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  الحمد �                                       اجلمهورية الّتونسية 

  جملس املنافسة 

  الدائرة القضائّية األوىل 

  181490 القضية عدد:  

     2020  ديسمرب   16(ريخ القرار:  

  

 

  ــرار ــــــــــــــــقــ                                                  

  بني:   أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل                                   

+قامة قرطاج بلوك س مقّرها  ،  يف شخص ممثّلها القانوين  خمابر طه فارما للمنتوجات الصيدلّيةشركة    :ةّدعيامل

البّكوش    95شّقة   التوفيق شبشوب   2080برج  األستاذ  ;ئبها  ب   ،أر>نة،  املهرييمكتبه  الطّيب  عدد   ، نهج 

   ،صفاقس 3000، 11

   ،من جهة                                                                                                  

عليهااملو  املركزيّة  يّ الصيدل:  ّدعى  الّتونسّية  ة  القانوين،  للبالد  ممثّلها  شخص  ديسمرب   10شارع  ب  مقّرهايف 

مصطفى كمال نهج  مكتبه ب  ،سهيل قّدور   ;ئبها األستاذ  ،تونس،  1082املهرجان    يح  ،51عدد  ،  1948

  ، ، تونس1001، الطّابق الثّاين ،7عدد ، أZتورك

  .من جهة أخرى

اإلطالع على     الّدعوىبعد  التوفيق شبشوب   ةاملقّدم  عريضة  األستاذ  طه    من  نيابة عن شركة خمابر 

واليت جاء   181490بكتابة اeلس حتت عدد    ةواملرمسّ   2018  رسما  14فارما للمنتوجات الصيدلّية بتاريخ  
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) لدواءها  AMM officinaleعلى ترخيص ترويج صيدالين (  2017منّوبته حتّصلت يف شهر ماي    أنّ فيها  

" حملّيا  املصّنع  أنّ ANASTRAاجلنيس  غري  األسعار   "،  مقّرر  من  متكينها  رفضت  والدواء  الصيدلة  إدارة 

لتقوم �لتسويق الفعلي ملنتجها رغم أّ�ا مّدت املخابر األجنبّية مبقّررات أسعار أدويتها دون تعطيل أو �خري.  

رخص   ما هو معمول به يفعمدت املدعى عليها إىل التزّود عن طريق استشارة استشفائّية على عكس  قد  و 

لسنة  الرتوي استشفائي  دويل  عروض  طلب  الدوائي ضمن  االختصاص  هذا  وأدرجت  الصيدالنّية   2018ج 

  .�لرغم من أّن مجيع رخص ترويج الدواء خاّصة �لقطاع الصيدالين

غري احلصول على مقّرر األسعار من وزارة التجارة    2018 جانفي  16بتاريخ  أّ�ا طلبت  العارضة    كما أوردت 

يف خرق لألصل القانوين إدارة الصيدلة والدواء سعت إىل البحث عن خمرج بتغيري طبيعة رخصة الرتويج    أنّ 

  استمّر منعها من ترويج دوائها يف ضرب صارخ لقواعد املنافسة النزيهة. خصة، و للرّ 

ور نيابة عن املّدعى عليها الصيدلّية املركزيّة للبالد الّتونسّية  األستاذ سهيل قدّ   ردّ   وبعد اإلّطالع على  

أّن النزاع الرّاهن خيرج بطبيعته  والذي ورد به    2019أفريل    30بتاريخ    300واملضّمن بكتابة اeلس حتت عدد  

استشفائّية   ترويج  طريق رخصة  التداعي عن  حمّل  �لّدواء  منّوبته  تزّود  أّن  �عتبار  املنافسة  والية جملس  عن 

عوضا عن رخصة ترويج صيدالنّية كان تنفيذا للقرارات اإلداريّة الّصادرة عن اهلياكل العمومّية املختّصة وهي 

