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قصد  2017ماي  24 السيد وزير الصناعة والتجارة املؤرخ يفبعد االطالع على مكتوب 

 22املؤرخ يف  1992لسنة  1206حول مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح األمر عدد إبداء الرأي 
لتفصيل . 1992جوان    املتعلق بتنظيم استغالل صيدليات البيع 

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        13و بعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  . 2017جويلية 

  بعد التأّكد من توّفر النصاب القانوين.و   

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



من  3فقرة  3الفصل  وطبقا ملا ورد بوثيقة شرح األسباب مبراجعة االستشارة املصاحبة تتعلق 
املتعلق بتنظيم استغالل صيدليات  1992جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1206عدد  األمر 

لتفصيل وذلك يف اجتاه التخفيض يف الشرط العددي للسكان املستوجب إلحداث صيدليات  البيع 
لعمادات ( املوجود لتفصيل  ساكن  3800ساكن إىل  4000ة خارج املناطق البلدية ) من بيع 

لعمادة املذكورة وأقرب صيدلية بيع  وإقرار مسافة دنيا جيب أن تفصل بني الصيدلية اليت يتم إحداثها 
لتفصيل واعتماد صيغة العمادات على إطالقها دون التمييز بني العمادات املوجودة خارج املناطق 

دف ضمان حّد أدىن من التغطية الصحية لفائدة متساكين خمتلف البلدية أو داخلها و  ذلك 
ا مبجرد أن تبلغ كثافتها السكانية حّد    ساكن . 3800العمادات من خالل بعث أول صيدلية 

  بتنظيم واستغالل صيدليات البيعاإلطار التشريعي و الرتتييب املتعلق   :  

لتفصيل أساسا: ا العمل واملتعلقة بتنظيم واستغالل صيدليات البيع    تتضمن املنظومة القانونية اجلاري 
وغريها من املؤسسات واملتعّلق بتفقدية الصيدليات  1961ماي  31املؤرّخ يف  1961لسنة  15القانون عدد  -

  . الصيدلية 
و املتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية وعلى مجلة النصوص اليت نّقحته   1973لسنة55 نون عدد القا -

  . 2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  32وخاّصة القانون عدد 
املتعلق بتنظيم استغالل صيدليات البيع  1992جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1206األمر عدد  -

  لتفصيل .
سعار املواد  و1982 ماي  21يف املؤرّخ قرار وزيري اإلقتصاد الوطين و الصحة العمومية  - املتعلق 

  .1988مارس  14 الصيدلية، مثلما نقحه القرار املؤرّخ يف 
بط قائمة األنشطة التجارية اليت املتعّلق بضو  1994 جويلية15اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف قرار وزير  -

  .)مجلة و تفصيل(حتتوي وجو على مرحليت توزيع 
 السـوق المـرجعیة . :  

لتفصيل .  تتعلق السوق املرجعية يف استشارة احلال بسوق صيدليات البيع 
احلصول على حيث يعترب يعترب قطاع الصيدلة من القطاعات احليوية يف املنظومة الصحية 

الدواء من أهم العناصر األساسية للحق يف الصحة ومن أهّم مقّومات هذا العنصر هو ضرورة توّفره 
سعار مقبولة ،  أن توصيات جلنة حقوق االنسان لألمم املتحدة ضرورة  ومن أهمّ لكميات الكافية و



ا من  تعمل الدول على أن يكون من السهل احلصول على األدوية سواء من حيث تكلفتها أو من قر
  أماكن إقامة السكان .

 3املؤرخ يف 1973لسنة 55القانون عدد ويعود تنظيم قطاع الصيدلة يف تونس إىل هذا، 
حيث يعرف  ،مته ومجيع النصوص اليت نقحته أو مت واملتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية 1973أوت 

ا " املؤسسة املخصصة لتنفيذ الوصفات  من هذا القانون 10الفصل  ّ لتفصيل على أ صيدلية البيع 
خمصص للمحرزين على شهادة الصيدلة وهو نشاط  الطبية وحتضري األدوية املرسومة بدستور الصيدلية"

  تضبط مسبقا .شروط طبقا ملعايري و سند الرتخيص من قبل وزارة الصحة يو 
حيث وقد عرفت املنظومة القانونية املتعلقة بفتح الصيدليات يف القطاع اخلاص تطورا مستمرا 

لتفصيل إىل القانون املشار إليه أعاله والذي ينص يف الفصل  يعود تنظيم شروط فتح صيدليات البيع 
علق بتوزيع الصيدليات على أنه " يتعني ضبط عدد رخص صيدليات تمس واملمن القسم اخلا 29

