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  اجلمهورية التونسية 
  جملس املنافسة 

  182690امللف عدد 
  

  استشاري  امللف:
  مشروع أمر حكومي املوضوع:
لتفصيل القطاع:   صيدليات البيع 

  
  
  
  

  182690الرأي عدد 
  2018 ديسمرب 13الصادر بتاريخ 

  
  
  

  إّن جملس املنافسة،
  

أمر  مشروعحول  رأيالواملتضّمنة طلب السّيد وزير التجارة مراسلة بعد إّطالعه على 
لتفصيل    .حكومي يتعّلق بتنظيم استغالل صيدليات البيع 

املتعّلق  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  منه. 11الفصل  وخاصة عادة تنظيم املنافسة واألسعار

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

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العامة وفق الّصيغ القانونّية جللسة 
  .2018 ديسمرب 13ميساخليوم 

  الّنصاب القانوين.وبعد التأّكد من توّفر 

  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد احلبيب الصيد يف تالوة تقريره الكتايب.
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لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 
  

   لالستشارةاإلطار العام  .1
لس املنافسة إىل  يهدف مشروع األمر احلكومي املعروض على الرأي اإلستشاري 

بتنظيم ق املتعلّ  1992جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1206إلغاء وتعويض األمر عدد 
لتفصيل من أجل إعادة تنظيم إحداث وإستغالل صيدليات البيع  صيدليات استغالل البيع 

دواء من املواطن وتوفري مواطن شغل إضافية للصيادلة من لتفصيل وذلك ملزيد تقريب ال
لتفصيل مع احملافظة على دميومة  خالل تيسري شروط إحداث صيدليات جديدة للبيع 

  الصيدليات املوجودة وذلك من خالل:

  ت إىل العتماد على عدة  5منطقة عوض  13إعادة ترتيب املعتمد وذلك 
معايري مبا يف ذلك معدالت أرقام املعامالت من خالل بعث مناطق وسيطة وجعل 

 3600و 16000ساكن عوض عن  3200و 16000املنطقتني القصوى والدنيا 
لنسبة لبعض  ،ساكن إلضافة إىل التخفيض يف الشرط العددي املعمول به 

نة وصفاقس  ت تونس وأر ت إلحداث الصيدليات النهارية على غرار بلد البلد
ارية ما سيخلق  140وساقية الدائر والذي سيمّكن من إحداث قرابة  صيدلية 

ن املواطن من موطن شغل جديدة. كما سيساهم يف تقريب الدواء م 600قرابة 
 خالل إعادة حتيني اخلارطة الصحية عرب توزيع جديد للصيدليات اخلاصة.

  ا كثافة سكنية على ملناطق النائية واليت تتوفر  متكني بعض العمادات املوجودة 
ي من غرار الربجني من معتمدية مساكن والشماخ من معتمدية جرجيس وبلّ 

مدية مارث من إمكانية إحداث معتمدية بوعرقوب ومارث الشمالية من معت
ا.  صيدليات خاصة 

  ّت اليت متكني الصيادلة املرمس ت والبلد ملعتمد ني بقائمات اإلنتظار اخلاصة 
بعة للصيدلية املركزية من األولوية يف إحداث  ا وكاالت صيدلية  توجد 

لرجوع لق ا تلك الوكاالت وذلك  لعمادات اليت توجد  ارية  ائمات صيدليات 
اإلنتظار اليت يتّم مسكها على مستوى املعتمدية اليت تتبعها العمادات املعنية، وقد 
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ا هذه الوكاالت  لعمادات اليت توجد  ّمت التوّجه حنو اعتماد صيغة اإلحداث 
ت عملية واالستغناء عن إحالة الوكاالت الصيدلية اليت أدّ  ت إىل خلق صعو

 والتقّيد مبا يلي:
  ملعتمدية اليت تتبعها العمادة احرتام الرت تيب الوارد بقائمة االنتظار اخلاصة 

ا الوكالة.  املعنية اليت توجد 
  تكريس قاعدة اإلحداث الفوري أي دون مراعاة للشرط العددي املنطبق

لنظر العمادة املعنية.  على املعتمدية أو البلدية اليت ترجع هلا 
 ا  خارج العمادة اليت أحدثتلصيدلية وضع أحكام تتعّلق مبنع نقل ا

لدواء عن قرب  وذلك لتمكني مساكين هذه املناطق من مواصلة التزّود 
 ويف نفس الوقت توفري مواطن شغل إضافية لفائدة الصيادلة.

  وضع أحكام جديدة تتعّلق مبنع نقل الصيدليات النهارية اليت سبق إحداثها
ساكن أو  4000ليت تعّد أكثر من لعمادات املوجودة خارج املناطق البلدية وا

دف مواصلة تقريب  لعمادات على معىن هذا األمر احلكومي وذلك  احملدثة 
  الدواء من متساكين تلك العمادات.

