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 الحمد                       الجمهوريّة التّونسيّة
  مجلس المنافسة   
  

  141358 ة عدد:القضيّ 
  2015  ديسمبر 31 تاريخ القرار:

 

  قـــــرار
  

  الي:أصدر مجلس المنافسة القرار التّـ 
 
 
" يف شخص ممثّلها القانوين الكائن  TIMPHARMشركة تيمفارم " :ةالمّدعي- 

سليمان،  8020 271صندوق الربيد  1,5ها اإلجتماعي بطريق منزل بوزلفة كلم مقرّ 
ئبها األستاذ عامر بوذيبة الكائن مكتبه بنهج أمحد التليلي عدد  زروق  26تونس. 

  تونس. 1001تونس  38سنرت املكتب عدد 
 من جهة

القانوين لها يف شخص ممثّ   MEDIVETركة "ماديفات"ش :االمّدعى عليه- 
تورك عدد الكائن مقرّ  منذر   ئبها األستاذ ،تونس 1ها اإلجتماعي بنهج كمال أ

الطابق  18شارع احلبيب بورقيبة إقامة فرح شقة ب  67املانسي الكائن مكتبه بـ
نة    . 2080الرابع أر

أخرى  من جهة  
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األستاذ عامر بوذيبة املرفوعة من طرف دعوى بعد اإلّطالع على عريضة ال
واملرّمسة بكتابة  2014مارس  19 بتاريخ شركة ماديفات ضدّ نيابة عن شركة تيمفارم 

لس  خلصوصواملتضمّ  141358عدد حتت ا    :نة 
ّسست يف جانفي  * وأّن من ضمن مؤسسي هذه  2006أّن الشركة املدعية 

الشركة الصيديل الفين واملهندس الكيميائي اللذين كا يعمالن لدى الشركة املدعى 
ملوافقة مع إبراء ذّمتهما وكذلك املدير العام عليها وقدّ  ما إستقالتهما اليت قوبلت 

  املساعد لشركة "براميكس" املختّصة يف الغذاء احليواين.
صنع األدوية البيطرية اجلنيسة وهو نفس النشاط الذي * أّن املدعية إختّصت ب

  .2000متارسه املدعى عليها منذ سنة 
شرية لصنع وترويج الدواء  2008أفريل  5* حتصلت املدعية بتاريخ  على أّول 

ز" AMMالبيطري ( من وزارة الصحة  ECTODIAZ) حتت تسمية :"إكتود
  العمومية.

شرية * أّن املدعية حتصّ  مل  vermec "50دواء جنيس حتت إسم " لت على 
إغتاضت املدعى عليها لذلك  2010مل ومنذ إنطالق بيع ذلك الدواء سنة  100و

لنسبة  تت غري مستعّدة للتعايش مع املدعى عليها يف إطار املنافسة احلرّة  األمر و
ملادة الفعالة اجلنيسة : أساس الدواء IVERMECTINE للسوق املرجعية املتعلقة 

وترّوجه  والذي تصنعهIVERMECTYL اجلنيس الذي تصنعه حتت املسمى 
ذّمة هذه األطراف  وتبعا لذلك وبعد أن أبرئت IVERMECTYLحتت تسمية 

ستصدار إذن على  م تراجعت يف ذلك وقامت  املؤّسسة للمدعية وقبول إستقاال
ض  العريضة من احملكمة اإلبتدائية بقرمبالية يقضي بتكليف اخلبري املنتدب السيد ر

ت األدوية لدى طريف النزاع .كما قامت دغفوس لدراسة ملفات التأشريات ومكّو
بقضية مدنية أمام احملكمة اإلبتدائية بقرمبالية تدعي فيها تقليد العارضة مللفات 



 

3 
 

دوية جنيسة وعددها ستة أدوية وتبعا لذلك طالبت حبجزها لدى  شرية تتعلق 
  املدعية وعدم تروجيها.

ت ضد هذه األطراف  * أنّه أثناء نشر القضية املدنية قامت املدعى عليها بشكا
لتأشريات طالبة تتّبعهم من أجل بنا ء على ما تنسبه هلم من إختالس ملفات تتعّلق 

شرية تسويق  لدواء  تاخليانة كما أنّه ومبجّرد حصول املدعية على  تعلق 
VERMEC  ئرة املدعى عليها ومل تقبل بذلك  2009ديسمرب  29بتاريخ رت 

عتبارها الّشركة الوحيدة املهيمنة على الّسوق املرجعّية لذلك الدواء اجلنيس.   األمر 
بقضية إستعجالّية أمام احملكمة  2010* أنّه تبعا لذلك قامت املدعى عليها سنة 

الذي حتّصلت يف شأنه اإلبتدائية بقرمبالية ملنع املدعية من صنع وبيع الدواء "فرماك" 
إلختبار وذلك حلني  شرية قانونية من وزارة الصحة والذي مل يكن مشموال  على 

  البت يف القضية املدنية األصلية.
* أّن احملكمة اإلبتدائية بقرمبالية قضت إستعجاليا مبنع املدعية من صنع وبيع الدواء 

  فرماك حلني البت يف القضية املدنية األصلية.
نية للمطالبة إستعجاليا حبجز الدواء احلامل لعالمة كما قا مت بقضية إستعجالية 
  فرماك.

أمام حمكمة اإلستئناف  41429أّن املدعية إستأنفت احلكم اإلستعجايل عدد  *
فتعقبته العارضة أمام حمكمة التعقيب بنابل اليت قضت بتقرير احلكم اإلبتدائي 

لنقض واإلحالة حسب ا ديسمرب  20لقرار الصادر عنها بتاريخ بتونس اليت قضت 
وتبعا لذلك أعادت املدعية نشر القضية أمام حمكمة اإلستئناف بنابل اليت  2011

والقضاء من جديد برفض املطلب  41429قضت بنقض احلكم اإلستعجايل عدد 
  .19124حتت عدد  2012نوفمرب  27حسب القرار الصادر عنها بتاريخ 

بقرمبالية بعدم مساع الدعوى األصلّية يف القضّية عدد *قضت احملكمة اإلبتدائية 
ريخ مهم على إعتبار أّن  2010ديسمرب  13بتاريخ  33962 احلكم وهذا 
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ملنع من الصنع والبيع للدواء  2010سبتمرب  3اإلستعجايل الصادر بتاريخ  يقضي 
وقد تقرر هذا احلكم أمام  33962"فرماك" إىل أن يقع البت يف القضية عدد 

 14بتاريخ  16170لقرار الصادر عنها حتت عدد حمكمة اإلستئناف بنابل حسب ا
  .2013ماي 

ضاء * أنّه ولئن كان من حق املدعى عليها إعتماد اإلجراءات القانونية واللجوء للق
إال أن هذا ال خيوهلا إستعمال ذلك احلق بغاية تشويه مسعة املدعية يف السوق ولدى 
حرفائها ومجيع املتعاملني معها مبا يف ذلك شركات املناولة يف جمال تصنيع الدواء 
لتايل إقصاء املدعية من  ديدهم إلجبارهم على قطع كل عالقة جتارية معها و و

بغاية اهليمنة عليه يف خرق للقانون وإستعمال   vermecسوق الدواء البيطري
  ألساليب غري قانونية.

عن  2010سبتمرب  3بتاريخ  41429* أنّه قبل صدور احلكم اإلستعجايل عدد 
درت املدعى عليها حبملة مغرضة تستهدف املدعية  احملكمة اإلبتدائية بقرمبالية 
ديد املتعاملني معها  بغاية قطع مجيع اإلمدادات احليوية لنشاطها وذلك من خالل 

خلصوص  اليت  شركة دوركاسوتوعدهم بعواقب وخيمة إن واصلوا التعامل معها و
ال صنع الدواء ومن ضمنها الدواء فرماك وذلك يف تعترب املتعاقد الرئيسي معها يف جم

  إطار املناولة.
عتباره مشاركا  كما هّددت املمثل القانوين لشركة دوركاس بتتّبعه عدليا مع املدعية 
فيما تدعيه من جرمية ومصدرة له تعليمات بتسليمه ملفات املدعية الفنية ونسخ من 

ا وكشف مفّصل يف مجيع الكميات من ا لدواء املصّنعة مبوجب عقود مناولة طلبيا
ه من مغّبة التفريط فيها  مينه حمّذرة إ ا مبا يف ذلك املخزون املتواجد لديها و لفائد
نية على شركة دوركاس بواسطة  لتنبيه  م.مث قامت املدعى عليها  يف أجل ثالثة أ

ناولة مع املدعية عدل منفذ وهو ما أدى إىل قرار شركة دوركاس بتعليق مجيع عقود امل
والتوقف بصفة فوريّة وال مشروطة عن تصنيع مجيع األدوية مبا فيها الدواء فرماك 
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بت من  تّة ضد مؤّسسي الّشركة املدعية حسبما هو  حلني صدور أحكام جزائّية 
أوت  30املؤرّخ يف  47289حمضر رد تنبيه احملّرر من طرف عدل التنفيذ حتت عدد 

2010.  
وركاس منذ ذلك التاريخ التعامل مع املدعية مبوجب التهديدات ورفضت شركة د

الصادرة عن املدعى عليها.كما كاتبت هذه األخرية وزارة الصحة العمومية بتاريخ 
وهو ما ترّتب عنه ضرر فادح للمدعية وتوّقف يف نشاطها عالوة  2011ماي  30

ب هلا يف خسائر على عدم تنفيذ الطلبات الصادرة عن حرفائها األمر الذي تسبّ 
فادحة وهتك مسعتها التجارية يف السوق وما أحدثته تلك األفعال من عزوف 

  العديد من حرفائها عنها. 
  
 3أنّه مبحرد صدور احلكم اإلستعجايل عن احملكمة اإلبتدائّية بقرمبالية بتاريخ  *

لتوّقف عن تصنيع الدواء "فرماك" حلني البت يف القضية 2010سبتمرب   القاضي 
املدنية األصلية املنشورة أمامها قامت املدعى عليها حبملة ضد املدعية لدى حرفاء 
م مع هذه األخرية وقد  هذه األخرية واملتعاملني معها طالبة منهم قطع كل معامال

ة لألطباء والبياطرة النقابة العامّ  يتأّكد ذلك من خالل حمضر إعالم وتنبيه ضد
ه والدكتور جنيب بوسالمة بصفته  الشخصية وبوصفه املمثل القانوين للنقابة حمّذرة إ

ئق واملراسالت  من مغّبة مواصلة تعامله مع الشركة املدعية كتسليمه مجيع الو
تدعوها إىل التوقف عن  بشركة كوتوفاوالطلبيات ووصوالت التسليم كما إّتصلت 

ل املنفذ بيع وترويج الدواء البيطري فرماك حسب حمضر التنبيه الصادر عن عد
  . 2010سبتمرب  14بتاريخ 

* إّن ما أقدمت عليه املدعى عليها من محالت تشنيع لدى حرفاء املدعية 
دف إىل  واملتعاملني معها يعترب عمل غري قانوين وخمل مببادئ املنافسة احلرة وحماولة 
عتبارها الشركة الوحيدة املتواجدة يف  إقصاء املدعية حىت تبقى على وضعية اهليمنة 
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اجلنيس الذي أساسه املادة الفعالة املشاعة اليت  السوق املرجعية للدواء البيطري
ومنع أي منافسة  IVERMECTINEسقطت يف امللك العام واحلاملة لتسمية 

  حرة فيها.
* أّن احملكمة اإلبتدائية بقرمبالية أصدرت حكمها يف القضية املدنية األصلية وذلك 

ديسمرب  13يخ حلكم بعدم مساع الدعوى األصلية حسب احلكم الصادر عنها بتار 
عتباره وقتيا  2010 وبذلك كان من املفروض أن ينتهي مفعول احلكم اإلستعجايل 

ومقيدا بتاريخ البت يف القضية األصلية إّال أّن املدعى عليها واصلت يف محلتها 
املغرضة وتشويه مسعة املدعية بغاية بث البلبلة وعرقلة نشاطها وقامت مبحاولة تنفيذ 

مما إضطر  2010ديسمرب  13 عليها بعد ذلك التاريخ احملدد بيوم القرار اإلستعجايل
هذه األخرية إىل تسليم عدل املنفذ نسخة قانونية من  احلكم اإلبتدائي والذي 

  أوقعته املدعى عليها يف الغلط لعدم علمه بصدور احلكم السالف الذكر.
هاء مفعول احلكم *أنّه أمام إقتناع عدل التنفيذ بعدم جدوى مواصلة التنفيذ إلنت

اإلستعجايل إسرتسلت املدعى عليها يف محلتها ضد املدعية ومل تتواىن عن إستعمال  
دف إبقاء هيمنتها على السوق املرجعّية  كل األساليب الغري شرعية والالقانونية 
عتبارها منافسة  للدواء اجلنيس وعرقلة السري الطبيعي واحلر له وإقصاء املدعية منه 

ا يتأّكد من خالل رسالة اإلعالم املوّجهة لكافة املوّزعني والصيدليات هلا وهو م
  واليت تتضّمن إّدعاءات 2011مارس  22والبيطريني بتاريخ 

  
طلة وهتك للسمعة التجاريّة للمدعية معّربة صلبها أّن الدواء البيطري "فرماك"  

وتروجيه وتداوله يف الّسوق املرّوج من طرف هذه األخرية دواء حمضور صنعه وبيعه 
الذي مل  ي شكل من األشكال متجاوزة بذلك حىت مضمون احلكم اإلستعجايل

فذا وإنتهى مفعوله بصدور احلكم اإلبتدائي عدد    يف القضية األصلّية.  33962يعد 
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كما إعتمدت املدعى عليها أسلوب املغالطة وبث البلبلة يف السوق وعرقلة نشاط 
املدعية من خالل حتريف احلكم اإلستعجايل الذي أقّر الوسيلة الوقتية حلني البّت يف 

وضربت حماولة العارضة إسرتجاع البعض من حرفائها الذين  33962القضية عدد 
طال أّن احلض م بسبب ذلك مدعية  ائيا حبكم فقد ر يبقى سار إىل حني البّت 

  .33962ت يف القضية املدنية عدد 
بت القرار اإلستعجايل اإلستئنايف الصادر عن حمكمة اإلستئناف *أّن العارضة عقّ 

بنابل وقد وقع نقض ذلك القرار أمام حمكمة التعقيب حسب القرار الصادر عنها 
ع إعادة نشر القضية أمام حمكمة ووق 2011ديسمرب  20بتاريخ  58130حتت عدد 

اليت قضت بنقض احلكم اإلستعجايل عدد  19124اإلستئناف بنابل حتت عدد 
  .2011نوفمرب  27وبرفض املطلب بتاريخ  41429

 26يف جريدة الصباح بتاريخ * أّن املدعى عليها عمدت إىل إصدار بالغ للعموم  
ن الدواء البيطري  مبوجبه كافة املوزعني والصيدليات تعلم 2011مارس  والبيطريني 

ي  "فرماك" املروج من املدعية هو دواء حمضور بيعه وتروجيه وتداوله يف السوق 
ا  سفة بذلك حماوالت املدعية الرامية إىل إرجاع األمور لنصا شكل من األشكال 
حسب منطوق احلكم اإلستعجايل وما وقع البّت فيه يف خصوص القضية املدنّية 

  ة للمدعى عليها.األصليّ 
من قانون املنافسة  5*إّن ما أقدمت عليه املدعى عليها يعترب خرقا ألحكام الفصل 

  و األسعار.
ئب شركة تيمفارم واملرّسم      وبعد اإلّطالع على مكتوب األستاذ عامر بوذيبة 

لس بتاريخ  التأكيد على أنّه تسّرب خطأ  والذي تضّمن 2015مارس  25بكتابة ا
لطلبات وطالب بتحوير الطلبات األصلّية   مادي ضمن عريضة الدعوى فيما يتعلق 

جراء التحقيقات والتصكما يلي: ن املمارسات اليت أتتها املدعى عليها اإلذن  ريح 
ملنافسة و  لسوق املرجعية تتعلق تعترب خملة  إلستغالل املفرط لوضعية اهليمنة 
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ا عن السنة املالية  ملائة 5وتغرمي املدعى عليها بعقوبة مالية قدرها  من رقم معامال
لس بصحيف تني وبتعليقه تني يوميّ املنقضية واإلذن بنشر القرار الذي سيصدر عن ا

  ها وفروعها.ة ملقرّ على األبواب الرئيسيّ 
  

ئب شركة "ماديفات" تقرير وبعد اإلّطالع على  يف األستاذ منذر املانسي 
لس بتاريخ رسّ املو  الرد على عريضة الدعوى الذي و  2014أفريل  30م بكتابة ا

خلصوص:ال   حظ فيه 
  *أنّه من حيث الشكل:

ا إذ أّن عرض املدعية للنزاع الراهن أمام جملس املنافسة  فإّن الدعوى سابقة ألوا
يعترب سابقا ألوانه على إعتبار أّن القضا املنشورة ضد املدعية أمام القضاء العديل 
ا القضاء  بفرعيه املدين واجلزائي ملنعها من ترويج دوائها البيطري "فرماك" مل يّتصل 

  من م إع.  481الفصل  بعد طبقا ألحكام
  لنسبة للقضا املرفوعة أمام القضاء املدين: أّوال-

لنسبة للقضية اإلستعجالية املرفوعة ضد املدعية ملنعها مؤقّتا من ترويج دوائها 
ا الدائرة  البيطري :فرماك إىل حني البت يف الدعوى األصلّية فقد أصدرت يف شأ

 19124اإلستعجالية مبحكمة اإلستئناف بنابل احلكم اإلستئنايف اإلستعجايل عدد 
ائيا بعد مبآل النزاع املذكور.ومل يتصل ا 2012نوفمرب  27بتاريخ    لقضاء 

لنسبة للقضية األصلية املرفوعة ضد شركة "تيمفارم" إلثبات عدم شرعية ترويج  أّما 
ا حمكمة اإلستئناف بنابل احلكم  دوائها البيطري فرماك فقد أصدرت يف شأ

ائيا ب 2013ماي  14بتاريخ  16170اإلستئنايف املدين عدد  عد ومل يّتصل القضاء 
  مبآل النزاع املذكور.

