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جــــــمــــادىادى مــــــرسرســــــوم توم تــــــنــــــفــــــيــــــذي ذي رقم رقم 09 -  - 182 م مــــؤرؤرّخ في خ في 17 ج 
األولى عام األولى عام 1430 اHوافق  اHوافق 12 ماي مايـو سنة و سنة q2009  يـحددحدد
شــــــروط وكروط وكــــــيــــــفــــــــيــــــات إنات إنــــــشــــــاء وتاء وتــــــهــــــــيــــــئــــــة الة الــــــفــــــضـضـــــــاءاتاءات

التجارية و�ارسة بعـض األنشطة التجارية.التجارية و�ارسة بعـض األنشطة التجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq الســـيــــمـــا اHـــادتـــان 85 -3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق  26 يــنـايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

 qاحليوانية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة  1990 واHــتـعـلق

qتممHا qبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة  1990 واHــتـعـلق

qتممHا qبالوالية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق يالتهيئة والتعميرHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرخ في 20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق 15 يــونــيــو ســنـة  1998 واHــتــعـلق

 q بحماية التراث الثقافي

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

 qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

qمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدّد القواعد ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بـشـروط �ـارسـة األنـشـطـة الـتـجـاريـةq ال سـيـمـا

qواد 26 و27 و28 منهHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 250
اHؤرخ في 13 جـمادى األولى عام 1423 اHوافق  24 يـوليو
سنة 2002 واHـتضمن تنـظيم الصفـقات العمـوميةq اHعدل

qتممHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في 2  جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 27  أبـريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 93 - 237
اHـؤرخ في 24 ربـيع الـثـانـي عام 1414 اHـوافق 10 أكـتـوبر
ســـنــة 1993 واHــتـــعــلق �ـــمــارســـة الــنـــشــاطـــات الــتـــجــاريــة

q تممHعدل واHا qهنية غير القارةHواحلرفية وا
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 93 - 269
اHؤرخ في 24 جـمادى األولى عام 1414 اHوافق 9 نوفـمـبر

 qتعلق بأسواق اجلملة للفواكه واخلضرHسنة 1993 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 41 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اHــعـدل

qتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عــام 1427 اHــوافق  31 مـــايــو
سنة 2006 الـذي يضبط  الـتنظـيم اHطبق عـلى اHؤسسات

qصنفة حلماية البيئةHا
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 -  120
اHــؤرخ في 5 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 23 أبــريل
سـنة 2007  واHـتضـمن تـنظـيم  جلنـة اHـساعـدة على حتـديد
اHوقع  وتـرقيـة االستـثمـارات وضبط الـعقـار وتشـكيـلتـها

q وسيرها
qوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكــــام عامــــةأحكــــام عامــــة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكـــــام اHــواد 26 و27 و28
مــن القـانــون رقم 04 - 08 اHؤرخ في 27 جمـادى الثانية
qـــذكــور أعالهHــوافق 14 غـــشت ســـنــة 2004  واHعــام 1425 ا
يــحــدّد هــذا اHــرســـوم شــروط وكــيــفــيــات  إنــشــاء وتــهــيــئــة
الفضاءات التجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية.
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اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــقـــصـــد في مـــفـــهـــوم أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـوم
بـفضاء جتاري q كل حيـز  أو منشأة مـبنية أو غيـر مبنية
مــهــيــأة ومـحــددة اHــعــالـم حــيث تــمــارس مــبــادالت جتــاريـة

باجلملة أو بالتجزئة.

اHــاداHــادّة ة 3 : : الــفــضــاءات الـــتــجــاريــة احملــددة في اHــادة 2
أعاله هي:

1 / - األسواق : / - األسواق :
qأسواق اجلملة للخضر والفواكه -

qأسواق اجلملة للمنتوجات الغذائية الصناعية -
q صنعةHأسواق اجلملة للمنتوجات ا -

- أســـواق الــتـــجـــزئــة اHـــغـــطــاة واجلـــواريـــة لــلـــخـــضــر
والـــفــواكه والـــلـــحــوم واألســـمـــاك والــقـــشـــريــات الـــطـــازجــة

q واجملمدة
- أسواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة واجلواريـة لـلـمـنـتـوجات

qالصناعية  الغذائية
- أسواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة واجلواريـة لـلـمـنـتـوجات

qصنعةHا
- األســــواق األســـــبــــوعــــيــــة أو الـــــنــــصف أســـــبــــوعــــيــــة
لـــلـــخـــضـــر والـــفـــواكه واHـــنـــتـــوجـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــواســـعـــة

qصنعةHنتوجات اHاالستهالك وا
qاألسواق األسبوعية لبيع احليوانات -

qستعملةHاألسواق األسبوعية لبيع السيارات ا -
2/ - اH/ - اHــــــســــــــاحاحــــــات الات الــــــــكــــــبــــــــرى من نرى من نــــــوع موع مــــــــتــــــجــــــــر كر كــــــبــــــــيــــــر

qومتجر ضخمqومتجر ضخم
3/ - اHراكز التجارية./ - اHراكز التجارية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلكشروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تـــنــــشـــأ وتــــنـــجــــز الـــفــــضـــاءات الــــتـــجــــاريـــة
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعـاله وفـــقــــا لـــلــــمــــخـــطط
الــتـوجــيـهـي لـلــتـهــيــئـة احلــضــريـة ومــخـطـط شـغل األراضي
اHـعــتـمـدين في اخملـطط الـوطـنـي لـتـهـيـئـة اإلقـلـيم اHـصـادق

عليه في إطار التنمية اHستدامة.