والّدوا الصيدلة  واهليإدارة  طالبا  ء  الصيدلّية،  لالختصاصات  الفنّية  االختصاص  ئة  لعدم  الّدعوى  رفض 

واحتياطيّا رفض الّدعوى شكال النعدام املصلحة يف القيام لدى املّدعية �عتبار أّن الدواء موضوع التداعي  

أصال   رفض الّدعوىفهو يطلب  جّدا  بقته للمواصفات. وبصفة احتياطّية  وقع سحبه من الّسوق لعدم مطا
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مل ختالف قواعد املنافسة الشريفة بل طّبقت ما ورد �لقوانني والرتاتيب  دم وجاهة املطاعن �عتبار أّن منّوبتهلع

  اجلاري ¥ا العمل، طالبا كذلك تسجيل دعوى معارضة.    

  29;ئب املّدعى عليها على تقرير ختم األحباث بتاريخ  وبعد اإلّطالع على رّد األستاذ سهيل قّدور    

  فيه �لدفوعات والطلبات الّسابقة.متّسك والذي  2020سبتمرب 

القانوين     املمّثل  قبل  املقّدم من  الطّرح  اإلّطالع على مطلب  بتاريخ  لوبعد  فارما    20شركة خمابر طه 

    .2020أكتوبر 

  .2020 نوفمرب  30بكتابة اeلس بتاريخ  وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املرّمسة

  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة �مللف. 

املتعّلق +عادة تنظيم    2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  

  املنافسة واألسعار، 

عدد   األمر  يف    2006لسنة    477وعلى  اإلداري    2006فيفري    15املؤرّخ  التّنظيم  بضبط  املتعّلق 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة. 

  ديسمرب   �2لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم    نيفالطّر وبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء  

ذة جهان  وحضرت األستا  و¥ا تلت املقّررة السّيدة ;فلة بن عاشور ملّخصا من تقرير ختم األحباث،،  2020

كريشان نيابة عن زميلها األستاذ التوفيق شبشوب ;ئب املّدعية شركة خمابر طه فارما للمنتوجات الصيدلّية  

القضّية طرح  مبطلب  املركزيّة   وحضر  .ومتّسكت  الصيدلّية  عليها  املّدعى  عن  نيابة  قّدور  سهيل  األستاذ 
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  ملحوظاا املظروفة نسخة منها �مللف   فضيلة الرّاحبيوتلت مندوب احلكومة السّيدة    .الّتونسّية وفّوض الّنظر

  . طالبة �ألساس رفض الّدعوى لعدم االختصاص

  .2020 ديسمرب 16إثر ذلك، قّرر اeلس حجز القضية للمفاوضة والتصريح �حلكم جبلسة يوم 

  

    وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:  و>ا                          

املّدعية   مبنتوجات  التزّود  عن  امتناعها  خبصوص  املركزيّة  الصيدلّية  إدانة  إىل  الّدعوى  دف  حيث 

  وخرقها �لّتايل لقواعد املنافسة يف الّسوق.

  طرح القضّية. مطلبا كتابّيا يف  2020 أكتوبر 20بتاريخ املّدعية قّدمت  حيثو 

الطّرحجاء  طاملا  وحيث   امللف على حاله متضّمنا ما يفيد قطعا  ،واضحا وصرحيا  طلب  ومل يكن 

  وجود ممارسات خمّلة �ملنافسة، فقد تعّني قبوله.

  وهلذه األسباب: 

  .طّرحقبول مطلب ال  قرر اIلس

سة السّيد حمّمد العّيادي وعضويّة     وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل eلس املنافسة ب́ر

  .وعصام اليحياوي وحممـد شكري رجبفتحّية محّاد ورمي بوزّ>ن الّسادة السّيدات و 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين.  2020 ديسمرب 16وتلي علنا جبلسة يوم    

  

  كاتبة اجللسة                 الّرئيس                                                  

 ميينة الزيتوين                                               العّيادي  حمّمد           


