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حلمد �                                 اجلمهوريّة الّتونسّية  ا

  جملس املنافسة   

  

  181521القضّية عدد: 

  2020ديسمرب  24 !ريخ القرار:

  

  قـــــرار
  

  أصدر جملس املنافسة القرار التّايل: 

 

 
القانوين، مقّرها    ب التونسية ألصحاالنقابة    :عيةاملدّ  نهج  بالصيدليات اخلاّصة يف شخص ممثّلها 

شرفإ أمحد،  تونس  ،56،عدد  بن  احلاج  يسرى  األستاذة  حممد  بمكتبها  الكائن    ،8ئبتها  نهج 

    ،أرBنة  2-2مكتب   ،الثاين قالطاب ،عمارة التاج 6عدد احلجيج 
  ،من جهة

عليهاملدّ و  للتأم:عى  الوطين  مقرّه  نيالصندوق  رئيسه،  شخص  يف  املرض  على  حامد  ب  أبو  نهج 

8ئبه األستاذ السموأل املنويب الفرشيشي وشركائه الكائن مكتبه بـ   مونبليزير تونس. 12 عددالغزايل 

 تونس.   2شارع الطاهر بن عمار املنار  11

  .من جهة أخرى

بشارع `ب بنات عدد  مقّرها    ،لها القانوينثيف شخص مم  وزارة الشؤون اإلجتماعيةاملتداخلة:  و 

  . تونس  ،1019، 27
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من       املرفوعة  الّدعوى  اإلّطالع على عريضة  نيابة عن قبل  بعد  أمحد  احلاج  يسرى  األستاذة 

  بتاريخ   الصندوق الوطين للتأمني على املرض   ضدّ التونسية ألصحاب الصيدليات اخلاّصة  النقابة  

اإلشراف على نظام التأمني على  توىل  يهذا األخري     أنّ نة `خلصوص  املتضمّ و   2018ديسمرب    20

  2املؤرخ يف    2004لسنة   71احملدثة للغرض مبوجب القانون عدد    ةاملرض بصفته املؤسسة العمومي

القانون  هذا  من    11الفصل  وقد نّص    .واملتعلق vحداث نظام التأمني على املرض  2004أوت  

ة يف إطار إتفاقيات قطاعيّ   مي اخلدمات الصحية والصندوقالعالقات بني مقدّ على ضرورة تنظيم  

ممثّ  وبني  بينها  الصحّيةتربم  اخلدمات  عدد    .لي  لألمر   6خ يف  املؤرّ   2005لسنة    3154وتطبيقا 

اإلطارية    2005ديسمرب   اإلتّفاقيات  إبرام  وإجراءات  صيغ  بضبط  املصادقة املتعلق  متت  واليت 

مي اخلدمات الطبية بضرورة خالص مقدّ املؤّسسة املذكورة    تلتزم  2006فيفري    28عليها بتاريخ  

  حسب التعريفات وطبقا للصيغ واإلجراءات املنصوص عليها `إلتفاقيات القطاعية.   

  17امللحق املؤرخ يف    خاصةواملالحق التابعة هلا و   2007طاعية املؤرخة يف  مبقتضى اإلتفاقية القو   

ملزم خبالص الصيادلة  الصندوق الوطين للتأمني على املرض  فإّن    ،منها  42يف فصله    2015أوت  

  .ايوم أربعة عشريف أجل قدره 

أنّه     عليهو غري  املدعى  إحرتام  عدم  اإلتفاقية    التعّهدا�  ابسبب  تضبطه  معقول  أجل  يف  املالية 

  ا على خالص أجرائه  ةعاجز الصيدليات    تأصبح و   أضرار كبريةة  بقطاع الصيدليات اخلاصّ حلقت  

  .اومزّوديه

�vاء العمل `إلتّفاقية القطاعية اخلاصة �صحاب الصيدليات اخلاصة  الصندوق    ّمت إعالموقد    

الفصل    6قبل   ألحكام  تطبيقا  التعاقدي  األجل  إنتهاء  من  املتّمم    90أشهر  الثاين  امللحق  من 

حمضر اإلعالم احملّرر بواسطة األستاذ حممد احلسن  مبقتضى    2015أوت    17لإلتّفاقية القطاعية يف  

  .2018مارس   26ر يف احملرّ  62715الكوكي حتت عدد 

أنّه     املرضجلأ  إالّ  على  التأمني  قطاع  `ملنافسة يف  وماسة  قانونية  إذ  ملمارسات غري  إىل  ركن  ، 

حّث املرضى على إقتناء أدويتهم منهم    غريهم كمالتعامل بصفة فرديّة مع بعض الصيادلة دون  ا

الصيادلة  خبه  تعّهدمن خالل   بقية  قبل  األخريالصهم  لقرارها  واحملرتمني  النقابة  ، املنضوين حتت 

وليس أدل على ذلك من تصرحيات بعض املرضى وهم رمضان بن حممد بن أمحد هاين وخالد بن  

عدل  بواسطة  احملررة  العادلة  `حلجة  تلقيها  الواقع  معتوق  الرمحان  عبد  بنت  وخرية  مشام  حممد 
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واليت تفيد تعّمد أعوان الصندوق الوطين    2018رب  نوفم  6بتاريخ  اإلشهاد األستاذ رضوان الزرزري  

الدواء الذين قاموا  مصاريف  إسرتجاع  الرامية إىل  للتأمني على املرض فرع سليمان رفض مطالبهم  

اخلاصة  ئه vقتنا الصيدليات  الصيدليات    ، فضال عن  من  بعض  إىل  توجيههم  املعّينة دون  حماولة 

  غريها.

لذلك  و          اتبعا  أصحاب  التمييزية  أضحى  السياسة  يواجهون  اخلاّصة  اليت  لصيدليات 

الصندوق يعّد  إنتهجها  ما  وهو  `لتوازن  ،  وإخالال  املنافسة  حلرية  املنّظمة  للقواعد  واضحا  خرقا 

لسنة    36العام للسوق والنجاعة اإلقتصادية ورفاه املستهلك طبقا للفصل األول من القانون عدد  

ّن إتّباع املدعى  كما أ  واملتعلق vعادة تنظيم املنافسة واألسعار.  2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015

يضرب وحدة القطاع الصيديل والوحدة النقابية وميس من شأنه أن  عليه سلوكا متييزB بني الصيادلة  

  `لتوازن العام للسوق. 

فإّن  و    ملا ذكر  وإستنادا  املدّ عليه  التحقيقات تطلب    عية8ئبة  بفتح حبث وإجراء  الالزمة    اإلذن 

طرف   من  املرتكبة  املرض  على  التأمني  ميدان  يف  `ملنافسة  املخلة  املمارسات  على  للوقوف 

  الصندوق الوطين للتأمني على املرض. 

الصندوق الوطين للتأمني    8ئب   السموأل املنويب الفرشيشياألستاذ  وبعد اإلّطالع على تقرير      

  الحظ فيه `خلصوص الذي  و   2019فيفري    28الرد على عريضة الدعوى بتاريخ  يف  على املرض  

  العمل `التفاقية القطاعية املشرتكة  أ�ت   �اأمدعية    ا�لس  أمامعوى احلال  د  نشرت عية  املدّ أّن  

ال مع  هذا    ها زعمبعد    صندوق املربمة  ل  األخري تقصري  املالية  املستحقات  خالص  صيادلة  ل يف 

    .املتخلدة بذمته

على    عيةاملدّ   قامتوقد      احلال  عدد    أحكام  أساسبقضية  املتعلق   2015  لسنة  36القانون 

و   vعادة املنافسة  حني    ،األسعارتنظيم  ل  أنّ يف  الوطين  خيضع  ل الصندوق  املرض  على    إىلتامني 

مني  أنظام الت  vحداث الذي يتعلق    2004  أوت   2املؤرخ يف    2004لسنة    71القانون عدد  أحكام

  .على املرض

أحكام  و    إىل  نصّ   2004لسنة    71قانون عدد  المن    األولالفصل  `لرجوع  أنّه  ما    يتبّني  على 

ينبين  أ"  :يلي منهم  احلق  وأويل  االجتماعيني  املضمونني  لفائدة  املرض  على  للتأمني  نظام  حدث 

على مبادئ التضامن وتكافئ احلقوق يف إطار منظومة صحية متكاملة تشمل اخلدمات املسداة 
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للصحة. واخلاص  العمومي  فإّن  "  `لقطاعني  لوعليه  الوطين  ليس  أتل الصندوق  املرض  على  مني 

