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  ** استشاري **      

  
  القطاع : األدوية واملستحضرات الطبية وشبه الطبية 

  
  162603الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة
   2017مارس  30بتاريخ 

  إّن جملس املنافسة،
مارس  23ببنزرت بتاريخ  بعد االطالع على مكتوب الغرفة اجلهوية للمستشارين اجلبائيني

طلبا إلبداء الرأي حول كيفية حتديد أسعار األدوية  واملستحضرات الطبية والشبه الطبية عند  2016
لتفصيل طبقا لقرار وزير الصحة العمومية والتجارة املؤرخ يف  املتعلق بتنقيح  1996فيفري  29البيع 

سعار املو  1982ماي  21القرار املؤرخ يف    اد الصيدلية .املتعلق 
املتعّلق و  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36 عدداإلّطالع على القانون  وبعد

  املنافسة واألسعار.عادة تنظيم 
املتعّلق بضبط التنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى
  املنافسة.وسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 

املتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع النصوص الرتتيبّية.    االستشارة الوجوبّية 

لس وفق الصيغ القانونّية جللسة يوم اخلميس        30و بعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .  2017 مارس

  بعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين. و  

  . الكتايب تقريره تالوةاملقّرر السّيد حممد شيخ روحه يف  إىل االستماع وبعد 
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لس املنافسة على  و   ما يلي:بعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
I  اإلطار العام لالستشارة :  

 29الصحة العمومية والتجارة املؤرخ يف  يوزير تتعلق استشارة احلال بتطبيق أحكام قرار 
سعار املواد الصيدلية   1982ماي  21املتعلق بتنقيح القرار املؤرخ يف  1996فيفري  املتعلق 

لقرار املذكور كنسبة هامش  ومدى امكانية اعتماد معدل نسب هوامش الربح اخلام املنصوص عليها 
لتفصيل واملوظفة على شراءاته من املواد  ربح خام موحدة راجعة لصاحب الصيدلية عند البيع 

لتفصيلالصيدلية املستوردة أو املصنعة حمليا فضال عن التساؤل على   تبعات حتديد أسعار البيع 
عتماد نسبة هامش ربح خام معدلة وموحدة توظف على جمموع شراءات الصيديل من األدوية 

 البيطري .  أو ملستحضرات الطبية والشبه طبية ذات االستعمال البشريوا

 اإلطار القانوين والتشريعي  : 

  أحكام ومقتضيات الّنصوص الّتالية: إىلوتوزيعها  خيضع قطاع املواّد الصيدلية
وغريها واملتعّلق بتفقدية الصيدليات  1961ماي  31املؤرّخ يف  1961لسنة  15القانون عدد  -

  . من املؤسسات الصيدلية 
  و املتعّلق بتنظيم املواد السمية.1969لسنة  45القانون عدد  -
و املتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية وعلى مجلة النصوص اليت نّقحته   1973لسنة55 القانون عدد  -

  . 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  32وخاّصة القانون عدد 
و  املتعّلق  بتنظيم الصيدلية 1978 مارس  8املؤرّخ  يف 1978 لسنة  23القانون عدد  -

  البيطرية.
لصيدلية املركزية. 1990نوفمرب  26املؤرّخ يف  1990 لسنة 105القانون عدد  -   و املتعّلق 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  - املتعلق 

  . األسعارو 
املتعّلق بسّن قانون واجبات   1975نوفمرب  14املؤرّخ يف  1975لسنة 835األمر عدد  -

 الّصيدّيل  .
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ملواّد  واملنتوجات و  1991ديسمرب  23املؤرخ يف  1991لسنة  1996 األمر عدد - و املتعلق 
طريها وعلى مجيع النصوص اليت  نّقحته أو اخلدمات املستثناة من نظام حرية األسعار و طرق 

  .1995املؤرخ يف جوان  1995لسنة  1142متّمته و خاّصة منها األمر عدد  
و املتعّلق بتنظيم إستغالل مؤسسات  1991جوان  8املؤرخ يف 1991 لسنة  886أمر عدد  -

جلملة املوزعون يف الصيدلة.   البيع 
سعار 1982 ماي  21يف املؤرّخ الوطين و الصحة العمومية  قرار وزيري اإلقتصاد - و املتعلق 

  .1988مارس  14 املواد الصيدلية، مثلما نقحه القرار املؤرّخ يف 
املتعّلق بضبط قائمة األنشطة و  1994جويلية 15اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف قرار وزير  -