عالوة عـــلى ذلكq يـــجب أن يـــراعى  عـــنــد  إنـــشــاء كل
فـــــــضــــــاء جتـــــــاري  اخملـــــــطـط  الــــــدائـم حلـــــــفظ الـــــــقـــــــطـــــــاعــــــات
واسـتــصالحـهــا عـنـدمــا يـتــعـلق األمــر بـقــطـاعــات مـحــفـوظـة
مــنـشـأة في إطـار أحــكـام الـقـانـون رقم 98 - 04 اHـؤرخ في
20 صـفر عام  1419 اHوافق 15 يونـيو سنة 1998 واHـذكور

أعاله.

5 : :  يــــجب أن تــــراعى في إنــــشـــاء الــــفـــضـــاءات اHــاداHــادّة ة 
الـــــتــــجـــــاريـــــة اHــــذكـــــورة أعــالهq األحـــــكـــــام الــــتـــــشـــــريــــعـــــيــــة
WسـتهـلكHـتعـلقـة بحـماية صـحة وسالمـة اHوالـتنـظيـمية ا

وحماية البيئة واحلفاظ على اHواقع التاريخية.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يــخـضع كل مـشـروع  إلنــشـاء فـضـاء جتـاري
يـبـادر به كل متـعـهد بـالتـرقـية عـام أو خاص مـالك لـقطـعة
أرضq إلى مـــصــادقـــة الــلــجـــنــة اHـــكــلـــفــة بـــإنــشـــاء وتــهـــيــئــة

الفضاءات التجارية اHذكورة في اHادة 7 أدناه. 

qذكورة أعالهHتعـفى من مصـادقة اللـجنـة ا qغيـر أنه
اHشاريع الـتي تدخل q طـبقـا ألحكـام اHــرسوم الـتنـفيــذي
رقــم 07 - 120 اHـــــــؤرخ في 5 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــــام 1428
اHــــــوافــق 23  أبـــريل ســـنـــة 2007 واHـــذكـــور أعالهq  ضـــمن
اخـــتــصــاص جلــنــة اHــســاعــدة عــلـى حتــديــد اHــوقع  وتــرقــيــة

االستثمارات وضبط العقار.

اHـاداHـادّة ة 7 : :  تنـشـأ علـى مسـتـوى كل واليةq جلـنـة مكـلـفة
بـالـتـعمـيـر الـتـجـاري  يـرأسـهـا الـوالي أو �ـثـلهq وتـتشـكل

من :
qثل  منتخب عن اجمللس الشعبي الوالئي� -

- مديري الوالية اHـكلفW بالتـنظيم واإلدارة العامة
والــتـــجــارة والـــتــخـــطــيـط والــبـــيــئـــة والــصـــحــة والـــثــقـــافــة

qوالفالحة والتعمير والبناء
qدنيةHثل احلماية ا� -

- �ــثـلي األمن الــوطـني  أو الـدرك الــوطـنيq حـسب
qاحلالة

qعنيةHثل غرفة التجارة والصناعة ا� -
q عنيةHثل غرفة الفالحة ا� -

qعنيةHهن اHثل غرفة احلرف وا� -
- رئيس اجمللس الشعبي البلدي للبلدية اHعنية.

�ـكن أن تـسـتـدعي الـلـجـنـة كل شـخص �ـكـنهq بـحـكم
كفاءاتهq أن يساعدها في أشغالها .

تــقـوم الـلـجــنـة  بـإعــداد نـظـامــهـا الـداخـلـي واHـصـادقـة
عليه.

تـتـولى مديـرية الـتـجارة لـلـوالية اHـعنـيـة أمانـة هذه
اللجنة.

qـادة 7 أعالهHــذكـورة في اHـادّة ة 8 : : تـكــلف الـلــجـنـة اHـاداHا
�ا يأتي: 

- دراسـة كل اHـسائل اHـرتـبـطـة بالـتـعـميـر الـتـجاري
 qومعاجلتها

- دراســـــــة  كـل مــــــشـــــــروع إلنـــــــشــــــاء فـــــــضـــــــاء جتــــــاري
واHصادقة عليه. 
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qــادّة ة 9 :  :  �ــــكـن أن يــــنــــجــــز الــفـــضـــاء الـــتــجــــاريHــاداHا
حــسب احلـالــةq من طـــرف كل مـتـعــهـد بـالـتــرقـيـة خــاص أو
كل جــــمـــــاعــــة مـــــحـــــلــــيـــــة أو كل شــــخص  مــــعــــنــــوي خــــاضع

للقانون العام.

