشعة

املستيفى اجلامعي  من 2192أفريل  98بتاريخ  احملالة امللفات علىالع وبعد اإلط
لصفقات باواملتعلقة  على جملس املنافسة بطلب من هذا األخ ر الطاهر صفر باملهدية

 12/2111و 14/2118و 17/2117و 12/2116العمومية املنبثقة عن طلبات العروض عدد 

مواد طبية لفائدة و  أقسام املستيفى مواد وأدوات طبية لفائدة خمتلفقتناء ال 14/2191و
 .قسم تصفية الدم

 
املستيفى اجلهوي ابن  من 2192 أوت 22بتاريخ امللفني احملالني  الع علىوبعد اإلط

بالصفقتني العموميتني واملتعلقني  على جملس املنافسة بطلب من هذا األخ ر اجلزار بالق روان
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أفالم أشعة قتناء ال 4/2118 وطلب العروض عدد 2/2118عدد املنبثقتني عن طلب العروض 
مستلزمات و  ومستلزمات طبية ذات االستعمال الواحد لفائدة قسمي األشعة وتصفية الدم

 .باملستيفى املذكور طبية لقسم جراحة العظام
 

وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب 
 .احلكومة
 

 27ة بكتابة الجملس بتاريخ املرسّ مندوب احلكومة  ملحوظاتوبعد اإلطالع على 

من خالهلا على عدم توّفر حالة عدم اليقني لدى األطراف املدعى   أكدواليت 2192 جانفي
عليها مبا من شأنه أن يقلص من حدة التنافس على الطلب العمومي وخيلق حواجز 

قية وما لذلك هذه األطراف بوجود منافسة حقيإلخالل  بالنظرو . اصطناعية للدخول للسوق
ما جاء بتقرير ختم األحباث  مندوب احلكومةمن تأث ر على حسن س ر السوق وتوازهنا يؤيد 

جديد من قانون املنافسة  34طبقا ألحكام الفصل  األطراف ويتمّسك بطلب إدانة
 .واألسعار
 

األستاذ نافع العرييب واألستاذ قبل للمجلس من املدىل به  تقريرالوبعد اإلطالع على 
بيت  شركةو  الصيانة الطبية شركةو " ألس –أدهى "اللصاق املرن  شركةالبي ر العابد نيابة عن 

تقرير  على للردّ  2192 فيفري 22 بتاريخللعناية الطبية  "فريزينيوس"وشركة " ميديكاس"الطب 
بعد أن تبنّي عدم  يطلبان فيه إخراج هذه األخ رة من نطاق النزاع نوالذي ،ختم األحباث

تناول تقرير ختم األحباث حتليل املمارسات املنسوبة إليها وذلك اعتبارا لعدم مياركتها يف أي 
 .من طلبات العروض املعتمدة ومل يثر من جانبها بالتايل أي إخالل باملنافسة

اعتماده على  تقرير ختم األحباث على نائباها يعيبوبالنسبة لليركات الثالثة األوىل 
مل تكن سوى واحلال أهنا  بيأهنا ثبات وجود االتفاقات املزعومةإل كقرائنؤشرات  امل مجلة من

املنبثقة عن وحدة املقر  تلك املؤشرات ومن هذه .جمّردة وقع توظيفها يف غ ر سياقهامؤشرات 
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ع شركات يم احلجة يف الواقع على وجود جتمتقأهنا ا و طاملتعترب خمتلة واليت  والتسي ر واإلدارة
 .املدعى عليها يف ظل وحدة التسي ر واملوارد واألهداف الثالثة تنيط يف إطاره اليركات

" ميديكاس"بيت الطب  شركةوكذلك األمر بالنسبة للمؤشر املتعلق باملنيور احلامل خلتم 
لقناعة املسؤولني فيها بكوهنا  وذلك الصيانة الطبية دون إخفاء اخلتم ركةش والذي استعملته

وحلسن نيتها ونأيها بنفسها عن مغالطة امليرتي  سابق الذكرتنيط يف إطار جممع اليركات 
وخبصوص املؤشرات املتعلقة بالتوقيع بنفس اإلمضاءات فهي جمّردة وال أساس هلا  .العمومي

املعتمدة من تقرير ختم األحباث من فحواها وجيعلها حرية من الصحة ممّا يفرغ القرينة 
يف الوثائق املقدمة من طرف بدت املؤشرات املتعلقة بتسّرب نفس األخطاء  كما  .بالدحض

جمّرد  أهنا باعتبارة إلثبات توازي التصرفات يف جانبها غ ر مقنعاليركات املدعى عليها 
يف " وكيل اليركة"عوضا عن " وكيلة اليركة"عبارة  عندما مّت التنصيص علىأخطاء مطبعية 

أّن األمر ال يتعلق خبطأ بقدر ما أو " ألس –أدهى "وثيقة االلتزام املقدمة من طرف شركة  
وضعية خمتلة أفرزها التصّرف ل وشركة الصيانة الطبيةمن قبل شركة بيت الطب هو تصحيح 

فراده مزّودا واحدا بإمكانية توف ر اإلقصائي والالتنافسي للميرتي العمومي من خالل إ
وبدوره يغدو املؤشر املتعلق بتقدمي عرضني متضّمنني ملواد من . مصايف ذات مقاسات حمّددة

صنع عارضة ثالثة غ ر ذي جدوى وال ميكن اعتماده للقول بوجود اتفاق بني اليركات 
واليريانية ال مينعها من  بوصفها منتجة لإلبر الوريدية" ألس –أدهى "الثالثة طاملا وأّن تدّخل

وجهة نظر قانون املنافسة من املسامهة يف الصفقات العمومية كما ال حيول دون إمكانية 
باملواد اليت تصّنعها شأهنا يف ذلك شأن معظم  ة بيت الطب وشركة الصيانة الطبيةتزويد شرك

 .لعموميةاليركات األخرى اليت تتزّود لديها مبواد تيارك هبا يف خمتلف الصفقات ا
املدعى عليها إىل اعتبار  الثالثة وعلى ضوء ما سبق ذكره خلص نائبا اليركات

القانوين على املؤشرات املذكورة حرية بالدحض ويتأّكد هذا االستنتاج من خالل التحليل 
ضوء فقه وقضاء قانون املنافسة الذين دأبا على إخراج التصرفات والتفامهات واألعمال املتفق 

نطاق االتفاقات املخلة باملنافسة كلما صدرت يف إطار جتمع شركات ترتكز فيه عليها من 
وحدة التسي ر ووحدة املصاحل ووحدة السياسات املتبعة بغض الطرف عن طبيعة الروابط 
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وهو ما حييل إىل مفهوم املؤسسة وفق . سواء كانت قانونية أو عائلية أو ماليةا املكونة هل
ذي ال يعتّد فيه باالستقاللية القانونية بقدر ما يبحث فيه عن منظور قانون املنافسة وال

االستقاللية االقتصادية اليت تيكل املعيار األوحد الذي يسمح بتقييم تصرف مؤسسة يف 
ويكتسي عنصر االستقاللية بعدا أهم ملا . السوق ومدى تالؤمه مع مقتضيات قانون املنافسة

ة إىل مؤسسات تنيط يف إطار جتمع اليركات يتعلق األمر بتصرفات أو اتفاقات منسوب
حيث ختتفي اليخصية املعنوية لليركات الفروع لتنصهر يف الوحدة االقتصادية للمجمع 

االتفاق املخل الذي يعامل من منظور قانون املنافسة كمؤسسة واحدة تنتفي فيها إمكانية 
صة إذا كانت تتبّن نفس املكونة هلا خا اعتبار غياب إرادات مستقلة لليركاتباملنافسة ب

وهو ما يؤول إىل حتصني االتفاقات املربمة . النياط وتسعى لتحقيق نفس املصاحل االقتصادية
من املنع القانوين لالتفاقات املخلة باملنافسة  سات منتمية إىل نفس جممع اليركاتبني مؤس

ب فقه القضاء واعتبارها من قبيل التوزيع الداخلي للمهام داخل املؤسسة، وهو مبدأ دأ
 .املقارن على تكريسه مرارا وتكرارا

 املدعى عليها على اندراج املمارسات املنسوبة إليها الثالثة وشّدد نائبا اليركات
ضمن هذا السياق وعلى كوهنا تيكل ضربا من  مبناسبة مياركتها يف الصفقات العمومية

عن وجاهة اإلدعاء وثبوت ضروب التوزيع الداخلي للمهام داخل الجممع وذلك بغض الطرف 
كما نفيا أن تكون هذه املمارسات من قبيل تبادل . طابعها املخل باملنافسة من عدمه

 .املعلومات أو االتفاقات مثلما ذهب إليه تقرير ختم األحباث
املمارسات  طبيعة هذهاملدعى عليها  الثالثة نائبا اليركات أثاروباإلضافة إىل ما ذكر 

