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   احلمـد                                                  الّتونسّية اجلمهوريّة
  جملـس املنافـسة 
  اجللسة العاّمة   

  مسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري. القطاع:

  

  162626الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2017فيفري  16بتاريخ 

  إّن جملس املنافسة،

لس بكتابة رّسمامل كتوباملاإلّطالع على  بعد  بتاريخ 162626 عدد حتت ا
تفسري نّص ترتييب خبصوص  املنافسة جملس رأي طلب واملتضّمن 2016 ديسمرب 21

حكام  من األمر عدد 5 الفصل يتعّلق بتأويل مصطلح "منتوجات متجانسة" الوارد 
ملصادقة على املخطط املتعّلق  1998 أوت 10 املؤرخ يف 1998لسنة  1629

 .املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد البحري

سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد وبعد اإلّطالع على القانون 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015   منه. 6فقرة  11وخاصة الفصل  املتعّلق 

واملتعّلق  2006ي فيفر  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لس وفق الّصيغ القانونّية  وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2017 فيفري 16جللسة يوم اخلميس 

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.



 
2 

 يف تالوة تقريره الكتايب يان صماريوبعد االستماع إىل املقّرر السّيد البشري سف
  . وإىل مالحظات املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي

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

I  - :تقدمي امللف  
ويل مصطلح "منتوجات متجانسة" الوارد وفسري بتاهنة تتعّلق اإلستشارة الرّ 

 1998أوت  10املؤرخ يف  1998لسنة  1629من األمر عدد  5فصل حكام ال
ملصادقة على املخطط املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد  املتعّلق 

  .1البحري
صوص وزارة الصناعة والتجارة للنّ يف إطار مراجعة الرّاهنة  االستشارة ندرجتو  

زراء الداخلية والتجارة والفالحة املؤرخ قرار و وخاصة ألمر املذكور أعاله ل التطبيقية
حداث أسواق إنتاج وأسواق مجلة ملنتوجات الفالحة  1998نوفمرب  17يف  املتعّلق 

 .2والصيد البحري
– II  ّلس املنافسة للن ظر يف طلب تفسري خبصوص اإلختصاص االستشاري 

ويل الّنصوص القانونية:   و
ويل مصطلح خبصوص  املنافسة جملس رأي طلبب اهنةتتعّلق اإلستشارة الرّ 

حكام الفصل   1998لسنة  1629من األمر عدد  5"منتوجات متجانسة" الوارد 
ملصادقة على املخطط املديري ألسواق اجلملة  1998أوت  10املؤرخ يف  املتعّلق 

  .ملنتوجات الفالحة والصيد البحري

حكام الف لسنة  36عدد  قانونمن ال 11قرة الّسادسة من الفصل وجاء 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015 أنّه  املتعّلق 

                                                            
  .1826، صفحة 1998أوت  21بتاریخ  67الّرائد الّرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  -  1
  .2381، صفحة 1998نوفمبر  27بتاریخ  95الّرائد الّرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  -  2
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لتجارة وللهيئات التعديلية القطاعية  "ميكن للجان الربملانية وللوزير املكّلف 
ملنافسة"   .استشارة جملس املنافسة حول كّل املسائل اليت هلا عالقة 

اهنة يف صميم عمل جملس املنافسة لتعّلق طلب ويندرج موضوع االستشارة الرّ 
تفسري مصطلح "منتوجات متجانسة" بدراسة أسواق إنتاج منتوجات الفالحة 

وتنضوي حتت طائلة قانون املنافسة بشكل  اتنافسي اخذ بعدوالصيد البحري اليت تتّ 
  عام.

ويل  لس املنافسة إبداء آراء خبصوص تفسري و وبناء على ذلك ميكن 
    .وص القانونية والرتتيبية وكل املسائل ذات العالقة مبجاالت املنافسة واألسعارالّنص
III -  حكام الفصل من أمر   5ويل مصطلح "منتوجات متجانسة" الوارد 
ملصادقة على املخطط املديري ألسواق اجلملة  1998أوت  10 املتعّلق 

  .ملنتوجات الفالحة والصيد البحري
حكام باهنة الرّ  تتعّلق اإلستشارة  تأويل مصطلح "منتوجات متجانسة" الوارد 

ملصادقة على املخطط املديري ألسواق  1998أوت  10من أمر  5الفصل  املتعّلق 
  .1اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد البحري

  أسواق اإلنتاج وأبعاده وإحداث أّوال: اإلطار القانوين لرتكيز 
 1994جويلية  23املؤرخ يف  1994لسنة  86من قانون عدد  1عّرف الفصل 

املتّمم واملنقح مبقتضى  2املتعلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري
مسالك التوزيع اليت  ،20003فيفري  7املؤرخ يف  2000لسنة  18القانون عدد 

  يلي: تشتمل على ما
  أسواق اإلنتاج. -
  أسواق اجلملة. -

                                                            
  .1826، صفحة 1998أوت  21بتاریخ  67وریة التونسیة عدد الّرائد الّرسمي للجمھ -  1
  .1302، صفحة 1994جویلیة  26بتاریخ  58الّرائد الّرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  -  2
  .369، صفحة 2000فیفري  8بتاریخ  11الّرائد الّرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  -  3
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لتفصيل مبا فيها  -   نقاط البيع الغري قارة.أسواق البيع 
  وحدات التصنيف والتكييف. -
  خمازن التربيد. -

حكام هذا القانون نستنتج وجود صنفني من املسالك كما يبيّ  نه وعمال 
  الّرسم البياين الّتايل:

  مسلك توزيع طويل.  -
  مسلك توزيع خمتصر ومشروط. -

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  تركيز أسواق اإلنتاج: – 1
ز أسواق اإلنتاج حسب لقانون املذكور أعاله تركّ من ا 3طبقا ألحكام الفصل 

مر.خمطّ    ط مديري ألسواق اجلملة يصادق عليه 

 املنتج

جر اجلملة  

 جر التفصيل
االنتاج مناطقيف   

جر التفصيل  

 املستهلك
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أوت  10املؤرخ يف  1998لسنة  1629األمر عدد وتطبيقا هلذا النّص صدر 
ملصادقة على املخطط املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة  1998 املتعلق 

  والصيد البحري.
حكام ال ألمروعمال  املذكور       فقرة الثانية من الفصل األّول من امللحق 

ط املذكور مناطق تركيز أسواق اإلنتاج وأسواق اجلملة للخضر والغالل يضبط املخطّ 
  واملنتوجات البحرية وكذلك املنتوجات املرّوجة داخلها.