عامل به يف تال خيضع لنظام السوق والعرض والطلب والربح واخلسارة كما هو مسة جتارية و مبؤسّ 

واالقتصادية   التجارية  لو   ،األخرىالشركات  التجارية  الصبغة  عدم    �كدوالصندوق  دى  `نتفاء 

غري خمتص  جملس املنافسة  مبا يصري    تلة شكال دعوى احلال تصبح خم  نّ إف   ، خضوعه لقانون املنافسة

    . هالنظر في`
أ    منافس الصندوق  ّن  كما  واللل  اليس  هوصيادلة  من    لألدويةد  مبزوّ     مقاضاته  تتم  جل أحىت 

اقتصاديةو إستغالل   هيمنة  يف  يتحكّ هو  وال    ،ضعية  هو  بل    ،ديناملزوّ يف  وال    األدوية  أسعارم 

العمومي املنظّ  التامني على املرض  األساسيم  اهليكل  يتعامل مع مسدي اخلدمات   ، وهولقطاع 

  على قواعد واتفاقيات متبادلة.  بناءا

، ويقتصر األمر  جتاه الصيادلة ف عن اإليفاء `لتزاماته  الصندوق مل يتوقّ   إنّ فضال عن ذلك فو 

ت  ظريف يف اآلجال يعود إىل    على �خري التأخري يف إحالة  مرّدها    ه عن نطاق  ة خارج  ة ماليصع̀و

   .االجتماعياالشرتاكات الراجعة له من صندوقي الضمان 

عدد    5الفصل    نصّ ولقد      القانون  أنه   2004لسنة    71من  القاعدي    :على  النظام  "يضمن 

التكفل مبصاريف اخلدمات الصحية املسداة `لقطاعني العمومي واخلاص ...وحتدد مبقتضى أمر 

يف  إقتضى  الذي    2007لسنة    1367صيغ التكفل وإجراءاته ونسبه" حميال بذلك إىل األمر عدد  

ال  4الفصل النظام  بعنوان  الصحية  اخلدمات  مبصاريف  التكفل  يتم  أنه  على  للتأمني منه  قاعدي 

  ، املنظومة العالجية اخلاصة  ،على املرض حسب إحدى الصيغ التالية:املنظومة العالجية العمومية

 . نظام اسرتجاع املصاريف"

للتوصل إىل   شرطشّكل طلب النقابة املتمثل يف التخلي عن صيغة الطرف الدافع أهم    قدو 

القطاعية االتفاقية  جتديد  إىل  يفضي  �ائي  إذاتفاق  االستجابة  عّرب   ،  استحالة  عن  الصندوق   

صيغة الطرف الدافع تعترب من أهم الركائز اليت بين عليها نظام التأمني   لطلب النقابة `عتبار أنّ 

   .على املرض وهي حق كفله املشرع للمضمون االجتماعي

على قطع العالقة التعاقدية، وجد الصندوق نفسه مضطرّا لتأمني  اجلهة املذكورة  وأمام إصرار  

التكفل مبصاريف خدماته   االجتماعي يف  املضمون  يسّريه وضمان حقوق  الذي  العمومي  املرفق 

العمومي واخلاص القطاعني  بني  التكامل  تقوم على  إطار منظومة صحية  يف هذا و   .الصحية يف 
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لّصيادلة الذين عّربوا على استعدادهم التام وغري املشروط  تنّزل تعامل الصندوق مع كّل اياإلطار  

§م  عجز  حالة  املوجودين يف  احلال  اإلجتماعيني ضعيفي  للمضمونني  الّدواء  تسبقة    لتأمني  عن 

خاّصة إذا تعّلق األمر `ألدوية املصّنفة " حياتية" أو "أساسية" واليت عادة ما    ، مصاريف األدوية

  ض الثقيلة واملزمنة وتتمّيز بكلفتها الباهضة.  وصفها يف إطار األمرا يتمّ 

إضافة إىل ذلك، فإّن تعليق العمل `التفاقية القطاعية من جانب واحد ال يفضي إىل انتفاء  و 

    .السند القانوين املوجب ملواصلة التعاقد من قبل مسدي اخلدمة الصحية بصفة فردية مع الصندوق

اإلجراءتوىل    قدو      تلك  تطبيق  متّ الصندوق  ما  إطار  يف  الشؤون    ات  وزارة  قبل  من  اختاذه 

  13بناء على أساس الفصل  االجتماعية `عتبارها وزارة اإلشراف إلقرار إجراءات تكّفل استثنائية  

  .2004 لسنة   71من القانون عدد 

        

من  و     اليت  املؤيّ يتبّني  الصيادلةاملدعية    أضافتها دات  للمضمونني    اامتنعو   أن  الدواء  بيع  عن 

واشرتطو  الدافع  الطرف  بصيغة  املنخرطني  املرضى    ااالجتماعيني  حاجتهم  على  من  يف  متكينهم 

  ذ ، إصورة موافقتهم على التعامل بصيغة اسرتجاع املصاريف مرتكبني بذلك خمالفة البيع املشروط

  .  كامال"  الدواء مثن وا"دفع��م ن و ن االجتماعيو ح املضمونصرّ 

نة  ه ال ميكن مقاضاة الصندوق على أساس األسباب املضمّ فإنّ   ،بيانه بناء على ما سبق  لذا و و   

  بعريضة الدعوى.

املرض     على  للتأمني  الوطين  الصندوق  تقرير  على  اإلطالع    2020فيفري    21بتاريخ  وبعد 

   .ن لو»ئق ومعطيات تكميلية واملرّسم بكتابة ا�لسواملتضمّ 

تقرير     على  اإلطالع  الصيادلة  وبعد  هليئة  الوطين  مكتوب  يف  ا�لس  على   املنافسة   لسجمالرد 

املؤرخ يف    2004لسنة    71القانون عدد    أنّ   `خلصوص  الحظ فيه الذي  و   2020جويلية  17بتاريخ  

املرض    2004أوت    2 التأمني على  العالقة بني  حّدد  املتعلق vحداث نظام  لنوعية  قانونيا  إطارا 

  نقا`ت مهنية وهيئات مهنية ومسدي خدمات. و خمتلف املتدخلني من صندوق 

عدد      األمر  أّن  يف    2005لسنة    3154كما  صيغ    2005ديسمرب    6املؤرخ  بضبط  واملتعلق 

واإلخنراط   اإلتّفاقيات  إبرام  الصندوق  وإجراءات  بني  القطاعية  اإلتّفاقية  أنّه:"تربم  على  نّص  فيها 

واملنظمة النقابية األكثر متثيلية لكل مهنة صحية ويتم اإلخنراط ®ذه اإلتفاقيات من قبل مقدمي  

  اخلدمات الصحية بصفة فردية". 
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إتّفاقية قطاعية`لصندوق على  عالقة الصيادلة  وترتكز       20يف    إنتهى أجلها واليت    اإلخنراط يف 

أنّ   ،2018أكتوبر   `ل  كما  املكلف  األحوال   شؤون الوزير  من  أي حال  يفّعل يف  مل  اإلجتماعية 

  وذلك لضمان إستمراية العالج.   2004لسنة  71من القانون عدد  13الفصل 

مل يتم عرض آليات العمل اجلديدة على عمادة الصيادلة للتثّبت من مدى مطابقتها للتشريع كما    

  املنظّم ألخالقيات مهنة الصيدلة.    1975لسنة   835اجلاري به العمل وأساسا األمر عدد 

يعّد  قام به الصندوق بتعامله مع بعض الصيادلة خارج األطر القانونية  إستنادا إىل ما ذكر فإّن  و  

غري  إحن املزامحة  على  وتشجيعا  `لسلطة  وخاصة  الرافا  الصيادلة  بني  املساواة  ملبدأ  وض̀ر  شريفة 

الذين قبلوا التعامل خارج األطر القانونية وبني الذين متسكوا بعدم التعامل مع الصندوق إال من 

ا الوزير  تفعيل  عدم  ظل  يف  قطاعية  إتّفاقية  يف  إخنراطهم  يف  متمّثل  قانوين  إطار  ملكلف  خالل 

للفصل   اإلجتماعية  عدد    13`لضمان  القانون  إستمراية    2004لسنة    71من  لضمان  وذلك 

  العالج. 