األحباث  تقرير ختم إىل إثباتهمثلما سعى ا مل يكن خماّل باملنافسة معتربين أّن موضوعه
إقدام هذه اليركات على باالستناد إىل مجلة من املؤشرات الجمّردة واليت من خالهلا حاول بيان 

فبالنسبة للمؤشرات املتعلقة مبياركة املؤسسات . تنسيق العروض وعلى تقدمي عروض تغطية
ل اليت حيتوي عليها طلب العروض فهي ال ترقى إىل قرينة على يف نفس الفصو  الثالثة معا

فصل وحيد أو أهنا متعلقة مبياركة توازي املياركة والتنسيق فيها عندما تكون مقتصرة على 
شركتني على أقصى تقدير فضال عن أهنا مل تكن مبعدات من نفس النوعية وال ذات نفس 
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أما فيما يتعلق بتقارب األسعار الفردية ضمن العروض املالية  .احملتوى وال من نفس اجلودة
 ةوتعلقها إمجاال بسوائل كيميائيتلك األسعار فهو راجع إىل طبيعة الفصول املطبقة عليها 

ومعدات بالستيكية ذات كلفة زهيدة ومتقاربة وال تسمح بتوظيف هامش ربح كب ر عليها 
عماهلا مبعدات وآالت أخرى يكون هامش خاصة وأهنا تيكل مواد استقطاب يرتبط است

وهو ما يستخلص منه أّن امليزة التفاضلية للعروض املالية ليركات . الربح فيها متاحا وأوفر
الجممع باملقارنة مع العروض املنافسة مل تتأّتى من تقارب األسعار الفردية املقرتحة ضمن هذه 

تعود إىل عامل الضغط على التكلفة الذي العروض مثلما انتهى إليه تقرير ختم األحباث وإمنا 
حتققه هذه اليركات بفضل تويل إحداها تصنيع معظم املواد الثانوية وهو ما يفّسر بدوره 
تديّن تلك األسعار وتقارهبا من جهة وارتفاعها وتباينها يف غ رها من املعدات األساسية من 

على النحو املذكور ال ميكن أن فإّن تقارب األسعار وتباعدها  كل األحوالويف   .جهة أخرى
مثلما ذهب إليه تقرير األحباث بقدر ما يعكس ييكل إثباتا قطعيا ملمارسات خملة باملنافسة 

 .جتسيدا للمنافسة وإعماال لقواعدها
يف  أما فيما يتعلق مبا انتهى إليه تقرير ختم األحباث من تكييف التقارب بني األسعار

يؤّشر لوجود عروض  لعروض تغطية فقد بدا خمتال وملطلبات العروض على كونه جتسيدا 
ذلك أّن هذا الصنف من العروض يفرتض حسب فقه قانون املنافسة التعيني املسبق . تغطية

للمؤسسة املختارة للفوز وتقدمي عروض أعلى قيمة من عرضها لضمان فوزها بالصفقة كما 
. ية تفعيل تقنية التغطيةيستوجب بداهة مياركة ثالث مؤسسات على أقل تقدير إلمكان

وهو معطى غ ر متوّفر إاّل استثنائيا يف خمتلف العروض وال ميكن بالتايل تعميمه وأخذه على 
ما مّت استنتاجه يصح القول بعدم كفاية املؤشرات إلثبات األعمال وعلى ضوء  .إطالقه

 الثالثة لليركاتاملتعلقة بتبادل املعلومات وتقدمي عروض تغطية وخلو املمارسات املنسوبة 
وهو نفس االستنتاج الذي ميكن سحبه على اآلثار . املدعى عليها من كل إخالل باملنافسة

 .املرتتبة عنها
األثر "املدعى عليها إىل نظرية  الثالثة ولتأكيد هذا االستنتاج استند نائبا اليركات

دى إمكانية ماليت تفرض حسب فقه قضاء حمكمة التعقيب الفرنسية البحث يف " امللموس
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األثر املتوقع أو احلاصل للممارسات امليتبه فيها يف احلّد بيكل ملموس من املنافسة يف 
ويربز ذلك يف مادة الصفقات عرب حصول املؤسسات املنسوب إليها االتفاق  .السوق املعنية

املدعى عليها وذلك  الثالثة مل يكن ثابتا يف حق املؤسساتوهو ما  .نسب هامة منهاعلى 
سعى إىل إثباته تقرير ختم األحباث عند تناوله بالبحث النتائج املسجلة يف ى خالف ما عل

النتائج يتبنّي أّن األثر احلاصل من املمارسات  ذلك أنه بتحليل هذه .اخمتلف مياركاهت
املدعى عليها مل حيّد بيكل ملموس من املنافسة  الثالثة امليتبه فيها من جانب املؤسسات

    .قات اليت شاركت فيها ومل يؤثر البتة على مآهلايف خمتلف الصف
شبهة االتفاق والتحالف بينها باعتبارها وحدة اقتصادية تنيط يف يف ظّل غياب و 

نتفاء كل من املوضوع واألثر املخلني باملنافسة يف املمارسات ال ونظراإطار جتمع شركات، 
املدعى عليها من  الثالثة املؤسساتطلب نائبا املنسوبة هلا، على فرض التسليم بوجودها، 

 .الجملس القضاء برفض الدعوى أصال
 

علق املت 1991جويلية  29املؤرخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلطالع على القانون عدد 
لسنة  60تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد  باملنافسة واألسعار مثلما مت

 .2005جويلية  18املؤرخ يف  2005
 

املتعلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
 .اإلداري واملايل وس ر أعمال جملس املنافسة

 
 نةالقانونية جللسة املرافعة املعي وبعد اإلطالع على ما يفيد استدعاء األطراف بالطريقة

احلاج قاسم ملخصا من تقرير تال املقرر السيد رضا ، وهبا 2192 فيفري 26 ليوم اخلميس
نائب املدعى عليها ورافع بصفة مستفيضة  األستاذ البي ر العابد وحضر. ختم األحباث

 األستاذ وحضر. 2192 فيفري 22 بتاريخمكّررا ما قدمه ضمن تقريره املرفوع إىل الجملس 
 يكن كذلك ملالعرييب ورافع مبا رآه مفيدا طالبا احلكم بصفة أصلية برفض الدعوى، وإن نافع 
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مندوب احلكومة  وتلت. املدعى عليها استنادا إىل حسن النية فبالتخفيف عن اليركات
 .نسخة منها بامللفاملظروفة  املحوظاهت هيام بايل ةالسيد

 مارس 92قرر الجملس حجز القضية للمفاوضة والتصريح باحلكم جبلسة يوم  ذلكإثر 
2192. 

 :بما يليح  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صر 
 

 :الشكلجهة  من  
واستوفت بذلك ويف اآلجال القانونية ن له الصفة واملصلحة حيث قدمت الدعوى ممّ 

 . قبوهلا من هذه الناحيةمجيع مقوماهتا اليكلية، لذا فقد تعنّي 
 :من جهة األصل

 :عن السوق المرجعية -

 :تعريف السوقفي  ( أ)
تتعلق اليت تلك  هي املاثلةاملعنية بالقضية السوق  حيث خيلص من أوراق امللف أن

 حباجياهتا السنوية من املعدات واألجهزة واآلالت املستيفيات اجلامعية واجلهوية نياط تزويدب
مبختلف األقسام كقسم تصفية الدم  الطيبلالستعمال  وغ رها من األدوات واملستلزمات

اإلنعاش الطيب  وقسم اجلراحة أو املواد املستعملة يف األعضاء تقوميوقسم وقسم األشعة 
 وميارس هذا النياط عدد من. ختلفةاملتوابع التّممات و وامل طبيةات الضمادوكذلك ال
الصفقات يف  وذلك عرب املياركة املختصة يف توريد وتوزيع املواد الطبية املذكورة اليركات
 .املؤسسات االستيفائية العموميةاليت يتوىل تنظيمها وإبرامها هذا الصنف من  العمومية
 

اليت يتّم تداوهلا يف إطار النياط  الطبية واملستلزماتاملعدات تيتمل قائمة وحيث 
 :باخلصوص على املعترب

 : Appareils d’hémodialyse)أجهزة تصفية الدم أو الكلى االصطناعية  -

Reins artificiels) وأجزاؤها ولوازمها. 



19 

 

 Filtres pour appareils)أجهزة تصفية الدم واألجزاء املرّشحة هلا مصايف  -

d’hémodialyse et parties filtrantes pour d’autres filtres.) 

 وأجزائها ماثلةامل دواتاألو جهزة تصفية الدم احلنفيات املعدة حصرا أل أصناف -
(Articles de robinetterie et organes similaires.) 

 ,Seringues, aiguilles)احلقن واإلبر واملواس ر وأنابيب القسطرة وما مياثلها  -

cathéters, canules et instruments similaires.) 