وبهذه الصـفةq يجب أن يرفق كل متعامل خاصq إذا
كـان شـخـصـا طـبـيـعـيـاq مـشـروعه بـوثـائق تـثـبت وضـعـيـته
جتـاه مــصــالح الــضــرائب ومــســتــخـرج الــســوابق الــعــدلــيـة
تــبــW أنه لم يــكن مــدانــا قــضـائــيــا بــاخملــالـفــات اHــنــصـوص
علـيهـا في اHادة 8 من الـقانون رقم 04 - 08 اHؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 10 : : يــخـــضع إجنــاز الـــفــضـــاء الــتـــجــاريq عـــنــد
االقـتضـاءq إلى تصـمـيمـات الهـنـدسة اHـعمـاريـة والتـهيـئة
احملــددة من طـرف اHــصـالح اHـؤهــلـة لــلـواليـة بــالـرجـوع إلى
اHـقايـيس اHعـتـمدة مـسبـقـا وفقـا لطـابع الـفضـاء التـجاري

وطبيعة النشاط اHراد �ارسته واخلصائص احمللية.

اHاداHادّة ة 11 : : باستثـناء األسواق األسبوعـية للسيارات
اHـســتــعــمـلــةq تــقــتـصــر �ــارسـة األنــشــطــة الـتــجــاريــة عـلى
مـــــســـــتـــــــــوى الـــــفــــضـــــاءات اHـــــذكـــــورة  فـي اHـــــــادة 2 أعاله
حــصـريــا عـلى الــتـجــــــار واحلـرفـيــW اHـســجـلــW في سـجل
احلــرف واHــهنq الــفـالحـW و/أو اHــربــW احلــائــزيـن بــطــاقـة
فالح بـصــفـة فـرديــة أو مـنــظـمـW في تــعـاونــيـة أو جـمــعـيـة
ذات طـــابـع فالحي لـــهــــا عالقـــــــة بـــالـــنــــشـــــاط وهـــذا ضـــمن

اHكان اخملصص لكل متدخل .

اHــــاداHــــادّة ة 12 : : يــــجب أن تــــوضع عـــنــــد مــــدخل كل فــــضـــاء
جتـاري لوحة توجه للـمستعملـW تتضمن مخـططا مفصال
لـلــهـيـاكل والــتـجـهــيـزات الـتي يــتـوفـر عــلـيـهـا الــفـضـاء إلى

جانب اHسالك اخملصصة للمرور.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط  وكيفيات إنشاء وتسييرشروط  وكيفيات إنشاء وتسيير

أسواق اجلملة وأنشطة التوزيع باجلملة أسواق اجلملة وأنشطة التوزيع باجلملة 

اHـاداHـادّة ة 13 : : سـوق اجلـمـلــة هـو فـضـاء قــانـوني تـمـارس
بـداخله اHبـادالت التـجاريـة  على مـستوى اجلـملـة للـخضر

والفواكه .

يجب أن يـكون سوق اجلـملة لـلخضـر والفواكه مـهيأ
في شـكل مـربـعـات كـمـا �كن أن تـكـون مـوضـوع تـنازل أو
إيـجـار لـصـالح مـتـعـامـلـW اقـتـصـاديـW بـصـفـتـهم أشـخـاصا
طـبـيـعـيـW أو مـعـنـويـW مـؤهـلـW إلجنـاز عـمـلـيـات الـشـراء

والبيع باجلملة  للخضر والفواكه.

اHــاداHــادّة ة 14 : : �ـــكن تــســـيـــيــر أســـواق اجلــمـــلــة لـــلــخـــضــر
والفواكه q حسب احلالةq من طرف :

q البلدية أو الوالية -
- اHــــالك اخلــــاص أو اHـــؤســــســــة  الـــعــــمــــومـــيــــة أو من

الراسي عليه اHزاد.

وبهـذه الـصـفـة وباسـتـثـنـاء الـبلـديـة والـواليـةq  يجب
على كل مسـير لـسوق اجلمـلة للـخضـر والفواكه االكـتتاب
لــدى مــديــريــة الـــتــجــارة لــلــواليــة في دفــتــر شــروط يــرفق

�وذجه بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 15 : : في حـــالـــة مــنـح تـــســيـــيـــر ســـوق تـــمـــتــلـــكه
اجلـــمــــاعــــات احملــــلـــيــــة عن طــــريـق اHـــزايــــدةq فــــإن إجـــراءات
الـــتـــحـــضـــيـــر واإلبـــرام واHــــنح  اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــذلـك هي تـــلك
اHـنــصــوص عــلـيــهــا فـي أحــكـام اHــرســوم الـرئاسي رقم
02 - 250 اHــؤرخ في 13 جــمــادى األولى عــام 1423 اHــوافق

24  يوليو سنة q 2002 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 16 : : �ــــنـع �ــــارســــة كل نــــشــــاط تـــــجـــــاري في
مـحـيط الـســوق أو عـلى مـســـتـوى األرصـفـة ويـعـاقب عـلـيه
طبـقا لـلتـشريـع اHعـمول بهq ال سـيمـا أحكـام القــانون رقم
04 - 02 اHــؤرخ في 5 جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق23

يونـيو سـنــة 2004 وأحكـام القـانون رقم 04 - 08 اHـــؤرخ
في 27 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1425 اHـوافق 14 غــشت ســنـة

2004 واHذكورين أعاله.

