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                  احلمد                                        اجلمهـورية التونسيـة

                                                                         جملس املنافسة
  171479القضية عدد 
  2019أكتوبر  3 :  ريخ القرار

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  قــرار 
  املنافسة القرار التايل بني:أصدر جملس 

  
  

  ،تونس 1ه بنهج تركيا عدد مقرّ  ،سفيان بن مكي بن احلاج شعور: عياملدّ 

  ،ةــمن جه                    

يف شخص ممثلها القانوين  ،" PHILADELPHIA PHARMA "  الدلفيا فارمايف شركة  : اعى عليه املدّ و 
ملنطقة الصناعية كلممقرّ   ،صفاقس ،سيدي صاحل، 16 ها 

           

      . من جهة أخرى     

املرّمسة و ،سفيان بن مكي بن احلاج شعور السيد  املقّدمة من عريضة الدعوىبعد االّطالع على 
 شركة واليت طلب مبوجبها تتّبع  171479 حتت عدد 2017نوفمرب  14بتاريخ  املنافسة  جملسبكتابة 

من  األوىلمن أجل خرق أحكام الفقرة طبية البه شالطبّية و  املختّصة يف صنع وتوزيع املواد الدلفيا فارمايف
 عادة تنظيم املنافسة  قاملتعلّ  2015 سبتمرب 15 يف  املؤرخ 2015 لسنة  36 القانون عددمن  5الفصل 

علب  ذلك أنّ ، ARTICAتيكا األر  و ALBIFERاراأللبيف ستحضرملبيع فرضها أسعار  من جهة  واألسعار
ا املختلفة ،سعر املذكورة تضّمنت البضاعة    حرّ   الصيديلاحلال أنّ و كل نوع منها  إضافة إىل نوعها وبيا

لعرض  الرتباطها سعارحتديد األ  يف    .واألسعار  قانون املنافسة  يقتضيه ما طبق  لبالطّ و  الوثيق 
لس و املّدعى عليها تقرير وبعد االطالع على  الّرد على يف  2018فيفري  9بتاريخ املرّسم بكتابة ا

ّمتت  و ائيا بعد االجتماع مع نقابة الصيادلة  اإلشكال حل نه متّ  واليت أفادت فيهعريضة الّدعوى 
  .إزالة سعر البيع املقرتح

  طبق القانون.لطرفني ل توجيهه  ما يفيدو  تقرير ختم األحباث وبعد اإلّطالع على
تنظيم  عادة املتعّلق 2015 سبتمرب  15يف املؤرّخ  2015 لسنة  36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد

  . املنافسة واألسعار
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اإلداري واملايل التنظيم  بضبط  املتعّلق 2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة  477 األمر عدد على و        
  املنافسة.وسري أعمال جملس 

لطريقة القانونية جللسة املرافعة املعّينة ليوم     سبتمرب 12 وبعد االطالع على ما يفيد استدعاء الطرفني 
ا تلى املقّرر السّيد ، 2019  دالسيّ حيضر املّدعي  وململّخصا من تقرير ختم األحباث،  سفيان طرميزو

     .ليها االستدعاءووّجه إاملدعى عليها كما مل حتضر االستدعاء،   سفيان شعور وبلغه
ا الكتابية املظروف  كرمية اهلمامي احلكومة السّيدة بإىل مندو  وبعد االستماع يف تالوة ملحوظا
مللف   .نسخة منها 

حلكم جبلسة ذلك  وإثر لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح    .2019 أكتوبر 3 يومقّرر ا
    

  ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:  و
  

 من جهة الشكل: 
ا ،حيث قّدمت الدعوى يف ميعادها القانوين ّممن له الّصفة واملصلحة  واستوفت بذلك مجيع مقّوما

  يتعّني معه قبوهلا من هذه الناحية.الشكلّية األساسّية، مبا 
 

 من جهة األصل : 

 عن السوق املرجعية .1
وحفظ الصحة  العناية  منتجاتتضّم واليت املواد شبه الصيدلية  تتعّلق القضية الراهنة بسوق حيث

الصيدليات  يقتصر بيعها ضرورة على  الو ، وصفة طبّية  أيّ احلاجة إىل  دون وتسويقها تروجيها ميكن اليت
يف   االجتاروال يعترب نشاط  ،مبا فيها املساحات التجاريّة  بل ميكن أن يشمل بيعها حمّالت أخرى ،فقط

 . 1هذه املواد نشاطا طبيا 
 95 املنشور املشرتك لوزيري التجارة والصّحة العمومّية عدد إىلطري هذه املواد،  وحيث خيضع        

ملنشور عدد 1997 أكتوبر 24 املؤرخ يف واملتعلق بكيفية تسويق وترويج املواد  2009 لسنة  2 املنّقح 
  الصيدلية. شبه

  

غرار يضبط هذا املنشور قائمة املواد شبه الصيدلّية اليت يتّم توزيعها يف مسالك حمّددة على حيث و 
  ، الصيدلّيات

  :املنتجات التالية  يف ،املذكور املنشوروحيث تتمّثل هذه املواد طبقا ملا جاء يف 

 
" على  Parapharmacie en Tunisieبصفحة " وكذلك santé.org-guide-www.leبدليل الصّحة املنشور على املوقع الواب التّايل:  تعريف مضمن متوفر  -  1

  www.francesurf.net/parapharmacie/tunisieموقع الواب الّتايل:  
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  ). Dispositifs médicaux(املستلزمات الطبّية  •
حلمية  •   ). Produits diététiques et de régime( املواد املتعّلقة 
لبشرة وحفظ  • لتجميل والعناية    ). dermo-cosmétiques( الصّحة اجلسديّة املواد املتعّلقة 
 ). Plantes médicinales( األعشاب الطبّية  •

