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  ���� � ���� � ���� � ���� �                اجلمهـورية التونسيـة

               جملس املنافسة

  161440القضية عدد

  2020 أكتوبر  01  �ريخ القرار: 
  سوق خدمات تصفية الّدم املسداة لقطاع الصحي اخلاصالقطاع :

  

  قـــــرار 

    أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل بني:   

  ، تونس. نهج غا- مبكاتبه بوزارة التجارة بحمّل خمابرته  التجارة وزير : عياملدّ 

   ،من جهة

الكائن مقرها   ،الغرفة النقابية الوطنية ملصحات تصفية الدم يف شخص ممثلها القانوين  عى عليها:املدّ و 

  ،أرJنة ،2041 حي التضامن ،بشارع االستقالل

 .من جهة أخرى        

من   املقّدمة  الدعوى  اإلّطالع على عريضة  اQامل  والتجارة  وزير  بعد  بكتابة  عدد  حتت    لسرّمسة 

الغرفة النقابية الوطنية ملصحات تصفية   تتبعمن خالهلا    طالب  واليت   2016ديسمرب    6بتاريخ    161440

إالدم   املعلى  الدم    إسداء سوق    يف  أتتها  اليتمارسات  ثر  تصفية  على    واملتمثلةخدمات  االتفاق  يف 

معىن على  بقواعد و آليات املنافسة    إخالال  .وهو ما يعدّ الرتفيع يف تعريفة احلصة الواحدة لتصفية الدم

 اإلنفاقمن حيث    لغة  يف قطاع يّتسم oمهّيةالفصل اخلامس من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  

ملنتفعني من مرضى القصور الكلوي.  ا جسيمةأضرار  مبا يلحق  

 22  بتاريخ    الغرفة النقابية الوطنية ملصحات تصفية الدم   وبعد االطالع على التقرير املقّدم من

املتضمن    2020  سبتمرب  بتاريخ  و  عنها  الصادر  البالغ  wا يف  املصرح  التعريفة    2014نوفمرب    30أّن 
اليت مل  التعريفة  التفاوض خبصوص هذه  اعتمدت كمنطلق إلعادة  تطّبق وإمنا  كانت جمّرد �ديد ومل 

 إثرها  فتح   سعر احلصة الواحدة لتصفية الدم    �ريخ بداية حتديد  1977يقع مراجعتها منذ شهر ماي  
  3ملدة    2016  ب التفاوض وّمت إمضاء اتفاقية قطاعية مع الصندوق الوطين للتأمني على املرض سنة

  ) أوت   واليت  )،  2018  -2017-  2016سنوات  شهر  يف  املؤرخة  االتفاقية  مبقتضى  جتديدها  مت 
  .   2021و 2020و 2019خبصوص سنوات  2019
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عدد  اإلّطالع  بعد  و  القانون  يف    2015لسنة    36على  �عادة   2015سبتمرب    15املؤرّخ  واملتعّلق 
  .2005 تنظيم املنافسة واألسعار

الّتنظيم   املتعّلق بضبط  2006  فيفري  15املؤرّخ يف    2006لسنة    477عدد    وبعد اإلطالع على األمر
  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة مللف. 
  

  .إىل مندوب احلكومةوبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل طريف الّنزاع و 
ليوم   املعّينة  املرافعة  جللسة  القانونّية  لطّريقة  الطرفني  استدعاء  يفيد  ما  على  اإلّطالع    17وبعد 

اث، ومل حيضر من ، وwا تلى املقّرر السّيد سفيان طرميز ملّخصا من تقرير ختم األحب2020  سبتمرب
التجارة ميثّ  و  الصناعة  وزير  املّدعي  اجلامعة  االستدعاء،    وبلغه  ل  رئيس  النيفر  طارق  السيد  وحضر 

  الدم. رئيسة الغرفة النقابية الوطنية ملصحات تصفيةالوطنية للصحة بتفويض من السيدة 
  األحباث الواردة بتاريخ وبعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة يف الّرد على تقرير ختم  