 1198 وغ رها من األدوات واألجهزة الداخلة يف البند أجهزة الطب الكهربائية -
(Appareils électro-médicaux et autres instruments et appareils du n° 

 Instruments et appareils pour)مثل أدوات وآالت قيس اليرايني واألوردة  (9018

la mesure de la pression artérielle)  والنواظ ر(Endoscopes) احلقن  وأدوات
(Perfuseurs ) وأدوات الوخز العصيب(Appareils pour la stimulation nerveuse) 

 Autres instruments et appareils spéciaux pour le)والسماعات الطبية 

diagnostic : stéthoscopes ) 1198 البندوغ رها من األدوات واألجهزة الداخلة يف 
(Autres instruments et appareils du n° 9018 ) ولوازمهاوأجزاؤها. 

-Stérilisateurs médico) خربيةامل أو راحيةاجلو  طبيةال عقماتامل -

chirurgicaux.) 

 (.Pansements) طبيةات الضمادال -
باألساس عرب اللجوء إىل التوريد من اخلارج وذلك حتت  الطبية ويتّم توف ر هذه املواد

نظام احلرية على مستوى إجراءات التجارة اخلارجية مع إخضاعها إىل إجراءات املراقبة الفنية 
 9114أوت  21املؤرخ يف  9114لسنة  9744عند التوريد مثلما تضبطها أحكام األمر عدد 

املتعلق بضبط طرق املراقبة الفنية عند التوريد والتصدير واملصاحل املؤهلة للقيام هبذه املراقبة كما 
 لسنة 9684 واألمر عدد 9111 ماي 39 املؤرخ يف 9111 لسنة 9233 مّت تنقيحه باألمر عدد

 .منه 4 وخاصة الفصل 2191 جويلية 2 املؤرخ يف 2191
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اليت تفرزها قاعدة معطيات التجارة اخلارجية بوزارة استنادا إىل البيانات أنه وحيث 
خالل أّن واردات هذه األصناف من املواد الطبية بلغت  يتبنّي  قليديةوالصناعات الت التجارة

 :ما يلي 2191إىل سنة  2116الفرتة املرتاوحة من سنة 
 

 الدينار: الوحدة 

 مجموع قيمة الواردات
 ها ولوازمهاؤ وأجزا( االصطناعيةالكلى )أجهزة تصفية الدم 

 2010 2009 2008 2007 2006 البند التعريفي

91189131111 1296,758 2948,337 2536,877 3277,07 1987,725 

91189185711 678,445 536,438 254,727 361,270 169,512 

 2157,237 3638,340 2791,604 3484,775 1975,203 المجموع

 لها حةمرش  الجزا  األالدم و مصافي أجهزة تصفية 

 2010 2009 2008 2007 2006 البند التعريفي

84212111196 8268,254 14700,374 14831,874 17862,428 28400,281 

84212911119 11075,168 12605,613 12758,069 14146,476 13431,107 

84212911994 3124,704 8723,766 3643,734 7118,074 5232,036 

84213921111 2457,849 3461,703 3044,040 9256,703 5426,843 

84213981194     4583,784 

84213991119 5362,459 10021,327 3113,245 22604,923 8059,494 

84219911213 4784,254 3661,701 8839,616 6453,182 16531,418 

 81664,963 77441,786 46230,578 53174,484 35072,688 المجموع

 وأجزائها مماثلةال دواتاألو الحنفيات المعدة حصرا ألجهزة تصفية الدم  أصناف

 2010 2009 2008 2007 2006 البند التعريفي

84818199985 11861,834 49123,456 20443,374 17216,619 28426,536 

84819111911 7226,617 11363,327 12154,373 11947,216 15682,881 

 44109,417 29163,835 32597,747 60486,783 19088,451 المجموع

 قسطرة وما يماثلهاالمواسير وأناربيب الربر و اإلحقن و ال
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 2010 2009 2008 2007 2006 البند التعريفي

91183111112 1175,571 532,325    

91183111113  52,074 799,128 812,226 984,662 

91183111191  119,185 374,918 177,692 108,477 

91183211117 1527,664 1538,147 1750,071 1751,984 1453,897 

91183291119 369,433 664,133 877,311 488,746 814,543 

91183911118 8027,829 9649,710 11140,680 11870,620 13096,457 

 16458,036 15101,268 14942,108 12555,574 11100,497 المجموع

 9118 دالداخلة في البنوغيرها من األدوات واألجهزة  أجهزة الطب الكهرربائية
 2010 2009 2008 2007 2006 البند التعريفي

91189111113 623,367 591,024 635,318 750,52 1079,019 

91189121117 504,734 462,448 550,936 783,571 650,370 

91189151918 74,671 131,136 468,505 458,160 263,650 

91189175112 11,949 3,312 18,966 68,795 62,475 

91189185211 828,798 315,223 390,354 553,844 727,881 

91189185312 6761,937 7278,251 9473,838 11816,147 10209,616 

91189185914 2726,544 3235,25 4211,917 4783,517 6294,185 

 19287,196 19214,554 15749,834 12016,644 11532,000 المجموع

مخبرية أو وجراحية طبية معقمات  

 2010 2009 2008 2007 2006 البند التعريفي

84192111111 617,616 192,634 276,290 509,769 880,871 

 

 :األطراف المتدخلة في السوقفي  ( ب)
 واملستلزمات املعداتعدد كب ر من اليركات املختصة يف توريد وتوزيع  يتوىلحيث 

 حباجياهتا السنوية من تلك املواد نياط تزويد املستيفيات اجلامعية واجلهويةممارسة  الطبية
وتقدمي العروض الفنية  سنويااليت تقوم بتنظيمها  عرب املياركة يف الصفقات العمومية وذلك

 :املدعى عليها التاليةواملالية خبصوصها، ومن ضمنها اليركات 
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 STE" )ميديكاس"الطب لبيع املعدات الطبية وتقومي األعضاء  شركة بيت -

MEDICASE SARL)  134478معّرفها الديواين عددC 0020435وL.  وهي شركة
والذي ييمل توريد  9114أكتوبر  98ذات مسؤولية حمدودة انطلقت يف النياط منذ تاريخ 

 .هاوإصالحصيانتها وتركيزها و  وبيع املعدات الطبية وتقومي األعضاء

 (STE DE MAINTENANCE MEDICALE) الصيانة الطبية شركة -
وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة انطلقت  .0020236Fو 320707Tمعّرفها الديواين عدد 

الطبية وشبه التجهيزات وتوزيع والذي ييمل توريد  9111سبتمرب  9يف النياط منذ تاريخ 
 .هاوإصالحصيانتها و الطبية 

 STE ADHESIF ELASTIQUE)" ألس –أدهى "اللصاق املرن  شركة -

ADHE-ELS)  320273معّرفها الديواين عددF 0020024وV . وهي شركة خفية االسم
والذي  9183أوت  24وانطلقت يف النياط منذ تاريخ  9183مارس  23أحدثت بتاريخ 

 .ييمل صنع املواد الصيدلية من صنف الضمادات والالصقات الطبية
 

واملوّزعني عددا آخر من  تضّم قائمة املوّردينوحيث أنه إىل جانب هذه اليركات 
اليت تعّودت على املياركة يف مثل هذه الصفقات ومنها على سبيل الذكر الذوات  املؤسسات

 :التالية
معّرفها  (STE MEDICALE GAZE)" ميغا"شركة الضمائد الطبية  -

 .0014442Xو 125733Kالديواين عدد 

 INTERNATIONAL BIO" )بيو للخدمات الطبية" شركة -

SERVICES ) 130374معّرفها الديواين عددB 0287714وR. 

 .0429965Zو 133627Nمعّرفها الديواين عدد " MEDETEC"شركة  -

معّرفها الديواين عدد  "CENTRAL CHIRURGICAL"شركة  -
121073C 0000215وP. 
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 124128Aمعّرفها الديواين عدد  "MEDICO CHIRURGICAL"شركة  -
 .0002233Aو

 .0710731Gو 752936Wمعّرفها الديواين عدد  "PROCHIDIA"شركة  -

 .0504279Gو 222727Nمعّرفها الديواين عدد  "BIOSPHERE"شركة  -

 "INTERNATIONAL GENERAL EQUIPEMENT" شركة -

 .0000773Rو 120299Vمعّرفها الديواين عدد 

معّرفها الديواين  "STE UNIVERS MEDICAL SERVICES" شركة -
 .0566643Yو 804124Tعدد 

معّرفها الديواين عدد  "STE COMMERCIALE ATLAS" شركة -
770258Z 0555119وX. 

 .101542Eمعّرفها الديواين عدد  "STE GMIHA HOURIA" شركة -

 STE D'EQUIPEMENT GENERAL DES"شركة  -

HOPITAUX"  123374معّرفها الديواين عددS. 

