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  141360 القضية عدد

  2016 أفريل 21ريخ القرار:
  
  

  قـــــرار
  

  :بني أصدر جملس املنافسة القرار التايل
  

 شركة :املّدعية Alliance Pharma  ج  1بـ ممثّلها القانوين الكائن مقّرهايف شخص

نة، املع ّ الكائن مكتبها مبركز املدينة  هاائبهد املنزه السادس أر جحة بن عبد ا األستاذة 
األستاذ عبد الكرمي راجح الكائن مكتبه و  6الدويل، برج املكاتب الطابق الثالث املكتب عدد 

      .، تونسج املختار عطية 64بـ
  من جهة،                                                                       

 

 51بـ يف شخص ممثّلها القانوين الكائن مقّرها الصيدلية املركزية التونسية :عليها املّدعى 

ئبها األستاذحي املهرجان تونس، 1948 ديسمرب 10 شارع  الكائن مكتبهعلي اخلالدي  ، 
  .تونس البلفدير 1002ج القدس  9بـ

  من جهة أخرى.
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ا  دعوىالبعد اإلّطالع على عريضة   Alliance Pharma شركةئبة اليت تقّدمت 
رمي إىل إيقاف تواليت  2014أفريل  18بتاريخ  141360عدد  لس حتتابكتابة  ةرمسّ وامل

 AO) 2015 ( 2015لسنة  8 التونسية عددطلب العروض املقّدم من طرف الصيدلية املركزية 

N° VIII /  ّدراج الضم  compresses imprégnées de( واملعّقمةادات املضّخمة وإلزامها 

vaseline stériles(  كدواء ضمن قائمة األدوية املضّمنة صلب طلب العروض السنوي
ال ميكن تداركه خاّصة وأّن  التفادي حصول ضرر حمدق مبنوبته ،2015إلقتناء األدوية لسنة 

أّن القضية الراهنة قد نشرت علما و  املطلوبة تشغل موقع هيمنة على سوق األدوية يف تونس.
قصد  Alliance Pharmaلدى جملس املنافسة يف إطار طلب استعجايل تقّدمت به شركة 

ل  19بتاريخ  143028س يف قراره اإلستعجايل عدد إيقاف تنفيذ الصفقة املذكورة وقد اّجته ا
  رفض املطلب لعدم اإلختصاص.إىل  2014جوان 

ئبة  كمزّود مهيمن موقعها  من تعّمدها التونسية الصيدلية املركزية على  املّدعيةوتعيب 

ضمن طلبات العروض  بوصفه دواءا Vasogazeمنتوجها عدم إدراج  األدوية على سوق
لّسوق  هلرتوجيصوله على ترخيص من وزارة الصّحة لرغم من ح السنوية إلقتناء األدوية

ام ةالتونسية ومتّيزه بسعر تنافسي وجود  Allianceشركة  كما تعيب  مليا.احمليّا وع عرتف 

Pharma  طبية من إىل توريد الضّمادات املصّنفة كمعّدات  ئهالتجاإاملّدعى عليها على
ملنتوجات األجنبية والذي من شأنهسعار مرتفعة، اخلارج  وترى . إغراق الّسوق احمللّية 
ّدد توازن الّنشاط اإلقتصادي  املّدعى عليهااملتبعة من طرف أّن اسرتاجتية التوريد  املّدعية

ّكدة على ؤ ظّل الظروف اإلقتصادية احلالية الصعبة، موتتسّبب يف نزيف من العملة الصعبة يف 
   الشركات الوطنية املصّنعة للدواء. نشاطيهّدد  اإللتجاء إىل التوريدأّن 

ئبة وا توّفر على األقّل مزودين اثنني  التونسية الصيدلية املركزيةشرتاط اأّن  املّدعيةعتربت 

ّمة الصلوحية إلدراج املنتوج بقائمة طلبات العروض يعّد من  حاصلني على رخصة ترويج 
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مل الشروط التعّسفية لقبي ّسسات املصّنعة، مستعرضة يف الوقت ذاته حجم ؤ اليت تضّر 
ا الطالبة واليت بلغت    ماليني دينار.ستة  2012إىل موّىف سنة اخلسائر اليت تكّبد

لس املرسّ  عليهااملّدعى رّد  وبعد اإلّطالع على  19بتاريخ  309حتت عدد م بكتابة ا
 ضمن طلب العروض  Vasogazeإدراج منتوجها ه ال ميكنأنّ والذي جاء فيه  2014 جوان

تعترب املزّود الوحيد املتحّصل على رخصة  Alliance Pharma لألدوية ألّن شركة السنوي
لتايل فإّن عنصر املنافسة ال يتوّفر  ،الراهنة الصفقة موضوع القضيةيف  ترويج هلذا املنتوج و

 هذا املنتوج عن طريق التفاوض املباشر.اقتناء   ياه يتّم حالأنّ  إىل مشرية يف الوقت ذاته
إجراءات طلب العروض إلقتناء أدوية للمستشفيات لسنة  مواصلتها املّدعى عليها ّكدتوأ

وفقا للرتاتيب املّنظمة للصفقات العمومية مبا ال يعّرض تزويد الّسوق احمللّية للّدواء  2015
لنسبة لسنة طللخ    .2015ر 
لس  املّدعى عليهاعلى ملحوظات  املّدعية ردّ على  بعد اإلّطالعو  حتت املرّسم بكتابة ا
أّن القرار اإلستعجايل الذي  ئبة املّدعية والذي اعتربت فيه ،2014 أوت 5بتاريخ  393عدد 

لس يف قضية احلال بتاريخ  والذي قضى برفض الّدعوى لعدم  2014جوان  19اّختذه ا
خمالف للواقع عتبار أنّه غري خمتّص يف اإلجراءات اليت تّتخذها الّذوات العمومّية  اإلختصاص

ّن الصفقات والعقود ختضع  ال التونسية اليت تربمها الصيدلية املركزية وللقانون معلّلة ذلك 
لسنة  105قانون عدد المن  6 لصفقات العمومّية استنادا ألحكام الفصلاملتعّلقة للرتاتيب 

ما خيرج قضّية  وهو صيدلية املركزية للبالد التونسيةلا املتعّلقو  1990نوفمرب  26املؤرّخ يف  1990
ئبة املّدعية من اختصاص القاضي  لتايل جيعل نزاع احلال يف دائرة اإلاحلال حسب  داري و

عدم اختصاصه وهو ما يرتّتب عنه هو أيضا عتبار أّن جملس املنافسة أقّر  اإلختصاص السليب
  ضياع حقوق مّنوبتها.

ئبة املّدعية أّن موضوع الّنزاع يف قضّية احلال ال يتعّلق بصّحة من جهة أخرى أّكدت 
صفقة عمومّية، إّمنا يدخل حتت طائلة عدم احرتام قواعد املنافسة يف الّسوق أو احلّد إجراءات 



4 
 

حلجج التالية. أّوالمع منها اقتناء املنتجات  إىل التونسية جلوء الصيدلية املركزية، ّللة ذلك 
من دخول املؤّسسات األخرى ّد حيبطريقة رضائية مع مزّود أجنيب املصّنفة كمستلزمات طبّية 

املتعّلق  قانونالمن  5مقتضيات الفصل مع من املنافسة فيه وهو ما يتعارض و إىل الّسوق 
نيا، إقصاء شركة املمينع مثل هذه الذي  واألسعار املنافسة عادة تنظيم  Allianceمارسات. 

