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     احلمد                                                                     ة ونسيّ التّ ة اجلمهوريّ     
   جملس املنافسة      

  الّدائرة القضائّية األوىل     
   183065ة اإلستعجالّية عدد القضيّ 

  2019مارس  14ريخ القرار: 
  

   قرار إستعجايل

   ايل بني:ر التّ أصدر جملس املنافسة القرا
  

  

يف شخص ، Medicaseشركة بيت الّطب لبيع املعّدات الطّبية وتقومي األعضاء "ميديكاس" : البةالطّ 

ابق الطّ  ،سيمئبها األستاذ حافظ بن صاحل  مكتبه بعمارة النّ  ،السّيدة لطيفة تشيشةممثّلها القانوين، 
  ،تونس -مونبليزير ،لج أبوبكر املتوكّ  ،اينالثّ 

  ، جهةمن 
  

 Fresenius Medical Careفريزينيوس ميديكال كار دويتشالند ج.م.ب.ه "شركة : واملطلوبة

Gmbh" نهج فيليسيان شاليةبالكائن مكتبه  ،ئبها األستاذ أنيس جبنون ،يف شخص ممثّلها القانوين، 
  ،تونس -1082ميتوال فيل ، 22عدد 

 

  .أخرى جهة من
  

ب بيت الطّ " عن شركة قبل األستاذ حافظ بن صاحل نيابة من  قّدماملطلب املبعد اإلّطالع على     
شركة "فريزينيوس ميديكال كار دويتشالند  ضدّ  ،ميديكاس":عضاء ألبية وتقومي اات الطّ لبيع املعدّ 

 واملتضّمن، 2018ديسمرب  12بتاريخ  183065املرّسم بكتابة جملس املنافسة حتت عدد  ج.م.ب.ه"
، منت العقدين من الزّ قة فاة على وجه احلصر ملدّ بعالقة جتاريّ  املطلوبةمرتبطة مع  أّن الطّالبةخلصوص 

قة بية احلاملة لعالمة "فريزينيوس" حمقّ جهيزات الطّ تمّثل يف ترويج وبيع وتوزيع املواد والتّ ي نشاطها وأنّ 
  ة.وق املرجعيّ من السّ  % 55حيث بلغت نسبة ،ة بسوق منتجات تصفية الّدم مكانة هامّ 
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لّرغم من أّن  طّالبةلى العاملطلوبة إقرتحت وقد  خالل الفرتة األخرية إبرام عقد مكتوب بينهما، 
إلستقرار والثّ جاريّ التّ  عالقتهما ا قامت  قة املتبادلةة إّتسمت  ّ جبملة من املمارسات منذ سنوات، كما أ

حفةجاريّ روط التّ والشّ  ،ةضييقيّ التّ  ، والبيع املشروط، يف األسعار فيع املشطّ والرتّ  ،كاإلمتناع عن البيع  ،ة ا
لّدفع املسبق للطّ  وإخضاعها للقبول  ،وقيع على العقد املقرتحعلى التّ  البةالطّ  إكراه لغايةلبيات مرورا 

ا ، وهي ممارسات أحلقت جارية بينهماا مع ما إستقرت عليه العالقات التّ بشروط جديدة تقطع كليّ 
  لّصحة ومبصلحة املستهالك .جسيمة وبقطاع ا أضرارا

جملس املنافسة فإنّ  منوبته تطلب تدّخل  ،ولغاية إيقاف تداعيات هذه األضراروتبعا لذلك،  
إليقاف الفوريّ املطلوبةلزام الّشركة  تقضياذ تدابري حتّفظية الختّ  إستعجالّيا للممارسات  ، 

 .يف األصل إىل حني البتّ ادرة عنها الصّ 
رّسم بكتابة وامل املطلوبةيابة عن نأنيس جبنون م من قبل األستاذ قرير املقدّ ى التّ الع علوبعد اإلطّ 
لس بتاريخ  صل  خلصوص فيه والذي جاء ، 2019جانفي  7ا لعريضة متّس  أّن الّنقاط املثارة 

ها  ّ ا إ إلبرام عقد مكتوب الّنزاع، مؤّكدا على عدم قطع منّوبته لعالقتها الّتجاريّة مع الطّالبة، وأن دعو
يندرج يف إطار تقّيدها مبسار الّشفافية للمجموعة اليت تنمي إليها.كما أّن الّتفاوض يف املوضوع جار 

ات يف ّن الّتغريّ مضيفا  ،مفنّدا الطّابع الّتعسفي أو الفجئي املثار من قبل الطالبة ،2016منذ سنة 
املعتمدة األسعار الّدنيا عند البيع  وهي ذات ،لبّسري العادي لقاعدة العرض والطّ أسعار البيع ختضع لل

ورو والّشرق األوسط وإفريقيا. منّوبتهمن قبل    جتاه كافة شركائها 
     

غري متوفرين ضرورة أّن منّوبته ال تزال تواصل إىل اليوم  د والّضرر اجلّدي واحملدقأكّ التّ  ركين كما أنّ 
األمر الذي يّتجه  ،للتزّود وأّن هلذه األخرية حلول بديلة ،لّدعوىعلى الّرغم من تقّدمها لطّالبة اتزويد 

  معه رفض املطلب.
   