  .)تفصيلمجلة و (التجارية اليت حتتوي وجو على مرحليت توزيع 
II : دراسة السوق 

وكيفية حتديد أسعارها على مستوى 1املواد الصيدلية األدوية و تتعلق سوق استشارة احلال بسوق 
لتفصيل  .   البيع 

فلئن كانت إىل حدود الثمانينات  احلديثة ،تعترب صناعة األدوية يف تونس من الصناعات و 
لنسبة لألدوية ومعهد   ) SIPHATحكرا على كل من الشركة التونسية للصناعات الصيدالنية ( 

القطاع  فإنّ ، لألدوية البيطرية   SOVETEXو مؤسسة   SERUMستور للتالقيح واألمصال 
نها عالمات جتارية عاملية على لألدوية البشرية من ضم 33ع بني وحدة تتوزّ  74اليوم حوايل  يضمّ 
إلنتاج  35بيطرية و  6و  Sanoufi ;Aventis ,Pierre Fabre Pfizer, BMS UPAغرار 

  .)   DES DISPOSITIFS MEDIVAMENTS(  2املستلزمات الطبية
 صناعة األدوية يف وتلّيب  ، 2016و 2000ما بني سنة  %12 تناهزق القطاع نسبة منو وحيقّ 

من  %6ل إال من احتياجات البالد يف حني تبقى نسبة الصادرات ضعيفة حيث ال متثّ  %49تونس 
  تتوىل الصيدلية املركزية بصفة حصرية %51ّما الواردات من األدوية فهي قرابة أ.  3يالتصنيع احمللّ 

  توفريها خاصة من فرنسا وسويسرا واململكة املتحدة وغريها .
                                                           

  لية وذلك يف إطار ونح التاشرية والرتخيص بوضعها على ذمة االستهالك .الصيد االشراف الفمي على الصيدلية املركزية والصيدليات االستشفائية ومراقبة توريد وصنع األدوية وكذلك مراقبة تسويق املواد الصيدلية وشبهتتوىل وحدة الصيدلة بوزارة الصحة العمومية املسامهة يف وضع سياسة الوزارة يف ميداين األدوية املعدة لالستعمال البشري أو البيطري و  1

ا وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك  1990سبتمرب  3املؤرخ يف  1990لسنة  1400وتعرف هذه املواد حسب أحكام األمر عدد   املتعّلق بضبط قواعد التطبيق احملكم لصنع األدوية املعّدة للطّب البشري ومراقبة جود
لقانون    .2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  32لقانون عدد املتعلق بتنظيم املهن الصيدلية املنّقح واملتّمم مبقتضى ا 1973أوت  3املؤرخ يف  1973لسنة  55عــدد إشهارها، كل دواء حسبما وقع تعريفه 

احليوان لتشخيص مرض أو  :"كل مادة أو مركب يقدم بكونه له خاصيات عالجية أو وقائية ضد األمراض البشرية أو احليوانية وكذلك كل منتوج ميكن إعطاؤه لإلنسان أومن هذا القانون الّدواء على أنّه  21الفصل ويعّرف 
  وظائف أعضائهما أو إصالحهما أو تغيريمها"، استعادة إرجاع

2Blogs.worldbank.org   

  موقع المجلس الوطني لھیئة الصیادلة  3
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 %48مليون دينار موزعة بني  1522قرابة  2015ر استهالك التونسيني لألدوية سنة ويقدّ 
  أدوية أصلية . %54أدوية جنيسة و  %46عة حمليا ومصنّ 
  تزويد السوق ومسالك توزيع األدوية : -1

ختالف مصدر املستحضر خيتلف تزويد السوق ومسالك توزيع األ دوية واملواد الصيدلية 
  مستوردا كان أو حمليا .