 
 

لّسوق التونسية حوايلحيث و   5237 يبلغ العدد اجلملي ألصناف املواد شبه الصيدلية املرّوجة 
  .ملواد صيدلية وشبه صيدلية  اصنف 13117 من مجلة  اصنف

مبنتجات  الرّاهنة بنشاط ترويج وتوزيع املواد شبه الصيدلية املتعّلقة يتعّلق موضوع القضّية حيث و 
  . املكمالت الغذائية 

اليت هلا وظائف عالجية وتشّكل أدوية  املكمالت الغذائية  يّتجه التفريق بني منتجات وحيث
  .على كّل منها   حتديد النظام القانوين املنطبق يتسىنحىت واملنتجات األخرى اليت ال تعّد أدوية، 

  

  أكتوبر  24 املؤرخ يف 95املنشور املشرتك لوزيري التجارة والصّحة العمومّية عدد  يعدّ وحيث 

ملنشور 1997 واملتعلق بكيفية تسويق وترويج املواد شبه الصيدلّية النّص  2009 لسنة  2 عدد املنّقح 
ا "املواد عّرفها  حيث املكّمالت الغذائية الوحيد الذي تناول حتديد   ميكن أو هلا اليت واملستحضراتّ

 عن ينجرّ  اليت تلك أو اإلستعمال  عند اإلحتياطات من مجلة  تستوجب  عالجي مفعول هلا يكون أن
ر  فية تعسّ  بصفة  أو راملتكرّ  استعماهلا   ".املستهلك ةصحّ  على ة وسامّ  خطرة آ

  

شبه الصّيدلية كأدوية جيعلها خاضعة لكل  املكمالت الغذائية إّن تصنيف منتجات وحيث 
 أوت 3 املؤرخ يف 1973 لسنة  55 األدوية وأّمهها القانون عدد الّنصوص القانونية والرتتيبّية املتعّلقة بقطاع

لقانون عدد 1973  ماي  13 املؤرخ يف 2008 لسنة  32 املتعلق بتنظيم املهن الصيدلية املنّقح واملتّمم 
من غري األدوية أو املواد اليت ليست هلا خاصيات  الت الغذائية املكمّ يف حني تبقى مواد  ،2008

 عالجية كاألدوية خارج اإلطار القانوين املذكور.
ا أدوية جيعلها الت الغذائية املكمّ ّن تصنيف منتجات أ وحيث ّ حية مبدئية مستثناة  على أ من 

عادة تنظيم املنافسة  3 وذلك طبقا ألحكام الفصل ،من نظام حريّة األسعار من القانون املتعلق 
  واألسعار. 
 1991 ديسمرب 23 املؤرخ يف 1991 لسنة  1196 لّرجوع إىل أحكام األمر عدديّتضح وحيث 

طريها  ملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار وطرق  كما نقح ومتّم ،املتعلق 
وإىل قائمة ، 1995 جوان 28 املؤرخ يف 1995 لسنة  1142 وآخرها األمر عدد ،لّنصوص الالحقة 
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ة به، أّن أسعار األدوية ختضع لنظام  املواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار امللحق
من غري األدوية أو املواد اليت  الت الغذائية املكمّ يف حني ختضع مواد ،املصادقة اإلدارية يف كل املراحل

  حرية األسعار. مبدأ ليست هلا خاصيات عالجية كاألدوية إىل
  

 عن املمارسات املثارة:.2
    

  بضاعة لعلب التفصيلية للمضّمنة بيع  أسعار فرضها عى عليها املدّ  الشركة  على عياملدّ  يعيبحيث 
 .اليت ترّوجها

ا وردت يف صيغة مقتضبة وخالية من وسائل  يّتضح أ ،عريضة الّدعوى لرجوع إىلوحيث و 
  .اإلثبات األّولية 

ملؤيدات األوّ التحقيق  يف طور املّدعي  مطالبة  ّمتت  وحيث   لس  ارسة املشتكى ماملدّعمة للمة ليّ مبّد ا
  منها غري أنّه مل يستجب لطلب التحقيق .

البيع   أسعار من خالل إزالة ائيا  اإلشكالحل ّمت أنه عى عليها أفادت املدّ ويف املقابل ،وحيث 
لس بتاريخ  الصيادلة بة العامة هليئة أّكدته الكتا ما وهو ،ة املقرتح ا الوارد على ا   13مبوجب مكتو
  .2018فيفري 

ئق امللف ملطاملا و  شاب العريضة من جتّرد،وبصرف النظر عّما  وحيث أّي عنصر  توّفر  يربز من و
ن تؤول إىل عرقلة آليات الّسوق كانت  املمارسة املثارة   جّدي من شأنه إقامة الّدليل على أنّ  كفيلة 

  . فقد تعّني رفض الدعوى لتجّردها  ،املنافسة فيهاوحتديد 
  

  وهلـذه األســباب
لس: قّرر    . رفض الدعوى ا

سة السّيد  لس املنافسة بر رضا بن حممود وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل 
لّشيخوخالد السالمي والسيدة بو عبيدي  موسياخل و حممد العيادي وعضويّة السادة    . سندس 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.   2019 أكتوبر  3 وتلي علنا جبلسة يوم
  

  

                                                                                                              كاتبة اجللسة                             الّرئيس        
                                        ميينة الزيتوين                 رضا بن حممود                                            

  
                                                     