اHاداHادّة ة 17 : : تـهيأ مـحالت مالئمـة على مسـتوى أسواق
اجلــــمـــــلــــة وتــــوضـع حتت تــــصـــــرف مــــصــــالـح األمن وأعــــوان
الرقـابة الـتابعـW للمـصالح البـيطريـة والصحـة النبـاتية

والنظافة والتجارة حسب طبيعة األنشطة.

18 : : يـــتـــكـــفل مـــالـك أو مـــســـيـــر ســـوق اجلـــمـــلـــة اHــاداHــادّة ة 
بـعــمـلـيـات الــتـنـظـيف والــصـيـانـة واحلـراســة وفـقـا Hـا نص

عليه دفتر الشروط.

اHـاداHـادّة ة 19 ::  يـجب أن تــكـون أســواق اجلـمـلــة اHـذكـورة
أعاله مـحـددة بـوضـوح ومـهـيـأة ومـجـهـزة �ـعـدات مـكـافـحـة
احلريق واإلسـعافـات األولية وكل الـتجـهيزات الـضرورية

لسيرها احلسن q السيما دورة اHياه واHاء والكهرباء .

اHــــاداHــــادّة ة 20 : : حتــــدد أيـــــام وأوقــــات فــــتح وغــــلق أســــواق
اجلملة اHذكورة أعاله من طرف الوالي اخملتص إقليميا.

qوفـقــا لــنـفس األشــكـال qــكن تـكــيـيـف هـذه األوقــات�
حسب الفصول واHناطق.

اHــاداHــادّة ة 21 : : حتـــدد حـــقــــوق اســتـــغـالل اHــــكـــانq وعـــنـــد
االقـتــضـــاءq حــقــوق الــدخـول إلــيه اHـطـبـقــة عـلى مـسـتـوى
أســواق اجلــمـلــة في دفــتـر الــشـروط  اHــذكــور في اHـادة 14
أعاله ويـجب أن تكـون مـعـلنـة لـلجـمـهور بـطـريقـة واضـحة

ومقروءة.
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22 : : يـــجـب عـــلى مـــســــيـــر ســـوق اجلـــمــــلـــة جـــمع اHــاداHــادّة ة 
qـتعلـقة بـتدفق البـضائع يـومياHـعــلومات اHومــعـالـجـــة ا
ال ســيــمــا الـكــمــيــات الــتي تــدخل الــســوق وكـذا طــبــيــعــتــهـا

وأسعارها ونوعيتها. 
تـبــلغ هـذه اHــعـلـومــات يـومـيــا من طـرف اHــسـيـر إلى
اHــديــريــة الــوالئـيــة لــلــتــجـارة اخملــتــصــة إقــلـيــمـــيـــــا q عــنـد
االقـتـضـاءq إلى الهـيـئـات الـعمـومـيـة اHـعنـيـة إذا مـا طـلبت

ذلك.
يـلزم مسير سـوق اجلملة للـخضر والفـواكه بالتكفل

يوميا بإلصاق سلم األسعار داخل محيط السوق.

اHـاداHـادّة ة 23 : : تــمـارس أنــشــطــة الـتــوزيع عــلى مــســتـوى
اجلملة للمـنتوجات الغذائيـة أو اHصنعة  في محالت تقع
WادتHنـاطق احلضريـة والسـكنيـة طبـقا ألحكـام اHخارج  ا
27 و28 من الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27 جـــمــادى

الـثـانــيـة عـام 1425 اHـوافق 14 غــشت سـنـة 2004 واHـذكـور
أعاله. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
qغطاةHتنظيم أسواق التجزئة  اqغطاةHتنظيم أسواق التجزئة  ا

األسبوعية أو النصف األسبوعية واجلواريةاألسبوعية أو النصف األسبوعية واجلوارية

24 : :  �ــكن ضــمــان تــســيــيــر أســواق الــتــجــزئـة اHـاداHـادّة ة 
اHغـطاة إمـا مـباشـرة من طـرف اHالك اخلـاص أو من طرف

مسير معW لهذا الغرض.

25 : : تـــمــــنع �ـــارســـة أنــــشـــطـــة الـــتــــوزيع عـــلى اHــاداHــادّة ة 
مــسـتــوى الــتـجــزئـة ضــمن اHــنـاطـق الـســكـنــيــة إذا كـان من
شأنـهـا إحداث أضـرار للـسـكان واحملـيط وهذا طـبـقا ألحـكام
اHـادتـW 27 و28 من الـــقـــانــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 26 : : يـجب أن تـكـون أسـواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة
مــــحـــددة بــــوضــــوح ومـــهــــيـــأة ومــــزودة بـــكـل الـــتــــجـــهــــيـــزات
qـسـتـلـزمـات الـتي تـضــمن حـســن سـيـرهاHالضـروريـة  وا

الســيما دورات اHيـــاه واHاء والكهرباء.

كــمــا يــجب أن تــتــوفــر عــلى شــروط األمـن والــصــحـة
والنظافة للمتعاملW والزبائن.

يـــجب أن تــكـــون الــســلـع اHــعــروضـــة لــلــبـــيع ســلـــيــمــة
وشــرعــيــة وقـابــلــة لــلــبـيـع وال تـشــكل أي خــطــر عــلى صــحـة

.WستهلكHوسالمة ا

اHـاداHـادّة ة 27 : : يــجب أن يـتـوفــر سـوق الــتـجـزئــة اHـغـطى
على نظام داخلي يعده مسير السوق.