  لنسبة للقضا املرفوعة أمام القضاء اجلزائي:  نيا-
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بعد أن تفطّنت شركة ماديفات أّن مصدر حصول شركة "تيمفارم" على املعطيات 
ا سابقا  شريات تسويق األدوية التابعة هلا هم بعض إطارا العلمية اخلاصة مبلفات 

ية واليت تعترب شركة منافسة هلا. تعمل يف نفس الذين قاموا بتأسيس الشركة املدع
القطاع املرجعي مستغلني يف ذلك مجيع املعطيات العلمية ألسرارها املهنية لدفع 
عجلة نشاط هذه الشركة اجلديدة فقامت شركة "ماديفات" بتتبعهم جزائيا ومل يتصل 

  القضاء اجلزائي بعد مبآل تلك التتبعات.
لرجوع إىل عريضة ا * ا مؤسسة أنّه  ّ لدعوى املنشورة أمام جملس املنافسة يتبّني أ

ّن شركة "ماديفات" تعّسفت يف إستعمال حق  برمتها على إّدعاء شركة "تيمفارم" 
التقاضي جبرها يف املنازعات القضائية ملنعها من ترويج دوائها البيطري 

":VERMEC."  

ائيا بفرعيه املدين واجلزائي يف مدى مشروعية  يبت القضاء العديل *أنه طاملا مل
فإّن عرض هذه األخرية للنزاع  "فرماك"ترويج شركة "تيمفارم" لدوائها البيطري 

لس يعترب أمرا سابقا ألوانه ومن شأنه أن يؤدي إىل تضارب  الراهن أمام ا
حكام الفصل  طلب التخلي عن النظر  من م م م ت  15األحكام.ويتجه عمال 

يف النزاع الراهن لسابقيته ألوانه حبكم إرتباطه الوثيق مبآل القضا املنشورة سابقا 
حية أخرى تفاد  حية ومن  ضد شركة "تيمفارم" أمام القضاء العديل من 

  لتضارب األحكام.
  
  يف خرق قواعد اإلختصاص:*

يئة خاصة من قانون املنافسة واألسعار على أّن جملس املنافسة هو ه 9*نّص الفصل 
ملنافسة كما هو منصوص  ملمارسات املخلة  لنظر يف الدعاوى املتعلقة  ختتص 

لفصل    من نفس القانون. 5عليها 
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ختصاص مسند للبت يف مجيع الدعاوى املتعّلقة  ولئن يتمّتع جملس املنافسة 
لفصل  ملنافسة واملنصوص عليها  إال أّن ختّصصه ذلك  5ملمارسات املخلة 

ثريات معتربة على وضعّية السوق وبسريه مش روط بلزوم أن تكون هلذه املمارسات 
لس على إعتبار أّن دوره يتمّثل أساسا يف محاية  الطبيعي إذ إستقّر عمل هذا ا

  النظام العام اإلقتصادي ودرء اإلخالالت بتوازن السوق.  
ا تتعلق  ّ لرجوع إىل عريضة الدعوى يتبني أ لدواء البيطري "فرماك" *أنّه  حصر 

ل واحدا من ضمن مئات األدوية املرّوجة من قبل شركة "تيمفارم" يف الذي ميثّ 
لدواء اجلنيس "السوق املرجعيّ    ". IVERMECTINEة املتعلقة 

مبا يفيد إنقطاعها عن صنع أو بيع أو ترويج ذلك الدواء رغم  * أّن اخلصيمة مل تدل
ضدها ومؤسسيها األمر الذي جيعل املضرة اليت تدعيها غري  خمتلف التتبعات املقامة

  بتة أصال.
* أّن قيام شركة "ماديفات" لدى القضاء ملنع اخلصيمة من ترويج ذلك الدواء فضال 
عتبارها فعلت ما يقتضيه  ملنافسة يف جانب موكلته  عن كونه ال ميثل ممارسة خملة 

ي حال أن ميثل حقها يف التقاضي دون قصد  ملدعية فإنه ال ميكن  اإلضرار 
لنظام العام اإلقتصادي أو  ا املس  منعها من ترويج أحد أدويتها ممارسة من شأ

ا اإلخالل بتوازن السوق املرجعية.   من شأ
ستغالل شركة شركة ماديفات ملركزها املهيمن يف السوق املرجعية  *أّن دفع اخلصيمة 

لدواء  دف إقصائها يبقى دفعا جمّردا IVERMECTINEاجلنيس "املتعلقة  من " 
عتبار أّن أركان جرمية اإلفراط يف إستغالل مركز هيمنة غري  متوفر يف جانب مثبتاته 

لرجوع لعريضة الدعوى يتبّني أن هذه األخرية مل تبّني نصيبها  موكلته ذلك أنّه 
لدواء اجلنيس   ونصيب املدعى عليها يف السوق املرجعية املتعلقة 

"IVERMECTINE"   كما أنّه مثة عناصر أخرى من عناصر السيطرة اليت بتظافرها
إلستقاللية اإلقتصادية ويقصد به أن املؤسسة ميكن اإلقرار بوجود اهليمنة كمعيار ا
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اليت ال تؤثر فيها ممارسات منافسيها حبيث تضمن إستقالليتها اإلقتصادية عند 
مقاطعتها إذ ميكن أن تغّري مزوديها أو موزعيها من دون أن يكون لذلك مفعول 
ا على غريها من  ا فهذه املؤسسة ميكنها فرض إراد حمسوس على تعامال

ات يف السوق إضافة إىل معايري أخرى موضوعية كالتقدم التقين لآلالت املؤسس
املستعملة أو األساليب احلديثة واملتمّيزة يف التسويق واإلشهار وهي من العناصر 
العاّمة يف الكشف عن وضعيات اهليمنة ألّن النفوذ اإلقتصادي يف مفهومه احلديث 

  كيفي.ال يرتكز على احلانب الكمي بل على اجلانب ال
ا  ا مل تثبت مطلقا مجيع املعايري السالف بيا لرجوع إىل عريضة الدعوى نتبّني أ و

لدواء اجلنيس ة املتعلّ لتقدير مدى هيمنة شركة "ماديفات" على السوق املرجعيّ  قة 
سقاط صفة اهليمنة على شركة ماديفات دون تقدمي أي دليل األمر الذي  وإكتفت 

لس غري خمتص  من قانون  9يف النزاع الراهن على معىن الفصل  أصال للبتّ جيعل ا
عتبار أن مرجع نظره القضائي ينحصر يف املمارسات اليت يثبت  املنافسة واألسعار 
دد أو تعّطل آليات السوق و حرية املنافسة فيها وهو األمر الذي يربّر رفض  ا  أ

  الدعوى شكال لعدم اإلختصاص.  
  األصل: بصفة إحتياطية من حيث

*إنطوى عرض شركة "تيمفارم" لوقائع النزاع الراهن بعريضة الدعوى على الكثري من 
  التحريف والتزيد واخلروج به عن إطاره احلقيقي.

لرجوع إىل احلكم اإلستعجايل الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بقرمبالية  * أنه يتبني 
أّن قيام شركة ماديفات يهدف إىل  2010سبتمرب  3بتاريخ  41429حتت عدد 

ا وحتديدا  شرية تسويق األدوية اخلاصة  ستغالل  حفظ حّقها وقتيا يف اإلستئثار 
إىل حني  VERMECيع وترويج الدواء من صنع وب منع شركة تيمفارم وقتيا

احلق من قبل قاضي املوضوع يف إطار النزاع املدين املرفوع من قبل  التثّبت من أصل
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حملكمة اإلبتدائية بقرمبالية حتت عدد  شركة "ماديفات" لدى الدائرة املدنية 
33962.  

 : Autorisation de Mise sur Marché األدوية*أنه عمال بتأشرية تسويق األدوية 

AMM فيفري  4املسندة لشركة "ماديفات" من قبل وزارة الصّحة العمومية بتاريخ
  ." IVERMECTYLتتوىل هذه األخرية صنع دواء بيطري حتت تسمية  " 2004

شرية الدواء املبينة أعاله تتضّمن أسرارا مهنية تقنية حول تركيبة الدواء وطريقة  * أّن 
تفطّنت إىل أّن شركة "تيمفارم" عمدت إىل إستغالل  تصنيعه .وأّن شركة "ماديفات"

شرية تسويق األدوية  ا وإستعماهلا لصنع  AMMأسرارها املهنية موضوع  اخلاصة 
  وترويج دواء بيطري حتت تسمية "فرماك".

شرية تسويق  * أنّه تبّني أّن مصدر حصول "شركة تيمفارم" على أسرار ملفات 
دق األدوية اخلاصة بشركة "مادي ا سابقا الذين بعد إملامهم  فات" هم بعض إطارا

تفاصيل وأسرار إنتاج شركة ماديفات ألدويتها البيطرية مبناسبة عملهم لديها عمدوا 
م تدرجييا وبصفة تعسفية وغري مفهومة ودون  2006يف سنة  إىل تقدمي إستقاال

  تقدمي أي مربّرات تذكر على غرار السادة:
السيد لطفي بعطور املدير العام السابق لشركة "ماديفات" والذي يشغل اآلن  -

  منصب الرئيس املدير لشركة تيمفارم. 
السيد فتحي كريد الصيديل التقين السابق لدى شركة "ماديفات" والذي يشغل  -

  اآلن منصب صيديل مسؤول وتقين لدى شركة "تيمفارم".
لقسم البحوث والتطوير لدى شركة  السيد منري ميالد الرئيس السابق -

  "ماديفات" والذي يشغل اآلن نفس اخلطة لدى شركة "تيمفارم".
السيد اهلادي املسرايت املسؤول السابق عن قسم اإلنتاج لدى شركة  -

أوت  24"ماديفات" والذي ّمت إيقافه من قبل هذه األخرية عن العمل بتاريخ 
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سسني املسامهني يف شركة  "تيمفارم" على إثر إكتشافها أنه من بني املؤ  2009
لتوازي مع عمله لديها.   وذلك 

* أنه تبّني الحقا لشركة "ماديفات" وأنه يف نفس السنة اليت تقّدم فيها 
م قاموا بتأسيس شركة منافسة لشركة  ستقاال األشخاص املذكورون أعاله 

 18ريخ ماديفات حتت تسمية" تيمفارم" اليت بدأت يف ممارسة نشاطها بتا

وختصصت يف جمال صناعة األدوية واملكمالت الغذائية مستغلني  2006جانفي 
شرية تسويق األدوية اخلاصة بشركة  يف ذلك مجيع األسرار املهنية موضوع 

  . TIMPHARMماديفات لصاحل الشركة اجلديدة "تيمفارم"
عتبار أّن نتائج الدراسات العلمية والفنية واملخربية مللفا شرية تسويق * أنّه  ت 

األدوية اخلاصة بشركة "ماديفات" تبقى من أمالكها اخلاصة وليس للغري 
إستغالل ما توّصلت إليه خفية ودون علمها أو اإلسرتخاص منها يف ذلك فقد 

  قامت بتتّبع مؤسسي شركة "تيمفارم" جزائيا.
*أنّه تتعّزز أوجه إعتداءات شركة "تيمفارم" على أسرار الصنع  الراجعة لشركة 

املرفوعة أمام  33962"ماديفات" من خالل ما ثبت يف إطار القضية عدد 
حملكمة اإلبتدائية بقرمبالية إذ ثبت من خالل تقرير اإلختبار  الدائرة املدنية 

رى تنف ض دغفوس وا يذا لإلذن على العريضة عدد املنجز من قبل اخلبري ر
اإلبتدائية بقرمبالية الذي إستصدرته شركة "ماديفات" من لدى احملكمة  88070
شرية تسويق ن شركة تيمفارم تولّ  2009أوت  29بتاريخ  ت تقليد ملفات 

األدوية اخلاصة بشركة "ماديفات" تقليدا أعمى مع ما تضّمنته من خصوصّيات 
  ذه األخرية.تركيبة األدوية اخلاّصة 

رى  كما بّينت الدراسة املقارنة بني ملفات الشركتني املنجزة يف إطار اإلختبار ا
ض دغفوس يف إطار القضية عدد  أنه ّمت إستغالل  33962من قبل اخلبري ر

مجيع امللفات التقنية والفنية لشركة "ماديفات" وحبوثها العلمية لفائدة شركة 
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ّن شركة "تيمفارم" تعّمدت إستنساخ ما توصلت إليه تيمفارم إذ تبّني للخبري أ
شركة "ماديفات" بدليل أن امللفات اليت متسكها شركة "تيمفارم" حتتوي نفس 
األخطاء اللغوية واللفظية واملفردات املستعملة وحىت من حيث الصيغة والتنظيم 

إلضافة للتطابق على مستوى النتائج الرقمية بوجود نفس ص يغة يف العرض هذا 
النص الوصفي للمراقبة وجتانس يف مستوى مضمون الفقرات ونفس 
خصوصيات الكتابة والعرض والتقدمي وهو ما يثبت أّن شركة تيمفارم مل تبذل 
حىت عناء إعادة صياغة وكتابة ورقن ملف التأشرية وإكتفت بنسخ وإستنساخ 

  ملفات شركة "ماديفات".
لنفس الشهادات التحليلية للمواد وتبعا لذلك فإّن إعتماد شركة "تيمفارم" 

األولّية مع وجود نفس األرقام واملقادير ال يعد صدفة مطلقا ذلك أنه ال يتصّور 
واقعا ومنطقا وعلميا تطابقها من خمرب آلخر على ذلك النحو واملنهج والشكل 
مطلقا خاصة حني يقرتن كل ذلك بغياب كراس املخرب لدى شركة تيمفارم اليت 

انبها أنه قامت بتطوير الدراسات ومراحل البحث والتجارب مل يثبت يف ج
ا متسك ما يثبت تدوين مجيع مراحل  نواعها كما مل يثبت يف جانبها أ

د البحوث والتجارب والدراسات يف كراس املخرب املذكور.وهو األمر الذي يؤكّ 
اأن شركة "تيمفارم" مل جتر أي حبوث أو جتارب خمربيّ  يف  ة الواجب القيام 

ة اليت تستوجب اخلربة الطويلة واملال الوفري والوقت نطاق العلوم الصيدلية التجريبيّ 
  الطويل.