 .130987Fمعّرفها الديواين عدد  "BIO INSTRUMENTS"شركة 
 

 :المرجعية األطراف المتدخلة في السوقربين  المعامالتفي تنظيم  ( ت)
املعنية واملوّردين املؤسسات االستيفائية العمومية املعامالت بني  حيث ختضع

لسنة  89ادرة بالقانون عدد جملة احملاسبة العمومية الص إىل أحكامواملوّزعني املذكورين أعاله 
لنظام إبرام و  متهامجيع النصوص اليت نّقحتها ومتّ و  9173ديسمرب  39املؤرخ يف  9173

 3928األمر عدد  تنظيمه بأحكام الصفقات العمومية وتنفيذها وخالصها ومراقبتها مثلما متّ 
كما مّت تنقيحه تنظيم الصفقات العمومية  املتعلق ب 2112ديسمرب  97املؤرخ يف  2112لسنة 

املتعلق  2199 ماي 23 املؤرخ يف 2199 لسنة 623واألمر عدد  وإمتامه بالنصوص الالحقة
 .بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية

 

  :نصيب الشركات المدعى عليها من السوق المرجعية في ( ث)
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 قاعدة معطيات التجارة اخلارجية بوزارة التجارة على ضوء ما تفرزهحيث أنه 
خالل الفرتة املرتاوحة من سنة  املسّجلة من بيانات حول إجنازات التوريدوالصناعات التقليدية 

 :يستنتج ما يليفإنه  2191إىل سنة  2116
حتقيق حصص توريد املدعى عليها خالل كامل الفرتة  الثالثة لليركاتتسّّن  -1
 :التالية تها املستوياتنسبو  قيمتها بلغتمتفاوتة 

 
 الدينار: الوحدة 

 ها ولوازمهاؤ وأجزا( الكلى االصطناعية)أجهزة تصفية الدم 
 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 440,677 1044,277 1073,532 1030,965 529,916 "ميديكاس"شركة ربيت الطب 

 20,4% 28,7% 38,5% 29,6% 26,8% من جمموع الواردات احلصة

 10,992 12,049 23,143 60,985 74,033 شركة الصيانة الطبية

 0,5% 0,3% 0,8% 1,8% 3,7% من جمموع الواردات احلصة

 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء "ألس –أدهى "شركة اللصاق المرن 

 لها حةمرش  الجزا  األمصافي أجهزة تصفية الدم و 
 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 5118,413 5368,217 6263,955 5724,529 4828,563 "ميديكاس"شركة ربيت الطب 

 6,3% 6,9% 13,5% 10,8% 13,8% من جمموع الواردات احلصة

 9,632 12,712 13,818 9,826 12,445 شركة الصيانة الطبية

 0,01% 0,02% 0,03% 0,02% 0,04% من جمموع الواردات احلصة

 0,043 1,099 24,790 3,497  "ألس –أدهى "شركة اللصاق المرن 

 0,0001% 0,001% 0,1% 0,01%  من جمموع الواردات احلصة

 وأجزائها المماثلة واألدوات الحنفيات المعدة حصرا ألجهزة تصفية الدم أصناف

 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

   0,016 6,103 4,666 "ميديكاس"شركة ربيت الطب 

 من جمموع الواردات احلصة
%0,02 %0,01 

%0,0000

5   

 5,111 8,155 11,034 1,851 0,048 الصيانة الطبيةشركة 
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 0,01% 0,03% 0,03% 0,003% 0,0003% من جمموع الواردات احلصة

 63,452 27,282 25,158 84,38 24,402 "ألس –أدهى "شركة اللصاق المرن 

 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% من جمموع الواردات احلصة

 قسطرة وما يماثلهاالمواسير وأناربيب الربر و اإلحقن و ال
 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

  282,115 98,268 175,875 821,642 "ميديكاس"شركة ربيت الطب 

  1,9% 0,7% 1,4% 7,4% من جمموع الواردات احلصة

 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء شركة الصيانة الطبية

 796,770 495,845 872,467 662,584 367,880 "ألس –أدهى "شركة اللصاق المرن 

 4,8% 3,3% 5,8% 5,3% 3,3% من جمموع الواردات احلصة

 9118 أجهزة الطب الكهرربائية وغيرها من األدوات واألجهزة الداخلة في البند
 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 197,487 93,523 47,244 218,936 196,912 "ميديكاس"شركة ربيت الطب 

 1,0% 0,5% 0,3% 1,8% 1,7% من جمموع الواردات احلصة

     0,361 شركة الصيانة الطبية

     0,003% من جمموع الواردات احلصة

 1221,794 866,399 946,155 707,048 468,071 "ألس –أدهى "شركة اللصاق المرن 

 6,3% 4,5% 6,0% 5,9% 4,1% من جمموع الواردات احلصة

مخبرية أو وجراحية طبية معقمات  

 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء "ميديكاس"شركة ربيت الطب 

 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء شركة الصيانة الطبية

 405,701 "ألس –أدهى "شركة اللصاق المرن 
    

 65,7% من جمموع الواردات احلصة
    

 

" ميديكاس"بالنسبة ليركة بيت الطب لبيع املعدات الطبية وتقومي األعضاء  -2
املعدات  صنفعلى  باألساس شتملت الواردات اليت تسّّن هلا إجنازها خالل كامل الفرتةا

 :بأقسام تصفية الدم، وهي كالتايلالطبية اليت يتّم استعماهلا  واملستلزمات
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 :أجهزة تصفية الدم وأجزاؤها ولوازمها -

 38,5%الواردات نسبا مرتفعة من إمجايل إجنازات التوريد بلغ أقصاها  سّجلت هذه

 وهو ما خّول لليركة املذكورة احتالل املراتب األوىل إىل جانب كل من. 2008خالل سنة 
خالل  42%بلغت  قصوىحبصة  "INTERNATIONAL BIO SERVICES" شركة
خالل سنة  51,6%حبصة قصوى تساوي  "MEDETEC"شركة  وكذلك 2010سنة 

2009. 
 :بتصفية الدم صايف اخلاصةامل -

من إمجايل إجنازات التوريد بلغ  متفاوتةسّجلت هذه الواردات خالل كامل الفرتة نسبا 
املذكورة احتالل املراتب األوىل إىل ما خّول لليركة وهو . 2006خالل سنة  13,8%أقصاها 
 قصوىحبصة  "INTERNATIONAL BIO SERVICES"شركة  كل منجانب  
تساوي  قصوىحبصة " MEDETEC"شركة  وكذلك 2006خالل سنة  15,3%بلغت 
 .2010خالل سنة  %3,7

 :اإلبر واملواس ر وأنابيب القسطرة وما مياثلها -

 من إمجايل إجنازات التوريد بلغ متفاوتةهذه الواردات خالل كامل الفرتة نسبا  سّجلت
املذكورة احتالل املراتب األوىل إىل ما خّول لليركة وهو . 2006خالل سنة  7,4%أقصاها 
 قصوىحبصة  "INTERNATIONAL BIO SERVICES"شركة  كل منجانب  
 "CENTRAL CHIRURGICAL"شركة  وكذلك 2006خالل سنة  6,8%بلغت 
" MEDICO CHIRURGICAL"وشركة  2007خالل سنة  4,7%بلغت  قصوىحبصة 

 قصوىحبصة  "PROCHIDIA"ركة وش 2007خالل سنة  4,3%بلغت  قصوىحبصة 
 .2008خالل سنة  4,4%بلغت 

ألجهزة تصفية الدم واألوات املماثلة وأجزائها  احلنفيات املعدة حصرا أصناف -
 :ولوازمها
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وذلك  2117و 2116اقتصرت واردات هذا الصنف من املستلزمات على سنيت 
 2006خالل سنة  0,02%يف مستوى  تستقر ا التوريدن إمجايل إجنازات مبنسب ضئيلة 

 .2007خالل سنة  0,01%و
وتعترب هذه النسب قريبة من املعدل الذي تسّّن تسجيله من بعض املنافسني يف 

شركة و  "INTERNATIONAL BIO SERVICES"شركة  السوق املرجعية على غرار
"CENTRAL CHIRURGICAL" سنواتخالل  0.1% والذي استقر يف مستوى 

 .2191و 2008و 2006
 
اشتملت الواردات اليت تسّّن هلا إجنازها خالل   بالنسبة ليركة الصيانة الطبية -3

 اليت يتّم استعماهلا الطبية واملستلزماتاملعدات  صنفجزء من  على باألساس كامل الفرتة
 :، وهي كالتايلبأقسام تصفية الدم

 :أجهزة تصفية الدم وأجزاؤها ولوازمها -
 3,7%سّجلت هذه الواردات نسبا ضعيفة من إمجايل إجنازات التوريد بلغ أقصاها 

إىل وهو ما قلص من إمكانية اقرتاب اليركة املذكورة من املراتب األوىل 0 2006خالل سنة 
 شركةو  "ميديكاس"بيت الطب لبيع املعدات الطبية وتقومي األعضاء  جانب كل من شركة