يف النزاع وزارة  الإدخال  طلب  على    رديف ال  وزارة الشؤون اإلجتماعية تقرير  وبعد اإلّطالع على     

أّن الصندوق  فيه `خلصوص  جاء  الذي  و   2020أكتوبر    12رّسم بكتابة ا�لس بتاريخ  وامل  الراهن

وأّن    ، حتت إشراف وزارة الشؤون اإلجتماعيةيف السوق املرجعية  الوطين للتأمني على املرض ينشط  

تتمّسك بكل ما جاء بتقرير الصندوق الوطين للتأمني على املرض ردا على عريضة   هذه األخرية

، موالت جملس املنافسةألّن وقائع النزاع ال تدخل ضمن مش   الدعوى  تطلب رفضهي  و   ،الدعوى

  .  هلاأو قانوين يوإلنتفاء كل أساس واقع هاوبصفة إحتياطية عدم مساعها أصال لتجّرد

  وبعد اإلّطالع على بقّية التقارير والو»ئق املضّمنة `مللف.   

على     اإلّطالع  احلكومة    تقرير  وبعد  األحباث  مندوب  ختم  تقرير  على  الرّد  بكتابة  يف  املرّسم 

`خلصوص  2020ديسمرب    17  بتاريخا�لس   فيه  الحظ  من  أّن    والذي  للصندوق  ينسب  ما 

املتعلق    2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36  دخل حتت طائلة القانون عدديال  ممارسات  

املنافسة واألسعار دها املشرع `لسهر على سري  لصدورها يف إطار مهّمته اليت حدّ   vعادة تنظيم 

  رفض الدعوى لعدم اإلختصاص.التصريح بمبا يتعّني معه مرفق التأمني على املرض 

املتعلق vعادة    2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36وبعد اإلطالع على القانون عدد    

  تنظيم املنافسة واألسعار. 
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املتعلق بضبط التنظيم اإلداري    2006فيفري    15املؤرخ يف  2006لسنة    477وعلى األمر عدد    

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة. 

يفيد   ما  وعلى  `مللف  املظروفة  األوراق  بقية  على  اإلطالع  `لطريقة    وبعد  األطراف  استدعاء 

املعيّ  املرافعة  جللسة  السّيدة كوثر  تلت  و®ا  ،  2020  ديسمرب  23اإلربعاء    ليوم  نةالقانونية  املقّررة 

األستاذة يسرى احلاج أمحد 8ئبة املّدعية وبلغها  ضر  مل حتالشايب ملّخصا من تقرير ختم األحباث، و 

اإلستدعاء وحضر األستاذ حممد إبراهيم نيابة عن زميله األستاذ السموأل املنويب الفرشيشي 8ئب  

ضوء التقارير ردا على عريضة الدعوى    املدعى عليه الصندوق الوطين للتأمني على املرض ورافع يف

نتائج،ومل حيضر من ميّثل   إليه تقرير ختم األحباث من  متمّسكا `لطلبات املضّمنة ®ا ومبا إنتهى 

  .الوزارة املتداخلة وزارة الشؤون اإلجتماعّية وبلغها اإلستدعاء

 `مللف.وتلت مندوب احلكومة السيدة فضيلة الراحبي ملحوظا�ا املظروفة نسخة منها 

قرّ  ذلك  يوم  إثر  جبلسة  `حلكم  والتصريح  للمفاوضة  القضية  حجز  ا�لس  ديسمرب    24ر 
2020.  

  و9ا وبعد املفاوضة القانونية صرح مبا يلي: 

  من حيث اإلختصاص:

    بتسيري  لتعّلقهبعدم إختصاص ا�لس للنظر يف الّنزاع الراهن املّدعى عليها حيث دفعت    

    عمومي.   مرفق يريتس مكّلفة بو إلشراف وزارة الشؤون اإلجتماعية  ةضعاسة عمومية خمؤسّ 

فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار أّن تطبيق أحكام قانون املنافسة واألسعار  إستقّر  وحيث    

تكون   واليت  األخرية  هذه  �تيها  اليت  التصّرفات  رهني  يظّل  العمومّية  الذوات    بوصفها إّما  على 

للقانون   الّناحية  تتصّرف كناشط إقتصادي وختضع من هذه  لتّايل  ̀و الّسوق،  ينشط يف  متدّخال 

املنافسة  املنظّم ل `لّنظر يف أفعاهلا إن كانت خمالفة  تبعا لذلك  لمنافسة واألسعار، وخيتّص جملس 

  رتتيبّية وال  تشريعّيةال  نصوص ال  مقتضى  عند  نزوال  إداريّة   سلطة  بوصفها  أو منه.    5  الفصلألحكام  

 �لس   السلطان  إداريّة   أعمال  حمض  هو  عنها  يصدر  ما  فإنّ ،  احلالة  هذه  ويفاليت ختّول هلا ذلك،  

  . عليها املنافسة

العاّم  ميارس  وحيث      النظام  على  واحملافظة  العاّم  الّصاحل  محاية  إطار  يف  مهامه  املنافسة  جملس 

من   االقتصاديّة  األنشطة  مراقبة  خالل  من  فيها  إاالقتصادي  مبا  خلدمات  وإسداء  وتوزيع  نتاج 

به تقوم  ما  مع  `لتوازي  وذلك  العمومّية،  الذوات  األخرى سواء كانت    أنشطة  القضائّية  اهليئات 
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واليته القضائّية على املمارسات اليت تقوم ®ا الذوات العمومّية تتسّلط  عدلّية أو إداريّة من مهام، و 

واليت قد تؤثّر على حريّة املنافسة `لّسوق بوصفها ممارسات منفصلة عّما تصدره تلك الذوات من 

صالحّيات السلطة العاّمة اليت تتمّتع ®ا واليت خيتّص القضاء  قرارات وأعمال إدارية صرفة يف إطار  

  اإلداري دون غريه `لنظر يف شرعيتها. 

تنشط يف      املرض منشأة عمومية  للتأمني على  الوطين  الصندوق  أّن  التأمني على  قطاع  وحيث 

  إقتصادية. أخرى و إدارية  اكغريه من املنشآت العمومية مهامبذلك  ، وهو يتوىل املرض

بصفته منشأة عمومية حتتكر سوق التأمني    الصندوق الوطين للتأمني على املرضيتدّخل  وحيث    

واإلجباري   القاعدي  املرض  للمضمونني و على  وكذلك  املتعاقدين  للصيادلة  خدمات  تسدي 

  اإلجتماعيني. 

بوصفه منشأة عمومية  يف حكم ما تقّدم    ،الصندوق الوطين للتأمني على املرضيكون  وحيث   

املرض على  التأمني  قطاع  يف  اإلجتماعيني  واملضمونني  للصيادلة  خدمات  خاضعا    ، تسدي 

واألسعار املنافسة  تنظيم  إعادة  قانون  معقودا  ألحكام  الراهن  الّنزاع  معه  يكون  الذي  األمر   ،

  إلختصاص جملس املنافسة دون غريه. 

  من حيث الّشكل:

له     القانونّية ممّن  الّدعوى يف آجاهلا  قّدمت  واملصلحة، واستوفت مجيع شحيث  ها،  روطالّصفة 

  واّجته لذلك قبوهلا من هذه الناحية. 

  من حيث األصل:

ا   بقطاع  للصندوق  ممارسات  من  املدعية  تنسبه  مبا  الدعوى  تعّلقت  اخلاصة  وحيث  لصيدليات 

  والنظام القاعدي للتأمني على املرض. للبيع `لتفصيل

  ينظّم نشاط صيدليات البيع `لتفصيل جبملة النصوص القانونية والرتتيبية اآلتية: وحيث  

   عدد يف    1961لسنة    15القانون  بتفقدية    1961ماي    31املؤرّخ  واملتعّلق 

  .  سات الصيدليةوغريها من املؤسّ الصيدليات 

   املتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية وعلى مجلة النصوص     1973لسنة55 القانون عدد

 .2008ماي  13املؤرخ يف  2008لسنة  32اليت نّقحته وخاّصة القانون عدد 
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   عدد قانون   1975نوفمرب    14املؤرخ يف    1975لسنة    835األمر  بسن  واملتعلق 

  واجبات الصيديل.