  وضع أحكام جديدة تنّص صراحة على احتساب الصيدليات النهارية احملدثة
ت والعمادات ضمن قاعدة الشرط العددي املنطبقة على املعت مدية اليت لبلد

تتبعها البلدية أو العمادة املعنية تبعا ملا ّمت اعتماده من ختفيض يف الشرط العددي 
ت اليت تبعها هذه العمادات  مما ميّكن من إحداث صيدلية  املنطبق على املعتمد

 إضافية أو تقريب عدد السكان الضروري لذلك.
 "لتفصيل من صنف "ب على أساس  ضبط عدد رخص إحداث صيدليات البيع 

 40000عدد سكان كّل بلدية بنسبة صيدلية واحدة لكّل قسط نصف كامل يعّد 

ساكن. وهو  60000ساكن عوض عن صيدلية واحدة لكّل قسط غري كامل يعّد 
حداث حوايل  لتايل خلق قرابة  ،صيدلية ليلية جديدة 18ما يسمح  موطن  50و
  لليل من املواطن . شغل جديد وتقريب الدواء

لتفصيل  .2   اإلطار الّتشريعي والّرتتييب املنّظم لصيدليات البيع 
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لتفصيل جبملة النصوص القانونية والرتتيبية اآلتية:   ينّظم نشاط صيدليات البيع 
  واملتعّلق بتفقدية  1961ماي  31املؤرّخ يف  1961لسنة  15القانون عدد

  . سات الصيدلية وغريها من املؤسّ الصيدليات 
 املتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية وعلى مجلة   1973لسنة55  القانون عدد

ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  32النصوص اليت نّقحته وخاّصة القانون عدد 
2008 .  
  املتعّلق بتنظيم  1992جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1206األمر عدد

لتفصيل .   استغالل صيدليات البيع 
  1982 ماي 21يف املؤرّخ قرار وزيري اإلقتصاد الوطين والصحة العمومية 

سعار املواد الصيدلية، مثلما نقّ و    .1988مارس  14لقرار املؤرّخ يف  حاملتعلق 
  املتعّلق بضبط قائمة  1994جويلية 15قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف

 .)مجلة و تفصيل(األنشطة التجارية اليت حتتوي وجو على مرحليت توزيع 

 احملتوى املاّدي ملشروع األمر .3
  

فصل إضافة إىل ملحقني، يتعّلق األول برتتيب  22احتوى مشروع األمر املعروض على 
ت حسب مناطق على أساس حاجيات الصّحة العموميّ  ّلق الثاين برتتيب تع يف حني ياملعتمد
ت حسب مناطق على أساس حاجيات الصّحة العمومية.   البلد

  السـوق املـرجعية : .4
لتفصيل .  تتعّلق السوق املرجعية يف استشارة احلال بسوق صيدليات البيع 

، حيث يعترب احلصول يعترب قطاع الصيدلة من القطاعات احليوية يف املنظومة الصحيةو 
ناصر األساسية للحق يف الصحة، ومن أهّم مقّومات هذا العنصر هو على الدواء من أهم الع

سعار مقبولة ، ومن أهّم توصيات جلنة حقوق االنسان  لكميات الكافية و ضرورة توّفره 
لألمم املتحدة ضرورة أن تعمل الدول على تسهيل احلصول على األدوية سواء من حيث 

ا من أماكن إقامة السكا   ن .تكلفتها أو من قر
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  3املؤرخ يف 1973لسنة  55ويعود تنظيم قطاع الصيدلة يف تونس إىل القانون عدد 
املتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية ومجيع النصوص اليت نّقحته أو متمته، حيث يعّرف  1973أوت 

لتفصيل  10الفصل  ا " املؤّسسة املخّصصة لتنفيذ من هذا القانون صيدلية البيع  ّ
الوصفات الطبية وحتضري األدوية املرسومة بدستور الصيدلية"، وهو نشاط خمّصص للمحرزين 

سند الرتخيص من قبل وزارة الصحة طبقا ملعايري وشروط يو على الشهادة الوطنية يف الصيدلة. 
  تضبط مسبقا.

ار وّمت يف مرحلة أوىل ضبط التوزيع اجلغرايف لصيدلي لتفصيل العاملة  وليال  اات البيع 
مارس  16املؤرخ يف  1976لسنة  233وكذلك عدد رخص االستغالل مبقتضى األمر عدد 

لتفصيل 1976 نية إلغاؤه وتعويضه  ،املتعلق بتنظيم استغالل صيدليات البيع  ّمث ّمت يف مرحلة 
والذي قّسم الصيدليات إىل صنفني  1992جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1206ألمر عدد 

لنهار ،صنف "أ"   وصنف "ب" وهي صيدليات الليل.  ،وهي صيدليات تفتح 
على ملمارسة مهنة الصيديل مع احملافظة  دقيق ع على وضع إطار قانويناملشرّ  وقد عمل

وضمان تقريب  تنظيمهاأساسا على ضمان حسن التنافسي مّتبعا سياسة تقوم و  احلرّ  طابعها
  مستحّقيه.واء من الد

تسند رخص استغالل الصيدليات  ،من األمر املشار إليه " 18وطبقا ألحكام الفصل 
لنسبة لكل  من صنف " أ " و"ب " من قبل وزير الصحة العمومية حسب نظام األولوية 