ض دغفوس متّ أّن النتائج اليت توصّ * ا والتوسّ  ل إليها اخلبري املنتدب ر ع إثبا
رى من قبل جلنة بوزارة الصحة  فيها الحقا من خالل نتيجة التحقيق الداخلي ا
العمومية مت تسميتها من قبل وزير الصحة العمومية ذاته عهد إليها الوقوف على 
حملكمة  جتاوزات املدعية بناء على اإلذن الصادر عن قاضي التحقيق الثاين 

 2/27947يف إطار القضية عدد  2010سبتمرب  25اإلبتدائية بقرمبالية بتاريخ 
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تيمفارم إذ قامت املرفوعة ضد السيد لطفي بعطور الرئيس املدير العام لشركة 
شريات تسويق األدوية التابعة لكل من شركة  اللجنة املذكورة مبقارنة بني ملفات 
"ماديفات" وشركة "تيمفارم" ومن ضمن األدوية التابعة لشركة "تيمفارم" واليت 

نظر اللجنة دواء فرماك موضوع التداعي وإنتهت اللجنة خبالصة تقريرها  مشلها
ستغالل املعطيات العلمية  إىل التأكيد على أن املدعية شركة "تيمفارم" قامت 
شريات لتسويق األدوية  اخلاصة مبلفات شركة "ماديفات" للحصول الحقا على 

   املسندة هلا من قبل وزارة الصحة العمومية.
إلضافة  * أنّه إلضافة لنتيجة التقرير الصادر عن اللجنة املشار إليها أعاله و

ض دغفوس والذي يقيم الدليل على تويل  إىل اإلختبار املنجز من قبل اخلبري ر
شركة "تيمفارم" بوجه غري شرعي إستغالل مجيع األسرار املهنّية اخلاصة بشركة 

صادق بن حممد بن عيسى إذ ثبت من خالل تصرحيات السيد ال "ماديفات"
ن ممثلي  وهو مهنته صيديل صناعيو الزقرين  الرئيس املدير العام لشركة دوركاس 

ات شركة "تيمفارم" إّتصلوا به سابقا وأبرموا معه عقود مناولة بغاية صنع كميّ 
ة من بعض األدوية مضيفا أنّه أمام تعدد القضا اجلزائية واملدنية املرفوعة صناعيّ 

يمفارم فقد طلب من ممثلي شركة "تيمفارم" متكينه من ملف التطوير ضد شركة ت
:dossier de développement  وملف التثبيت والتأهيلvalidation de 

process  وملف اإلستقراريةétude de stabilité ألدوية املراد صنعها  اخلاصة 
م مل يفعلوا ذلك كما رفضوا الكشف عن مصدر املواد األولية اليت  ّ بشركته إّال أ
تولوا تقدميها له مالحظا يف اآلن نفسه أن الكثري من الغموض وعدم الشفافية 

مة وأمام حساسية ميدان تصنيع األدوية املعقّ  يف تصرفات ممثلي شركة "تيمفارم" 
ثريها على صحّ  فقد كان مدفوعا إىل تعليق العمل بعقد  مة املواطننية وسالو

املناولة املمضى معهم حرصا منه على مسعة مصنعه "دوركاس" إذ جاء حرفيا 
أمام عديل  2009ديسمرب  2على لسانه مبحضر تلقي تصرحيات مؤرخ يف 
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ثريها على صّحة  إشهاد ما يلي:"وأمام حساسية ميدان تصنيع األدوية املعقمة و
لعقد املذكور أعاله وعدم التعامل وسالم ة املواطنني فقد خّري تعليق العمل 

مؤقّتا مع خمابر "تيمفارم" حرصا منه على مسعة وسالمة صناعة األدوية بتونس 
 . DORCASوبصورة خاصة مصنعه دوركاس 

ين لتلقي  *أّن السّيد الصادق بن حممد بن عيسى الزقرين أضاف يف حمضر 
نه يف خصوص الدواء البيطري "فرماك"  2009ديسمرب  16تصرحياته مؤرخ يف 

موضوع الدعوى فقد كّثف ممثلو شركة "تيمفارم" من اإلتصال به وذلك يف 
بغاية صناعة العديد من كميات  2009أواخر األسبوع األول من شهر  ديسمرب 

صناعية من الدواء البيطري إال أنّه يف غياب الشفافية وأمام تواصل الغموض 
الصنع اجليد ومنها على سبيل الذكر ال احلصر :كراس الذي يشوب طريقة 

املخرب ولف التصنيع ودراسة التثبيت فقد قرر عدم تصنيع أي وحدة صناعية 
ن  وعدم التعامل مع ممثلي املدعية وذلك حرصا منه على مسعة مصنعه وصرح 
م  ت املتعلقة  القرار الذي إّختذه يبقى سار إىل حني بت القضاء يف الشكا

ائي. ت و   حبكم قضائي 
متياز يف جانب املدعية يف قضية احلال متوفّ  *أّن عنصر اهليمنة واإلفراط فيها ر 

ا تسّرتت عن كشف الكميات احلقيقيّ  جة من ة للدواء البيطري املروّ عتبار أ
قبلها يف السوق التونسية وعن بيان النسبة احلقيقية لنصيبها يف السوق املرجعية 

لدواء اجلنيس "   ."IVERMECTINEاملتعلقة 
ا اهلدف من ورائه هو حجب  *أّن حجب شركة "تيمفارم" حلقيقة رقم معامال

لس. ا ومغالطة ا   جسامة جتاوزا
ا من قبل املدعية بعريضة  * أنّه يف صورة ثبوت عدم صحة املعطيات املدىل 

ملنافسة تطل ا ملمارسات خملة  لس الدعوى وثبوت إتيا ب املدعى عليها من ا
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ّن املمارسات اليت صدرت عن شركة "تيمفارم" خمالفة لقواعد املنافسة  التصريح 
  من قانون املنافسة واألسعار. 5تطبيقا ملنطوق الفصل 

*وأّن طلب تتبع شركة "تيمفارم" يف طريقه ذلك أّن فقه قضاء جملس املنافسة 
جيعله يتعّهد مبوضوع القضية برّمتها دأب على إعتبار أّن رفع الدعاوى أمامه 

لطلبات واملطاعن واألسانيد واألسباب املثارة وبدون اإلقتصار على  دون التقّيد 
لعريضة مما خيّول له التوّسع يف الدعوى ليشمل تتّبعه  األطراف الواردة أمساؤهم 

ملنافسة لدعوى يف صورة ثبوت إتيانه ملمارسات خملة  كل   حىت الطرف القائم 
  ذلك محاية حلرية املنافسة وخدمة للنظام العام اإلقتصادي.

*أّن "شركة ماديفات" تكّبدت مخسة آالف دينار بعنوان أتعاب تقاضي وحماماة 
ا. دائها لفائد   يتجه إلزام املدعية 

لس القضاء  برفض الدعوى شكال لعدم  الأوّ وتبعا لذلك يطلب من ا
اة ياإلختصاص ولسابق عدم مساعها موضوعا وإلزام  وإحتياطيا الدعوى ألوا

ن تؤدي ملوكلته مخسة آالف دينار بعنوان أجرة حماماة وأتعاب تقاضي  املدعية 
ومحل املصاريف القانونّية على املدعية مع تسجيل طلب موكلته تتبع شركة 

ملنافسة تطبيقا ألحك ا ملمارسات خملة  ام الفصل "تيمفارم" يف صورة ثبوت إتيا
من  34من قانون املنافسة واألسعار.وتغرميها بعقوبة طبقا ألحكام الفصل  5

  القانون آنف الذكر. 
وبعد اإلّطالع على تقرير األستاذ عامر بوذيبة يف الرد على الدعوى املعارضة 

لس بتاريخ  خلصوص ما يلي:  2015أوت  14املرسم بكتابة ا   والذي الحظ فيه 
 
  ة الدعوى الدفع املتعلق بسابقيّ عن  -

لسوق املرجعّية للدواء اجلنيس "إيفرمكتني" والذي  إّن موضوع القضية يتعّلق 
ا ولغاية حصول شركة  كما  2004تصنعه وترّوجه شركة "ماديفات" منذ سنة  ّ أ
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شرية ذلك الدواء حتت عالمتها "فرماك" وذلك بتاريخ  ديسمرب  29"تيمفارم" على 
لتايل وضعّية هيمنة  كانت  2009 الّشركة الوحيدة اليت ترّوج ذلك املنتوج وهلا 

شرية ذلك الدواء  عتبارها حمتكرة للّسوق املرجعية. ومنذ حصول املدعية على 
ا ومل تقبل مببدأ املنافسة احلرة يف السوق  2010وبداية تسويقها له سنة  ئر رت 

ا بوزارة وقد حاولت بشّىت الوسائل خنق املدعية إ قتصاد من خالل إتصاال
ا  الصّحة العمومية ونقابة األطباء وشركات املناولة وحرفاءها بغاية طردها وحماصر
ستعمال كل أساليب الوعيد والتهديد وحتريف احلقائق  من السوق املرجعّية وذلك 

ت.   واخلدعة والتظليل هذا عالوة على العديد من القضا والشكا
احملكمة اإلبتدائية بقرمبالية بعدم مساع الدعوى األصلّية يف القضية وحيث قضت  -

وهذا التاريخ مهم للغاية على إعتبار أّن  2010ديسمرب  13بتاريخ  33962عدد 
ملنع من الصنع والبيع  2010سبتمرب  3احلكم اإلستعجايل الصادر بتاريخ  يقضي 

وقد تقّرر هذا احلكم  33962للدواء "فرماك" إىل أن يقع البت يف القضية عدد 
 16170املدين أمام حمكمة اإلستئناف بنابل حسب القرار الصادر عنها حتت عدد 

  املظروف مبلف القضية. 2013ماي  14بتاريخ 
كم اإلستعجايل فقد قامت يف وعوضا عن إلتزام املّدعى عليها مبا جاء به احل -

السوق حبملة شعواء ضد املدعية وحبمالت تضليلّية بغاية التشنيع بسمعة املدعية 
واهلدف من ذلك قطع اإلمدادات احليوية لنشاطها وعزهلا عن احمليط الصناعي يف 
درت بذلك بدون أي مربّر قانوين حىت قبل صدور احلكم  جمال األدوية وقد 

من خالل حمضر تنبيه موّجه لشركة املناولة "دوركاس" واليت تعترب  اإلستعجايل وذلك
إلمتناع فورا عن تصنيع مجيع األدوية لفائدة شركة  الشريك األساسي وطالبتها 
تيمفارم مبا يف ذلك الدواء البيطري فرماك  وتعليق عقد املناولة الرابط بينهما حلني 

ائيا يف القضا املنشورة أمام احمل اكم كما طالبتها بتمكينها من نسخة من البت 
ا مبا فيها  ا شركة تيمفارم قصد صنع مجيع األدوية لفائد امللفات اليت تقّدمت 
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ئق املتعّلقة بطلبيات شركة تيمفارم  الدواء البيطري فرماك ومتكينها من مجيع الو
فارم"  وكشف مفّصل يف مجيع الكميات الواقع تصنيعها وتسليمها فعليا لشركة "تيم

كتمكينها من كشف مفّصل يف مدخرات شركة "دوركاس" من هذا الدواء الذي هو 
ا كما تطلب من شركة "دوركاس" اإلحتفاظ جبميع كميات الدواء البيطري  حبوز
ي وجه من الوجوه  لطرق القانونّية وحتّذر من مغّبة التفريط فيها  مينه  "فرماك" و

ا ثالثة  م ويف صورة عد االمتثال سوف ترفع أمرها للسلط ومنحها لإلمتثال إلراد أ
لتعويضات املالّية الالزمة بصفتها متضامنة يف املسؤولية عّما  القضائّية وتطالب 
تدعيه يف غري احلقيقة من تفاقم األضرار عن مواصلة تنفيذ عقد املناولة مع حفظ 

  .حّقها يف تتّبع ممثلي شركة "دوركاس" جزائّيا إن إقتضى األمر
ا هيئة هلا  - ّ وقد صدر عنها كل هذا قبل صدور احلكم اإلستعجايل وتصّرفت كأ

ّدد وتتوّعد من تريد وذلك يف خرق  سلطة مطلقة تطلب ما تريد وتفعل ما تريد و
  بّني وصريح ملبادئ املنافسة احلرّة يف السوق والقانون.

"فرماك" وبعد  أنّه بعد أقل من شهر من بداية ترويج شركة تيمفارم للدواء -
لتنبيه على  شرية من وزارة الصّحة العمومّية قامت املدعى عليها  حصوهلا على 
ما تعّهدا هلا بعدم  شركة "دوركاس" وممثّلها القانوين وقد جاء يف حمضر التنبيه 
شريات  ا على  التصنيع لفائدة شركة "تيمفارم" األدوية اجلنيسة املتحصلة يف شأ

ما  ّ تراجعا يف ذلك وأّن تصنيعهما للدواء البيطري اجلنيس :"فرماك" جيعلهما إّال أ
إلمتناع فورا عن تصنيع  مشاركني يف اجلرمية وعرضة للتتبعات القضائّية طالبة منهما 

ئق املنصوص عليها يف التنبيه عدد  املؤرخ يف  7210ذلك الدواء وتسليم مجيع الو
    .          2010شهر أوت 

قامت  2010سبتمرب  3بتاريخ  41429مبجّرد صدور احلكم اإلستعجايل عدد و -
عالم مجيع حرفاء شركة "تيمفارم" واألوساط املهنية ووزارة الصّحة  املدعى عليها 
لرجوع  بذلك احلكم وتدعوهم إىل عدم تصنيع الدواء:فرماك وعدم اإلقبال عليه و
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ذن للمطلوبة بنشر مضمونه  41429إىل احلكم اإلستعجايل عدد  نّه مل  يتضح 
يمفارم" وشركات األدوية املنافسة وأن تصرفات للعموم أو إعالم حرفاء شركة "ت

دف إىل  املدعى عليها سواء اليت سبقت القرار اإلستعجايل أو اليت تلته كانت 
إقصاء املدعية من السوق بصفة ال تدعو أي جمال للشك واإلبقاء على وضعية 

  اهليمنة بطرق غري شرعية وغري قانونية.
ثل القانوين لشركة "تيمفارم"السيد لطفي أنّه يف خصوص التهمة املنسوبة للمم -

بعطور وكذلك للمهندس الكيميائي السيد منري بن ميالد فقد قضت الدائرة اجلنائية 
حملكمة اإلبتدائية بقرمبالية بعدم مساع الدعوى العاّمة والتخلي عن الدعوى اخلاّصة 

ر وقد تقرّ  2015جانفي  5بتاريخ  6538حسب احلكم الصادر عنها حتت عدد 
ذلك احلكم أمام حمكمة اإلستئناف بنابل مبوجب القرار الصادر عنها حتت 

قرار احلكم اإلبتدائي.أما يف  2015جوان  11بتاريخ  7462عدد ائيا  القاضي 
خصوص السّيد فتحي كريد فقد قضت حمكمة اإلستئناف بتونس يف حقه بعدم 

بتاريخ  3903كم عدد مساع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى اخلاصة حسب احل
ّن ما نسب هلذه األطراف واملدعية 2013ديسمرب  17 .ويّتضح من خالل ذلك 

لتايل فإّن مجيع  قد إنبىن على جمرد إدعاءات ال أصل هلا يف الواقع والقانون و
تت فاقدة لكل سند قانوين وواقعي سليم.    ا يف هذا الشأن    دفوعا

     
  فيما يتعّلق بتسويق املنتوج:  - 

ن شركة من غريب األمور أن تدعي شرك ة "ماديفات" بدون علم وبصفة جمّردة 
ا وترّوجها يف الّسوق  "تيمفارم" تصنع كمّيات غري مطابقة للمواصفات يف حمّال
ملرة ومردود عليها ذلك أن منتوج املدعية مطابق للمواصفات  وهو أمر غري صحيح 

اجلهويّة وأن وخيضع كباقي األدوية للرقابة اللصيقة من اهليئات الرقابية الوطنية و 
ّي حال صنعه بصفة عشوائّية وتروجيه خارج  الدواء منتوج حّساس جدا وال ميكن 
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ّن كميات الدواء  مسالك الّسوق القانونّية وال نرى من أين تبّني للمدعى عليها 
فرماك املرّوجة من طرف شركة "تيمفارم" تتجاوز كميات املواد األولية اليت تتوىل هذه 

ا وهذا يعين أن املدعى عليها تعرف مسبقا الكمّية املوّردة واملنتوج األخرية توريده
املرّوج بكّل تفاصيله ودقائقه وهو ينزع كل مصداقية على دفوعات املّدعى عليها 

لتجّرد التام وخمالفة الواقع واحلقيقة.   ويكسيها 
لتصاريح الديوانية وتبّني أن الكم ية املوّردة وحيث تبعا لذلك أرفقت املدعية رّدها 

مع  vermec plusغري خمّصصة للدواء فرماك وإمنا تستعملها كذلك لصنع الدواء 
األخذ بعني اإلعتبار عدم إستقرار املخزون للمادة األولية بدليل أن املدعية مل تستورد 

ا  2014املواد األولية بغاية صنع هذين املنتوجني سنة  لتايل خمزو وإستعملت 
  لذي ال زالت صلوحّيته سارية املفعول.املتواجد لديها وا

إّن الدواء احملقون "فرماك" هو دواء معّقم وإنتاجه يتطّلب تقنيات دقيقة وآالت -
لتايل فإّن مجيع دفوعات  ومعّدات متطّورة وحمالت معّقمة ويف غاية النظافة و

لحقيقة املدعى عليها يف هذا الشأن هي جمّرد إدعاءات واهية ال حّجة فيها وخمالفة ل
  والواقع.