Pharma  من الصفقة موضوع القضّية الراهنة يعترب إفراطا يف استغالل وضعّية هيمنة اقتصاديّة
ألدوية. املزّود هاعتبار    الوحيد للمستشفيات واملؤّسسات الصحّية 

ئبة املّدعية  من شراء التونسية الّنشاط الذي متارسه الصيدلية املركزية  أنّ على كما أّكدت 
وعلى  عتبار أّن عملها هو عمل اقتصادي حبت وبيع لألدوية جيعلها ختضع لقواعد املنافسة

ا ختضع  ّ عادة تنظيم لقانونلهذا األساس فإ لتايل فإّن  واألسعار املنافسة املتعّلق   هاإقصاءو
  يندرج ضمن اختصاص جملس املنافسة.ن الصفقة موضوع القضّية الراهنة م

عادة تكيّيف كذلك طال ئبة املّدعية  عتبار أّن القرار اإلستعجايل بت  حقيقة الّنزاع 
ي أخرج نزاع احلال من دائرة اختصاصه يظّل يف نفس القضّية والذ املنافسة ّختذه جملساالذي 
قتة حلماية مؤ  ةالصبغة املؤقتة للقضاء اإلستعجايل الذي ينبين على اّختاذ تدابري احرتازي رهني

وأّن القضّية الراهنة هي قضّية يف األصل وجيوز احلكم مبا خيالف القرار  املتقاضني حقوق
        يف نزاع احلال. قائمة القانونية لذلك واليت تراها كّلما توّفرت األسباب واألسانيد  اإلستعجايل

ئبةو  واليت حسب التونسية من السياسة اليت تّتبعها الصيدلية املركزية املّدعية  تستغرب 
فية اليت دعم الشروط التعسّ مشرية إىل عدم وجود سند قانوين ي رأيها ال تشّجع الصناعة احمللّية،

وأّن اشرتاط وجود مزّودين اثنني يف الّسوق  خبصوص الصفقة موضوع القضّية الراهنةوضعتها 
لّسوق إذا كان  ن  غري منطقي متسائلة يف هذا اإلطار عن جدوى إعطاء رخصة ترويج ملزّود 

أوضحت أّن استمرار السياسة كما   .رويجى رخصة تهناك مزّود أّول متحّصل بدوره عل
إفالس منّوبتها عالوة على األضرار  سيؤول إىل التونسية املعتمدة من طرف الصيدلية املركزية
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املوازين لصاحل ا الذي ستنقلب فيه لسري العادي لسوق األدويةملستهلك و  اليت ستلحق
  .األدوية املصّنعة حملّيااملستلزمات الطبّية املوّردة على حساب 

وحجزت للمفاوضة والتصريح  2015جوان  18عّينت القضية جللسة املرافعة بتاريخ و 
لس 2015جويلية  2حلكم جبلسة  ا قّرر ا  حّل املفاوضة وإرجاع القضية لطور التحقيق و

    الستكمال ما تستلزمه من حتقيقات إضافية.
 570يف إطار التحقيقات اإلضافية ّمتت مكاتبة الصيدلية املركزية التونسية مبراسلة عدد 

إلطار التشريعي والرتتييب  اقصد اإلدالء مبعطيات إضافية تتعّلق أساس 2015أوت  3بتاريخ 
ا وبنسخة من كرّاس الشروط املتعّلق بطلب  الذي ينظّم عمليات الشراء والتزّود اليت تقوم 

 وض حمّل الّنزاع يف هذه القضّية. العر 

املسّجل بكتابة  ذكورةعلى املكاتبة امل الصيدلية املركزية التونسيةرّد على  بعد اإلّطالعو 
لس حتت عدد  إلطار مبوجبه أمّدت والذي  2015أوت  14بتاريخ  557ا لس  ا

  يف الّنصوص التالية: املذكور واملتمّثلالتشريعي والرتتييب 
  لصيدلية املركزية  1990نوفمرب  26املؤرّخ يف  1990لسنة  105القانون عدد واملتعّلق 

 للبالد التونسية.

  لتنظيم الصّ  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  63القانون عدد  حي.واملتعّلق 

  واملتعّلق حبماية املستهلك. 1992ديسمرب  7املؤرّخ يف  1991لسنة  117القانون عدد 

  لّتجارة اخلارجية. 1994مارس  7املؤرّخ يف  1994لسنة  41القانون عدد  واملتعّلق 

  حلماية ضّد املمارسات  1999فيفري  13املؤرّخ يف  1999لسنة  9القانون عدد واملتعّلق 
 غري الشرعية عند التوريد.

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



6 
 

  التنظيم اإلداري واملتعّلق بضبط  1991فريل أ 27املؤرّخ يف  1991لسنة  555األمر عدد
 واملايل وسري الصيدلية املركزية للبالد التونسية.

  واملتعّلق بضبط صالحيات  1992جوان  22املؤرّخ يف  1992لسنة  1207األمر عدد
لس الوطين للتجهيزات الطبيّ   ة والتقنية.وتركيبة وطرق تسيري ا

  القيام  واملتعّلق بضبط طرق 1994أوت  29املؤرّخ يف  1994لسنة  1743األمر عدد
ألمر عدد البعمليات   2املؤرّخ يف  2006لسنة  2619ّتجارة اخلارجية كما ّمت تنقيحه وإمتامه 

  .2005أكتوبر 

  واملتعّلق بضبط طرق املراقبة  1994أوت  29املؤرّخ يف  1994لسنة  1744األمر عدد
ذه  الفنّية عند التوريد والتصدير ألمر ملراقبة كما ّمت اواملصاحل املؤهلة للقيام  تنقيحه وإمتامه 

 . 1999ماي  31املؤرّخ يف  1999لسنة  1233عدد 

  حداث الوكالة الوطنية و  1999فريل أ 5املؤرّخ يف  1999لسنة  769األمر عدد املتعّلق 
 للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها اإلداري واملايل وكذلك تسيريها.

 املتعّلق بتعيني سلطة اإلشراف و  2005مارس  24املؤرّخ يف  2005لسنة  910عدد  األمر
على املنشآت العمومية وعلى املؤسسات العمومية اليت تكتسي صبغة إدارية كما ّمت تنقيحه 

ألمر عدد   .2010ديسمرب  13يف املؤرّخ  2010لسنة  3170وإمتامه 

  املتعّلق بتنظيم الصفقات و  2014مارس  13 يف املؤرّخ 2014لسنة  1039األمر عدد
 العمومية.

ا تكون ّن عمليات التزّود على أالتونسية  الصيدلية املركزية أّكدتوقد  ألدوية اليت تقوم 
عرب طلبات عروض كّلما توّفر عنصر املنافسة والذي ال يستقيم إّال بوجود رخصيت ترويج أو 

ا موّضحة يف اآلن ذات ،أكثر لكّل صنف دوائي ا تتبع يف هذا اإلطار الرتاتيب اجلاري  ّ ه أ
 ضمن طلبات العروض Vasogazeوأّن عدم إدراجها ملنتوج  العمل يف الصفقات العمومية

املنتج الوحيد املتحّصل على رخصة ترويج تعترب   Alliance Pharmaشركةأّن  مرّده السنوية
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الصفقات املنبثقة عن طلب العروض لسنة  أنّ نفس الطرف  كما أوضح.هلذا املنتوج كدواء
يف طور اإلجناز بعد أن ّمتت املصادقة عليها من قبل اللجنة العليا للصفقات. وقد  2015

ّن املّدعية يف قضية احلال كانت قد تقّدمت بعريضة دعوى  التونسية أفادت الصيدلية املركزية
 2015خبصوص طلب العروض لسنيت  إىل هيئة املتابعة واملراجعة يف الصفقات العمومية

 ،مستعرضة يف اآلن ذاته ردودها على العريضتني مبوجب مراسلتني إىل اهليئة املذكورة 2016و
    .2015جوان  23اريخ والثانية بت 2014جويلية  10األوىل بتاريخ 

