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حلمد �        ة  ونسيّ ة التّ اجلمهوريّ    ا

  جملس املنافسة       

 ***************** 

  203078عدد   ة اإلستعجالّيةالقضيّ 

  2020جوان   25+ريخ القرار: 

  

  قرار إستعجايل  

  ايل بني:  أصدر جملس املنافسة القرار التّ 
  

  

مكتبه  ،األستاذ حافظ بن صاحل  يف شخص ممثلها القانوين و �ئبهاشركة " الصيانة الطبّية "  :  البة الطّ 

   ،تونس،:ج أبوبكر املتوكل مونبليزير،الطابق الثاين ،بعمارة النسيم

  ، جهة من 
  

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

Gmbh  جبنون أنيس  األستاذ  شالية  ، �ئبها  فيليسيان  بنهج  مكتبه  ،الكائن  عدد  فيل    22،  ميتوال 

  ،تونس ،1082

 

 . اخرى جهة  من

  

" الصيانة الطبّية "    شركة  من األستاذ حافظ بن صاحل نيابة عن    املطلب املقّدمبعد اإلّطالع على      

دويتشالند ميديكال كار  "فريزينيوس  شركة  بتاريخ    ضد  عدد   2020فيفري    14ج.م.ب.ه"  حتت 

الطالبة  ،واملتضّمن  203078 بينهما    بعالقة جتاريّة على وجه احلصر  املطلوبةمرتبطة مع    أّن  تواصلت 

  تتمّثل يف :  ،طوال الثالث عقود

 تركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات الطبّية(أجهزة تصيفة الدم). -
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 فريزينيوس.   شركةالقيام }خلدمة املتعّلقة }لضمان املمنوح من قبل  -

 التدريب التقين على املعدات الّيت حتمل عالمة فريزينيوس.  -

 تكوين رصيد من قطع غياراملعدات الطبية من نوع فريزينيوس.  -

يف    جتاههاأصبحت    فإّن الطالبة  " وحيث،ونظرا للقوة اإلقتصاديّة لشركة "فريزينيوس ميديكال كار   

  حالة تبعّية إقتصاديّة. 

فريل أمنذ شهر    الطالبةيف تسليم قطع الغيار موضوع الطلبات الصادرة عن    املطلوبةوحيث ماطلت   

  الطلبّيات.تلك   رغم عديد احملاوالت ورغم الصبغة املؤّكدة الّيت تكتسيها  2019

 بلغ ليبة  رتفع عدد آالت تصفية الدم املعطّ إات  عن تنفيذ الطلبيّ   املطلوبةوحيث أنّه أمام إمتناع     

  . من نوع  فريزينيوس مدالتصفية ل ا جهاز  1562

بعد    تطّور مستمر خاصة  العدد يف  أّن هذا  املعدات تزوّ   ثبوت   وحيث  لبيع  الطب  بيت  د شركة 

"ميديكاس"   األعضاء  وتقومي  تصفية    Medicaseالطبّية  أجهزة  من  هام  نوع     مدالبعدد  من 

  . فريزينيوس

  املمارسات أحلقت �ا أضرارا جسيمة وكذلك بقطاع الصحة.   هذهأنّ  الطالبة ترى  وحيث 

الطالبةت  رفض  وحيث متكني  نوع    املطلوبة  من  الدم  تصفية  أجهزة  صيانة  يف  متثيلها  شهادة  من 

  . وبصفة متأكدة لدى احلرفاء ستظهر �ا وجو}يفريزينيوس،وهي وثيقة 

جتمع بني صفة املنتج    ة إقتصاديّة �عتبارهاشركة "فريزينيوس ميديكال كار" مبركز قوّ   عتتمتّ وحيث       

إمكانّية أخرى    أيوبسبب إنعدام    ، من نوع فريزينيوس  مدالجهزة تصفية  ألواملزود بقطع الغيار اخلاّصة  

تداعيات هذه األضرارللطالبة   إيقاف  الّيت حتتاجها ، ولغاية  الغيار  بقطع   من  العارضة تطلب    ،للتزود 

إستعجالي التدخل  املنافسة  حتف  اجملس  تدابري  الشركة  تقضي  ظّية  الختاذ  عن   املطلوبة�لزام  }لكف 