  التــزويد:  

ا عن طريق وذلك إمّ  4الصيدلية املركزية التونسية نشاط توريد األدوية واملواد الصيدلية حتتكر
التفاق املباشر  ستور، طلب العروض أو  بتوريد بعض املواد األخرى على  يف حني خيتص معهد 

 Sérums, Vaccins, Allergènes et produitsغرار التالقيح واألمصال (
biologiques ( . ّة تزويد عو اجلملة والصيدلية املركزية يتولون مهمّ موزّ  ا األدوية حملية الصنع فإنّ أم

  السوق من هذه املنتجات .
 : التوزيــع  

ضبط شروط منحها مبقتضى قرار وزير  واملواد الصيدلية مبقتضى رخصة متّ  5األدوية جيتم تروي
لّسوق لألدوية  1996سبتمرب  10الصّحة العمومّية املؤرخ يف  املتعلق بطرق منح رخصة الرتويج 

لنسبة للمواد املصنعة حمليا أّما الدواء واملواد الصيدلية  ، ذات االستعمال البشري وجتديدها وإحالتها 
واملتعلق  1994مارس  7املؤرخ يف  1994لسنة  41وردة فهي ختضع إىل أحكام القانون عدد امل

من  3وهي مواد مستثناة من نظام حرية التجارة اخلارجية طبقا ألحكام الفصل ، لتجارة اخلارجية 
  هذا القانون .

  كما يلي :  6وميكن تلخيص مسالك تزويد وتوزيع األدوية
ال  و و م ع األت ز ةت   دو

  

                                                           
لصيدلية املركزية التونسّية، 1990نوفمرب  26املؤرخ يف  1990لسنة  105من القانون عدد  2الفقرة الثانية من الفصل  4    املتعلق 
فإنه ال ميكن عرض أي إختصاص صيديل سواء بصفة جمانية أو مبقابل بدون احلصول مسبقا على رخصة ترويج  1973اوت  3املؤرخ يف  1973لسنة  55من القانون عدد  5طبقا ألحكام الفصل 5

لنسبة لكل لّسوق متنح من طرف وزير الصّحة العمومية وذلك بعد أخذ  لّسوق إىل احلصول  رأي اهليئة الفنّية لإلختصاصات الصيدلية، وعالوة على هذه الرخصة خيضع ترويج أي إختصاص صيديل 
شرية تسليم من املنتج أو املستورد واليت متنح كذلك مبقّرر من وزير الصّحة.   دفعة على 

  2011إىل غاية سنة  2867يف حني بلغ عدد الرخص لتوريج املواد املوردة  4612هذا ويبلغ عدد الرخص املمنوحة لرتويج األدوية حملية الصنع 
  2013 ديسمرب 26 بتاريخ املنافسة جملس عن لّصادرا 491132 عدد الرّأييراجع  6
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 : نظام أسعار األدوية - 2

مات هذا مقوّ  أهمّ يعترب احلصول على الدواء من أهم العناصر األساسية للحق يف الصحة ومن 
لكميات الكافية العنصر هو ضرورة توفّ  سعار مقبولة ره  حيث جاء يف توصيات جلنة حقوق ، و

على اختيار األدوية األساسية اليت تعكس األولوية  الدول االنسان لألمم املتحدة على ضرورة أن تعمل
يكون من السهل احلصول على  كما ينبغي أن،  املعطاة ملكافحة األمراض اليت يعاين منها السكان 

ا من أماكن إقامة السكان  نشاء  كما أنّ .  األدوية سواء من حيث تكلفتها أو من قر الدول ملزمة 
تراعى فيها  7آليات تنظيمية متينة ووضع إجراءات شفافة تضمن جودة األدوية ومأمونيتها وجناعتها

ال عند حتديد السعرالتوفيق بني مصاحل املتدخلو القدرة الشرائية للمواطن  وهو ما جعل  ني يف هذا ا
ا منها سوقا متناقضة تتعارض فيها الغاية الرحبية للسوق مع مبدأ أساسي أال وهو احلق يف الصحة ممّ 

  .م ضرورة عدم التعامل مع الدواء كسائر السلع التجارية حيتّ 
لغة يف مجيع املراحل سعار األدوية أومن هذا املنطلق تكتسي سياسة حتديد  فهي ، أمهية 

ل األول يف مراقبة الدولة ألسعار األدوية والتحكم فيها من على عنصرين متالزمني يتمثّ غالبا ترتكز 
مونني ل الدولة والصناديق االجتماعية ، كليا أو جزئيا ، ملصاريف األدوية للمضجهة وطرق حتمّ 

لتايل إجياد حلول توافقية تضمن فيها تنافسية السوق وامكانية ،  االجتماعيني من جهة أخرى و
  احلصول على الدواء. 