د وحتدّ  ،ها وزارة الصحة العمومية "الذي يضبط بقائمات انتظار تعدّ و معتمدية أو بلدية  
  اد قائمات االنتظار املذكورة بقرار من وزير الصحة العمومية.  شروط إعد

ق بتنظيم املتعلّ  1992جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1206وقد شهد األمر عدد 
لتفصيل عديد التنقيحات املتتالية ّمت  1993/2004/2007 1استغالل صيدليات البيع 

رقم معامالت الصيدليات مبقتضاها مراجعة مقاييس إسناد الرخص اليت تقوم أساسا على 
متاشيا مع التغيريات االقتصادية واالجتماعية اليت معتمدية وعمادة  املوجودة وعدد سكان كلّ 

                                                            
  1993جويلية  3املؤرخ يف  1993السنة  1448األمر عدد   1

  2004ماي  3املؤرخ يف  2004لسنة  1058األمر عدد 
  2007أفريل  16املؤرخ يف  2007لسنة  945األمر عدد 
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وحتقيقا للحّد األدىن من التغطية الصحية للمواطنني وتقريب الدواء  ،تعيشها البالد من جهة
  .  طن من جهة أخرىمن املوا

 172640عدد أصدر رأ استشار حتت كما جتدر اإلشارة إىل أّن جملس املنافسة 
رمى إىل تنقيح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل يتعّلق مبشروع أمر ي  2017جويلية  13بتاريخ 

استغالل  املتعّلق بتنظيم 1992جوان  22خ يف املؤرّ  1992لسنة  1206من األمر عدد   3
لتفصيل ت اليت يبلغ  صيدليات البيع  ملعتمد دف إىل فتح عدد إضايف من الصيدليات 

ا    ساكن. 4000ساكنا عوضا عن  3800عدد سكا
دف إىل  ممّا تقدّ ويتبّني  توسيع جماالت التغطية م أّن مجيع هذه التنقيجات إّمنا 

لتفصيل خارج املناطق ضفاء مزيد من املرونة على مستوى وإ البلدية بصيدليات البيع 
ت اجلديدة ، وهو ما انعكس على عدد الصيدليات وعلى توزيعها اجلغرايف طبقا ملا  االحدا

  يربز من اجلدول التايل :
  

  
  

لتفصيل ما يزيد عن  صيدلية خاّصة موّزعة على   1700وتعّد اليوم سوق بيع األدوية 
لشكل كامل تراب اجلمهورية حسب نظام  إداري مدروس مبا يسهل معه توّفر الدواء 
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بعث ما م للقطاع يف املطلوب . وقد سامهت التنقيحات املدخلة على اإلطار التشريعي املنظّ 
  .صيدلية سنو  33ل سنوي يقارب األخرية ومبعدّ ة صيدلية جديدة خالل العشري 364يقارب 

  
  

لس ر  .5   أي ا

  ال يثري مشروع األمر احلكومي املعروض أيّة مالحظة من زاوية املنافسة. 
  تجه اإلشارة إىل املالحظات الشكلية التالية:  تويف املقابل 

  على رأي جملس املنافسة طبقا ملا  مشروع األمريتعني الّتنصيص ضمن قائمة إطالعات
 2016أوت  19خ يف املؤرّ  2016لسنة  1148من األمر عدد  5تقتضيه أحكام الفصل 

لس املنافسة حول مشاريع  واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 
"ترفق مشاريع الّنصوص التشريعية عند ينّص على أن  والذيالنصوص الرتتيبّية، 

سة احلكومة بنسخة من رأي جملس املنافسة ومذّكرة تفسرييّة  إحالتها إىل مصاحل ر
لس وبيان مدى االستجابة هلا أو الردود عليها وأسباب عدم تتضّمن اقرتاحات  ا

االستجابة عند االقتضاء. وتنسحب أحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل على إحالة 
سة احلكومة. ويتم يف هذه احلالة الّتنصيص  مشاريع النصوص الرتتيبية على مصاحل ر

ل  نّص".على رأي جملس املنافسة ضمن االّطالعات اخلاصة 
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 لتنصيص على األ سي عدد المر يتعّني حتيني  قائمة اإلطالعات   2018لسنة  125ر

حلكومةاملتعّلق  2018نوفمرب  14ؤرخ يف امل  .بتسمية أعضاء 

  
 2018 ديسمرب 13 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ 

سة السيّ  ن وّمخوسي  السّيدة والّسادةوعضويّة  رضا بن حممودد بر حمّمد العّيادي ورمي بوزّ
لّسعود للطيف  بوعبيدي وأكرم الباروين ومعز العبيدي وخالد السّالمي وسامل  ومصطفى 

يخ روحه وكاتب اجللسة السّيد ور املقّرر العام السّيد حمّمد شوحبض ،وحممد شكري رجب
  .نبيل الّسمايت

  
       

  يسالّرئـ                                        

 رضـا بن حممـود                                                  