تسهر اHصالح اHعنية للبلدية على التطبيق الفعال
للنظام الداخلي .

اHـاداHـادّة ة 28 : : يـجب أن يـحــدد الـنــظـام الـداخــلي اHـذكـور
في اHادة 27 أعالهq السيما شروط :

- شغل األمـاكن أو الـرفـوف أو احملالت عـلى مـسـتوى
q السوق

qاالنتفاع باألماكن -
 q احترام قواعد الصحة والنظافة واألمن -

- صـيانة مـعدات الوزن وجتـهيزات األمن واحملـافظة
qعليها

- احترام أوقات فتح  السوق وغلقها.

اHــاداHــادّة ة 29 : : يــتــولـى مــســيــر ســوق الــتـــجــزئــة اHــغــطى
القيام بتنظيف السوق وصيانته وحراسته.

اHــــاداHــــادّة ة 30 : : حتــــدد أيـــــام وأوقــــات فــــتح وغــــلق أســــواق
الـتجـزئـة اHـغطـاة اHـذكـورة أعاله من طـرف رئـيس اجمللس

الشعبي البلدي اخملتص إقليميا.

qوفـقــا لــنـفس األشــكـال qــكن تـكــيـيـف هـذه األوقــات�
حسب الفصول واHناطق.

اHـاداHـادّة ة 31 : : يـقـصـد في مـفـهــوم أحـكـام هــــذا اHـرســـوم
بـالســوق األسبوعيq الـنصف األسـبوعــــي واجلواريq كل
فــــضـــاء مـــهـــيــــأ يـــوضع  حتـت تـــصـــرف جتـــار الــــتـــجـــزئـــة أو

 .Wأو الفالح Wاحلرفي

يـرخـص  �ـمـارســة األنـشـطــة الـتــجـاريـة أو احلــرفـيـة
فـي هــــذه الــــفـــــضــــاءات خالل يـــــوم أو يــــومــــW كـل أســــبــــوع
بـالــنــســبـة لألســواق األســبــوعـيــة أو الــنـصـف األسـبــوعــيـة
ويـــــومــــيــــا وفـــــقــــا لألوقـــــات احملــــددة بــــالـــــنــــســــبـــــة لألســــواق

اجلوارية.

اHــــاداHــــادّة ة 32 : :  فــــضـال عن أحــــكــــام هــــذا اHــــرســــومq حتــــدد
والـنـصف شــروط وكـيــفـيــات سـيــر األسـواق األســبـوعــيـة  
األسبوعـية واجلـوارية في نـظام داخـلي كمـا هو مـنصوص

عليه في اHادة  27 أعاله. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
شروط وكيفيات إنشاء اHساحاتشروط وكيفيات إنشاء اHساحات

الكبرى  واHراكز التجاريةالكبرى  واHراكز التجارية

اHــاداHــادّة ة 33 : : يــقـــصــد في مـــفــهـــوم أحــكــام هـــذا اHــرســوم
�ــسـاحــة كـبـرىq كـل مـحل جتــارة لـلــتـجــزئـة مـتــخـصص أو
غير متخـصص  في أنشطة بيع كل اHواد ويتميز بحرية

اخلدمة .

Wعـرفة أعـاله  على نـوعHسـاحـة الكـبـرى اHتشـتـمل ا
(2) من محالت البيع :
q متجر كبير -
- متجر ضخم .
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اHاداHادّة ة 34 : :  يـجب أن تخـصص اHسـاحات الـكبرى من
نـوع مـتـــجـر كــبـيــر ومتجـر ضخم اHـذكورة أعاله نـسبة
ال تـقل عن 30 % من مـســاحـة الـبــيع لـتــسـويق اHـنــتـوجـات

الوطنية .

35 : : يــجب أن تــتــوفــر اHــســاحــات الـكــبــرى من اHـاداHـادّة ة 
نوع متجر كبير اHذكورة في اHادة 33 أعاله على : 

q 300 و2500  متر مربع Wمساحة بيع تتراوح ب -
- أماكن  مـالئمـة لـتوقف الـسـيارات مـتـصلـة بـها أو

بجوارهاq تتسع على األقل Hائتي (200) سيارة.

36 : : يــجب أن تــتــوفــر اHــســاحــات الـكــبــرى من اHـاداHـادّة ة 
نوع متجر ضخم اHذكورة في اHادة 33 أعاله على :

qمساحة بيع تفوق 2500 متر مربع -
-  أماكن  مالئمة لـتوقف السيارات متصلة  بها أو

q بجوارها تتسع على األقل أللف (1000) سيارة
q تهيئات ضرورية لدخول األشخاص والعربات -

- مساحات  محروسة للعب األطفال.

اHــاداHــادّة ة 37 : : يــقـــصــد في مـــفــهـــوم أحــكــام هـــذا اHــرســوم
�ــركـز جتــاريq كل مـجــمع عــقـاري يـأوي عــددا من اHــتـاجـر

اHوجهة Hمارسة أنشطة جتارية وحرفية متنوعة.

