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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقممـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم  11 - - 119 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 15 ربـــــيع ربـــــيع
q2011 ــــوافـق 20 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافـق  اJالــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1432 ا
يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع احملالت اJــنــجـزة فييــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع احملالت اJــنــجـزة في

إطار برنامج " تشغيل الشباب" حتت التصرف.إطار برنامج " تشغيل الشباب" حتت التصرف.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

 qاحمللية
- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اJــادتــان  85 - 3

qو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق  7 أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

qتممJا qبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اJـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

qتعلق بالنشاط العقاريJوا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 05-05  اJــــــــؤرخ في 18
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1426 اJـوافق 25  يـولـيــو سـنـة 2005
واJتـضـمن قانـون اJالـيـة التـكمـيـلي لسـنة q2005 ال سـيما

qادة 9  منهJا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اJـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اJـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واJــتـضـمن قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة q2006 ال سـيّــمـا اJـادة 53

 qمنه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 10- 13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة q2011 السـيــمــا اJـادة 62

 qمنه

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اJؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اJـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة
1991 الــذي يــحــدد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التـابعـة للـدولة وتـسيـيرهـا ويضـبط كيـفيات ذلـكq اJعدل
qتممJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 94-188 اJؤرخ
في 26 مــــحــــرم عــــام  1415 اJــــوافق 6 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1994
Xتـضمن القـانون األساسي لـلصنـدوق الوطني لـلتأمJوا

qتممJعدل واJا qعن البطالة
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 96-296 اJؤرخ
في 24 ربـيع الــثــاني عـام 1417 اJـوافق 8 ســبــتـمــبـر ســنـة
1996 واJـتــضـمن إنــشـاء الــوكـالــة الـوطـنــيـة لــدعم تـشــغـيل

qتممJعدل واJا qالشباب وحتديد قانونها األساسي
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اJـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اJــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واJــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واJــهن اJـــقــنـــنــة

qتممJا qاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-14 اJـؤرخ
في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1424 اJـوافق 22  يـنـايـر سـنة 2004
واJــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــســيــيــر الــقـرض

qعدلJا qصغر وحتديد قانونها األساسيJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 06-366 اJؤرخ
في 26 رمــضــان عـام 1427 اJـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006
الذي يحدد شروط وكيفيات وضع احملالت ذات االستغالل

qشاريعJذوي ا Xهني واحلرفي حتت تصرف البطالJا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 62 من الـقـانون
رقم 10- 13 اJــــؤرخ في 23 مــــحــــرم عــــام 1432 اJــــوافق 29
q2011 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 2010 وا
يــهــدف هــذا اJــرسـوم إلـى حتـديــد شــروط وكــيــفـيــات وضع
احملالت اJــنــجــزة فـي إطــار بــرنــامج " تــشــغــيل الــشــبـاب "

حتت التصرف. 
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الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تخص أحـكـام هـذا اJرسـوم احملالت الـنـاجتة
عن :

- عمليات تـهيئة وإعادة تأهيل األصول اJتبقية من
qاألسواق ومؤسسات التوزيع لألروقة اجلزائرية احمللة

- البرامج اجلديدة.

3 :  : طــبــقــا ألحــكــام اJــادة 62 من قــانــون اJــالــيـة اJـاداJـادّة ة 
لــسـنـة q2011 تـوضع احملـالت اJـنـصــوص عـلـيــهـا في اJـادة 2
أعالهq حتت تصرف اJسـتفيدين في شـكل إيجار وال �كن

أن تكون محل تنازل.

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات اإليجارإجراءات اإليجار

اJاداJادّة ة 4 :  : يـحرّر اإليـجار بX رئـيس اجمللس الـشعبي
البلدي اJعني واJستفيد �وجب عقد.

يــــجب أن يــــحـــدّد الــــعـــقــــدq عـــلـى اخلـــصــــوصq الــــطـــابع
اJــوقف لإليــجـار فـي حـال عــدم تــســديــد ثالثـة (3) أقــســاط

شهرية متتالية.

يــجـب عــلـى اJــســـتــفـــيـــد أن يــســـتـــغل احملل شـــخــصـــيــا
وبـصـفـة مبـاشـرةq وأن يضـعه قـيـد االستـغالل حتت طـائـلة
فـسخ الــعـقـدq خالل الـسـتـة (6) أشـهـر الــتي تـلي وضع احملل

حتت تصرفه.