لتفصيل بنسبة صيدلية لكل جمموعة كاملة تعد  التوزيع اجلغرايف  نّ أساكن على  5000البيع 
موعات السكنية يقع ضبطه بقرار من وزير  لتفصيل وكذلك عددها حسب ا لصيدليات البيع 

خلصوص التوزيع من حيث املساحة  الصحة العمومية بعد أخذ رأي جملس هيئة الصيادلة مراعيا فيها 
مرت بني صيدلية وأخرى " ليتم مبقتضى القانون  200وكثافة السكان مع احرتام مسافة ال تقل عن 

صبح ينص على أّن " أتنقيح هذا الفصل والذي  1976فيفري  4املؤرخ يف  1976لسنة  31عدد 
ار وليال وكذلك عدد رخص االستغالل يقع  التوزيع اجلغرايف لصيدليات لتفصيل العاملة  البيع 

 16املؤرخ يف  1976لسنة  233األمر عدد يف مرحلة أوىل ى أمر "    وبذلك جاء ضضبطها مبقت
لتفصيل ليتم  1976مارس  نية إلغاؤه وتعويضه يف املتعلق بتنظيم استغالل صيدليات البيع  مرحلة 
والذي قسم الصيدليات إىل   1992جوان  22املؤرخ يف  1992ة لسن 1206عدد ألمر 

لنهار وصنف " ب" صيدليات تفتح اطالقا  صنفني صنف " أ " وهي صيدليات تفتح اطالقا 
  لليل. 

 مع احملافظة على  طابعه واضح ملمارسة مهنة الصيديل املشرع على وضع إطار قانوين عمل
أساسا على ضمان حسن توزيعها و ضمان تقريب الدواء من التنافسي متبعا سياسة تقوم احلر و 

  مستحقيه.



لتفصيل حبساب صيدلية لكل   حيث كانت متنح رخصة استغالل صيدلية النهار البيع 
  د القائمتني  حساكن لصيدلية الليل مع الرتسيم  100.000ساكن و  5000

الصيدلة مت التخفيض من الشرط العددي مع إمكانية احداث وأمام تعدد املتخرجني من كليات 
 60حداث إئمتني وهو ما مكن من اقكامل وإمكانية الرتسيم بكلتا ال  صيدلية لكل قسط نصف

  .صيدلية على امتداد سنتني  120صيدلية مباشرة و قرابة 

ّمت مبقتضاها مراجعة  1993/2004/2007 1تنقيحات املتتاليةعديد الهذا األمر  شهد  وقد 
رقم معامالت الصيدليات املوجودة و عدد سكان كل تقوم أساسا على  اليت مقاييس إسناد الرخص

متاشيا مع التغيريات االقتصادية واالجتماعية اليت تعيشها البالد من جهة وحتقيقا معتمدية و عمادة 
  يب الدواء من املواطن من جهة أخرى.  للحد األدىن من التغطية الصحية للمواطنني وتقر 

  أما عن أهم حمتوى هذه التنقيحات فيمكن تلخيصها كما يلي :
  تضمن أحكاما استثنائية  1993جويلية  3املؤرخ يف  1993السنة  1448األمر عدد :

ت فضال  لتفصيل من صنف " أ " لبعض املعتمد ملنح رخص إضافية لفتح صيدليات البيع 
ملنطقة لنسبة  % 15رقم املعامالت بنسبة  عن الرتفيع يف  1للصيدليات املوجودة 

ملنطقة  %10و  . 2لنسبة للصيدليات املوجودة 

  مت الرجوع اىل معيار البلدية  : 2004ماي  3املؤرخ يف  2004لسنة  1058األمر عدد
والتخفيض من الشرط العددي للسكان  ، تونس وسوسة و صفاقس لنسبة للمدن الكربى،

احلط من الشرط العددي املعتمد لبعث  و لنسبة ملختلف املناطق وإحداث منطقة سادسة
لتفصيل من الصنف " الصيدليات النهارية يف املدن الكربى. . أما فيما خيص صيدليات البيع 

لية واحدة ب " فقد مت ضبط عدد الرخص على أساس عدد سكان كل بلدية بنسبة صيد
 ساكن . 60.000لكل قسط نصف كامل يعّد 

                                                           
  1993جويلية  3املؤرخ يف  1993السنة  1448األمر عدد   1

  2004ماي  3املؤرخ يف  2004لسنة  1058األمر عدد 
  2007أفريل  16املؤرخ يف  2007لسنة  945األمر عدد 