بتزويدهااملماطلة و  يتجاوز  اإلذن هلا  الطلبّيات يف أجل ال  الغيار موضوع  لتتمكن من    15بقطع  يوما 

  الوفاء �لتزاما¤ا التجاريّة والتعاقديّة إزاء حرفائها. 
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  3بتاريخ    عى عليهاعن املدّ يابة  نأنيس جبنون  من األستاذ    نيمدّ املق  ينالتقرير وبعد اإلطالع على  

  : والّذي متّسك فيهما مبا يلي 2020جوان   3بتاريخ و  2020مارس 

  صل النزاعB مساس الطّلب : 

واملتمثّلة يف اإليقاف الفوري للممارسات الصادرة عن  ّن الطلبات املضّمنة صلب العريضة اإلستعجالّيةإ

الذّ   املطلوبة األصلي  الطّلب  عني  األصلّية  هي  }لّدعوى  التعّهد  عند  املنافسة  جملس  فيه  سينظر  ي 

عدد   حتت  حتمّية    ،181518املسجلة  بصفة  املساس  شأنه  من  للمطلب  اإلستجابة  فإّن  و}لّتايل 

  جبوهر الّنزاع وسيفرغ املنازعة األصلّية من كّل حمتوى.  

ال  كما        يعدو أن يكون    من  طالبةأّن ما ورد بعريضة  املتأّكد واملستعجل ال  حماولة لإلقناع }لطّابع 

إفتعاال "حلقائق" مبا أّن   الطلبات ومل متتنع مطلقا عن    املطلوبةسواء  تلبية  أّي مناسبة عن  تتأّخر يف  مل 

البيع وال زالت تعرب بصفة مستمرّة عن إستعدادها للجواب }إلجياب عن كّل طلبّية وفق مثنها احلقيقي  

  ّر. احلي يعّينه الطرفان إثر التفاوض الذ

®لس  وحيث قضيّ   املنافسة  سبق  يف  نظر  عدد أن  حتت  املوضوع  بنفس  تتعّلق  إستعجالّية  ة 

  . 2019مارس  14بتاريخ  قضى فيها }لرفض 183065

اإلستعجايل   احلكم  إستئناف  للعارضة  متاحا  الّصمت الذكر  الفسوحيث كان  آثرت  أّ:ا  ، غري 

عدم إستجابة  من  ،كما أّن ما زعمته  ذيف النفا  أ�هزت الّسنة لتتفطن أّن خمزو:ا من قطع الغيار بدملّدة  

  . املفّصلة }لعريضة ال أساس له من حيث الواقعاملنّوبة للطّلبّيات 

لغريمقّرها طلبّية قد تكون وّجهت  ²خري تعّلق بتنفي مسؤولّيتها مطلقا عن كّل    املطلوبةوحيث أّن    

مل    لّيت ا  MM/2019/02وعدد    MM/2019/01(وذلك شأن الطّلبّيات عدد    الكائن }ملغرب 

يقينا أنّه املقّر الوحيد املّخول   الطالبةواّلذي تعلم  تعلم املنّوبة بفحواها إالّ مبناسبة تلّقيها للطّلبية الثّالثة  

  . لتلّقي الطلبّيات 

  



 

4 

  ّظّيةعدم حتّقق شروط إّختاذ الوسائل التحف 

جاءت فاقدة ألدىن مقّومات احلجّية وبقيت    طالبة ال  أ´ر¤ا  ّيت لأّن كافّة الوقائع ا  املطلوبةأّكد �ئب  

  ال سّيما  �فيا إستغالهلا املفرط لوضعية هيمنة على السوق، مل تتضّمن "وسائل إثبات"،و دة عاءات جمرّ دّ إ

   تلبية الطلبّيات وفق تلك الّشروط.وقد أقّرت الطّالبة نفسها أّن املنّوبة ما إنفّكت تعرب عن إستعدادها ل

إمتناع    كما    عدم  ثبوت  ظّل  متوّفر يف  غري  التأّكد  عنصر  الثّابتة يف    املطلوبةأّن  ورغبتها  الّتزويد  عن 