ئب املّدعى عليها األستاذ  حيث لسدفع  حتت  علي اخلالدي يف تقريره املرسم بكتابة ا
الذي يعتربه و بعدم اختصاص جملس املنافسة يف نزاع احلال  2015سبتمرب  2تاريخ ب 607عدد 

لتسيري  خاّصة كونهمن اختصاص القضاء اإلداري  من قبيل األعمال اإلدارية املتعّلقة 
 نالصادر ع 143028قرار اإلستعجايل عدد المستندا يف ذلك إىل ما ذهب إليه والتصّرف 

بنفس املؤّيدات اليت  ى عليهائب املّدعمتّسك كما   .2014جوان  19جملس املنافسة بتاريخ 
منّوبته مشريا إىل وجود عقد بني  ،أعاله جاءت بتقرير الصيدلية املركزية التونسية املذكور

لس مل  ،عن طريق التفاوض املباشر Vasogazeخيّص التزّود مبنتوج واملّدعية  علما وأّن ا
 2013فواتري اثنتان منها تعود لسنة  6نسخ من كما قّدم   .يستلم نسخة من العقد املزعوم

  Alliance Pharmaمن شركة تفيد تزّود الصيدلية املركزية التونسية 2015وأربع تعود لسنة 

 من صنفوحدة  120و  cm2020cm x (Vasogaze(     وحدة من صنف 1310بـ
)10cm x 10cm(Vasogaze   ئب  يقارب اخلمسة عشر ألف دينار.مببلغ إمجايل وطالب 

لتصريح بعدم اختصاصه يف قضية احلال واحلكم احتياطي لس  بعدم مساع  ااملّدعى عليها ا
 الّدعوى.

عالم يف  ،األستاذ عبد الكرمي الراجح عيةئب املدّ  تقريرعلى  وبعد اإلّطالع الذي تقّدم 
لس حتت  ،2015 ماي 22 بتاريخ  Alliance Pharmaالنيابة عن شركة  املسّجل بكتابة ا

ّن ما أتته الصيدلية املركزية التونسية هو والذي متّسك فيه  2015أكتوبر  7بتاريخ  661عدد 
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بع من وجودها يف وضعية هيمنة اقتصادية بسوق األدوية مبوجب خرق لقواعد املنافسة  مبثابة
لضرر الذي 1990لسنة  105القانون عدد  ب فيه مثل هذه تسبّ ت، مذّكرا يف اآلن ذاته 

كما   .بصفة عاّمة الوطين واالقتصادملستهلك  سّ إىل املنوبته لتتعدى تبعاته م مبصلحةاألفعال 
ا املّدعى عليها واملتعّلقة بضرورة وجود رخصيت  ئب املّدعية أّن املربّرات اليت تقّدمت  اعترب 

للقيام بطلبات عروض يف  فة كدواءنّ صامل مةاملضّخمة واملعقّ دات اترويج على األقّل للضمّ 
دراج منتوج  الغرض واهية، ّن موضوع الّنزاع ال يتعّلق  بعينه ضمن  Vasogazeموّضحا 

دراج مصّنف الضّمادات املضّخمة واملعقمة ضمن طلب العروض وهو ما  طلب العروض، بل 
هلذا  يحملّ  أكثر من منتجعتبار وجود  املّدعى عليهاق معه شرط املنافسة الذي أقرّته سيتحقّ 

ئب املّدعية جلوء املّدعى عليها إىل التفاوض وق التونسية.  املصّنف يف السّ  كما يستنكر 
 1039ألحكام األمر عدد معتربا ذلك منافيا مة لضّمادات املضّخمة واملعقّ املباشر للتزّود 

ملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية وأّن الّلجوء إىل ا 2014مارس  13يف املؤرّخ  2014لسنة 
هو السعي إىل توسيع دائرة  أالتفاوض املباشر ال يتّم إّال يف حاالت حمصورة وأّن املبدتقنية 

حة اخلاّصة لصاحب املنتوج لحتقيق للمص افيه املمارسةهذه  وأنّ  املنافسة يف طلبات العروض
  وليس فيها خدمة للمصلحة العاّمة.

ئب املّدعية وجود أي عقد يربط بني منوبته والصيدلي كما ة املركزية التونسية موّضحا نفى 
نتوج مات حمدودة من اقتصرت على اقتناء كميّ أّن العمليات الّتجارية اليت جتمع بني الطرفني 

Vasogaze ربع نسخ من فواتري وأربع أخر تتعّلق   خارج إطار املنافسة مدّعما موقفه 
  تسليم تؤّكد صّحة هذه العمليات.  بوصوالت
ريخ  أفادوقد   2014جويلية  24ئب املّدعية أّن الصيدلية املركزية التونسية قد أقّرت منذ 

مة املعقّ و  املضّخمة اداتبتوّفر شرط املنافسة املستوجب إلعالن طلب العروض خبصوص الضمّ 
عدم صّحة ادعاءات املّدعى عليها برها على مستندا يف ذلك إىل وثيقتني أساسيتني يرامها 

جنة فهي عبارة عن حمضر جلسة اللّ  ىلأّما الوثيقة األو ودليال على التضارب يف موقفها. 
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شراف وزارة الصّحة وحبضور حتت إ 2015جانفي  16بتاريخ ادات اخلاّصة حول الضمّ 
 نياملصّنعني احملليّ بوجود اثنني من أقّرت  وهياكل أخرى ذات صلة التونسيةالصيدلية املركزية 

. وقد السنوي وبرجمة هذه املنتجات ضمن طلب العروض ادات موضوع اجللسة املذكورةللضمّ 
كانت قد  Vasogazeمنتوج  خبصوص ّمتت اإلشارة صلب هذه اجللسة إىل جلسة أخرى

 املّدعى عليها وهياكل ذات صلةحة وحبضور ارة الصّ بوز  2014جويلة  24بتاريخ  انعقدت
الصيدلية دعوة و  واملعّقمة مةادات املضخّ ني للضمّ ليّ احمل اثنني من املصّنعنيوجود بت واليت أقرّ 

وعلى ضوء هذا املعطى . خبصوص هذه املنتجات عروض طلبإىل تنظيم املركزية التونسية 
ستصدار إذن استعجايل من احملكمة اإلدارية حتت عدد  Alliance Ph  armaشركة  قامت

   .من نسخة من حمضر اجللسة املذكور هانتمكيل 2015جويلية  15 بتاريخ 712880
ترّد فيه الصيدلية املركزية  2015أوت  14فهي عبارة عن مكتوب بتاريخ  وأّما الوثيقة الثانية

جويلية  21بتاريخ  Alliance Pharmaاملوّجه إليها من طرف شركة  املكتوب علىالتونسية 
  مة.مة واملعقّ ادات املضخّ قتناء الضمّ التها تنظيم طلب عروض نيّ  ىفيه عل هاتطمئن 2015

ئب  الصيدلية املركزية التونسية يعّد من قبيل  إىل أّن ما تقوم بهاملّدعية وقد خلص 
جويلية  24املنعقدة بتاريخ حضر اجللسة خاّصة يف ظّل املعطيات املتوفرة مب التسويف واملماطلة

ئب املّدعية ،وهو ما يتأّكد معه 2014  ثبوت خرق قواعد املنافسة من طرف ،حسب 
ختصاص جملس املنافسة خبصوص املمارسات املثارة يف   .املّدعى عليها كما متّسك األخري 
حلكم لفائدة منّوبته ،قضية احلال ه  ّ واإلذن بنشر منطوق احلكم على نفقة املّدعى  مطالبا إ

    عليها.
ئب املّدعية عل لس حتت ى وبعد اإلّطالع على رّد  تقرير ختم األحباث املسّجل بكتابة ا

نة بتقاريرها والذي متّسك فيه حبميع طلبات منّوبته املضمّ  2016فيفري  11بتاريخ  76عدد 
لنتائج وامللحوظات املضّمنة لّنفاذ الع السابقة و جل للحكم ابقرار ختم األحباث طالبا اإلذن 
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عادة تنظيم  2015لسنة  36نون عدد القمن ا 34صدوره استنادا إىل الفصل  لاملأمو  املتعّلق 
  املنافسة واألسعار.
لس وبعد اإلّطالع  ئب املّدعى عليها على تقرير ختم األحباث املسّجل بكتابة ا على رّد 

لس يف نزاع  والذي متّسك فيه 2016مارس  17بتاريخ  194حتت عدد  بعدم اختصاص ا
 2016قد قامت بتنظيم طلبات عروض لسنة  الصيدلية املركزية التونسيةاحلال مشريا إىل أّن 

لسخالفا ملا ذهب إليه تقرير ختم األحباثاملنتوج موضوع الّنزاع  خبصوص  ، طالبا من ا
  رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص.

املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد عادة تنظيم املنافسة واألسعار، 

 املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة. 2006

لطريقة القانونية جللسة يوم   2016 أفريل 7وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  ووّجه اإلستدعاء إىل املّدعية  ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و

جحة بن عبد هللا ئبتها مل حتضرو  ئبها األستاذ عبد الكرمي راجح يف حني  ،األستاذة  حضر 
مل و ورافع متمّسكا ميا قّدمه ضمن تقاريره الكتابية منتهيا إىل طلب احلكم لصاحل الّدعوى 

ئب املّدعى عليها وبلغه اإلستدعاءحيضر     .األستاذ علي اخلالدي 
يل وأعلنت أّن مندوب احلكومة  كرمية اهلماميوحضرت السيدة   نيابة عن السيدة هيام 

لس للّنظر يف هذا  يتمّسك مبا أوردته ضمن تقريرها الكتايب طالبة احلكم بعدم اختصاص ا
   الّنزاع.

حلكم جبلسة يوم لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح   افريل 21 وإثر ذلك قّرر ا
2016.  

ا   وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: و

 من حيث الشكل: 
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حيث قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونية ممّن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلك مجيع 
ا الشكلية، لذا تعّني قبوهلا من هذه الناحية.   مقّوما

  من حيث األصل: 

عدم إدراج املّدعى عليها الصيدلية املركزية  زاع بني طريف الّدعوى خبصوصحيث احنصر النّ 
واليت ترى  2015للضّمادات املضّخمة واملعّقمة ضمن طلبات العروض الوطنية لسنة التونسية 

تعّسفا يف استغالل وضعية اهليمنة اإلقتصادية اليت  Alliance Pharmaفيها املّدعية شركة 
ا   املّدعى عليها يف سوق األدوية. تتمّتع 

يف حتليل املمارسات املخّلة  الّسوق املرجعّية الركن األساسي األّول حتديدعترب يحيث 
ا ختّول حتديد املنشآت اليت تتمّتع بوضعّية هيمنة يف الّسوق واليت ميكن أن  ّ عتبار أ ملنافسة 

لتايل حتت    .طائلة قانون املنافسة واألسعارتتعّسف يف استغالل هذه الوضعّية ويضعها 
مصطلح الّسوق املرجعية هو مصطلح خاّص بقانون املنافسة ال جنده يف حيث أّن و 

اليت تكتفي مبصطلح الّسوق والذي يعين مكان التقاء العرض  االقتصاديةمصطلحات العلوم 
لب والطلب دون اخلوض يف تفاصيل متّس خصائص الّسوق مثل نوعية العرض أو نوعية الط

مصطلح الّسوق املرجعّية أمهّية  يويل أو التطّرق مثال إىل شكل املنافسة داخلها. يف املقابل 
أّمهها وضعيات اهليمنة اإلقتصادية والقدرة الّسوقية  كربى إىل خصائص معّينة يف الّسوق

على وهذا يعود إىل أهداف قانون املنافسة واليت من أّمهها السهر شطة فيها، اللمنشآت النّ 
يمنة فيها أو اهل اتمني منافسة متكافئة ومتوازنة يف الّسوق ومحايتها من استغالل وضعي

  االستئثار بقّوة سوقية متّكن صاحبها من التأثري على توازن الّسوق. 
 تتمّثل أمهّية الّسوق املرجعّية يف:حيث و 

  ال الذي متارس داخلهأّوال   املنافسة بني املنشآت. : حصر ا

  ا نيا لتايل حتديد املنشأة اليت ال: حساب حصص الّسوق للمنشآت وقياس قّو سوقية و
 تتمّتع بوضعّية هيمنة يف الّسوق. 
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احيث و  ّ الّسوق اليت حتتوي من وجهة نظر املستهلك " :تعّرف الّسوق املرجعية على أ
أو أسعارها أو  هاعلى قدر معقول من املنتوجات القابلة للتبديل أو اإلحالل حبكم خصائص

نها منشآت تنشط من خالل قاعدة العرض والطلب يف منطقة طرق استخدامها، واليت تؤمّ 
متّيزها عن مناطق جغرافية  جغرافية حمّددة تتوّفر على قدر كاف من ظروف املنافسة املتجانسة

  .  "أخرى ال تتوّفر فيها مثل هذه الظروف
يستخلص من التعريف املذكور أعاله أّن الّسوق املرجعّية تتحّدد يف مستويني حيث و 

  مها: مستوى املنتوج واملستوى اجلغرايف.أساسيني 

  :من املنتوجات الّسوق اليت تتوّفر على قدر معقول  هيالّسوق املرجعّية من حيث املنتوج
 البديلة من وجهة نظر املستهلك واملنتج.

  :ال اجلغرايف الذي ينضوي على قدر الّسوق املرجعّية من حيث احلّيز اجلغرايف هو ا
معقول من املنافسة املتجانسة متّيزها عن مناطق جغرافية أخرى ال تتوّفر فيها مثل هذه 

 الظروف.
ملصطلحات والتعريفات آنفة الذكر، ميكن حتديد الّسوق املرجعّية يف  واستئناساوحيث 

  قضّية احلال كاآليت:

  :الضّمادات ج واحد وهو و تتكّون هذه الّسوق من منتالّسوق املرجعّية من حيث املنتوج
املّسوقة يف إطار طلبات العروض الوطنية السنوية اليت  املضّخمة واملعّقمة املستخدمة كدواء

هذه املواّد  ويّتجه اإلشارة إىل أنّ . مها الصيدلية املركزية التونسية واملوّجهة للمنتجني احملّلينيتنظّ 
ذات االستعماالت  وادّ هذه املج يف الّسوق حيّل حمّل و توّفر على بديل أي أنّه ال يوجد منتتال 

ا سوق  ث املنتوجيوق املرجعية من ح. من حيث العرض، ميكن تصنيف السّ الطبّية ّ على أ
احملّلي خبصوص املنتج املذكور  العرض إذ أنّ  )un marché oligopolistique(احتكار القّلة 

عتباره ينحصر يف عدد قليل من املصّنعني احملّليني ومن بينهم املّدعية يف  يكاد يكون حمدودا 
  .Alliance Pharmaقضّية احلال شركة 
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على شركات تعتمد يف إنتاجها الأّن مجيع  ذلكمتجانسا  العرض ميكن اعتبار وحيث
إلضافة إىل هذانفس املعايري التكنولوجية وتوّفر تقريبا نفس اجلودة ّن كرّاس الشروط فإ ،. 