"INTERNATIONAL BIO SERVICES"  شركة و"MEDETEC". 
 :بتصفية الدم صايف اخلاصةامل -

يف مستوى  تستقر ا من إمجايل إجنازات التوريدضئيلة  انسبسّجلت هذه الواردات 
 .2010خالل سنة  %0,1

 :تصفية الدم احلنفيات املعدة حصرا ألجهزة أصناف -

ويف مستوى املعدل  من إمجايل إجنازات التوريدضئيلة  انسبسّجلت هذه الواردات 
بيت الطب لبيع املعدات الطبية وتقومي  املسّجل من طرف املدعى عليها األوىل شركة

 ."ميديكاس"األعضاء 
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 اشتملت وارداهتا من صنف "ألس –أدهى "بالنسبة ليركة اللصاق املرن  -4
 :بأقسام تصفية الدم باخلصوص علىالطبية اليت يتّم استعماهلا  واملستلزماتاملعدات 

 :اإلبر واملواس ر وأنابيب القسطرة وما مياثلها -

خالل كامل الفرتة نسبا متفاوتة من إمجايل إجنازات التوريد بلغ  هذه الوارداتسّجلت 
وتعترب النتائج املسّجلة يف هذا اجلانب هامة وقريبة من . 2008خالل سنة  5,8%أقصاها 

عدات الطبية وتقومي األعضاء أصحاب املراتب األوىل على غرار شركة بيت الطب لبيع امل
وشركة  "INTERNATIONAL BIO SERVICES"شركة و " ميديكاس"
"CENTRAL CHIRURGICAL"  وشركة"MEDICO CHIRURGICAL" 

 ."PROCHIDIA"وشركة 

 :بتصفية الدم صايف اخلاصةامل -

إمجايل إجنازات  على كميات ضئيلة منخالل كامل الفرتة الواردات  هذه اشتملت
 .التوريد

 :ألجهزة تصفية الدم احلنفيات املعدة حصرا أصناف -

أجنزت هذه الواردات بنسبة قريبة من املعدل املسّجل من بعض املنافسني يف السوق 
وشركة  "INTERNATIONAL BIO SERVICES"املرجعية على غرار شركة 

"CENTRAL CHIRURGICAL"  خالل كامل  0.1%واليت استقرت يف مستوى
 .الفرتة

املقابل مل تقتصر واردات اليركة املعنية على صنف املستلزمات الطبية املستعملة ويف 
بل اشتملت أيضا على أصناف أخرى من املستلزمات اليت يتّم استعماهلا  تصفية الدم بأقسام

 :يف خمتلف األقسام واليت تتمثل فيما يلي
 :أجهزة الطب الكهربائيةأجزاء ولوازم  -

 22,2%الواردات نسبا مرتفعة من إمجايل إجنازات التوريد بلغ أقصاها  سّجلت هذه

 وهو ما خّول لليركة املذكورة االنفراد باملراتب األوىل إىل جانب كل من. 2008خالل سنة 
بلغت  قصوىحبصة  "INTERNATIONAL GENERAL EQUIPEMENT" شركة



29 

 

 "STE UNIVERS MEDICAL SERVICES"شركة و  2007خالل سنة  %8,1
 STE COMMERCIALE"شركة و  2006خالل سنة  5,5%حبصة قصوى تساوي 

ATLAS"  شركة و  2006خالل سنة  3,8%حبصة قصوى تساوي"STE GMIHA 

HOURIA"  2006خالل سنة  3,3%حبصة قصوى تساوي. 

 :خمربية أو وجراحية طبية معقمات -

 ةوذلك بنسبفقط  2116 املعدات الطبية على سنةاقتصرت واردات هذا الصنف من 
وهو ما خّول لليركة املذكورة احتالل املرتبة  .65,7% بلغتمن إمجايل إجنازات التوريد  هامة

 STE D'EQUIPEMENT GENERAL" شركة األوىل خالل تلك السنة قبل كل من

DES HOPITAUX"  شركة  وكذلك 11,3%بلغت حبصة"BIO 

INSTRUMENTS"  7%حبصة بلغت. 
 

 المجلس
  تتّبعإىل  وزير التجارة والصناعات التقليدية املعروضة من طرف الدعوىترمي حيث 

 –أدهى "اللصاق املرن  وشركة الصيانة الطبية شركةو " ميديكاس"بيت الطب  شركة كل من
 صفقات عمومية للتزّود نطاق ثالثيف  باملنافسة خمل تفاقاركتها يف اميمن أجل " ألس

الصادرين عن  05/2009 و 05/2006العروض عدد  موضوع طليب وأدوات طبية وادمب
الصادر عن  03/2010طلب العروض عدد املستيفى اجلامعي الطاهر صفر باملهدية و 

 .املستيفى اجلهوي مبنزل بورقيبة
 

الصفقات العمومية الذي أرست أركانه  يف جمال أّن مبدأ اللجوء إىل املنافسة وحيث
 2112ديسمرب  97املؤرخ يف  2112لسنة  3928األمر عدد الفصل السابع من أحكام 
 ثالثة شروط أساسية وهي استقاللية العروض توّفريقتضي  تنظيم الصفقات العموميةاملتعلق ب

وحالة عدم اليقني لدى كل عارض خبصوص القرارات املزمع  املياركة يف تلك الصفقات
املنافسة مؤسسات أخرى للسوق أو احلّد من دخول  وعدم عرقلة اختاذها من طرف منافسيه

ويؤّدي عدم التقّيد بأحد هذه اليروط إىل اإلخالل باملنافسة ويتجّسد ذلك على  .احلرة فيها
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أرض الواقع من خالل بعض املمارسات اليت هتدف إّما إىل تنسيق العروض بني جمموعة من 
لتحديد العرض األقّل مثنا حىت يفوز صاحبه بالصفقة والعروض غ ر املطابقة  العارضني

لغرض التعّرف على عدد املياركني احملتملني  تبادل املعلوماتإىل أو  روفة بعروض التغطيةواملع
وغ رها من املعلومات اخلاصة بالوسائل  يف الصفقة وحمتوى العروض املالية املزمع تقدميها

 .املادية والبيرية اليت سيتّم توظيفها لتنفيذ الصفقة
تقّصي سلوك  الراهنة املعروضة يف إطار الدعوى لوضعيةلنظر يف اا يقتضيحيث و 

سواء كان ذلك لتدقيق يف طبيعة املمارسة اليت أقدمت على ارتكاهبا األطراف املدعى عليها وا
يف إطار أو  خمتلف الصفقات العمومية للتزّود باملواد واألدوات الطبية يف إطار مياركتها يف

 .واملستلزمات املواد نياطها املتعلق بتوريد هذا الصنف من
 

إضافة إىل الصفقات  أنه الراهنة التحقيق الجمرى يف إطار القضية خيلص من وحيث
 سنة مناملمتدة  الفرتة خاللاملدعى عليها  املؤسسات سامهتالثالثة موضوع الدعوى 

 العروضطلبات ب وتتعلق هذه الصفقات. صفقات أخرىيف  2191غاية سنة  إىل 2116
عن املستيفى اجلامعي الطاهر صفر  لصادرةا 04/2010 و 04/2008 و 07/2007 عدد

 طليبو  الصادر عن املستيفى اجلهوي مبنزل بورقيبة 06/2009عدد  العروض وطلبباملهدية 
 .اجلهوي ابن اجلزار بالق روانالصادرين عن املستيفى  4/2008 و 2/2008 عدد العروض
 

 املؤسسات مياركة املذكورة أنّ وحيث يّتضح من تفّحص امللفات املتعلقة بالصفقات 
 :مثلما يبيّنها اجلدول التايل تحقيق النتائجب تّوجتاملدعى عليها 
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ط 
 القيمة ع