   عدد احلكومي  يف    2019لسنة    1013األمر  واملتعلق   2019نوفمرب    11املؤرخ 

  بتنظيم إستغالل صيدليات البيع `لتفصيل. 

   املتعلق �سعار  و   1996فيفري    29يف  املؤرّخ  والصحة العمومية  التجارة  قرار وزيري

 املواد الصيدلية،  

 املتعلق �سعار املواد الصيدلية،  و  2006أوت  24يف املؤرّخ قرار ال 

 يف املؤرخ  الوطين  اإلقتصاد  وزير  قائمة    1994  جويلية15  قرار  بضبط  املتعّلق 

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

 لتأمني على املرض: اإلطار الّتشريعي والّرتتييب املنّظم ل

مني على أنظام الت vحداث تعلق  امل  2004 أوت   02املؤرخ يف    2004لسنة    71القانون عدد  -

  . املرض

عدد   -  يف    2005لسنة    3154األمر  صيغ    2016ديسمرب    6املؤرخ  بضبط  واملتعلق 

 وإجراءات إبرام اإلتفاقيات واإلخنراط فيها.

املتعلق بضبط صيغ وإجراءات   2007جوان    11املؤرخ يف    2007لسنة   1367األمر عدد   - 

صحية يف إطار النظام القاعدي للتأمني على املرض  .ونسب التكفل `خلدمات ال

يف   -  مؤرخ  `خلارج  والتونسيني  والتضامن  اإلجتماعية  الشؤون  وزير  من  فيفري    22قرار 

صندوق الوطين    2006 واملتعلق `ملصادقة على اإلتفاقية اإلطارية لتنظيم العالقات بني ال

صحّية يف القطاع اخلاص املربمة بتاريخ   فيفري   4للتأمني على املرض ومقّدمي اخلدمات ال

2006 . 

ا -  والنقابة  اإلتفاقية  املرض  على  للتأمني  الوطين  الصندوق  بني  العالقات  لتنظيم  لقطاعية 

 . 2007أفريل  26التونسية ألصحاب الصيدليات اخلاّصة املربمة يف 

I-   دراسة السوق  

 حتديد السوق املرجعية:  -
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اخلاصّ حيث      الصيدليات  بسوق  الراهنة  السوق  التونسية ألصحاب   خرطةاملن  ةتتعلق  `لنقابة 

نظام  إطار  يف  املرض  على  للتأمني  الوطين  الصندوق  خبدمات  تتمتع  واليت  اخلاّصة  الصيدليات 

واإلجباري القاعدي  املرض  على  ونقابة    التأمني  الصندوق  بني  املربمة  القطاعية  لإلتفاقية  وفقا 

  . 2007أفريل  26أصحاب الصيدليات اخلاّصة بتاريخ  

يتعامل     الصيادلة  وحيث  مع  املرض  على  للتأمني  الوطين  سواء كانوا  املتعاقدين  الصندوق  معه 

  منخرطني `لنقابة التونسية ألصحاب الصيدليات اخلاصة أو ال حتت عنوان الصيادلة املتعاقدين. 

عدد الصيادلة املنخرطني `لنقابة التونسية ألصحاب أّن  تفيد املعطيات املظروفة `مللف  وحيث    

الصيادلة   الصيدليات  عدد  من  أقل  وهو كذلك  اجلملي  الصيادلة  عدد  من  أقل  هو  اخلاصة 

  الصندوق الوطين للتأمني على املرض.املتعاقدين مع 

نّص     واملتعلق بضبط صيغ    2016ديسمرب    6املؤرخ يف    2005لسنة    3154األمر عدد  وحيث 

الصندوق  بني  القطاعية  اإلتّفاقية  تربم  أنّه:"  على  فيها  واإلخنراط  اإلتفاقيات  إبرام  وإجراءات 

واملنظمة النقابية األكثر متثيلية لكل مهنة صحّية ويتم اإلخنراط ®ذه اإلتفاقيات من قبل مقدمي  

  ".  الصحية بصفة فرديةاخلدمات 

القطاعية للصيادلة لسنة  تبعا لذلك فإّن كل صيديلحيث  و    يتحّصل   2007 ينخرط `إلتفاقية 

يتمتّ الصندوق  من   تعاقدي  رمز  مبقتضاه خبدماتعلى  القطاعية  هع  لإلتفاقية  ويدرج ضمن   ،وفقا 

    .قائمة الصيادلة املتعاقدين مع الصندوق

أ    التعبري  وحيث  يتم  أن  يفرتض  الصيديل  القطاعية من طرف  اإلتفاقية  من  اإلنسحاب  عنه  ّن 

 كذلك بصفة فردية يف إطار توازي الصيغ والشكليات.  

الوطنية للصيادلة إجراء إجباري ملمارسة نشاط الصيديلوحيث     التسجيل `هليئة  يف حني   ،أّن 

  ختياري. إجراء إهو االخنراط `لنقابة  أنّ 

أّن     من وحيث  املستقاة  للمعطيات  وفقا  `لتفصيل  للبيع  اخلاّصة  للصيدليات  اجلملي  العدد 

الصيادلة   هليئة  الوطين  الثالث    تطّور  2020سبتمرب    26و  25بتاريخ    CNOPTا�لس  خالل 

  السنوات األخرية كاآليت:

  عدد الصيدليات اخلاصة   السنة
2018  2082  
2019  2119  
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  2184  سبتمرب)   25(إىل غاية  2020

  املصدر:ا]لس الوطين هليئة الصيادلة                                                                      

من العدد اجلملي   %  42,98ل أّن العدد اجلملي للصيدليات اخلاصة املنخرطة `لنقابة ميثّ وحيث   

سنة   يف  وميثّ 2018للصيدليات  نسبة  ،  من  2019سنة    %  45,02ل  املستقاة  للمعطيات    وفقا 

  : SPOTالتونسية ألصحاب الصيدليات اخلاّصة: النقابة 

 اخلاصة   عدد الصيدليات   السنة

   املنخرطة \لنقابة
النسبة مقارنة \لعدد اجلملي  

  دليات للصي

2018  895  42,98  %  
2019  954  45,02  %  

   املصدر: النقابة التونسية ألصحاب الصيدليات اخلاّصة                                                

الصيدليات  وحيث    أّن كل  املرض  على  للتأمني  الوطين  الصندوق  من  املستقاة  املعطيات  تفيد 

  الصندوق الوطين للتأمني على املرض.اخلاصة متعاقدة مع 

  : قطاع الصيدليات للبيع \لتفصيل -1

يعترب احلصول على إذ  ،  يعترب قطاع الصيدلة من القطاعات احليوية يف املنظومة الصحيةحيث    

  الدستور.  من 38املكفول ضمن الفصل  الدواء من أهم العناصر األساسية للحق يف الصحة

أوت     3املؤرخ يف  1973لسنة    55يعود تنظيم قطاع الصيدلة يف تونس إىل القانون عدد  حيث  و   

  10يعّرف الفصل  إذ  املتعّلق بتنظيم املهن الصيدلية ومجيع النصوص اليت نّقحته أو متمته،    1973

`لتفصيل   البيع  صيدلية  القانون  هذا  الطبية �من  الوصفات  لتنفيذ  املخّصصة  املؤّسسة   " ّ�ا 

  وحتضري األدوية املرسومة بدستور الصيدلية"، وهو نشاط خمّصص للمحرزين على الشهادة الوطنية 

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

�ار حيث  و    العاملة  `لتفصيل  البيع  لصيدليات  اجلغرايف  التوزيع  أوىل ضبط  مرحلة  وليال    ا ّمت يف 

 1976مارس    16املؤرخ يف    1976لسنة    233وكذلك عدد رخص االستغالل مبقتضى األمر عدد  

بتن `لتفصيلاملتعلق  البيع  استغالل صيدليات  وتعويضه `ألمر   ،ظيم  إلغاؤه  »نية  ّمت يف مرحلة  مثّ 

الصيدليات إىل صنفني صنف    والذي قّسم  1992جوان    22املؤرخ يف    1992لسنة    1206عدد  

  وصنف "ب" وهي صيدليات الليل.   ،وهي صيدليات تفتح `لنهار  ،"أ"



 

12 
 

إطار  املشرّ   عمل   حيثو     وضع  على  احملافظة    دقيق  قانوينع  مع  الصيديل  مهنة  على ملمارسة 

تقوم  و   احلرّ   طابعها سياسة  مّتبعا  حسن  التنافسي  ضمان  على  تقريب   تنظيمها أساسا  وضمان 

  مستحّقيه.الدواء من 

تسند رخص استغالل الصيدليات   ،من األمر املشار إليه "  18طبقا ألحكام الفصل  حيث و و    

لكل   `لنسبة  األولوية  نظام  حسب  العمومية  الصحة  وزير  قبل  من   " و"ب   " أ   " صنف  من 

د شروط  وحتدّ   ،ها وزارة الصحة العمومية "الذي يضبط بقائمات انتظار تعدّ و معتمدية أو بلدية   

  إعداد قائمات االنتظار املذكورة بقرار من وزير الصحة العمومية.   