حكام الفصل و  أو  ملنتوجز أسواق اإلنتاج تركّ من امللحق املشار إليه،  5عمال 
لشمال والوسط وجنوب  موعة منتوجات متجانسة مبناطق اإلنتاج املتواجدة 
البالد حسب خصوصيات هذه املناطق وأمهّية املنتوج على مستوى اإلستهالك 

ذا املخطط املديري.   احمللي والتصدير وطبقا للشروط الواردة 
ضر من امللحق، لبيع اخل 3حسب منطوق الفصل  هذه األسواق، صوختصّ 

والغالل واألمساك وغريها من منتوجات الصيد البحري وكذلك البقول اجلافة والزيتون 
  .والتمور

  أسواق اإلنتاج: يئة – 2
حكام الفصل   23املؤرخ يف  1994لسنة  86القانون عدد  من 7عمال 

ق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري املذكور، املتعلّ  1994جويلية 
ق إنتاج يف مفهوم هذا القانون كّل فضاء مهيء مبناطق اإلنتاج، يهدف "يعّد سو 

إىل تسهيل جتميع املنتوجات الفالحية والبحرية والتصنيف والتكييف واحلفظ 
  .وتكوين أسعار هذه املنتوجات"

من امللحق املذكور لدراسة  4وخيضع تركيز هذه األسواق وفقا ألحكام الفصل 
قا تبّني جدوى املشروع ومالئمته مع التوقعات األساسية فنّية واقتصادية معّدة مسب

ثري املشروع على  للتهيئة الواردة ضمن جملة التهيئة الرتابية والتعمري وكذلك حول 
ت السائلة والصلبة.    حميطه املباشر وكيفية التخلص من النفا
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ا أحكام كما خيضع تركيز هذه األسواق إىل مجلة من الشّ  روط اليت حّدد
  ، واملتعلقة بـ:املذكور األمر من ملحق 8لفصل ا

ضرورة تسييج أسواق اإلنتاج واعتماد مداخل مراقبة لقبول منتوجات الفالحة  -
  والصيد البحري،

ضرورة إستجابة هذه األسواق جلميع الشروط املتعّلقة حبفظ الصّحة والسالمة  -
  ومحاية احمليط واحملافظة على البيئة،

لتجهيزات األساسية والفضاءات املهيئة لتجميع ر املعدات واضرورة توفّ  -
الفواضل واملواد امللوثة واملياه املستعملة وتصريفها والتصرف فيها طبقا 

ا العمل.   للقوانني اجلاري 
ر أماكن خاصة إليواء السيارات والشاحنات وفضاءات لتسهيل ضرورة توفّ  -

ت.    عمليات مرور األشخاص والعر
  ق اإلنتاج:سوا العرض والطلب – 3

حكام الفصل ختصّ   1994جويلية  23قانون من  8ص سوق اإلنتاج عمال 
لبيع املنتوجات  املتعلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري املذكور،

جلملة.   الفالحية والبحرية ألّول مرّة 
 اخلدع والشراء يوحّدد ذات الفصل أهّم الناشطني واملتدخلني يف عملّيات الب

 وق.هذه السّ 
  خبصوص العرض:

لبيع داخل هذه السّ    وق كّل من:يقوم 
  املنتجون، -
  شركات اإلنتاج، -
  جتمعات املنتجني، -
ت اخلدمات، -   تعاضد
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املشرتون على رؤوس األشجار (كل شخص طبيعي أو معنوي يتوىل  -
  شراء املنتوجات الفالحية قبل جنيها قصد تروجيها مبسالك التوزيع)،

كل شخص طبيعي أو معنوي يتوىل جتميع املنتوجات عو اإلنتاج (جممّ  -
 .الفالحية من قبل املنتجني قصد بيعها مبسالك التوزيع)

  :خبصوص الطلب
لشراء داخل سوق اإلنتاج:   يقوم 

األشخاص الطبيعيون واملعنويون الذين يثبتون صفتهم كتاجر توزيع  -
جلملة (هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بشراء منتوجات 

جلملة مبسالك التوزيع)،فال   حية وحبرية قصد إعادة بيعها على حالتها 
  احملولون، -
  أصحاب وحدات التكييف، -
  املصدرون، -
لتفصيل املتواجدون مبناطق تركيز أسواق اإلنتاج. -   جتار التوزيع 

  ويلخص الّرسم البياين الّتايل عمليات العرض والطلب داخل سوق اإلنتاج
  
  

  

  

  

  

  

  

  ق اإلنتاج:أسوا إحداث – 4

  البائع:

 المنتج 
 شركات االنتاج  
  تجمعات

  المنتجین
  تعاضدیات

  الخدمات
  المشترون على

  رؤوس األشجار
 مجمعو اإلنتاج 

  سوق اإلنتاج
  (البیع ألول مرة بالجملة)

االنتاج، يء بمناطق یفضاء مھ
یھدف إلى تسھیل تجمیع 

المنتوجات الفالحیة والتصنیف 
والتكییف والحفظ وتكوین أسعار 

 ھذه المنتوجات.

  المشتري:

  تجار التوزیع
  بالجملة

 المحولون  
  اصحاب وحدات

  التكییف
 المصدرین 
  تجار التوزیع

 بالتفصیل
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القانون  من 3 حتدث أسواق اإلنتاج وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل
مبسالك توزيع منتوجات  املتعّلق 1994جويلية  23املؤرخ يف  1994لسنة  86عدد 

دولة وزير الداخلية والوزيرين مبقتضى قرار مشرتك من وزير الالفالحة والصيد البحري 
لتجارة والفالحة خذ رأي وزيري الصحة العمومية والبيئة والتهيئة أبعد  املكلفني 

  الرتابية.
قرار من وزراء الداخلية  1998نوفمرب  17وتطبيقا هلذه النّص صدر بتاريخ 

حداث أسواق إنتاج وأسواق مجلة ملنتوجات الفالحة  والتجارة والفالحة يتعّلق 
  .1والصيد البحري

لقائمة "أ" من القرار السّ واملدر  ويبلغ عدد أسواق اإلنتاج احملدثة الف جة 
  أسواق: 9 الذكر