يرفق �وذج عقد اإليجار باJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : حتـدد مدة عـقـد اإليـجـار بـثالث (3) سـنوات
قابلة للتجديد ضمنيا.

اJــــاداJــــادّة ة 6 :  : حتــــدد إدارة األمالك الــــوطــــنـــيــــة اخملــــتــــصـــة
إقليميا مبلغ اإليجار.

يــتـــكـــون اإليــجـــار من قـــيــمـــة إيـــجــار اJـــلك واألعـــبــاء
اJشتركة.

غــيـر أنه يــلــزم اJـســتـأجــر بـدفـع  نـســبـة من اإليــجـار
فقط طبقا للملحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : حتـصّل قـبــاضـة الـبــلـديـة اخملـتــصـة إقـلــيـمـيـا
ناجت اإليجار.

اJــــاداJــــادّة ة 8 :  : يـــــجب دفع مـــــبــــلغ اإليــــجـــــار عــــنــــد مــــيــــعــــاد
استحقاقه.

الفصـل الثالـثالفصـل الثالـث
شروط اإليجارشروط اإليجار

9 :  : �ــكن أن يــســتــفــيــد من وضع احملـالت حتـت اJـاداJـادّة ة 
الـــــــتــــــصــــــــرف اJـــــــذكـــــــورة فـي اJــــــادة 2 أعالهq األشـــــــخــــــاص
Xالـبالغـون من العـمر ثمـاني عشرة (18) سنـة إلى خمس

(50) سنة عند تاريخ إيداع ملف طلب اإليجار.        

اJـاداJـادّة ة 10 :  : يـؤهل لالسـتـفـادة من أحـكـام هـذا اJـرسـوم
q(2) عــلى األقل Xــشــاريع الــذين يــشــغّــلــون شــخــصـJذوو ا
وذلك بـاستـثـناء ذوي اJـشـاريع الذين �ـارسـون نشـاطات

بصفة فردية.

تـمــنح األولــويــة لــلــمــشـاريـع اJـراد تــرقــيــتــهـا والــتي
توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل.

اJــــاداJــــادّة ة 11 :  :  يــــســـــتــــثـــــنــى مـن االســــتـــــفـــــادة من هــــــذه
احملالت األشــــــخــــــــاص الــــــذين �ــــــلــــــكــــــــون مــــــحال أو الــــــذين
اسـتفـادوا من إعـانـة الـدولة في إطـار اقـتـنـاء محالت ذات

استعمال جتاري أو مهني أو حرفي.

الفصـل الرابــع الفصـل الرابــع 
كيفيات التنفيـذكيفيات التنفيـذ

اJـاداJـادّة ة 12 :  :  يــجب أن يـقـدّم أصـحــاب طـلب االسـتـفـادة
من احملالت طلباq حسب احلالةq لدى :

qالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -
qعن البطالة Xالصندوق الوطني للتأم -

qصغرJالوكالة الوطنية لتسيير القرض ا -
qبالنسبة للمهن احلرة qمكان النشـاط qالبلدية -

- مديـريـة التـجـارة بالـنـسـبة لـلـنشـاطـات التـجـارية
 qاألخرى

- مـديريـة السـياحـة والـصنـاعة الـتقـلـيديـة بالـنسـبة
.Xللحرفي

Xفي أجل ثالثـ qــعـنـيــةJـؤسـســة أو الـهــيـئـة اJتــودع ا
(30) يـــومـــا ابـــتـــداء مـن تـــاريخ إخـــطــــارهـــاq لـــدى الـــلـــجـــنـــة

الوالئيةq ملف صاحب الطلب الذي يتكون من :
qطلب إيجار محل -

qيالدJشهادة ا -
 qشهادة اإلقامة -

- نـــســـخـــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من بـــطـــاقـــة الـــتـــعـــريف
qالوطنية

- تـصــريح شــرفي يــثــبت أنه ال �ــلك مــحالq وأنه لم
يـســتــفـد مـن إعـانــة الـدولــةq وأنه لم يــقــدم طـلــبــا في واليـة

qأخرى
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- شهادة تأهيل وتمويل مشروع االستثمار تسلمها
هـيـئـة تـرقـيـة الشـغل بـالـنـسـبـة ألصـحـاب الـطـلب لـهـيـئات

ترقية التشغيل.

qعـلى اخلصوص qادّة ة 13 :  : تنـشأ جلـنة والئـية تـكلفJاداJا
�ا يأتي :

- دراســة اJــلــفــات اJــعــروضــة عــلــيــهــا وضـبـط قــائــمـة
qرسومJستفيدين من احملالت حسب أحكام هذا اJا

- دراسة الطعون احملتملة.

