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  .) 2012مارس  14صادرة بتارخي  15اجلريدة الرمسية <دد ( 
  :تعريف الفضاءات التارية/ 1

\زي Yٔو مZشUٔة مOنية Yٔو Xري مOنية VيUٔة وحمددة املعامل متارس ف%ه مOادالت جتارية  الفضاء التاري هو لك    
  .`مجلYٔ aو `لتجزئة

  :'ن تواhد الفضاءات التاريةامgاصة �ٔ  رشوطوضع من  الهدف/ 2

 ؛حامية احمليط -
 حامية ا�oٓر وأ�ما'ن التارخيية؛ -
 حامية حصة املواطنني وسالمهتم؛ -
 .ا\رتام النظام العام -

  :الفضاءات التارية/  3

  :أ�سواق/ 3-1

-  aسواق امجلYٔ لy ،ات الصناعية الغذائية نتات الصناعية؛م yلخرض والفواكه، ملنتات الصيد البحري، yلمنت
 Yٔسواق التجزئة املغطاة واجلوارية yلخرض والفواكه واyلحوم وأ�سامك والقرش�ت الطازhة وا�مدة؛ -
 واجلوارية yلمنتات الصناعية الغذائية؛Yٔسواق التجزئة املغطاة  -
 Yٔسواق التجزئة املغطاة واجلوارية yلمنتات املصنعة؛ -
أ�سواق أ�س�بوعية Yٔو نصف أ�س�بوعية yلخرض والفواكه، واملنتات الغذائية الواسعة �س�هتالك واملنتات  -

 املصنعة؛
 أ�سواق أ�س�بوعية لبيع احليوا�ت؛ -
 .ارات املس�تعمaأ�سواق أ�س�بوعية لبيع الس�ي -

رمز الZشاط يف املدونة �ق�صادية yلZشاطات اخلاضعة yل�سجيل يف :   املسا\ات الصغرى من نوع سوبريات/ 2- 3

  .)2م 500و  2م 120مساحهتا بني  510001 :جتارة `لتجزئة (  السل التاري



�ق�صادية yلZشاطات اخلاضعة  رمز الZشاط يف املدونة: كربى من نوع م�جر 'بري وم�جر خضماملسا\ات ال/ 3- 3

 2م 2500و تقل عن  2م 500مساحهتا تفوق  510002:  جتارة `لتجزئة(  <ىل التوايل yل�سجيل يف السل التاري

  ).2م 2500مساحهتا �ساوي Yٔو تفوق  510003و 

  :رشوط و'يف%ات ٕا�شاء الفضاءات التارية/ 4

التوجهي¡ي yلهيئة احلرضية وخمطط شغل أ�رايض وكذا خمطط تنظمي الفضاءات إال�شاء يمت وفقا yلمخطط  -

املعمتدة يف ا¨طط الوطين ©هتيئة إالقلمي مع مرا<اة ا¨طط ا§امئ حلفظ القطا<ات واس�تصال¤ا عندما املينائية 

 .يتعلق أ�مر بقطا<ات حمفوظة

�شاء وتنظمي الفضاءات التارية ، ٕاال Yٔن  - ٕ̀ خيضع لك مرشوع ٕال�شاء فضاء جتاري ٕاىل مصادقة اyلجنة امللكفة 

املسا\ات الكربى من نوع م�جر خضم وYٔسواق امجلa ذات بعد وطين Yٔو ±وي ف�خضع yلموافقة املس�بقة من 

 ؛اgلية`لتارة وا§ نيامللكف ³نالوز³ر 

عند �ق�ضاء ٕاىل تصم¸ت الهندسة املعامرية وا©هتيئة اليت حتددها املصاحل املؤهa خيضع ٕاجناز الفضاء التاري  -

 .yلوالية وطبيعة الZشاط املراد ممارس�ته واخلصائص احمللية

  : م¹جز الفضاء التاري/ 5

  .العاملك خشص معنوي gاضع yلقانون لك م�عهد `لرتق%ة gاص Yٔو لك جام<ة حملية Yٔو      

  :ٕا�شاء Yٔسواق امجلa و�Yٔشطة التوزيع `مجلa و�س�يريها رشوط و'يف%ات/ 6

 Yٔو حمالت؛/ امجلV aيUٔة يف شلك مربعات و Yٔسواق¼كون  -

Yٔو ٕاجيار لصاحل م�عاملني اق�صاديني بصفهتم YٔشÀاصا موضوع تنازل Yٔو احملالت /املربعات وميكن Yٔن ¼كون  -

 طبيعيني Yٔو معنويني؛

       Yٔو احملالت التابعة yلجام<ات احمللية/oنوي املربعات والميكن Yٔن ¼كون موضوع تنازل Yٔو ٕاجيار  -

 واملؤسسات العموم%ة؛

 Yٔو احملالت املوجودة داgل السوق موضوع تغيري لZشاطها؛/املربعات و¼كون الميكن Yٔن  -