اHاداHادّة ة 38 : : يرخص بإقامة اHساحات الكبرى من نوع
متجر كبيـر ومتجر ضخم واHراكز التجارية التي تفوق
مسـاحاتـها 300 متـر مـربع q خارج اHـناطق احلـضريـة فقط

وضمن  فضاءات محددة لهذا الغرض.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام مشتركة بW اHساحاتأحكام مشتركة بW اHساحات
الكبرى واHراكز التجاريةالكبرى واHراكز التجارية

اHــــاداHــــادّة ة 39 : : يــــجـب أن تــــتـــوفــــر اHــــســــاحــــات الــــكــــبـــرى
واHــراكــز الــتــجــاريــة اHــذكــورة في اHــادتــW  33 و36 أعاله
بالنسبة  لتواجدها وسيرها على الشروط العامة لألمن.

وبهـذه الصـفـةq  يجب أن تـراعى في هـذه الفـضاءات
التجارية التعليمات اآلتية :

- أن تـــتـــوفـــر عـــلى األقـل عـــلى مـــنـــفـــذ جنـــدة يـــفـــضي
مباشرة إلى الـطريق العمومي ويـسمح  بخروج الزبائن

qوتدخل فرق النجدة
- أن تـــكـــون األبــــواب الـــرئـــيـــســـيـــة Hـــنـــافـــذ الـــنـــجـــدة
والساللم  قـابلـة للـفتح من الـداخل في اجتاه اخلـارج بدفع

qبسيط

- أن يــكـون مـحــيط الـواجـهــات خـالـيـا وغــيـر مـسـدود
qلتسهيل دخول فرق النجدة

-   أن تتـوفر عـلى مـدارج  ودورات ميـاه مـخصـصة
qWللمعاق

- يـــجب عــدم تـــغــيــيـــر أو حتــويـل فــضــاءات احلـــمــايــة
واجلـدران اHــقـاومـة لــلـنــيـران والــتي تـعــزل  اHـؤســسـة عن

qاآلخرين
- أن تتـوفر هـذه الفـضاءات عـلى قـاعة عالج  تـسمح

q اإلسعافات األولية بسهولة ªبتقد
- يجب أن تتوفر التـجهيزات الكهربائية والغازية
والــتــدفـــئــة والــتــهـــوئــة واHــصــاعــد ورافـــعــات األثــقــال وكل
التـجـهيـزات التـقـنيـة األخرى عـلى األمن وتـكون في حـالة
ســيــر حــســنــةq كــمــا يــجب مــراقــبــتــهــا وصــيــانــتــهــا بــصــفـة

q منتظمة
- يـجب أن تـتــوفـر الـتــجـهـيـزات واHــواد اHـسـتــعـمـلـة
في الــتــزيــW والــتــرتــيب عــلى مــنــاعــة ضــد احلــريق طــبــقـا

qعمول بهHللتنظيم ا
- يـــجـب أن تـــتم أعــــمـــال الـــتـــهــــيـــئـــة أوالــــتـــحـــويل أو
اإلصالح الــتي تـشـكل خـطــرا عـلى اجلـمــهـور أثـنـاء األوقـات
التي تكون فيهـا هذه الفضاءات مفتوحـةq طبقا للتشريع

 qعمول بهماHوالتنظيم ا
- يـجب أن تـكـون الـفـضـاءات مـعـزولـة عن كل بـنـايـة
أو مــحـل يــشــغــلـه الــغــيــر لــتـــفــادي امــتــداد ألـــســنــة احلــريق

بسرعة من منطقة إلى أخرى .

الفصل  السابعالفصل  السابع
أحكـام انتقالية وختاميةأحكـام انتقالية وختامية

40 : : �ــــكـن أن تــــؤدي مـــخــــالــــفـــة أحــــكــــام هــــذا اHــاداHــادّة ة 
اHــــرســـوم إلـى الــغــــلق اHــــؤقت أو الــنــــهـــائـي لــلـــســـوق أو
اHسـاحـة الـكـبـرى أو اHـركز الـتـجـاري  وهـذا وفـقـا لألحـكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 41 : : تـتم مـراقـبة ومـعـايـنة مـخـالـفة أحـكـام هذا
اHـرسـوم طـبـقـا ألحـكـام القـانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
والـقانون رقم 04 - 08 اHؤرخ في 27 جـمـادى الثـانيـة عام

1425 اHوافق 14 غشت سنة 2004 واHذكورين أعاله.

اHــاداHــادّة ة 42 : :  يـــجب مـــطـــابــقـــة الـــفــضـــاءات الـــتــجـــاريــة
اHـــذكـــورة أعاله الـــتي هـي في حـــالـــة نـــشـــاطq ألحـــكـــام هــذا
اHــرســوم في أجـل ســنـة (1)  ابــتـداء مـن تـاريـخ نـشــره في

اجلريدة الرسمية.
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اHــاداHــادّة ة 43 : :  �ـــكــن أن حتـــددq عــنـــد احلـــاجـــةq شـــروط
تطــبـيق أحــكـام هــذا اHــرسـوم بـقـرار من الوزيـر اHـكلف
بــــالــــتــــجــــارة أو بــــقـــرار مــــشــــتــــرك بــــW الــــوزيــــر اHــــكــــلف

بالتجارة والوزير اHعني .