الجملية 
 للصفقة

 الشركة
العرض 

 العرض المالي الفني

 األقساط

 المجموع
 ضمادات متم مات

مستلزمات تصفية 
 مواد اإلنعاش الدم

مواد 
 األشعة

أجهزة الطب 
 الكهرربائية

متم مات 
 تقويمل

 األعضا 

0
5
/2

0
0

6
 

627541,353 

MEDICASE X 686117,241 R 23204,220 %7,3 11995,300 %70,8 4932,845 %5,8       40132,365 %6,4 

MAINTENANCE X 207518,470 R     9170,000 %10,8       9170,000 %1,5 

ADHE-ELS 0                 

0
7
/2

0
0

7
 

572530,308 

MEDICASE X 535880,300 R 2002,140 %1 11262,600 %16,5 19108,392 %20 300,000 %1,8     32673,132 %5,7 

MAINTENANCE X 278237,700 R     31500,000 %32,9       31500,000 %5,5 

ADHE-ELS 0                 

0
4
/2

0
0

8
 

351802,802 

MEDICASE X 423443,646 R 8335,814 %100 3573,460 %100   4400,500 %100     16309,774 %4,6 

MAINTENANCE 0                 

ADHE-ELS 0                 

0
5
/2

0
0

9
 

123518,850 

MEDICASE X 469385,400 R     1678,850 %1,4       1678,850 %1,4 

MAINTENANCE X 353460,000 NR               

ADHE-ELS X 76875,000 R     14938,000 %12,1       14938,000 %12,1 

0
4
/2

0
1

0
 

199947,601 

MEDICASE X 496322,000 NR               

MAINTENANCE X 426830,400 R     106902,601 %53,5       106902,601 %53,5 

ADHE-ELS X 91350,000 NR               

0
6
/2

0
0

9
 

241999,060 

MEDICASE X 274483,680 R     31185,680 %17,5       31185,680 %12,9 

MAINTENANCE X 222621,000 NR               

ADHE-ELS X 87960,000 NR               

0
3
/2

0
1

0
 

249924,550 

MEDICASE X 257495,800 R     423,200 %0,23       423,200 %0,17 

MAINTENANCE X 196528,160 R     79413,620 %42,4       79413,620 %31,8 

ADHE-ELS X 101000,000 NR               

2
/2

0
0
8

 

183083,900 

MEDICASE X 217761,000 NR               

MAINTENANCE X 188725,000 R     45825,000 %82,1       45825,000 %25 

ADHE-ELS X 10500,000 NR               

4
/2

0
0
8

 

395865,7582 

MEDICASE X 21670,988 R          20392,750 %6,3  20392,750 %5,2 

MAINTENANCE 0                 

ADHE-ELS 0                 
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 باجلدول أعاله حتليل مجيع املعطيات اإلحصائية واالقتصادية املبّينة يفرزحيث و 
 :ةلياالستنتاجات التا

على املياركة بانتظام يف مجيع  "ميديكاس"شركة بيت الطب دأبت فيما  -1
. تصفقا 1 يف صفقتني من جمموعة عن امليارك الطبيةشركة الصيانة فقد ختّلفت  ،الصفقات
صفقات من  2على تها ميارك اقتصرتفقد " ألس –أدهى "ليركة اللصاق املرن وبالنسبة 

 .صفقات 1جمموع 

 

يف الصفقات اليت شاركت  "ميديكاس"شركة بيت الطب  عروض مشلت بينما -2
ليركة  األمر خمتلفا بالنسبة األقساط اليت حتتوي عليها تلك الصفقات، فقد كانأغلب  فيها

األقساط  على هماعروض إذ اقتصرت "ألس –أدهى "الصيانة الطبية وشركة اللصاق املرن 
 علما وأّن عدد هذه األقساط بلغ .تصفية الدملمستلزمات مبتّممات وتوابع و  اليت تتعلق فقط

 .قسطا 22من جمموع  أقساط 7

 
ها يف عن فوز املدعى عليها  املؤسساتأفرزت نتائج الفرز املايل لعروض  -3

شركة بيت الطب  كل من لفائدة حصص 2إسناد باألقساط السبعة املذكورة أعاله وذلك 
.  "ألس –أدهى "شركة اللصاق املرن  وحصة وحيدة لفائدة شركة الصيانة الطبيةو  "ميديكاس"

 .حصة 99 بلغ عدد احلصص اليت مّت إسنادها لفائدة هذه املؤسسات وبذلك

 
 "ميديكاس"شركة بيت الطب  عليهااليت حتصلت  اخلمسة احلصصت سّجل -4

ومل تتجاوز يف أحسن  أقساطيف ثالث ة فضمنخكانت النسب املسّجلة لئن  و . متفاوتة نسبا
استقرت يف مناسبة ثانية و  17,5%حدود إىل  يف مناسبة أوىلرتفعت افقد  5,8%احلاالت 

احلصص اخلمسة اليت سّجلت فقد  بالنسبة ليركة الصيانة الطبيةو  .20% يف مستوى
شركة فيما خيص أما  .82,1%و  10,8%نسبا هامة جدا تراوحت ما بني  حتّصلت عليها
نسبة بلغت  احلصة الوحيدة اليت حتصلت عليهاسّجلت " ألس –أدهى "اللصاق املرن 

%12,1. 



33 

 

يتبنّي على ضوء االستنتاجات أعاله أّن مياركة املؤسسات املدعى عليها يف وحيث 
األقساط املتعلقة  على باألساس اقتصرتولئن صفقات التزّود باملواد واألدوات الطبية 

من تلك  حبصص هامة هافوز بإاّل أهنا تّوجت تصفية الدم لتّممات وتوابع ومستلزمات مب
املذكورة قدرة املؤسسات  جليةو  واضحةبصورة  املتحّصل عليها النتائج تعكس كما  .قساطاأل

 .هلا يف تلك الصفقات اليركات املنافسةعلى بقية  ديةجو  شديدة مزامحةعلى فرض 
 

على  التفّوق الذي حققته املؤسسات املدعى عليهاأّن  وحيث أنه من الثابت
منها إقدامها على  أخرىعن عوامل  امجانن كاربّره فقط متّيزها وكفاءهتا وإمنا  منافسيها ال ي

التدقيق يف الوثائق من خالل  كيف عنهمّت الوهو ما . تبادل املعلومات حول عروضها
 05/2006املياركة يف طلبات العروض عدد املؤسسات املذكورة املضّمنة مبلفات 

االلتزام يف وثيقة التعّهد باملياركة يف طلب العروض ووثيقة واملتمثلة  03/2010و 05/2009و
 .وجدول األسعار بالعرض وقسيمة تفويض حضور جلسة فتح العروض املالية

 
نفس العنوان على  أبرز أّن هذه الوثائق احتوت الوثائق املذكورةأّن التدقيق يف حيث و 

اخلطية لتعم رها فضال عن  استعمال نفس الكتابةمّت قد و  ونفس أرقام اهلاتف والفاكس
ما يدّل على أّن األطراف وهو  .أشخاص حيملون نفس اللقب العائلي من قبلالتوقيع عليها 

تبادل  علىمن شأهنا أن تساعدها  عائليةعالقات وظيفية و املدعى عليها تربط بينها 
املياركة يف الصفقة من عدمه واألسعار  واملعطيات اخلاصة بكل طرف منها كنّيته املعلومات

املعلومات اخلاصة بالوسائل املادية والبيرية املتوّفرة لديه واملعتزم اليت يعتزم اقرتاحها وغ رها من 
 .توظيفها لتنفيذ الصفقة

 
ت أّن إحدى اليركا فقد أفرزت دراسة السوقسبق ذكره وحيث أنه عالوة عما 

املستلزمات الطبية املستعملة  خمتّصة يف توريد" ميديكاس"بيت الطب  شركةالثالثة وهي 
اإلبر واملواس ر وأنابيب القسطرة وصنف  دماملصايف اخلاصة بتصفية ال لتصفية الدم من صنف
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" ألس –أدهى "اللصاق املرن  شركةشركة أخرى وهي مع  وتيرتك هذه اليركة. وما مياثلها
اإلبر واملواس ر املستلزمات الطبية املستعملة لتصفية الدم من صنف يف اختصاص توريد 

وسّجلت واردات اليركتني املذكورتني من هذا الصنف حصصا . وأنابيب القسطرة وما مياثلها
بالنسبة لليركة  5,8%بالنسبة لليركة األوىل وإمجايل إجنازات التوريد  من 7,4% بلغ أقصاها

كل احتالل املراتب األوىل إىل جانب   وتعترب هذه احلصص هامة جدا إذ مكنتهما من. الثانية
شركة  وكذلك "INTERNATIONAL BIO SERVICES"شركة  من

"MEDETEC" اقتصر نياط ويف املقابل .وغ رمها من املوردين املختصني يف هذا الجمال 
بتصفية  صايف اخلاصةمن امل نسب ضئيلة على توريد الصيانة الطبية شركةاليركة الثالثة وهي 

 .الدم
 

التعامل أّن  الثابت منفإنّه  ا دراسة السوق أعالههتفرز وحيث ويف ظّل املعطيات اليت أ
عن وحدة يكيف بوضوح من طرف املؤسسات املذكورة  التجاري املتداول على هذا اليكل

لتلبية رغبات  استعداد املصاحل بينها يف هذا الجمال باعتبار ما تبديه أحد اليركتني املوردتني من
كلما دعتها   مياثلهااإلبر واملواس ر وأنابيب القسطرة وما أصناف اليركة الثالثة يف التزّود ب

وهو ما حصل فعال ملا . احلاجة إىل ذلك وخاصة عند مسامهتها يف الصفقات العمومية
الصيانة الطبية املياركني يف طلب  وشركة" ميديكاس"بيت الطب ركة ش احتوى عرضا
حتمل عالمة شركة اللصاق  إبر وريدية وشريانية على مواد تتمثل يف 03/2010 العروض عدد