فإذا كانت ، اختلفت النظم حول الطريقة املعتمدة لتسعري األدوية ولتحقيق هذه املعادلة 
جبار املخابر كلما جتاوزت إهولندا مع أسعار األدوية اجلديدة حرة يف كل من اململكة املتحدة وأملانيا و 

ح بعض املواصفات احملددة على إجراء بعض التخفيضات فإن أسعار هذه املنتجات حتدّ  د األر

                                                           
    EC 12/2000/4لالمم المتحدة بالوثیقة  حسب تقریر لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 7
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لدول املماثلة ألسعار املعتمدة  ن وإيطاليا وإسبانيا يوهو متش،  8ملقارنة  وهي  تعتمده كل من اليو
ا العديد من العيوب  م يف األسواق مد مصنّ حيث يع، طريقة يشو عو األدوية إىل وضع منتجا

سعار مرتفعة يف أسواق مماثلة كما تعمد بعض الدول على ،   املرتفعة األسعار مبا يضمن تداوهلا 
لنظر إىل قدرته العالجية ومن بني د. على غرار فرنسا وبلجيكا والسوي،  9حتديد أسعار الدواء 

ساس التكلفة الذي يستند إىل تكاليف االنتاج أسياسات حتديد أسعار األدوية جند التسعري على 
دات يف األسعار اليت يضعها  الفعلية وحتقيق هامش للربح ونسبة مئوية حمدودة أو تراجعية حنو الز

أمر يصعب  وهوفعلية وهو ما يفرتض توافر دالئل موثوقة وموثقة على تكاليف االنتاج ال، املوزعون 
كما يوجد نظام التسعري القائم على السوق .   10احلصول عليه نظرا للبعد العاملي لالنتاج الصيدالين

عن طريق صيغة وسطية فيما يتعلق بكل األصناف ضمن فئة يث يتم حتديد سعر التجزئة األقصى ح
سوق مييل إىل وضع حد التسعري القائم على ال نّ إوعليه ف حسب حصتها من السوق ،عالجية ما 

ملقارنة مع  أعلىأقصى لسعر األدوية عند النطاق املتوسط بني  وأخفض سعر مما جيعل األدوية أعلى 
  .أسلوب التسعري القائم على التكلفة 

ى أن جيعل األدوية ا أمّ  جة يف السوق التونسية واملواد الصيدلية املروّ املشرع التونسي فقد ار
من ضمن املواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام حرية دة املنتجة حمليا أو املورّ سواء منها 

 15املؤرخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  3استنادا إىل أحكام الفصل ، حيث أنّه األسعار 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار والذي  2015سبتمرب  :"حتّدد أسعار املواّد أنه على  ينص املتعلق 

انون ـمن نفس الق 3الفصل  وألحكامعتماد املنافسة احلرّة "، واملنتوجات واخلدمات بكّل حرّية 
لفصل ـام احلرّية املشـه "تستثىن من نظّـ أنالذي ورد فيه  اخلدمات توجات و واملنواد ـأعاله امل 2ار إليها 

إّما بسبب  تكون فيها املنافسة بواسطة األسعار حمدودةأو مناطق  بقطاعاتاألساسّية أو املتعّلقة 
ت متواصلة يف التمويناالة ح . وحتّدد  أو بفعل أحكام تشريعية أو ترتيّبية حتكار للّسوق أو صعو

. " يب حتديد أسعار كلفتها وبيعها مر قائمة هذه املواّد واملنتوجات واخلدمات وكذلك شروط وأسال
ملواد واملنتوجات واخلدمات املستثناة من نظام  1991لسنة  1996عدد  جاء األمر وقد املتعّلق 

                                                           
   السعر املرجعي اخلارجي  8
  السعر املرجعي العالجي  9

راة 10 من قبل املخابر قصد توفري أدوية أكثر فاعلية وجناعة  واليت قد ال تعكس يف بعض  أن أسعار األدوية يف ارتفاع مستمر ويعود ذلك أساسا إىل ارتفاع تكلفة البحث والتطوير ا
يورو لعالج مدته  75لعالج االلتهاب الكبدي صنف ج قدر حبوايل   sofosbuvirاألحيان الكلفة احلقيقة للمنتوج بقدر ما تعكس القدرة العالجية له من ذلك مثال  أن سعر 

 مرة أكثر من سعره احلقيقي ويعود ذلك لفوائده العالجية للقضاء على املرض مقارنة مبا يتطلبه زرع الكبد من تكلفة 400يورو أي ما يقارب  41000اشهر يف حني أنه يباع ب  3
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ألمر عدد   طريها،  مثلما ّمت تنقيحه  املؤرخ يف جوان  1995لسنة  1142حرّية األسعار وطرق 
املنتوجات و اخلدمات اخلاضعة لنظام "األدوية واخلدمات الطبية" ضمن قائمة  ادرجم 1995