اHـــــاداHـــــادّة ة 44 : :  تـــــلـــــغـى كــل األحــــكـــــــام اخملـــــالـــــفــــــة لـــــهـــــذا
اHـرســـوم qال سـيّـمـــا اHـرســـوم الـتــنـفـيــذي رقـــم 93 - 237
اHـــــــؤرخ فــي 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عــــــام 1414 اHـــــوافــق 10
أكــتـــوبـــر ســـنــــة  1993 واHـــتـــعـــلق �ـــمـــارســـة الـــنـــشـــاطــات
q تممHعدل واHا qهنية غير القارةHالتجارية واحلرفـية وا
واHـــرســوم الـــتــنـــفــيـــذي رقــم 93 -  269 الــــمــؤرخ فــي 24
جــمــادى األولى عـام 1414 اHــوافــق 9 نــوفــمــبــر ســنـة 1993

واHتعلق بأسواق اجلملة للفواكه واخلضر. 

اHاداHادّة ة 45 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1430
اHوافق 12 مايو سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــــــقاHلحــــــق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية............................
دائرة............................
بلدية............................

دفتر شروط �وذجي ينظمدفتر شروط �وذجي ينظم
أسواق اجلملة للخضر والفواكهأسواق اجلملة للخضر والفواكه

أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
شـــروط وكـــيــــفـــيـــات تـــســــيـــيـــر أســــواق اجلـــمـــلـــة لــــلـــخـــضـــر

والفواكه.

الفصل األولالفصل األول
الشروط اخلاصة اHطبقة على مزايدي أسواق اجلملةالشروط اخلاصة اHطبقة على مزايدي أسواق اجلملة

مسؤولية مسير سوق اجلملةمسؤولية مسير سوق اجلملة

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـكـون مـسـيـر سوق اجلـمـلـة أثـنـاء �ـارسته
لــــنـــشــــاطه مـــســــؤوال عن األضــــرار الـــتـي تـــلـــحـق بـــاHــــبـــاني
والـتــجـهـيـزات ويــجب عـلـيه الـســهـر عـلى حـمــايـة وصـيـانـة

األمالك اHوضوعة حتت تصرفه.

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـجب عــلى مــسـيــر سـوق اجلــمــلـة لــلـخــضـر
والـفـواكـه Hـمـارسـة نـشـاطه بـصـفـة فـعـلـيـة أن يـكـون حـامال

لسجل جتاري يسمح له �مارسة هذا النشاط.

االنتفاع باألماكناالنتفاع باألماكن

اHــاداHــادّة ة 4 : : يـــنــتـــفع مــســـيــر ســـوق اجلــمــلـــة نــفـــسه بــكل
التجهيزات دون أن يكون له احلق في تغيير طبيعتها أو

الغرض منها مهما كان السبب.
ال يــســـمح بـــإجنــاز أشـــغــال بـــنــاء أو حتـــويل  داخل أو
خــارج الــســوق مـن طــرف مــســيــر ســوق اجلـــمــلــة إال طــبــقــا
للتـشريع والتـنظيم اHعـمول بهـما وبعد مـوافقة اHالك إن

اقتضى احلال.
تـكون الـنـفـقـات النـاجتـة عن اإلصالحـات الـتي جترى
على احملالت اHـؤجرة وصـيانـة األمالك العـقاريـة واHنـقولة
عــــلى عـــاتـق مـــســــيــــر ســـوق اجلــــمـــلــــة ويـــجـب عـــلــــيه أيــــضـــا

استبدال التجهيزات غير الصاحلة.
يتـكفل مسيـر سوق اجلمـلة بكل التـكاليف اHـرتبطة

بأداء اHنافع العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
واجبات مشتركة بW مسيري أسواق اجلملةواجبات مشتركة بW مسيري أسواق اجلملة

احلماية من مخاطر احلريق والهلعاحلماية من مخاطر احلريق والهلع

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : : يـــــجـب أن تـــــســـــتـــــجـــــيـب أســـــواق اجلـــــمـــــلـــــة
لــلـمـتـطـلـبــات اHـنـصـوص عـلــيـهـا في الـتـنــظـيم اHـعـمـول به
واHـــتـــعـــلـــقــــة بـــاحلـــمـــايـــة من مـــخـــاطـــر احلـــريـق والـــهـــلع في

اHؤسسات اHستقبلة للجمهور.

