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  الحمد �                                            اجلمهورية الّتونسية 

  جملس املنافسة   

  الدائرة القضائّية األوىل 

  181492 القضية عدد:  

     2020  ديسمرب   16(ريخ القرار:  

 

  ــرار ــــــــــــــــقــ                                                       

  بني:   أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل                                          

    

: شركة خمابر طه فارما للمنتوجات الصيدلّية يف شخص ممثّلها القانوين، مقّرها �قامة قرطاج بلوك س  ةّدعيامل

، 11عدد    ، مكتبه بنهج الطّيب املهريي  ،=ئبها األستاذ التوفيق شبشوب   أر4نة،  2080برج البّكوش    95شّقة  

   ،صفاقس 3000

 ،  من جهة                                                                                                  

، 1948ديسمرب  10شارع ب مقّرهاة املركزيّة للبالد الّتونسّية يف شخص ممثّلها القانوين، يّ الصيدل: ّدعى عليهااملو 

املهرجان    ،51عدد   األستاذ  ،  1082حي  قّدور،تونس، =ئبها  بنهج    سهيل  أXتورك،  مكتبه  مصطفى كمال 

  ، ، تونس1001، ، الطّابق الثّاين7عدد 

  .من جهة أخرى                                                                                             

الّدعوى عريضة  على  اإلطالع  عن    من  ةاملقّدم  بعد  نيابة  شبشوب  التوفيق  "طه    شركةاألستاذ  خمابر 

واليت جاء ،  181492حتت عدد    2018مارس    14الصيدلّية واملضّمنة بكتابة اcلس بتاريخ    فارما" للمنتوجات 
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كأّول دواء   "IMMUPRY gélules"  لدوائهاعلى رخص ترويج    2015  منذ سنة أّن املّدعية حتّصلت  فيها  

}ّول طلب عروض هلذا    2017وفازت يف    جنيس للدواء األصلي املصّنع من قبل خمابر "نوفارتيس" األجنبّية 

    .وّمت تسويق منتجها عرب مسالك الصيدلّية املركزيّة التونسّية  ،االختصاص

حتّفظ صادر عن أحد املستشفيات العمومّية يفيد وجود سيالن على كبسوالت الدواء  غري أنّه وعلى إثر 

ركزيّة برفع عّينات وبسحب دفعات قامت إدارة الصيدلة والدواء التابعة لوزارة الصحة العمومّية مع الصيدلّية امل 

توّفر كميّ  رغم  "نوفارتيس"  األجنيب  املخرب  من  مباشرة  �لتزّود  والقيام  الرتويج  من  الدّ الدواء  من  واء ات كبرية 

املّدعية   احلاجيات لدى  وتسديد  الكبسوالت  تعويض  ميكنه  حملول  شكل  عنيف  فضال  �لقيام   ،  تعّهدها 

  ات جديدة سليمة. لتصنيع دفع�الجراءات الّالزمة 

دون وجه حق من خالل  ويعيب =ئب املّدعية على الصيدلّية املركزيّة تعّمدها احلّد من املنافسة املشروعة  

أمام ولوج دواء   العراقيل  اليت متّكنت من مواصلة ممارستها    منّوبته وضع  األجنبّية  للمخابر  الّسوق خدمة  إىل 

وهو ما يعّد من قبيل األفعال املخّلة �ملنافسة اليت نص عليها الفصل اخلامس من القانون عدد   ، االحتكاريّة

  .2015لسنة  36

الصيدلّية املركزيّة للبالد الّتونسّية  املّدعى عليها  تقرير األستاذ سهيل قّدور نيابة عن    وبعد اإلّطالع على

منّوبته أبرمت يف أّن  والذي ورد به  ،  2019  فيفري  23بتاريخ    303كتابة جملس املنافسة حتت عدد  املضّمن ب

بكميّ  للتزّود  عمومّية  صفقة  املّدعية  مع  مشموال�ا  دواء نطاق  ومنها  الدوائّية  االختصاصات  من  ات 

"IMMUPRY  "خمتلفة.  يف بعبوات  الصّ تلقّ قد  و   شكل كبسوالت  وحدة  والدّ ت  الصّحة يدلة  بوزارة  واء 

واء موضوع التداعي فقّررت شارل نيكول بتونس خبصوص سالمة وجودة الدّ العمومّية شكوى من مستشفى  
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واء غري عازلة.  أّن كبسوالت الدّ   من خاللهثبت  نات لالختبار  د الصيديل إرسال عيّ نسيق مع إدارة التفقّ �لتّ 

اقرتحت   ذلك  على كل  املتابعةوبناءا  الدّ   جلنة  مراسحب كمّيات  وتوجيه  للمواصفات  املطابقة  غري  سلة واء 

واء يف انتظار تكوين خمزون جديد من االختصاصات ائل من الدّ كل السّ لإلعالم لألطباء القرتاح اعتماد الشّ 

اليت ّمت سحبها ودعوة الصيدلّية املركزيّة بصورة طارئة إىل إعادة تكوين خمزون احتياطي ملّدة ثالثة أشهر من 