  لسنة  4139و األمر عدد  2007أفريل  16املؤرخ يف  2007لسنة  945األمر عدد
لتفصيل من : 2007ديسمرب  18املؤرخ يف 2007 حداث أول صيدلية بيع  السماح 

ا  لعمادات"أ  " صنف  4000املوجودة خارج املناطق البلدية واليت يفوق عدد سكا
 ساكن ولو ادى ذلك اىل جتاوز احلد الذي يقتضيه الشرط العددي،

ارية لكل قسط كما ّمت الرجوع إىل  معيار البلدية واعتماد الشرط العددي املتمثل يف صيدلية 
لنسبة لكل من بلدييت 3600نصف كامل يعد  نة صفاقس ساكن    .وار

توسيع جماالت التغطية بصيدليات البيع وعليه فقد كانت مجيع هذه التنقيجات ترمي إىل 
ت  البلدية لتفصيل خارج املناطق وبذلك إضفاء مزيد من املرونة على مستوى االحدا

كما يتبني من اجلدولني   وهو ما انعكس على عدد الصيدليات وعلى توزيعها اجلغرايفاجلديدة 
  .التاليني 

  
لتفصيل اليوم و  صيدلية خاّصة موزعة على كامل تراب  1700ما يزيد على تعّد سوق بيع األدوية 

لشكل املطلوب وقد معه  ري مدروس وفقا ملا مت شرحه يسهلااجلمهورية حسب نظام إد توفر الدواء 
األخرية و مبعدل سنوي ة صيدلية جديدة خالل العشري 364بعث ما يقارب سامهت التعديالت إىل 
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واليتني مباشرة للتنقيح من ذلك أنه خالل املني تخالل السن تتم صيدلية سنو و أغلبها  33يقارب 
أي  2009و  2008سنيتبني  الشأنصيدلية و كذلك  97مت بعث  2006و  2005سنيت 

  2007مباشرة بعد تنقيح 

  

  
  

  الــرأي :
األمر عدد من  3حيث أّن مشروع األمر موضوع استشارة يرمي إىل تنقيح أحكام الفقرة 

املتعلق بتنظيم استغالل صيدليات البيع  1992جوان  22املؤرخ يف  1992لسنة  1206
ت  ملعتمد لتفصيل وقد تبني أن هذا التنقيح سيكون له انعكاس على فتح عددا من الصيدليات 

ساكن كما سيساهم من جهة أخرى يف  4000ساكن عوضا عن  3800ا اليت يبلغ عدد سكا
حتقيق السياسة املنتهجة حنو توفري الدواء وتقريبه من املواطن قصد ضمان تغطية صحية أمشل كما 
سيساهم من جهة أخرى يف خلق مواطن شغل جديدة وعليه فإن مشروع األمر املصاحب ال يثري 

رة املالحظة الشكلية التالية :  مالحظات جوهرية تذكر إالّ أنه ي   تجه إ
  

من األمر عدد  5الّتنصيص على رأي جملس املنافسة ضمن االطالعات وفقا ألحكام الفصل  -
واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2016أوت  19املؤرّخ يف  2016لسنة  1148
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التوزیع الجغرافي لصیدلیات البیع بالتفصیل 

صیدلیات النھار

صیدلیات اللیل 



لس املنافسة حول مشاريع النصوص الرتتيبّية، الّذي ينّص على أن "ترفق  االستشارة الوجوبّية
سة احلكومة بنسخة من رأي جملس  مشاريع الّنصوص التشريعية عند إحالتها إىل مصاحل ر
لس وبيان مدى االستجابة هلا أو الردود عليها  املنافسة ومذّكرة تفسرييّة تتضّمن اقرتاحات ا

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

لنّص".  على رأي جملس املنافسة ضمن االّطالعات اخلاصة 

لس املنافسة بتاريخ       سة  2017 جويلية 13وصدر هذا الرأي عن اجللسة العاّمة  بر
السّيد رضا بن حممود وعضويّة السادة حممد العيادي وعمر التونكيت وحممد بن فرج واهلادي 

لسعود وخالد السالمي والسيدة  ومعز العبيديبن مراد واخلموسي بوعبيدي  رمي وسامل 
ن  نبيل املقّرر العام السيد حممد البحري القابسي وكاتب اجللسة السّيد  وحبضوربوز
  .السمايت

  الرئيــس                                                                          
  

                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