اJـاداJـادّة ة 14 :  : تـتــشــكل الــلـجــنــة الـوالئــيــة الـتي يــرأســهـا
الوالي أو £ثلهq كما يأتي :

qرئيس اجمللس الشعبي الوالئي أو £ثله -
qمدير األمالك الوطنية للوالية -

qمدير التشغيل للوالية -
qكلف بالصناعة التقليديةJمدير الوالية ا -

qمدير التجارة للوالية -
qعنيةJرئيس الدائرة ا -

- مــــديـــر فــــرع الـــوكــــالــــة الـــوطــــنــــيـــة لــــدعم تــــشــــغـــيل
qالشباب

- اJنسق الوالئي للـوكالة الوطنية لتسيير القرض
qصغرJا

- رئـــيـس الـــوكـــالـــة الـــوالئـــيــة لـــلـــصـــنـــدوق الـــوطـــني
qعن البطالة Xللتأم

- رئـــيـس الـــوكــــالـــة الـــوالئــــيـــة لــــلـــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيـــة
qللتشغيل

- رئـيس اجملـلس الشـعـبي الـبـلـدي اJـعنـي وثالثة (3)
أعضاء منتخبX من نفس اجمللس الشعبي البلدي.

اJـاداJـادّة ة 15 :  :  تـزوّد الــلـجــنـة الــوالئـيــة بـأمــانـة تــتـوالهـا
مصالح الوالية وتكلفq على اخلصوصq �ا يأتي :

- استالم اJلفات الـتي تودعها اJؤسسات والهيئات
qرافقةJكلفة باJا

- حتضير اجتماعات اللجنة الوالئية.

اJاداJادّة ة 16 :  : جتتمع اللـجنة الوالئية بعدد اJرات التي
تقتضيها احلاجة بناء على استدعاء من رئيسها.

وتــــفـــصـل في الــــطــــلــــبــــات الــــتي تــــعــــرضــــهــــا عــــلــــيــــهـــا
اJؤسسـات والهيئات اJذكورة في اJادة 12 أعاله في أجل

ثالثX (30) يوما.

تدوّن قرارات اللجنة الوالئية في محاضر.

اJـاداJـادّة ة 17 :  : تـلـصق قـائــمـة اJـسـتـفـيــدين عـلى مـسـتـوى
.XعنيتJؤسسة والبلدية اJا

اJــاداJــادّة ة 18 :  :  يــحق لــصـــاحب الــطــلـبq في حــالــة رفض
طلبهq أن يـقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من
تــاريخ إلــصـاق قــائــمــة اJـســتــفــيـديـنq طـعــنــا لــدى الـلــجــنـة

الوالئية.

اJـاداJـادّة ة 19 :  : يـتـعـX عـلى الـلـجـنـة الـوالئـيـة الـفـصل في
الــــطـــعن فـي أجل واحـــد وعــــشـــرين (21) يـــومـــا ابــــتـــداء من

تاريخ إيداعه.

اJـاداJـادّة ة 20 :  : ال يــجــوز ألي بـطــال ذي مــشــروع أن يـودع
أكـثـر من طـلب واحـد إليـجـار مـحل لـدى إحـدى اJـؤسـسـات
والـهيـئـات اJـذكـورة في اJادة 12 أعالهq وفي واليـة واحدة

فقط.

غيـر أنه �ـكن  الـبـطال ذا اJـشـروع  أن يسـتـفـيد من
مـــحالت مـالئـــمـــة مع £ـــارســـة نـــشـــاطـــات  مـــقـــنـــنـــة أو في

مكاتب جماعية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
العقوباتالعقوبات

21 :  : يـــعـــاقـب عـــلى كل تـــصــــريح كـــاذب يـــقـــدمه اJــاداJــادّة ة 
صاحب الطلب طبقا ألحكام قانون العقوبات.

اJـاداJـادّة ة 22 :   :  يــتـعــرض كل شـخص  يــسـاعــد بـغــيـر وجه
حق وبـــأي صـــفـــة كـــانت في تـــســـهـــيل احلـــصـــول عـــلى مـــحل

للعقوبات طبقا ألحكام قانون العقوبات.