  .الطالبةإستمرار العالقات الّتجاريّة مع 

احمل  كما نوعّية وطبيعة وحجم األضرار  العريضة ومرفقا¤ا على  يستدّل من خالل حمتوى  اّليت  ال  دقة 

 . تزعم الطّالبة تكّبدها

  نة بـ: من الطلبّيات املبيّ  %90التسليم }لطريقة التعاقديّة ألكثر من  متّ وحيث 

حيث الثمن والعدد   الفواتري املّتصلة }لطلبّيات موضوع الّتداعي واملتضّمة تفصيال دقيقا من -

 والنوع وعرضا مستفيضا لشروط البيع وطرق الّتسليم،

ئق الشحن املتّصلة بتلك الطلبّيات.  -  ́و

  احلكم برفض املطلب.عليه ، طالب منوب املطلوبة و 

بتاريخ   والذي    2020أفريل    14وبعد اإلطالع على تقرير مندوب احلكومة املرسم بكتابة ا®لس 

  اذ الوسائل التحفظّية. ختّ إر رفض املطلب لعدم تضمن الدعوى ما يربّ بطالب مبوجبه  

  وبعد اإلّطالع على التقرير املعّد من املقّررة السّيدة إميان العوين.

ق �عادة  واملتعلّ   2015سبتمرب    15خ يف  املؤرّ   2015لسنة    36اإلّطالع على القانون عدد    وبعد

  منه،   15ة الفصل وخاصّ  تنظيم املنافسة واألسعار،

ق }لتنظيم اإلداري واملايل واملتعلّ   2006فيفري    15املؤرخ يف    2006لسنة    477عدد    وعلى األمر

  وسري أعمال جملس املنافسة،  

جوان   11  ة جللسة املرافعة املعّينة ليوموبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء األطراف }لطريقة القانونيّ 

تلت،    2020 العوين    و�ا  إميان  األحباث،السّيدة  تقرير ختم  من  األستاذ حافظ    ملّخصا  بن  وحضر 

مالحظاته طالبا }ألساس أنّه سبق ملنوبته  "، ورافع على ضوء  الصيانة الطبّية"  شركة  الطالبة،  �ئبصاحل  

لزام  د طلبها �لس بنفس املوضوع جو�ت }لرفض ،وأّن منوبته جتدّ ا®ّية إستعجالّية أمام  ضمت ق دّ أن ق
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الشركة املطلوبة اإلستجابة لطلبيا¤ا بعد أن تفاقمت وضعّية منوبته طالبا مراعاة الصعو}ت اجلديدة الّيت  

ئق إضافّية. بته نوّ م �ا مترّ    خصوصا يف ²خر البّت يف أصل النزاع،وقّدم ́و

�فيا }خلصوص وجود  "  " فريزينيوس ميديكال كار �ئب املطلوبة شركةحضر األستاذ أنيس جبنون  و 

ذ¤ا  ¤ا بل نفّ اعن اإلستجابة لطلب  استغنتقطع للعالقة التعاقديّة بني الطرفني و�فيا أن تكون منوبته قد  

  . وّمت اخلالص يف شأ:ا

التأخري خيّص  فيما  الطالبة  نسبته  ما  الطلبات   ، أّما خبصوص  وأّن  خاّصة  الطالبة  على  مردود  فهو 

للدراسة  الّذي يتطّلب بعض الوقت    فضال عن عددها وحجمها الكبري  ،بّيةالواردة عليها متّيزت }لضبا

  ودفع بعدم إختصاص ا®لس يف النظر يف القضّية متمسكا يف األخري برفض املطلب. واإلستجابة.

ئق املقّ    دمة من طرف األستاذ حافظ بن صاحل ،وطلب األستاذ جبنون حبقه يف اإلطالع على ال́و

  . صاه أسبوع للرد عليهاقأجل أوّمت متكينه يف 

  املظروفة نسخة منها }مللف.لحوظا¤ا ملدة كرمية اهلمامي وتلت مندوب احلكومة السيّ 

  . 2020جوان  25ة للمفاوضة والتصريح }حلكم جبلسة يوم ر ا®لس حجز القضيّ وإثر ذلك قرّ 
  

  وبعد املفاوضة القانونية صّرح مبا يلي :  وPا
  

مبواصلة العمل }لعالقة الّتجارية القائمة بني الطّرفني   حيث يرمي املطلب املاثل إىل اإلذن إستعجاليا 