ام شركة "تيمفارم" برتويج كميات من  ّ وحيث تذهب شركة "ماديفات" حلد إ
الدواء "فرماك" يف السوق السوداء وبطرق ملتوية دون تقدمي أي دليل أو حّجة يف 
ذلك وهو إّدعاء مردود عليها وخالفا ملا تدعية شركة "ماديفات" فقد حاول طرف 

إلمكانّيات لذلك اإليقاع بشركة "تيمفارم" وتشويه منافس يصنع نفس الدواء وله ا
لّسوق وذلك عرب تقليد العالمة والعلبة احلاوية للمنتوج ووضع إسم املدعية  مسعتها 
عليها جىت يعتقد حرفاء هذه األخرية أن املنتوج صادر عنها وقد ّمت ذلك يف شهر 

بت من الرسالة عدد  2014أفريل  الصادرة عن  388/2014بسليانة حسبما هو 
وقد جاء  2014أفريل  10املدير اجلهوي للتجارة بسليانة واملوجهة للمدعية بتاريخ 

ا مقلدة  نّه ّمتت مالحظة منتوجات أدوية بيطرية يشتبه يف كو يف هذه الرسالة 
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للحقن   vermectimpharm لعالمة فرماك التابعة لشركة تيمفارم ويتمّثل يف:
كيد صّحة املعلومة أو نفيها  يشتبه تقليده للعالمة األصلية وقد طلب من املدعية 

إلجراءا ت القانونية املستوجبة يف الغرض وتعميم البحث حىت يتسىن القيام 
اإلقتصادي على املستوى الوطين من طرف اإلدارة اجلهوية للتجارة بسليانة. وحيث 
يتضح من حمضر املعاينة احملّرر من طرف عدل التنفيذ السّيد العبيدي احملمدي 

به بطلب من املدعية والذي تنّقل مبوج 8697حتت عدد  2014أفريل  10بتاريخ 
مل)  100هذا األخري إىل حمل بيع األعالف معاينة عرض للبيع تسع علب كبرية (

مل) من الدواء احلامل للعالمة املقّلدة لعالمة "فرماك" وقد ألصق  50وعلبة صغرية (
على تلك العلب ملصقات حتمل إسم الدواء وإسم الشركة املدعية مع صورة بقرة 

بت من حمضر املعا مللف. وحيث بسؤال عدل وخروف حسب ما هو  ينة املرفق 
ا من األسواق  لبضاعة ذكر أنّه قد تزّود  التنفيذ لصاحب احملل عن مصدر تزّوده 

لفحص والكريب وأّن سعر احلقنة الكبرية   12دينار واحلقنة الصغرية  20األسبوعّية 
  دينار.

ها القانوين أرسلت شركة "تيمفارم" يف شخص ممثّل 2015أفريل  15وأنّه بتاريخ 
رسالة لإلدارة اجلهويّة للتجارة بسليانة تؤّكد من خالهلا أّن املنتوج مقّلد ومل يقع 
تصنيعه مبخابرها مشرية يف نفس الوقت إىل أّن  مركز األمن بزغوان والشرطة العدلية 
حباثها على منتوج فرماك املقّلد وحترير حماضر يف  لنفس املنطقة بصدد القيام 

  .     2014مارس  1و 2014فيفري  27خ الغرض بتاري
أفريل  15كما بّينت شركة تيمفارم عن طريق الربيد اإللكرتوين لوزارة التجارة بتاريخ 

  الفوارق بني املنتوجني على النحو التايل: 2014
" األدوية املقّلدة حتتوي على مثانية أرقام يف حني أّن منتوج شركة lotsحصص " -

  "تيمفارم" حيتوي على سّتة أرقام.  
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مل حجمها أصغر من  100للدواء فرماك  "porte –flacon " حاملة القارورة -
اليت وضعت عليها العالمة املقّلدة وأّن جزءا منها شّفافا خالفا لليت حتتوي على 

للون األبيض.   العالمة املقلّ    دة واليت كان جزؤها السفلي غري شفاف و
    183.1130.09 مل األصلي vermec 100 للدواء AMMعدد التأشرية  -
  183.1129.09  مل 100 املقّلد vermec للدواء AMMعدد التأشرية  -
 عن الدواء احلامل للعالمة املقّلدة ورقمه خيتلف vermec األصلي للدواءاملرجع  -

 وأّما الدواء احلامل للعالمة املقّلدة حيمل املرجع 6192431500519
61943131500502.  

  
أجرت شركة تيمفارم يف شخص ممثّلها القانوين جلسة عمل مع ممثلي اإلدارة وقد 

بت من حسبما ه 2014ماي  9العاّمة للمنافسة واألحباث اإلقتصاديّة بتاريخ  و 
الّرسالة الصادرة عن مدير األحباث اإلقتصادية إلّختاذ اإلجراءات الالزمة ضد من 

  سيكشف عنه البحث.
أنّه أمام هذا التقليد البّني الذي ميّس ماّدة حّساسة كالدواء فقد جتّندت -

املؤسسات املعنّية للقيام مبا جيب وحجز كميات الدواء احلاملة للعالمة املقّلدة من 
  ّسوق.ال
لتايل اإلضرار - إّن القيام بعملّية تقليد كهذه تستهدف شركة "تيمفارم" وعالمتها و

بسمعتها ومبصاحلها املاديّة واملعنوية وال بّد من أن تصدر عن طرف له مصلحة يف 
ذلك ويسعى بكّل الوسائل للوصول لتلك الغاية وإقصاءها من الّسوق كما أّن صنع 

" ال ميكن أن يصدر إّال عن شركة تصنع vermecملقّلدة "الدواء احلامل للعالمة ا
لتايل عن منافس له مصلحة يف اإلضرار بشركة "تيمفارم"  هذا النوع من الدواء و
واحلّط من قيمة عالمتها يف السوق.ولوال تدّخل السلطات العمومّية وحجز ذلك 

يضرب املقّلد عصفورين الدواء ومنعه يف السوق لوقع اإلسرتسال يف التقليد وهكذا 
ح  حبجر واحد وذلك بتسويقه منتوجه املقّلد عرب مسالك توزيع غري قانونية وجين أر
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عتبارها منافسة وتشويه مسعتها  على حساب شركة "تيمفارم" ّمث اإلضرار مبصاحلها 
التجاريّة واحلط من قيمة عالمتها التجاريّة وإعراض حرفائها عن شراء الدواء 

"vermecا وقع تضييق اخلناق على هذا املنافس ختّلى عن خطّته " م
ّ
نها إّال أنّه مل

  . 2014الرهيبة وإنتهى أمر املنتوج احلامل للعالمة املقّلدة منذ سنة 
ّن دفوعات شركة "ماديفات" هي جمّرد إّدعاءات خالية - ويّتضح من خالل ذلك 

ا خرجت عن نطاق الق ّ ا عجزت عن رّد من كّل حّجة ماديّة وقانونّية وأ ضّية ألّ
ّن ما أقدمت عليه هو من  حلّجة القانونّية واملاديّة  دفوعات املدعية اليت بّينت 
قبيل املمارسات اهلادفة إىل إقصاء شركة "تيمفارم" من السوق املرجعّية للدواء 

لتايل احلد من املنافسة احلرّة وتعطيلها ivermectyne اجلنيس  واإلستفراد به و
  ن أي وجه قانوين. بدو 

ئب شركة "تيمفارم" رفض الدعوى املعارضة أصال والتصريح  وحيث طلب 
ملنافسة وإستغالهلا  ّن املمارسات اليت أتتها املدعى عليها شركة "ماديفات" خمّلة 
لسوق املرجعّية واحلكم بتغرمي شركة "ماديفات" بعقوبة مالّية  املفرط لوضعّية اهليمنة 

ا عن السنة املالّية املنقضية واإلذن بنشر القرار الذي مل 5قدرها  ائة من رقم معامال
لس بصحيفتني يومّيتني وبتعليقه على األبواب الرئيسّية ملقّرها  سيصدر عن ا

  وفروعها كتخطئتها مبائة ألف دينار.
  

ئب شركة "ماديفات" تقرير وبعد اإلّطالع على  يف األستاذ منذر املانسي 
لس بتاريخ ى الرد عل الذي و  2015ديسمرب  8تقرير ختم األحباث واملرّسم بكتابة ا

خلصوص:ال   حظ فيه 
تقرير ختم األحباث *عدم وجود شركة "ماديفات" يف مركز هيمنة ذلك أّن إعتماد 

على ثالث معايري غري كاف للتصريح بوجود املدعى عليها يف وضعية هيمنة على 
  السوق املرجعّية.
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يف وضعية  "ماديفات"*أنّه مهما يكن من أمر وحىت إن سّلمنا جدال بوجود شركة 
لسوق املرجعية ذلك أنّه  هيمنة إقتصاديّة فإنّه مل يثبت إستغالهلا املفرط لذلك املركز 

فإّن معيار  2015لسنة  36من القانون عدد  5لّرجوع إىل الفقرة الثالثة من الفصل 
فالفصل املذكور يكتفي  تغالل مركز هيمنة غري واضححتديد وجود تعّسف يف إس

بسرد مجلة من املمارسات اليت يعتربها تعسفّية وال يعطي قائمة حصرية ومفّصلة هلا 
ب اإلجتهاد وهو ما يستشف من عباريت:"ميكن" و "خاصّ  ة" ليبقى بذلك 

اإلفراط يف مفتوحا أمام جملس املنافسة إلقحام أي ممارسة يعتربها مستجيبة ملقّومات 
  إستغالل مركز هيمنة.

قيامها بتشويه مسعتها يف السوق ولدى  "ماديفات"*تعيب املدعية على شركة 
حرفائها ومجيع املتعاملني معها مبا يف ذلك شركات املناولة يف جمال تصنيع الدواء 
لتايل السعي إىل إقصائها  ديدهم إلجبارهم على قطع كل عالقة جتارية معها و و

لمن السوق  ة تتعلق  لرجوع إىل فقه قضاء جملس املنافسة يف قضية مشا قرار و
لدعوى حّىت  2010نوفمرب  18الصادر بتاريخ  91193عدد  فإّن ما تّدعيه القائمة 

وإن ثبت يف حق شركة "ماديفات" ال يندرج ضمن أي صنف من املمارسات 
وليس من من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  5الواردة ضمن الفصل ة التعسفيّ 

ا وأنّه من جهة أخرى مل يقع التأثري على التوازن العام للسوق  شأنه وعرقلة آليا
إجراء أحباث تثبت وجود رابطة سببّية قويّة بني التنبيه املوّجه لشركة دوركاس وإنقطاع 

ألدوية.   هذه الشركة عن تزويد شركة "تيمفارم" 
ا  ثري على آليات السوق أو تواز *أّن تصرفات شركة "ماديفات" مل حتدث أي 

  .العام
ملنافسة على معىن أحكام *أّن شركة " تيمفارم" وخمرب "دوركاس قاما مبمارسات خملة 

   من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. 5الفصل 
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ا  لقضية الراهنة جاء كردة فعل على القضا اليت قامت  ذلك أّن قيام املدعية 
  شركة "ماديفات" ضّدها على املستويني املدين واجلزائي.

لبالد التونسية ال ميكنها قانو طرح أي دواء إّن  مؤسسات صنع األدوية اجلنيسة 
لسوق إالّ بعد:   جنيس 

ا- ق بتكوينها ة الصارمة اليت تتعلّ روط القانونيّ جلملة من الشّ  أوال:إيفائها هي بذا
ا لنشاطها.   وهيكلتها ومسرييها قبل مباشر
ل خمربيّة يف إطار العلوم الصيدلّية اليت نيا:لزوم إجرائها لدراسات وجتارب وحتالي

لنسبة لكل دواء جنيس يقع تدوين مراحلها ونتائجها مبا  تستغرق وقتا طويال 
  .يسمى "كراس املخرب" الذي خيضع لرقابة سلطة اإلشراف

شرية لتسويق دوائها لوحدة الصيدلة والدواء  لثا:تقدميها ملطلب للحصول على 
العمومية يكون مشفوعا وجو مبلف فين ميثل جمموعة من التابعة لوزارة الصحة 

ئق املتضمنة للمعطيات العلمية اخلاصة بكل دواء.   الو
ملعطيات غري املفصح عنها  مللف الفين واليت تسمى  واملعطيات العلمّية املضّمنة 

إّال ملصنع الدواء هي موضع احلماية لكل مصنع.وهذه املعطيات سريّة وغري متاحة 
  لسلط املختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية فقط.وا

شرية التسويق  مللف الفين موضةع  ومن الناحية العلمية فإّن املعطيات املضّمنة 
التابعة ألي مصنع يستحيل علميا أن تتطابق مع معطيات غريه من حيث تركيبة 

األرقام أو غريها من  الدواء أو طريقة صنعه أو الشهادات التحليلّية للمواد األولّية أو
ي  بقية املعطيات اليت تعترب جد خاّصة لتعّلقها بتجارب خمربيّة ميدانّية ال ميكن 
حال أن تتطابق مع جتارب أي مصنع آخر حىت وإن أفضت لدواء جنيس مماثل له 

        نفس اخلصائص العالجّية. 
التابع  اجلنيس وقد ثبت من خالل املقارنة بني املعطيات الفنية لكل من الدواء

التابع لشركة  "Ecto Diaz " والدواء اجلنيس "Ectizol 250لشركة "ماديفات"
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ا اللجنة املكلّ  ما بينهما حىت "تيمفارم" اليت أجر فة بوزارة الصحة العمومية تطابقا 
على مستوى سلسلة أرقام نتائج التحاليل مبا يؤّكد أّن عملية نسخ امللفات الفنية 

  التابعة لشركة ماديفات متت بطريقة فوتوغرافية.
بعة لشركة ماديفات إهتدت إليها وقد طالت  عملّية النسخ كذلك أدوية أخرى 

ض دغفوس  الذي أّكد بتقرير إختباره أّن شركة اللجنة املبّينة أعاله وكذلك اخلبري ر
امللفات اليت أّن  تيمفارم تعّمدت إستنساخ ما توّصلت إليه شركة ماديفات بدليل

متسكها "تيمفارم" جتتوي نفس األخطاء اللغويّة واللفظية واملفردات املستعملة وحّىت 
إلضافة للتطابق على مستوى النتائج  من حيث الصيغة والتنظيم يف العرض هذا 
الرقمية بوجود نفس صيغة النص الوصفي للمراقبة وجتانس يف مستوى مضمون 

ة والعرض والتقدمي وهو ما يثبت أّن شركة الفقرات ونفس خصوصيات الكتاب
تيمفارم مل تبذل حىت عناء إعادة صياغة وكتابة ورقن ملف التأشرية وإكتفت بنسخ 

   وإستنساخ ملفات شركة ماديفات. 
شرية التسويق  مللف الفين موضوع  وإّن إستحالة تطابق املعطيات العلمية املضمنة 

ض دغفوس كذلك بتقرير إختباره.التابعة ألي مصنع هو أمر أّكده اخلب   ري ر
لدعوى املعارضة  فإّن شركة ماديفات ترمي من ورائها إىل طلب *أنّه يف ما يتعلق 

تتبع شركة تيمفارم والنظر يف ما إقرتفته من ممارسات متثّلت أساسا يف سرقة أسرار 
ا العلمّية وهي تصّرفات ميكن أن تشّكل يف اآلن ذاته ممارسات  الصنع وتقليد ملفا

لتوازن العام للسوق املرجعّية.وقد  ا أّدت إىل اإلخالل  ّ ملنافسة إذا تبّني أ خمّلة 
أّدى ما أقدمت عليه شركة تيمفارم مبعّية خمرب دوركاس إىل إحداث اإلضطراب 
ح  داخل الّسوق وتقّلص رقم معامالت شركة ماديفات وحتقيق شركة "تيمفارم" ألر

ا.      عل حسا
لذا يطلب القضاء برفض الدعوى أصال وقبول الدعوى املعارضة شكال وأصال 
وإعتبار املمارسات اليت أقدمت عليها شركة تيمفارم مبعّية خمرب دوركاس خملة 
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 36من القانون عدد  43ملنافسة وتسليط خطّية مالّية عليهما وفق أحكام الفصل 
عادة تنظيم املنافسة واألاملتعلّ  2015لسنة  يل كسعار وإحالة امللف على و ق 

لتتّبعات اجلزائية نزوال عند أحكام الفصل صة قاجلمهوريّ  من نفس  27د القيام 
  وإحتياطيا إرجاع القضّية لطور التحقيق إلستكمال األحباث.القانون 

  
ئب شركة "تيمفارم"يف الرد  وبعد اإلّطالع على تقرير      األستاذ عامر بوذيبة 

لس بتاريخ  على تقرير ختم األحباث  واملتضّمن   2015ديسمرب  11املرّسم بكتابة ا
  خلصوص أّن:

ا السابقة وجبميع ما تضّمنه تقرير ختم األحباث من  *شركة تيمفارم تتمّسك بدفوعا
 نتائج لألسباب التالية:

  الشكل:من حيث -
أكتوبر  2*تقدمت املدعية شركة تيمفارم مبطلب يف الرجوع يف مطلب الطرح بتاريخ 

وقبوله شكال وأصال وإعتبارها الطرف املدعي  وهي تطلب تسجيل مطلبها 2015
  يف القضية الراهنة.