لس بتاريخ املرسّ  ،الع على تقرير مندوب احلكومةوبعد اإلطّ    2019جانفي  24م بكتابة ا

  ة.ظيّ حفّ اذ الوسائل التّ ر اختّ ما يربّ  رفض املطلب لعدم وجود طلب واملتضّمن
  .يد فريد الوهلازير السّ من املقرّ  قرير املعدّ تّ وبعد اإلّطالع على ال

عادة واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  ق 
  منه،  15ة الفصل وخاصّ  تنظيم املنافسة واألسعار،
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لتّ واملتعلّ  2006فيفري  15خ يف املؤرّ  2006لسنة  477وعلى األمر عدد   واملايلّ  داريّ نظيم اإلق 
  وسري أعمال جملس املنافسة، 

مللّف،   وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 
لطّ             املعّينة ليوم ،ة جللسة املرافعةريقة القانونيّ وبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء األطراف 
ا تال ،  2019مارس  7    ث،البحن تقرير ختم ملّخصا م فريد الوهلازي الّسيد املقّرر و

، ورافع على ضوء تقاريره ميديكاس" " شركة أي البة،نيابة عن الطّ  صاحلبن وحضر األستاذ حافظ     
ة تصفيّ املستعملة يف الت اآلع عددا كبريا من بته توزّ نوّ م نّ أمربزا  ،وطلباته املضّمنة بعريضة الّدعوى

ا  وأنّ م، الدّ  اناع املطلوبة عن نفذ نتيجة إمتمن هذه اآلالت خمزو مربزا  2018سنة  مواصلة تزويدها 
 تستعمل املنتوجات ات الّيت بت عنه نتائج خطرية جتاه املستشفيات واملصحّ ترتّ  ،زودهذا القطع يف التّ  أنّ 

ا ونشاطهازاع ، وهي اآلن مهدّ موضوع النّ  إلضافة إىل اخلطر احملدق الذي سيلحق  ،دة يف كيا
لس التّ منوّ  ات، ويطلب يف حقّ نتيجة فقدان هذه املعدّ  طننية املواملرضى وبصحّ  اذ ل إلختّ دخّ بته من ا
ا ظيةحفّ اإلجراءات التّ   ماديّ  لتدارك خطأم تقريرا . كما قدّ قصد متكني منّوبته من مواصلة تقدمي خدما

حد تقاريره لس ورد      . املقّدمة لكتابة ا
عى ة بني منوبته واملدّ جاريّ مواصلة العالقة التّ والرّامي إىل  ،ملطلب املقّدم يف الغرض كومتسّ 

ا قبل النّ عليها وفقا للشّ    زاع .يف أصل النّ  وذلك إىل حني البتّ ،زاع روط املعمول 
" فريزينيوس ميديكال كار دويتشالند  املطلوبة شركةكما حضر األستاذ أنيس جبنون نيابة عن 

خلصوص على أنّ مشدّ  ،ةالكتابيّ  ورافع على ضوء ملحوظاته ،"ج.م.ب.ه مل عوى عريضة الدّ  دا 
واقعة رفض  نّ نا أمبيّ  ،لوقائعاهذه  وتوّىل حبسب مرافعته تصحيح .تتضّمن جانب احلقيقة الكاملة

يف خصوص  البةللطّ  أخري راجع للوكيل البحريّ التّ  وأنّ  ،حةبته ال أساس هلا من الصّ زويد املنسوبة ملنوّ التّ 
من  مّلصالبة حتاول التّ الطّ  نّ مربزا  ،2018سنة  يف أواخر اأوفت بطلبا منّوبته أنّ ، و رفع البضائع

ا الّتجاريّةفافية الشّ  وهو أساسيّ  واجب متناعها عن العمل يف إطار عقد جيمع  ، يف معامال وذلك 
بل  ،ملنافسة عّلقةمتمان املسبق ليست والضّ  قة بضبط األسعاراملسائل املتعلّ  كما أبرز أنّ .بني الطّرفني

لس، وختر ختضع لقاعدة العرض والطلب  ّ ج عن إختصاص ا  ة جاريّ ا مألوفة يف املادة التّ فضال عن أ
يف اإلقتصاديّة بعية اهليمنة والتّ  وجود مركزفضال عن إنتفاء  ،وي على متييز أو تفاضل بني احلرفاءوال تنض

  . حّجتها غري صحيحة وأنّ  ،حرفاء أجانبل جتارّ مع عامالتّ بصدد  البةطّ ال مربزا أنّ ، وقائع احلال
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عوى من الدّ  وخلوّ  ،ماتهلب اإلستعجايل لعدم توفر مقوّ الطّ رفض فهو يطلب  ،هذه األسباب ولكلّ 
  ية.ة حجج جدّ أيّ 

ا تلخيصا مل ،امييدة كرمية اهلمّ السّ  ،وتلت مندوبة احلكومة املظروفة نسخة منها ة الكتابيّ لحوظا
  .لعدم إستيفائه للّشروط القانونّية ملطلببرفض ا ةلبطا ،مللفّ 