لنسبة للمواد حملية ( املصادقة اإلداريّة لألسعار يف كّل املراحل مرحلة التوريد ، مرحلة االنتاج 
جلملة والتفصيل )  .الصنع ومرحلة التوزيع 

حتديد املنافسة بني  إىللمصادقة اإلدارية يف كامل مراحله ل اختيار املشرع إخضاع الدواءويعود 
باشر ها املنعكاسالومحاية هلا  يف السوق نظرا خلصوصيتها حيث تتداخل وتضارب املصاحلاملتدخلني 

عتبار خصوصية هذه املنتجات ، على صحة املستهلكني وحيا متكن املصادقة على حيث م 
لتفصيل بنفس السعر جلميع املستهلكني ويف خمتلف أحناء األسعار من توفري الدواء يف مرحلة  البيع 

   البالد .
  : كاآليت وميكن تلخيص التمشي املعتمد لتحديد أسعار األدوية واملواد الصيدلية  

  : حتديد أسعار بيع األدوية املستوردة 

لتجارة بعد أن يتم حتديده من قبل جلنة  يتم إقرار السعر النهائي من قبل الوزير املكلف 
الشراءات اليت جتتمع صلب الصيدلية املركزية التونسية ودراسته من قبل اهليئة الفنية لالختصاصات 

  .الصيدلية اليت جتتمع صلب وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة  
  

ردةا ة ال ر : ألدو اس ة أساسا ومعه  ة ال ل   ال
   

 
  

وض اش     ل ع   االتفاق ال
  

ود ار لل ض ال اء ح الع وال  د ث ال
ا أعلى م  د سع ة أن ت ة ال ل  لل

ا ل ال لة ب ال ع    سع ال

  Prix c&f≤ pghtdu  ال ع وت ال
لة خارج  او أو أقل م سع ال ال ت
اب الهام  أ دون اح ل ال األداءات ب

ة ة ال ل ار لل  . 11ال

ل ه        ق ض ال ض الع االع اب PGHT     األقل ث لة دون اح ائع ال سع 
  األداءات

                                                           
11pghtdu ≤ Prix c&f  دorigine démunie de la marge commerciale de la pct 12.5%’médicament dans son pays d  

Cout fret et cout :c&f    
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c&f  ال ال ع مع ت   سع ال
     

ة  دة ع رخ ان ال جی ض و ق  ال  ال
ر  ة ع ال ة الف ا   وال

    

  
  : حتديد أسعار األدوية حملية الصنع 
لتجارة وذلك بعد دراستها من  تتم املصادقة والتحديد النهائي لألسعار من طرف الوزارة املكلفة 

  قبل اهليئة الفنية لالختصاصات الصيدلية اليت جتتمع صلب وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة 
ة ا ع ألدو ة ال ل   م

 
 
  

ة  ة ال اخ االس    األدو ة ت ت ة ال   غالل  األدو
  

خالت  لة ال ج ح ج ل ال ع م ق د ال
دة لة سع م   و

ع =     Cout fret etسع ال

cout ار ال رد + م واء ال لل
ع      + هام ال

ح م  ت       ق ع ال ادقة على ال ة وال اق ال
ارة  ة وال ة ت وزارتي ال ة م ل ل   ق

    

ذا فإنّ  جلملة دوية يتحدّ سعر األ و    و التفصيل برتاكم أد على مستوى التوزيع 
superposition  ختالف القطاع املستشفيات أو الصيديل . لةمج   من اهلوامش اليت ختتلف 

سعر البيع هو سعر بيع الصيدلية املركزية  فإنّ  ، اخلاصسبة للقطاع االستشفائي العمومي و فبالن
لنسبة لألأية هوامش أخرى ، أمّ هلذه اهلياكل وال جمال إلضافة  سعر بيع  دوية املستوردة فإنّ ا 

ل يف الكلفة ومصاريف الشحن مع إضافة بعض األداءات ة يوافق لثمن الشراء واملتمثّ الصيدلية املركزي
  .12األخرى املوجودة على غرار األداءات الديوانية والنقل وهامش ربح الصيدلية املركزية