 ميكن Yٔن Âسري السوق لك خشص طبيعي Yٔو معنوي خيضع yلقانون العام Yٔو اخلاص؛ -

 يف دفرت الرشوطا¨تصة ٕاقلمييا §ى املد³رية الوالئية yلتارة  كتتاب�امجلa جيب <ىل لك مسري لسوق  -

 `س�ت¹Çاء البÆية والوالية؛

 متنع ممارسة لك �شاط جتاري يف حميط السوق Yٔو <ىل مس�توى أ�رصفة؛ -

النباتية هتيئة حمالت مالمئة توضع حتت ترصف مصاحل أ�من وYٔعوان الرقابة التابعني yلمصاحل البيطرية والصÈة  -

 والصيد البحري والنظافة الصحية والتارة حسب طبيعة الZشاط؛



جيب Yٔن ¼كون السوق مزودة مبعدات ماكحفة احلريق وإالسعافات أ�ولية وكذا التجهزيات املالمئة حلفظ  -
 املنتات وختز³هنا وفضاءات yلتوقف؛

 ص ٕاقلمييا؛حتدد �Yٔم وكذا مواق%ت ف�ح وXلق السوق مبوجب قرار من الوايل ا¨ت -
Yٔو جتار امجلa وYٔرقام ق%دمه يف السل /ميسك مسري السوق جسال يدون ف%ه Yٔسامء وYٔلقاب وعناو³ن الوÓء و -

 التاري وYٔرقام التعريف اجلبايئ، كام يف�ح جسل gاص `لشاكوى؛
<داد Ùشف لØٔسعار  - ٕ̀  مرات gالل Yٔوقات البيع ويعلق ٕاجOار� ٕال<الم مس�تعميل 03يقوم مسري السوق 

 السوق؛
الطبيعة، المكيات، أ�سعار، ( يقوم مسري السوق جبمع ومعاجلة املعلومات املتعلقة بتدفق البضائع يوم%ا  -

 .لوالئية yلتارة ا¨تصة ٕاقلميياوٕارسالها yلمد³رية ا )النوعية

 :تنظمي Yٔسواق التجزئة املغطاة وأ�س�بوعية Yٔو نصف أ�س�بوعية واجلوارية/ 7

 Yٔسواق التجزئة لك خشص طبيعي Yٔو معنوي خيضع yلقانون العام Yٔو اخلاص؛ميكن Yٔن يتوىل �س�يري  -
 حيدد �Yٔم وكذا مواق%ت ف�ح وXلق السوق رئàس ا�لس الشعيب البÆي ا¨تص ٕاقلمييا؛ -
بة س� `لZ  أ�س�بوع¼رخص السلطات ا¨تصة مبامرسة أ��شطة التارية Yٔو احلرف%ة gالل يوم وا\د Yٔو اثنني يف  -

 ٔØو نصف أ�س�بوعيةسواق أ�س�بلYٔ وعية. 

  :رشوط ٕا�شاء املسا\ات الصغرى والكربى/ 8

من رمق Yٔعاملها ل�سويق املنتات  % 60جيب Yٔن ختصص املسا\ات الكربى من نوع م�جر 'بري Yٔو خضم �س�بة  -
 ؛الوطنية

 .كربى Yٔما'ن توقف مالمئة yلس�ياراتجيب Yٔن تتوفر يف املسا\ات ال -

  :لبعض ال�سميات الواردة يف املرسوم التنف%ذي فيتعار / 9

لك حمل جتارة `لتجزئة م�خصص Yٔو Xري م�خصص يف �Yٔشطة بيع لك املواد ويمت اس�تغالç : املسا\ة الكربى -
 .عن طريق حرية اخلدمة وÂشمل املتجر الكOري و الضخم

 .جتارية وحرف%ة م�نو<ةلك مجمع عقاري يUٔوي <دة م�اجر مو±ة ملامرسة �Yٔشطة : املركز التاري -
- aلق%ام مبعامالت جتارية وكذا : مس�تعملو سوق امجلy لني ا�ٓخر³ن املؤهلنيgو لك املتدYٔ املتعاملون �ق�صاديون

aشاط سوق امجلZب aدمات ذات صg ³ن يقدمونéمقدمو اخلدمات ا. 
- aجر `مجلê و رشاء اخلرض وال: الو'يلYٔ ع%ëو معنوي يقوم ٕاما بYٔ ات الصيد البحري خشص طبيعيفواكه وم¹ت

 .Yٔو حلسابه اخلاص/`مجلa حلساب املولك و
خشص طبيعي Yٔو معنوي جيمع املنتات الفالح%ة ويتوىل حتويلها ٕاىل سوق : اجلامع املسمل yلمنتات الفالح%ة -

 .امجلy aلخرض والفواكه لغرض �سويقها
 ع حتت ترصف جتار التجزئة Yٔو احلرف%ني لك فضاء VيUٔ يوض: ونصف أ�س�بوعي واجلواري أ�س�بوعيالسوق  -

  .Yٔو الفال\ني


