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 احلمد هلل                                           الّتونسّية                            اجلمهوريّة 

 جملس املنافسة

   193072  :  القضّية عدد

     2019  أكتوبر   3 اتريخ القرار: 
 
 

 

 قـــرار 
 

 أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن: 
 

،  8608االجتماعي هنج مقّرها  ،يف شخص ممثّلها القانوين "Nesspharmaانسفرما "شركة  :الطّالبة
تونس، انئبتها األستاذة نسمة املدين الكائن مكتبها بشارع عبد العزيز   2035 ،1الّشرقّية  ،16عدد 

 ، تونس، املنزه الّتاسع أ، 8مكتب عدد ، 1زنقة عدد  ،الثّعاليب
 من جهة،

 

يف شخص ممثّلها   " Hikma Pharmaceuticalفارماسوتيكال " حكمة شركة  -: املطلوبتانو 
 ، املنطقة الّصناعّية بيادر وادي الّسري، 21عدد  شارع سامل بن احلرّاث مقّرها االجتماعي ب ،القانوين
ميتيال   ،3عدد  ،نهج رودس، الكائن مكتبه باألردن، انئبها األستاذ رمزي بن ديّة، 11118عمان 

 ، تونس 1082 ،فيل
مقّرها  ،يف شخص ممثّلها القانوين " Hikma Pharma Tunisieحكمة فارما تونس "شركة  -

بن ديّة، الكائن  انئبها األستاذ رمزي  تونس، 2035 ، 1الّشرقّية ، 11، عدد 8610نهج االجتماعي ب
 تونس، 1082ميتيال فيل،   ،3مكتبه بنهج رودس، عدد  

 من جهة أخرى.

 

" واملرّسم  Nesspharmaاملقّدم من املمّثل القانوين لشركة انسفرما "املطلب بعد االّطالع على 
 الوسائل الرّامي إىل طلب اّّتاذ و  2019جويلية  1بتاريخ  193072بكتابة جملس املنافسة حتت عدد 

  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15امنة من الفصل التحّفظّية على معىن الفقرة الث
وذلك إبلزام الّشركتان املطلوبتان مبواصلة   ،تعّلق إبعادة تنظيم املنافسة واألسعارامل 2015سبتمرب 

إىل حني البّت يف األصل موضوع القّضية املنشورة أمام  ابلطّالبة  هماالعمل بعقد الّتوزيع الذي يربط
 . 2019جانفي  21بتاريخ   191526جملس املنافسة حتت عدد 
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املرّسم و رمزي بن ديّة انئب الّشركتني املطلوبتني ّدم من األستاذ وبعد االّطالع على الّتقرير املق
أّن الطّالبة تعّودت على عدم والّذي تضّمن  2019جويلية  15بتاريخ  498بكتابة اجمللس حتت عدد 

قبل ثالثة أشهر من هنايته،   الذي يربطها مبنّوبته اإليفاء ابلتزاماهتا وأنّه مّت إعالمها بعدم جتديد العقد
إثر انتهاء مّدة العقد مل يتّم رفض أّي طلبّية تستجيب للقواعد العاّمة للبيع وهو ما  شار أنّهأكما 

خيرج الّنزاع من االّدعاء املتعّلق ابرتكاب ممارسات خمّلة ابملنافسة اليت تؤّدي إىل اختالل الّتوازن العام  
 للّسوق املعنّية. 

