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  اجلمهورية التونسية 
  جملس املنافسة 

  182691امللف عدد 
  

  استشاري  امللف:
  قرارمشروع  املوضوع:
لتفصيل القطاع:   صيدليات البيع 

  
  
  
  

  182691الرأي عدد 
  2018 ديسمرب 13الصادر بتاريخ 

  
  
  

  إّن جملس املنافسة،
  

قرار  مشروعحول  رأيالواملتضّمنة طلب السّيد وزير التجارة مراسلة بعد إّطالعه على 
من وزير الصحة يتعّلق بضبط شروط إعداد قائمات اإلنتظار إلحداث صيدليات البيع 

   .لتفصيل

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

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 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.
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  وبعد االستماع إىل املقّرر السّيد احلبيب الصيد يف تالوة تقريره الكتايب.

لس املنافسة على ما يلي:   وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العامة 
  

  اإلطار العام لالستشارة  .1
قرار وزير الصحة املتعّلق بضبط شروط إعداد قائمات اإلنتظار  مشروعيندرج 

لتفصيل يف إطار خمرجات  اللجنة املكلفة بتحيني وإصالح اإلطار إلحداث صيدليات البيع 
املتكونة من خمتلف األطراف املتدخلة يف القطاع من   -القانوين املنظم ملهنة الصيدلة يف تونس 

ت للصيادلة   –اخلواص واالستشفائيني ومجعيات ممثلة للصيادلة الشبان كلية وعمادة ونقا
إدخال مجلة من التعديالت يف بعض األوامر يف إطار مراجعة شاملة ملختلف واليت أقّرت 

ذا القطاع احلساس مع خلق مواطن شغل جديدة للشبان وحيفظ  القوانني مبا يضمن النهوض 
 .حقوقهم

روع الوزاري إلصالح قطاع الصيدلة وحتسني نها املشالتعديالت اليت تضمّ  ومن أهمّ 
جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1206األمر عدد  إلغاء وتعويضالقوانني اإلطارية املنظمة له 

لتفصيل، صيدليات بتنظيم استغاللق املتعلّ  1992 عالوة على مراجعة قرار وزير الصحة  البيع 
بضبط شروط إعداد قائمات اإلنتظار إلحداث  املتعّلق 1993أوت   26العمومية املؤرخ يف 

لتفصيل   .صيدليات البيع 
  يف: القرار موضوع اإلستشارة املاثلة وتتمّثل أهم التعديالت اليت تضّمنها مشروع

 ائمات.الرتسيم بقائمة انتظار واحدة عوضا عن ثالث ق -
 ني.جتديد الرتسيم بقائمات اإلنتظار لغاية حتيني وضعيات الصيادلة املرمسّ  -

دف التعديالت املقرتحة إىل تكريس مبدأ املساواة بني الصيادلة املرتشّ  حني و
لتفصيل ومزيد إحكام شروط الرتسيم بقائمات اإلنتظار وإلزام  إلستغالل صيدليات بيع 

لتحيني املستمّر ل   .تلك القائماتاإلدارة 

لتفصيل .2   اإلطار الّتشريعي والّرتتييب املنّظم الستغالل صيدليات البيع 
لتفصيل جبملة النصوص القانونية والرتتيبية اآلتية:   ينّظم نشاط صيدليات البيع 
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  املتعّلق 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  14 لقرار 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 القرار  .3
  

لس املنافسة على  فصل  16احتوى مشروع القرار املعروض على الرأي اإلستشاري 
لتفصيل.  إضافة إىل أمنوذج طلب جتديد الرتسيم بقائمات اإلنتظار   إلحداث صيدلية البيع 

  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 
مقّومات هذا العنصر هو على الدواء من أهم العناصر األساسية للحق يف الصحة ، ومن أهّم 

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 السكان .   تكلفتها أو من قر
  3املؤرخ يف 1973لسنة  55ىل القانون عدد ويعود تنظيم قطاع الصيدلة يف تونس إ

املتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية ومجيع النصوص اليت نّقحته أو متمته، حيث يعّرف  1973أوت 
لتفصيل  10الفصل  ا "من هذا القانون صيدلية البيع  املؤّسسة املخّصصة لتنفيذ  ّ
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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 لصيدليات البي لتفصيل العاملة  وليال  اع 

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 

صيدليات إىل صنفني والذي قّسم ال 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.الدواء من 
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  

  شروط إعداد قائمات االنتظار املذكورة بقرار من وزير الصحة العمومية.  
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 خص اليت تقوم أساسا على مبقتضاها مراجعة مقاييس إسناد الر 

متاشيا مع التغيريات االقتصادية واالجتماعية اليت معتمدية وعمادة  املوجودة وعدد سكان كلّ 
وحتقيقا للحّد األدىن من التغطية الصحية للمواطنني وتقريب الدواء  ،تعيشها البالد من جهة

  .  من املواطن من جهة أخرى
يهدف إىل تنقيح  2017كما جتدر اإلشارة إىل أنّه قد ّمت عرض مشروع أمر سنة 

جوان  22خ يف املؤرّ  1992لسنة  1206من األمر عدد   3أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 

                                                            
  1993جويلية  3املؤرخ يف  1993السنة  1448األمر عدد   1

  2004ماي  3املؤرخ يف  2004لسنة  1058األمر عدد 
  2007أفريل  16املؤرخ يف  2007لسنة  945األمر عدد 
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لتفصيل تنظيماملتعّلق ب 1992 دف فتح عدد إضايف من  استغالل صيدليات البيع 
ا  ت اليت يبلغ عدد سكا ملعتمد   ساكن. 4000ساكنا عوضا عن  3800الصيدليات 

دف إىل  ممّا تقدّ ويتبّني  توسيع جماالت التغطية م أّن مجيع هذه التنقيجات إّمنا 
لتفصيل خارج املناطق إضفاء مزيد من املرونة على مستوى و  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 

بعث ما م للقطاع يف املطلوب . وقد سامهت التنقيحات املدخلة على اإلطار التشريعي املنظّ 
  .و صيدلية سن 33ل سنوي يقارب األخرية ومبعدّ ة صيدلية جديدة خالل العشري 364يقارب 
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لس  .5   رأي ا

لس املنافسة املالحظات الشكلية  يثري مشروع القرار املعروض على الرأي اإلستشاري 
  التالية :  

القرار على رأي جملس املنافسة طبقا ملا مشروع يتعني الّتنصيص ضمن قائمة إطالعات  .1
 2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148من األمر عدد  5تقتضيه أحكام الفصل 

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

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

لنّص".  على رأي جملس املنافسة ضمن االّطالعات اخلاصة 
لتنصيص على األ .2 سي عدد المر يتعّني حتيني  قائمة اإلطالعات   2018لسنة  125ر

حلكومةباملتعّلق  2018نوفمرب  14ؤرخ يف امل  .تسمية أعضاء 
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حية املالحظات العاّمة،  نّصت الفقرة الثانية من الفصل  من مشروع القرار  6ومن 
على أنّه"ويف صورة عدم جتديد الرتسيم يف التاريخ احملّدد، يتّم آليا شطب الصيديل املعين املعروض

ا."   .من قائمة اإلنتظار املرسم 
كون على دراية ووعي كافيني بكّل التبعات وحىت ي ،وملزيد ضمان حقوق الصيديل 

، وملنحه فرصة للتدارك خاّصة يف حالة الظروف القاهرة  ،املرتتّبة عن ختّلفه عن جتديد الرتسيم
لربيد مضمون  يستحسن التنصيص على أجل إضايف للتدارك بعد التنبيه عليه وتبليغه بذلك 
 الوصول.

  
 2018 ديسمرب 13 بتاريخلس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ 

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

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

  
       

  يسالّرئـ                                        

 رضـا بن حممـود                                                  


