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،                                   اجلمهورية الّتونسية   احلمد 
  جملس املنافسة     

  األوىلالدائرة القضائّية  

  181499 القضية عدد:  

    2019 ماي 16ريخ القرار: 

ــــقــ                                                    ــرارــــــــــــ

  بني:  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل                                

  
بلوك  ،قامة قرطاجمقّرها ، يف شخص ممثّلها القانوين خمابر طه فارما للمنتوجات الصيدلّيةشركة  :ّدعيةامل
نة 2080برج البّكوش ، 95شّقة  .س   ،أر

  ،من جهة
 

ب سعدون، وزير الصّحة: ّدعى عليهاملو    ،تونس، مقرّه بوزارة الصّحة، 
  .من جهة أخرى

  
  

واملرّمسة بكتابة  خمابر طه فارمااملمّثل القانوين لشركة  قبل بعد اإلطالع على عريضة الّدعوى املقّدمة من
التصريح بقبول الّدعوى شكال  طلبواملتضّمنة  2018 أفريل 3بتاريخ  181499جملس املنافسة حتت عدد 
لفصل  املنسوبة للمّدعى عليهوأصال وإدانة املمارسات  ت املنصوص عليها  من القانون  43وتسليط العقو

 . 2015لسنة  36عدد 

 2018أوت  3وبتاريخ  2018 أوت 2بتاريخ  من املّدعية املقّدمنيالتقريرين وبعد اإلّطالع على 
  واملتضمنني طلب طرح القضّية.

يف الرّد على تقرير ختم  2019مارس  11بتاريخ الصّحة وزير  إلّطالع على التقرير الوارد عنوبعد ا  
  .استنادا إىل مطلب التخّلي الذي تقّدمت به العارضة احلكم بطرح القضّية األحباث واملتضّمن طلب
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لس بتاريخ وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املر      .2019 فيفري 8ّمسة بكتابة ا

مللف.     وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 

عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد    املتعّلق 
  املنافسة واألسعار،

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

 ماي 9لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  الطّرفنيوبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء   
فلة بن عاشور ملّخصا من تقرير ختم األحباث، ومل حيضر من ميّثل املّدعية  2019 ا تلت املقّررة السّيدة  و

االستدعاء، وتلت مندوب  وزير الصّحة وبلغهمل حيضر من ميّثل كما   ،وبلغها االستدعاءة خمابر طه فارما شرك
  .مطلب التخّلي عن القضّية ملّخصا من تقريرها طالبة قبولاحلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي 

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2019 ماي 16إثر ذلك، قّرر ا

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:                               و

  .طرح القضّية 2018 أوت 2بتاريخ املّدعية  طلبتحيث   

ومل يكن امللف على حاله متضّمنا ما يفيد قطعا  ،واضحا وصرحيا التخّليطلب جاء طاملا وحيث   
ملنافسة، فقد تعّني قبوله.   وجود ممارسات خمّلة 

  وهلذه األسباب:

لس   .طّرحقبول مطلب ال قرر ا
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سة السّيد        لس املنافسة بر وعضويّة حمّمد العيّادي وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
لّشيخ الّسادة السّيدات و  ن وسندس    .وأكرم الباروينواخلّموسي بوعبيدي رمي بوزّ

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2019 ماي 16وتلي علنا جبلسة يوم       
  

  

  كاتبة اجللسة               الّرئيس                                                 
  

  ميينة الزيتوين                                               العّيادي حمّمد           
   