  سوق إنتاج للباكورات بوالية املنستري، -
بل، -   سوق إنتاج للقوارص بوالية 
  سوق إنتاج للتمور بوالية قبلي، -
  سوق إنتاج للتمور بوالية توزر، -
  سوق إنتاج للزيتون بوالية صفاقس، -
  ،سوق إنتاج للزيتون مبعتمدية جرجيس من والية مدنني -
  سوق إنتاج للزيتون مبعتمدية املكنني من والية املنستري، -
جة، -   سوق إنتاج للبقول اجلافة بوالية 
  .2بلبوالية  للطماطم والبطاطا بدار علوشسوق إنتاج  -

حكام الفصل : نيا  10أمر  من 5دالالت عبارة "منتوجات متجانسة" الواردة 
  : 1998أوت 

                                                            
الداخلیة والتنمیة المحلیة والسیاحة والتجارة والصناعات التقلیدیة والفالحة والبیئة المتمم بالنصوص الالحقة وخاصة قرار وزراء  -  1

  .2003أكتوبر  31والموارد المائیة المؤرخ في 
تمت إضافة ھذه السوق بمقتضى قرار من وزراء الداخلیة والتنمیة المحلیة والسیاحة والتجارة والصناعات التقلیدیة والفالحة  -  2

  . 2003أكتوبر  31ارد المائیة المؤرخ في والبیئة والمو
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ويل دف االستشارة احلالّية املعرو  ضة على أنظار جملس املنافسة إىل 
حكام الفصل منتوجات متجانسةمصطلح "  1629األمر عدد من  5" الوارد 

ملصادقة على املخطط املديري  1998أوت  10املؤرخ يف  1998لسنة  املتعلق 
ذا الفصل ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد البحري، تركز  ا يلي "م وجاء 

موعة منتوجات متجانسةتاج أسواق اإلن مبناطق اإلنتاج املتواجدة  ملنتوج أو 
لشمال والوسط وجنوب البالد حسب خصوصيات هذه املناطق وأمهّية املنتوج 
ذا املخطط  على مستوى اإلستهالك احمللي والتصدير وطبقا للشروط الواردة 

  املديري."
 

ذا  "منتوجات متجانسة"ويالحظ أّن عبارة   الفصل عاّمة ودون أيّ وردت 
حتديد مفهوم وحمتوى هذا املصطلح ، وبناء على هذا فإّن أو تعريف دقيق حتديد

أو  الّرجوع إىل خمتلف التعريفات اللغوية اخلاصة بعبارة "متجانسة"يقتضي مبدئيا 
ليتّم يف مرحلة الحقة حتديد دالالت هذا املصطلح من زاوية قانون  "جتانس"
  املنافسة.

  
  األوىل: تعريف عبارة "متجانسة" الفقرة 

  العربية:  اللغة يف بعض معاجمالواردة عبارة متجانسة  مفهومخبصوص  - 1
، أّن اجلنس  1لسان العرب البن منظوريف  "جنسجاء يف تعريف عبارة "

انسة والتجنيس، ويقال هذا جيانس هذا أي يشاكله. كما  أعّم من الّنوع ومنه ا
ما يلي "واحليوان أجناس: فالّناس جنس، واإلبل جنس والبقر  جاء يف تعريفه للعبارة

اء جنس، وكان األصمعي يدفع قول العامة هذا جمانس هلذا إذا كان شجنس، وال
  من شكله".

                                                            
لد األول  -، طبعة جديدة، دار املعارفلسان العرب البن منظور -  1   . 700صفحة  –القاهرة، ا
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 1بقاموس احمليطتعريف عبارة "جنس" الواردة  ،ويذهب يف هذا التوّجه
لكسر أعّم من الّنوع وهو كّل ضرب من شيء، والـُمجان   ُس الـُمشاكُل.فاجلنس 

ما يلي  معجم املعاين اجلامعيف  (فعل) جاء يف تعريف عبارة "جتانس"كما 
 أيأَْلَواُن َمالَِبِسِه  َجتَاَنَستْ ويقال  ، فهو ُمتجاِنس جتاُنًسا يتجانس، جتانسَ "

دا يف اجلنس  فيعينالشَّيئان ُمطاوع جانَس  جتانس. أّما تـََقاَرَبْت، َتالءَمتْ  متاثال، احتَّ
فات ألوان / ماّدة متجانسةوا   ."لصِّ

يف نفس هذا التوّجه يف حتديده لعبارة "جنس"  2املعجم الوسيطويذهب 
ومفادها األشياء شاكل بني أفرادها ونسبها إىل أجناسها، وجانسه يعين شاكله 

 3املعجم الصايف يف اللغة العربية. وهو تعريف يؤّكده كذلك واحد يف جنسه
  شيئ ويقال هذا جيانس هذا أي يشاكله. فاجلِنس هو الضرب من كل

(مصدر صناعي) من   ّن جتانسّيةأاملعاصر  معجم اللغة العربيةوجاء يف 
تفيد معىن التطابُق والتماثُل والتناسب. أّما جتانسّية املاّدة فتعين تكّون عناصر  جتاُنس

   املاّدة من ِجنس واحد.
  : فرنسيةالاللغة عاجم خبصوص مفهوم عبارة متجانسة الواردة يف بعض م - 2

نسية عبارة يرادف عبارة "متجانسة" يف اللغات األجنبية وخاّصة منها الفر 
"Homogène نسخته  يف 1998أوت  10 من أمر 5"، ذلك أّن نّص الفصل

 Les marchés de production d’un produit ouالفرنسية اقتضى ما يلي "
plantés dans les sont im homogènesun ensemble de produits 

zones de productions (…)".  

                                                            
دي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، لبنان،  -  1   .537صفحة  2005قاموس احمليط للعالمة اللغوي جمد الدين حمّمد بن يعقوب الفريوزا
ت، حامد عبد القادر، حمّمد النجار املعجم الوسيط -  2   .333صفحة  –جممع اللغة العربية  –، إبراهيم مصطفي، أمحد الز
ض،  –املعجم الصايف يف اللغة العربية، صاحل العلي صاحل ، أمينة الشيخ سليمان األمحد  -  3    .103، صفحة 1980الر
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فإّن عبارة  1"عريب، قاموس عام لغوي علمي –فرنسي  القاموس"وحبسب 
"Homogène" .2تعين متجانس أو متالحم  

من أصل هي " Homogène"عبارة أّن " Larousseمعجم " جاء يفو 
" أو gèneو" "semblableوتعين " "homoios" أو "homoإغريقي تنقسم إىل "

"genos"  " وتعينorigine, espèce "  يلي:كما ويعّرف املعجم العبارة "Dont 

 les éléments constitutifs sont de même nature"3.  
لّرجوع إىل معجم " تتضّمن  "Homogène"فأّن عبارة  Ortolang"4و
  معنيني وورد تعريفها كالّتايل: 

Homogène : A – [En parlant d’un ensemble, d’un tout], 
dont tous les éléments sont de même nature et/ou présentent 
des similitudes de structure, de fonction, de répartition. 
Synonyme de cohérent, uni, régulier. B – [En parlant des 
éléments constitutifs d’un ensemble, d’un tout], dont la 
nature, la structure, la fonction ou la répartition est semblable 
à un ou à des éléments de cet ensemble, de ce tout. 
Synonyme : semblable. 