  .ّدد اخلصائص الفنّية اليت جيب أن تتوّفر يف املنتوج للمشاركة يف الصفقةحت
ا سوقث يوق املرجعية من حميكن تصنيف السّ  وحيث ّ املشرتي الوحيد  املنتوج على أ

)Monopsone(  ا وحدها بشراء  اليت ختتصّ  الصيدلية املركزية التونسيةواليت تستأثر 
     الضّمادات املضّخمة واملعّقمة لتزويد اهلياكل الّصحية العمومية.

 طلبات املشاركة يف نظرا لكون نزاع احلال يهّم  :الّسوق املرجعّية من حيث احلّيز اجلغرايف
لضّمادات املضّخمة واملعّقمة املستخدمة كدواء، ف كّل   إنّ العروض الوطنية يف جزءها املتعّلق 

ملشاركة يف هذه الصفقة املنتجني احملليّني  لتايل فإّن ا معنيني  حلّيز اجلغرايف للّسوق املرجعية و
    .يغطي كامل تراب اجلمهوية

ستخلص ممّا سبق بيانه أّن الّسوق املرجعّية يف قضية احلال هي سوق صناعة يوحيث 
الوطنية ضمن طلبات العروض  املرّوجةو املستخدمة كدواء  احملّلية الضّمادات املضّخمة واملعّقمة

     اليت تنّظمها الصيدلية املركزية التونسية. 2015لسنة 
اليت تتموقع يف  Alliance Pharmaشركة املّدعية  ينحصر الّنزاع يف قضّية احلال بنيحيث 

واملّدعى عليها الصيدلية املركزية التونسية اليت يرتّكز دورها  ،مستوى العرض يف السوق املرجعية
  يف مستوى الطلب من نفس الّسوق.

الستقالل اإلداري واملايل عمومية  مؤّسسةهي  الصيدلية املركزية التونسيةحيث أّن و  تتمّتع 
لصيدلية  الفرتة حيث عرفت يف تلك 1931 جوان 27مبوجب قرار وزاري بتاريخ  ّمت إحداثها

ململكة التونسية ريخ املركزية للمستشفيات  مارس  10، ّمث لتتحّول إىل تسميتها احلالية منذ 
 .1961جانفي  16 ريخ منذ جاريةتّ الصناعية و ال تهاصبغسة املؤسّ  هذه اكتسبتوقد . 1958
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ة املنشأة حول توريد املواد الصيدالنية وتوزيعها برأس مال يبلغ ، مت تركيز مهمّ 1990سنة منذ و 
 .1امليون دينار متلكه الدولة كليّ  8.17

ملهام التونسية ا لصيدلية املركزيةيف فصله الثاين ل 1990لسنة  105القانون عدد  أسند حيثو 
  :التالية
 ألدوية واملواّد الكيمياوية والصيدلية ومواّد التضميد واألدوات والّلوازم وغريها من  التزّود 

 املواّد الّالزمة يف ميدان الطّب البشري.

  االختصاص دون غريها بتوريد األدوية وكّل املواّد األخرى اليت يتّم حتديدها مبقتضى قرار
 مشرتك صادر عن وزيري االقتصاد واملالية والصحة العمومية.

 كان مستحضرا أم ال وكّل املواّد أو األدوات األخرى اليت هلا عالقة   تكّييف كّل دواء سواء
 هدافها.

  ّت تزويد اهلياكل الصح ية واإلستشفائية واملصاحل الفنّية التابعة لوزارة الصّحة العمومية والنيا
ألدوية واملواّد ال يت الصيدلية وخمتلف املصاحل العمومية وكذلك اهليئات ذات املصلحة العاّمة 

ا.  ختتّص 

  لوسائل األكثر مالئمة بكّل املواّد واألدوات تزويد اهليئات املوّزعة واملخابر والصيادلة 
ا العمل. هدافها وذلك طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري   اليت هلا عالقة 

  لوسائل األكثر مالئمة بكّل املواّد واألدوات اليت هلا إعالم سلك األطباء والصيادلة 
ا العمل. هدافها وذلك طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري   عالقة 

صيدلية املركزية ال دّخلتوعليه فإّن نقسم إىل قطاعني رئيسيني، تسوق األدوية أّن  حيثو 
طاع أدوية املستشفيات اليت ففي ق .قطاع كلّ   خصوصيةيف هذه الّسوق ينتظم وفق  التونسية

دون  التونسية الصيدلية املركزية ختتصّ ، ية الصدارة من حيث احلجمفيه الصناعة احمللّ  حتتلّ 
قطاع أدوية الصيدليات  يفأّما  .ه على اهليئات االستشفائية العموميةغريها يف توزيع موادّ 

                                                 
المصدر:  1

http://www.phct.com.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=34&lang=ar#b. 
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 ، ينحصرات املوزعةمن الكميّ  %70ر فيه الصناعة احمللية أكثر من ة والذي توفّ اخلاصّ 
جلملة يف توزيع املوادّ  التونسية اختصاص الصيدلية املركزية ، املوردة على شركات توزيع األدوية 

املخّصصة  يف سوق األدويةمن نوعها تشّكل حالة فريدة الصيدلية املركزية التونسية أّن و  علما
ا  )Monopole Bilatéral(تعرف بوضعية احملتكر ثنائي اجلانب  للمستشفيات ّ عتبار أ

   .البيع يف مستوى وكذلك الشراءاحملتكر الوحيد يف مستوى 
على عدد حمدود من املصّنعني احملليني  ، تنضوي الّسوق املرجعّيةالعرض مستوىيف وحيث 

 6رأمساهلا  االسموهي شركة خفية  Alliance Pharmaمن بينهم املّدعية يف قضّية احلال شركة 
 2010يف أكتوبر الّنشاط ودخلت حّيز  2006 ديسمرب يف ّسست ،ألف دينار 700مليون و

ا وختتّص يف إنتاج األدوية واملستحضرات الصيدالنية يف السوق احمللّية وكذلك  وتسّوق منتوجا
   .يف األسواق اخلارجية

لسوق احمللّية النصيب األكرب من مداخيل شركة حيث و   Allianceمتّثل املبيعات 

Pharma   املعامالت اإلمجايل خالل الفرتة من رقم  %64.93 وايلتقّدر نسبتها حبحيث
ويوّضح اجلدول عدد  نفس الفرتة. خالل لنسبة للصادرات %35.07 مقابل 2011-2014

   تطّور رقم معامالت املّدعية خالل األربع سنوات األخرية. 1
لدينار التونسي). 2014-2011: تطّور رقم معامالت شركة خالل الفرتة 1ل جدو  ) 

  2014  2013  2012  2011  املبيعات

 981 72 582 84 860 314 376 400  األسواق اخلارجية

 726 98 453 715 102 545 546 256  احمللّية السوق

موع  707 171 035 800 962 859 922 656  ا
  .  Alliance Pharma املصدر: معطيات شركة

تدهور حجم  Alliance Pharmaمن خالل تطّور رقم معامالت شركة  الحظيحيث و 
ا   ةاحملّلي السوقيف مستوى كّل من وذلك  2014و 2013سنيت  خاّصة خاللمبيعا
 التقهقر الفجئي يف حجم املبيعات 1عدد  إذ يظهر جلّيا من خالل الرسم البياين .ةواخلارجي
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قّدر  2013لسنة  رقم معامالت قياسي دينارا مقابل 98726بـ  2014واليت قّدرت سنة  احمللّية
لنسبة% 86.20-اخنفاض تصل إىل  ةنسبممّا أفرز دينارا   715453بـ ألسواق ل .  لمبيعات 

أدىن لتصل إىل  2013 من سنة ابتداءاتدرجييا  تراجعا أيضا األخرى هي قد عرفتف ،اخلارجية
ا يف     .2014سنة مستو