   من حيث األصل:  -
لدواء اجلنيس*إّن السوق املرجعّية املعنّية بقضّية احلال تتعلّ  الذي حيتوي على  ق 

املدعية حتت  واملصّنع واملرّوج من طرف IVERMECTINEاملاّدة الفعاّلة اجلنيسة 
وقد  من طرف املدعى عليها IVERMECTYLEوحتت عالمة  "vermecعالمة "

شرية ترويج الدواء يف سنة  حتّصلت هذه األخرية يف حني حتّصلت  2004على 
شرية ترويج الدواء "فرماك" بتاريخ  لتايل فإّن   2009ديسمرب  29املدعية على  و

  كل من الطرفني ينشط يف جمال صنع هذا الدواء بصفة قانونية.
رفضت شركة "ماديفات"  2010*أنّه مبجّرد دخول املدعية السوق املرجعية منذ سنة 

ها حبمالت شعواء عالوة على أسلوب مبدأ السوق احلرّة واملفتوحة وقامت ضدّ 
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التهديد والوعيد لكل املتعاملني معها.وقد بدأت هذه احلملة بصفة ممنهجة منذ 
 أي قبل  حصول شركة "تيمفارم" 2009ديسمرب  16و 2009ديسمرب  2ريخ 

لدواء "فرماك" وهذا مؤكّ  د من خالل حمضر التنبيه عدد على التأشرية املتعلقة 
 مبلف القضية والذي جاء فيه أنّه وبطلب من شركة "ماديفات" املظروف 71388

فقد قّررت شركة "دوركاس" يف شخص ممثلها القانوين عدم تصنيع أي وحدة 
صناعّية من الدواء البيطري "فرماك"وعدم التعامل مع ممثلي شركة "تيمفارم" كما 

وجب حمضر عمدت املدعى عليها إىل التنبيه من جديد على شركة دوركاس وذلك مب
عى واحلال أّن هذه األخرية وكذلك املدّ  2010أوت  17بتاريخ  7210التنبيه عدد 

 فتمّ  عليها تدركان أّن هنالك عالقة تعاقدية بني شركة دوركاس وشركة "تيمفارم"
ريخ  بعد أّن هّددت  2010أوت  17تعلق مجيع عقود املناولة مع املدعية بداية من 

      ة اخلسارة املزعومة.عدليا وحتميله مسؤوليّ ممثّله القانوين بتتّبعه 
*إّن شركة "ماديفات" سعت إلستعمال كّل األساليب الغري شرعية إليقاف تصنيع 

ذه منتوج شركة "تيمفارم" وكذلك عدم تروجيه م ن قبل املتداخلني وتوّصلت 
وق املرجعّية يف السّ  2011وترويج الدواء "فرماك" سنة  الطريقة إىل إيقاف تصنيع

عن حميطها التجاري األمر الذي تسّبب هلا يف خسارة  "تيمفارم"وعزل شركة 
     فادحة.

*واصلت الشركة املدعى عليها يف أساليبها املخالفة للقانون وملبادئ املنافسة احلرّة 
واليت ال هدف من وراءها سوى إقصاء املدعية من السوق املرجعّية وتكبيدها أكثر 
ما ميكن من األضرار واخلسائر اهلادفة لإلبقاء على هيمنتها يف السوق وعمدت إىل 

املظروف مبلف  2011مارس  26الصباح بتاريخ إصدار بالغ للعموم يف جريدة 
ّن الدواء البيطري "فرماك" طرة   القضّية تعلم مبوجبه كاّفة املوّزعني والصيدليات واأل

vermec يّ بيعه وتروجيه وتداوله يف السّ  املرّوج من املدعية هو دواء حمظور  وق 
سفة بذلك حما  رو الرامية إىل إرجاع األم "تيمفارم"الت شركة و شكل من األشكال 
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ا حسب منطوق احلكم اإلستعجايل وما وقع البّت فيه يف خصوص القضّية  لنصا
  املدنّية األصلّية.

ت جلّيا أّن األساليب الغري قانونية واملخلة بقواعد املنافسة احلرة اليت مارستها *
قصاء  املدعى عليها دف إىل احلّد من دخول مؤسسات منافسة هلا وذلك  إّمنا 

من السوق مستغلة بصفة مفرطة ويف خرق صريح للقانون وملبادئ  شركة "تيمفارم"
ا يف السوق املرجعية .   املنافسة احلرة وضعية اهليمنة اليت تتمّتع 
ذه القضية له ما يربّره واقعا وقان و إّن املمارسات اليت *إّن قيام شركة "تيمفارم" 

أتتها املدعى عليها تعترب خملة مببادئ املنافسة احلرة وهو ما جيعل هذه األخرية 
ا شركة تيمفارم سنة  لتعويض  2011مسؤولة عن اخلسارة اليت تكبد وهي ملزمة 

  .عنها
ّن املمارسات اليت أتتها املدعى عليها تعترب خملة  لتصريح  وتبعا لذلك يطلب 

لسوق املرجعيّ وإفراطها يف إستغالل وضعية اهليمنة اليت تتمتّ نافسة مل ا  ة واحلكم ع 
لس بصحيفتني بتغرميها بعقوبة مالية واإلذن بنشر منطوق القرار  الذي سيصر عن ا

داء مبلغ مائة تني وبتعليقه على األبواب الرئيسّية ملقرّ يوميّ  ها وفروعها.وإلزامها 
تعويضا عن الضرر  دينار ) 183670 دينار (نيوستمائة وسبع نيوثالثة ومثان

ا سنة  داء ثالثة آالف  2011احلاصل لشركة تيمفارم بسبب اخلسارة اليت تكّبد و
دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة حماماة ومحل املصاريف القانونية عليها وبرفض 

   دعوى املعارضة أصال.
  
وبعد اإلّطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على تقرير ختم األحباث      

لس    خلصوص أنّه: واملتضّمن 2015ديسمرب  9يف املرّسم بكتابة ا
*بغّض الّنظر عن حق املدعية يف مقاضاة املدعى عليها رغم أّن الدواء موضوع النزاع 

امللك العام،فإّن جتاوز املدعى عليها مستوى يعّد من األدوية اجلنيسة اليت دخلت يف 
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ملدعية والتنبيه على متعاملني معها والضغط عليهم  إجراءات التقاضي للتشهري 
لقطع العالقات معها يعّد من قبيل أعمال املنافسة غري املشروعة اليت إذا ما إرتبطت 

ا ترقى إىل درجة املمارسات املخلّ  ّ ملنافسة.  بوضعّية هيمنة على الّسوق فإ   ة 
* يتبّني من معطيات امللف الواردة بتقرير ختم األحباث أّن املدعى عليها حتتّل مركز 

شرية ترويج  قهيمنة على الّسو  خلصوص ألسبقّية حصوهلا على  املرجعّية وذلك 
ا من بيع الدواء املعين وأمهّية عدد األدوية  الدواء حمل النزاع، أمهّية رقم معامال

  اليت ترّوجها مقارنة مبنافسيها. ةالبيطريّ 
لنسبة  ا جمّرد * ّ للدعوى املعارضة فإّن نتائج األحباث املشار إليها يف التقرير تبّني أ

لسوق املرجعّية فإنّه  لتثّبت يف وضعّية شركة "تيمفارم"  إّدعاءات ال أساس هلا وأنّه 
ملنافسة.   مل يثبت قيامها مبمارسات خمّلة 

عليه فإّن مندوب احلكومة يؤيّد ما ورد بتقرير ختم األحباث ويقرتح مقاضاة وبناء 
املدعى عليها من أجل تعّسفها يف إستغالل وضعّية هيمنة ورفض الدعوى املعارضة 

  أصال.
  
سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  وبعد اإلّطالع على      

عادة تنظيم املنافسة 2015   .واألسعار واملتعّلق 
  

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

  
مللف وعلى ما يفيد استدعاء  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 

لّطريقة القانونية جللسة املرافعة    ديسمرب  25 معةاملعّينة ليوم اجلاألطراف 
ا تلت املقّررة السّيدة كوثر الشايب ملّخصا من تقرير ختم األحباث.وحضر .2015 و
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ئب املدعية شركة "تيمفارم" ورافع يف إطار ما تضّمنته التقارير  األستاذ عامر بوذيبة 
لس بتاريخ إالكتابّية وخاّصة منها التقرير املدىل به  منتهيا  2015ديسمرب  13ىل ا

حية األصل كقبول الدعوى املعارضة  إىل طلب احلكم برفض الدعوى األصلّية من 
شكال وأصال،وإحالة امللف إىل النيابة العمومّية بغرض التقصي يف ما ينسبه للشركة 

ستكمال املدعية من جتاوزات ،وبصفة إحتياطّية إرجاع القضّية إىل طور التحقيق إل
   ما تستوجيه من هذه الناحية.

مللف. ا املظروفة نسخة منها  يل ملحوظا   وتلت مندوبة احلكومة السّيدة هيام 
حلكم جبلسة  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح  ديسمرب  31إثر ذلك قّرر ا

2015.  
  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:
  

  بالدعوى األصليّة:في ما يتعّلق  
  من جهة الّشكل:

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

  من حيث األصل:
  اإلطار القـانوني والترتيبي:

ة بتنظيم الصيدليّ ق املتعلّ  1978مارس  8املؤرّخ يف  1978لسنة  23القانون عدد  -
لقانون عدد   ةالبيطريّ  أفريل  5املؤرخ يف  2000لسنة  40كما مت تنقيحه وإمتامه 
  .11وخاّصة الفصل  2000
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عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - واملتعّلق 
 املنافسة واألسعار.

واملتعلق بضبط قواعد  1979سبتمرب  28املؤرخ يف  1978لسنة  831األمر عدد  -
ا وتعليبها وعنونتها وكيفّية طلب التأشرية.   حسن صنع األدوية البيطرية ومراقبة جود

واملتعلق بتحديد اهليئة  2001فيفري  26املؤرخ يف  2001لسنة  589األمر عدد  -
بداء الرأي املطابق خبصوص منح  التأشرية ورفضها لرتويج األدوية املكّلقة 

لسوق.   واإلختصاصات الصيدلّية املعّدة لإلستعمال البيطري 
واملتعلق  1980جانفي  15قرار من وزيري الفالحة والصّحة العمومّية مؤرّخ يف  -

شرية  برتكيب جلنة منح رخص إستغالل معاهد إعداد األدوية البيطرية ومنح 
  للبيع. الرتخيص يف عرض تلك األدوية

واملتعلق  1996فيفري  29قرار من وزيري الصحة العمومية والتجارة مؤرخ يف  -
سعار املواد الصيدلّية. 1982ماي  21بتنقيح القرار املؤرّخ يف    واملتعلق 

رتباط  2004فيفري  18مؤرّخ يف  13منشور وزير الصّحة العمومّية عدد  - يتعّلق 
  .   1ألدويةأنشطة اإلنتاج احمللي مع توريد ا

  دراسة السوق: 
 حتديد الّسوق املرجعّية:

السوق املرجعية بسوق إنتاج وتسويق األدوية البيطريّة املصّنعة من تتعلق حيث     
 املضادة للحشرات الباطنية واخلارجية IVERMECTINEاملادة الفعالة اجلنيسة:

  واملسّوقة يف شكل حقن. 2عند األبقار واألغنام

                                                 
1Circulaire n° 13 du18 Février 2004:objet:- Corrélation entre les activités de production locale et 
d’importation des médicaments. 
La circulaire n° 13 annule et replace les 3 circulaires suivants CAB n° 36 DU 22/4 1991, n°67 du 
29/6//1991 et 261 du 22/4/1996 du Ministère de la Santé Publique. 
2 -Antiparasitaire interne et externe pour bovins,et ovins.  
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املعتمد على املادة  لدواء البيطري اجلنيس "فرماك"النزاع الراهن يتعّلق حيث و     
  ."تيمفارم"الراجع لشركة و  الة اجلنيسة املذكورة أعالهالفعّ 
ب معروض من شأنه أن كل ماّدة أو مركّ نّه   3الدواء البيطرييعّرف  حيثو    

أو وقائّية ضد األمراض احليوانية وكذلك كل ماّدة  عالجّيةات يّ يشتمل على خاص
أو مرّكب ميكن تقدميه للحيوان إلقرار تشخيص طيب أو إلسرتداد وظائفه العضويّة 

   أو تقوميها أو تغيريها.
ال  يالذ ينالدواء أو املستحضر الصيدال لدواء البيطري اجلنيسيقصد حيث و    

  .ميكن إنتاجه دون ترخيص من خمرتعهي خيضع حلماية فكرية والذ
ز بسعرها املنخفض مقارنة تتميّ  األدوية البيطرية اجلنيسة وجتدر اإلشارة إىل أنّ 

  .% 50و %30ألدوية األصلية بنسبة ترتاوح بني 
  

  ة:صنع وترويج األدوية البيطريّ 
األدوية البيطريّة لرخصة سة حتضري أو صنع خيضع إستغالل مؤسّ حيث 

  ة. إستغالل يسندها وزير الصحّ 
لسوق عرب عّدة مراحل تنطلق حبصول ر ترويج األدوية البيطريّ ميّ حيث و  ة 

املخرب على ترخيص من وزارة الصحة العمومّية إلنتاج وتسويق األدوية البيطرية علما 
شرية تسويق األدوية تسّلم من طرف وحدة الصيدلة والدوا ء وذلك وفقا أّن 

أفريل  5املؤرخ يف  2000لسنة  40مكّرر من القانون عدد  17ألحكام الفصل 
واملنّظم للصيدلية البيطرية وهذا يتطلب  1978لسنة  23واملتّمم للقانون عدد  2000

إعداد امللفات –دراسة حاجيات السوق من األدوية البيطرية -شراء املواد األولية 
ألحباث املخربية الالزمة إلثبات صّحة –التأشرية الفنية واإلدارية ملطالب  القيام 

تقدمي امللفات مع العينات الالزمة للمخرب الوطين ملراقبة األدوية للتأّكد –التحاليل 

                                                 
لفصل األّول من القانون عدد  - 3  واملتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية. 1978مارس  8املؤرخ يف  1978لسنة  23وفقا للتعريف الوارد 
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من تطابق امللف مع املواصفات املطلوبة والتأّكد من صّحة املعطيات املقّدمة 
راة  بعد احلصول على التأشرية يقع تصنيع الدواء والتعريف به –وسالمة التحاليل ا

ئق علمية لدى األطباء البياطرة والصيادلة عرب  م إعالمّية وندوات وتوزيع و ّ تنظيم أ
لتعاون مع أهل اإلختصاص على غرار املدرسة الوطنية  والقيام بتجارب ميدانية 

  للطب البيطري.    
ا حيث و  تفيد دراسة الّسوق املرجعّية أّن السوق التونسية كانت توّفر حاجّيا

املادة من الدواء البيطري املضاد للحشرات املعتمد على 
حتت  MERIALعرب التوريد من الشركة العاملية  IVERMECTINEالفعالة:
وتسمية  26/5/1988بتاريخ  وفقا لرتخيص التسويق 4IVOMEC 1تسمية 

Ivomec D 2001ديسمرب  3بتاريخ  وفقا لرتخيص التسويق. 
شرية تصنيع وترويج دواء وحيث       حلصول على أّول  قامت شركة ماديفات 

حتت تسمية  2004يف سنة  IVERMECTINEبيطري جنيس من املادة الفعالة 
IVERMECTYL  ّة توقيف التوريد وهو ما يعّرب وتبعا لذلك أقرت وزارة الصح 

 2004فيفري  18 خ يفاملؤرّ  13 وأصدرت املنشور عدد  la corrélationه بـنع
لسوق املرجعية الراهنة املضّمن ضمن املراجع القانونية   .املتعلقة 

أقر هذا املنشور أنّه يف إطار تشجيع صناعة األدوية التونسية مت إقرار حيث و      
للفقرتني األوىل  لنسبة لألدوية املصّنعة حمليا وفقاla corrélation اإلنتفاع بنظام الـ

مل الفصل األّولوالثانية من    املذكور أعاله: 13نشور عدد املضّمن 
  Le Ministère de la Santé Publique ,dans le souci de soutenir et 
d’encourager la production locale des médicaments d’une part,et 
d’assurer un approvisionnement régulier du pays en produits 
pharmaceutiques d’autre part,a mis en place un système de corrélation 
entre les importations éffectuées par la P.C.T et la commercialisation des 
produits fabriqués localement.  