موعة هي من نفس الطبيعة   فإنّ  ومفاد ذلك أنّه يف احلالة األوىل كّل عناصر ا
والتقسيم. أّما يف احلالة الثانية فإّن العناصر اليت  الوظيفةو الشكل تتشابه من حيث و 

ا تتشابه من حيث الطبيعةتشكّ  ّ موعة ميكن أن تكون خمتلفة إّال أ والشكل  ل ا
     والوظيفة والتقسيم. 

ملعاجم القانونيةن الناحّية القانونيةوم   ، فإّن العبارة األكثر تداوال يف تعريفها 
 Dictionnaireّن معجم "أ"، ذلك homogénéitéهي عبارة " الفرنسية العربية

                                                            
  .2004 –نية  دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، طبعة -  1
  .421صفحة  -  2

3 - Larousse, Dictionnaire Encyclopédique 2000, éd. Larousse-Bordas, p.720. 
4  - "Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé de la Langue : معجم متاح عرب األنرتنت عرب موقع ،"

www.cnrtl.fr 
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Arabe -juridique Français "1  ّجتانس: حالة " كالّتايل:ف هذه العبارة  يعر
ها وعدم وجود أيّة اختالفات بينها من أيّة الّتشابه امللحوظ بني األشياء عند مقارنت

 حية من الّنواحي".
أغلب معاجم اللغة العربية ومعاجم اللغات األجنبية جتمع  ،ةليوكخالصة أوّ 

مفاد التجانس وجود أو تكّون عناصر إّما من نفس  أنّ  على املذكورة أعالهاألخرى 
  ات واخلصائص.فض الصّ عاجلنس أو أّن هنالك تشابه كبري بينها خبصوص ب

حكام الفصل: الفقرة الثانية       دالالت عبارة "منتوجات متجانسة" الواردة 
  :من زاوية قانون املنافسة 1998أوت  10أمر  من 5
حكام الفصل  - 1  10أمر  من 5دالالت عبارة "منتوجات متجانسة" الواردة 

  :)Droit de la concurrence( من زاوية قانون املنافسة 1998أوت 
خمتلف هيئات وسلط املنافسة عمل جرى عمل جملس املنافسة وكذلك 

أّن حتديد خاصيات منتوج معّني يقتضي يف مرحلة أوىل حتديد  اعتبار األجنبية على
ذا املنتوج ومعرفة ما إذا كان هذا املنتوج يشّكل سوقالّسوق املرجعّية املعنيّ   اة 

ا أم ال. وبناء على ذلك سيقع الّسوق املرجعية من  مفهومطرق إىل التّ  مستقلة بذا
حتليل عبارة "منتوجات متجانسة" موضوع  إثر ذلك ليتسىن )1(اجلانب النظري 

حكام الفصل االستشارة الرّاهنة    ). 2( 1998أوت  10األمر  من 5الواردة 

: مفهوم – 1.1   الّسوق املرجعية نظر
لس املنافسة وق من أّن السّ  على اعتبار دأب فقه القضاء والفقه االستشاري 

 العرض والطلب فيه يتقابل الذي النظري املكان منظور قانون املنافسة هي
  .2البعض لبعضها ضةمعوّ  أو املستعمل املشرتي يعتربها اليت اخلدمات أو للمنتجات

                                                            
1  - Dictionnaire juridique Français – Arabe, Librairie du Liban, 7ème ed. 2000, p. 153. 

  .2005ماي  5بتاريخ  الصادر 4162ـددع  جملس املنافسة . وكذلك قرار3200 جانفي 16بتاريخ  الصادر 2273ـددع  جملس املنافسة رأي -  2
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وحدودها  حمتواها معرفة يقتضي ةاملرجعيّ  وقالسّ  حتديدأيضا أّن كما اعترب 
 واجلغرافية املادية وقتلك السّ  وأبعاد نشاطها ساتاملؤسّ  فيه متارس الذي واإلطار

   .1املتنافسني احلاالت ووضعيات حبسب ختتلف اليت
حتديد  ة يقتضي يف مرحلة أوىلالّسوق املرجعيّ  تعريفأّن  ممّا تقّدمويستخلص  

للّسوق والذي يقتضي حتديد سوق املواد واخلدمات املعروضة  البعد املادي
)marché de produits ou services( ، نية حتديد  البعد اجلغرايفويف مرحلة 

 marché(حتديد الّسوق من الناحّية اجلغرافية  بدوره والذي يقتضي

géographique( .  
 marché de produits ouحتديد الّسوق املرجعّية من الناحّية املاديّة ( –

services:(  
ا  هذه الناحّيةتعّرف الّسوق املرجعّية من  الذي يتالقى فيه العرض  املكانّ

 واليت تعّد يف نظر املستهلك أو املستعملحول بضاعة أو خدمات معّينة والطّلب 
  .2فيما بينها قابلة لإلستبدال

ديسمرب  9بتاريخ  C 372/03/97الئحة املفوضية األوروبية عدد بجاء و 
و اخلدمات اليت مجيع املنتجات و/أ سوق املنتجات ذات الصلة يضمّ أّن " 1997
خصائصها، وأسعارها واالستخدام  عتبارقابلة للتبديل أو لالستبدال تعترب 

 .3"املقصود منها
 )l'interchangeabilité ou substituabilité( وخبصوص قابلية االستبدال

 يعين املنافسة قانون يف اإلستبدالجرى عمل جملس املنافسة على اعتبار أّن "
 له ريوفّ  خر، معّني  منتوج إلستبدال مستعمل أو لكل منتفع لةاملخوّ  اإلمكانية

  .منها قوية نسبة األقلّ  على أو نفس احلاجة
                                                            

  .3200 جانفي 16بتاريخ  الصادر 2273ـدد ع  جملس املنافسة رأي -  1
  .2015 جوان 25بتاريخ  الصادر 142536ـدد ع  املنافسة جملس رأي -  2
3  - JOCE C372/5 du 9 décembre 1997. –communication de la commission européenne n°97/C 372/03  
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 املستهلك آعتربها إذا وقالسّ  لنفس خمتلفني اإلنتماء ملنتوجني ميكن هالّ أنّ إ
ميكن  كما السمك أو والبيضاء احلمراء حوملّ لا مثل لبعضهما البعض ضنيمعوّ 

 احلذاء واجلليز أو الرخام مثل وقالسّ  لنفس اإلنتماء عدم نيمتجانس ملنتوجني
ضي واحلذاء العادي  .1" الر

مسألة  )دماتاخلنتوجات أو امل(وتعترب بذلك قابلية االستبدال بني املواد، 
  جوهرية يف حتديد الّسوق املرجعية.