نفس تحديد ب للعرضني املذكورين نفس اخلطأ وكذلك األمر ملا تسّرب". ألس –أدهى " املرن
 ملا هو منصوص عليهخالفا  "F 7 ETO"واملصفاة " F 6 ETO"مساحة املصفاة مقاييس 

الصيانة  شركة، وهو ما يعين أّن املصايف املعروضة يف طلب العروض من طرف بكراس اليروط
 ."ميديكاس"بيت الطب ركة شالطبية هي من توريد 

 
املؤشرات واالستنتاجات سالفة البيان  أنّ  يتبنّي فإنه أنه يف حكم ما تقدم وحيث 

قرائن جدية ومتناسقة عن توّرط املؤسسات املدعى عليها يف القيام بأعمال يتعلق تيّكل 
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 .الطبيةصفقات التزّود باملواد واألدوات يف  املقّدمة هاعروضبتبادل املعلومات حول  موضوعها
ويساهم يف التقليص من حّدة  وعلى حالة عدم اليقني لديها اعلى خياراهت يؤثّر قطعا وهو ما

 .التنافس بينها وبني بقية العارضني
 

 للمجلس للرّد علىاملدىل به مها تقرير يف  متّسك نائبا املؤسسات املدعى عليهاوحيث 
تقيم احلجة يف  املقر والتسي ر واإلدارةاملؤشرات املنبثقة عن وحدة  تقرير ختم األحباث بأنّ 
، وعلى هذا األساس فإنه من غ ر تنيط يف إطاره اليركات الثالثةالواقع على وجود جتمع 

فقه مستندين يف ذلك على نسوبة إليها كقرائن إلثبات وجود االتفاقات املاعتمادها   املقبول
والتفامهات واألعمال املتفق عليها وقضاء قانون املنافسة الذين دأبا على إخراج التصرفات 

من نطاق االتفاقات املخلة باملنافسة كلما صدرت يف إطار جتمع شركات ترتكز فيه وحدة 
 .وتغيب اإلرادة املستقلة لليركات املكّونة له التسي ر ووحدة املصاحل ووحدة السياسات املتبعة

 
قانونا لكنها مرتبطة ؤسسات مستقلة عن بعضها ملبوجود جتمع  أّن التسليم وحيث

فيما بينها بعالقة هيكلية تسمح هلا بالعمل بصفة مجاعية يف سوق معينة وتنسيق نياطها 
من التقّيد باملبادئ اليت تسوس املنافسة ا امليرتكة، ليس من شأنه أن يعفيها خدمة ملصاحله

ال  »من جملة اليركات التجارية من أنه  464وذلك وفقا ملا نصت عليه أحكام الفصل 
ميكن أن تكون لتجمع اليركات أهداف خمالفة للقانون مثل التهّرب من الضرائب أو 

 .«اإلخالل بقواعد املنافسة 
 

تقدمي عروض فردية  مؤسسات منتمية لنفس جتمع اليركات وحيث ولئن كان بإمكان
رية للمياركة يف إحدى الصفقات العمومية، فإّن تعّدد العروض يربهن عن استقالليتها التجا

ويف حكم ذلك فإنه مينع عليها تبادل املعلومات حول هذه العروض ألّن جمّرد تبادل 
العمومي ولو كان هذا األخ ر على علم  أن يتسّبب يف مغالطة امليرتيه من شأن املعلومات

 التنازل عن أما يف صورة ما إذا اختارت املؤسسات املذكورة .بانتمائها لنفس جتمع اليركات
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قتصار مياركتها التجارية، فإّن ذلك يوجب عليها عدم تقدمي عروض فردية وا استقالليتها
 تربزهمل وهو ما  .على عرض وحيد تتكّفل واحدة من بني مؤسسات التجمع بإعداده وتقدميه

عليها يف  باعتبار ما جاء يف أوراق امللف من أّن مياركة اليركات املدعىوضعية احلال 
 .فرديةبواسطة عروض  تمتّ الصفقات موضوع الدعوى 

 
جداول األسعار تفّحص  يّتضح منوحيث أنه باإلضافة إىل ما سبق ذكره فإنه 

 6يف  خالل مياركتهااملؤسسات املدعى عليها  املقدمة من طرفعروض لاملصاحبة ل
لمواد ل احتوائها على األسعار الفردية املقرتحة بالنسبة لتزّود باملواد واألدوات الطبيةلصفقات 

 :ذلك اجلدول التايل همثلما يبّين واملستلزمات الطبية املزمع اقتناؤها يف إطار هذه الصفقات
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 لمستشفى الجامعي الطاهر صفر ربالمهديةل 05/2006 عدد روضع لبط

 MEDICASE MAINTENANCE ADHE-ELS BIO SERVICE MEDICAL GAZ PHARMADIAL SOFAMME MEDETEC COTUPHA 

     4,600  3,719 3,444 مواسير
 

     15,800  14,872 17,249 مجموعة أدوات لتصفية الدم
 

     1,060  1,255 1,250 شعاع غسيل الكلى
 

     35,000  52,827 48,914 قثطرة وريدية
 

     180,000  148,240 137,259 مجموعة شريانية وريدية
 

  21,000  24,527 22,710 أنبوب تصفية الدم
    

  7,100  7,200 7,150 حامض سائل
    

       29,835 29,827 سيترول
 

     7,300  6,550 6,600 خراطيش ربيكار
 

     7,100  7,200 7,150 سائل ربيكار
 

 لمستشفى الجهوي اربن الجزار ربالقيروانل 2/2008 عدد روضع لبط

 MEDICASE MAINTENANCE ADHE-ELS BIO SERVICE MEDICAL GAZ PHARMADIAL SOFAMME MEDETEC COTUPHA 

     0,999 1,015 1,050 1,060 1,250 وصل وقطع مجموعة أدوات

      7,400  7,050 7,100 حامض مكثف

      7,400  7,050 7,100 ثاني كرربونات مكثف

 لمستشفى الجامعي الطاهر صفر ربالمهديةل 05/2009 عدد روضع لبط

 MEDICASE MAINTENANCE ADHE-ELS BIO SERVICE MEDICAL GAZ PHARMADIAL SOFAMME MEDETEC COTUPHA 

     9,500  10.256 13.140 دقيقة مصفاة
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  4,200   5,200 4,125  4,148 أنبوب شرياني وريدي
 

    1,019 0,980 1,000 1,010 1,250 مجموعة أدوات وصل وقطع
 

   7,000  8,500  7,095 7,100 حامض مكثف
 

 7,095 7,100 ثاني كرربونات الصوديوم
 

8,500 
 

7,000 
  

 

 33,577 سيترول
       

 

 لمستشفى الجهوي ربمنزل ربورقيبةل 06/2009 عدد روضع لبط

 MEDICASE MAINTENANCE ADHE-ELS BIO SERVICE MEDICAL GAZ PHARMADIAL SOFAMME MEDETEC COTUPHA 

      16,500  15,204 18,088 الدم مجموعة أدوات لتصفية

 23,000     21,500   19,000 أنبوب فخذي

        7,980 7,960 خراطيش ثاني كرربونات فرينيزيس

      9,500  6,150 6,100 خراطيش ثاني كرربونات غامبرو

         35,792 سيترول

 لمستشفى الجهوي ربمنزل ربورقيبةل 03/2010 عدد روضع لبط

 MEDICASE MAINTENANCE ADHE-ELS BIO SERVICE MEDICAL GAZ PHARMADIAL SOFAMME MEDETEC COTUPHA 

 11,800    9,200  10,256 13,929 دقيقة مصفاة
 

     0,700 0,505 0,500 0,515 إربر شريانية
 

      0,505 0,500 0,515 إربر وريدية
 

     105,000   52,900 ربفتحتين مواسير
 

     18,000   19,000 فخذي أنبوب
 

       0,689 0,695 محلول حامض مكثف
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       0,689 0,695 محلول ثاني كرربونات
 

       9,500 9,510 خراطيش ثاني كرربونات فرينيزيس
 

       39,327 39,410 سيترول
 

 لمستشفى الجامعي الطاهر صفر ربالمهديةل 04/2010 عدد روضع لبط

 MEDICASE MAINTENANCE ADHE-ELS BIO SERVICE MEDICAL GAZ PHARMADIAL SOFAMME MEDETEC COTUPHA 

      9,400  10,256 13,929 دقيقة مصفاة

      6,000 3,830 3,825 3,850 أنبوب شرياني وريدي

      0,800 0,505 0,500 0,515 إربر شريانية

      0,800 0,505 0,500 0,515 إربر وريدية

      0,980 1,250 0,890 1,050 مجموعة أدوات وصل وقطع

    6,940    6,900  ثاني كرربونات الصوديوم

        6,900  حامض مكثف

        39,327  سيترول



40 

 

يتبنّي من حتليل األسعار الفردية املقرتحة ضمن عروض املؤسسات املدعى  وحيث
 :عليها ما يلي

املؤسسات املدعى املعروضة من طرف  فرديةالسعار األ مقرتحاتجمموع  بلغ -1
 وقد مّت قبول مقرتحا، 49صفقات للتزّود باملواد واألدوات الطبية  6يف  عليها للمياركة يف

 .مقرتحا يف مرحلة الفرز املايل للعروض 26
 

 املنافسةؤسسات املبلغ جمموع مقرتحات األسعار الفردية املعروضة من طرف  -2
 92و وهي موّزعة بنح ،للعروضيف مرحلة الفرز املايل  مقرتحا 92قبول مّت وقد  مقرتحا 31

 ليركة ومقرتحني "INTERNATIONAL BIO SERVICES"ليركة مقرتحا 
"PHARMADIAL" ليركة ومقرتح وحيد " MEDICAL GAZ". 