                                                 
4-Ivomec 1% Injectable (:antiparasitaire interne et externe pour bovins, ovins et 
porcs ) et Ivomec D ne sont plus commercialisés en Tunisie en raison de la corrélation. 
 - 
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 Dans le cadre de l’encouragement du partenariat et du développement de 
l’industrie pharmaceutique Tunisiènne,le bénéfice de la mesure de 
corrélation est accordé à tous les médicaments fabriqués localement.  
 

إنفتحت السوق املرجعية على املنافسة حبصول شركة "تيمفارم" سنة وحيث      
على ترخيص ترويج دواء بيطري منافس "فرماك" مث شركة  تونيفات سنة  2009
لت على التأشرية إالّ علما أّن هذه األخرية حتصّ ( 2014 مث شركة أفرمياد سنة 2010

ا مل تقم بعد برتويج الدواء  .)أ
 األسعار:

املستثناة من ة يف تونس من قبيل املواد تعّد أسعار األدوية واملواد الصيدليّ حيث     
لسنة  36القانون عدد  من 3 ألحكام الفصل اسعار وذلك طبقنظام حريّة األ

والذي  املنافسة واألسعارعادة تنظيم ق املتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015
 واملنتوجات املواد...2  لفصل إليها املشار احلرية نظام من تستثىن":على أنّه ينصّ 

 بواسطة املنافسة فيها تكون مناطق أو بقطاعات املتعلقة أو األساسية واخلدمات
ت أو للسوق احتكار حالة بسبب اإمّ  حمدودة األسعار  التموين يف متواصلة صعو

  ."ترتيبية أو تشريعية أحكام بفعل أو
  

 23املؤرخ يف  1991لسنة  1196 لّرجوع إىل أحكام األمر عددحيث يتبّني و    
ملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية  1991ديسمرب  املتعلق 

لّنصوص الالحقة وآخرها األمر عدد  طريها كما نقح ومتّم   1142األسعار وطرق 
، وقائمة املواد واملنتوجات واخلدمات 1995جوان  28املؤرخ يف  1995لسنة 

أّن أسعار األدوية ختضع لنظام املستثناة من نظام حرية األسعار امللحقة به، 
  املصادقة اإلدارية يف كل املراحل.

 



 

37 
 

أسعار هذه املواد إىل أحكام قرار وزير الّصحة ختضع وحيث تبعا لذلك 
املنّقح واملتّمم  1982ماي  21يف العمومية ووزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ 

سعار املواد الصيدليّ  2006أوت  24لقرار املؤرخ يف    ة.واملتعّلق 
الدواء البيطري الراجع لشركة "ماديفات" واحلامل لتسمية وحيث أّن 

IVERMECTYL  ّلسوق التونسية وفقا لألسعار  مت الرتخيص يف تسويقه 
  التالية:

     63.292مل بسعر  100حملول للحقن قنينة سعة  -
   34.990مل بسعر  50حملول للحقن قنينة سعة  -

لسوق التونسّية وفقا  "فرماك"أّما الدواء البيطري املنافس  فتّم الرتخيص بتسويقه 
  لألسعار التالية:

  50.038 :مل بسعر  100حملول للحقن قنينة سعة  -
 26.990مل بسعر  50حملول للحقن قنينة سعة  -

 
كل شركة أو خمرب متحّصل أّن  تفيد دراسة السوق املرجعية  حيثو 

ق به دواءه له إمكانّية طلب الرتخيص يف مراجعة السعر الذي يسوّ   AMMعلى
شرية التسويق. ريخ احلصول على    البيطري كل مخس سنوات من 

  
لسوق املرجعية:     أهم األطراف املتدخلة 

لسوق املرجعيّ تتمّثل أهم األطراف املتدخّ حيث    ما يلي: ة يفلة 
  وحدة الصيدلة والدواء* وزارة الصّحة العمومية وخاّصة 

  *  الصيدلية املركزية 
  * الشركات واملخابر املنتجة لألدوية البيطرية.

ئع جلملة. و*    األدوية 
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ت و* مرب    احليوا
  
  

ة الفعالة ة املعتمدة على املادّ الشركات واملخابر املنتجة لألدوية البيطريّ 
5IVERMECTINE  ريخ حصوهلا على رخص الرتويج   :ةلسوق احملليّ و

حيث تفيد املعطيات املستقاة من وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصّحة أّن  
الشركات واملخابر املنتجة لألدوية البيطريّة املعتمدة على املاّدة الفعالة 

6IVERMECTINE  ما يلي:  تتمّثل يف  
احلصول على ريخ   املادة الفعالة  إسم الدواء البيطري  الشركة أو املخرب

  التأشرية

  IVERMECTYL  IVERMECTINE  12/8/2002  ماديفات

  VERMEC IVERMECTINE  29/12/2009  تيمفارم

   تونيفات
TUNIVET 

  EVIMEC 1%  
 

IVERMECTINE  30/9/2010  

OVIMEC 1%    
 

IVERMECTINE 30/9/2010  

                                                 
5- L'ivermectine est un médicament utilisé pour traiter des parasitoses, comme la 
gale.L'ivermectine est un antihelminthique dérivé des avermectines isolées à partir de 
la fermentation de Streptomyces avermitilis2. Elle appartient au groupe des lactones 
macrocycliques (LM). Sa formule chimique brute est C95H146O23..En France, 
l'ivermectine est commercialisé par le laboratoire MSD sous les dénominations 
commerciales Mectizan4 et Stromectol5 et sous le nom d'Ivomec par Merial. 
 
6- L'ivermectine est un médicament utilisé pour traiter des parasitoses, comme la 
gale.L'ivermectine est un antihelminthique dérivé des avermectines isolées à partir de 
la fermentation de Streptomyces avermitilis2. Elle appartient au groupe des lactones 
macrocycliques (LM). Sa formule chimique brute est C95H146O23..En France, 
l'ivermectine est commercialisé par le laboratoire MSD sous les dénominations 
commerciales Mectizan4 et Stromectol5 et sous le nom d'Ivomec par Merial. 
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7AFRIMED  IVERMED 1% IVERMECTINE  6/8/2014  

  8املصدر:وزارة الصّحة:وحدة الصيدلة والدواء                                                     

لسوق املرجعية:املتدخّ الشركات *    لة 
   TIMPHARM":تيمفارم"شركة  -

ة واملكّمالت الغذائّية. تنشط يف جمال صناعة األدوية البيطريّ  شركة خفّية اإلسم
  .8020طريق منزل بوزلفة سليمان  1.5مقّرها اإلجتماعي كائن بـ كم 

  073162006 ها التجاريعدد سجلّ  .1500000,000قيمة رأس ماهلا: 

دواء بيطر  37تسّوق هذه الشركة .و 2006جانفي  18 منذ بدأت نشاطها
Médicaments vétérinaires  

شرية لصنع وترويج  2008أفريل  5* حتّصلت شركة "تيمفارم" بتاريخ  على أّول 
ز"   من وزارة الصحة العمومية. ECTODIAZالدواء البيطري حتت تسمية:"إكتود

النزاع الراهن بصنعها وتروجيها لدواء بيطري معتمد يف تركيبته على املادة ويتعلق    
وقد  VERMEC"فرماك": الفّعالة اجلنيسة اليت حتمل تسمية "إيفرمكتني" يسّمى 

لسوق التونسية:  حتّصلت من وزارة الصحة على رخصة تروجيه 
AMM :autorisation de mise sur le marché و.2009ديسمرب  29 بتاريخ 

 (ة املعّقمة الصاحلة للحقن ضمن قائمة األدوية البيطريّ هذا الدواء البيطري  يصّنف

(solution injectable100و 26.990مل بسعر  50 يباع يف قنينات ذات سعةو 

  . 50.038 :بسعرمل 

                                                 
7- Les laboratoires AFRIMED sont agréés laboratoires pharmaceutiques vétérinaires répondant aux normes GMP (good 
manufacturing practice). 
 

ال الّدوائي بتسجيل األدوية املوّردة واملصّنعة حمليا كما تُعىن مبنح ومتابعة رخص استغالل مؤّسس 8 ات تقوم وحدة الصيدلة والدواء يف ا
 صنع األدوية
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شركة  وهي  وتتعامل شركة تيمفارم لتصنيع دواءها املبني أعاله مع خمرب دوركاس   
ملنطقة الصناعية الكندار اإلسم مقرّ خفية  وفقا  سوسة 4020ها اإلجتماعي كائن 

  .2009مارس  11لعقد مناولة مربم بتاريخ 
وفقا  VERMEC "فرماك"ق شركة تيمفارم املدعية الدواء البيطري وتسوّ    

  لألصناف التالية املستقاة من موقع الواب الراجع للصيدلية املركزية:
VERMEC 1% Sol.Inj. Fl 100 ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
TIMPHARM 
VERMEC 1% Sol.Inj. Fl 50 ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
TIMPHARM 
VERMEC PLUS Sol.Inj. Fl 100 ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
TIMPHARM 
VERMEC PLUS Sol.Inj. Fl 50 ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
TIMPHARM 

  الفّعالة:املعتمد على املادة VERMEC إستعماالت الدواء البيطري 
Ivermectine  

  هو  Ivermectine الفّعالةاملعتمد على املادة VERMEC الدواء البيطري إّن 
ذات سعة  بيطري مضاد للحشرات الباطنية واخلارجّية ويسّوق يف شكل حقن دواء
لنسبة لألغنام واألبقار.  مل 100و 50   ويستعمل حتت اجللد 

  أهم حرفاء الشركة:و  دواء البيطريمسالك توزيع ال
لبيع أساسا "تيمفارم"تقوم شركة    لــ: برتويج الدواء البيطري "فرماك" 

جلملة -   على غرار:  )les grossistes répartiteurs( ئعي األدوية 
     Médika-Cotupha-Distrimed-Okba....    

  ةالصيدلية املركزيّ  -
  الصيدليات يف املناطق الريفّية -
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  األطّباء البياطرة -
 ) نذكر منها:les sociétés d’élevage( شركات تربية املاشية -

Sepag      - Soprovam-Savinord- Prairies de carthage  
  
  
  

  : "تيمفارم" شركةلاجلملي  رقم املعامالت-
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  2849349  2424269  2100336  953709  932231  681254  347.030  رقم املعامالت

  % 18  % 15  % 120  % 2  % 37  % 96    نسبة التطّور

ت املالية لشركة املصدر:                                                                "تيمفارم"املواز

  مل) 100و  VERMEC) :50احملّقق من الدواء البيطري  رقم املعامالت-
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  109323  95236  73714  70026  253696  -  -  املعامالترقم 

  % 15   % 29  % 5  %  72-  -  -  -  نسبة التطّور

  MEDIVET 9شركة "ماديفات": -

جانفي  3بدأت نشاطها بتاريخ  700000,000قيمة رأس ماهلا:  شركة خفّية اإلسم
تورك عدد  2000   تونس. 1.مقّرها اإلجتماعي كائن بنهج كمال أ

                                                 
9- MEDIVET s’investit pour soigner les animaux et améliorer leur bien-être. MEDIVET 
développe, fabrique et commercialise un portefeuille varié de médicaments destinés à la santé 
animale et conçus pour répondre aux besoins quotidiens et spécifiques  des vétérinaires, des 
éleveurs et des propriétaires d’animaux de compagnie. 
Le portefeuille de produits : s'équilibre entre animaux d’élevage (bovins, ovins, 
volailles, aquaculture…) et animaux de compagnie et de sport (chiens, chats et 
équidés) et comprend la plupart des classes thérapeutiques : antiparasitaires- anti- 
infectieux  -  anti-inflammatoires- vitamines - suppléments nutritionnels- antiseptiques. 
Source :site web de Medivet. 
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  تنشط يف قطاع صناعة وبيع األدوية البيطرية.
لسوق الوطنية اليت حتّصلت على  "ماديفات": شركة وتعترب الشركة التونسية األوىل 

من قبل وزارة  )Autorisation de Mise sur Marché  ) AMMشرية تسويق الدواء 
الصحة العمومية فيما يتعّلق بصنع وترويج دواء بيطري صاحل لإلستعمال كمضاد 

 4بتاريخ "إيفرمكتني"حشري لألبقار واألغنام يعتمد على املادة الفعالة اجلنيسة 
وعمال بنظام وتبعا لذلك  " IVERMECTYL"حتت تسمية   2004فيفري 

التجانس املعمول به يف النظام القانوين التونسي لألدوية ّمت حتجري توريد الدواء 
ل" وخروجه من  %1"إيفوماك  " املستورد من اخلارج والذي تنتجه خمابر "مر

     السوق املرجعية املعنية. 

  Médicaments vétérinaires دواء بيطر 60تسّوق هذه الشركة و 

ا حّققت رقم املعامالت التايل من ات املستقاة من شركة "ميديفات" وتفيد املعطي أ
إىل غاية سنة  2009من سنة  " IVERMECTYL" ترويج الدواء البيطري

2014: 
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

رقم املعامالت احملقق 
  IVERMECTYL من

  
854351  

  
876055  

  
717980  

  
889330  

  
973191  

  
889329  

 املصدر: شركة ماديفات                                                                                

  رقم املعامالت اجلملي لشركة ماديفات:
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

  رقم املعامالت
  اجلملي

  
3495510  

  
4470736  

    
3584320  

  
4562072  

  
5580253  

  
6 883279  

ت املالية لاملصدر:                                                                 شركة ماديفاتاملواز
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شركة ماديفات املعتمدة على املادة الفعالة األدوية البيطرية اجلنيسة الراجعة ل
  إيفرمكتني: اجلنيسة 

الصيدلية املركزية ستني دواء تصّنع شركة ماديفات وفقا للمعطيات املستقاة من  
  من بينها أربعة أدوية تعتمد فيها على املادة الفعالة : إيفرمكتني) 60بيطر (

 ويتم إستعماهلا لفائدة املاشية واملاعز واإلبل ويف ما يلي هذه األدوية: 

 
 

IVERMECTYL 1% Sol inj Fl 100ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
 
IVERMECTYL 1% Sol inj Fl 50ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
 
IVERMECTYL F Sol.Inj. Fl 50ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
 
IVERMECTYL Susp.Or. Bd 1l  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
 

  منافسي الشركة:أهم 
  شركة تيمفارم -
 Tunivetخمرب  -
  

  أهم حرفاء الشركة:
  الصيدلية املركزية -
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جلملة -  ئعي األدوية 
واملعطيات املستقاة من وحدة الصيدلة والدواء بوزارة وق تفيد دراسة السّ حيث و    

تنشط  "ماديفات" شركةواملدعى عليها  "تيمفارم"شركة إضافة للمدعية أنّه الصّحة 
مع العلم أّن هذه األخرية مل  "أفرمياد""تنيفات" و :ناتالتالي ناالشركت لسوق املرجعية

  لسوق.بعد دواءها  رّوجت
  :TUNIVET "تنيفات"شركة 

لسوق املرجعية شركة " وترّوج  2010منذ سنة   TUNIVETتنيفات" تنشط 
  دواء بيطر جنيسا يعتمد على املادة الفعالة:"إيفرمكتني" حيمل التسمية التالية:

%1 EVIMEC  
 

- EVIMEC 1% Sol.Inj. Fl 100ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
TUNIVET 
 
- EVIMEC 1% Sol.Inj. Fl 50ml  
ANTI-PARASITAIRES INTERNES ET EXTERNES 
TUNIVET 

 دواءها املبّني أعاله وفقا لألسعار التالية: "تنيفات"شركة ترّوج و 

  47.547  بسعر: مل 100 بسعة قنينة حملول للحقن -
  25.640  : بسعر مل 50 بسعة قنينة حملول للحقن -
التايل خالل سنوات  اجلملي رقم املعامالت TUNIVETشركة ت قوقد حقّ 

 :2014إىل  2010
  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  1950220  1559689  1307342  764656  315220  اجلملي رقم املعامالت

ي ترويج الدواء البيطر  منTUNIVET رقم املعامالت احملّقق من طرف شركة 
EVIMEC 1%:  
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  2014  2013  2012  2011  السنة

  رقم املعامالت
EVIMEC 1%  

0  6265  38737  156392  

  
  
 AFRIQUIA MEDICAMENT"أفرمياد":الشركة اإلفريقّية لألدوية  -

 AFRIMED :مقرها  1000000,000: شركة خفية اإلسم قيمة رأس ماهلا
لسجل   4060 سوسة 4اإلجتماعي كائن بشارع الطاهر صفر عدد  مرمسة 

يتعلق و 1995 أوت 22بدأت نشاطها منذ B 110206199 التجاري حتت عدد
  أنواعها.نشاطها بصنع وتركيب األدوية جبميع 

ا مل  2014سنة  IVERMED حتّصلت على الرتخيص لصنع الدواء البيطري ّ إّال أ
  تقم برتوجيه بعد.