ق بتنظيم استغالل  املتعلّ   1992جوان    22املؤرخ يف    1992لسنة    1206شهد األمر عدد  حيث  و    

املتتالية   التنقيحات  عديد  `لتفصيل  البيع  مبقتضاها    2019و  1993/2004/2007صيدليات  ّمت 

رقم معامالت الصيدليات املوجودة وعدد مراجعة مقاييس إسناد الرخص اليت تقوم أساسا على  

متاشيا مع التغيريات االقتصادية واالجتماعية اليت تعيشها البالد من    ،عتمدية وعمادةم  سكان كلّ 

الدواء من املواطن من جهة    ، جهة التغطية الصحية للمواطنني وتقريب  وحتقيقا للحّد األدىن من 

على    أخرى انعكس  ما  من  تطّور  وهو  يربز  ملا  طبقا  اجلغرايف  توزيعها  وعلى  الصيدليات  عدد 

  اجلدول التايل:

  
وفقا  تطّور    حيثو    اخلاصة  الصيدليات  الوطين  عدد  ليصل يف هليئة  للمجلس  بتونس  الصيادلة 

    . صيدلية خاصة 2184 حدود إىل 2020  سبتمرب 25§ريخ 

    :نظام التأمني على املرض -2

     .  اختياريةقاعدB إجبارB وأنظمة تكميلية ن نظام التأمني على املرض نظاما يتضمّ حيث    
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عدد  حيث  و    القانون  نظام   2004أوت    2املؤرخ يف    2004لسنة    71حيّدد  واملتعلق vحداث 
الصحية  اخلدمات  مبصاريف  التكفل  يضمن  الذي  القاعدي  النظام  حمتوى  املرض  على  التأمني 

واخلاص   العمومي  `لقطاعني  املنضوين  و املسداة  األشخاص  صحة  على  للمحافظة  طبيا  الالزمة 
  واملستوفني لشرط االخنراط والتصريح وذلك حسب صيغ التكفل.   طائلته حتت

  النظام القاعدي-أ 

حيتوي النظام القاعدي على نظام إجباري موّحد يضمن التغطية الالزمة ألهم املخاطر حيث     
الصحّية كالعمليات اجلراحّية واألمراض طويلة املدى واألمراض العادية. واستثىن املشرّع من جمال  

  ألحكام القانون التغطية املصاريف الناجتة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية اليت بقيت خاضعة 
احلاصلة بسبب    عن األضرار  `لتعويض  تعلقوامل  1994فيفري    21املؤرخ يف    1994لسنة    28عدد  

نظرا خلصوصية التعويض والفوارق املوجودة بني القطاعني العام    املهنّيةحوادث الشغل واألمراض  
  واخلاص. 

املشرع صلب  وحيث     القاعدي  5الفصل  توىل  النظام  أنه    ،تعريف حمتوى  اقتضت أحكامه  إذ 
طبيا   الالزمة  واخلاص  العمومي  `لقطاعني  املسداة  الصحية  اخلدمات  مبصاريف  التكفل  "يضمن 

`ستثناء املصاريف الناجتة عن حادث    4للمحافظة على صحة األشخاص املشار إليهم `لفصل  
  . شغل أو مرض مهين اليت تبقى خاضعة للتشريع اجلاري به العمل"

لكافة املضمونني االجتماعيني االنتفاع `خلدمات املسداة يف إطاره مع    وحيث خيّول هذا النظام  
واملنظومة    ،وميوهي املنظومة العالجية يف القطاع العم  ،منظومات عالجية  3العلم أنه يتكون من  

ويتوىل املضمون اختيار إحداها للتمتع خبدما�ا مع    .ونظام اسرتجاع املصاريف   ،العالجية اخلاصة 
  احتفاظه حبقه يف تغيري اختياره بعد انقضاء سنة. 

  النظام التكميلي: -ب

النظام  يشمل  حيث     طائلة  حتت  تدخل  ال  اليت  الصحية  اخلدمات  تغطية  التكميلي  النظام 
وأسند   ،القاعدي القاعدي.  النظام  يشملها  مل  اليت  الصحية  املصاريف  جزء  تغطية  يشمل  كما 

ه وبصفة استثنائية أجاز  غري أنّ   ،القانون إدارة األنظمة التكميلية إىل شركات التأمني والتعاونيات 
ملكلف  للصندوق الوطين للتأمني على املرض إدارة نظام تكميلي بناء على قرار مشرتك من الوزير ا

  `لضمان االجتماعي والوزير املكلف `ملالية. 
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  أصناف املنظومات العالجية: -ج

يتم     يضمنها  التكفّ حيث  اليت  الصحية  اخلدمات  مبصاريف  القاعديل  حسب صيغة    النظام 
جوان    11املؤرخ يف    2007لسنة    1367دة صلب األمر عدد  التكفل واإلجراءات والنسب احملدّ 

2007 .  
الفصل  حيدّ حيث  و   الثالث   4د  املنظومات  إحدى  يتم حسب  التكّفل  أن  املذكور  األمر   ، من 

  وهي:
  املنظومة العالجية العمومية -1

  ،tiers payant واملنظومة العالجية اخلاصة -2

  .ونظام اسرتجاع املصاريف -3
على أساس  يكون  التكّفل `خلدمات يف إطارها    `لنسبة للمنظومة العالجية العموميةوحيث أنّه    

ن اخلدمات املسداة من ويتضمّ   ،التنسيق بني خمتلف مراحل العالج واخلدمات يف القطاع العمومي
الضمان  ومصحات  العمومية  الصحة  وزارة  إىل  `لنظر  الراجعة  العمومية  الصحية  اهلياكل  قبل 

واهلياك  واحمللية  اجلامعية  واملستشفيات  مع  االجتماعي  املتعاقدة  األخرى  العمومية  الصحية  ل 
  الصندوق.

هذه املنظومة اخلدمات الصحية املقرتنة `إلقامة اإلستشفائية اليت تفوق مد�ا    حيث تضمنو    
والكشوفات    24 واالختصاصات  األقسام  مبختلف  الفنية  واألعمال  اإلقامة  يف  واملتمثلة  ساعة 

بقائمة   عليها  املنصوص  الصيدالنية  العموميةواملواد  الصحية  `هلياكل  املعتمدة  وكذلك   األدوية 
  ساعة.  24اخلدمات الصحية املرتبطة `الستشفاء النهاري الذي يقل مدته عن 

املنظومة  وحيث     هذه  اإليواء  أيضا  تضمن  تستوجب  ال  اليت  اخلارجية  الصحية  اخلدمات 
ا واألعمال  واألدوية  والزBرات  العيادات  تتضمن  واليت  ®ا.  اإلستتشفائي  املتصلة  بط  رت توال  ملهنية 

  بفحوى التعاقد `عتبار أن االتفاقيات تعىن `ملنظومتني الثانيتني. 
تقوم على أساس احرتام مسار العالج املنسق فإّ�ا    `لنسبة للمنظومة العالجية اخلاصة وحيث    

املضمون   خيتاره  الذي  العائلة  طبيب  عرب  املسبق  املرور  يفرض  يكون  الذي  والذي  االجتماعي 
االختصاصات  بعض  يف  العائلة  طبيب  إىل  اللجوء  الصندوق.ويستثىن  مع  طب    ،متعاقدا  وهي 

  األمراض الثقيلة واملزمنة.   ، إضافة إىلاألطفال طب األسنان طب العيون وطب النساء والتوليد
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إىل    حيثو    اخلتضمن  مبصاريف  التكفل  اخلارجية  العيادات  مبصاريف  التكفل  دمات جانب 
املذكور واخلدمات اإلستشفائية    8عليها `لفصل  اإلستشفائية املسداة `هلياكل العمومية املنصوص  

مشرتك بقرار  املضبوطة  الصندوق  مع  املتعاقدة  اخلاصة  الصحية  يتجاوز    `هلياكل  ال  أن  على 
  مستوى التكفل املبالغ اجلاري ®ا العمل يف اهلياكل العمومية. 