جلملة ( لدى مؤسسات البيع على مستوى التوزيع حتديد أسعار األدوية  أّما عند البيع 
لتفصيل لتفصيل )  جلملة ) و يتم بعد تطبيق هوامش الربح كما وردت ف( لدى صيدليات البيع 

املنّقح واملتّمم  1982ماي  21الّصحة العمومية والتجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  يقرار وزير ب

                                                           
12 rapport OMS 2003 : le secteur pharmaceutique en Tunisie :le secteur de l’hospitalisation public et prive En dehors de la marge de la PCT ,aucune autre marge n’est 

ajoutée au prix auquel est vendu le médicament directement aux structures hospitalières .pour les médicaments importés le prix de vente de la PCT correspond au prix 

d’achat cout et fret majoré des droits et des taxes existants ainsi que des frais d’approche éventuel ( frais de transit de transport ) et de la marge de la PCT . 
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سعار املواد الصيدلية  2006أوت  24و يف  1996فيفري  29لقرارين املؤرخني يف  واملتعّلق 
  . 13يف مرحليت اجلملة والتفصيل اخلام الربح نسب هوامش  والذي مت مبقتضامها مراجعة

ى حتديد هوامش الربح اخلام  املشرع التونسي وطبقا ألحكام هذا القرار فإنّ  لنسبة للصيديل ار
 حبسب مثن الشراء واليت على أساسها يتم حتديد سعر البيع للعموم معتمدا يف ذلك على هامش الربح

أربعة أقسام وخيتلف هامش الربح اخلام مع اختالف  حسبتم حتديد أسعار األدوية يحيث  14التنازيل
  :القسم حيث كلما كان الدواء أغلى كلما اخنفض هامش الربح 

  القرار

النسب القصوى   حتساب هامش الربحاقاعدة 
هلامش الربح  
اخلاّصة  مبوزع 

  اجلملة

زع  15النسب القصوى هلامش الربح اخلاّصة بصاحب الصيدلية ة ل  ال
لة   ال

ة اح  ال ل
ة ل   ال

  8.7%  سعر  الشراء  سعر الشراء  1996فيفري  29 قرار

  د<1.022إذا كان مثن الشراء= -%42.9
   د1.596د و1.023إذا تراوح مثن الشراء بني %38.9-
  د 9د و1.597إذا تراوح مثن الشراء بني  35.1%-
  د >9% إذا كان مثن الشراء31.6-

  
لقرار املذكور وبعد ، مبقتضى منشور  الصيدلية املركزيةتتوىل هذا ، و  تطبيق اهلوامش الواردة 

ئع اجلملة والصيديل  أسعار البيع ( مبا فيه األداء ) اجلملي والصيديل حتديد ، لنسبة لكل من 
لسوق الوطنية و   تعميمهوالعمومي حسب املنشآت الصيدلية املتدخلة يف التزويد والتوزيع لألدوية 

ا.   على مجيع اهلياكل واألطراف املعنية سواء بتطبيقها أو مبراقبة مدى االلتزام 
  ويتوىل هذا املنشور حتديد :

  لنسبة لألدوية املصنعة حمليا أو سعر البيع سعر البيع اجلملي :سعر البيع من املخابر 
لنسبة لألدوية املوردة   ،من الصيدلية املركزية التونسية 

 جلملة املوزعة يف سعر الب جلملة من قبل مؤسسات البيع  يع الصيديل : سعر البيع 
 الصيدلية ،

  لتفصيل من قبل الصيدليات اخلاصة سواء النهارية سعر البيع العمومي : سعر البيع 
 أو الليلية .

                                                           
 21بتاريخ  العموميةتنقيح القرار املشرتك بني وزيري اإلقتصاد الوطين والصحة لمية مقرتح وزارة الصحة العمو  حول 2006فيفري 9بتاريخ 52113يراجع يف هذ الشأن الرأي عدد 13

سعار املواد الصيدلية 1982ماي    . املتعّلق 
14  barème de marge dégressif  

ملستحضرات الصيدلية و املستحض تطبق هذه النسب على مثن شراء  املواد 15 وال تنطبق على املواد  رات ملعاجلة املرض بضده أو مبثلهالصيدلية املستوردة أو املصنوعة حمليا و املعدة للطب البشري و الطب البيطري فيما يتعّلق 

  شبه الطبية اليت تبقى أسعارها حرة .
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ذا ورغم  تعد عني حيث مل دين واملوزّ د املزوّ  مشهد سوق توزيع األدوية ، وذلك مع تعدّ تغّري و
الدولة  ل الوحيد للسوق من حيث األدوية سواء احمللية الصنع أو املستوردة  فإنّ الصيدلية املركزية املموّ 