وقد حّققت هذه الشركة رقم املعامالت اجلملي التايل خالل اخلمس سنوات 
  األخرية:

عتبار أ ق م  السنة   رقم املعامالت 
2010  2703931,826  
2011  2451511,343  
2012  3880760,803  
2013  4822426291  
2014  5533526,934  

  
   مخبر دوركاس:

LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DORCAS 
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 2009ويتعامل منذ سنة  2005ع األدوية بدأ يف النشاط منذ سنة نخمرب خمتص يف ص
منها خاصة يف تصنيع عدة أدوية بيطرية نذكر  وفقا لعقد مناولة "تيمفارم"مع شركة 

  موضوع النزاع الراهن. vermecالدواء :"فرماك" 
  
  
  

  عن الممارسات المثارة:
بتشويه  هااميقلة يف املتمثّ املدعى عليها من ممارسات املدعية تشكو حيث 

مسعتها يف السوق ولدى حرفائها ومجيع املتعاملني معها مبا يف ذلك شركات املناولة 
لتايل  ديدهم إلجبارهم على قطع كل عالقة جتارية معها و يف جمال تصنيع الدواء و

وإقصاء  املعتمد على املادة الفعالة:إيفرمكتني من سوق الدواء البيطريها إقصاء
  .على السوق املرجعية بغاية اهليمنة  vermecدوائها "فرماك"

عتبار أسبقيتها يف  لسوق املرجعية  وحيث حتظى املّدعى عليها مبوقع هام 
 2004سنة  منذ احلصول على الرتخيص لرتويج دوائها البيطري: "إيفرمكتيل"

ريخ بداية ترويج املدعية ملنتوج منافس  2010وإحتكارها للسوق إىل حدود سنة 
ا احملقق من تسويق الدواء البيطري "إيفرمكتيل" :"فرماك" إ ضافة ألمهّية رقم معامال

لسوق املرجعية. إضافة ألمهية عدد  ا اجلملي مقارنة مبنافسيها  وكذلك رقم معامال
لسوق الوطنية.   األدوية البيطرية اليت تصّنعها وتوّزعها 

نسية اليت قامت لسوق التو الناشطة وحيث تعترب املدعية الشركة الثانية 
"فرماك" املعتمد على املادة الفعالة:  :بصنع وترويج الدواء البيطري اجلنيس املنافس

  "إيفرمكتني" بعد شركة ماديفات.
مللف أّن املادة الفعالة  ئق املظروفة   IVERMECTINEوحيث تبّني الو

عتبارها أصبحت جنيسة وسقطت يف امللك العام  ظىال حت ية محاية قانونية 
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لتايل ف بيطر جنيسا حتت تسميتني  اتصنعان دواء املتنازعتني تنيكّن كال الشر إو
شرية صادرة عن وزارة الصّحة مثلما ّمت تضمينه بدراسة السوق.   خمتلفتني مبوجب 

قامت الشركة املدعى عليها  م البحث يف ما إذاوحيث يّتجه تبعا ملا تقدّ 
لسوق املرجعية تتعلق مبمارسات خملّ  ملنافسة تتمثل يف إستغالل وضعية هيمنة  ة 

  بتشويه مسعة املدعية وإقصائها من السوق املرجعّية.
من وضعّية املدعى  الأوّ  وحيث أّن البحث يف هذه املمارسة يقتضي التثّبت

لسوق املرجعية وبيان ما إذا كا ما نيا نت حتتّل مركزا مهيمنا به من عدمه.مث عليها 
ملنافسة كتشويه مسعة املدعية أو إقصائها من السوق.   إذا قامت مبمارسات خملة 

 لسوق املرجعية ومدى إحتالهلا  يف ما يتعلق بوضعية املدعى عليها 
  ملركز هيمنة

حيث إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار وجود مؤّسسة إقتصاديّة 
يف مركز هيمنة على الّسوق ال يتحّقق إّال مىت كانت املؤّسسة قادرة على فرض 
شروطها والتحّكم يف آلّيات الّسوق والتأثري على وضعّية املتعاملني فيه وذلك حبكم 

ا التجاري أو مواردها املالّية أو أمهّية نصيبها منها أو تفّوقها التكنولوج ي أو أسلو
  متركزها اجلغرايف. 

ا حاليا ثالث أّن تفيد دراسة السوق حيث و  السوق املرجعية تنشط 
  شركات:شركة "ماديفات" وشركة "تيمفارم" وشركة "تونيفات". 

 وحيث تربز دراسة السوق وجود الشركة املدعى عليها يف وضعية هيمنة.  
ا الشركة املدعى عليها تؤّكدها املوحيث أّن وضع عايري ية اهليمنة اليت تتمّتع 

  التالية: وضوعّيةاملعلمية و الؤّشرات وامل
شرية ترويج الدواء البيطري  -  :IVERMECTYLأسبقية حصوهلا على 
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شرية صنع وترويج الدواء  تعترب شركة ماديفات الشركة األوىل اليت حتصلت على 
وهو ما مّكنها من   2004البيطري املعتمد على املادة الفعالة "إيفرمكتني" منذ سنة 

 .كسب قاعدة هامة من احلرفاء
ا احملقق من بيع الدواء البيطري اجلنيس -  IVERMECTYL أمهية رقم معامال

ألدوية  إّن مقارنة رقم املعامالت احملقق من بيع الدواء البيطري "إيفرمكتيل" 
وفقا للمعطيات املستقاة من اإلدارة العامة للصيدلة  EVIMEC 1%املنافسة:"فرماك" و

  والدواء يثبت وفقا ملا يبينه اجلدول التايل:
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

 رقم املعامالت احملقق من
IVERMECTYL  

  
854351  

  
876055  

  
717980  

  
889330  

  
973191  

  
889329  

رقم املعامالت احملقق 
 VERMECمن 

-  
  

  
253696  

  
70026  

  
73714  

  
95236  

  
109323  

رقم املعامالت احملقق 
  EVIMEC 1%من 

  

 

- 

  

  
  
-  

  
  
-  

  
6265  

  
38737  

  
156392  

 
لسوق  -   :مقارنة مبنافسيهاأمهية عدد األدوية البيطرية اليت ترّوجها 

دواء  37دواء بيطر يف حني تروج الشركة املدعية املنافسة  60تروج شركة ماديفات 
.  20بيطر أّما شركة "تونيفات" الناشطة يف نفس القطاع فرتّوج حوايل    دواء بيطر

 :مقارنة مبنافسيها الراجع لشركة "ماديفات" رقم املعامالت اجلمليأمهّية  -
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

  رقم املعامالت
  "ماديفات"اجلملي 

  
3495510  

  
4470736  

    
3584320  

  
4562072  

  
5580253  

  
6883279  

رقم املعامالت  
  "تيمفارم"اجلملي 

681254  932231  953709  2100336  2424269  2849349  
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رقم املعامالت 
  "تونيفات"اجلملي 

-  315220  764656  1307342  1559689  1950220  

أمهّية رقم املعامالت اجلملي الذي حّققته  حيث يستنتج من اجلدول املبّني أعالهو 
- 2011(شركة "ماديفات" ونسقه التصاعدي خاّصة خالل األربع سنوات األخرية 

برز منافسيها شركة "تيمفارم"  كما يتبّني  )2014 ا اجلملي مقارنة  إرتفاع رقم معامال
األخرية إذ وصل إىل أكثر من ضعف رقم معامالت هذه األخرية خالل الثالث سنوات 

  ) وفقا للنسب التالية:2014- 2012(
  النسبة  السنة
2012  217,21  %  
2013  230,18  %  
2014  241,57  %    

 
 درجة املنافسة اليت حتكم الّسوق: -

وتدرجييا تنافسية بعد أن كانت حمتكرة  2010إّن السوق أصبحت منذ سنة       
من طرف شركة "ماديفات" وذلك بدخول شركة "تيمفارم" السوق املرجعية عرب 

 دوائها "فرماك".
 مؤّشر األسعار: -

ميكن لكّل شركة و دة. حمدّ  األدوية البيطرية موضوع النزاع الراهن إّن أسعار       
لسوق واملعّرب عنها حتّصلت على  املطالبة بعد مخس  AMMبـرخصة ترويج 

  سنوات مبراجعة أسعارها.
وحيث يربز مما تقّدم وكذلك من دراسة السوق أّن الشركة املدعى عليها 

لسوق املعنّية. ظحت   ى بوضعية هيمنة 
عنصر اهليمنة على السوق أو أّن إعتبار جملس املنافسة على  وحيث دأب

لقواعد املنافسة إّال إذا اقرتن بثبوت قيام على جزء يف حّد ذاته ال يشّكل خرقا 
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ا أن تؤول إىل عرقلة السري الطبيعي لقواعد  املؤّسسة املهيمنة مبمارسات من شأ
  املنافسة أو إزاحة املنافسني.

 ليات الّسوق وتوازنه واإلفراط يف إستغالل  يف ملساس  ما يتعلق 
 وضعّية اهليمنة

مللف أّن الشركة حيث يتبّني من دراسة السوق  ئق املضّمنة  وكاّفة الو
املدعى عليها سعت لوقف تصنيع وترويج الدواء "فرماك" عرب القيام بعدة إجراءات 

ة يف رفع قضا لدى احملاكم وتقدمي مطلب لدى اجلهات املختصة تتمثل خاصّ 
  بوزارة الصحة العمومية والتنبيه على املمثل القانوين ملصنع "دوركاس".

أنّه ولئن كان من حق املدعى عليها إعتماد اإلجراءات القانونية وحيث 
واللجوء للقضاء إال أن هذا ال خيوهلا إستعمال ذلك احلق بغاية تشويه مسعة املدعية 
يف السوق ولدى حرفائها ومجيع املتعاملني معها مبا يف ذلك شركات املناولة يف جمال 

ديدهم إلجبارهم على قطع ك لتايل إقصاء تصنيع الدواء و ل عالقة جتارية معها و
  املدعية من سوق الدواء البيطري بغاية اهليمنة عليه.

لتنبيه وحيث أّن التحقيق يف املمارسات املثارة يبّني أّن  املدعى عليها قامت 
على املمثل القانوين ملخرب دوكاس وهو املخرب الذي تتعامل معه املدعية وفقا لعقد 

  .لتصنيع الدواء املنافس "فرماك" 2009مارس  11مناولة مؤرخ يف 
"حيث تنّبه عليكما الطالبة مبقتضى  وحيث تضّمن حمضر التنبيه ما يلي:

  هذا التنبيه ما يلي:
ذا الرقيم من صنع الدواء البيطري أوال:  إلمتناع فورا وحال توصلكما 

vermec.  
غ هذا احملضر من نسخة من امللف الذي تقدمت به متكني عدل التنفيذ مبلّ نيا: 

ا   .شركة تيمفارم قصد صنع الدواء البيطري فرماك لفائد
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لتنبيه على خمرب "دوركاس" بوحيث أّن   8تاريخ املدعى عليها عند قيامها 
مل تكن متلك أي سند قانوين لذلك وكان عليها إنتظار صدور احلكم  2010ماي 

لتوّقف  الذي نص على  إلزام شركة تيمفارم 2010سبتمرب  3يف  10اإلستعجايل
عن صنع وبيع وترويج الدواء البيطري "فرماك" إىل حني البت يف القضية األصلية 

  . 33962عدد 
وحيث نتج عن ذلك قطع شركة "دوركاس" التعامل مع شركة "تيمفارم" إثر        

  التنبيه عليها.
البيطري ق من صنع وترويج الدواء إىل رقم املعامالت احملقّ لرجوع  حيث أنّهو 

ف التعامل مع نتيجة توقّ  2011خالل سنة هام ه ّمت تسجيل تراجع "فرماك" فإنّ 
ريخ آخر ذلك أّن  "دوركاس" بسبب التنبيه عليه من طرف شركة "ماديفات"خمرب

ة بعد إستئناف النشاط مع ل طلبيّ ريخ أوّ  وأنّ  2010 جويلية 23 يعود لتاريخ طلبية
  .2011جوان  30هو  دوركاس

ا وعدم تلبية ة سنة تسبّ توّقف نشاط املدعية ملدّ حيث أّن و       ب يف تراجع مبيعا
ة أّن هذه األدوية ات حرفائها إضافة للمس بسمعتها لدى حرفائها خاصّ حاجيّ 

لتايل هلا إنعكاس مباشر على صحّ  ة البيطرية هي موجهة لألبقار واألغنام و
  املستهلك.

ممارسة  يف حّد ذاته بقضا ضد املدعية ال يعد وحيث أن قيام املدعى عليها    
ملنافسة إال أّن التنبيه على خملّ  الذي يصنع الدواء املنافس خرب خمرب دوركاس وهو املة 

بعدم ترويج الدواء هذه األخرية قبل صدور أي حكم قضائي يلزم والراجع للمدعية 
  يشّكل جتاوزا ملا يسمح به القانون. "فرماك"البيطري 

                                                 
لزام املطلوبة شركة تيمفارم يف شخص  2010سبتمرب  3بتاريخ  41429حكم أستعجايل:القضية عدد  - 10 "قضينا إبتدائيا إستعجاليا 

لتوقف عن صنع وبيع وترويج الدواء ا لبيطري  ورفض  33962إىل حني البت يف القضية األصلّية عدد  VERMECممثلها القانوين 
 .املطلب فيما زاد على ذلك"
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ف التعامل مع خمرب دوركاس ملدة سنة أدى إىل تراجع رقم وحيث أّن توقّ     
  مثلما يبّينه اجلدول التايل: ملائة 72بنسبة  معامالت الشركة املدعية

  مل) 100و  VERMEC) :50احملّقق من الدواء البيطري  رقم املعامالت-
  2011  2010  السنة
  VERMEC   253696  70026  رقم املعامالت احملّقق من

  %  72-    نسبة التطّور

مللف أّن  كذلك  تبّني  وحيث ئق املظروفة  من  طلبتشركة ماديفات الو
سحب  2011ماي  25ة وحتديدا اإلدارة العاّمة للصيدلة والدواء بتاريخ وزارة الصحّ 

مبا فيها الدواء موضوع النزاع الراهن ة الراجعة لشركة "تيمفارم" بعض األدوية البيطريّ 
ريخ  ويف ما يلي أهم النقاط اليت وردت  2011ماي  25وذلك وفقا ملكتوب حيمل 

  لرد:

من املخربين برخصة إستغالل وحدة تصنيع  ع كلّ على املستوى اإلداري يتمتّ  -
واملنّظم للصيدلة  1978مارس  8املؤرخ يف  1978لسنة  23أدوية وفقا للقانون عدد 

  البيطرية. 

لسوق طبقا ألحكام القانون  - إّن األدوية موضوع النزاع تتمّتع برخص ترويج 
  .1978مارس  8املؤرخ يف  1978لسنة  23عدد 

  ية جنيسة دخلت يف امللك العامهذه األدوية هي أدو  -
Ces médicaments sont des médicaments génériques  qui sont tombés dans 
le domaine public et ne posent donc plus de problèmes de propriété 
intellectuelle. Ainsi, certaines matières premières sont fournies 
accompagnées de leurs dossiers de fabrication ce qui explique les 
similitudes lorsqu’il s’agit des mêmes fournisseurs.      

د أّن الشركة املدعى عليها مل تقبل تواجد املدعية كمنافس يؤكّ  حيث أّن ذلكو     
   املنافس. وترغب يف  سحب الرتخيص الذي منح هلا لصنع الدواءهلا 
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لسوق املرجعية وحيث        كيد الناشط الثالث  مللف  ئق املظروفة  تفيد الو
لسوق املعنية   .11ممارسات املدعى عليها وعدم قبوهلا لتعّدد املنافسني 

ئب املدعية بتاريخوحيث تقدّ               .بطلب طرح القضية 2015جوان  2 م 
الرجوع يف مطلب بطلب  2015أكتوبر  12 ئب املدعية بتاريخوحيث تقّدم 

   .أعالهاملذكور  طرحال

  

وحيث استقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أّن املبادئ العاّمة لإلجراءات 
التخلي عن القضّية عنصران أساسّيان مها الطرح أو تقتضي أن يتوّفر يف مطلب 

  لوضوح والصراحة وأنّه ال ميكن استنتاجه.ا
  

حية أخرى على أّن مطلب أو  الطرح  وحيث جرى عمل جملس املنافسة من 
لس الّذي ميكنه مواصلة الّنظر فيها مىت توّفرت لديه  التخلي عن القضية ال يقّيد ا

ملنافسة.   معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 
  

ملنافسة لثبوت وحيث تبعا  جوع يف قبول مطلب الرّ ّمت توّفر ممارسات خمّلة 
ا شركة "ماديفات" خمّلة  طلب طرح القضية وإعتبار املمارسات اليت قامت 

خ يف املؤرّ  2015لسنة  36القانون عدد من  5ملنافسة على معىن أحكام الفصل 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15   .واملتعّلق 

  

                                                 
11- Les laboratoires MEDIVET qui détenaient la totalité du marché depuis 2004 n’acceptent pas la 
concurrence des nouveaux fabricants locaux venus sur ce marché à partir de 2010 en locurrence 
TIMPHARM ,TUNIVET et bientôt AFRIMED. 