الفصل السادسالفصل السادس
نقل ملكية احملالتنقل ملكية احملالت

اJاداJادّة ة 23 :  : طبقا ألحكــام اJــادة 62  مــن القانون رقم
10-13 اJــــؤرخ في 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2010 واJــــتــــضـــمن

قـــــانـــون اJـــالـــيـــــة لـــســـــنــة q2011  تـــنـــقــل مــلـــكـــيـــة احملالت
اJـنـجـزة في إطـار بـرنـامـج "تـشـغـيل الـشـبـاب" مـجـانـا من

األمالك اخلاصة للدولة إلى األمالك اخلاصة للبلديات.

qعند احلاجة qادةJحتدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
بقرار مشترك بX الوزير اJكلف بالداخلية و اجلماعات

احمللية والوزير اJكلف باJالية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 24 :  : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اJــــــرســـــوم عــــــلى
اJـستـفـيدين الـذين اخـتاروا صـيـغة الـبـيع باإليـجـار طبـقا
ألحـكــام اJـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم  06 - 366 اJـؤرخ في 26
رمــضــان عــام 1427 اJــوافق 19 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006 الــذي
يــحـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات وضع احملـالت ذات االســتـــعــمــال

اJهني واحلرفي حتت تصرف البطالX ذوي اJشاريع.
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اJـاداJـادّة ة 25 :   :  تـلــــغى أحــكـــام اJــرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
 06 - 366 اJـــــؤرخ في 26 رمــــضـــــان عــــام 1427 اJـــــوافق 19

أكتوبر سنة 2006 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 26 : : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 20 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــــق  اJلحـــــق  
�وذج عقد اإليجار�وذج عقد اإليجار

في سنة : .......................................................
ويوم : ............................................................

: Xب: Xب
1)  رئيس اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..............
(السيد (ة) أو اآلنسة ) :.....................................
اJــتـــصـــرف لـــصــالـح الــبـــلـــديـــةq يــعـــX حتـت تــســـمـــيــة

q"ؤجرJا"
qمـن جهـةqمـن جهـة

و
2) (السيد (ة) أو اآلنسة) : .................................
اJولود (ة) بتاريخ ..................... في ................
اJــســـتــفــيـــد (ة) من مــقـــرر تــعــيـــX احملل من الــلـــجــنــة
الوالئية رقم : .........................................................
اJؤرخ في : ......... يعX حتت تسمية "اJستأجر". 

qمن جهة أخرىqمن جهة أخرى

¥ االتفاق على ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة  األولى : ة  األولى : يــــــضع  اJــــــؤجـــــر لـإليـــــجـــــار لــــــصـــــالح
اJستأجر اJـذكور أعالهq احملل اJعرف في هذا العقدq طبقا
ألحـــكـــام اJـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 11-119 اJــؤرّخ في 15
ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 20 مـارس سنة 2011 الذي
يــحــدد شـروط وكــيـفــيــات وضع احملالت اJــنـجــزة في إطـار
بـــرنـــامـج " تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب " حتت الـــتـــصـــرف لـــفـــائـــدة

البطالX ذوي اJشاريع.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يـصـرح اJسـتـأجـر أنه اطلع عـلى الـنـصوص
الـتي حتـكم اإليـجـار وأنه يـقـبل صـراحـة الـشـروط اJـقـررة

في هذا العقد.

اJاداJادّة ة 3 :  : وصف احملل هو اآلتي :

- اJوقع (العنوان بدقة) : ............

- اJشتمالت : ..........

- اJساحة : ............

اJــــاداJــــادّة ة 4 :  : يــــصــــرح اJــــســــتــــأجــــر أنه يــــقــــبـل بــــشـــروط
اإليـجـار مـوضـوع هـذا الـعـقـد Jـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة

للتجديد ضمنيا.

يكون مبلغ اإليجار نهائيا وغير قابل ألي تعديل.