    .  2020  سبتمرب 14

 ��	
  .2020    سبتمرب 29 يومقّرر اQلس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح حلكم جبلسة �
        

  و9ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي: 
  
  
  

  :الشكلجهة من 

القانونية وكانت  قُ حيث  و  اآلجال  واملصلحة ويف  الصفة  له  ممن  الّدعوى  مجيع  واستوفت  ّدمت 
  قبوهلا من هذه الّناحية. بصريح التّ  وتعّني مقّوما�ا الّشكلية األساسّية 

  

  :جهة األصل من 

أتتهااملمارسات    اعتبار  إىل  �دف  املاثلةالدعوى    كانت  حيث الوطنية    اليت  النقابية  الغرفة 
الدم   على الرتفيع يف    مع خمتلف مصحات ومراكز تصفية الدم  يف االتفاق ملتمثلة  او ملصحات تصفية 

 5على معىن الفصل  ملنافسة    خملة   دينار  150  دينار إىل  89  منتعريفة احلصة الواحدة لتصفية الدم  

و            تنظيم املنافسة  �عادةاملتعلق    2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36من القانون عدد  
   .وإدانتها ألجل ذلك  األسعار

السوق املعنية لبحث خبدمات تصفية الدم املسداة لقطاع الصحي اخلاص   تعّلقتوحيث  
  تندرج ضمن قطاع اخلدمات الصحية.  واليت

الكلوي ّن  أوحيث   الدم  الغسيل  تصفية  إىلتقنية   dialyse) (  أو  الدّ   �دف  و تنقية  إزالة  م 
فقدان   وتعويض  اجلسم  من  السامة  واملواد  القصورالكلى    وظيفة الفضالت  ملرضى     الكلوي   لنسبة 
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  يؤدي إىل اختالل عام يف جسم اإلنسانا  ممّ  ،وظائفها يف ¤دية الكلىحاالت فشل    علىيطلق  الذي  و 
إىل زJدة   اإلصابة الكلوية احلادة اليت تؤدي إىل اضمحالل يف كمية البول املنتج واليت ال تستجيبك

االلتهات املصلية  أو    يف اللرت)،   ملي  6.5م (حوايل إرتفاع نسبة البو�سيوم يف الدّ أو    ،استهالك السوائل
  .... الدم (يورميي املنشأ) الناجتة عن زJدة اليورJ يف 

  

    

الدموحيث   تصفية  مراكز  قبل  من  الدم  تصفية  خدمات  إسداء  عالجية   ،يتم  مؤسسات  وهي 
طبقا    ج عن طريق تصفية الدم بصفة دائمة املصابون لعجز الكلوي يف املرحلة النهائية العال  ا يتلقى فيه

املتعلق بضبط شروط إحداث    1998  أفريل  4  يف  املؤرخ  1998  لسنة  795  عدد   األمر  من  لفصل األولل
  . الالحقة لهواستغالل مراكز تصفية الدم املنقح واملتمم لنصوص 

  يقع ¤مني خدمات تصفية الدم  وحيث
1111

 منها  موّزعة عرب الوالJت  مؤسسة صحية  158  من طرف    
    . ال�اص لقطاع  مؤّسسة 111و سة �بعة للقطاع العاممؤسّ  41

  

أن  وحيث   اإلحصائيات  مرضى  تشري  املزمن  عدد  الكلوي  وذلك   9860يناهز  القصور    مريضا 
مريض تستدعي    1400، من بينهم حوايل  السّكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة  تفشي أمراض  نتيجة

آلة    2880عدد آالت تصفية الدم حسب نفس املصدر حوايل  ، ويبلغ  عملية زرع كلى        حالتهم الصحية 
 ). 2160(والقطاع اخلاص  )720ام (الع موزعة بني القطاع

اخلاصة  وحيث   الصحية  املؤسسات  إىلتصّنف  القانون   40  الفصل  لرجوع    لسنة    63  عدد  من 