لس حجز القضيّ وإثر ذلك قرّ    حلكم جبلسة يوم ة للمفاوضة والتّ ر ا   .2019مارس  14صريح 
  

ا وبعد املفاوضة القانونية صّرح مبا يلي :   و

لعالقة الّتجاريّ إىل اإلذن إستعجاليّ  ،حيث يرمي املطلب املاثل ة القائمة بني ا مبواصلة العمل 
ا قبل قيام النّ وفقا للشّ ،  إىل حني البّت يف أصل الّنزاع ،الطّرفني طّالبة ، مبقولة أّن الزاع روط املعمول 

ا من  ة ومتواصلة ، وأنّ وفقا لشروط مستقرّ  تربطها خبصيمتها عالقة جتاريّة إمتّدت لعّدة سنوات، دعو
زت به ي متيّ خرق اإلستقرار الذّ  همن شأن ،لشروط جديدة إلبرام عقد كتايب وفقا ركة املطلوبةالشّ قبل 

ة ل ممارسات تضييقيّ يشكّ  ،ى عليهااملدعّ  قبل ة منعرضه بصفة أحاديّ  وأنّ  ،رفنيجارية بني الطّ ابطة التّ الرّ 
لقطاع واملستهلك أضرارا جسيمة .  اأحلقت  وهي ممارسات، ينطوي على شروط جمحفةو    و

رفني ة بني الطّ جاريّ و تعليق العالقة التّ أقطع  النتفاء ،لبوجاهة الطّ  مبعداملطلوبة  دفعتوحيث 
ا جرّ إثبات الضّ  توفق الطّالبة يفمن جهة، ولعدم  ا من قبل املطلوبة للتّ رر احملدق  ا عاقد كتابيّ اء دعو

  .من جهة أخرى ،جديدةوفقا لشروط 
 2015سبتمرب  15يف خ املؤرّ  2015لسنة  36من القانون عدد  15وحيث إقتضى الفصل 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار واملتعلّ  لس املنافسة يف أجل ويف صورة التأكّ ... : "ه أنّ ق  د، ميكن 
ذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة ،ثالثني يوما  من زمة الّيت ة الالّ حفظيّ اذ الوسائل التّ ختّ  ،أن 

ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه لقطاعات ة العامّ ملصلحة االقتصاديّ  وميسّ  ،شأ ة أو 
  .ع"زا يف أصل النّ  ة أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف، وذلك إىل حني البتّ املعنيّ 

ه يستوجب يف نّ أعلى اعتبار  ،ة اإلستعجالّيةفقه قضاء جملس املنافسة يف املادّ  وحيث إستقرّ 
صل الّنزاع حفظية أال يؤّدي اإلذنالوسائل التّ  ن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل أو  ،ا إىل املساس 

أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال  ،غّري سلبا ويف وقت وجيزضة للتّ تكون معه احلالة معرّ 
  يل من حّق حيتاج إىل محاية عاجلة حلفظه من الّتالشي.يتّم النّ 
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لّرجوع إىل أوراق امللفّ  لّرغم من  أنّه ،وحيث يتبّني  القائمة بني الطّرفني، فإّن  اخلالفاتو
ّ نسبّيا الطّالبةولئن تراجع حجم معامالت  أنّهفضال عن  ،هما ال تزال قائمةة بينجاريّ العالقة التّ  مل  ا، فإ

  .تواصل نشاطهال وأديد مباشر لدميومتها وجود  تفلح يف إثبات
    د وجود خطر حمدق ميّس بصّحة املريض البة ما يفيم الطّ تقدّ مل  ،ومن جهة أخرى حيثو  

ستمراريّة املرفق العمومي للّصحة    . من عالمة إىل أخرى عند تغيري مصفاة تصفية الّدمأو 
عن نطاق  خترجأصلّية مبسائل  ملطلبثارة املقاط نّ البعض قت تعلّ  ، فضال عن ذلك فقدوحيث

ألسعار وشروط البيع التطّرق إىل طبيعة املعلى غرار القضاء االستعجايل،  مارسات ذات الّصلة 
 .وآجال اخلالص وطرقها 

ل مات الّتدخّ ر مقوّ توفّ  ،أساساامللف  من ظاهر أوراقو  ،تبّني يف هدي ما تقّدموحيث مل ي
  .يف الغرض تدابري حتفظّيةيّة أل جملس املنافسة اختاذ قد تربّر والّيت  اإلستعجايل

  

  وهلذه األسباب: 
  

لس    ض املطلب.رف :قّرر ا
  

سة الّسيد حمّمد العّيادي  لس املنافسة بر وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
ن ادة ات والسّ وعضويّة الّسيد لّشيخ رمي بوز للّ اخلّموسي بوعبيدي و و وسندس    .طيفمصطفى 

  
  .الّزيتوينحبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة  2019مارس  14وتلي علنا جبلسة يوم     

  

  

  كاتبة اجللسة                      الّرئيس 
  
 

 ميينة الّزيتوين                        حمّمد العّيادي      