 

54 
 

  

  :الدعوى المعارضةفي ما يتعلق ب

ئب املدعى عليها تتّبع شركة تيمفارم يف صورة ثبوت قيامها  حيث طلب 
ملنافسة.   مبمارسات خملة 

لرّد على عريضة الّدعوى وتسجيل  وحيث قام حمامي شركة "ماديفات"
لس  دعوى معارضة ضّد شركة "تيمفارم" وذلك مبقتضى مكتوب مرّسم بكتابة ا

  .2014أفريل  30خ بتاري
متياز يف جانب  عنصر اهليمنة واإلفراطأّن ئب املّدعى عليها  إعتربحيث و  متوفر 

ا تسّرتت عن كشف الكميات احلقيقية  ّ عتبار أ شركة "تيمفارم" يف قضية احلال 
للدواء البيطري املرّوج من قبلها يف السوق التونسّية وعن بيان النسبة احلقيقّية 

لدواء اجلنيس  "فرماك" املعتمد على املادة لنصيبها يف السوق املرجعّية املتعلقة 
ا و  "IVERMECTINE"ية: األول أّن حجب شركة "تيمفارم" حلقيقة رقم معامال

لس.وأّن طلب تتبع شركة  ا ومغالطة ا اهلدف من ورائه هو حجب جسامة جتاوزا
"تيمفارم" يف طريقه ذلك أّن فقه قضاء جملس املنافسة دأب على إعتبار أّن رفع 

لطلبات واملطاعن  الدعاوى أمامه جيعله يتعّهد مبوضوع القضية برّمتها دون التقّيد 
لعريضة  واألسانيد واألسباب املثارة وبدون اإلقتصار على األطراف الواردة أمساؤهم 

   .مما خيّول له التوّسع يف الدعوى
أّن "شركة ماديفات" تكّبدت مخسة آالف دينار بعنوان أتعاب تقاضي وحماماة و 

ا. دائها لفائد   يتجه إلزام املدعية 
أّن شركة "تيمفارم" تتوىل صنع دوائها لدى شركة "دوركاس" إال ّكد على وحيث أ

ا الغري مطابقة للمواصفات  ا تصنع يف نفس الوقت كميات معتربة منه يف حمّال ّ أ
ملوازاة مع تروجيها لدوائها  ا  ّ ا يف قطاع صناعة األدوية كما أشار إىل أ املعمول 
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ا مبسالك توزيع شرعّية تتوىل كذلك ت رويج كميات معتربة من دوائها الغري مصرّح 
لدى هياكل الرقابة وذلك يف مسالك توزيع غري قانونية (السوق السوداء) ذلك أن  
كميات الدواء البيطري "فرماك" املروجة من قبل شركة "تيمفارم" يف السوق التونسية 

ألخرية توريدها يف تتجاوز بكثري كميات املادة األولية اإليفرمكتني اليت تتوىل هذه ا
نتاج سائل معّقم مصنوع برتكيز ملائة  1شكل مسحوق واليت إنطالقا منها تقوم 

لسوق  من املاّدة األولّية اإليفرمكتني ّمث تتوىل الحقا تعبئتها يف قوارير لبيعها 
  ومل.   100مل و 50التونسية يف شكل قوارير من فئة 

      :من حيث الشكل
املنافسة هيئة قضائّية خمتّصة يف مسائل املنافسة وختضع حيث أّن جملس 

قراراته إستئنافيا وتعقيبّيا إىل احملكمة اإلداريّة األمر الذي يتعّني معه إعتباره هيكال 
  قضائّيا متخّصصا منضو ضمن جهاز القضاء اإلداري.

وحيث إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على أنّه يف صورة سكوت القانون 
إلجراءات فإنّه يتعّني اإلستئناس املت ملنافسة واألسعار على مسألة تتعّلق  عّلق 

 1972جوان  1املؤرّخ يف  1972لسنة  40لقواعد الّيت وضعها القانون عدد 
حملكمة اإلداريّة.   واملتعّلق 

وحيث أنّه يف ظّل سكوت النّص اخلاّص مبجلس املنافسة عن الدعوى 
لقانون عدد  ه ال مناصفإنّ املعارضة  من تطبيق اإلجراءات ذات الصّلة و الواردة 

حملكمة اإلداريّة بوصفها  1972املؤرّخ يف غرّة جوان  1972لسنة  40 واملتعّلق 
لنّص  النّص العام الّذي ينطبق يف هذه املاّدة على كّل ما مل يرد بشأنه حكم 

   اخلاص.
 40من القانون عدد  46الفصل وحيث تضّمنت الفقرة الثانية والثالثة من     

كما جيوز   "ما نّصه: ةحملكمة اإلداريّ واملتعّلق  1972جوان  1املؤرّخ يف  1972لسنة 
بدعوى أثناء نشر القضّية وقبل إحالتها على مندوب الّدولة أن يتقّدم  للمّدعى عليه
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يف صيغة مطلب يقّدم لكتابة احملكمة يرمي إىل احلصول على غرم الضرر  معارضة
لّدعوى األصلّيةالناجم عن القضّية أو  وال .غري ذلك من املطالب اليت هلا صلة 

  املعارضة يف نطاق دعوى جتاوز الّسلطة. تقبل الّدعوى
  وحيكم يف الّدعوى املعارضة مع الّدعوى األصلّية". 

سيسا على ما سبق بيانه، وطاملا قّدمت الّدعوى املعارضة و  ن له ممّ حيث 
   فإنّه يّتجه قبوهلا من الّناحية الشكلّية.وأثناء نشر القضّية الصفة واملصلحة 

  من حيث األصل:
لتسّرت عن كشف حيث      تتعّلق املمارسات املثارة بقيام شركة "تيمفارم" 

الكميات احلقيقية للدواء البيطري فرماك املرّوج من قبلها يف السوق التونسّية وعن 
لدواء اجلنيس  بيان النسبة احلقيقّية لنصيبها يف السوق املرجعّية املتعّلقة 

"IVERMECTINE"  ئب شركة "ماديفات أّن حجب شركة " كما إعترب 
ا  ا اهلدف من ورائه هو حجب جسامة جتاوزا "تيمفارم" حلقيقة رقم معامال

لس.   ومغالطة ا
حية أخرى قيامها بصنع كميات معتربة من دوائها يف      وحيث عاب عليها من 

ا يف قطاع صناعة األدوية كما أشار إىل  ا الغري مطابقة للمواصفات املعمول  حمّال
ا  ّ ملوازاة مع تروجيها لدوائها مبسالك توزيع شرعّية تتوىل كذلك ترويج كميات أ

ا لدى هياكل الرقابة وذلك يف مسالك توزيع غري  معتربة من دوائها الغري مصرّح 
قانونية (السوق السوداء) ذلك أن كميات الدواء البيطري "فرماك" املرّوجة من قبل 

تتجاوز بكثري كميات املادة األولية شركة "تيمفارم" يف السوق التونسية 
  "اإليفرمكتني" اليت تتوىل هذه األخرية توريدها.

حية أوىل أّن شركة "تيمفارم" و     لتحقيق يف هذه اإلدعاءات من  حيث يتبّني 
ا اجلملي  ئق املطلوبة مبا يف ذلك رقم معامال قّدمت للمجلس كافة املعطيات والو

ا احملّقق من ئق احملاسبية املثبتة  ورقم معامال ترويج الدواء البيطري "فرماك" والو
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ئب شركة "ماديفات" يف ما يتعّلق حبجب شركة  لذلك وهو ما يفّند إدعاء 
ا.   "تيمفارم" حلقيقة رقم معامال

لسوق كذلك تفيد  وحيث  دراسة السوق أّن شركة "تيمفارم" ال حتتّل مركز هيمنة 
تل هذه الشركة املرتبة الثانية مباشرة بعد شركة املرجعية إذ كما سبق بيانه حت

لسوق املعنية وفقا  "ماديفات" وأّن هذه األخرية هي اليت حتتل مركز هيمنة 
  للمعطيات التالية: 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

اجلملي  رقم املعامالت
  "تيمفارم"

  
681254  

  
932231  

  
953709  

  
2100336  

  
2424269  

  
2849349  

اجلملي  رقم املعامالت
  "ماديفات"

  
3495510  

  
4470736  

  
3584320  

  
4562072  

  
5580253  

  
8832796 

  

  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

 رقم املعامالت
VERMEC  

253696  70026  73714  95236  109323  

  رقم املعامالت
IVERMECTYL  

  
876055  

  
717980  

  
889330  

  
973191  

  
889329  

لدفع الثاين املتعّلق برتويج شركة "تيمفارم" كمّيات معتربة       وحيث يف ما يتعّلق 
ا لدى هياكل الرقابة يف مسالك توزيع غري قانونّية (السوق  من دوائها غري املصرّح 
ّن كمّيات الدواء البيطري "فرماك" املرّوجة من قبل شركة "تيمفارم" يف  السوداء) و

تتجاوز بكثري كمّيات املاّدة األولّية "اإليفرمكتني" اليت تتوّىل هذه السوق التونسّية 
لرجوع إىل كافة  األخرية توريدها يتبّني من التحقيق يف هذه املمارسات املثارة 

مللف وخاّصة التصاريح الديوانّية والفواتري أّن شركة  ئق واملعطيات املضّمنة  الو
الية من املاّدة األولّية:"اإليفرمكتني" خالل الفرتة "تيمفارم" قامت بتوريد الكميات الت

  كما يلي: 2013إىل  2009املمتّدة من سنة 
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  2013  2012  2011  2010  2009  السنة

لكغ   كغ 20   كغ 10  -  كغ  10  كغ 10  الكمية 

لدينار   2680.755  القيمة 

  

2807.924  -  2307.699  4924.505  

    املصدر :التصاريح الديوانية

بيعها من الدواء  ات اليت متّ لرجوع إىل الكميات املنتجة والكميّ حيث يتبّني و    
ومقارنتها  2013سنة إىل غاية  2009 سنة "فرماك" خالل الفرتة املرتاوحة من

لكميات املوّردة من املاّدة األولّية خالل نفس الفرتة وفقا للتصاريح الديوانّية 
مللف أّن الك ات اليت تبيعها شركة "تيمفارم" من الدواء فرماك ميّ والفواتري املضّمنة 

ة وفقا للجدول دة من املادة األوليّ مل تتطابق مع الكميات املورّ  100و 50:
  التوضيحي التايل: 

  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات 
 50 مل100

 مل
 مل 50 مل100 مل 50 مل100 مل 50 مل100 مل 50 مل100

  املاّدة األولّية واردات
IVERMECTINE 

  

  كغ10

  

  كغ 10

  

0  

  

  كغ  10

  

20  

  238  840  2159  1767  1235  1377  7129  8449  -  -  الكميات املصّنعة

  1915  1853  1720  1306  1637  1239  4855  5069  -  -  الكميات املبيعة

  34087  61149  30616  43098  29139  40887  86419  167277  -  -  رقم املعامالت احملّقق

  95236  73714  70026  253696  -  اجلملة

كغ من املاّدة األولية  10بتوريد  2009سبة لسنة لنّ وحيث قامت شركة "تيمفارم" 
ا مل تقم بعمليّ  لسوق إّال إنطالقا من سنة :"إيفرمكتني" إّال أ  2010ة الرتويج 
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لتايل إعتمدت يف هذه السنة على ما لديها من خمزون ( كغ)  إضافة لتوريد   10و
  ).كغ 20= كغ10 +10 كغ( 2010كغ سنة   10

فإّن شركة تيمفارم مل توّرد املادة األولية وإعتمدت  2014يف ما يتعلق بسنة حيث و 
  ما لديها من خمزون وحّققت النتائج التالية:

  2014  السنوات
 مل 50 مل100

  املاّدة األولّية واردات
IVERMECTINE 

  

0  

  715  1608  الكميات املصّنعة

  2204  2124  الكميات املبيعة

  39231  70092  رقم املعامالت احملّقق

  109323  اجلملة

لسوق املرجعية مبا فيها شركة وحيث            أّن الشركات الناشطة 
من الدواء وفقا  un stock de sécurité إحتياطيتيمفارم ملزمة بتوفري خمزون 

  الوارد أعاله. 2004لسنة  13ملقتضيات املنشور عدد 

لدفع بتسويق شركة "تيمفارم" لدوائها "فرماك" تبّني وحيث     يف ما يتعّلق 
يف مسالك توزيع غري قانونّية أّن اهلياكل الرمسّية املختّصة يف هذا اإلطار وخاصة 
اإلدارة اجلهوية للتجارة بسليانة وكذلك اإلدارة العامة للمنافسة واألحباث اإلقتصادية 

لدواء األصلي الراجع  قد حّققت يف املوضوع وتبّني إثر ذلك أنّ  األمر ال يتعلق 
لتايل يّتجه رد هذا الدفع لعدم  دواء مقّلد لعالمة "فرماك"لشركة تيمفارم وإّمنا  و

ت تتعّلق بوجود  درت بتقدمي شكا ثبوته.كما تبّني أّن شركة "تيمفارم" قد 



 

60 
 

مللف كما بيّ  ئق مظروفة  ا منتوجات مقلدة لدوائها فرماك وفقا حملاضر وو ّ نت أ
عتبار منافسة هذه الكميات من الدواء املقّلد لدوائها  متضّررة من هذه العملّية 

حية  الذي يصل إىل  12الدواء املقلد اتدين سعر هذ"فرماك" األصلي خاصة من 
  أقل من نصف أسعار الدواء األصلي املرّوج من طرف "تيمفارم" كما يلي:

  دينار. 7و  5مل: ترتاوح األسعار بني  50 نةلنسبة للدواء املقّلد فرماك قني -

  دينار. 12و 10مل: ترتاوح األسعار بني  100 لنسبة للدواء املقّلد فرماك قنينة -

أّن البحث يف هذا اجلانب بّني أّن الكميات املقّلدة يتم بيعها خاّصة وحيث 
املاشية والذين ال ة الفالحون ومربو ألسواق األسبوعية واليت يتزّود منها خاصّ 

ا أدوية مقّلدة. ّ   يعرفون غالبا أ

لّسوق املرجعّية مل يفرز عن  وحيث أّن التثّبت يف وضعّية شركة "تيمفارم" 
ملنافسة على معىن أحكام الفصل   36من القانون عدد  5قيامها مبمارسات خمّلة 

عادة تنظيم امل 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة    نافسة واألسعار.واملتعّلق 

ولهذه األسباب - -  
 

لقرّ    قبول الدعوى األصلّية شكال ويف األصل::سر ا
ملنافسة على معىن  أّوال: إعتبار املمارسة املشتكى منها من قبيل املمارسات املخّلة 

  .الفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار
  لكّف عن هذه املمارسة.توجيه أمر للمدعى عليها نيا:
  تسليط خطّية مالّية على املّدعى عليها قدرها مائتان وأربعون ألف دينار لثا:

                                                 
لرجوع ألفرماك"نة مع أسعار الدواء األصلي ر يّتضح تدين أسعار الدواء املقلد مقا- 12  Prixسعار اجلملة دون إحتساب األداءات" 

Grossiste HT :كما یلي  
  دینار 17,800مل : 50 -
 دینار 33,000مل : 100 -
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 )240.000,000.(  
  نشر منطوق هذا القرار بصحيفتني يومّيتني على نفقتها.باملّدعى عليها  :إلزامرابعا

  
  رضة شكال ورفضها موضوعا.اكقبول دعوى املع

  
لمجلس المنافسة    الثانية  ةالدائرة القضائيّ وصدر هذا القرار عن  

ّيدتين سلوى بن والي وإيناس  الس  جاء با وعضوّيةالحبيب  د  برئاسة السيّ 
  معطّر والسّيدين عماد الّدرويش ومحّمد بن فرج. 

  
بحضور كاتبة الجلسة   2015ديسمبر   31و تلي علنا بجلسة يوم  

  السّيدة يمينة الزّيتوني.
  
  كاتبة الجلسة                                        الرّئيس  

 
يمينة الزيتوني             الحبيب جاء با                                      

 
   