اJــــاداJــــادّة ة 5 :  :  يــــؤجـــر هــــذا احملل مــــقـــابـل إيـــجــــار شـــهـــري
وتــــــــصـــــــاعـــــــدي قـــــــدره............................ دج (بـــــــاألرقـــــــام

واحلروف)q يحدّد كما يأتي :

اJرحلة األولى :اJرحلة األولى :

تمثل الفترة األولى للعقد ( 3 سنوات) :

السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة

10 % من قيمة اإليجار واألعباء

اJرحلة الثانية :اJرحلة الثانية :

تمثل الفترة الثانية للعقد ( 3 سنوات) :

السنة الرابعة
السنة اخلامسة
السنة السادسة

30 % من قيمة اإليجار واألعباء

اJرحلة الثالثة :اJرحلة الثالثة :

تمثل الفترة الثالثة للعقد ( 3 سنوات) :

السنة السابعة
السنة الثامنة
السنة التاسعة

60 % من قيمة اإليجار واألعباء

بعد السنة التاسعة يدفع اإليجار اJستحق كامال.
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اJـاداJـادّة ة 6 : :  يـلـتـزم  اJسـتـأجـر بـتسـديـد مـبلـغ كل قسط
شـهريq بانتـظام عند حـلول أجل االستحـقاق بدون احلاجة

إلى صدور أمر بالدفع.

اJـاداJـادّة ة 7 : :  يـجب عـلى اJـسـتفـيـد أن يـسـتغل شـخـصـيا
وبــصـفــة مـبــاشـرة احملل وأن يــضـعه قــيـد االســتـغاللq حتت
طائـلـة فسخ الـعـقد خالل الـسـتة (6) أشهـر الـتي تلي وضع

احملل حتت تصرفه.

اJـاداJـادّة ة 8 : :  يـلـتـزم اJــسـتـفــيـد بـاكــتـتـاب تـأمــX يـغـطي
احملل والــتـجـهــيـزات طـبــقـا لــلـتـشــريع والـتــنـظـيم اJــعـمـول

بهما. 

اJـاداJـادّة ة 9 : :  يـتـرتب عـلى عـدم تـســديـد اJـسـتـأجـر ثالثـة
(3) أقـــســاط شـــهــريـــة مــتـــتــالـــيــة فـــسخ عــقـــد اإليــجـــار عــلى

حساب اJستأجر.

اJــاداJــادّة ة 10 : :  يـــلـــتــزم اJـــســتـــأجـــر خالل فـــتــرة اإليـــجــار
بـالــقـيـام عـلى نـفـقـته بـكـل اإلصالحـات الـداخـلـيـة في مـحـله

دون التماس تدخل البلدية.

اJــاداJــادّة ة 11 : :  يـــســري مـــفـــعـــول هــذا الـــعـــقـــد ابــتـــداء من
تاريخ توقيع الطرفX عليه.

حـرر  بـ .................. في ................................
قر§  وصودق عليه

اJؤجـر                                                                  اJستأجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 11 -  - 120 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 15 ربـــــيع ربـــــيع
q2011 ــــوافق 20 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
يعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيزيعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيز

لسنة لسنة q2011 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq الســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اJــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلـق

 qتمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اJـعـدّل

   qتممJوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعـــتــمـــاد دفع قــدره واحـــد وخــمـــســون مـــلــيــونـــا وســتـــمــائــة
وسـتــون ألف ديــنـار (51.660.000 دج) ورخـصـــة بــرنـامــج
قـــدرهـا واحـد وخـمـسـون مـلـيــونـا وسـتـمـائـة وسـتـون ألف
ديـــنـــار (51.660.000 دج)  مــــقـــيــــدان فـــي الـــنــــفــــــقـــات ذات
الــطــابع الـنــهـــائي (اJــنـصــــوص عـلــيــهـا فــي الــقــانـون رقم
10-13 اJؤرخ في 23 محرم عام 1432 اJوافق 29 ديسمبر

سـنـة 2010 واJـتـضـمن قــانـون اJـالـيــة لـسـنـة q(2011 طــبـقـا
للجدول "أ" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Jـيـــزانـيــة سـنــة 2011  اعــتـمـاد
دفع قـدره واحد وخمسـون مليـونا وستمـائة وستون ألف
ديــنــار (51.660.000 دج) ورخــصــة بــرنــامــج قـــدرهــا واحـد
وخــــمــــســــون مـــلــــيــــونــــا وســــتــــمــــائــــة وســـتــــون ألـف ديــــنـــار
(51.660.000 دج) يــــقـــيــــدان فــي الــــنــــفـــــقــــات ذات الــــطـــابع
الــنـــهـــائي (اJــنــصـــــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون رقم 13-10
اJـؤرخ في 23 مـحـرم عام 1432 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة
2010 واJتضمن قانون اJالية لسنة q(2011 طبقا للجدول

"ب" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 20 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــقاJلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

اجملموعاجملموع
51.660

51.660

51.660

51.660