 
  .Alliance Pharmaشركة مبيعات  : تطّور1رسم 

ّن الشركةتنبأ  وحيث تعاين  ،يف سوق صناعة األدوية ، رغم حداثة نشاطهاهذه املؤشرات 
ت اقتصادية خاّصة يف ظّل عدم متّكنها من ترويج بعض املنتجات على غرار من  صعو

تطّورا يف  2جلدول عدد من خالل املعطيات املدرجة يربز كما   .الضّمادات املضّخمة واملعّقمة
يف الثالث سنوات  حلساب الصيدلية املركزية Alliance Pharmaمستوى مبيعات شركة 

 2011ملقارنة مع ه و نسب منّ  تقّدر  2013حيث حّققت رقما قياسيا يف سنة  األوىل،

  . 2014سنة  %85-، لترتاجع هذه النسبة إىل أكثر من %400بـ
 
 الدينار).الوحدة:( 2014-2011 الفرتة خالل Alliance Pharmaاملبيعات احملّلية لشركة  أقسام:  2جدول 

  2014  2013  2012  2011  احملّلية املبيعات

جلملة  262 25 237 203 224 238 693 13  بيع 

 464 73 216 512 357 120 120 101  الصيدلية املركزية التونسية

 0 0 521 186 463 18  املناولة

  .  Alliance Pharma املصدر: معطيات شركة
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املبيعات احملّلية إمجايل ة من احلصّ حبوايل نصف الصيدلية املركزية التونسية تستأثر حيث و 
لرسم   بذلك احلريف األّول هلذه الشركة تعتربو  Alliance Pharma لشركة كما هو مبّني 

جلملة اليت متّثل أكثر من ،2البياين عدد   إمجايل املبيعات احملّلية من %37 تليها عمليات البيع 
شاط املركزية التونسية يف النّ هذا املعطى حييل إىل الدور احليوي الذي تلعبه الصيدلية و 

ضرر فادح  االقتصادي للمّدعية وأّن أي تعّكر يف العالقات الّتجارية بينهما قد ينجّر عنه
  .لألخرية

 
  حسب احلريف. Alliance Pharma:  توزّع املبيعات احمللّية لشركة 2رسم  

  

مبدى  مرتبط همرجع نظر  يدحتد يف فقه قضائه على اعتبار أنّ دأب جملس املنافسة حيث 
، حبيث أّن اثري العمل أو التّصرف املتنازع بشأنه على الّتوازن العام للّسوق وحرّية املنافسة فيه

اختصاصه ال يكون قائما إّال مىت كانت تلك األعمال تندرج يف إطار املمارسات املخّلة 
هذا  أحكام تنطبقو  .املنافسة واألسعاراملتعّلق بتنظيم قانون المن  5الفصل معىن ملنافسة على 

 القانوين وشكلهم مرتكبيها طبيعة عن الّنظر بصرف الّتجارية واملمارسات األفعال على الفصل
 واتالذّ  وكذلك والعامّ  اخلاصّ  القطاع من املعنوية والّذوات الطبيعيني األشخاص تشملل

  .االقتصادي الّنشاط يف لتتدخّ  حال يف تواجلمعياّ  املهنية واالّحتادات العمومّية
املؤرّخ  2015لسنة  36عدد قانون المن  5الفصل  أحكام تنسحبيف قضية احلال حيث و 
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15يف   التونسية الصيدلية املركزية على املنافسة واألسعارواملتعّلق 

رهني التصّرفات  إىل أّن تطبيق هذه األحكام يظلّ  غري أنّه وجب التنّبه عتبارها ذا عمومّية،

%37.36

%49.95

%12.69

بيع بالجملة الصيدلية المركزية التونسية المناولة
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تيها الّذوات العمومّية أّما الطريقة األوىل فهي تلك اليت  .طريقتنيّ على غالبا واليت تكون  اليت 
لتّ  بوصفهاتكون  ا ختضع متدّخال ينشط يف الّسوق و ّ عادة تنظيم قانون للايل فإ املتعّلق 

لّنظر يف أفعاهل يف هذه احلالةألسعار و ااملنافسة و  خمالفة إن كانت  اخيتّص جملس املنافسة 
 إداريّة سلطة بوصفهافهي تلك اليت تكون ّما الطريقة الثانية وأ. آنف الذكر 5الفصل ألحكام 

 ما فإنّ  احلالة هذه ويف اليت ختّول هلا ذلك رتتيبّيةوال تشريعّيةال نصوصال مقتضى عند نزوال

  .عليها املنافسة لس سلطان ال إداريّة أعمال حمض هو عنها يصدر
برام أو إلجراءات املتّ ظر يف اجرى فقه قضاء جملس املنافسة على استبعاد النّ حيث و   صلة 

اء عقود الصفقات العمومية حبكم اندراجها ضمن أعمال  ف التسيري والتصرّ تنفيذ أو إ
عمليات تكون أّن  شريطة، اإلداري املوكول للذوات العمومية مبقتضى نصوص تشريعية وترتيبية

لسنة  1039األمر عدد العمومية خاّصة  تلصفقااخلاّصة ب يرتاتللخاضعة  الشراء والتزّود
ت من هذا للتثبّ حيث و  .املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13املؤرّخ يف  2014

  .مسألتني ظر يفالشرط ينبين متشي جملس املنافسة على النّ 
املؤرّخ  2007لسنة  1330عدد  من أحكام األمراملسألة األوىل يف التحّقق تتمّثل  وحيث

ا للتزّود مبواّد آاملتعّلق بضبط قائمة املنش 2007جوان  4يف  ت العمومية اليت ال ختضع طلبا
لصفقاتاوخدمات إىل الرت   األّولالرجوع إىل الفصل  وقد ثبت بعد. العمومية تيب اخلاّصة 
    .قائمةهذه العدم انضواء الصيدلية املركزية التونسية ضمن من األمر املذكور 

القانون احملدث للمنشأة العمومية للتأّكد من ر يف ظاملسألة الثانية تتمّثل يف النّ أّن  حيثو 
اوجود أحكام خاصّ  لرجو  من عدمها. ة تنظّم عمليات الشراء والتزّود اليت تقوم  إىل  عو

لصيدلية املركزية للبالد  1990نوفمرب  26املؤرّخ يف  1990لسنة  105القانون عدد  واملتعّلق 
ال ختضع الصفقات والعقود اليت : "ينّص صراحة على ما يلي السادسأّن فصله  تبّني  التونسية

لصفقات العمومية وذلك فيما يتعّلق  تربمها الصيدلية املركزية للبالد التونسية للرتاتيب املتعّلقة 
. وهذا دليل على "جاريد تكييفها بعنوان نشاطه التّ لشراءات املعّدة للبيع على حالتها أو بع
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ا  للصفقات  ةمتيب املنظّ اإىل الرت املّدعى عليها ال ختضع أّن عمليات الشراء والتزّود اليت تقوم 
اختصاص جملس املنافسة يف قضية احلال وحييل  ، كما سبق بيانه،وهو ما يتأّكد معه. العمومية

  .املثارة يف قضّية احلال ظر يف املمارساتإىل النّ 
 الضّمادات املضّخمة واملعّقمةيف عدم إدراج هذه القضية الّنزاع املثار يف يتلّخص حيث 

واليت ترى فيه املّدعية تعّسفا يف استغالل وضعية  2015لسنة  الوطين ضمن طلبات العروض
ا الصيدلية املركزية  يف عتبارها املوزّع الوحيد لألدوية يف تونس. التونسية اهليمنة اليت تتمّتع 