مي اخلدمات الصحية يف إطار هذه املنظومة مباشرة من قبل الصندوق مقدّ يتم خالص  حيث  و   
وطبقا للصيغ املضبوطة   من األمر املذكور  13`لفصل  يف حدود نسب التكفل املنصوص عليها  

القطاعية عليه   ،`التفاقيات  احملمول  التعديلي  املعلوم  دفع  االجتماعي  املضمون  يتوىل  حني  يف 
اخلدمة   مسدي  إىل  وتطبّ   ،الصحيةمباشرة  األسنان.  طب  خدمات  `ستثناء  نسب  وذلك  ق 

أساس   على  البيولوجية  واألعمال  الطبية  وشبه  الطبية  األعمال  خمتلف  على  املذكورة  التكفل 
  .التعريفات التعاقدية أو املرجعية

  اجلنيسة. ق `لنسبة لألدوية وفقا ألسعار مرجعية مضبوطة على أساس قائمة لألدوية  تطبّ حيث  و   
ويتكفل الصندوق `خلدمات اخلارجية يف هذه املنظومة يف حدود سقف سنوي خمصص لألمراض 
`لنسبة   أما  واملزمنة.  الثقيلة  األمراض  إطار  يف  املسداة  الصحية  اخلدمات  منه  يستثىن  العادية 

مولة  ملصاريف اإلقامة االستشفائية يتكفل الصندوق مباشرة مبصاريف اخلدمات االستشفائية احمل
املوافقة  على  املنتفع  حصول  شرط  املتعاقدة  اخلاصة  الصحية  اهلياكل  قبل  من  واملسداة  عليه 

  املسبقة.
املضمون االجتماعي من العالج يف القطاعني العمومي    نظام اسرتجاع املصاريف ن  كّ ميوحيث    

ريف  واخلاص مع مقدمي خدمات صحية متعاقدين مع الصندوق مقابل دفع املبلغ الكامل ملصا
السقف  حدود  يف  االسرتجاع  ويكون  الصندوق  من  السرتجاعها  مبطلب  التقدم  مث  العالج 

  السنوي.
ويسرتجع املضمون نفقا�ا يف حدود    ، ر هذه املنظومة اخلدمات العالجية اخلارجيةتوفّ حيث  و    

ر االنتفاع  التعريفات التعاقدية ونسب التكفل وآجال االسرتجاع وسقف املبالغ املسرتجعة.كما توفّ 
اخلاصة   هلياكل  ̀و العمومية  `هلياكل  االستشفائية  اإلقامة  إطار  يف  املسداة  الصحية  `خلدمات 

تشفائية اليت مت ضبط قائمتها مبقتضى القرار املتعاقدة مع الصندوق وذلك `لنسبة للخدمات اإلس
    . 2007جوان  29املشرتك املؤرخ يف 
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للتأمني على املرضحيث  و     املضمونني   أّن عدد  تفيد املعطيات الصادرة عن الصندوق الوطين 
  .  2018خالل سنة  3680794و  3576901:  2017اإلجتماعيني بلغ سنة 

 من بينهم   2018  سنةمنخرطا    7255487املنتفعني بنظام التأمني على املرض  وحيث بلغ عدد    

اخلاصة  1522998 `ملنظومة  إسرتجاع   1548066و  %  19,7بنسبة    منخرطا  مبنظومة  منخرطا 
  : وفقا ملا يلي % 24,5بنسبة   املصاريف

  حسب املنظومات العالجية:\لتأمني على املرض تطّور عدد املنتفعني 
  2019إىل حدود جويلية   2018  2017  2016  2015  املنظومات العالجية 

  4014178  4184423  4143199  4201063  4227630  ظومة العمومية املن

  1461287  1522998  1726255  1522230  1543038  املنظومة اخلاّصة 

  1558342  1548066  1466379  1442656  1413045  إسرتجاع املصاريف 

  7033807  7255487  7335833  7165949  7183713  ا]موع 

     املصدر: الصندوق الوطين للتأمني على املرض     

  

  

  9ا توزيع املضمونني اإلجتماعيني وحتديد نسب  أصناف املنظومات العالجية
نسبة توزيع املضمونني اإلجتماعيني   املنظومة 

  2017  خالل سنة
نسبة توزيع املضمونني اإلجتماعيني 

  2018خالل 

  % 56,1  % 56,6  املنظومة العمومية 

  % 19,4  % 19,7  املنظومة اخلاصة 

  % 24,5  % 23,7   إسرتجاع املصاريف
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  الصندوق الوطين للتأمني على املرض  -3

مبقتضى  حيث     املرض  على  للتأمني  الوطين  الصندوق  عدد  القانو ُأحدث    2004لسنة    71ن 
يف   الفصل    2004أوت    2املؤرخ  صلب  أدرج  يلي  7الذي  ال   :ما  عمومية  مؤسسة  "حتدث 

الستقالل املايل تسمى الصندوق الوطين للتأمني  تكتسي صبغة إدارية تتمتع `لشخصية املعنوية ̀و
  على املرض ...وختضع إلشراف الوزير املكلف `لضمان االجتماعي".  

عدد   األمر  واملايل   2005فيفري    16املؤرخ يف    2005لسنة    321وتوىل  اإلداري  تنظيمه  حتديد 
  وطرق تسيريه. 

سبتمرب    27املؤرخ يف    2265األمر عدد  الواردة صلب  القائمة  إدراج الصندوق صلب    متّ  حيثو    
منشأت   2004 تعترب  واليت  إدارية  صبغة  تكتسي  ال  اليت  العمومية  املؤسسات  حّددت  واليت 

  عمومية.
املرض  حيث  و    على  للتأمني  الوطين  الصندوق  املنظّ يعترب  العمومي  لقطاع    األساسيم  اهليكل 
  .  مني على املرضأالت
والصندوق خبصوص      -4 اخلاص  القطاع  بني صيادلة  العالقات  على   تنظيم  للتأمني  الوطين 

  املرض:اإلتفاقية القطاعية بني نقابة والصندوق الوطين للتأمني على املرض من خالل ابرام 

لتنظيم العالقات بني مقدمي اخلدمات الصحية (مبا يف  ّمت  حيث     التعاقد كأساس  اعتماد مبدأ 
  . 2004لسنة  71من القانون عدد  11الفصل طبقا ملقتضيات ذلك الصيادلة) والصندوق  

لضبط صيغ   2005ديسمرب  6املؤرخ يف  2005لسنة   3154األمر عدد تبعا لذلك صدر  وحيث  
  واالخنراط فيها.  اإلتفاقيات  وإجراءات إبرام

من اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية تربم بني الصندوق من جهة اإلطار االتفاقي  يتكّون  وحيث    
حيز   وتدخل  أخرى  جهة  من  الصحية  اخلدمات  ملقدمي  متثيال  األكثر  النقابية  املنظمات  وبني 

بقرار   املصادقة عليها  بعد  الرمسي التنفيذ  املكلف `لضمان االجتماعي ونشرها `لرائد  الوزير  من 
    .للجمهورية التونسية 

إمضاء االتفاقية اإلطارية املنظمة للعالقات بني الصندوق ومقدمي اخلدمات الصحية   متّ   حيثو   
بتاريخ   اخلاص  القطاع  االجتماعية    2006فيفري    4يف  الشؤون  وزير  من  بقرار  عليها  واملصادقة 

ضبط املبادئ األساسية املشرتكة  هذه اإلتّفاقية  وتولت    .2006فيفري    22والتونسيني `خلارج يف  
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العالقات بني الصندوق ومقدمي اخلدمات الصحية وحددت الصيغ العملية لضمان حسن  لتنظيم 
املرض.   على  التأمني  نظام  إطار  التعاقدية يف  العالقات  ومتابعة سري  القطاعية  االتفاقيات  تنفيذ 
لعمادات   الوطنية  ا�الس  على  اإلمضاء  قبل  عرضها  السادس  فصله  يف  املذكور  األمر  واشرتط 

األ وطب  هذه  الطب  ملمارسة  املنظمة  والرتاتيب  للتشريع  مطابقتها  يف  للتثبت  والصيدلة  سنان 
  املهن.  