تصّ لا من خيلو الإّال أّن هذا املفهوم   ألةمس فهو ،من الناحّية العملية عو
منتوجني  أنّ  ذلك من مستعمل، أو كل منتفع وضعية حسب ختتلف نسبية وذاتية

 ضنييعتربمها معوّ  املستعمل أو املنتفع ألنّ  وقالسّ  لنفس اإلنتماء هلما ميكن خمتلفني
 حني يف .البيضاء واللحوم احلمراء اللحوم ما ّمت ذكره أعاله،مثل ،البعض لبعضهما

ني آخرين أّن منتوجني  هلما توفري ميكن ال الطبيعة نفس وهلما متجانسني، أو متشا
لقطار، لطائرة التّنقل مثل منها ضئيلة نسبة على حىت أو احلاجة نفس  مما والتّنقل 
ا. ستّقلةمو  خمتلفة سوق إىل ينتمي منهما منتوج كلّ  جيعل   بذا

ة وهو كما أّن مفهوم االستبدال يقرتن مبفهوم آخر من زاوية العلوم االقتصادي
ذ يعترب هذا إ ،"L'homogénéité du produitمفهوم جتانسية املادة أو املنتوج "

لمنافسة ل األمثل حقيقتّ لل جوهر ااألخري كأحد العناصر األساسية وشرط
  ).La concurrence pure et parfaite( الكاملة االقتصادية

لّسوق تكون متجومفاد هذا املفهوم  انسة عندما أّن املنتجات املعروضة 
ة إىل حّد كبري أو عندما تعكس نفس اخلصائص،  ثحبي تكون متطابقة أو متشا

  بينها عندما يتّم عرضها من قبل عارضني خمتلفني. يصعب التمييز
نتاجه املنتج األوّ  ذيال املنتوج ، فإنّ هلذا التجانسونتيجة  عترب يل يقوم 

ينعكس على مستوى أسعار شأنه أن من  امب، املنتجني اآلخرين ملنتوجكامل"   "بديال
                                                            

  .3200 جانفي 16بتاريخ  الصادر 2273ـدد ع  جملس املنافسة رأي -  1
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البائع على رفع الثمن ولو بنسبة صغريه  ةعدم قدر ألساس يف لة العرض واملتمثّ 
      .املشرتيني سوف ينصرفون إىل الشراء من غريه عتبار أّن 

  ):marché géographiqueحتديد الّسوق املرجعّية من الناحّية اجلغرافية ( –
املنافسة  جملسقارن يف مادة املنافسة فقد وضع استئناسا بفقه القضاء امل

  :1وق املرجعية جغرافياالفرنسي شرطني لتحديد السّ 
 ،ال الرتايب شطة يف نفس ا   أن تكون املؤسسات املعنية 
  ذلك  لّ ظن ختضع هذه املؤسسات إىل قواعد وشروط منافسة متجانسة يف أو

ال الرتايب.   ا
الئحة املفوضية األوروبية ريف الذي تضّمنته عوهو توّجه يندرج يف إطار التّ 

خبصوص حتديد  املذكورة أعاله 1997ديسمرب  9بتاريخ  C 372/03/97عدد 
  .2الّسوق املرجعّية جغرافيا

حكام الفصل  حتليل مصطلح "منتوجات متجانسة"  – 2.1 أمر  من 5الواردة 
  الّسوق املرجعّية :مبفهوم وعالقته  1998أوت  10

حكام الفصل  ز أسواق املشار إليه، تركّ   1998أوت  10أمر من  5عمال 
موعة منتوجات متجانسةاإلنتاج  لشمال  ملنتوج أو  مبناطق اإلنتاج املتواجدة 

والوسط وجنوب البالد حسب خصوصيات هذه املناطق وأمهّية املنتوج على مستوى 
  ذا املخطط املديري. اإلستهالك احمللي والتصدير وطبقا للشروط الواردة

سواق اإلنتاج: –   خبصوص طبيعة املنتوجات املرّوجة 
 1994لسنة  86القانون عدد  من 7الفصل تعّد سوق اإلنتاج وفقا ألحكام 

ق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد املتعلّ  1994جويلية  23املؤرخ يف 

                                                            
  . 2004ديسمرب  9بتاريخ  MC-04-02سلطة املنافسة الفرنسية عدد  قرار  -  1

2  - "Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées 
sont engagées dans l'offre des biens et services en cause, sur lequel les conditions de concurrence 
sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, 
en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable". 
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ف إىل تسهيل جتميع ء مبناطق اإلنتاج، يهدالبحري املذكور، كّل فضاء مهيّ 
  .املنتوجات الفالحية والبحرية

من ذات  2حسب منطوق الفصل  منتوجات فالحة وصيد حبريوتعّد 
ها اخلضر خاصةالقانون "  والبقول الغذائية والغالل اجلافة والغالل وما شا

اوكذلك  واألمساك وغالل البحر ا املاشية ومنتوجا  والدواجن ومنتوجا
  ".واألرانب

ملنتوجات  )8( كربى  قطاعاتع أرسى مثانية أّن املشرّ  ممّا تقّدمج ويستنت
  الفالحة والصيد البحري.