ال يعدو أن يكون إّال تكريسا ملبدأ تته من فعل أأّن ما  التونسية املركزية ةالصيدلي املقابل ترى
عتبار أنّ  ألدوية عن طريق طلبات العروض ال ميكن أن يتّم إّال بتوّفر رخصيت  املنافسة  التزّود 

   على األقّل.ترويج 
لس على اعتبار أّن ممارسة اإلفراط يف استغالل وضعّية حيث و  يمنة اهلاستقّر عمل ا

إّال بتوّفر عنصرين مها املركز املهيمن من جهة وإساءة استخدامها من جهة  قتصاديّة ال تثبتاإل
لس يف كّل القضا اليت عرضت عليه  على  يف هذا البابأخرى. ووفقا هلذا التمشي دأب ا

، وبعد التثّبت عليه ىعالبحث يف مقام أّول عن مدى توّفر ركن اهليمنة االقتصادية للطرف املدّ 
ن إىل مناقشة مدى توّفر عنصر اإلفراط يف استخدامها. ّيةهذه الوضعمن وجود    ميّر يف طور 

احيث  ّ امتالك منشأة لقدر من القوة االقتصاديّة مينحها  تعّرف وضعّية اهليمنة على أ
ا املنفردة ودون  استقاللية التصّرف والّتعامل مع احلرفاء واملنافسني واملستهلكني وفقا إلراد
ا يف قطاع معّني، بكيفّية جتعلها قادرة على فرض  اخلضوع إىل ضغوطات الّسوق ومتطّلبا

ري اجلذري على وضعّية املتعاملني فيها، وذلك حبكم شروطها والتحّكم يف آليات الّسوق والّتأث
ا الّتجاري أو مواردها املالية أو متركزها أمهّية نصيبها منها أو تفوّ  قها الّتكنولوجي أو أسلو

 اجلغرايف.
  عناصر تعريف اهليمنة االقتصادية آنفة الذكر ما يلي: عتماد يستخلص حيثو 



20 
 

 م املوكولة امن خالل املهالحيات واسعة يف سوق األدوية متّتع الصيدلية املركزية التونسية بص
واليت جتعلها قادرة  1990نوفمرب  26املؤرّخ يف  1990لسنة  105إليها مبقتضى القانون عدد 

عتبارها املزّود الوحيد للهياكل  على التحّكم يف آليات الّسوق خاّصة يف مستوى العرض 
 .ألدوية الصّحية

 على التأثري يف وضعية املتعاملني خاّصة يف مستوى شراء التونسية الصيدلية املركزية  قدرة
ا الّتجاري والذي يتجّسد خاّصة يف إبرام الصفقات األدوية من املصّنعني احملليّ  ني حبكم أسلو

ية أّن الصيدلية املركزية التونس تبّني  حيثو العمومية أو االلتجاء إىل تقنية التفاوض املباشر. 
ا ختتّص املرجعيةوق سّ اليمن على  ّ ا حتظى بنفس الوضعية يف مستوى العرض مبا أ ّ ، كما أ

ذه املوادّ    .وحدها بتزويد اهلياكل الصّحية العمومية 

  نصف  حبوايل تستأثر لصيدلية املركزية التونسيةاأّن وحيث يربز كذلك من دراسة الّسوق
لّسوق احملّلية لشركة  شاط النّ هذا  يف أثّر قد و  Alliance Pharmaاملبيعات اإلمجالية 

    سة املهيمنة.هذه املؤسّ  خرية بسبب تدهور العالقات الّتجارية معذه األاالقتصادي هل

إفراط الة على العناصر الدّ توّفر  من خالل املعطيات املضّمنة مبلّف القضّية يّتضح حيثو 
ا يف  يف استغالل وضعية اهليمنة االقتصادية الصيدلية املركزية التونسية وق سّ الاليت حتظى 

  يف: ا، واليت تتمّثل أساساملرجعية
املنعقدة حتت  Vasogazeنتوج مبّلجنة اخلاّصة لاّتضح من خالل حمضر جلسة ا حيث

ا فيه املّدعى وحبضور اهلياكل ذات الصلة مب 2014جويلية  24حة بتاريخ إشراف وزارة الصّ 
خبصوص عدم وجود أكثر من مصّنع حمّلي  األخرية اّدعاءات عدم صّحةعن  يربهنما  ،عليها

جنة املذكورة أّن اللّ  تبّني حمضر اجللسة حمتوى فبالرجوع إىل . مة واملعّقمةاملضخّ  للضّمادات
يف التحّري بعد و  .املضّخمة واملعّقمة للضّمادات نييّ احملل صّنعنيامل اثنني من أقّرت بوجود

الذي  2Els-Adheشركة  هو الثاين، عالوة على املّدعية، املصّنع احملّلي املوضوع تبّني أنّ 

                                                 
2 http://www.adhe-els.com 
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وتنتصب الشركة املذكورة  .Vasogaze  جو منافس ملنت Neo-Tulle اسم يصّنع منتوج حيمل
ّسست سنة  بوالية سوسة وختتّص يف صناعة العديد من املنتجات الطبّية عى  1983اليت 

  املعّقمة والبالستيك الطّيب املعّقم واألربطة اجلراحية املعّقمة. غرار الضّمادات
أّن الصيدلية املركزية  تبّني  استنادا إىل حمتوى االتّفاق املربم يف اجللسة املذكورةحيث و و 

الّنزاع يف قضّية احلال. أّما الّنقطة األوىل  أصاللفته يف نقطتني أساسيتني مها االتونسية قد خ
 فهي اإليهام بوجود مصّنع حمّلي وحيد للضّمادات املضّخمة واملعّقمة واملتمّثل يف شركة

Alliance Pharmaيف تقاريرها وردودها الواردة  . وقد أصّرت املّدعى عليها على هذا املوقف
هذا املوقف يدحضه و  هيئة املتابعة واملراجعة يف الصفقات العموميةعلى على جملس املنافسة و 

شراف وزارة حتت إ 2015جانفي  16لضّمادات بتاريخ ما خلصت إليه الّلجنة اخلاّصة 
 واليت أقّرت مرّة أخرىالصّحة وحبضور الصيدلية املركزية التونسية وهياكل أخرى ذات صلة 

وبرجمة هذه املنتجات ضمن طلب العروض الذي تقوم به  وضرورة حمّلني مصّنعنيبوجود 
يات وزارة لتوص وأّما املخالفة الثانية فتتمّثل يف جتاهل املّدعى عليها الصيدلية املركزية التونسية.

  .تنظيم طلب العروضب القاضية الواردة مبحضر اجللسة اإلشراف
تني اخلاصّ  تنيجنلّ الفاق املنبثق عن لفة الصيدلية املركزية التونسية حملتوى االتّ إّن خماحيث و 

ا هادليل قاطع على تعّسفهو آنفيت الذكر   الذيو  يف استغالل وضعّية اهليمنة اليت تتمّتع 
  .عليه االتّفاقملا ّمت  مغايرةللتزّود انتهاجها طريقة  إىل أفضى
ت الحيث و  يف عدم إدراجها  حقيق يف هذه القضية أّن مربّرات املّدعى عليهاتأثبتت جمر

. كما سبق بيانهغري صحيحة   2015لسنة  الوطين ضمن طلب العروضللضّمادات املعّقمة 
نتفاء الركن األساسي الذي اعتمدته و  لتربير أفعاهلا  الصيدلية املركزية التونسيةيف هذه احلالة و

للضّمادات املضّخمة واملعّمقة واّدعائها الدفاع عن مبدأ حمّلي تج نوهو عدم وجود أكثر من م
ألخّص يف أي مربّر غري انسياقها وراء قر  ااملنافسة، ال يبقى هل ا االنفرادية والذي جتّسد  ارا