وبــهـــذه الــصـــفــةq يـــجب أن يـــتــوفـــر الــســـوق عــلى كل
الــتـجـهـيــزات واألدوات اHـضـادة لــلـحـريق وفي حــالـة سـيـر

جيدة.
دفع احلقوقدفع احلقوق

اHــاداHــادّة ة 6 : : تــدفـع حــقــوق اإليـــجــار طـــبــقــا لـــلــتــســـعــيــرة
احملــددة فـي اHـادة  8 أدنــاه و�ــنـع كل دفع غــيــر مــرخص به
أو يـفوق التـسعـيرات اHصـادق علـيهـا ويعاقب عـليه طـبقا

للتشريع اHعمول به.
q إذا لـم حتــدد تــســعــيــرة اخلــدمــات في ســوق مــعــيــنــة
يـجـب حتـديـد هـذه الـتـسـعـيـرة بـالـرجـوع إلى تـلك اHـطـبـقـة

على مستوى أسواق اجلملة األخرى.
يجب أن يـكـون دفع احلـقوق مـتـبوعـا بـتسـلـيم فوري

لتذكرة مقتطعة من دفتر ذي أرومة.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــجب عــلى اHـســيــر مــسك سـجـل مـحــاســبـة
طـبـقـا لـلــتـشـريع والـتـنــظـيم اHـعـمـول بــهـمـا. كـمـا يـجب أن

يقوم �سك السجالت اإللزامية اHقررة لهذا الغرض.
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حقوق اإليجارحقوق اإليجار
اHــــاداHــــادّة ة 8 : : حتــــدد حـــقــــوق إيــــجـــار اHــــربــــعـــات واحملالت
واألمـاكن الـتي تــدفع من طـرف اHـســتـفـيـدين عــلى الـنـحـو

اآلتي:
* ...... (عدد) احملالت اHغطـاة تستجـيب Hقاس محدد

qبقيمة ................. دج شهريا
* ............ مــــربـــعـــات ال تـــســــتـــجـــيب Hــــقـــاس مـــحـــدد

qبقيمة ................. دج شهريا
qأماكن بقيمة ...دج شهريا .............. *

* ................ مـــــحـالت تـــــأوي الــــتـــــجـــــارة اHـــــرافـــــقــــة
بقيمة ................. دج شهريا.

مراجعة حقوق اHكان والتوقفمراجعة حقوق اHكان والتوقف
اHـاداHـادّة ة 9 : : �ــكن مــســيــر ســوق اجلـمــلــة طــلب مــراجــعـة
تـســعـيـرة حــقـوق اHــكـان والـتــوقف بـعــد  أخـذ  رأي اجملـلس

التنفيذي الوالئي.
ال يــســـمح �ـــراجــعـــة الــتـــســعـــيــرة إال مـــرة واحــدة في

السنة.
مراقبة الوزن والقياسمراقبة الوزن والقياس

10 : : يــــجب عــــلى مـــســــيـــر ســــوق اجلـــمــــلـــة حتت اHــاداHــادّة ة 
طـائــلـة تــطـبـيق الــعـقــوبـات اHـنــصـوص عـلــيـهــا في األحـكـام
الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيــةq الـســهــر عـلـى صـيــانـة أدوات
الوزن والـقياس اHـوضوعـة حتت مسؤولـيته والـعمل على

أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة.
يتـكـفل اHـستـأجـرون بدفع مـصـاريف ختم ومـراجـعة
اHــــــكـــــايــــــيل واHـــــوازيـن وأدوات الـــــقــــــيـــــاس األخــــــرى الـــــتي

يستعملونها.
تنظيف وصيانة السوقتنظيف وصيانة السوق

اHــاداHــادّة ة 11 : : يـــلـــزم مــســـيـــر ســـوق اجلـــمـــلـــة بـــتــنـــظـــيف
السوق يوميا وعلى نفقته.

ولـــهـــذا الــغـــرضq تــخـــصص نـــســـبــة خـــمس وعـــشــرين
باHائة (25 %) من مداخيل حقوق اHكان والدخول لنظافة

وصيانة سوق اجلملة.
إعالن التسعيراتإعالن التسعيرات

اHاداHادّة ة 12 : : يلزم مسيـر سوق اجلملة بإشهار مختلف
الـــتــســعــيــرات واحلــقــوق الــواجب دفـــعــهــا بــالــلــصق والــتي

يجب أن تكون محررة بصفة واضحة ومقروءة.
WالتأمWالتأم

اHـاداHـادّة ة 13 : : يــجب عــلى مـســيـر ســوق اجلـمــلـة اكــتـتـاب
تـــأمـــW يـــغـــطـي كل حـــادث أو خـــســـارةq طـــبــــقـــا لـــلـــتـــشـــريع

اHعمول به.
أوقات الفتح والغلقأوقات الفتح والغلق

14 : : تــــنـــظـم أوقـــات فــــتح وغـــلـق الـــســــوق عـــلى اHــاداHــادّة ة 
النحو اآلتي:

qمن الساعة .... إلى غاية الساعة..... لبيع السلع �
� من الساعة.... إلى الساعة ..... لدخول السلع.

يــــتم غــــلق الــــســـوق خــــارج هـــذه األوقــــات وال يــــســـمح
بالتنقل أو �مارسة أي نشاط داخله حينذاك .

في حـالـة بـقـاء بـعض الـتـجـار في الـسـوق لـلـضـرورة
يجب إخطار مصالح األمن بذلك.

يــــتم غــــلق الـــســــوق بــــغـــرض تــــنـــظــــيـــفـه خالل أوقـــات
محدّدة.

شروط البيعشروط البيع
15 : : يــجب عــلى مــســيــر ســوق اجلــمــلــة الــســهـر اHـاداHـادّة ة 

على أن تتم عمليات البيع داخل سوق اجلملة.
حرر بـ.................. في...................

مسير سوق اجلملة
اطلع وصودق عليه 