وجود  يتضّمن ملكما أّن مطلبها ّن للطّالبة مزّودين آخرين تتعامل معهم إف ذلك  فضال عنو 
جيعلها حمّقة يف طلب اإلذن مبواصلة العالقة   حق هبا مؤيّدات جّدية تثبت حصول ضرر حمدق ال

 رفض املطلب. وطلب تبعا لذلك ، معها
ذي جاء  وال 2019 أوت  6وبعد االّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املدىل هبا بتاريخ 

تضّمن ما يفيد اجلزم بضرورة اّّتاذ الوسائل  اثئق املظروفة مبلّف القضّية مل تالو أّن  ابخلصوص فيها
 . التحّفظّية

لبة شركة "انسفرما"  األستاذة نسمة املدين انئبة الطّا من وبعد االّطالع على الّتقرير املقّدم
أّن فقه قضاء جملس املنافسة  والذي أّكدت من خالله  2019سبتمرب  2املرّسم بكتابة اجمللس بتاريخ 

استقّر بصفة دائمة ومستمرّة على أّن الّنظر يف املطالب االستعجالّية الرّامية إىل طلب مواصلة العالقة  
 احملدق الذي يتعّذر تداركه وميّس مبصلحة أحد األطرافالّتجاريّة بني أطراف العقد تفاداي للّضرر 

 . يعود الختصاص اجمللس دون سواه
أّن املطلوبة الثّانية "حكمة فارما تونس" تنوب ومتّثل املطلوبة األوىل ابلبالد الّتونسّية  كما 

 وابلّتايل فهي طرف يف الّنزاع وال ميكن هلا أن تتفّصى من املسؤولّية.
هو خارج عن نطاق   ّن موضوع القيام خبالص الفواتري أو الّتأخري فيه فضال عن ذلك فإو 

ممّا   اليت تربطهما على استعداد ملواصلة العالقة الّتجاريّة تؤّكد أهّنا أّن املطلوبة األوىلو  املطلب املقّدم
 الطّلب املقّدم.وجاهة يؤّكد ويدّعم 

املتعّلق إبعادة   2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد االّطالع على القانون عدد
 تنظيم املنافسة واألسعار. 

ابلطّريقة   األطرافوبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة ابمللّف وعلى ما يفيد استدعاء 
، وهبا تال املقّرر السّيد صبحي شعباين ملّخصا 2019سبتمرب  12القانونّية جللسة املرافعة املعيّنة ليوم 
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وحضرت األستاذة نسمة املدين انئبة الطّالبة شركة "انسفرما" وأشارت إىل تقرير ختم األحباث،  من
متّسكها بطلباهتا املضّمنة مبطلبها، مشرية إىل اختصاص اجمللس ابلّنظر فيها لتعّلقها مبواصلة العالقة 

ابلّنظام العام   الّتعاقديّة ابلّشركة األوىل شركة "حكمة فارماسوتيكال" وملساس هذه املسألة
االقتصادي، مؤّكدة كذلك على توفّر شرط التأّكد ذلك أّن إيقاف الّتعامل مع املطلوبة األوىل 
سيؤّدي إىل إفالس الطّالبة علما وأّن منّوبتها قامت خبالص مجيع املبالغ احملمولة عليها، وأّن انئب  

وهو ما يتعنّي على اجمللس أخذه بعني  املطلوبتان أشار إىل استعدادمها ملواصلة العالقة مع الطّالبة
رمزي بن ديّة نيابة عن املطلوبتني وأشار إىل أّن املطلوبة الثّانية ال  وحضر األستاذ  ، االعتبار يف قضائه

تربطها أيّة عالقة ابلطّالبة ويتعنّي إخراجها من نطاق الّتداعي، مشريا إىل أّن اختصاص اجمللس يتعّلق 
من املنافسة، وأّن منطلق الّنزاع هو عدم  املنافسة وأّن مهّمته ال تتعّلق حبماية املؤّسسات حبماية قواعد 

إيفاء املّدعية ابلتزاماهتا، وعدم خالصها للمبالغ احملمولة عليها بعد إنذارها بقطع العالقة حالة عدم  
هو ما يقوم دليال على حتريف اخلالص يف اآلجال املبّينة يف العقد املربم بينهما واحملّددة بثالثة أشهر و 

للوقائع من الطّالبة، كما أشار إىل أّن الطّالبة وخالفا ملا متّسكت به مل تدل مبا يفيد طلب التزّود بعد  
  2018هناية العقد، كما ثبت أّن املطلوبة األوىل مل تكن املزّود الوحيد للطّالبة وأّن القوائم املالّية لسنة 