حافظت على إخضاع األدوية إىل نظام املصادقة اإلدارية يف مجيع املراحل واعتماد نظام هامش الربح 
تنظيم هامش الربح يف  ىعل تعمل الدول حيث، وذلك استئناسا بعديد التجارب اخلام التنازيل 

لضمان استمرارية  جلميع املتدخلني يف هذه السوق سلسلة التوزيع وذلك عن طريق بذل شىت احلوافز 
حة ال التوزيعسلسلة  مثان مناسبةوإ   .فرصة للمستهلك للحصول على الدواء واملواد الصحية 

يساعد على مما لضغط على كلفة االنتاج ليعترب اللجوء إىل هامش الربح التنازيل وسيلة و 
املنخفضة وذلك عرب التشجيع على بيع األدوية ج احملّلي و دعم املنتاألسعار و  التحكم يفسياسة  تطبيق

وقد سامهت  ، توريد األدوية املماثلة اليت عادة ما تكون أدوية جنيسة وحملية الصنع واحلد من األسعار
األسعار وذلك عرب وضع حواجز أمام تدخل األطراف الفاعلة يف السوق استقرار  يفالطريقة املعتمدة 

الصيديل من دور  واحلدّ خمابر األدوية من قوة تروجيية لدى األطباء ع به أصحاب يتمتّ على غرار ما 
 دارةاالسعار احملددة من قبل اإل قبل يقتصر دوره على تطبي دويةبتحديد أسعار األ امعنيّ الذي مل يعد 

  .هاوعدم جتاوز 
  الـــرأي : 

حيث ترمي االستشارة الراهنة إىل التساؤل حول امكانية تطبيق نسبة هامش ربح خام موحدة 
لتفصيل واملوظفة على شراءاته من املواد الصيدلية املستوردة أو  راجعة لصاحب الصيدلية عند البيع 

لتفصيل .    املصنعة حمليا وعن تبعات تطبيق هذه النسبة املعدلة على أسعار البيع 
 15ؤرخ يف امل 2015لسنة  36من القانون عدد  11أنه تطبيقا ألحكام الفصل وحيث 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار فإنه ميكن " ميكن للمنظمات املهنية  2015سبتمرب  واملتعلق 
لس يف  ت وهيئات املستهلكني القائمة بصفة قانونية وغرف التجارة والصناعة استشارة ا والنقا

لنظر ..." .املسائل اليت  ملنافسة يف القطاعات الراجعة إليها    هلا عالقة 
حكام الفصل ،  للمستشارين اجلبائيني ببنزرت اجلهويةلغرفة ل لئن خيّولوحيث  من  11عمال 

ملنافسة ،  القانون سالف اإلشارة لس يف املسائل اليت هلا عالقة  يف القطاعات الراجعة  استشارة ا
لنظر ، فإ لس إبداء رأيه حول إليها  امكانية تطبيق نسبة هامش ربح خام موحدة ّن مطالبتها ا

لتفصيل واملوظفة على شراءاته من املواد الصيدلية املستوردة أو  راجعة لصاحب الصيدلية عند البيع 
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لتفصيلاملصنعة حمليا وعن تبعات تطبيق هذه النسبة املعدّ   ال يستقيم قانو لة على أسعار البيع 
لنظر واملتمثل يف االستشارة اجلبائية ، األمر خلروج املسألة موضوع االستشارة  عن القطاع الراجع هلا 

لس إبداء رأيه يف فحوى االستشارة موضوع الطلب دون أن مينعه ذلك من  الذي يتعذر معه على ا
الستشا   رة . تقدمي بعض املعطيات العامة املستمدة من دراسته للسوق ذات العالقة 

لس املنافسة بتاريخ       سة السّيد  2017 مارس 30وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر
حممد العيادي وعمر و والسادة ماجدة بن جعفر ورجاء الشواشي  رضا بن حممود وعضويّة السّيدات

وحممد بن فرج واهلادي بن مراد ومعز العبيدي وأكرم الباروين وشكري املامغلي وسامل  التونكيت
لسعود وخالد السالمي وحبضور املقرر العام السيد حممد البحري القابسي وكاتب اجللسة السّيد 

  . نبيل السمايت
  الرئيــس                                                                          

  
  رضا بن حممود                                                                 

  
 