متعددة مصحات  و         خاصة   مستشفيات إىل    ،املتعلق لتنظيم الصحي  1991جويلية  29املؤرخ يف    1991

  . . . . مؤسسات صحية ال �دف للربحو     مصحات ذات االختصاص املوحدو     االختصاصات 
  

  أفريل   4  املؤرخ يف  793  عدد  جديد من األمر  3  الفصل  حسبم  مراكز تصفية الدّ   تعتربوحيث  
الصحية اخلاصة كما  1998   2009  لسنة   1926  تنقيحه وإمتامه ألمر عدد   مت  املتعلق ملؤسسات 

املوحّ   2009  جوان15  املؤرخ يف تعترب طبقد  من املصحات ذات االختصاص    الفصل ألحكام    االيت 
العمومية املؤرخ يف  36 املتعلق ملؤسسات الصحية اخلاصة (قرار وزيرالصحة    28  من كراس الشروط 

ومهدئة  مؤسسة خدمات وقائية وعالجية  ،  )2007  ديسمرب  24  يفاملنقح لقرار املؤرخ    2001  ماي
    .وتشخيصية وإستشفائية وكذلك خدمات متعلقة �عادة التأهيل الوظيفي

  تعترب خدمات تصفية الدم من اخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار طبقا ألحكام وحيث 
  املنافسة علق �عادة تنظيماملت  2015 سبتمرب 15املؤرخ يف  2015لسنة   36من القانون عدد  3الفصل 

  أعاله املواد واملنتوجات   2لفصل   ا"تستثىن من نظام احلرية املشار إليهالذي نص على أنه واألسعار
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  Carte Sanitaire 2015واب وزارة ال��ة الع��م�ة ال�ار�ة ال���ة   م�قع    1
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  املتعلقة بقطاعات أو مناطق تكون فيها املنافسة بواسطة األسعار حمدودةواخلدمات األساسية أو 

صلة يف التموين  للسوق أو  حالة احتكار  ا بسبب مّ إ         . . . . أحكام تشريعية أو ترتيبية  أو بفعل   صعوت متوا

أسعار كلفتها وحتدّ  حتديد  وأساليب  شروط  وكذلك  واخلدمات  واملنتوجات  املواد  هذه  قائمة  oمر  د 
          ". وبيعها

"  حيث  و  "أ  جلدول  املضمنة  الطبية  واخلدمات  األدوية  ضمن  الدم  تصفية  خدمات  تندرج 
املتعلق بقائمة املنتوجات واخلدمات اخلاضعة لنظام املصادقة اإلدارية لألسعار يف كل املراحل من األمر 

اخلدمات املستثناة  املتعلق ملواد واملنتوجات و   1991  ديسمرب   23  يفاملؤرخ    1991  لسنة   1996  عدد
تنقيحه ألمر عدد األسعار وطرق ¤طريها كما مت  نظام حرية    11  فياملؤرخ    1993  لسنة   59  من 

  لسنة   307  عددواألمر    1995  جوان   28  املؤرخ يف  1995  لسنة  1142  واألمر عدد  1993  جانفي
  . 2015  جوان  1 املؤرخ يف 2015

إىل قرار وزراء املالية    موضوع التتّبعيف �ريخ املمارسات  ختضع تعريفة حصة تصفية الدم  وحيث  
املنقح لقرار وزراء التخطيط واملالية واالقتصاد    1998  جوان  25  والتجارة والصحة العمومية املؤرخ يف
األعمال املهنية    واملتعلق بضبط التعريفات وجمموعة  1982   أفريل   7 الوطين والصحة العمومية املؤرخ يف

جاء   اليت يقوم wا األطباء والصيادلة البيولوجيون وجراحو األسنان والقوابل ومساعدو األطباء الذي

": الدم-...فيه  تصفية  ديناران89.000:حصة  منها  خيصص  مراقبة  د)  2.000(د  عمليات  لتدعيم 
 .األعضاء ..."تصفية الدم والوقاية من القصور الكلوي املزمن والنهوض بزرع 