مجلة من  ضّيقاملذكور، قد  1998أوت  10أمر  من 3بيد أّن الفصل 
سواق اإلنتاج، حيث جاء به ما يلي:  منتوجات الفالحة والصيد البحري املعروضة 

واألمساك  والغالل اخلضرلبيع  هذا املخططأسواق اإلنتاج املرّكزة مبقتضى  صختصّ "
  ".والتمور والزيتون البقول اجلافةوكذلك  وغريها من منتوجات الصيد البحري

الفصل أّن نشاط أسواق اإلنتاج يقتصر على ترويج ستة  من هذاويستخلص 
  ) قطاعات كربى ملنتوجات الفالحة والصيد البحري.6(

ع بدورها إىل مرجعية تتفرّ  انافسة أسواقوتشكل القطاعات املذكورة من زاوية امل
  .)Segmentationمجلة من األسواق املرجعية الفرعية (

أعاله قد وردت  3الفصل  عّددهااليت  املنتوجات ن كانت قائمةإوال يفهم 
بعث أسواق إنتاج ملنتوجات مل تتضّمنها  متّ أنّه  ضرورة ،على سبيل احلصر أم ال

ق إنتاج للباكورات بوالية املنستري أو سوق إنتاج قائمة هذا الفصل على غرار سو 
بل.   للقوارص بوالية 
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يف حتديد وتصنيف منتجات  1وعلى عكس ما ذهب إليه القانون املقارن
  سم ببعض الغموض. املذكور تتّ  3فإّن أحكام الفصل  ،الغالل واخلضر

ويل مصطلح "منت وجات متجانسة" ملعرفة ما واقتضت استشارة احلال طلب 
رتكز على أساس الصنف الفالحي أم يهذه املنتوجات  إذا كان تركيز أسواق إنتاج

  ال؟
ويل الفصل ويؤدّ  يف عالقته مبصطلح "منتوجات متجانسة"  املذكور 3ي 

لفصل    :االحتماالتأعاله إىل مجلة من  5الواردة 
منتجات متجانسة   ل يف اعتبار منتجات الباكوراتتمثّ ي لاألوّ  االحتمال

  وذلك حبسب طبيعة املنتوج. قطاع الغاللأو  لقطاع اخلضرالعناصر املكّونة  كأحد
منتجات متجانسة كأحد  ل يف اعتبار منتجات القوارصتمثّ ي اينالثّ  االحتمال

  .لقطاع الغاللالعناصر املكّونة 
منتجات الفالحة والصيد البحري فرضية تصنيف وتكرس هذه االحتماالت 

ظر عن صنف بقطع النّ  لكوذ )secteur agricole( القطاع الفالحيعلى أساس 
  املنتوج ونوعه.

املنتوجات الفالحية  أصنافجانس جتانسا بني وعلى هذا الّنحو يكون التّ 
عتبارها متثّ  قطاعاتداخل أحد  وية ل من زامنتجات الفالحة والصيد البحري 

   .مرجعية أصلية اأسواقاملنافسة 

                                                            
 M عدد قرار") ( UNILEVER/BESTFOODS" القضیة بخصوص M-1990 عدد قرار( األوروبیة المفوضیة قرارات مثال ذلك من -  1

 - A-09 COCA-COLA/ORANGINA-98 عدد رأي( الفرنسیة المنافسة سلطة وعمل") UNILEVER/AMORA " القضیة بخصوص 802
 عدد الفرنسي والصناعة االقتصاد وزیر مكتوب )2011 فیفري 15 بتاریخ  D-03-11 عدد قرار – 2008 ماي 7 بتاریخ  A-07-08 عدد رأي

C2008-24 تصنیف الغالل والخضر إلى خمسة تصنیفات كبرى كالتالي: ھذه األعمال كّرست فمختلف . 2008 أفریل 23 بتاریخ  
Les produits frais (1ère gamme), les conserves (2ème gamme), les surgelés (3ème gamme), les 
légumes stérilisés et pasteurisés en sachet sous vide (4ème gamme) et enfin, les produits traiteurs 
(5ème gamme) . 
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نتجات الطماطم والبطاطا اليت ّمت بعثها بدار ز هذا التأويل سوق إنتاج مويعزّ  
لفصل  بل، حيث تندرج هذه األصناف ضمن قطاع اخلضر الوارد  علوش بوالية 

  . 1998أوت  10أمر من  3

(االحتاد  التنظيمية الئحةالفإّن  ،ه القانون املقارنيواستئناسا مبا ذهب إل
لسالصادرة عن الربملان األورو  1308/2013 عدداألورويب)   17يف  األورويب يب وا

 Organisationالتنظيم املشرتك ألسواق منتجات الفالحة ( بشأن 2013 ديسمرب

commune des marchés des produits agricoles(1 يف فصلها  كّرست
ذا فرضية تصنيف منتجات الفالحة على أساس القطاعاألّول  ، حيث جاء 

  الفصل ما يلي:
 "Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont 

suivants énumérés dans les parties  les secteursrépartis dans 
respectives de l'annexe I: (…)".  

  سواق اإلنتاج: الفالحة املرّوجةمنتوجات  قابلية االستبدال بنيخبصوص  –
فهوم االستدالل مبا دأب عليه عمل جملس املنافسة يف حتديده مل لقد متّ 

والذي يعين من زاوية   )،l'interchangeabilité ou substituabilité( اإلستبدال
 معّني  منتوج إلستبدال مستعمل أو لكل منتفع املخولة اإلمكانيةقانون املنافسة 

  .منها قوية نسبة األقل على أو نفس احلاجة له يّوفر خر،
مسألة  )توجات أو اخلدماتاملن(ويعترب معيار قابلية االستبدال بني املواد، 

إنتماء املنتوجات القابلة لإلستبدال إىل نفس الّسوق  مدى حتديدجوهرية يف 
  .املرجعية

تقامسها خلصائص ات القابلة لالستبدال يشرتط يف املنتوجويف هذا اإلطار 
ة بشكل يضفي عليها   تجانس.ال نوعا من مشرتكة أو متشا

                                                            
1  - JOUE n° L 347 du 20 décembre 2013, p. 671. 
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ملنتوج أو   1998أوت  10أمر من  5أسواق اإلنتاج وفقا للفصل  زوتركّ 
  مبناطق اإلنتاج. موعة منتوجات متجانسة

فإّن منتوجات الفالحة والصيد البحري القابلة لالستبدال  ومن هذا املنطلق
هي  ،لوجود تشابه من حيث طبيعتها أو خصائصها أو وظيفتها ،فيما بينها

  منتوجات تنتمي إىل نفس الّسوق املرجعية.
من  يعدّ  صنف املنتوج الفالحيهذه املنتوجات على أساس  واعتبار جتانس
)زاوية قانون املنافسة   ،ضرورة وأّن لكّل صنف ملنتوج فالحي اإلطار األمثل (نظر