لضّمادات املضّخمة واملعّقمة وهو ما ال يعكس اّدعاءا  اجلوءها إىل التفاوض املباشر للتزّود 
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ال يكون إالّ  التفاوض املباشرأّن الّلجوء إىل وحيث حول حرصها على تكريس مبدأ املنافسة. 
بعد أن يتأّكد املشرتي العمومي يف مرحلة الفرز املايل وتقييم العروض من أّن العروض غري 

لضّمادات املضّخمة واملعّقمة صيدلية املركزية التونسية مل تقلاأّن حني يف  .مثمرة م أصال بربجمة 
   .ضمن طلبات العروض السنوية

عروض خبصوص الضّمادات املضّخمة طلب م بتنظياملّدعى عليها إّن عدم قيام وحيث 
خاّصة مع واحلّد من الّنفاذ إىل الّسوق تعطيل املنافسة ها واملعّقمة ال ميكن تفسريه إّال بتعّمد

 ولعّل أبرز دليل على ذلك موقف الصيدلية .علمها بوجود أكثر من مصّنع حمّلي هلذه املوادّ 
خالل مراسلتها بتاريخ تبّني من ما  هوو  نفسه والذي ال خيلو من التضارب، املركزية التونسية

وعلى لث والرابع ما يلي: "اجاء يف سطريها الثواليت املوّجهة إىل املّدعية  2015أوت  14

طلب عروض إلقتناء  خالف ما تضّمنه مكتوبكم من استنتاجات فإنّه سيتّم فعال تنظيم

  ."الضّمادات املضّخمة واملعّقمة

نّه ال يوجد مانع من تنظيم  اعرتاف صريح من املّدعى عليها الرّد مبثابةهذا  وحيث أنّ 
   املعّقمة.و طلب عروض خبصوص الضّمادات املضّخمة 

للمنافسة بدون موجب وبدون أي مربّر الصيدلية املركزية التونسية تعطيل إّن وحيث 
لغة خاّصة منطقي أو جّدي يثبت وجاهة ما قامت به، ي صادرة  مىت كانتكتسي خطورة 

يمنة اقتصادية يف سوق األدوية   . عن مؤّسسة عمومية تتمّتع 
ركزية التونسية نفس التمشي الصيدلية املمواصلة أثبت التحقيق يف قضية احلال  حيثو 

تجات ضمن نذلك بعدم إدراج هذه املو لضّمادات املضّخمة واملعّقمة سلكته للتزّودالذي 
ئق املظروفة مبلّف  إىل الرجوعبف. 2016لسنة  الوطين طلب العروض تبّني وجود  القضّيةالو

 مراسلة كانت مبثابة رّد من الصيدلية املركزية التونسية على مراسلة وردت عليها من هيئة املتابعة
خبصوص تظّلم  2015 جوان 15 بتاريخ 2015/193واملراجعة يف الصفقات العمومية حتت عدد 

 الضّمادات املضّخمة واملعّقمةلدى اهليئة املذكورة من عدم إدراج  Alliance Pharma شركة
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الصيدلية  اكتفت. وقد )AO N° VIII/2016( 2016لسنة  8عدد ضمن طلب العروض 
 ترويج   يتاملتمّثل يف عدم وجود رخصو التربير  بتقدمي نفسيف املراسلة املذكورة  التونسية املركزية

   هلذا املنتوج على الصعيد احملّلي.على األقّل 
طلب العروض للتزّود  تنظيم إصرار الصيدلية املركزية التونسية على عدمإّن وحيث 

كثرة التظّلمات اليت رفعتها املّدعية ل إدراكهامع  2016لضّمادات املضّخمة واملعّقمة لسنة 
سة احلكومة، وزارة الصّحة، البنك املركزي إىل عديد اهلياكل ، هيئة املتابعة واملراجعة يف (ر

 على سوق األدوية سلطتها الواسعةوإعماهلا لتعّنتها عكس ي ،...، إخل) ،الصفقات العمومية
 خالل من وضعّية اهليمنةيف استغالل املّدعى عليها إفراط يستشّف و  .دون مّربر وجيه

املنبثقة من اجللستني  جتاهل توصيات وزارة اإلشراف واهلياكل الصحية ذات الصلةمواصلتها 
لضّمادات املضّخمة واملعّقمة آنفيت الذكر ومتّسكها مبوقفها يف الذهاب إىل  اخلاّصتني 

  . التفاوض املباشر بدل تنظيم طلب عروض
ا اإلضرار أّن ممّا الشّك فيه حيث و  املمارسة املنسوبة إىل الصيدلية املركزية التونسية من شأ

خاّصة يف  والتأثري على القدرة التنافسية للشركات التونسية املصّنعة لألدويةني ملنتجني احملليّ 
واليت جتد يف طلبات  جمال صناعة الضّمادات املضّخمة واملعّقمة موضوع الّنزاع يف قضّية احلال

ا عل التونسية الصيدلية املركزية االعروض السنوية اليت تقوم  الصعيد  ىمتنّفسا لرتويج منتوجا
ا السنوية كما أّن استمرار الصيدلية املركزية التونسية يف ّلي.  احمل نفس التمشي لتسديد حاجيا
ىل الّسوق إخول للدّ  مبرور الوقت حاجزاقد يشّكل  عن طربق التفاوض املباشر هذه املوادّ  من

عتبار أّن مثل هذه املمارسة ال تشّجع دخول شركات جديدة للّسوق واالستثمار يف هذا 
وكذلك على مستوى تطوير القطاع على خسارة على مستوى التشغيل  اع ممّا يرتّتب عنهالقط

  . املدى البعيد
صناعة الضّمادات  سوقمن شأن هذه املمارسات أن تزيح املصّنعني احمللّني من  وحيث

تدهور   ، إذ معستوى اهليكلي هلذه الّسوقملا ىوخلق عدم توازن عل املضّخمة واملعّقمة
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ا من جرّاء صعو  خلسائرواالّنشاط االقتصادي للمّدعية  اباملالية اليت تكّبد  ة تسويقها ملنتجا
ال  مناص منوخاّصة الضّمادات املضّخمة واملعّقمة، ال  إزاحتها من الّسوق املذكورة وفتح ا

  .فيها للمصّنع احملّلي الثاين ليحتكرها ويعّزز قّوته الّسوقية
 الصيدلية املركزية التونسية فتعسّ ثبوت استنادا إىل كّل ما سبق بيانه فإنّه يّتضح حيث و 

وذلك من خالل  املرجعّيةوق سّ اليف ا  اليت تتمّتع االقتصاديةيف استغالل وضعية اهليمنة 
لضّمادات املضّخمة واملعقّ  2015امتناعها عن تنظيم طلبات العروض لسنة  والذي  مةللتزّود 

هو ما جيعلها و ، ها بدون موجبواحلّد من الّنفاذ إلي منافسة يف الّسوقللثابة تعطيل يعّد مب
عادة تنظيم املنافسة املتعّلق  2015لسنة  36قانون عدد المن  5لتايل خترق أحكام الفصل 

  .واألسعار

  وهلذه األسباب:
لس   :قّرر ا

املشتكى منها من قبيل  ةاعتبار املمارسقبول الّدعوى شكال ويف األصل : أّوال -
ملنافسة  عادة تنظيم املمارسات املخّلة  على معىن الفصل اخلامس من القانون املتعّلق 

 .املنافسة واألسعار

لكّف عن هذه املمارسة.: نيا -  توجيه أمر للمّدعى عليها 

  هذا القرار بصحيفتني يوميتني على نفقتها. نشر منطوق: لثا -
  

سة السّيد الثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية   احلبيب        لس املنافسة بر
ّ و    .فوزي بن عثمان واهلادي بن مرادو  عماد الدرويش السادةالسّيدة سلوى بن وايل و جاء 
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