وتدعي أقراص جافّة  مماثلة يف شكل  املخزون يفاختصاصات  وإجم  تفقّ  شكل حملول سائل  موقع راء  د على 

  ركة املّدعية. واء لدى الشّ تصنيع الدّ 

املقرتحات قد  و  على كافة  العمومّية  الصّحة  وزيرة  اجلّ   صادقت  على حمضر  �ملوافقة  وأصدرت �مضائها  لسة 

املتعّلق بسحب الكمّيات غري املطابقة للمواصفات ومراقبة بقّية    2017جويلية    19بتاريخ    2972القرار عدد  

  ة. ة املركزيّ لصيدليّ عن ا 24/2017 عدديف الغرض رمسي صدر منشور   كما األقساط املرّوجة �لّسوق الّتونسّية.  

على   الصيدلّية املركزيّة سوف حترص  حة لطمأنتهم }نّ هت وزيرة الصّحة العمومّية مذكرة ملهنيي الصّ وجّ كما  

  وق ودرء االضطرا�ت احلاصلة يف أفضل اآلجال.  تزويد السّ 

ات بسحب كافة كميّ يقضي  عن وزيرة الصّحة العمومّية    2017جويلية    24بتاريخ    3117وقد صدر قرار عدد  

الرمسي عدد  واء  الدّ  منشورها  املركزيّة  الصيدلّية  عليه  بناءا  تكليف    ،25/2017أصدرت  بناء على  من وتوّلت 

الصحّ  العمومّية  وزارة  �الختصاص  ة  التزّود  يف  الفجئي  االنقطاع  ا  تدارك  خمز̈و تكوين  وإعادة  املعين 

" خمابر  مع  املباشر  التفاوض  طريق  وقع سحبه عن  للذي  مماثل  بدواء  بصورة  االسرتاتيجي  وذلك  نوفارتيس" 

مع اإلشارة إىل أّن املّدعية قد ،  رف االستثنائي املطروحاستعجالّية واستثنائّية أمام حالة التأّكد القصوى والظّ 
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إىل عدم وجاهة  تقريرها  اهليئة يف  العمومّية وخلصت  للصفقات  واملراجعة  املتابعة  هيئة  لدى  قّدمت شكوى 

  املطاعن املثارة.  

 عن والية جملس املنافسة لتعّلقه   احلكم مبدئّيا بعدم االختصاص خلروج النزاع  ب فهو يطلبلكّل هذه األسبا

     بقرارات وعقود إداريّة واحتياطّيا برفض الدعوى أصال لتجّردها من كل سند قانوين أو واقعي. 

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

   .�لدفوعات والطلبات الّسابقةفيه متّسك والذي  2020سبتمرب 

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

    .2020أكتوبر 

  . 2020 سبتمرب  22وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املرّمسة بكتابة اcلس بتاريخ 

  وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة �مللف. 

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

  املنافسة واألسعار، 

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

  وسري أعمال جملس املنافسة.

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

وحضرت األستاذة جهان    و²ا تلت املقّررة السّيدة =فلة بن عاشور ملّخصا من تقرير ختم األحباث،،  2020

التوفيق شبشوب =ئب املّدعية شركة خمابر طه فارما للمنتوجات الصيدلّية   نيابة عن زميلها األستاذ  كريشان 
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بة عن املّدعى عليها الصيدلّية املركزيّة الّتونسّية وحضر األستاذ سهيل قّدور نيا  .ومتّسكت مبطلب طرح القضّية

الّنظر السّيدة    .وفّوض  احلكومة  مندوب  الرّاحبيوتلت  منها �مللف  فضيلة  نسخة  املظروفة  طالبة    ملحوظا�ا 

  . �ألساس رفض الّدعوى لعدم االختصاص

  .2020 سمربدي 16إثر ذلك، قّرر اcلس حجز القضية للمفاوضة والتصريح �حلكم جبلسة يوم 

  وBا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:                           

العراقيل   حيث املنافسة من خالل وضع  احلّد من  لتعّمدها  املركزيّة  الصيدلّية  إدانة  إىل  الّدعوى  �دف 

    . أمام ولوج دواء املّدعية إىل الّسوق ومتكني املخابر األجنبّية من مواصلة ممارستها االحتكاريّة

  طرح القضّية. مطلبا كتابّيا يف  2020 أكتوبر 20بتاريخ املّدعية  قّدمتحيث و 

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

  ممارسات خمّلة �ملنافسة، فقد تعّني قبوله. 

  وهلذه األسباب: 

  .طّرحقبول مطلب ال  ر اIلسقرّ 

العّيادي وعضويّة    السّيد حمّمد  بر¹سة  املنافسة  األوىل cلس  القضائّية  الّدائرة  القرار عن  وصدر هذا 

  .فتحّية محّاد ورمي بوز4ّن وعصام اليحياوي وحممـد شكري رجبالّسادة السّيدات و 

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

  كاتبة اجللسة                 الّرئيس                                                  

   ميينة الزيتوين                                               العّيادي  حمّمد           