نقابة    حيثو    بني  القطاعية  اإلتفاقية  إبرام  اخلاصة  مت  الصيدليات  الوطين أصحاب  والصندوق 
بقرار ،  2007أفريل    26بتاريخ    للتأمني على املرض القطاعية  املصادقة على هذه االتفاقية  ومتت 

  .2007من الوزير املكلف `لضمان االجتماعي يف سنة  

ومقّدم   حتّدد حيث  و    الصندوق  بني  التعاقدية  للعالقات  األساسية  املبادئ  القطاعية  االتفاقية 

الجتماعيني.كما  اخلدمة املعنية (الصيادلة يف النزاع الراهن) وشروط إسداء اخلدمات للمضمونني ا

اخلدمة مقدم  والتزامات  الصندوق  التزامات  مقدم   ،تضبط  إىل جانب كو�ا حتدد صيغ خالص 

اخلدمات   مقدمي  خمتلف  بني  العالج  وتنسيق  التعاقدية  والتعريفات  وآليات  اخلدمة  الصحية 

التحكم يف كلفة األعمال واخلدمات الصحية وآليات متابعة العالقات التعاقدية وفض النزاعات  

  وصيغ مراجعة االتفاقيات القطاعية ومدة العمل ®ا.  

وقع     من  وحيث  بداية  االتفاقية  بتجديد  يقضي  والنقابة  الصندوق  بني  اتفاق  فيفري    14إبرام 

غاية    2019 مت    ،2019ديسمرب  31إىل  عدد  إمضاء  مث  تعديلي  القطاعية    1ملحق  لإلتفاقية 

اخلاصة   غاية    2020أفريل    6بتاريخ  للصيدليات  إىل  اإلتفاقية  جتديد  مبقتضاه  ديسمرب    31مت 
2020.    

  :الصندوق الوطين للتأمني على املرض اخلاصة من طرفخالص الصيدليات خبصوص  -5

واملالحق التابعة هلا وأّمهها امللحق املؤرخ يف    2007اإلتفاقية القطاعية املؤرخة يف  إقتضت  حيث     

الصندوق الوطين للتأمني على املرض ملزم خبالص الصيادلة يف  أن  ،  42  فصلال  2015أوت    17

  يوم.  14أجل قدره 

يف  �ّخر  ثبت  وحيث   الصيادلة  خالص  يف  املرض  على  للتأمني  الوطين  األجل  الصندوق 

  يوم.  85و  123بني   2018إذ تراوحت آجال اخلالص خالل سنة   ،احملّدد
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يف ل يف النقص يف السيولة  تمثّ املايل صعب  امل ظرف  بصعوبة التأخري  الهذا  الصندوق  بّرر  وحيث    

الضمان اخلمستوى   صندوقي  من  له  الراجعة  االشرتاكات  إحالة  يف  التأخري  بسبب  زينة 

    االجتماعي.

املرض  حيث  و    على  للتأمني  الوطين  الصندوق  من  املستقاة  واملعطيات  الو»ئق  آجال  أّن  تفيد 

  85يوم و   123بني    تراوحت  2018خالص الصيدليات اخلاصة من طرف الصندوق خالل سنة  

  : مثلما يربزه اجلدول التايل

  القيمة املالية اجلملية  آجال اخلالص   السنوات

 206994521027 يوم  85يوم و  123بني   2018

 146343069810 يوم  97يوم و  100بني   2019

   :خالص الصيادلة  املرض  الصندوق الوطين للتأمني على:املصدر                                            

  

  

  

II- :عن املمارسات املثارة  
مارسات غري قانونية مل  رتكابهعلى الصندوق الوطين للتأمني على املرض إعية  املدّ   عيبحيث ت   

املرضى على إقتناء جتّسدت يف تعامله مع بعض الصيادلة املعينني دون غريهم وحثّه `ملنافسة  ّلةوخم

منهم   عن    ،فقطأدويتهم  املنخرطني   قيامهفضال  الصيادلة  بقّية  قبل  مستحقا�م  من  بتمكينهم 

  الصيدليات اخلاصة. بني و  هالقطاعية املربمة بين قرار إ�اء التعامل `إلتفاقية ب مللتزمنيلنقابة وا `

بالغا    2018أكتوبر    20النقابة التونسية ألصحاب الصيدليات اخلاصة بتاريخ أصدرت  وحيث     

إيقاف التعامل `إلتفاقية القطاعية املربمة مع الصندوق الوطين للتأمني على املرض تعلن فيه عن  

    . ق �جل اخلالصتعلّ اجلانب املخاصة يف و إلتفاقية  حول جتديد امعه وذلك إثر فشل املفاوضات 

للرأي العام    ت بالغاة  عدّ   إصداريف املقابل  الصندوق الوطين للتأمني على املرض  توىل  وحيث    

بينها   فيه  2018ديسمرب    8و   2018أكتوبر    18بتاريخ    ينالصادر البالغني  ة  خاصّ من    ا م تعّهد 

اإلجراءات والصيغ املعتمدة يف السابق مع مواصلة اجلهود  مبواصلة التعامل مع الصيادلة بنفس  ":
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املقدّ  للتعهدات  وفقا  اآلجال  أحسن  يف  خلالصهم  ويف املبذولة  للصيادلة  الصندوق  قبل  من  مة 

يوما من §ريخ إيداع جداول مستحقا�م مبراكز الصندوق اجلهوية    90أقصى احلاالت دون جتاوز  

    .واحمللية"

اخلاصة  وحيث     الصيدليات  نقابة  أنّ إعتربت  بتونس  الصيادلة  هليئة  الوطين  أي  "  وا�لس  قبول 

شريفة   غري  مزامحة  يعترب  قطاعية  تعاقدية  منظومة  خارج  الصندوق  مع  الفعلي  `لتعامل  صيديل 

عات  وض̀ر ملبدأ املساواة بني الصيادلة ومبادئ التضامن واإلحرتام والثقة املتبادلة وميّثل خرقا للتشري

    ."يعّرض صاحبه للتتتّبعات التأديبية  املنّظمة للمهنة

مبوقف  وحيث     الدعوى  طريف  بني  اخلالف  بعض   مبواصلة  املتعّلق  الصندوقتعّلق  مع  التعامل 

الدافعالصيادلة   الطرف  النقابة   بصيغة  بقرار  يلتزموا  مل  املدّ   ،والذين  إعتربته  ما  إستغالال  وهو  عية 

    ع ®ا الصندوق يف سوق التأمني على املرض.يتمتّ لوضعية اهليمنة اليت 

لمضمونني لسدي خدمات  تحيث يعترب الصندوق الوطين للتأمني على املرض منشأة عمومية  و   

  على املرض.   للتأمني واإلجباري النظام القاعدياإلجتماعيني يف إطار 

امللف  وحيث   وأوراق  السوق  دراسة  يتمتع    ثبت من  املرض  للتأمني على  الوطين  الصندوق  أّن 

القانون عدد   إحتكار مبقتضى  القاعدي   2004لسنة    71بوضعية  املرض  التأمني على  يف سوق 

  واإلجباري. 

وحيث إستقر فقه قضاء جملس املنافسة على إعتبار أّن إحتكار منشأة عمومية لنشاط مبقتضى   

القانون ال يعترب ممارسة خملة `ملنافسة يف حد ذاته ن هذا اإلحتكار  اإالّ يف حال إقرت   ،الواقع أو 

  `لتوازن العام للسوق املرجعية.  مبمارسات تعسفية ختلّ 

ظروفة `مللف تلقي الصندوق الوطين للتأمني على املرض مكت̀و  املعطيات املثبت من  وحيث      

vختاذ مجلة    هتضّمن اإلذن ملصاحل  2018ديسمرب    31الشؤون اإلجتماعية صادر بتاريخ    من وزير

من اإلجراءات اإلستثنائية واإلنتقالية على إثر قرار النقابة التونسية لصيادلة القطاع اخلاص وقف  

  طاعية.  العمل `إلتفاقية الق

  وحيث تتلّخص اإلجراءات اإلستثنائّية املذكورة يف ما يلي:  



 

21 
 

إرجاع مصاريف األدوية املقتناة من صيدليات القطاع اخلاص لفائدة املضمونني اإلجتماعيني   -

الدافع الطرف  بصيغة  قبل   املنتفعني  من  أجربوا  والذين  األدوية)  مبصاريف  تكّفل  بقرار  (أو 

 الصيادلة على دفع كامل املصاريف. 