اخصائص  ،وعلى اختالف أنواعه فال ميكن أن يتّم مثال استبدال منتوج  ينفرد 
اجة ونفس الوظيفة من  نفس احلأو مبنتوجات أخرى ال تلّيب  الطماطم مبنتوج البطاطا

  زاوية الطلب. 
وحىت يف إطار نفس الصنف قد يصعب أحيا حتديد مدى قابلية االستبدال 

من ذلك أنّه ال ميكن استبدال منتوجات الطماطم الطازجة ّمت  ،بني املنتوجات
) مبنتوجات Méthodes conventionnels( ق عليهانتاجها وفقا للوسائل واملتفّ إ

لك الختالف وسائل اإلنتاج ذو  ،االنتاج البيولوجية لطريقة ة وفقاالطماطم املنتج
  أسعار هذه املنتوجات. وكذلك

)  معيار صنف املنتوج الفالحيوتبعا لذلك فإّن  هو املعيار األنسب (نظر
  وذلك لعّدة اعتبارات:لتحديد مفهوم التجانس من زاوية قانون املنافسة 

 يعكس خمتلف التعريفات اخلاصة  معيار التجانس على أساس صنف املنتوج
واملنتجات، كما سبق حتديدها، ضرورة أّن هذه  مبصطلح التجانس بني املواد

  املنتجات تتشابه فيما بينها من حيث الطبيعة واخلصائص.
  معيار التجانس على أساس صنف املنتوج يتماشى مع املفاهيم اليت يكّرسها

قابلية االستبدال بني املنتوجات لتحديد  املتعّلقة مبدى تلك قانون املنافسة وأمهها
  إنتمائها للّسوق املرجعية.
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 يتماشى كذلك مع اهلدف الرئيسي  معيار التجانس على أساس صنف املنتوج
 1994جويلية  23قانون  من 7الفصل  صلب املضّمنتركيز أسواق اإلنتاج  من

املتعّلق بتسهيل املتعلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري املذكور و 
وتكوين  ]1وتقريب الطلب من العرض [الفالحية والبحريةجتميع املنتوجات 

  .أسعار هذه املنتوجات
عتبار أّن املنتجات املتجانسة القابلة لإلستبدال فيما بينها واملنتمية تبعا و 

س على مبادئ لذلك لنفس الّسوق املرجعّية ميكن أن تساهم يف تكوين أسعار تتأسّ 
كبري،   ذو اختالف الفارق بني أسعار هذه املنتجات لن يكون أنّ عتبار افية الشف

تشّكل ل أوىل حلقات مسالك التوزيع وأوىل حلقات هذه املرحلة تشكّ  وأنّ خاصة 
  األسعار األولية ملنتوجات الفالحة والصيد البحري.

سواق اإلنتاج: البعد اجلغرايف خبصوص –     للمنتوجات املرّوجة 
املذكور أعاله أّن مسالك   1998أوت  10أمر من  2حكام الفصل أ نّصت

توزيع اخلضر والغالل ومنتوجات الصيد البحري تشمل يف مستوى اإلنتاج أسواق 
  .يقع تركيزها مبناطق اإلنتاجإنتاج 

ز أسواق اإلنتاج ملنتوج أو تركّ  هعلى أنّ مر نفس األمن  5الفصل  كما نصّ 
لشمال والوسط وجنوب املتواجدة  اطق اإلنتاجمبنموعة منتوجات متجانسة 

حسب خصوصيات هذه املناطق وأمهّية املنتوج على مستوى اإلستهالك  البالد
ذا املخطط املديري.وطبقا للشّ  احمللي والتصدير   روط الواردة 

ورغم أّن أحكام هذه الفصول قد حّددت البعد اجلغرايف لرتكيز أسواق اإلنتاج 
سواء كانت هذه املناطق  ،طق اإلنتاج حبسب خصوصيات كّل منطقةل يف مناواملتمثّ 

مهّية املنتوج من حيث إّال أّن الشّ  ،لشمال أو الوسط أو اجلنوب رط املتعّلق 

                                                            
 بتاريخ 10 عدد البحري، والصيد الفالحة منتوجات توزيع مبسالك املتعّلق القانون مشروع مناقشة خبصوص النواب جملس أعضاء مداوالت اإلطار هذا يف يراجع -  1

  . بعدها وما 2 صفحة ،1994 جويلية 12
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املنتوجات مبا يف ذلك  ا اإلستهالك احمللي والتصدير يضفي على املنتوجات املرّوجة
   .املتجانسة بعدا وطنيا

ا، وعلى اختالف كما يتجّسد البعد الوط ّ ين هلذه األسواق من حيث أ
مناطق تركيزها، ختضع لنفس القواعد الرتتيبية والفنية اليت حتكم كّل عمليات تركيز 

ذه األسواق من حيث عمليّ  ات العرض والطلب أسواق اإلنتاج، كما أّن املتدخلني 
  خيضعون لنفس القواعد القانونية من حيث التنظيم واملنافسة. 

  
حكام الفصل  - 2  10أمر  من 5دالالت عبارة "منتوجات متجانسة" الواردة 

 :)Droit de distributionلقانون التوزيع (من زاوية  1998أوت 
إىل البحث فيما إذا كان املقصود من جتانس  الرّاهنة االستشارةدف 

س على مفهوم صنف املنتوج الفالحي بغض الّنظر عن املنتوجات هو جتانس يتأسّ 
الّنوع أم أّن له مفهوم مغاير، اعتبارا وأنّه توجد أسواق إنتاج اختّصت مبنتوجات 

جانس على أساس صنف املنتوج الفالحي ال ينطبق عنصر التّ  أنّ  فالحّية يبدو
  عليها كإقرار إحداث سوق إنتاج للباكورات وسوق إنتاج للبقول اجلافة.  