  

    

تولـّت  الغرفـة النقابيـة الوطنيـة ملصـحات تصـفية الـدم أنّ ، أوراق امللفلرجوع إىل  تبّني  حيث  و 
 بتاريخجللسة عامة استدعاء منظوريها وأصحاب مراكز ومصحات تصفية الّدم   2014نوفمرب  22يف 

وجـاء يف وثيقـة ، يفـة النقابيـةوذلك للنظـر يف عديـد املسـائل مـن ضـمنها تطبيـق التعر  2014 نوفمرب  30
  :االستدعاء الصادرة عنها يف ذلك التاريخ ما يلي

وخطـر اإلفـالس  ملصـحات تصـفية الـدم" أمام التدهور املتواصل للموارد البشرية واملالية املتاحـة 
الغرفة النقابية الوطنية ملصحات تصفية الدم سـتدعاء الذي يثقل كاهل املؤسسات يف قطاعنا ، تقوم 

صـــــة حلضـــــور اجللســـــة العامـــــة الـــــيت ســـــتنعقد  األحـــــد يـــــوم مجيـــــع مـــــديري مصـــــحات تصـــــفية الـــــدم اخلا

  صباًحا ملناقشة جدول األعمال التايل: 10بنزل املشتل تونس  على الساعة  30/11/2014
  الوضع االقتصادي للقطاع. -1
 . الصندوق الوطين للتأمني على املرض  عرقلة املفاوضات مع  -2
  . التعريفة النقابيةتطبيق  -3
 .أسئلة متفرقة -4
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أصدرت   النقابية  وحيث  تضّمن    2014نوفمرب    30املذكورة يف  الغرفة  املنخرطني  بالغا  دعوة 
" إن اجللسة العامة ملصحات تصفية :هنصبدينار ، حيث جاء    150احملددة بـ   النقابية لتطبيق التعريفة

دينارا لذا يتحتم    150قررت تطبيق التعريفة النقابية احملددة بـ    30/11/2014الدم املنعقدة بتونس يف  
  دينار للحصة الواحدة،   63على املرضى حتمل الفارق أي 

أمر   املرضى، وهو  الرغبة يف ضمان جودة عالجية وخدماتية هي من حق  متليه  القرار  يستحيل  هذا 

  ." ، ." ، ." ، ." ، 2015جانفي01توفريه لتسعرية احلالية.يقع تطبيق هذا القرار انطالقا من 
                 

لتنسيق مع املصاحل الرقابيـة للـوزارة يف القضية الراهنة ة اQراأعمال التحقيق   إطاريف  حيث مت  و 
األطــراف الناشــطة يف لــدى مصــحات تصــفية الــدّم ومســاع املعاينــات امليدانيــة  إجــراء لتجــارة، املكّلفــة
  القطاع.

يف إطار حماضر مساع ّمت حتريرها من طرف  مصّحات ومراكز تصفية الّدم    اعرتف ممثلو   حيثو 
 املنعقدة لغرفة    حضورهممن خالل    ملشاركة يف االتفاق جهاز املراقبة االقتصادية  يف االجتماعات 

فاق املتعلق لرتفيع يف تعريفة خدمات  ملوضوع االت  طنية ملصحات تصفية الدم ومناقشتهمالنقابية الو 
  مع حتديد �ريخ بداية تطبيقها   " نقابية"تعريفة   واعتمادتصفية الدم 

الدم   تصفية  ملصحات  الوطنية  النقابية  الغرفة  ممثل  متسك  علىوحيث  رده  ختم    عند  تقرير 
بتاريخ  oاألحباث   الصادر  البالغ  التعريفة املصرح wا يف  كانت جمّرد �ديد ومل   2014نوفمرب    30ّن 

خبصوص التفاوض  إلعادة  اعتمدت كمنطلق  وإمنا  ماي    هاتطّبق  شهر  منذ  مراجعتها  يقع  مل  واليت 
الدم ،  1977 لتصفية  الواحدة  بداية حتديد سعر احلصة  أنه�ريخ  التفاوض    ضرورة  بعدها  فتح ب 