 

مدعى مؤسستني  بلغ جمموع مقرتحات األسعار الفردية املعروضة من طرف -3
مقرتحات  91ألسعار فردية بقيمة متقاربة و  مقرتحا 23 مقرتحا منها 33 فأكثرعليهما 

 .ألسعار فردية بقيمة متفاوتة
 

 مقرتحا 23جمموع  منمقرتحا  96 يف مرحلة الفرز املايل للعروضمّت قبول   -4
" ميديكاس"ليركة بيت الطب  مقرتحات 3بنحو  ةموّزعهي و  ،متقاربةبقيمة سعار فردية أل
 ."ألس –أدهى "ليركة اللصاق املرن  وحيدا مقرتحاو ليركة الصيانة الطبية  مقرتحا 92 و

 

 مقرتحات 91من جمموع  تمقرتحا 3 يف مرحلة الفرز املايل للعروضمّت قبول  -5
" ميديكاس"ليركة بيت الطب  نيمقرتح بنحو ةموّزعهي و  ،متفاوتةبقيمة  ألسعار فردية

 .ليركة الصيانة الطبية وحيدا مقرتحاو 
 

 بلغ جمموع مقرتحات األسعار الفردية املعروضة من طرف مؤسسة وحيدة -6
مقرتحات متنافسة مع مقرتحات صادرة عن مؤسسات  4مقرتحات منها  8 مدعى عليها

 .مقرتحات دون منافسة أي مقرتح آخر 4و  منافسة
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مقرتحات  4مقرتحات من جمموع  3مّت قبول يف مرحلة الفرز املايل للعروض  -7
ليركة بيت  مقرتحني ، وهي موّزعة بنحومنافسةمتنافسة مع مقرتحات صادرة عن مؤسسات 

 .ليركة الصيانة الطبية مقرتحاو " ميديكاس"الطب 
 

مقرتحات دون منافسة أي مقرتح  4مّت قبول يف مرحلة الفرز املايل للعروض  -8
ليركة الصيانة مقرتحني و " ميديكاس"ليركة بيت الطب  مقرتحني أخر، وهي موّزعة بنحو

 .الطبية
 

 املؤسسات املدعى عليهالدى نسبة النجاح بلغت  أعالهويف ظّل املعطيات وحيث 
وتعترب هذه النسبة . 63% لتزّود باملواد واألدوات الطبيةللستة صفقات االيف خالل مياركتها 

واليت استقرت يف  املؤسسات املنافسة املسجلة من طرف بتلك وذلك مبقارنتهاجدا طيبة 
كانت لدى املؤسسات املدعى عليها  حظوظ الفوز وهو ما يدّل على أّن . 50% مستوى

 .مقارنة ببقية العارضني يف تلك الصفقات أوفر
 

 70% نسبة النجاح لدى املؤسسات املدعى عليها بلغتعن ذلك عالوة و وحيث 
. فأكثراملعروضة من طرف مؤسستني و  متقاربةبقيمة أسعار فردية ب بالنسبة ملقرتحاهتا املتعلقة
فأكثر املعروضة من طرف مؤسستني و بقيمة متباعدة أسعار فردية ب وبالنسبة ملقرتحاهتا املتعلقة

ما يستيف منه أّن حظوظ املؤسسات وهو  .30%نسبة النجاح إىل مستوى  تتدحرج
املدعى عليها يف الفوز حبصص من الصفقة تتقّلص بصفة ملحوظة كلما عرضت هذه 
املؤسسات أسعارا فردية بقيمة متباعدة وتتزايد كلما تقاربت قيمة األسعار الفردية املعروضة 

 .ضمن مقرتحاهتا
 

املؤسسات املدعى عليها   األسعار املقرتحة ضمن عروض يؤّشر تقاربحيث ولئن و 
لوحده إلثبات االتفاق املخل  ولو أّن مثل ذلك التوازي ال يعّد كافيا، على توازي السلوك

وذلك حبكم عدم وجود ها تياهب كذلكاملنسوب هلذه املؤسسات، فإنه من شأنه أن يعكس  
وارق املوجودة على مستوى حجم الف ال تعكسفهي فوارق إن وجدت  وحىت. بينهافوارق 

، وهو ما ومكان انتصاهبا املالية قوائمهاو  املؤسسات ورقم املعامالت احملقق من طرفها هذه
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ناجم عن اتفاق خمل  ملؤسساتاذه ه من طرف أّن تيابه األسعار املقرتحة قيم الدليل علىي
 .باملنافسة
 

ضالعة يف  املدعى عليهااملؤسسات  أنّ  فإنه ال ريب منما تقّدم وحيث ويف حكم 
تنسيق و  تبادل املعلومات حول عروضها املقّدمة يف صفقات التزّود باملواد واألدوات الطبية

يعّد وهو ما  .يتّم اقرتاحها ضمنهاحول األسعار اليت واالتفاق أعماهلا قبل القيام بإعدادها 
اليت حتّجرها أحكام الفقرة االتفاقات اليت يكون موضوعها أو أثرها خماّل باملنافسة و من قبيل 

 .األوىل من الفصل اخلامس جديد من قانون املنافسة واألسعار
 

فريزينيوس ميديكال كار "الدخيلة  يركةال املتعلق بإخراجدفع ال وخبصوصحيث و 
يف صفقات التزّود باملواد تها مبزيد التدقيق يف حقيقة ميارك، فإنه من نطاق النزاع" تونس

تبنّي أّن النياط الذي تتوىل ممارسته ليس له أي عالقة باملمارسات موضوع واألدوات الطبية 
 .يتعنّي معه إخراجها من هذه املنازعةاألمر الذي  القضية الراهنة،

 

استنادا إىل  عنهاالتخفيف  من الجملس املؤسسات املدعى عليها نائب طلب وحيث
 .املستوجبة عليهااحلّط من مقدار اخلطية  وهو طلب الغرض منهحسن النية، 

 

اخلطايا املالية املسلطة على  وحيث أقّر فقه قضاء جملس املنافسة أّن التخفيف يف
بوثائق أو  اإلدالءمع الجملس خالل مرحلة التحقيق أو  إبداء تعاوهنم املخالفني يتوّقف على

 خطورة إىلتقدير اخلطايا املالية يتّم بالنظر  وفيما عدى ذلك فإنّ  ،معلومات مل تكن حبوزته
 حصل يف قضية احلالوهو ما  ، العمومي مليرتيوحجم الضرر الالحق بااألفعال املقرتفة 

 ه غلطاإيهامو تسّببت فيه املؤسسات املدعى عليها من مغالطة امليرتي العمومي باعتبار ما 
 .ويتعنّي تبعا لذلك رفض الطلب بوجود منافسة حقيقية

 
 :ولهذه األسباب
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شكال وفي األصل اعتبار الممارسات التي أتتها  الدعوى    قرر المجلس قبول
الشركات المدعى عليها مخلة بالمنافسة وتسليط خطية مالية قدرها مائتان  

 STE) "ميديكاس"على شركة بيت الطب   (د 280,000)وثمانون ألف دينار  

MEDICASE SARL)   الصيانة  على شركة   (د 30,000)وثالثون ألف دينار
وأربع مائة وأربعون   (STE DE MAINTENANCE MEDICALE) الطبية

 STE) "ألس  –أدهى  "شركة اللصاق المرن   على (د 440,000) ألف دينار

ADHESIF ELASTIQUE ADHE-ELS) جميعا للكف عن هذه    ودعوتها
 .الممارسات كإلزامها بنشر منطوق هذا القرار على نفقتها بصحيفتين يوميتين

 
برئاسة    لمجلس المنافسة الثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية  

الحبيب جاء باهلل وعضوية السيدتين سلوى بن والي و إيناس معطر  السيد  
 .عماد الدرويش و الهادي بن مراد والسيدين

 
بحضور كاتبة الجلسة السيدة يمينة   2115 مارس 12وتلي علنا بجلسة  

 .الزيتوني
   
 

 كاتبة الجلسة             الرئــــيس
 
 
 
 يمينة الزيتوني                                      الحبيب جاء باهلل       