جويلية  23املؤرخ يف  1994لسنة  86ويف هذا اإلطار، ووفقا للقانون عدد 
ّن إف ،املتعّلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري املذكور 1994

  زها عن بقية األسواق األخرى.ألسواق اإلنتاج مجلة من املعايري اليت متيّ 
القانون الّسالف الذكر "كّل  من 7الفصل وفقا ألحكام  ،وتعّد سوق اإلنتاج 

املنتوجات الفالحية ، يهدف إىل تسهيل جتميع تاجمبناطق اإلنء فضاء مهيّ 
  ".وتكوين اسعار هذه املنتوجاتوالتصنيف والتكييف واحلفظ  والبحرية

 نشاط مومسيالفصل أّن "هلذه األسواق  ذاتكما جاء يف الفقرة الثانية من 
ا". يوافق فرتات إنتاج   املواد املرّوجة 



 
22 

 1998 أوت 10 املؤرخ يف 1998لسنة  1629 من األمر عدد 5لفصل  وورد
ملصادقة على املخطط املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد  املتعّلق 

موعة منتوجات متجانسةز "أّن أسواق اإلنتاج تركّ  البحري، مبناطق  ملنتوج أو 
لشمال والوسط وجنوب البالد  اإلنتاج حسب خصوصيات هذه املتواجدة 
على مستوى اإلستهالك احمللي والتصدير وطبقا للشروط  توجأمهّية املنو املناطق

ذا املخطط املديري".   الواردة 
ة اجلغرافية وخصوصيته من وبناء على ذلك فإّن خصوصية املنتوج من الناحيّ 

ة الزمنية (املومسية املوافقة لفرتة إنتاجه) تشكالن أهّم معايري جتانس املنتوجات الناحيّ 
  ذه األسواق.

  فإّن التجانس ينبين على التالزم بني خاصييت اجلغرافّية واملومسّية.وعليه 
ألساس إىل خصوصية إنتاج  فالتجانس اجلغرايف (أو اجلهوي) للمنتوج يرجع 

لتحديد املنطقة، فمنتوج التمور مثال ميثّ  ل أهم خصوصيات مناطق اجلنوب الغريب و
ز هذه املناطق واليت ية اليت متيّ وذلك نظرا جلملة اخلصائص الطبيع ،جهيت توزر وقبلي

  تتالئم مع إنتاج هذا الصنف من املنتوجات.
ألساس، وكما ّمت حتديده صلب قانون  أّما خبصوص التجانس الزمين فريجع 

املتعلق مبسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري إىل  1994جويلية  23
  فس الفصل.مومسية اإلنتاج، فإنتاج التمور يكون متزامنا يف ن

سواق اجلملة واليت ترّوج على   وخالفا ملنتوجات الفالحة والصيد البحري 
م الّسنة ّ سواق اإلنتاج تتميّ  ،كامل أ ز فإّن منتوجات الفالحة والصيد البحري 

وذلك مليزة املنتوج الفالحي يف  ،ملومسية نظرا لفرتات إنتاجها احملدودة زمنيا وجغرافّيا
  ر الباكورات.حّد ذاته على غرا
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وبناء على ذلك إذا ما جتاوز املنتوج الفالحي معايري املومسية يف اإلنتاج وأمهيته 
ا أسواق اإلنتاج فإّن هذه األخرية تتحّول إىل  ،لّنظر إىل منطقة اإلنتاج املرّكزة 

    أسواق مجلة. 
  خالصة:

ويل مصطلح "منتوجات متجانسة" كماادف  ورد  الستشارة احلالّية إىل 
 1998أوت  10املؤرخ يف  1998لسنة  1629األمر عدد من  5الفصل حكام 

ملصادقة على املخطط املديري ألسواق اجلملة ملنتوجات الفالحة والصيد  املتعلق 
  .البحري

وحيث تبّني من حتليل خمتلف التعريفات اخلاصة بعبارات التجانس الواردة 
غات األجنبية األخرى املذكورة أعاله أّن غلب معاجم اللغة العربية ومعاجم الل

جانس يفيد وجود أو تكّون عناصر إّما من نفس اجلنس أو أّن هنالك تشابه كبري التّ 
  بينها خبصوص بعض الصفات واخلصائص.

من خالل حتليل عبارة "منتوجات متجانسة" موضوع استشارة احلال  كما تبّني 
أّن جتانس منتوجات الفالحة،  )Droit de la concurrence( من زاوية املنافسة

من األمر املذكور  3وأمام غموض بعض األحكام القانونية وخاصة أحكام الفصل 
واملتعّلقة بتحديد منتجات الفالحة والصيد البحري املرّوجة داخل أسواق اإلنتاج، 

منتجات الفالحة والصيد البحري على فرضية تصنيف س على ميكن أن يتأسّ 
بقطع النظر عن صنف  لكوذ )secteur agricole( الحيالقطاع الفأساس 

  املنتوج ونوعه.
فيكون التجانس على هذا الّنحو جتانسا بني أصناف املنتوجات الفالحية 

عتبارها متثّ  قطاعاتداخل أحد  ل من زاوية منتجات الفالحة والصيد البحري 
 اات أسواقمرجعية أصلية يف حني تشّكل أصناف هذه املنتوج ااملنافسة أسواق
 مرجعّية فرعّية. 
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منتوجات الفالحة كما تبّني يف إطار حتليل مفهوم قابلية االستبدال أّن 
لوجود تشابه من حيث طبيعتها أو  ،والصيد البحري القابلة لالستبدال فيما بينها

  هي منتوجات تنتمي إىل نفس الّسوق املرجعية. ،خصائصها أو وظيفتها
من  يعدّ  صنف املنتوج الفالحيت على أساس واعتبار جتانس هذه املنتوجا

)زاوية قانون املنافسة   ،ضرورة وأّن لكّل صنف ملنتوج فالحي ،اإلطار األمثل (نظر
اخصائص  ،وعلى اختالف أنواعه ا اجتعل منه سوق ينفرد    .مستقّلة بذا

  
أّما عن تواجد أسواق إنتاج اختّصت مبنتوجات فالحّية يبدو عنصر الّتجانس 

، فإّن الّتالزم بني خصوصّية املنتوج الفالحي ال ينطبق عليها أساس صنف على
الّتجانس للمنتوجات  يشّكل معياراملنتوج من الناحّية اجلغرافّية والزمنّية (مومسّية) 

جة  ذه األسواق، لعّل مثال ذلك سوق إنتاج البقول اجلاّفة (منتوج ميّيز والية 
) وكذلك سوق إنتاج الباكورات (منتوج منهاناف عديد األصمتزامن لوموسم إنتاج 

 ألصناف املتعارفة).متزامن لميّيز والية املنستري كّما وموسم إنتاج 
لس املنافسة بتاريخ   فيفري 16وصدر هذا الّرأي عن اجلّلسة العاّمة 

سة السّيد  2017  عمر التونكيتالّسادة السّيدات و وعضويّة  حمّمد العياديبر
وسامل  وأكرم الباروين  وحمّمد بن فرج واهلادي بن مرادجعفر وماجدة بن 

وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي لسعود وخالد السالمي 
  تب اجللسة السّيد نبيل السمايت. اكو 

                       الرئيــس                                                               
  حمّمد العيادي                                                         