  2016سنوات (    3ملدة    2016مع الصندوق الوطين للتأمني على املرض سنة    قطاعيةاتفاقية    ضاءإمو 
أوت    ،)  2018  -2017- املؤرخة يف شهر  االتفاقية  مبقتضى  سنوات   2019مت جتديدها  خبصوص 

    . 2021و 2020و 2019

اخلامسوحيث   الفصل  أحكام  عدد  اقتضت  القانون  يف  2015  لسنة  36  من   15  املؤرخ 

املنافسة و األسعار،  2015  سبتمرب نع األعمال املتفق عليها والتحالفات  مت"أنّه  املتعلق �عادة تنظيم 
µملنافسة خملة رهاواالتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت يكون موضوعها أو آ" ،   

أن جرمية اإلخالل بقواعد املنافسة ال يشرتط   عمل جملس املنافسة على اعتبار  قروحيث إست
اقرتان الواقعي    لقيامها  حلدث  القانوين  املؤسسات  إحدى إبرام بثبوت  سواءتتحقق  وأ¶ا  العمل 

تفيد  العادي وسريها السوق آليات  تعطيل إىل يرمي التفاق واقعّية  أعمال   حصول  أو من خالل 
  . موضوع التتبع لإلتفاق التطبيق الفعلي
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مجيع املؤسسات واملنظمات والتجمعات واجلمعيات   يشملاملنافسة    أّن جمال انطباق قانون  وحيث    
بصرف النظر عن شكلها خلدمات    أو    لتوزيع  أو    من ميارس نشاط اقتصادي سواء تعلق إلنتاج   وكل 

  . وطبيعتها القانونية
أنّ وحيث     جليا  الدم  الح  تصفية  الوطنية ملصحات  النقابية  أساسيا  لعبت   الغرفة  إقرار  دورا    يف 

اخلاصة   ملصحات  الدم  تصفية  خدمات  جمال  يف  معاينته  متت  اليت  الصريح  يف  اإلتفاق  املتمثل  و 
صبغة  اليت  ل خدمات تندرج ضمن املهن احلرة  مش  تعريفة جديدة لعملية تصفية الدماعتماد   تكتسي 

ت وحساسة  اإلنسان  رتبطأساسية  وحياة  بصحة  �دف  بصها  ختصي  حتمت  ،مباشرة  خاصة  رتاتيب 
لكافة   والسالمة  اجلودة  ملقتضيات  تستجيب  صحية  تغطية  وتوفري  اخلدمات  هذه  دميومة  لضمان 

  در�م الشرائية واحملافظة عليها. املواطنني مع مراعاة مق
  يف إبرام إتفاق حيضره  ملصحات تصفية الدمالغرفة النقابية الوطنية وحيث وطاملا تبّني ضلوع 

  جل ذلك.أل  القانون، فقد تعّني إدانتها
  

  باب ـــوهلذه األس

  قّرر اDلس:  

  أوال قبول الدعوى شكال و يف األصل: 

Kملنافسة   .1 خملة  عليها  للمدعى  املنسوبة  املمارسات  الفصل  اعتبار  معىن  من    5على 

و        املتعلق Xعادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد 

  األسعار.

 .إلزام اجلهة املدعى عليها Kلكف عن املمارسات املثارة .2

طية مالية على اجلهة املدعى عليها قدرها مخسة آالف دينار .3   . تسليط خ

  السيد�ن وعضوية    رضا بن حممود هذا القرار عن الدائرة القضائية األوىل برdسة السيد    وصدر

  . اخلموسي بوعبيدي و حممد العيادي  ان  يدوالس  Kلشيخ  سندسفتحية محاد و 

  .حبضور كاتب اجللسة السّيد نبيل السمايت  2020  أكتوبر  01وتلي علنا جبلسة يوم 
  

  اجللسة كاتب                       الّرئيس                     

 نبيل السمايت                       رضا بن حممود 