الدافع   - الطرف  بصيغة  العمل  واصلوا  الذين  `لتفصيل  البيع  صيادلة  ديون  كمنظومة تسوية 

vعتبار حتمّ عالجية خموّ  اإلجتماعي  للمضمون  قانو8  رغم  لة  مالية مسبقة  لكلفة  الصيديل  ل 

 لتعاقد من قبل نقابة صيادلة القطاع اخلاص. تعليق ا

  

من §ريخ  من مواقف  الصندوق الوطين للتأمني على املرض  ما أقدم عليه  وحيث يتبّني مما تقّدم أّن    

أعاله املبّني  اإلجتماعية  الشؤون  وزير  مبكتوب  جتديد    2019جانفي    2يف    توّصله  §ريخ  غاية  إىل 

جاءت تنفيذا لقرارات إدارية صادرة عن سلطة اإلشراف    2019فيفري    14العمل `إلتفاقية بتاريخ  

    .التأمني على املرض®دف ضمان إستمرارية مرفق 

املرض     على  للتأمني  الوطين  الصندوق  تصّرف  يكون  بيانه  وحيث  وقع  الذي  النحو    ا مربّر على 

وخاّصة   لفائد�منه مي� ، ونياالجتماعيّ  نيملضمونلفائدة اق هذا احل وضمان ضمان استمرارية العالجب

    .لفئات الضعيفةل منهم املنتمني

قيام الصندوق مبمارسات متييزية جتاه عموم الصيادلة ومدى إخالله `لتوازن  وخبصوص  وحيث       

أّن  فقد ثبت    ،العام للسوق املرجعية يف الفرتة السابقة لصدور مكتوب وزير الشؤون اإلجتماعية

عية  هو قرار إّختذته املدّ   مع الصندوق الوطين للتأمني على املرضوقف العمل `إلتفاقية القطاعية  

اليت دفعت ®ا سباب  األبصرف النظر عن     2018أكتوبر    20من جانب واحد بداية من §ريخ  

  لبيان وجاهته. 

يحيث  و     قيامالثبت من خالل  مل  اخلواص  تحقيق  الصيادلة  متييزية جتاه  مبمارسات    ، الصندوق 

أّن جزءا  حال    ،ذلك أّن التمييز يفرتض التعامل مبكيالني مع جمموعة من الناشطني يف قطاع معّني 

التعامل مع الصندوق مبحض إراد�ا على   النقابة وواصلت  من الصيدليات اخلاصة خالفت قرار 

   .تفاقية القطاعيةوقف التعامل `إل هذه األخرية إثر قرار

إلتزامه مبواصلة التكّفل حسب نفس الصيغ الصندوق الوطين للتأمني على املرض  أّكد    وحيث     

ة  مبصاريف األدوية املسداة لفائدوقف التعامل `إلتفاقية القطاعية  واإلجراءات املعتمدة قبل §ريخ  
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ترك اخليار للصيادلة اخلواص  أنّه    فيد يمبا    ،صيادلة القطاع اخلاصمن قبل    املضمونني اإلجتماعّيني 

   .vّختاذ قرار مواصلة التعامل معه من عدمه

واصل فيها الصندوق إسداء خدماته للمضمونني اإلجتماعيني  اليت    الفرتة الزمنيةحيث إمتدت  و   

الصيادلة   الشؤون اإلجتماعية  قبل  والتعامل مع  وتوّصل    2018ديسمرب    31يف  صدور قرار وزير 

  2004لسنة    71من القانون عدد    13وفقا ملقتضيات الفصل    2019جانفي    2الصندوق به يف  

أعاله زمنية قصرية ال ميكن �ي فرتة  وهي    ،2018ديسمرب    31أكتوبر إىل غاية    20من    املبّني 

الزمين مبؤّشر  حال أن تؤثّ  العام للسوق املرجعية خاصة إذا ما مت ربط هذا املؤشر  التوزان  ر على 

فيفري    15بعدد الصيدليات اخلاصة اليت واصلت التعامل مع الصندوق إىل غاية  »ين كمي يتعّلق  

    . صيدلية خاصة 367 مل تتجاوز واليت 2019

 

مجلة   من  %  19سوى  ل  ثّ متال    يعرف `لطرف الدافعاخلاصة أو ما  العالجية    ةاملنظوموحيث أّن    

املرض التأمني على  الصيدليات    نظام  أغلب  أّن  ذلك  السوق،  بدراسة  املضمنة  للمعطيات  وفقا 

مع   التعامل  واصلت  الصيدليات  الصندوق  اخلاصة  هذه  أّن  vعتبار  املصاريف  إسرتجاع  بصيغة 

  م األدوية مباشرة من املضمون اإلجتماعي.  يلاكامل معتستخلص  

الصيدليات اخلاصة  وحيث    لنقابة أصحاب  التنفيذي  املكتب  يربز من خالل وثيقة صادرة عن 

عدد    2018أكتوبر    17بتاريخ   للصيادلة    2018/ 112حتت  إعالم  "مكتوب  النقابة  أ  بعنوان  ّن 

السابقة    إىل  الصيادلة  دعت لإلجراءات  وفقا  املصاريف  إسرتجاع  مبنظومة  يتعلق  ما  يف  التصرف 

 . دون وضع العدد التعاقدي

الصيادلة  أّن  وحيث     . بني  املالية  املعامالت  مع  حجم  التعامل  واصلوا  الوطين الذين  الصندوق 

يوم   من  بداية  املرض  على  للتحويالت مع    قارنة `مل  2018أكتوبر    20للتأمني  اجلملي  املبلغ 

الفرتة نفس  يف  الدافع  الطرف  منظومة  نفس  يف  املالية    ملو ضئيل   ،للصيادلة  التواز8ت  على  يؤثّر 

  جلدول التفصيلي التايل:طبقا ملا يثبت من اللصيادلة 

  الشهري \لدينار  التحويالت مبلغ    الشهر 

  13025007.853  2018  نوفمرب

  19316119.809  2018  ديسمرب

  25813527.586  2019   جانفي
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  3868807.416  2019  فيفري

  62023462.664  ا]موع 

    املصدر:الصندوق الوطين للتأمني على املرض                                                  

عية مل ترفق دعواها مبويّدات تبّني العدد اجلملي للصيدليات املدّ فضال عّما تقّدم فإّن  وحيث       

 تدل  مل   اإضافة إىل أ�ّ   ، الصندوق عن التعامل معها أو وّجه حرفائها لغريها من الصيادلةإمتنع  اليت  

للتأم الوطين  الصندوق  مع  الصيدليات  معامالت  نسبة  تربز  و»ئق  أو  إحصائيات  على  �ي  ني 

د حجم الضرر املادي  كما مل حتدّ   ، املرض ومقداره مقارنة برقم معامالت الصيدليات بصفة إمجالية

    .الالحق `لصيادلة من جراء ممارسات الصندوق 

من  حيثو    بتونسواملايل  األديب    التقرير  يربز  الصيادلة  هليئة  الوطين  ا�لس  عن  لفرتة    الصادر 

إختاذ    2019- 2018النشاط   ّمت  اليت  اخلاصة  الصيدليات  عدد  ضدّ أّن  �ديبية  ت  جراء    هاعق̀و

     .صيدليات )  05( مواصلتها التعامل مع الصندوق خارج إطار اإلتفاقية القطاعية مل يتجاوز مخس  

ثبت      تقّدم  وحيث طاملا  ما  إليهممارسات  لل   الصندوقإرتكاب  عدم  يف هدي كل  ،  املنسوبة 

  رفض.التعّني ماملّدعية مبخالفة قواعد املنافسة يغدو يف غري طريقه و فإّن متّسك 

  وهلذه األسباب  
    .أصال  هارفضقبول الدعوى شكال و قّرر ا]لس: 

  

]لس املنافسة برwسة الّسيد رضا بن حممود وعضوية   وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية   

  حمّمد العّيادي وحممد شكري رجب. ّيدان والس فتحّية محّاد وسندس \لشيخ  !نالسّيد

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.  2020ديسمرب  24وتلي علنا جبلسة يوم   

      

  الرئيس                                                    كاتبة اجللسة          

         

                                                       

 رضا بن حممود                                               ميينة الزيتوين      

  