ؤّكدا أّن الّصعوابت املالّية اليت متّر هبا الطّالبة سابقة لقطع العالقة تفيد وجود مزّودين آخرين م
 . الّتجاريّة معها، وطلب تبعا لذلك القضاء برفض املطلب لعدم استناده ملا يؤّسسه واقعا وقانوان

وحضرت مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت ملحوظاهتا الكتابّية املظروفة نسخة 
 منها ابمللّف. 

 .2019أكتوبر  3وإثر ذلك قّرر اجمللس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح ابحلكم جبلسة يوم 
 
 
 

 وهبا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
 
 

 

 مبواصلة العمل بعقد الّتوزيع الذي  إىل إلزام الّشركتني املطلوبتنييرمي املطلب الرّاهن  كان حيث
إىل حني البّت يف األصل موضوع القّضية املنشورة أمام جملس املنافسة حتت عدد  ابلطّالبة همايربط

 . 2019جانفي  21بتاريخ    191526
 عشرالطّالبة أهّنا كانت تستورد وتوزّع يف الّسوق الّتونسّية منذ أكثر من  متّسكتوحيث 

وهي عالمة ذات "، Vitabioticsسنوات مواّد ومكّمالت غذائّية إنقليزيّة الّصنع واحلاملة لعالمة "
شهرة عاملّية هتتّم وّتّص ابجملاالت املتعّلقة بصّحة الطّفل والكهل واملرأة احلامل، وكانت العالقة 

ليزيّة، مّث وبطلب من هذه " اإلنقVitabioticsالّتجاريّة يف ابدئ األمر تتّم بصفة مباشرة مع شركة " 
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األخرية، اضطّرت الّشركة الطّالبة، حبكم حجمها وإمكانّياهتا املالّية، إىل إمضاء عقد توزيع مع الّشركة  
 ". Hikma Pharmaceuticalاألردنّية حكمة فارماسوتيكال "

 قادرة  غري جيعلهاأّن إيقاف مفعول العقد بصفة أحاديّة وفجئّية  الّشركة الطّالبة اّدعتوحيث 
إضافة   ،وهو ما ينجّر عنه حتما إفالسها وتوقّفها عن كّل نشاط جتاري ، على جماهبة تعّهداهتا املالّية 

 إىل اإلخالل بقاعدة العرض والطّلب ابلّسوق الّتونسّية. 
املنافسة واألسعار أنّه "ويف صورة   املتعّلق إبعادة تنظيم قانونالمن  15الفصل  اقتضى وحيث

الوسائل   ابّّتاذ  ،بعد مساع األطراف ومندوب احلكومة، جمللس املنافسة أن أيذن التأّكد، ميكن 
يت من شأهنا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميّس ابملصلحة التحّفظّية الاّلزمة ال

وذلك إىل  ،االقتصاديّة العاّمة أو ابلقطاعات املعنّية أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف
 حني البّت يف أصل الّنزاع".

وحي بوجود ضرر حمدق ال  يوال  جّداي ما استندت إليه الطّالبة ال يبدو يف ظاهرهأّن  وحيث
األمر الذي يتعنّي معه   ميكن تداركه ومن شأنه املّس ابملصلحة االقتصاديّة أو املالّية للّشركة الطّالبة. 

 رفض املطلب الرّاهن.
 
 
 

 األسبابو هلذه  
 قّرر اجمللس رفض املطلب.  

 

وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل جمللس املنافسة برائسة السّيد رضا بن حممود  
 وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي واخلّموسي بوعبيدي وخالد السالّمي والسّيدة سندس ابلّشيخ. 

 

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

  

 الّرئيس                                         كاتبة اجللسة                    
  

 رضا بن حممود                                     ميينة الزيتوين                   
 