  إىل حني البّت يف أصل الّنزاع ، مبقولة أّن العارضة تربطها خبصيمتها عالقة جتاريّة إمتّدت لعّدة سنوات 

رتفع عدد آالت تصفية إات  عن تنفيذ الطلبيّ   املطلوبةوأنّه أمام إمتناع  وفقا لشروط مستقرة ومتواصلة ،

إىلليالدم   املطلوبة    ثبوت   مقابل،  جهازا  1562 صل  الطبّية تزويد  املعدات  لبيع  الطب  بيت  شركة 

  . من نوع  فريزينيوس الدمبعدد هام من أجهزة تصفية   Medicaseوتقومي األعضاء "ميديكاس" 

امل  أنّ   الطالبة   أوضحتحيث  و   عن  الصادرة  و   طلوبةاملمارسات  أضرارا جسيمة  �ا  بقطاع  أحلقت 

  . عموما الصحة
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بني    القائمة   لعالقة الّتجاريةلقطع أو تعليق    أيّ   بعدم وجاهة الطّلب النتفاءاملطلوبة    دفعتوحيث  

  إثبات الّضرر احملدق �ا.  يفالعارضة  توّفقالطرفني من جهة ، ولعدم 

ق  واملتعلّ   2015سبتمرب    15خ يف  املؤرّ   2015لسنة    36من القانون عدد    15وحيث إقتضى الفصل  

د، ميكن ®لس املنافسة يف أجل ثالثني يوما  ويف صورة التأكّ ...  ه :  أنّ �عادة تنظيم املنافسة واألسعار  

زمة اليت من شأ:ا تفادي  ة الالّ حفظيّ اذ الوسائل التّ أن Çذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة }ختّ 

ة أو مبصلحة ة أو }لقطاعات املعنيّ ة العامّ }ملصلحة االقتصاديّ  حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميسّ 

  .ع"زا يف أصل النّ  املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف، وذلك إىل حني البتّ 

إستقرّ  املادّ   وحيث  يف  املنافسة  جملس  قضاء  على  فقه  اإلستعجالّية  الوسائل  نّ أة  يف  يستوجب  ه 

ن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل تكون معه أو   ،حفظية أال يؤّدي اإلذن �ا إىل املساس Èصل الّنزاعالتّ 

احلالة معرضة للتغّري سلبا ويف وقت وجيز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال يتّم النيل  

  من حّق حيتاج إىل محاية عاجلة حلفظه من الّتالشي. 

  2019مارس    14  بتاريخ   183066عدد  حتت    استعجاليا   اار ن أصدر قر ألمجلس  لوحيث سبق  

الدعوى    يهمّ  أطراف  قضينفس  املطلببفيه    الرّاهنة  الت  رفض  مقّومات  توفّر  اإلستعجايل  خّ دلعدم  ل 

  حفظّية.تاإلجراءات الذ أّي من إلختااملربّر 
  

مبعطيات وأسانيد جديدة ومغايرة عّما سبق اإلدالء �ا يف  رضة يف مطلبها الرّاهن  االع  مل تدل وحيث  

لضرر احملدق ال يرتقي إىل مرتبة ا، فضال عن أّن ما متّسكت به إلثبات حالة التأّكد و مطلبها السابق

ثبوت  عدم  إىل  }لنظر  العاجلة  احلماية  إىل  حيتاج  الّذي  التجاريّةلقطع    أيّ   احلق  بني    القائمة   لعالقة 

  . الطرفني 

  

  وهلذه األسباب:  
  

  رفض املطلب. قّرر اZلس : 
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العّيادي   حمّمد  الّسيد  برÍسة  املنافسة  ®لس  األوىل  القضائّية  الّدائرة  عن  القرار  هذا  وصدر 

  رمي بوزÎن واخلّموسي بوعبيدي ومصطفى }لّلطيف. و  فتحية محادات والّسادة وعضويّة الّسيد

  

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2020جوان  25وتلي علنا جبلسة يوم      
  

  

 كاتبة اجللسة.               الّرئيس  

  ميينة الّزيتوين                         حمّمد العّيادي       
 

 

 


